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|
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7 partnerů zaměřených na nemovitosti, stavebnictví a právo životního prostředí

|
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stavebních společností, bank a veřejné správy
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OBJEM INVESTIC V CEE regionu
v roce 2021 překonal 11 miliard eur

Poland once again led CEE investment representing nearly 60 % of total volume
Photo: Buma portfolio in Poland was acquired by Partners Group for over EUR 200 million
Polské Buma portfolio získala skupina Partners Group za více než 200 milionů eur

V roce 2021 přesáhl objem investic do nemovitostí v regionu střední a východní Evropy
podle dat poradenské společnosti JLL hodnotu 11 miliard eur, to představuje meziroční
nárůst o zhruba 13 %. Na čele stálo s téměř
60procentním podílem Polsko, kam směřovaly investice v objemu 6,3 miliardy eur. Ostatní
trhy střední a východní Evropy následovaly
v těsném pořadí: Česká republika s investicemi ve výši 1,79–1,9 miliardy eur, Maďarsko
s objemem 1,3 miliardy eur, Rumunsko
s 900 miliony eur a Slovensko s hodnotou
760 milionů eur. Na většině trhů dominovaly
investice do kancelářských prostor, v Polsku
přilákal rekordní objem průmysl a logistika,
Slovensku vévodil maloobchod. Loňské výsledky naznačují, že jednotlivé trhy v regionu
se z dopadů období pandemie a nejistoty začínají pozvolna zotavovat.
Většina trhů střední a východní Evropy, včetně
Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska, za-
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In Slovakia retail was the strongest sector in 2021 ■ Photo: Aupark Bratislava (Slovakia)
was acquired from URW by Wood & Company (60 %) for EUR 270 million
První část OC Aupark Bratislava koupil od společnosti URW investor Wood & Company
za 270 mil. eur

znamenala v různé míře oproti roku 2020 nárůst
investic. Jak vyplývá z průzkumu poradenské
společnosti Colliers, v CEE regionu jako celku se
nejvíce obchodovalo s průmyslovými a logistickými nemovitostmi, které představovaly 37,8 %
objemu všech investic; jen těsně je následovaly
kancelářské nemovitosti, které přilákaly 35,1 %.
Do maloobchodu směřovalo 15,0 % celkového
objemu transakcí, 7,2 % do rezidencí, 2,9 % do
hotelů a 1,4 % do multifunkčních aktiv.

na nákupní parky, convenience centra a samostatně stojící nemovitosti obsazené potravinovými
řetězci a koncepty DIY,“ uvádí zpráva JLL. Dobře
si vedl loni i rezidenční sektor, který zaznamenal
obchody v hodnotě 675 milionů eur, což je dosud
nejvyšší dosažený objem na polském investičním
trhu. Největší transakcí v tomto sektoru byla akvizice portfolia Budimex s 2 500 byty společností Heimstaden AB. Mezi významné průmyslové

Vítězné Polsko

Podle investiční analýzy JLL byl loňský objem
6,3 miliardy eur uzavřený v Polsku, které přilákalo
58 % investic v regionu, třetím nejlepším výsledkem v historii země, hned po letech 2018 a 2019.
Co do sektorů dominovaly investice do průmyslových nemovitostí, do nichž směřovalo
2,8 miliardy eur; druhou příčku obsadila s hodnotou 1,7 miliardy eur kancelářská aktiva. „Rekordní
objem v hodnotě 1 miliardy eur vykázal loni i polský
maloobchodní sektor, kde se obchodovaly zejmé-

Warsaw Brewery-Malthouse Oﬃces in Poland was
acquired by DEKA Immobilien for EUR 152.3 million

10.03.22 1:51

INVESTMENT INTO THE CEE
in 2021 reached EUR 11 billion

Swedish Heimstaden acquired a pipeline of 2,500 apartments across 13 multifamily
projects in various Polish cities from Budimex Nieruchomości for ca. EUR 310 million
in 2021

Investments in 2021 into real estate in the
CEE region reached a total of EUR 11 billion,
according to JLL, a rise of some 13 % over
2020 volumes. Poland once again led investment representing nearly 60% of total volumes, with EUR 6.3 billion transacted. The
rest of the CEE markets followed in tighter
cluster, Czech Republic with investments
of EUR 1.79–1.9 billion, Hungary with EUR
1.3 billion, Romania with EUR 900 million
and Slovakia with EUR 760 million. Oﬃces
took the top spot for investment in many
markets, while in Poland the industrial sector drew record breaking volumes, and in
Slovakia retail reigned. The results observed
in 2021 indicate that the market appeared to
be recovering from the uncertainty of the
pandemic in 2020.
Several of the major CEE markets such as
Poland, Slovakia, Hungary and Romania recorded an increase, in varying degree, over in-
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The oﬃce sector was the second strongest in CEE last year (35.1%)
Photo: Zuckemandel in Bratislava (Slovakia) acquired by ERSTE Realitná Renta

vestment levels seen in 2020. Across the CEE
as a whole, as research by Colliers indicates, the
sector into which most investment was placed
was industrial, which accounted for 37.8 % of
volumes, just slimly ahead of oﬃces, which attracted 35.1 %, and followed by retail (15.0 %),
residential (7.2 %), hotel (2.9 %) and mixed
use (1.4 %).

Victorious Poland

For Poland, which drew 58 % of the region’s investment, the EUR 6.3 billion deal volume was
the third best result ever, behind 2018 and
2019, according to the latest investment report
by JLL on CEE markets. By sector, industrial
stock drew the most investment, a record
EUR 2.8 billion, followed by offices, with EUR
1.7 billion. “Retail investments, with almost
EUR 1 billion committed in 2021, witnessed
a record number of transactions. Buyers remained especially interested in retail parks,
convenience centres and single-anchored

properties occupied either by food stores or
DIY chains,” the report noted. The living sector also fared well, posting EUR 675 million
worth of deals, it’s highest so far. The largest
deal in this sector was Budimex portfolio sale
of 2,500 flats to Heimstaden AB. Among notable industrial deals were the Polish part of
EUR 3.0 billion European portfolio sold by EQT
Exeter, and a European logistics portfolio sold
by Elite Partners Capital for c. EUR 520 million
to Blackstone which included two Polish parks,
in Mszczonów and Gdańsk.
As JLL pointed out, transactions of some of the
most prestigious Warsaw oﬃce locations concluded in H2, among them, the sale of Warsaw
Brewery-Malthouse by Echo Investment to
DEKA Immobilien for EUR 152.3 million. “In Q4
2021, prime oﬃce yields in Warsaw were being
discussed at 4.5 %, whereas yields in the core
regional cities (Kraków & Wrocław) stood at
5.75 %,” noted the consultancy’s report.

NVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMEN

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

7

10.03.22 1:51

NVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT INVESTMENT
8

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

Parkview in Prague 4 was acquired by DEKA Immobilien
Investičním objemům v ČR, Maďarsku a Rumunsku
vévodil loni kancelářský sektor

transakce patřil prodej polské části panevropského portfolia EQT Exeter v hodnotě 3 miliardy eur
a dále prodej evropského logistického portfolia
Elite Partners Capital zahrnujícího i dva polské parky v Gdaňsku a městě Mszczonów, které získala
investiční společnost Blackstone za cca 520 milionů eur.
Jak upozornila JLL, ve 2. pololetí byly uzavřeny
transakce i v některých nejprestižnějších varšavských kancelářských lokalitách, mimo jiné
prodej varšavské budovy Brewery-Malthouse
společností Echo Investment investorovi DEKA
Immobilien za 152,3 mil. eur. „Na konci 4. kvartálu se výnos nejlepších kancelářských budov ve
Varšavě pohyboval v úrovni 4,5 %, výnosy v regionálních městech jako Krakov nebo Vratislav
činily 5,75 %,“ uvádí JLL.

Atraktivní Česko

V České republice, která byla druhým nejatraktivnějším trhem CEE regionu, dosáhl objem investic za rok 2021 podle poradců Colliers
a CBRE výše 1,79–1,9 miliardy eur. Nejvyšší
aktivitu vykázal kancelářský sektor se 34%
podílem. Jen o něco nižší objem (31 %) přilákal
industriální sektor, kde byla uzavřena i největší
česká transakce – nákup portfolia 5 logistických
a průmyslových nemovitostí v rámci dvou parků
na Ostravsku (140 000 m2) americkým investorem EQT Exeter v hodnotě 150 mil. eur.

Slovensko

Jak se shodují JLL a Colliers, na Slovensku osciloval loňský objem transakcí mezi 750 a 760 mi-
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liony eur. „Trh byl velmi aktivní, s rostoucí likviditou, přičemž domácí a regionální kapitál byl
schopen úspěšně konkurovat dlouhodobě etablovanému mezinárodnímu kapitálu,“ uvedla JLL.
Dominantní podíl na celkovém objemu investic
do slovenských nemovitostí zaznamenal s hodnotou 330 milionů eur maloobchod. V tomto sektoru se odehrála i největší transakce loňska, jíž byl
podle JLL a Colliers prodej první tranše nákupního centra Aupark v Bratislavě (270 mil. eur), které
získal od společnosti Unibail-Rodamco-Westfield
pražský investor Wood & Company.

v předchozích letech byla největší aktivita zaznamenána ve třídě kancelářských aktiv, která si
připsala 70 % celkového objemu investic, zatímco
logistická aktiva tvořila 11 %. „V loňském roce usilovala o akvizici na maďarském trhu řada investorů.
Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou přispěla
ke tvrdé konkurenci mezi kupujícími a k navýšení
cen, zejména v logistickém a kancelářském sektoru.
Zaznamenali jsme tak markantní pokles výnosů:
u logistických nemovitostí o 115 bazických bodů (na
5,75 %), v případě kancelářských budov o 45 bazických bodů (na 4,80 %),“ uvádí JLL.

„K celkovému objemu přispěla i řada transakcí
v průmyslovém sektoru, který byl s cca 284 miliony
eur druhým nejsilnějším, následovaný kancelářským sektorem se 105 miliony eur,“ upřesnil Kevin
Turpin, ředitel průzkumu trhu Colliers pro střední
a východní Evropu. Největším průmyslovým obchodem druhé poloviny roku byla akvizice parku
Accentis Námestovo společností CTP, kde se hodnota podle Turpina přiblížila 100 milionům eur.

Za dvěma největšími prodeji stál domácí investor Wing: centrálu firem Ericsson a Evosoft
(160–170 milionů eur) koupila investiční skupina GTC, čtyři budovy komplexu Infopark B, C,
D, I získal za částku 120–130 milionů eur investor
Equitor. Na maďarský trh s kancelářskými prostory vstoupila také německá Union Investments
prostřednictvím akvizice prvotřídní kancelářské
budovy Szervita Square v Budapešti (11 000 m2),
jíž koupila za částku 70–80 mil. eur. Tím byla podle
JLL prolomena rekordní hodnota yieldu.

„Významnou kancelářskou transakcí byl prodej
komerční části multifunkční čtvrti Zuckermandel
v Bratislavě developerem J&T Real Estate
(60 milionů eur),“ dodal Turpin. Kupujícím byl realitní fond ERSTE Realitná Renta, spravovaný
Slovenskou sporiteľňou. Další akvizice, které byly
součástí větších portfolií, byly uzavřeny v průmyslovém sektoru: Průmyslový park v Novém Mestě
nad Váhom (součást portfolia Arete Invest), které
získal investor Cromwell (43 mil. eur), a distribuční centrum v Dunajské Stredě (součást portfolia
Gramercy), které prodala společnost Clarion
(40 mil. eur). Objem investic v průmyslovém sektoru byl loni nižší, přesto se pohyboval nad pětiletým průměrem, uvedl Kevin Turpin.

Maďarský trh

Maďarský trh, kde se v roce 2021 zobchodovaly
nemovitosti za cca 1,3 miliardy eur, dosáhl v meziročním srovnání o 7 % lepší výsledek. Oproti předpandemickým hodnotám 1,7–1,8 miliardy eur je to
ale o poznání méně, upozornila JLL. Stejně jako

Investice v Rumunsku, které se vyšplhaly na
900 milionů eur, těsně překonaly loňská čísla.
Což lze vzhledem k dopadu pandemie na ekonomiku země považovat za úspěch, uvádí JLL.
Převažovaly investice do kanceláří, které
tvořily přibližně 45 % objemu. Největším kancelářským obchodem byl prodej Hermes Business
Campusu, kancelářského parku o rozloze
75 000 m2 v Bukurešti, který investor Adventum
získal od společnosti Atenor.
Ten následoval prodej Kampusu 6.2 a 6.3 na bukurešťském dílčím trhu Center-West; Komplex
o 38 000 m2 koupila S-Immo od developera
Skanska za cca 97 milionů eur. Průmyslovou transakcí roku byla akvizice portfolia Olympian tvořeného třemi aktivy v Bukurešti, Temešváru a Brašově
společností CTP (75 milionů eur). Stejný investor
uzavřel i akvizici portfolia 4 nemovitostí od společnosti Zacaria Group v hodnotě 60 milionů eur.
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Attractive Czechia

In the Czech Republic, which was the second
most attractive market in the CEE region, the
investment volume for the year 2021 reached
EUR 1.79 to 1.9 billion, according to the advisors from Colliers and CBRE. The oﬃce sector showed the greatest activity with a 34%
share. The industrial sector attracted a slightly
lower volume (31 %) and was witness to the largest Czech transaction: the purchase of a portfolio of five logistics and industrial properties in two
parks in the Ostrava Region (140,000 m2) by the
American investor EQT Exeter at a value of EUR
150 million.

Slovak market

In Slovakia transaction volumes reached EUR
750–760 million as evidenced by data from
Colliers and JLL. “The market is very active
with high and an ever-increasing level of liquidity. Domestic and regional capital is strong and
abundant, able to compete with long-time established international capital,” JLL reported.
Retail was the sector with the highest volumes, coming to EUR 330 million, as the consultancies Colliers and JLL concurred. The sale
in H1 by Unibail-Rodamco-Westfield of the first
tranche (60 %) of the Aupark shopping centre in
Bratislava, in an acquisition led by Prague-based
Wood & Company, and worth EUR 270 million,
was the largest Slovak deal of 2021.
“A number of deals contributed to volumes in the
industrial sector, which, with some EUR 284 million traded, was the second strongest sector;
oﬃces followed with EUR 105 million changing
hands,” said Kevin Turpin, Regional Director of
Research, CEE, at Colliers. The largest H2 deal
was the sale of Accentis Námestovo industrial
park to CTP; it traded at a price close to EUR
100 million, said Turpin.
“The sale of the oﬃce component of the mixed
use city quarter Zuckermandel by developer
J&T Real Estate was the next largest transac-
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Industrial & Logistics was the most attractive sector in CEE last year with 37.8% share
Photo: The logistics portfolio of 5 assets in the Ostrava region (CR) was acqured by EQT Exeter for EUR 150 million

tion, worth about EUR 60 million,” he added. It
was purchased by Slovenská sporiteľňa Asset
Management’s ERSTE Realitná Renta. The next
largest deals were part of larger portfolios which
helped boost industrial volumes in the market –
an industrial scheme in Nové Mesto nad Váhom
in Q1 worth EUR 43 million, part of Arete portfolio bought by Cromwell, and a distribution centre
in Dunajská Streda, at roughly EUR 40 million
in Q2, the latter being part of the Gramercy assets sold by Clarion. Volumes for industrial, while
slightly under last year remained above the five
year average, Turpin said.

Oﬃces lead in Hungary

The Hungarian market, recording some EUR
1.3 billion traded in 2021, was 7 % above 2020
levels; this however is still significantly below
the pre-pandemic levels of EUR 1.7–1.8 billion,
JLL’s CEE report points out. As in previous years,
the strongest activity was recorded in the office asset class, some 70 %, while logistics
assets comprised 11 % of deal volume. “A large
array of potential purchasers wished to invest
during 2021. The supply-demand imbalance
created fierce competition among investors and
pushed up prices, especially in the logistics and
oﬃce sectors. We recorded a massive, 115 bps
yield compression in the logistics asset class
(to 5.75 %) and a 45 bps yield compression in
oﬃces (to 4.80 %),” pointed out the JLL report.

The two largest deals were both sales by
Hungarian investor Wing: of the Ericsson and
Evosoft headquarters (EUR 160–170 million) to
GTC, and of Infopark buildings B, C, D, I (EUR
120–130 million) to Equitor, according to JLL.
Union Investment also re-entered the Hungarian
office market through the acquisition (EUR
70–80 million) of the prime 11,000 sqm oﬃce development in Budapest, Szervita Square, setting
a record yield in the market, said JLL.
Investments into Romania in 2021, at approximately EUR 900 million, were slightly higher than
in 2020, an achievement given the strong impact
of the pandemic on the country’s economy,
JLL’s report notes. Oﬃces dominated, forming
some 45 % of volumes. The largest oﬃce deal
was the sale of the Hermes Business Campus,
a 75,000 sqm oﬃce park in Bucharest acquired
by Adventum from Atenor. This was followed by
the sale of the Campus 6.2 & 6.3, in the CenterWest submarket of Bucharest; the connected
buildings (38,000 sqm) were acquired by S-Immo
from Skanska for approximately EUR 97 million.
The year’s largest industrial deal was the acquisition of the Olympian industrial portfolio, consisting of 3 assets, in Bucharest, Timisoara and
Brašov, by CTP, for EUR 75 million. The same
investor also completed the next largest deal,
the acquisition of a portfolio of 4 properties from
Zacaria Group for EUR 60 million.
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Centrum Bořislavka v Praze 6 koupil v prvním čtvrtletí 2022 od společnosti KKCG Real
Estate Nemovitostní fond ČS spravovaný společností REICO

Obchodní centrum IGY v Českých Budějovicích získala v prvním čtvrtletí 2022
od skupiny CPIPG společnost 365.invest za níž stojí skupina J&T

ZAČÁTEK ROKU na českém investičním
trhu ve znamení nových transakcí
Český investiční trh zaznamenal v prvních
měsících tohoto roku další oživení aktivity.
Uzavřeno bylo hned několik významných
transakcí, které se přiblížily nebo pokořily stomilionovou hranici. Událostí prvního
kvartálu byl prodej multifunkčního Centra
Bořislavka v Praze 6. Komplex 4 kancelářských budov doplněný obchodní pasáží
o celkové rozloze 40 000 m2 získal od developera KKCG Real Estate investiční fond
REICO. Hodnota transakce se odhaduje na
180–200 milionů eur. K významným obchodům počátku roku se řadí i akvizice pražského Centra Charles Square německým
investičním fondem KGAL nebo nákup kanThe main investment transactions in 2021 by sector
Property
Sector
Office
Generali Česká Headquarters
Office
Revetas Portfolio
Office
Nová Karolína Park
Office
Parkview
Industrial
Concens Portfolio
Industrial
P3 APEX Portfolio
Industrial
ARETE Portfolio
Retail
Haná Olomouc & Ostrava Shopping Park
Retail
Géčko České Budějovice
Retail
Korso Karviná
Healthcare
Proton Therapy Center
Source: Colliers, Building World magazine
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City
Prague 4
Prague 8
Ostrava
Prague 4
Ostrava, Nošovice
ČR
ČR
Olomouc/Ostrava
České Budějovice
Karviná
Prague

celářského areálu Coral Oﬃce Park společností Mint Investments. Nového majitele
mají rovněž obchodní centra IGY v Českých
Budějovicích a Citypark v Jihlavě. V loňském roce do nemovitostí v Česku směřovalo podle poradenských společností Colliers
a CBRE celkem 1,79–1,9 miliardy eur. Česko
je tak druhým nejsilnějším trhem ve středoevropském regionu. Nejžádanější byly již tradičně kancelářské nemovitosti (35 %), těm
těsně sekundoval s 32% podílem na celkových číslech průmyslový a logistický sektor,
kde byla uzavřena i největší loňská transakce: prodej portfolia Concens na Ostravsku,
které získal americký investor EQT Exeter za

Price Est.*
96 mil €
81 mil €
80 mil €*
77 mil €
150 mil €
86 mil €
51 mil €
40 mil €
30 mil €
x
95 mil €

Seller
CPI PG
Revetas
Passerinvest Group
Skanska
Concens
P3
Arete Invest
Aberdeen/Standard Life
CPI PG
Bluehouse Capital
Immorent

Buyer
Generali
ČMN
RT TORAX
DEKA Immobilien
EQT Exeter
CNIC
Cromwell
Trigea
365 Invest
Conseq
Raiffeisen Leasing

150 milionů eur. Výnosy v obou segmentech
poklesly na úroveň 4 %. Poprvé v historii se
tak přibližují yieldy pro kancelářské i průmyslové investice.
Celkový objem investic do českých nemovitostí,
který dosáhl loni 1,79–1,9 miliardy eur, byl v meziročním srovnání o 33 % nižší než v roce 2020;
již čtvrtý kvartál ale předznamenal po období
pandemie a nejistoty náznaky oživení investičního trhu. Jak uvedly poradenské společnosti
Colliers a CBRE, v posledním čtvrtletí 2021 se
zobchodovaly nemovitosti v hodnotě 630 milionů
eur, což znamená nejvyšší čtvrtletní skóre v posledním jednom a půl roce. V porovnání s předchozím kvartálem rostly objemy napříč všemi
tržními sektory.
„Loňský rok byl ovlivněný celou řadou faktorů
– pokračující pandemií, omezením cestování,
Prime Yields CR
Office
Industrial
Shopping centres
Retail parks
High street
Residential

CBRE
4,25%
4,00%
5,75%
x
x
x

Colliers
4,00%
4,00%
5,25%
5,50%
3,50%
4%

Savills
4,00%
4,00%
5,75%
x
4,50%
4%
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The portfolio of 5 properties in Logistics Park Nošovice and Ostrava Airport Multimodal
Park was acquired from Concens by EQT Exeter in Q4/2021 for EUR 150 mil.

Charles Square Center in Prague 2 was acquired in Q1/2022 from Commerz Real
by KGAL

THE BEGINNING OF THE YEAR on the Czech
investment market under the sign of new transactions
The Czech investment market saw a further
revival of activity in the first months of this
year. Several significant transactions that
were close to or exceeded a hundred million crowns were concluded. The event of
the first quarter was the sale of the multifunctional Centrum Bořislavka in Prague 6.
The complex of 4 oﬃce buildings, complemented by a shopping mall with a total
area of 40,000 m2, was acquired from the
developer KKCG Real Estate by the REICO
investment fund. The value of the transaction is estimated at 180–200 million euros.
The acquisition of Charles Square Center
in Prague by the German investment fund
KGAL and the purchase of the Coral Oﬃce
Park oﬃce complex by Mint Investments are
also among the major transactions from the
beginning of the year. The shopping centres IGY in České Budějovice and Citypark
in Jihlava also have new owners. Last year,
according to the Colliers and CBRE consulting companies, a total of 1.79–1.9 billion
euros headed to real estate in the Czech
Republic. Thus, the Czech Republic is the
second-strongest market in the Central
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Selected investment transactions in Q4/2021 and Q1/2022
Quarter
Property name
Region
Q1 2022
Centrum Bořislavka
Prague 6
Q1 2022
Charles Square Center
Prague 2
Q1 2022
Coral Office Park
Prague 5
Q1 2022
IGY Shopping centre
Č. Budějovice
Q1 2022
Citypark Jihlava
Jihlava
Q1 2022
BB Centrum E (ČEZ)
Prague 4
Q1 2022
SmíchOff
Prague 5
Q1 2022
Avion Shopping Park
Brno
Q1 2022
Kaiserštejnský palác
Prague 1
Q3+Q4/2021 Ostrava Airport Multimodal Park
Ostrava (5 build.)
+ Nošovice Park
Q4 2021
Generali ČP Headquarters Pankrác
Prague 4 (2 build.)
Q4 2021
Revetas portfolio (Aperion, Corso, Zirkon) Prague 8 (3 build.)
Q4 2021
Patria Park Planá
Planá nad Lužnicí
Q4 2021
Zetor Brno
Brno
Q4 2021
Vítězné náměstí 4. kvadrant
Prague 6
Q4 2021
Eastgate Park Štěrboholy
Prague
Q4 2021
Astrid Offices
Prague 7
Q4 2021
Skyport
Prague 6
Q4 2021
British Corner
Prague 2
Q4 2021
SC Géčko Č. Budějovice
Č. Budějovice
Q4 2021
Safina Vestec
Prague
Q4 2021
Centro retail park + Most retail park
Ostrava, Most
Q4 2021
Innogy complex Plynárenská
Brno
Q4 2021
Reda
Brno
Q4 2021
Prostorage
Prague 10
Q4 2021
OC Riviera
Brno
Q4 2021
CAR Retail park
Č. Budějovice
Q4 2021
Invalidovna project
Prague 8
Q4 2021
Hotel Astra
Prague
Q4 2021
Residential portfolio (6 buildings)
Pilsen
Q4 2021
Albert hypermarket
Opava
Q4 2021
Airport Business Center
Prague
Q4 2021
Celetná 7
Prague 1

Sector
Office/Retail
Office/Retail
Office
Retail
Retail
Office
Office
Retail
Hospitality

Price (mil. €)*
est. 180–200
est. 90+
est.90
na
na
na
40
na
na

Seller
KKCG
Commerz Real
Portland Trust
CPIPG
CPIPG
CPIPG
Penta
INGKA
x

Buyer
REICO
KGAL
Mint Investments
365.invest
365.invest
RSBC
Portiva
Mercury
Private individual

Industrial

150

Concens

EQT Exeter

Office
Office
Industrial
Industrial
Land
Industrial
Office
Industrial
Office
Retail
Industrial
Retail
Office
Industrial
Industrial
Retail
Retail
Land/Resi
Hotels
Residential
Retail
Office
Mix used

est. 96–100
80+
na
est. 50
na
est.40
na
na
na
30
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
30

CPIPG
Revetas Capital Fund II
SCPP
Zetor Tractors
VŠCHT
Charnwood
UBM
Elite Partners Capital
Generali
CPIPG
Safichem Group
Focus Estate Fund
x
RSBC
DRFG
DRFG
DRFG
Erste Group Immorent
x
RSBC
x
Immofinanz
HNWI

Generali Real Estate Fund
ČMN
Patria investiční společnost
CTP
Penta, Sekyra Group, Kaprain
Hines Global
Portiva
BlackStone
Amundi
365.invest
Accolade
DRFG
PSN
Schonfeld partners
Koupelny Ptáček
Overeus
Koupelny Ptáček
Trigema
Fidurock
Generali Real Estate Fund
ZDR
JET
Ventana

Source/Zdroj: Building World magazine, Colliers, CBRE, JLL ■ Price*: market sources
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Společnost Generali Real Estate odkoupila v prosinci 2021 v business lokalitě Prahy 4 –
Pankrác dvě budovy centrály skupiny Generali od společnosti CPIPG za cca 96 mil. eur

růstem bankovních sazeb i nedostatkem vhodných produktů. Navzdory tomu se trhu podařilo
získat především v posledním kvartálu potřebnou dynamiku, z níž, jak naznačují letošní uzavřené a plánované transakce, bude profitovat
i po značnou část tohoto roku,“ komentuje Josef
Stanko, investiční analytik Colliers.
V posledním kvartálu byly dokončeny i dva největší loňské obchody: Komplex dvou kancelářských budov o rozloze 37 000 m2 v zavedené
business lokalitě Praha 4 – Pankráci získala do
svého portfolia společnost Generali Real Estate
pro svůj realitní fond GREF. Prodávajícím byla
skupina CPIPG. V budově, jíž čeká nyní modernizace s vizí minimalizovat její uhlíkovou stopu
a zvýšit uživatelský komfort, sídlí od roku 2008
centrála skupiny Generali pro střední a východní Evropu. Hodnota transakce se odhaduje
na cca 96 milionů eur.

Portfolio 5 nemovitostí v Logistickém Parku Nošovice a v areálu Ostrava Airport
Multimodal Park získal ve 4. kvartálu 2021 od developera Concens a skupiny J&T
americký investor EQT Exeter za 150 mil eur. Jedná se o největší transakci roku 2021

V první fázi uzavřel investor akvizici logistického
Parku Nošovice, který tvoří tři skladovací haly
o rozloze 64 000 m2, odkud zajišťuje nájemce
Hyundai Glovis logistické operace pro sousední
automobilku Hyundai Motors. Ve druhé fázi byl
poté dokončen nákup dvou skladovacích hal
v nedalekém areálu Ostrava Airport Multimodal
Park. Nemovitosti u mezinárodního letiště Leoše
Janáčka s rozlohou 77 000 m2 si pronajímají firmy
jako Continental Barum, DHL, Hyundai Glovis,
M.K. Invest Group, Rhenus Logistics, Skladon
a UFI Filters. Součástí parku v průmyslové zóně
Mošnov bude po jeho úplném dokončení vedle
pěti skladovacích a průmyslových hal s plochou
234 000 m2 také terminál kombinované dopravy,
který bude jedním z největších ve střední a východní Evropě. Stranu prodávající, developera
Concens Investments a finanční skupinu J&T,
zastoupili poradci CBRE.

„V loňském roce jsme zaznamenali nebývalý
zájem investorů o průmyslové a logistické nemovitosti. Poptávka je motivována bezprecedentně nízkou mírou neobsazenosti, strmým
růstem nájemného a pozitivními vyhlídkami
do budoucna, které jsou podpořeny masivním
vzestupem online prodeje a měnícími se potřebami v rámci dodavatelského řetězce. I přes
prudký pokles yieldů stále dosahují zdejší nemovitosti atraktivních výnosů i v evropském
kontextu,“ uvedla Katarína Brydone, vedoucí
investičního oddělení CBRE.
Jak dodává Colliers, rostoucí konkurence
a změna tržního klimatu přispěla v průběhu roku
k rapidnímu navýšení cenové hladiny logistických nemovitostí v Česku a poklesu výnosů na
rekordní úroveň 4 %. „Poprvé v historii tak dochází ke sbližování výnosů u prvotřídních kan-

Populární logistika

Dominantním obchodem loňska, jehož hodnota se vyšplhala na 150 mil. eur a jako jediný
prolomil loni stomilionovou hranici, byl s velkým
náskokem prodej portfolia Concens zahrnující
pět průmyslových a skladovacích nemovitostí
s rozlohou 140 000 m2 na Ostravsku. Na straně
kupující stál americký správce investičních fondů
EQT Exeter, ten akvizicí nově vstoupil na český
trh. Transakce byla uzavřena ve dvou etapách.
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Logistický areál Patria Park Planá v Jihočeském kraji koupila ve 4. čtvrtletí 2021 Patria investiční společnost jménem
svého Patria Logisticko-Retailového Fondu od společnosti CSPP
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Generali Real Estate acquired 2 oﬃce buildings in Prague 4 – Pankrác in Q4/2021
from CPIPG for EUR 96 mil.

European region. The most sought-after
properties were traditionally oﬃce properties (35 %), which were closely followed,
with a 32% share in the total numbers, by
the industrial and logistics sector, where
the biggest transaction was concluded last
year: the sale of the Concens portfolio in the
Ostrava Region, which was acquired by the
American investor EQT Exeter for 150 million euros. The yields in both segments fell
to 4 %. Thus, for the first time in history, the
yields for both oﬃce and industrial investments were close to each other.
The total volume of investment in Czech real estate, which reached 1.79–1.9 billion euros last
year, was 33 % lower year-on-year than in 2020;
however, the fourth quarter showed signs of recovery on the investment market after a period
of pandemic and uncertainty. As Colliers and
CBRE reported, properties worth 630 million euros were traded in the last quarter of 2021, which
makes it the highest quarterly score in the last
one and a half years. Compared to the previous
quarter, volumes grew across all market sectors.
“The last year was influenced by a wide range of
factors: the continuing pandemic, travel restrictions, rising bank rates, and a lack of suitable
products. Despite this, the market managed to
gain the necessary momentum primarily in the
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CTP acquired the 69,000 sqm industrial property in Brno from Zetor Tractors in Q4/2021

last quarter, from which it will continue to benefit for a significant part of this year, as indicated
by this year’s concluded and planned transactions,” commented Josef Stanko, an Investment
Analyst for Colliers.
Last year’s two largest transactions were also
concluded in the last quarter: Generali Real
Estate acquired the complex of two oﬃce buildings with an area of 37,000 m2 in the established
business location of Prague 4 – Pankrác for its
GREF real estate fund. The CPIPG group was
the seller. The building, which is now awaiting modernisation with the vision of minimising its carbon footprint and increasing its user
comfort, has been the headquarters of the
Generali Group for Central and Eastern Europe
since 2008. The value of the transaction is estimated at about 96 million euros.

BB Centrum E (ČEZ headquarters) in Prague 4 was
acquired by RSBC in Q1/2022

Popular logistics

The dominant transaction of last year, whose
value climbed to 150 million euros, making it
the only one to break the hundred million mark
last year, was with a great lead the sale of the
Concens portfolio containing five industrial and
warehouse properties with an area of 140,000 m2
in the Ostrava region. The American investment
fund manager EQT Exeter was on the side of
the buyer, newly entering the Czech market with
this acquisition. The transaction was concluded
in two stages. In the first phase, the investor concluded the acquisition of the Nošovice logistics
park, which consists of three storage halls with an
area of 64,000 m2, from where the tenant Hyundai
Glovis provides logistics operations for the neighbouring Hyundai Motors car factory. In the second phase, the purchase of two storage halls in
the nearby Ostrava Airport Multimodal Park was
completed. The real estate near Leoš Janáček
International Airport with an area of 77,000 m2 is
leased to companies such as Continental Barum,
DHL, Hyundai Glovis, M.K. Invest Group, Rhenus
Logistics, Skladon and UFI Filters. Upon its completion, the Mošnov Industrial Zone park will also
include a combined transport terminal, one of the
largest in Central and Eastern Europe, in addition
to five storage and industrial halls with an area of
234,000 m2. The sellers, the developer Concens
Investments and the J&T financial group, were
represented by CBRE’s advisers.
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Coral Oﬃce Park v Praze 5 – Nových Butovicích koupila v prvním čtvrtletí 2022
od společnosti Portland Trust investiční skupina MINT Investments

celářských a průmyslových/logistických aktiv,“
podotýká poradenská společnost Savills.
Vysoký objem průmyslových investic, které stály za třetinou (32 %) všech loňských transakcí
v Česku, byl podpořen i prodeji dvou mezinárodních portfolií: panevropského portfolia APEX,
zahrnujícího v ČR čtyři průmyslové nemovitosti
v Praze, Předlicích, Hradci Králové a Turnově
(86 mil. eur), které prodala ve třetím kvartálu společnost P3 čínskému investorovi CGL (CNIC),
a portfolia Arete Invest s 11 parky v ČR a na
Slovensku, které získal v prvním čtvrtletí 2021
australský investor Cromwell. Podle statistik JLL
a Savills v posledním kvartálu 2021 vzrostla aktivita na průmyslovém trhu oproti poslednímu
čtvrtletí 2020 o 521 %.

Vítězné kanceláře

Nejžádanějším sektorem, který loni přilákal
35 % celkového objemu investic na českém
trhu, byly kancelářské nemovitosti. Celkem
13 % tvořily maloobchodní investice a po 10 procentech zaujaly nájemní rezidence a ostatní aktiva, uvedla Colliers. Pokud se týká zahraničních
investic v Česku, podle analýzy Colliers a CBRE
byl nejaktivnější americký kapitál (13 %), následován kapitálem z Itálie (6 %) a Rakouska (5 %).
Právě americký a italský kapitál stál za dvěma
největšími obchody loňska v České republice. Víc než polovinou (51 %) loňských investic
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Centrum Bořislavka v Praze 6 získal v 1. čtvrtletí 2022 od společnosti KKCG
Nemovitostní fond ČS spravovaný společností REICO za rekordní částku odhadovanou
na 180–200 mil. eur

v ČR si připsali na konto domácí čeští investoři,
kteří již úspěšně expandují také na další evropské trhy, včetně Polska, Maďarska, Rakouska,
Německa či Nizozemí.

Silný start roku

Oblibu kancelářský aktiv a současně sílu českého kapitálu potvrdily i první letošní transakce. Do
finále dospěl dlouho očekávaný prodej projektu
Centrum Bořislavka v Praze 6 (40 000 m2),
prémiové novostavby u stejnojmenné stanice
metra, ověnčené řadou českých i zahraničních
ocenění. Velkorysý areál tvořený 4 budovami ve
tvaru krystalů s 30 000 m2 kanceláří, ve spodních podlažích propojených obchodní pasáží
s cca 60 prodejnami na 10 000 m2, připojil do
svého portfolia Nemovitostní fond ČS spravovaný společností REICO. Akvizicí fond navýšil
počet budov ve správě na 21 a hodnotu svého nemovitostního portfolia na víc než 38 miliard korun. Prodejcem byla společnost KKCG
REG, developer a investor projektu, který umístil
v areálu své nové sídlo, spolu s dalšími firmami
ze skupiny: KKCG, Sazka, MND Group, Allwyn,
KKCG Technology a další. Kanceláře v Centru
Bořislavka si dlouhodobě pronajímá i Volkswagen
Financial Services nebo Pražská vodohospodářská společnost. Přestože hodnota transakce
nebyla zveřejněna, na trhu se spekuluje o částce
kolem 180–200 mil. eur. „Zhodnocení, kterého
jsme dosáhli, je jedním z nejvyšších na domácím

realitním trhu,“ uvedl Petr Pujman, ředitel KKCG
Real Estate Group. Kupujícího v transakci zastupovali poradci Cushman & Wakefield, Wilsons,
TPA a OM Consulting. Prodávající byl zastoupen
společnostmi Knight Frank, Cliﬀord Chance a EY.
Projekt je financován syndikátem bank UniCredit
Bank, Česká spořitelna, Komerční banka a ING.
Další letošní transakcí, pod níž je podepsán
domácí investor, je akvizice kancelářského
areálu Coral Oﬃce Park v Praze 5 – Nových
Butovicích. Park tvořený čtyřmi převážně výškovými budovami s pronajímatelnou plochou
35 300 m2, který prošel v předchozích letech
modernizací a rebrandingem, koupila společnost Mint Investments. O celkem 31 000 m2
kanceláří se dělí firmy jako Cofidis, Regus,
Škoda Transportation, LeasePlan nebo The
Kuehne + Nagel Group. Přes 3 000 m2 zaujímají
maloobchodní prostory. Dosavadní majitelé –
Portland Trust v JV s fondem Ares Management
Corporation Real Estate Group – získali komplex
ještě pod původním názvem Oﬃce Park Nové
Butovice v roce 2017 za 65 milionů eur. Prodejce
zastoupila nyní realitní společnost Savills.
Na Prahu 5 zamířila letos také česká investiční společnost Portiva. Kancelářskou budovu
SmíchOﬀ dokončenou v roce 2019 v zavedené
business lokalitě Anděl, jejíž 11 000 m2 kanceláří si pronajímají např. společnosti Jägermeister,
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Suger Palace in Prague 1 with the luxury Andaz hotel
is going on the market ■ Developer: UBM

“Last year we saw unprecedented interest from
investors in industrial and logistics properties.
Demand is motivated by an unprecedented low
vacancy rate, the steep rise in rent and positive
prospects for the future, supported by a massive
rise in online sales and changing supply chain
needs. Despite the sharp fall in the yields, local
real estate still achieves attractive returns in the
European context,” said Katarína Brydone, Head
of the Investment Department of CBRE.
As Colliers adds, growing competition and market
climate change have contributed to a rapid increase
in the price level of logistics properties in the Czech
Republic over the course of the year along with
a decline in yields to a record level of 4 %. “Thus,
for the first time in history, the yields for prime oﬃce
and industrial/logistics assets are converging,” the
consultancy company Savills remarked.
The high volume of industrial investments, which
were behind a third (32 %) of all transactions in the
Czech Republic last year, was also supported by the
sale of two international portfolios: the pan-European
APEX portfolio, containing four industrial properties
in Prague, Předlice, Hradec Králové and Turnov
(86 million euros), which P3 sold to the Chinese investor CGL (CNIC) in the third quarter, and the Arete
Invest portfolio with 11 parks in the Czech Republic
and Slovakia, which was acquired by the Australian
investor Cromwell in the first quarter of 2021.
According to statistics from JLL and Savills, industrial market activity increased by 521 % in the last
quarter of 2021 compared to the last quarter of 2020.

Winning oﬃces

The most popular sector, which attracted 35 %

BW_I_2022.indb 15

of the total investment volume on the Czech
market last year, was oﬃce real estate. A total
of 13 % went to retail investments, and rental
housing and other assets took about 10 % each,
stated Colliers. As regards foreign investment
in the Czech Republic, according to analyses
from Colliers and CBRE, American capital was
the most active (13 %), followed by capital from
Italy (6 %) and Austria (5 %). It was the American
and Italian capital that was behind the two biggest transactions in the Czech Republic last year.
More than half (51 %) of last year’s investments in
the Czech Republic were credited to local Czech
investors, who are already successfully expanding to other European markets, including Poland,
Hungary, Austria, Germany and the Netherlands.

Strong start to the year

The popularity of oﬃce assets and the strength
of Czech capital have been confirmed with this
year’s first transactions. The long-awaited sale
of the Centrum Bořislavka project in Prague 6
(40,000 m2), premium new buildings at the metro
station of the same name and crowned by several Czech and foreign awards, made it to the finish line. The ČS Real Estate Fund managed by
REICO added the large complex, consisting of
4 crystal-shaped buildings with 30,000 m2 of oﬃces, connected on the lower floors by a shopping
mall with about 60 shops on 10,000 m2, to its portfolio. The fund’s acquisition increased the number
of buildings under its administration to 21 and the

City West A in Prague – Stodůlky is waiting for
a new owner

Coral Oﬃce Park in Prague 5 – Nové Butovice was
acquired by MINT Investments in Q1/2022

value of its real estate portfolio to more than 38
billion crowns. The seller was KKCG REG, the developer and investor of the project, which placed
its new headquarters in the complex, together
with other companies from the group: KKCG,
Sazka, MND Group, Allwyn, KKCG Technology
and more. Volkswagen Financial Services and
Pražská vodohospodářská společnost also have
long-term leases in oﬃces in Centrum Bořislavka.
Although the value of the transaction was not
published, there is speculation on the market of
an amount of around 180–200 million euros.
“The appreciation that we have achieved is one
of the highest on the domestic real estate market,” said Petr Pujman, KKCG real Estate Group
director. The buyer was represented in the transaction by consultants from Cushman & Wakefield,
Wilsons, TPA and OM Consulting. The seller was
represented by Knight Frank, Cliﬀord Chance
and EY. The project is funded by the syndicate
of UniCredit Bank, Česká spořitelna, Komerční
banka and ING.
Another of this year’s transactions featuring
a domestic investor is the acquisition of Coral
Oﬃce Park in Prague 5 – Nové Butovice. The
park, consisting of four mostly high-rise buildings
with a leasable area of 35,300 m2, which underwent modernisation and rebranding in previous
years, was purchased by Mint Investments.
Companies such as Cofidis, Regus, Škoda
Transportation, LeasePlan and The Kuehne +
Nagel Group share a total of 31,000 m2 of offices. Retail space takes up over 3,000 m2. The
owners until now, Portland trust in a JV with Ares
Management Corporation Real Estate Group,
acquired the complex under the original name
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Kancelářskou budovu SmíchOﬀ v Praze 5 – Anděl
koupila v 1. čtvrtletí 2022 od společnosti Penta
investiční skupina Portiva

Otis nebo české zastoupení Facebook, koupila
od developera Penta Real Estate za víc než miliardu korun (zhruba 40 milionů eur). Pro Portivu
jde o druhou kancelářskou investici v poslední
době, poté, co loni uzavřela nákup administrativní budovy Astrid Oﬃces v Praze 7 – Holešovicích,
kam přesune i svou pražskou pobočku. V portfoliu má investor také např. obchodní centrum
Central Kladno nebo OC v Brně-Ivančicích.
Vedle domácích investorů přilákal kancelářský
sektor i mezinárodní institucionální kapitál. Do
centra Prahy se v prvním kvartálu 2022 vrací po
necelých třech letech německý investor KGAL
Investment Management, který již v Praze
vlastní komerční budovu DRN na Národní třídě. Jak oznámila společnost v tiskové zprávě,
koncem února dokončila akvizici multifunkčního
komplexu Charles Square Center v Praze 2.
Nárožní budova o 20 000 m2 přímo u stanice
metra, která je dominantou Karlova náměstí,
byla uvedena do provozu v roce 2002. Původní
vlastník, Commerz Real, v jehož režii prošel
objekt v předchozích letech zásadní renovací, prodal centrum téměř plně obsazené. Vedle
14 000 m2 kancelářských prostor, které využívají
firmy jako Cisco Systems, Raiﬀeisenbank, Dior
nebo Commerzbank, zahrnuje budova i dvoupodlažní nákupní galerii o 6 000 m2; ta nabízí
např. supermarket Billa, drogerii Teta, kavárnu,
kadeřnictví nebo fitness. „Celkový objem investic za první kvartál by mohl překonat hodnotu
750 milionů eur,“ predikuje Ondřej Vlk, vedoucí
oddělení průzkumu trhu v Knight Frank.
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Obchodní centrum IGY v Český Budějovicích koupila v únoru 2022 od skupiny CPIPG společnost 365.invest,
za níž stojí skupina J&T

Ožívající retail

Na českém trhu byly uzavřeny v únoru rovněž
dvě významné maloobchodní akvizice. Portfolio
dvou dominantních obchodních center v regionech – IGY České Budějovice a Citypark
Jihlava, koupila společnost 365.invest, za níž
stojí finanční skupina J&T. K obchodu dochází v době, kdy odeznívají poslední restrikce a retailový sektor se po dvou letech pandemie může
opět nadechnout. Prodejcem je skupina CPIPG,
která tak pokračuje v již dříve ohlášených selektivních divesticích v Česku. Centrum IGY nabízí
na Pražské třídě poblíž centra Budějovic celkem
120 prodejen na 29 000 m2 spolu s multikinem
CineStar a 700 parkovacími místy. Po 14 letech
provozu prošlo v roce 2016 komplexní rekonstrukcí a dostavbou, znovu otevřeno bylo v roce
2018. K nájemcům patří supermarket Albert,
elektro Datart, New Yorker, Lindex, H&M, Gant,
Deichmann nebo CCC, součástí je i stravovací
zóna se značkami jako KFC, McDonald‘s, Costa
Coﬀee, Bageterie Boulevard, Running Sushi
a další. Obchodní centrum Citypark Jihlava
s více než stovkou obchodů na 26 000 m2 a čtyřsálovým multikinem CineStar bylo uvedeno do
provozu v roce 2008. Vedle supermarketu Albert

si prostory pronajímají známé řetězce, včetně
značek jako Luxor, Lindex, New Yorker, Pepco,
Humanic a další. Loni koupil investor 365.invest
i českobudějovické centrum Géčko.
Výnosy nejlepších obchodních center se podle
CBRE a Savills pohybují v úrovni 5,75 %. Na
trhu se v posledních dvou letech obchodovala
vesměs portfolia supermarketů a hobbymarketů
nebo retailparky. Jak uvádí CBRE, přestože se
předpokládalo, že v důsledku pandemie dojde
k tlaku na cenu a majitelé center budou ochotni
prodávat výrazně levněji, zásadní změna v cenovém očekávání nenastala. „V tomto roce očekáváme rostoucí zájem o investice do obchodních
center, která budou zajímavá z pohledu výnosů
právě z toho důvodu, že v ostatních segmentech
yieldy v uplynulých dvou letech výrazně klesaly,“
uvedla Katarína Brydone z CBRE. Loni do maloobchodních nemovitostí v Česku směřovalo cca
13 % objemu všech uzavřených transakcí.
CBRE očekává, že letošní objem investic do
českých nemovitostí by mohl překonat 2 miliardy
eur. Finanční i realitní trhy ovlivní zejména celková geopolitická situace, uvedla Colliers.
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Oﬃce Park Nové Butovice in 2017 for 65 million
euros. The seller was now represented by the
Savills real estate company.
The Czech investment company Portiva also
headed to Prague 5 this year. Completed in 2019
in the established business location of Anděl,
the SmíchOﬀ oﬃce building, whose 11,000 m2
of oﬃces are rented by Jägermeister, Otis and
the Czech branch of Facebook, was bought
from the developer Penta Real Estate for more
than a billion crowns (about 40 million euros).
For Portiva, it is the second recent oﬃce investment, after concluding the purchase of the
Astrid Oﬃces building in Prague 7 – Holešovice
last year, where it will also be moving its Prague
branch. The investor also has the Central Kladno
shopping centre and a shopping centre in BrnoIvančice in its portfolio.
In addition to domestic investors, the oﬃce sector also attracted international institutional capital.
In the first quarter of 2022, the German investor
KGAL Investment Management, which already
owns the DRN commercial building on Národní
třída, returned to the centre of Prague after less
than three years. As the company announced in
a press release, it completed the acquisition of the
Charles Square Center complex in Prague 2
at the end of February. The corner building, with
20,000 m2 directly next to the metro station, which
is a dominant feature of Karlovo náměstí, was
put into operation in 2002. The original owner,
Commerz Real, under whose direction the building
underwent a major renovation in previous years,
sold the centre almost fully occupied. In addition
to the 14,000 m2 of oﬃce space used by companies such as Cisco Systems, Raiﬀeisenbank, Dior
and Commerzbank, the building also includes
a two-story shopping mall of 6,000 m2; it oﬀers,
for example, a Billa supermarket, Teta drug store,
café, hairdresser or fitness centre. “The total investment volume for the first quarter could exceed
750 million euros,” predicted Ondřej Vlk, Head of
the Market Research Department at Knight Frank.
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Citypark Jihlava shopping centre was acquired in Q1/2022 from CPIPG by 365.invest (owned by J&T Group)

Reviving retail

Two major retail acquisitions were also concluded on the Czech market in February. A portfolio
of two dominant shopping centres in the regions,
IGY České Budějovice and Citypark Jihlava,
was bought by 365.invest, which the J&T financial group is behind. The transaction is
taking place at a time when the last restrictions
are subsiding and the retail sector can breathe
again after two years of the pandemic. The seller
is the CPIPG group, which is thus continuing
the previously announced selective divestment in the Czech Republic. IGY oﬀers a total
of 120 stores on 29,000 m2 on Pražská třída
close to the centre of České Budějovice, along
with a CineStar multiplex cinema and 700 parking spaces. In 2016, after 14 years of operation,
it underwent a comprehensive reconstruction
and extension. It was reopened in 2018. Tenants
include an Albert supermarket, Datart electronics, New Yorker, Lindex, H&M, Gant, Deichmann
and CCC, and it also includes a food court with
brands such as KFC, McDonald’s, Costa Coﬀee,
Bageterie Boulevard, Running Sushi and others. The Citypark Jihlava shopping centre,
with more than a hundred shops on 26,000 m2
and a four-hall multiplex CineStar cinema, was
put into operation in 2008. In addition to the

Albert supermarket, well-known chains, including brands such as Luxor, Lindex, New Yorker,
Pepco, Humanic and others, lease space here.
Last year, the investor 365.invest also bought the
České Budějovice shopping centre Géčko.
The yields of the best shopping centres, according
to CBRE and Savills, are at about 5.75 %. Over the
last two years, the market has mostly seen transactions of supermarkets, DIY stores and retail parks.
As CBRE stated, although it was assumed that the
pandemic would put pressure on prices and shopping centre owners would be willing to sell significantly cheaper, there was no fundamental change
in price expectations. “This year, we expect increasing interest in investing into shopping centres,
which will be interesting in terms of yields precisely
because yields have dropped significantly in other
segments over the past two years,” said Katarína
Brydone from CBRE. Last year, around 13 % of the
volume of all concluded transactions was directed
to retail properties in the Czech Republic.
CBRE expects that this year’s volume of investment in Czech real estate could exceed 2 billion euros. The overall geopolitical situation will
primarily influence the financial and real estate
markets, Colliers stated.
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MIPIM 2022: Dynamický růst Prahy
akceleruje proměna obřích brownfieldů
dokreslí kolekce tří význačných staveb, které se
v budoucnu stanou dominantami a kulturními
nebo vzdělávacími centry nových městských
čtvrtí s byty, administrativou i obchody a volnočasovými kapacitami, jejichž výstavba je v rukou
soukromých developerů.

Petr Hlaváček, náměstek primátora Hlavního města Prahy pro územní rozvoj
Petr Hlaváček, Deputy Mayor of Prague for Territorial Development

Mezinárodní realitní veletrh MIPIM se vrací na scénu v plné síle: letošní program by
měl podle jeho organizátorů přilákat téměř
stejný počet účastníků, jaký se v Cannes
sešel naposledy před vypuknutím globální epidemie covid v roce 2019. Kromě
6 400 zástupců investičních a finančních
společností potvrdili svoji účast také představitelé 73 největších měst a regionů
z 23 evropských zemí. Hlavní město Praha
využije jedinečné možnosti seznámit široké
mezinárodní publikum v konkurenci světových metropolí s perspektivami svého dalšího rozvoje a s investičními příležitostmi,
které se na jeho území otevírají. O záměrech a projektech, které se Praha chystá
v Cannes letos představit, hovoříme s náměstkem pražského primátora pro oblast
územního rozvoje, Petrem Hlaváčkem.
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Expozice Prahy se na letošním veletrhu MIPIM
ponese v duchu hesla 3x3: město zde představí
tři z největších pražských brownfieldů, tedy oblast Bubnů v Praze 7, žižkovského nákladového
nádraží v Praze 3 a bývalého nákladového nádraží na Smíchově v Praze 5, spolu s trojicí souvisejících významných infrastrukturních staveb,
které tyto dynamicky se rozvíjející oblasti dopravně obslouží: v Bubnech vyroste nová vlaková zastávka na spojnici centra Prahy s Letištěm
Václava Havla, na Smíchově město ve spolupráci se Správou železnic a dalšími partnery
připravuje moderní Terminál Smíchov, kde se
potkají všechny druhy městské i mimoměstské
hromadné dopravy. Pro oblast Žižkova bude velkým přínosem nový plán na podobu městského
okruhu, který po dokončení svede dopravu z velké části do podzemních tunelů. Komplexnost
přístupu vedení metropole k jejímu rozvoji pak

Na dva z významných objektů, novou budovu
Vltavské filharmonie, která vyroste na předpolí
Hlávkova mostu a bude iniciovat rozvoj celého 110hektarového území Bubnů, a na budovu
školy v developmentu Smíchov City, vypsalo
město mezinárodní architektonické soutěže.
Zatímco autor budoucí podoby školy v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu,
polské studio Oﬃce Ou & Inostudio, byl vybrán
již před třemi lety, vítězný návrh budovy Vltavské
filharmonie bude znám letos v květnu. Posoudí
jej porota složená z předních odborníků, mezi
nimiž lze jmenovat takové osobnosti, jakými
jsou například mezinárodně uznávaný architekt
Josef Pleskot, vítěz soutěže na koncertní sál
v Mnichově – architekt Andreas Cukrowicz, dánská architektka Tina Saaby a dále ředitel kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.
Projektový tým pro přípravu soutěže vede architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000. Členy
poroty jsou také pražský primátor Zdeněk Hřib,
první náměstek pro oblast územního rozvoje
Petr Hlaváček, zástupce ministerstva kultury
nebo starosta Prahy 7 Jan Čižinský.
Záměr vybudovat v Praze po sto letech architektonicky hodnotný, moderní a ekonomicky
udržitelný koncertní sál vzbudil mezi architekty po celém světě širokou odezvu: přihlásilo
se celkem 115 týmů z 25 zemí světa, z nichž
porota vybrala 15 finalistů: Postupujícími týmy
jsou: ALA Architects spolu se studiem ov architekti, MVRDV - Architects, OFFICE Kersten
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Development, Petr Hlaváček, about the
plans and projects that Prague is preparing
to present in Cannes this year.

MIPIM Cannes – The capital city of Prague will take advantage of the unique opportunity to introduce a wide
international audience to the prospects of its further development and to the investment opportunities that are opening
up in its territory. A joint presentation of Prague and Ostrava will take place on Wednesday, March 16th from 2:00 p.m.

MIPIM 2022: Prague’s dynamic growth
accelerates the transformation of
huge brownfields
The International Real Estate Trade Fair
MIPIM is returning to the scene at full
strength: according to its organisers, this
year’s programme should attract almost
the same number of participants as came
to Cannes the last time, in 2019, before the
global covid epidemic broke out. In addition to 6,400 representatives of investment
and financial companies, representatives
of the 73 largest cities and regions from
23 European countries have also confirmed
their participation. The capital city of Prague
will take advantage of the unique opportunity to introduce a wide international audience to the prospects of its further development and to the investment opportunities
that are opening up in its territory in competition with other world capitals. We talked
to the Deputy Mayor of Prague for Territorial
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Prague’s exhibit at this year’s MIPIM trade fair
will be in the spirit of the motto “3x3”: the city will
be presenting three of Prague’s largest brownfields here, i.e., the Bubny area in Prague 7, the
Žižkov Freight Station in Prague 3 and the former freight station in Smíchov in Prague 5, together with three important related infrastructure
buildings that serve the transportation in these
dynamically developing areas: a new train stop
will be going up in Bubny connecting the Prague
centre with the Václav Havel Airport, while in
Smíchov the city, together with Správa železnic
and other partners, is preparing the modern
Terminál Smíchov, where all kinds of urban and
intercity mass transit will come together. The new
plan on the appearance of the city ring road will
be of great benefit for the area of Žižkov. Upon
its completion, it will lead a great amount of the
traﬃc to underground tunnels. The complexity of

Prague 7 – Bubny ■ The former brownfield (110 ha) will become a new city district for 50,000 people.
The planned Philharmonic building will be the dominant feature of Bubny-Zátory area ■ Source: City of Prague
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- architekti proměnu nevyhovujícího dopravního
uzlu v moderní Terminál Smíchov, který umožní
lidem přestup mezi různými typy hromadné dopravy. Projekt bude zahrnovat také úpravu přednádražního prostoru, vybudování autobusového
nádraží pro mimoměstské autobusy na přestřešení kolejiště a doplnění parkovišť P+R a B+R.

Nákladové nádraží Žižkov – třicetihektarový brownfield v Praze 3 se změní v městskou čtvrť, kde najde bydlení více
než 17 000 lidí. Město Praha připravuje architektonickou soutěž na podobu nové školy a na ztvárnění nových veřejných
prostor. Podél severní hrany historické nádražní budovy protne území nová tramvajová trať ■ Zdroj: Hlavní město Praha

Geers David Van Severen v partnerství s Christ
& Gantenbein Architekten, Mecanoo a Chybik
+Kristof Architects & Urban Designers, Barozzi
Veiga a Atelier M1 architekti, Sou Fujimoto
Architects, Cobe a Lundgaard & Tranberg
Architects, Šépka architekti spolu s Mangado
Y Asociados, Foster + Partners, Bjarke Ingels
Group, Henning Larsen Architects, Carrilho
da Graça Arquitectos, JAJA Architects, Bevk
Perovic Arhitekti a Petr Hájek Architekti. Tato
studia doplní pětici účastníků, které Praha
v srpnu k vypracování návrhů přímo vyzvala.
Jedná se o mezinárodní architektonická studia
Diller Scofidio + Renfro, Snøhetta, Ateliers Jean
Nouvel, David Chipperfield Architects a SANAA.
Budova by měla být dokončena v roce 2032.
Součástí pražské prezentace v Cannes budou
také městem řízené projekty nájemního bydlení,
které mají pomoci řešit nedostatek dostupných
bytů v Praze. Pražská developerská společnost,
založená v roce 2020, má dnes v přípravě území
o celkové rozloze 600 000 m2.
Jak se chystá Praha představit na letošním
veletrhu MIPIM v Cannes?
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PH: Odbornou komunitu na veletrhu MIPIM
chceme seznámit s plány na budoucí rozvoj
metropole, kde by počet obyvatel měl do roku
2050 dosáhnout dvou milionů. Praha je známa jako krásné historické a zároveň bezpečné
město, kde je velký zájem o bydlení. My ji představíme jako dynamicky se rozvíjející metropoli,
jejíž potenciál spočívá především v nevyužitých
brownfieldech v širším centru města. V tom tkví
naše nesporná výhoda oproti jiným evropským
velkoměstům, jako je například Mnichov nebo
Vídeň, která dnes komplikovaně hledají prostor
pro svůj další rozvoj za hranicemi existující zástavby. Praha plánuje vznik nových multifunkčních a udržitelných čtvrtí na v současné době
nevyužitých plochách tří bývalých nákladových
nádraží a rozvoj se snaží iniciovat také výstavbou budov veřejných institucí. Nad budoucí
podobou nové části Smíchova, Nákladového
nádraží Žižkov a Bubnů – jen pro představu,
v součtu se jedná o 160 hektarů v širším centru
Prahy, se tedy město zamýšlí koncepčně: s každým z těchto brownfieldů souvisí i významná dopravní investice. Na Smíchově například připravujeme ve spolupráci se Správou železnic, společnostmi Sudop, Metroprojekt a ateliérem A69

Rozvoj Žižkova pozitivně ovlivní upravená
trasa městského okruhu a nová dopravní
spojení…
PH: Naším cílem je, aby okruh město nekrájel na
kusy, jako dříve plánované komunikace dálničního typu s obřími mimoúrovňovými křižovatkami,
a v maximální možné míře odvedl auta pod zem.
Nová podoba okruhu dopravně výrazně odlehčí
právě oblasti Žižkova. Další zlepšení by měl zajistit i nově plánovaný městský bulvár Jarovská
třída, který napojí oblast Nákladového nádraží
Žižkov na městský okruh, a také nová trasa tramvaje, která území protne od východu na západ.
Pro Bubny pak architekt Jakub Cigler vyprojektoval novou podobu zastávky na železničním
spojení centra Prahy s mezinárodním Letištěm
Václava Havla.
Proměnu nevyužitých území město podpoří
trojicí význačných kulturních projektů, na
jejichž budoucí podobu již vypsalo nebo připravuje mezinárodní architektonické soutěže. Můžeme si přiblížit, o jaké konkrétní stavby se jedná?
PH: Rozvoj oblasti Bubnů bude iniciovat i korunovat výstavba nové budovy Vltavské filharmonie,
která doplní tradiční prstenec dominantních staveb historicky lemujících Vltavu. Nová koncertní
síň vznikne v Praze po 100 letech a bude muset
splnit velmi náročná očekávání, nejen pokud jde
o exteriér budovy, ale také o kvalitu vnitřního prostředí, akustiku a všestrannou využitelnost: jedním ze základních požadavků byla její dlouhodobá provozní ekonomická udržitelnost. V provozu
by měla být 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a kromě kulturních zážitků by měla nabídnout také
prostor pro pořádání konferencí nebo restauraci.
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the metropolis’ approach to its development will
be illustrated by the collection of three important
buildings, which will in the future become landmarks and cultural or educational centres of the
new urban districts with flats, oﬃces and shops
and leisure capacities, the construction of which
is in the hands of private developers.
The city announced international architectural
competitions for two of the major buildings, the
new Vltava Philharmonic building, which will be
built in the area in front of Hlávka Bridge and will
initiate the development of the entire 110-hectare Bubny territory, and the school building in the
Smíchov City development. While the author of
the future design of the school at the intersection
of Nádražní and U Železničního mostu streets,
the Polish studio Oﬃce Ou & Inostudio, was selected three years ago, the winning design of the
Vltava Philharmonic building will be known this
May. It will be judged by a jury composed of leading experts, among whom we can name such
personalities as the internationally renowned
architect Josef Pleskot (the winner of the competition for the concert hall in Munich), architect Andreas Cukrowicz, Danish architect Tina
Saaby and the Director of the Brno Architect’s
oﬃce, Michal Sedláček. The project team for the
preparation of the competition is led by architect Martin Krupauer of atelier A8000. The jury
members also include Prague Mayor Zdeněk
Hřib, First Deputy for Regional Development
Petr Hlaváček, a representative of the Minister of
Culture, and the Mayor of Prague 7 Jan Čižinský.
The plan to build an architecturally valuable,
modern and economically sustainable concert hall in Prague after a hundred years has
attracted a wide response among architects
all over the world: a total of 115 teams from
25 countries applied, from which the jury selected 15 finalists. The advancing teams are:
ALA Architects together with the studio ov architekti, MVRDV - Architects, OFFICE Kersten
Geers David Van Severen in partnership with
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Smíchov City, Prague 7 – the new city district in the area of a former railway brownfield
Developer: Sekyra Group ■ Source: City of Prague

Christ & Gantenbein Architekten, Mecanoo and
Chybik+Kristof Architects & Urban Designers,
Barozzi Veiga and Atelier M1 architekti, Sou
Fujimoto Architects, Cobe and Lundgaard &
Tranberg Architects, Šépka architekti together
with Mangado Y Asociados, Foster + Partners,
Bjarke Ingels Group, Henning Larsen Architects,
Carrilho da Graça Arquitectos, JAJA Architects,
Bevk Perovic Arhitekti and Petr Hájek architekti.
These studios will be supplemented by five
participants that Prague called upon directly in
August to draw up proposals. These are the international architectural studios Diller Scofidio +
Renfro, Snøhetta, Ateliers Jean Nouvel, David
Chipperfield Architects and SANAA. The building should be completed in 2032.
The Prague presentation in Cannes will also include city-managed rental housing projects to
help address the lack of available flats in Prague.
The Prague Development Company, founded
in 2020, now has a territory with a total area of
600,000 m2 under preparation.
How is Prague planning to present itself at
this year’s MIPIM trade fair in Cannes?
PH: We want to present the plans for the future
development of the metropolis, where the popu-

lation should reach two million by 2050, to the
professional community at the MIPIM trade fair.
Prague is known as a beautiful historic and safe
city, where there is great interest in housing.
We will present it as a dynamically developing
metropolis, whose potential lies primarily in unused brownfields in the wider city centre. This is
an indisputable advantage we have over other
European cities, such as Munich and Vienna,
where it is now more diﬃcult to find room for further development beyond the boundaries of existing built-up area. Prague is planning to create
new multifunctional and sustainable neighbourhoods in the currently unused areas of three former freight stations and is also trying to initiate
development through the construction of public
institution buildings. Thus, the city intends to
conceptually consider the future form of a new
part of Smíchov, the Žižkov Freight Station and
Bubny, where a significant transport investment
is connected with each of these brownfields.
Just to give you an idea, this amounts to a total
of 160 hectares in the wider centre of Prague.
For example, in Smíchov we are preparing,
in cooperation with Správa železnic, Sudop,
Metroprojekt and A69 - architekti, the transformation of an unsuitable transport hub into the
modern Terminál Smíchov, which will allow peo-
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Praha-Bubny ■ Hlavní město Praha představí na Mipimu také významné dopravní stavby, včetně připravované
železniční trati, která propojí Masarykovo nádraží s Letištěm Václava Havla
Vizualizace: Zastávka Bubny – vstup od stanice metra Vltavská

Výzvou pro architekty bude komplikovaný pozemek, na němž má Filharmonie vyrůst.
Na Smíchově městská část Praha 5 ve spolupráci s městem podle návrhu zahraničních
architektů postaví moderní školu pro 21. století
a Žižkov získá nové kulturní a společenské centrum ve zrekonstruované památkově chráněné
funkcionalistické nádražní budově, v níž by měl
sídlit Národní filmový archiv. V současné době
diskutujeme se všemi aktéry v území i s památkáři o způsobu její rekonstrukce a dostavby a připravujeme architektonickou soutěž na podobu
centrálního náměstí, které vznikne v návaznosti
na objekt, a také na sousední budovu základní
školy i další veřejné prostory v nové čtvrti.
Vedení města i vy osobně řadíte revitalizaci
brownfieldů a jejich přípravu k městem moderované zástavbě na čelní místo v seznamu priorit. Na kterém z nich pokročila realizace nejdále?
PH: Příprava projektů je v různých fázích: zatímco na Smíchově se již staví, Nákladové nádraží
Žižkov je v pokročilém stadiu změny územního plánu. Nyní zde řešíme s jednotlivými hráči smlouvy o výši příspěvku na základě nové
Metodiky spoluúčasti investorů při rozvoji území, kterou jsme schválili v lednu. Považuji to za
významný krok, který nastavuje transparentní
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a rovné podmínky pro všechny developery i investory, kteří chtějí v Praze stavět. Metodika se
aplikuje u projektů, u kterých je v procesu zároveň změna územního plánu. Veškeré takto získané prostředky budou využity na investice v dané
lokalitě například do škol, školek, nových parků
nebo tramvajových tratí, tedy ke zlepšení podmínek pro život místních obyvatel. Smlouvy pak
budou zahrnovat i regulační výkresy dohodnuté
mezi městem, městskou částí a investory, které
budou závazné, a všichni tak budou mít jasnou
kontrolu nejen o tom, co v lokalitě vznikne, ale
také kdo to postaví. Čím dál tím víc je totiž zřejmé, že investoři potřebují s městem spolupracovat, obzvláště na velkých územích, která se
nyní otevírají pro development. Pilířů spolupráce
je hned několik: jedním z nich je aktivita města,
tedy koordinace, změny územního plánu, kvalitní
podkladové studie a spoluúčast investorů na veřejné vybavenosti – městské prostředí by mělo
být moderované. A přestože i já věřím trhu, jsem
zároveň přesvědčený, že také město samotné
musí stavět, že jeho úkolem je připravit a zhodnotit svá území. Proto jsme před dvěma lety založili Pražskou developerskou společnost a předali jí městské pozemky určené k bytové výstavbě.
Kolik projektů Pražská developerská společnost v současné době připravuje?
PH: Celkově tato příspěvková organizace města

spravuje 10 lokalit, v nichž by mohlo vyrůst zhruba 6–7 000 bytů. Za klíčové považujeme oblasti
Palmovky v Praze 8 a Nových Dvorů v Praze 4.
V obou těchto projektech počítáme s kombinací
bydlení, administrativy, služeb a obchodů, protože se jedná o pozemky v blízkosti existujících
nebo plánovaných stanic metra. Další rozsáhlý
projekt rozvíjí PDS v Dolních Počernicích. V nejpokročilejším stadiu je dnes několik menších
projektů. Zanedlouho se městský developer
chystá vypsat architektonickou soutěž na využití jedné parcely na Smíchově a další u stadionu
Bohemians ve Vršovicích, kde chce iniciovat také
úpravu širšího okolí. V delším časovém horizontu
pak město ve spolupráci s PDS rozvíjí velmi rozsáhlý záměr v Letňanech, který původně začínal
jako plánovaná vládní čtvrť. Dnes probíhá změna
územního plánu, na jejímž základě by zde měla
vyrůst multifunkční čtvrť se zhruba 3 000 bytů
a administrativou. Počítáme také s rezervou na
vybudování moderní nemocnice, protože vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel, který by měl během 30 let směřovat ke 2 milionům, je
zřejmé, že Praha bude moderní a dobře dopravně
obsloužené zdravotní zařízení potřebovat.
Jakou formou budou tyto městské projekty
realizovány?
PH: Počítáme s tím, že část bytů by mohlo město
realizovat samo, určitě se tu ale otevře prostor
pro zapojení soukromého sektoru, ať již formou
PPP projektů, nebo prodejem připraveného pozemku s projektem a územním rozhodnutím sou-

Smíchov City – na podobu nové školy ve vznikající čtvrti
uspořádalo Hlavní město Praha architektonickou soutěž
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ple to transfer between diﬀerent types of public
transport. The project will also include the modification of the space in front of the station, the
construction of a bus station for intercity buses
on the roof of the train tracks and the addition of
P+R and B+R parking spaces.
The development of Žižkov will positively affect the modified route of the city ring road
and new transport connections…
PH: Our goal is not to cut the city ring road into
pieces, like the previously planned motorway
with giant interchange, and to take the cars underground to the maximum extent possible. The
new appearance of the circuit will be significantly
lighter in the area of Žižkov. The newly planned
city boulevard, Jarovská třída, which will link the
area of the Žižkov Freight Station to the city ring
road, as well as a new tram route that runs from
east to west, should also ensure further improvements. Then, for Bubny, architect Jakub Cigler
designed a new form of a stop on the railway
connection from the centre of Prague to the international Václav Havel Airport.
The city will support the transformation of
the unused territories with three important
cultural projects, whose future form has already been announced or is being prepared
by international architectural competitions.
Can we get closer to what specific buildings
are involved?
PH: The development of the area of Bubny will
be initiated and crowned by the construction
of the new Vltava Philharmonic building, which
will complement the traditional ring of dominant
structures that historically line the Vltava River. It
will be the first new concert hall built in Prague
in the last 100 years and will have to meet very
demanding expectations, not only in terms of the
exterior of the building, but also in terms of the
quality of the indoor environment, acoustics and
versatility: one of the basic requirements was its
long-term operational economic sustainability. It
should be open 24 hours a day, 7 days a week,
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Žižkov City – the city district will be connected via the new tram line ■ Source: City of Prague

and in addition to cultural experiences, it should
also oﬀer space for restaurants or organising
conferences. The complicated land on which the
Philharmonic will be going up will be a challenge
for the architects.
In Smíchov, the Prague 5 city district, in cooperation with the city, will be building a modern school
for the 21st century according to the design of foreign architects, and Žižkov will be getting a new
cultural and social centre in a renovated listed
functionalist railway station building, in which the
National Film Archive should be located. We are
currently in discussions with all the actors in the
territory and with the preservationists about the
way it is to be reconstructed and finished, and we
are preparing an architectural competition for the
design of the central square that will be created
in connection with the building, as well as for the
neighbouring elementary school building and other public spaces in the new neighbourhood.
The city council and you personally rank the
revitalisation of brownfields and their prepa-

ration for the city-moderated construction
in first place in the list of priorities. Which
of them has seen the most advanced implementation?
PH: The preparation of the projects is in various stages: while in Smíchov construction is
already underway, the Žižkov Freight Station
is in an advanced stage of the change of the
zoning plan. We are now dealing with the individual players in the contract on the amount of
the contribution, based on the new Methodology
of the participation of the investors in the development of the territory, which we approved in
January. I consider this to be an important step
which sets transparent and level conditions for
all developers and investors that want to build in
Prague. The Methodology is applied to projects
for which there is also a change in the zoning
plan in the process. All the funds thus obtained
will be used for investments in the given locality, for example, schools, preschools, new parks
or tram lines, thus improving the conditions for
the life of the local residents. Thus, the contracts will include regulatory drawings agreed
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Masarykovo nádraží v centru Prahy propojí v příštích letech železniční trať s novou městskou čtvrtí v Bubnech a s Letištěm
Václava Havla ■ Zdroj: Hlavní město Praha

Hlavní město Praha představí v Cannes další etapy
Pražského okruhu, který svede velkou část povrchové
automobilové dopravy do tunelů
Zdroj: Hlavní město Praha

kromému investorovi ve veřejné soutěži. Ve větších lokalitách budeme zvažovat také možnost
družstevní nebo spolkové výstavby.
Prostor pro jednání s potenciálními investory se otevírá i na veletrhu MIPIM. V jakém
termínu proběhne oficiální prezentace na
českém stánku v Cannes?
PH: Společná prezentace Prahy a Ostravy, na níž
vedení obou měst představí své plány do budoucna, se uskuteční ve středu 16. 3. od 14:00 hodin.
Generálními partnery pražské expozice budou
letos společnosti AFI Europe, JRD a Trammell
Crow Company.
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between the city, the city district and the investors, which will be binding, so that everyone will
have clear control not only of what will be created in the locality, but also who will build it. It is
becoming increasingly clear that investors need
to cooperate with the city, especially in the large
areas that are now opening up for development.
There are several pillars of cooperation. One of
them is the activity of the city, i.e., coordination,
changes to the zoning plan, quality background
studies and the participation of investors in the
public amenities – the urban environment should
be moderated. And although I believe in the market, I am also convinced that the city itself must
build, that its task is to prepare and evaluate its
territories. Therefore, two years ago, we founded
the Prague Development Company and handed
over to it urban land intended for housing construction.
How many projects are currently being prepared by the Prague Development Company?
PH: Overall, this public-benefit organisation of
the city manages 10 localities in which around
6–7,000 flats could be built. We consider the areas of Palmovka in Prague 8 and Nové Dvory
in Prague 4 to be of key importance. In both of
these projects, we are counting on a combination of housing, oﬃces, shops and services, be-

cause this is land near existing or planned metro stations. Another expansive project is being
developed by PDS in Dolní Počernice. Several
smaller projects are currently at the most advanced stage. Soon, the urban developer is
planning to launch an architectural competition for the use of one parcel at Smíchov and
another by the Bohemians stadium in Vršovice,
where it also wants to initiate changes to a wider area. Over the longer term, the city, in cooperation with the PDS, is developing a very large
project in Letňany, which originally started as a
planned government district. Today a change
to the zoning plan is underway, on the basis of
which the multifunctional neighbourhood with
about 3,000 flats and oﬃces should be going
up. We are also counting on a reserve to build a
modern hospital, because due to the expected
increase in the number of inhabitants, which
should be heading to 2 million in 30 years, it is
clear that Prague will need modern and easilyaccessible health facilities.
In what form will these urban projects be
implemented?
PH: We expect that some of the apartments
could be realised by the city itself, but certainly
there will be room for private sector involvement,
whether in the form of PPP projects or by selling
the prepared land with a project and a territorial
decision to a private investor in a public tender. In
larger locations, we will also consider the possibility of cooperative or association construction.
The MIPIM trade fair will also provide space
for negotiations with potential investors. On
which date will the Czech stand’s oﬃcial
presentation be in Cannes?
PH: A joint presentation of Prague and Ostrava,
where the representatives of both cities will
present their plans for the future, will take place
on Wednesday, March 16th from 2:00 p.m. The
general partners of the Prague exhibition this
year will be AFI Europe, JRD and Trammell
Crow Company.
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MASARYČKA: Výstavba projektu Zahy Hadid
v centru Prahy běží na plné obrátky
Penta chystá v příštích letech development za 40 miliard korun –
na nové akvizice má připraveno 25 miliard

Vlajkový projekt developerské společnosti Penta Real Estate v centru Prahy, který je dílem studia ikony moderní architektury Zahy
Hadid, se blíží k dokončení hrubé stavby. V březnu vztyčí developer
glajchu v nejvyšším bodě Zlaté věže, dominanty a designově nejvýraznější části projektu, jehož typický charakter podtrhne organická
fasáda pokrytá zlatými lamelami. Budova, která nabídne nejlepší
kanceláře v Praze, už přilákala nájemce na polovinu z celkových cca
27 000 m2 ploch. Své sídlo tu najde v létě 2023 i samotná Penta.
Druhou etapu revitalizace oblasti Masarykova nádraží, která změní
brownfield za magistrálou v novou čtvrť s byty, kancelářemi, obchody a veřejnými prostory, plánuje Penta dokončit za šest až sedm let.
Její tvář předurčila mezinárodní urbanistická soutěž, v níž zvítězil
ve světové konkurenci návrh týmů UNIT architekti, A69 - architekti, Marko and Placemakers. Do svých projektů, včetně čtvrti Nová
Waltrovka, dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí v srdci Prahy 6,
komplexu na Vinohradské v Praze 2 a dalších, plánuje Penta vložit
v příští dekádě na 40 miliard korun. Jak potvrdil Pavel Streblov, ředitel komerčního developmentu Penta Real Estate, na budoucí akvizice je připraveno dalších 25 miliard korun.

Masaryčka mění centrum metropole

Výstavbu první etapy ambiciózního projektu Masaryčka v hodnotě víc než
10 miliard korun, který významně změní tvář centra české metropole a již
v blízké budoucnosti propojí Prahu 1 s Florencí a Žižkovem a Masarykovo
nádraží s Hlavním nádražím, zahájila Penta loni v únoru. V řádu dnů bude
hotova hrubá stavba prvních dvou kancelářských budov, které ponesou
rukopis věhlasné architektky Zahy Hadid. Podoba budov druhé etapy, jejíž
urbanistický koncept je dílem mezinárodního týmu UNIT architekti (ČR),
A69 - architekti (ČR), Marko and Placemakers (UK), vzejde z dalších architektonických soutěží, které Penta plánuje vypsat v příštích letech.

Pavel Streblov, ředitel komerčního developmentu Penta Real Estate
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„Letošní rok je pro Prahu i pro Pentu významným milníkem. Stavba Zahy
Hadid má již jasné kontury a věříme, že v návaznosti na loňskou urbanistickou soutěž uzavřeme nyní s městem smlouvu o spolupráci na rozvoji území za magistrálou, na niž naváže změna územního plánu a výstavba nové
městské čtvrti. Díky projektu Masaryčka získá Praha důstojný dopravní
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The first phase of Masaryčka, the ambitious project worth more than 10 billion crowns, which will significantly change the face of the centre of the Czech capital and will connect
Masaryk Station with the Main Railway Station, is close to its highest point of construction ■ Architect: Zaha Hadid ■ Developer: Penta Real Estate

MASARYČKA: Construction of Zaha Hadid’s design
in the centre of Prague proceeding full steam ahead
Penta is planning development worth CZK 40 billion in the coming years –
it has 25 billion earmarked for new acquisitions
The flagship project of the development company Penta Real Estate in the centre of Prague,
which is the work of an icon of modern architecture, Zaha Hadid, is approaching the
completion of the rough structure. In March,
the developer will top oﬀ the highest point of
the Golden Tower, the landmark and the most
striking part of the project in terms of design,
whose typical character will be underlined by
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an organic façade covered with gold lamellas.
The building, which will oﬀer the best oﬃces
in Prague, has already attracted tenants for
half of the total area of about 27,000 m2. Penta
itself will find its headquarters here starting from the summer of 2023. Penta plans to
complete the second stage of revitalisation of
the area around the Masaryk Railway Station,
which will transform the brownfield behind

the Magistrála into a new neighbourhood with
flats, oﬃces, shops and public spaces in six
to seven years. Its appearance was predetermined by an international urban competition, in which the design of the teams from
UNIT architekti, A69 - architekti, Marko and
Placemakers emerged victorious in international competition. In the next decade, Penta
plans to invest CZK 40 billion into its projects,
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Masaryčka, Praha 1 – pohled na rotující piazzettu mezi kancelářskými budovami, z níž vystoupá schodiště na platformu s parkovou úpravou, která překlene kolejiště Masarykova
nádraží ■ Architekt: Zaha Hadid Architects ■ Developer: Penta Real Estate

uzel mezinárodního formátu srovnatelný s Vídní
nebo Mnichovem, světovou architekturu a také
nové byty i veřejné prostory pro Pražany. Z tváře
centra Prahy tak zmizí jizva, která ji hyzdila několik desetiletí,“ uvedl Pavel Streblov.
Penta se netají tím, že Masaryčka je vlajkovou
lodí českého portfolia, jejíž ambicí je nabídnout
nejlepší kanceláře v Praze. Zároveň je jednou
z technicky a konstrukčně nejnáročnějších staveb, jaké kdy firma realizovala.
„Organické tvary a prvky, které tu Zaha Hadid navrhla, docilujeme díky 3D modelování. V případě
nosné konstrukce pracujeme s přesností několika
centimetrů, u fasády jsou to desetiny milimetru.
Každé podlaží je navíc odlišné – patra, která jsou
navzájem posunuta a natočena do vějířovitého
uspořádání, vynáší speciální táhla a šikmé sloupy zajišťující komplikovanou statiku projektu. Díky
tomu vzniká např. unikátní rotující piazzetta s kas-
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kádou venkovních teras mezi budovami i v zadní
části Masaryčky,“ popisuje Streblov. „Každé patro
bude mít svou vlastní terasu a v parteru se otevře
příjemný veřejný prostor.“
Piazzetta, jíž oživí v budoucnu zahrádky restaurací a lidé z ní vystoupají širokým elegantním
schodištěm na platformu se zeleným parkem,
která překlene kolejiště, se už zřetelně rýsuje
zraku kolemjdoucích, stejně jako silueta budoucí
Zlaté věže. Z jejího nejvyššího – devátého patra,
kde vznikne na 650 m2 terasa pro veřejnost, se
otevírá panoramatický výhled na Prahu.
Zelených teras a střešních zahrad, včetně jedné
komunitní, která bude sloužit všem nájemcům
k odpočinku a pro firemní akce, bude bezmála
4 200 m2. Spolu s 25metrovými šikmými pásy, pokrytými množstvím nejrůznějších rostlin, jež budou designovým prvkem fasády, přispějí i k omezení tepelného ostrova a udržitelnému konceptu

lokality. „Projekt získal předcertifikaci ekologického standardu LEED Platinum, což je vůbec nejvyšší stupeň hodnocení,“ upřesnil Streblov.
Letos v létě se stavba začne oblékat do fasády:
„Instalace fasády, která je spíše uměleckým dílem než stavebním prvkem, bude výzvou a potrvá víc než rok. Potřebné tvary docílíme továrním
zpracováním modulů, ty pak budou již hotové
osazeny jeřáby na kotvy nosné konstrukce,“
vysvětluje Streblov. „V tendru jsme vybrali firmu
Sipral, která má zkušenost s náročnými realizacemi, jakými jsou např. pařížská La Defense
Aréna nebo Fondation Louis Vuitton architekta
Franka Gehryho, a zároveň jsme s nimi pracovali
již na projektu Florentinum.“
Zatímco stavba nosné konstrukce budovy míří
do finále, v nižších patrech se již instalují technologie a zřetelné jsou i kontury budoucích vstupních lobby. I tady se promítne stopa věhlasné
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including the Nová Waltrovka neighbourhood,
the completion of the 4th quadrant of Vítězné
náměstí in the heart of Prague 6, a complex
on Vinohradská in Prague 2 and others. As
Pavel Streblov, the Director of Commercial
Development in Penta Real Estate, confirmed,
another CZK 25 billion is prepared for future
acquisitions.

Masaryčka is changing the city centre

Last year in February, Penta began the construction
of the first stage of the ambitious Masaryčka project,
worth more than 10 billion crowns, which will significantly change the face of the centre of the Czech
capital and will connect Prague 1 with Florenc and
Žižkov and Masaryk Station with the Main Railway
Station. The rough construction of the first two oﬃce
buildings, which will carry the signature style of the
renowned architect Zaha Hadid, will be completed
in a few short days. The design of the second stage
buildings, the urban concept of which is the work of
an international team of UNIT architekti (CR), A69 architekti (CR), Marko and Placemakers (UK), will
come from other architectural competitions that
Penta plans to announce in the coming years.
“This year is a significant milestone for both Prague
and Penta. The Zaha Hadid construction already
has clear contours and we believe that following
last year’s urban competition, we will now conclude a cooperation agreement with the city to develop the territory behind the Magistrála, to which
a change of the zoning plan and the construction
of a new urban neighbourhood will be connected.
Thanks to the Masaryčka project, Prague will acquire a dignified transport node of international format comparable to Vienna or Munich, world-class
architecture and also new flats and public spaces
for Prague residents. Thus, a scar that has festered
here for several decades will disappear from the
face of the centre of Prague,” said Pavel Streblov.
Penta has made no secret that Masaryčka is the
flagship of the Czech portfolio, whose ambition
is to oﬀer the best oﬃces in Prague. At the same

BW_I_2022.indb 29

Masaryčka, Prague 1 – the entrance lobby designed by Zaha Hadid ■ Developer: Penta Real Estate

time, it is one of the most technically and structurally demanding buildings ever built by the company.
“We are achieving the organic shapes and elements
that Zaha Hadid designed here thanks to 3D modelling. In the case of the supporting structure, we are
working with an accuracy of a few centimetres, while
on the façade it is tenths of a millimetre. Moreover,
every floor is diﬀerent – floors that are shifted and rotated into a fan arrangement bring special connecting
rods and oblique columns to support the complicated
structural design. Thanks to this, a unique rotating piazzetta, for example, is being created with a cascade
of outdoor terraces between the buildings and in the
rear section of Masaryčka,” described Streblov. “Each
floor will have its own terrace and a pleasant public
space will open up on the street level.”
The piazzetta, which restaurant gardens will bring
to life in the future along with people climbing its
wide, elegant staircase to a platform with a green
park that spans the tracks, is already clearly visible to passers-by, just like the silhouette of the
future Golden Tower. There is a panoramic view of
Prague from its highest (ninth) floor, where there is
a 650 m2 terrace for the public.

There will be almost 4,200 m2 of green terraces and
rooftop gardens, including one community garden,
which will serve all the tenants for relaxation and
for corporate events. Together with 25-meter-long
slanted bands, covered by a variety of plants,
which will be a design element of the façade, it will
also contribute to the reduction of the thermal island and the sustainability of the locality’s concept.
“The project has been awarded pre-certification of
the green standard LEED Platinum, which is the
highest rating ever,” Streblov stated.
This summer, the building will begin to dress up
the façade: “The installation of the façade, which
is more a work of art than a building element, will
be a challenge and will take more than a year.
We will achieve the necessary shapes by the factory processing of modules, which will then be attached, already finished, by cranes on the anchor
of the supporting structure,” Streblov explained.
“We chose Sipral in the tender, as it has experience with demanding construction projects,
such as Paris’ La Defense Arena and the Louis
Vuitton Fondation from architect Frank Gehry,
and we have already worked with them on the
Florentinum project.”
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Masaryčka, Praha 1 ■ Vlajkový projekt Penta Real Estate má ambici nabídnout nejlepší kanceláře v Praze. Víc než rok před dokončením je pronajato přes 50 % prostor.

architektky. „Naší vizí bylo už od počátku, aby
nejenom obálka budov Zahy Hadid, ale i jejich
interiér působil unikátním dojmem a nesl totožný
rukopis. Tuto ideu lze ostatně pozorovat u řady
působivých budov v Praze. Recepce bude impozantní, organické hladké linie podtrhnou monumentální sloupy z korianu a návštěvník hned
při vstupu pocítí ojedinělou energii místa. Lobby
bude přecházet v kavárnu, takže i veřejnost si
bude moci vychutnat její jedinečnou atmosféru.“

Nejlepší kanceláře v Praze

Kompletně hotovo bude v létě 2023. V září zahájí svůj provoz první nájemci kanceláří – mezi
nimi také developer a investor projektu, Penta
Investments a Penta Real Estate, které zaujmou
nejvyšší osmé a deváté patro.
„Pod smlouvou je zhruba 50 % prostor a prakticky všechny plochy jsou v různých fázích jednání,
což potvrzuje atraktivitu budovy na pražském
trhu,“ říká Streblov s tím, že mezi nájemci figurují
také právní, finanční a konzultační společnosti,
tedy firmy, pro něž je prioritou sídlo v centru a na
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prestižní adrese. S postupem výstavby graduje
i tempo pronájmů. A to i přes to, že měsíční nájemné osciluje v úrovni 27–28 eur za m2. Své budoucí kanceláře již mohou firmy vidět, včetně výhledů a teras. A to nejenom na vlastní stavbě, ale
i díky 3D virtuální realitě od společnosti Virtuplex:
„Prostřednictvím virtuální reality se mohou navíc
projít i recepcí od Zahy Hadid v reálném měřítku
nebo pod vodotryskem v parku na budoucí platformě nad vlakovým nádražím.“ To cení i maloobchodníci, jejichž jednotky budou lemovat budovy nejen v parteru, ale i o patro výše, v úrovni
budoucí platformy nad nástupišti.
Čelní jednotku v parteru Zlaté věže obsadí
značka iStyle, prodejce prémiového sortimentu
Apple, v ulici Na Florenci otevře svou kavárnu
Double Shot, na rotující piazze se představí např.
oblíbená pizzerie L’Osteria. „Půjde o kombinaci
high street značek a zajímavých gastrokonceptů, nabídneme ale i služby, což může být privátní
klinika nebo i barber shop.“ Celkem se počítá
s cca 6 000 m2 maloobchodních a 21 000 m2
kancelářských prostor.

Nový impulz dostane i okolí

Výrazná proměna čeká také okolí Masaryčky.
Jak dodává Pavel Streblov, Správa železnic
pracuje na přípravě rekonstrukce samotného
nádraží zahrnující i projekt platformy nad nástupišti. Ta v budoucnu umožní cestujícím komfortní pěší pohyb mezi Masarykovým a hlavním
Wilsonovým nádražím a do centra vnese i tolik
potřebnou zeleň. Příprava rekonstrukce včetně platformy je v pokročilé fázi projektování
dokumentace pro stavební řízení. Na realizaci
přispěje Penta částkou 40 milionů korun, další investice směřují do revitalizace okolních
veřejných prostor. Ulice Na Florenci se změní
v městskou třídu s pruhem pro cyklisty, jíž bude
lemovat stromořadí a 6 metrů široké chodníky
pro pěší. V předprostoru Zlaté věže a historické
nádražní dvorany vznikne náměstí s posezením
a vodními prvky, jemuž vtiskla podobu architektonická soutěž, a přibydou i modernější vstupy
do stanice metra. V ulici Hybernská staví Penta
od loňska nový hotel podle projektu českých
architektů Schindler Seko. Operátorem bude
německý řetězec Motel One.
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While the construction of the building’s supporting structure is heading into the final stretch, the
technologies are already being installed on the
lower floors and the contours of the future entrance lobby are also visible. Here, too, the trace
of the famous architect can be seen. “From the
very beginning, our vision was for not only the envelopes of Zaha Hadid’s buildings, but also their
interiors to give a unique impression and bear the
same style. This idea can be seen in a number
of impressive buildings in Prague. The reception
will be imposing; organic smooth lines will underscore the monumental Corian columns and the
visitor will feel the unique energy of the place right
when entering. The lobby will turn into a café, so
the public will also be able to enjoy its unique atmosphere.”

The best oﬃces in Prague

It will be completely finished in the summer
of 2023. In September, the first tenants of the
oﬃces will begin their operations, among them
the developer and investor of the project, Penta
Investments and Penta Real Estate, which will be
occupying the eighth and ninth floors.
“About 50 % of the space is under contract and
virtually all the spaces are at diﬀerent stages of
negotiations, which confirms the attractiveness of
the building on the Prague market,” said Streblov,
adding that legal, financial and consulting companies, i.e., companies for which headquarters
in the centre and at a prestigious address, are

Masaryčka, Prague 1 ■ Architect: Zaha Hadid Architects ■ Developer: Penta Real Estate

among the tenants. As the construction process
proceeds, the pace of rentals is also speeding
up. And this is in spite of the fact that the monthly
rent oscillates at the level of EUR 27–28 per m2.
Companies can already see their future oﬃces,
including the views and terraces. and not only at
the construction site itself, but also thanks to the
3D virtual reality from Virtuplex: “In addition, virtual
reality can also be used to navigate through the
real-scale Zaha Hadid reception or under a water
fountain in the park on the future platform above
the train station.” This is not only appreciated by
the retailers whose units will line the buildings,
and not only on street level, but also a floor higher,
on the level of the future platform above the tracks.
The front unit on the street level of the Golden Tower
will be occupied by iStyle, a premium Apple product vendor, Double Shot will be opening its café
on Na Florenci Street, and the popular L’Osteria
pizzeria will be present on the rotating piazzetta.
“It will be a combination of high street brands and
interesting dining concepts, but we will also oﬀer
services, which could be a private clinic or even
a barber shop.” In total, there are about 6,000 m2 of
retail and 21,000 m2 of oﬃce space.

The vicinity will also be getting
a new impulse
Masaryčka – the construction is proceeding full
steam ahead
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A significant transformation also awaits the vicinity of Masaryčka. As Pavel Streblov added, Správa

železnic is working on the preparation of the reconstruction of the actual railway station, including the
project for the platform above the tracks. In the future, this will allow passengers to walk comfortably
between the Masaryk and main Wilson train stations and bring much-needed greenery to the centre. The preparation of the reconstruction, including
the platform, is in an advanced stage of the design
documentation for construction management.
Penta will contribute CZK 40 million to the construction, while other investments are directed towards
the revitalisation of the surrounding public spaces.
Na Florenci Street will change into an urban avenue with a lane for cyclists and a row of trees and
6-metre-wide pedestrian pavements. In the area in
front of the Golden Tower and the historical railway
yard, a square with seating and water elements will
be created, which was designed through an architectural competition, and more modern entrances
to the metro station will be added. Penta has been
building a new hotel on Hybernská Street since
last year according to a project by the Czech architects from Schindler Seko. The operator will be the
German chain Motel one.

A new neighbourhood in the centre
of Prague from a brownfield –
the winners of the Florenc 21 urban
competition are known

The next stage of the revitalisation of the area
around the Masaryk Railway Station will take
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V mezinárodní urbanistické soutěži Florenc 21 zvítězil návrh týmu ateliérů UNIT architekti, A69 - architekti
a Marko and Placemakers ■ Zdroj: IPR

Z brownfieldu nová čtvrť v centru
Prahy – Urbanistická soutěž
Florenc 21 zná vítěze

Další etapa revitalizace oblasti Masarykova nádraží se odehraje v exponovaném území vymezeném ohybem ulice Na Florenci, kolejištěm a ulicí
Křižíkova. Několikahektarový brownfield, necelý
kilometr od Staroměstského náměstí, nahradí
nová čtvrť s byty, kancelářemi a novými veřejnými
prostory. Největší vlastníci v území – Penta Real
Estate a ČSAD, spolu s hlavním městem Prahou
vypsali loni na podobu čtvrti mezinárodní urbanistickou soutěž pod názvem Florenc 21. Ta se setkala se širokou odezvou, přihlásilo se 57 ateliérů
z celého světa. Pět postupujících týmů zpracovalo
poté detailní návrhy a v prosinci 2021 zvolila odborná porota ze tří finalistů vítěze.
„Jedná se o komplikované území odříznuté léta
magistrálou, zahrnující dvě trasy metra, několik
železničních a tramvajových tratí a terminál autobusové dopravy, zároveň je limitované výrazně odlišnou nivelitou terénu. A s těmito výzvami
se museli architekti vypořádat,“ říká Streblov.
„Členy poroty byly špičky světové architektury
jako Winy Maas, zakladatel kanceláře MVRDV,
nebo holandský urbanista Kees Christiaanse, je-
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hož ateliér KCAP se podílel na slavném projektu
hamburské čtvrti HafenCity.“
Vítězný tým ateliérů UNIT architekti, A69 - architekti, Marko and Placemakers ve svém návrhu
představil čtvrť lidského měřítka, jíž budou tvořit
tradiční ulice, definované fasádami domů a městských bloků s obchody a restauracemi v parteru. Návrh propojuje centrum Prahy s Florencí,
Karlínem i Žižkovem a zaceluje rány, které zde
v minulosti zanechaly převážně dopravní stavby. V území vzniknou nová náměstí a protínat jej
bude síť ulic a uliček, tak aby bylo dobře prostup-

né. V prodloužení ulice Na Florenci, ještě před
magistrálou, tým umístil multifunkční stavbu inspirovanou prvorepublikovými paláci. V kontextu
budoucí humanizace magistrály nabízí návrh příležitost pro vznik nového městského parku v oblasti Těšnova. Autobusový terminál Florenc pak
architekti integrují do struktury města a obohacují o nové funkce. Porotu zaujala také myšlenka
nového veřejného prostoru pod žižkovským vrchem Vítkov a jeho propojení pěší zónou až na
Těšnov. Další významnou komunikační osou je
prodloužení ulice Na Florenci, kde dnes vyrůstá
první etapa Masaryčky. Pěší promenáda, tentokrát s výhledem na projíždějící vlaky, by mohla
směřovat i podél kolejiště a živého parteru nově
plánovaných staveb společnosti Penta.
Do finále se mimo vítězný tým probojovaly také
švýcarský tandem agps Architecture, Atelier
Girot a IBV Hüsler AG a dále nizozemští de
Architekten Cie. společně s LOLA Landscape
Architects a českým ateliérem M2AU. Oba další
finalisté se umístili shodně na 2. místě.
V současnosti pokračuje prověřování limitů
v území a rozpracování návrhů do podoby urbanistické studie s regulačními prvky. Ta bude
součástí dohod města s vlastníky a také podkladem pro následnou změnu územního plánu.
„Předpokládáme, že změna územního plánu by
mohla doběhnout na přelomu roku,“ uvedl Pavel
Streblov. Téměř polovinu ploch v připravovaném projektu Penty zaujme bydlení. Na podobu
jednotlivých budov či bloků nové čtvrti vyhlásí
developer již tradičně architektonickou soutěž.
„Pokud vše půjde podle plánu, druhou etapu
Masaryčky bychom mohli dokončit v horizontu
6–7 let.“

Vítězné náměstí v tandemu Penta,
Sekyra Group a Kaprain

Vítězný návrh urbanistické soutěže Florenc 21 ■ Zdroj:
UNIT architekti, A69 - architekti, Marko and Placemakers

Další rozvojový projekt připravuje Penta Real
Estate v join venture s developery Sekyra Group
a Kaprain Real Estate v Praze 6. Společně plánují projekt dostavby tzv. 4. kvadrantu Vítězného
náměstí, který umožní naplnění urbanistické
vize, jíž představil architekt Antonín Engel již ve
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Masaryčka II & Florenc 21 ■ Source: Penta Real Estate

place in the exposed land defined by the bend
of Na Florenci Street, the railway tracks and
Křižíkova Street. A new neighbourhood with
flats, oﬃces and new public spaces will replace
a brownfield of several hectares less than a kilometre from the Old Town Square. The largest owners in the area – Penta Real Estate and ČSAD, together with the City of Prague, announced an international urban competition named Florenc 21
last year for the design of the neighbourhood. This
met with a wide response, 57 ateliers from all over
the world sent in applications. The five advancing
teams then prepared detailed proposals, and in
December 2021, a jury of experts chose the winner from the three finalists.
“This is a complicated territory that has been cut
oﬀ for years by the Magistrála. It contains two
metro lines, several railway and tram lines and
a bus terminal, while it is also limited by the significantly diﬀerent profile of the terrain. And the
architects had to deal with these challenges,” said
Streblov. “The jury members were the vanguard of
international architecture, such as Winy Maas, the
founder of MVRDV, and the Dutch urbanist Kees
Christiaanse, whose studio KCAP was involved
in the famous project for the HafenCity district in
Hamburg.”
In their design, the winning team of the ateliers
UNIT architekti, A69 - architekti, Marko and
Placemakers presented a neighbourhood on
a human scale, which will be comprised of traditional streets, defined by the façades of buildings and city blocks with shops and restaurants
on street level. The proposal connects the centre
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of Prague with Florenc, Karlín and Žižkov and it
will heal the wounds left in the past, primarily by
transportation structures. New squares will be
created in the area and it will be intersected by
a network of streets and alleys so that it will be
easy to pass through. In the extension of Na
Florenci Street, right before the Magistrála, the
team placed a multifunctional building inspired by
First Republic palaces. In the context of the future
humanisation of the Magistrála, the proposal offers an opportunity for the establishment of a new
municipal park in the area of Těšnov. The architects then integrated the Florenc bus terminal into
the city structure and enriched it with new functions. The jury was also impressed by the idea of
a new public space under Žižkov’s Vítkov Hill and
its connection through a pedestrian zone all the
way to Těšnov. Another important communication
axis is the extension of Na Florenci Street, where
the first stage of Masaryčka is currently going up.
The pedestrian promenade, this time with a view
of passing trains, could also be directed along the
tracks and the lively street level of Penta’s newly
planned buildings.
In addition to the winning team, the Swiss tandem
of agps Architecture, Atelier Girot and IBV Hüsler
AG, as well as the Netherlands’ de Architekten Cie.
together with LOLA Landscape Architects and the
Czech studio M2AU, also made it to the final selection. Both of these finalists placed 2nd.
Currently, the verification of the limits in the territory is continuing and proposals are being developed into an urban study with regulatory elements. This will be part of the city’s agreements
with the owners and will also be the basis for the
subsequent change of the zoning plan. “We expect that the change in the zoning plan could take
place at the turn of the year,” said Pavel Streblov.
Almost half of the space in the planned Penta
project will be taken up by housing. The developer
will traditionally announce an architectural competition on the design of the individual buildings
or blocks of the new neighbourhood. “If everything
goes according to plan, we could finish the second stage of Masaryčka in a 6–7-year horizon.”

Victoria Palace, Vítězné náměstí, Prague 6
Developer: Penta Real Estate

Vítězné náměstí in the tandem
of Penta, Sekyra Group and Kaprain

Another development project is being prepared
by Penta Real Estate in a joint venture with the developers Sekyra Group and Kaprain Real Estate
in Prague 6. Together, they are planning a project
to complete the “4th quadrant” of Vítězné náměstí,
which will enable the fulfilment of the urban vision
presented by architect Antonín Engel in the 1920s
as part of a new solution to the north-western part
of the city. On a plot of 20,122 m2 between Evropská
and Jugoslávských partyzánů streets, which the
consortium bought in November 2021 from the
University of Chemistry and Technology for more
than one billion crowns, the developers are planning
to build new oﬃces, shops and flats with a rough
floor area of up to 90 thousand m2. “It is definitely
one of the most interesting places in Prague, we
want to once again announce an international competition for the concept of a multi-functional building
with plenty of greenery and a public space. And in
the case of the project on Vítězné náměstí, we can
again expect big international names,” stated Pavel
Streblov. “We are currently preparing the concept
of the competition assignment, where we want
to reflect the needs of the population to improve
the social infrastructure in the locality. That is why,
similarly to our other construction projects, we are
counting on public participation.” The university will
use the funds it received to build a new university
building with classrooms and facilities for students
and academics. As Pavel Streblov explained, the
consortium is planning to announce the international competition together with the university and in
cooperation with the city this summer; the completion of the construction is slated for 2028.
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konsorcium spolu s VŠCHT a ve spolupráci
s městem vypsat během letošního léta; dokončení výstavby se předpokládá do roku 2028.

Budovu Transgasu nahradí byty
Hl. m. Praha uspořádalo v roce 2018 urbanistickou soutěž
na novou podobu Vítězného náměstí, v níž zvítězil návrh
ateliéru Pavel Hnilička Architekti. Ještě letos vyhlásí
konsorcium developerů Sekyra Group, Penta a Kaprain
mezinárodní architektonickou soutěž na zástavbu tzv.
4. kvadrantu v západní části území ■ Zdroj: IPR

20. letech minulého století jako součást nového řešení severozápadního města. Na pozemku o rozloze 20 122 m2 mezi ulicemi Evropská
a Jugoslávských partyzánů, který konsorcium
koupilo v listopadu 2021 od Vysoké školy chemicko-technologické za více než jednu miliardu
korun, plánují developeři postavit nové kanceláře, obchody a byty o hrubé podlažní ploše až
90 tisíc m2. „Je to jednoznačně jedno z nejzajímavějších míst v Praze, na koncepci polyfunkční
zástavby s dostatkem zeleně a veřejného prostoru chceme vypsat opět mezinárodní soutěž.
I v případě projektu na Vítězném náměstí můžeme očekávat skutečná světová esa,“ uvedl Pavel
Streblov. „V současnosti připravujeme koncept
zadání soutěže, kde chceme promítnout i potřeby obyvatel na zlepšení sociální infrastruktury
v lokalitě. Proto počítáme, podobně jako u našich ostatních realizací, s participací veřejnosti.“
VŠCHT využije získané prostředky na výstavbu
nové univerzitní budovy s výukovými prostory
a zázemím pro studenty i akademiky. Jak upřesnil Pavel Streblov, mezinárodní soutěž plánuje

Na Vítězném náměstí vyrůstá od loňska rezidenční projekt
Victoria Palace ■ Developer: Penta RE & Kaprain RE
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Formát partnerství s dalším developerem zvolila
Penta také v případě zástavby lukrativní parcely na
Vinohradech v Praze 2, nedaleko Národního muzea. Tu plánuje realizovat v JV se společností PSN.
Do projektu, kde vlastní každý z partnerů poloviční
podíl, vstoupila Penta v prosinci 2021. V místě proluky po někdejší kancelářské budově Transgas,
plánují firmy vybudovat smíšený projekt s menším
kancelářským komponentem u Vinohradské třídy
a převahou bytů. Ty doplní živý parter s obchody
a restauracemi ve vnitrobloku navazujícím na tradiční blokovou zástavbu Vinohrad. PSN získala
pozemek s územním rozhodnutím loni na jaře od
společnosti HB Reavis za částku 870 milionů korun. Původní záměr výstavby čistě kancelářského
komplexu ale partneři zásadně změnili právě ve
prospěch bydlení. Nyní se ve spolupráci s architektonickým ateliérem Jakuba Ciglera finalizuje nová
studie. „Výstavba by mohla začít v roce 2024,“
upřesnil Pavel Streblov.

Na akviziční vlně

Penta Real Estate je aktivní vedle Prahy 1
a Prahy 6 i v mnoha dalších lokalitách. V Radlicích
pokračuje v budování městské čtvrti Nová
Waltrovka, v Praze 4 nedávno zahájila proměnu
brownfieldu na převážně rezidenční čtvrť s 500
byty pod názvem Nuselský pivovar a dalších
500 bytů chystá v Praze 3 v projektu Rezidence
Nádraží Žižkov. Budoucí development plánuje
také např. v oblasti Hlavního nádraží a Letňan.
Jen loni uzavřela na pražském trhu několik nových významných akvizic, a jak se zdá, i letos je
v nákupním módu. „V současné době rozvíjíme
a připravujeme komerční, rezidenční a městotvorné projekty v hodnotě zhruba 40 miliard korun, na budoucí akvizice máme alokováno cca
10 miliard korun ekvity. Pokud vezmeme v úvahu
bankovní financování, jsme připraveni okamžitě
investovat do dalšího rozvoje víc než 25 miliard.“

The Transgas building will be replaced
by flats

Penta also chose the format of partnership with
another developer in the case of the construction of a lucrative plot in Vinohrady in Prague 2,
near the National Museum. It plans to implement
this in a JV with PSN. Penta entered the project,
where each of the partners owns a half share, in
December 2021. At the site of the empty lot where
the former Transgas oﬃce building was located,
the companies are planning to build a mixed project with a smaller oﬃce component by Vinohrady
Street and a predominance of flats. These will be
complemented by a lively street level with shops
and restaurants in the inner courtyard, continuing
in the traditional block development of Vinohrady.
PSN acquired the land with a zoning and planning decision last spring from HB Reavis for CZK
870 million. However, the partners have fundamentally changed the original plan of constructing
a pure oﬃce complex in favour of housing. They are
now finalising a new study in cooperation with the
architectural studio Jakub Cigler. “The construction
could start in 2024,” said Pavel Streblov.

On a wave of acquisition

Penta Real Estate is active in many other locations
in addition to Prague 1 and Prague 6. In Radlice, the
construction of the Nová Waltrovka urban neighbourhood continues, and in Prague 4, it recently
started to transform a brownfield into a predominantly residential area with 500 flats under the name
Nuselský Pivovar and it is planning another 500 flats
in Prague 3 in the Rezidence Nádraží Žižkov project. Future development is also planned in the area
of the Main Railway Station and Letňany. Last year
alone it concluded several new significant acquisitions on the Prague market and it seems that it is in
shopping mode this year, as well. “We are currently
developing and preparing commercial, residential
and urban projects worth around CZK 40 billion, and
we have allocated about CZK 10 billion of equity for
future acquisitions. If we take bank financing into account, we are ready to immediately invest more than
25 billion into further development.”
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PRAŽSKÉ BROWNFIELDY se probouzejí k životu
vat zelenou čtvrť u řeky se 380 000 m2 rezidencí, kanceláří, obchodů
a služeb. Revitalizací dvaceti hektarů bývalého nákladového nádraží
Smíchov pak vznikne v Praze 5 dalších 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch, propojených pěším bulvárem v délce 1 km. Dominantou jižní zóny Smíchov City
bude nový moderní kampus České spořitelny. Úspěšně pokračují
i přípravy posledního z trojice městotvorných projektů, Žižkov City
v Praze 3, jehož cílem je proměnit polovinu 30hektarového území
Nákladového nádraží Žižkov v rezidenční čtvrť se 3 000 byty a novým pulzujícím náměstím mezi rameny zrekonstruované funkcionalistické nádražní budovy. Investicí přes 60 miliard korun vytvoří
developer v příští dekádě v projektech Smíchov City, Rohan City,
Žižkov City a nově i v rámci čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí v pražských Dejvicích prostory k bydlení, práci i odpočinku pro
více než 35 000 lidí. Jaký rozvoj čeká největší pražské brownfieldy
a jaké jsou perspektivy rezidenčního trhu? Nejen o tom hovoříme
s Leošem Anderlem, výkonným ředitelem Sekyra Group.
Jak hodnotíte z pohledu Sekyra Group loňský rok? Máte za sebou
několik významných milníků, především zahájení výstavby nové
čtvrti Rohan City…
Na jaře loňského roku odstartovaly práce na přeměně Rohanského ostrova a paralelně pokračovala výstavba nové čtvrti Smíchov City, kterou jsme
zahájili na sklonku roku 2020. Do realizační fáze jsme tedy posunuli dva
ze tří nejvýznamnějších projektů skupiny Sekyra Group. Na to můžeme
být, myslím, právem hrdí. Za velký úspěch považujeme již samotný fakt,
že se nyní daří městu tyto rozlehlé pražské brownfieldy otevírat. Naštěstí
nás covid negativně nezasáhl – nástup pandemie vyvolal zpočátku určitou
nejistotu ohledně načasování těchto projektů, postupně se ale ukázalo, že
v důsledku epidemie naopak významně zesílila poptávka po nemovitostech, především po rezidencích, do nichž lidé začali masivně investovat.

Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group

Developerská společnost Sekyra Group pokročila s výstavbou prvních bytových domů v projektech Rohan City a Smíchov City, dvou
ze tří obřích brownfieldů v širším centru Prahy, které se po více než
deseti letech příprav podařilo probudit k životu. Na 21hektarovém
území Rohanského ostrova v Praze 8, propojujícím Karlín, Libeň
a Invalidovnu, plánuje skupina do roku 2033 v pěti fázích vybudo-
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Jak jste pokročili s realizací nových čtvrtí na Smíchově a na
Rohanském ostrově?
Během roku, nebo v případě Smíchov City roku a půl, stavby značně povyrostly. Na Smíchově nedávno proběhla glajcha první administrativní budovy SM1, orientované do náměstí Na Knížecí, a bezprostředně bude následovat také glajcha navazujícího prvního rezidenčního bloku na rohu ulic
Nádražní a Na Valentince, označovaného jako SM2. Ve výstavbě je již také
bytový blok SM3 směrem k ulici Stroupežnického. Dokončení této etapy
plánujeme napřesrok a musím říci, že nás překvapil obrovský zájem o byty:
všech 405 jednotek našlo své majitele během půl roku od uvedení na trh.
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Rohan City – Diamanty Karlín, Prague 8 ■ Architect: AI Design – arch. Eva Jiřičná and Petr Vágner
All flats in the first phase of the new city quarter are succesfully sold. Available are 5 luxury penthouses in the upper floors of two Diamants ■ Developer: Sekyra Group

PRAGUE BROWNFIELDS are coming to life
The development company Sekyra Group has
continued with the construction of the first
blocks of flats in the Rohan City and Smíchov
City projects, two of the three giant brownfields in the wider centre of Prague that, after more than ten years of preparation, it has
managed to bring to life. On the 21-hectare
territory of Rohan Island in Prague 8, linking
Karlín, Libeň and Invalidovna, the group is
planning to build a green district by the river
over five stages to be completed by 2033
with 380,000 m2 of residences, oﬃces, shops
and services. The revitalisation of twenty
hectares of the former Smíchov freight station will then give rise in Prague 5 to another
400,000 m2 of residential, oﬃce, commercial
and public space, connected by a pedestrian
boulevard one kilometre long. The landmark
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of the southern zone of Smíchov City will be
the new modern Česká spořitelna complex.
The preparations of the last of the three citybuilding projects, Žižkov City in Prague 3,
are also successfully continuing. It aims at
transforming half of the 30-hectare area of
the Žižkov Freight Station into a residential
neighbourhood with 3,000 flats and a new vibrant square between the wings of the reconstructed functionalist railway station building. With an investment of over CZK 60 billion, the developer will be creating spaces
for living, working and relaxing for more than
35,000 people over the next decade in the
Smíchov City, Rohan City, and Žižkov City
projects and newly also in the fourth quadrant of Vítězné náměstí in Prague-Dejvice.
What developments await Prague’s largest

brownfields and what are the perspectives
of the residential market? We talked to Leoš
Anderle, the CEO of Sekyra Group, about all
this and more.

Smíchov City, Prague 5 – the buildings in the 1st phase of
new city quarter are topping out
Developer: Sekyra Group
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Rohan City, Praha 8 – 2. etapa nové čtvrti nabídne 500 bytů a cca 20 000 m2 moderních kanceláří navržených pěticí
architektonických ateliérů, jejichž návrhy jsou výsledkem architektonické soutěže ■ Developer: Sekyra Group

Na Rohanském ostrově dospěly práce na dvou
rozestavěných bytových projektech první fáze
již na úroveň pátého podlaží. Diamanty Karlín
a Riviéra Karlín z dílny ateliérů AI Design architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera a ateliéru
EBM Expert nabídnou po dokončení 220 bytů
ve čtyřech rezidenčních věžích. Na jaře plánujeme zahájit i stavbu první administrativní budovy,
navržené rovněž ateliérem AI Design. Počítáme
s tím, že 1 500 m2 z celkových 10 000 m2 kancelářských prostor zde obsadí nové sídlo společnosti Sekyra Group. Výstavba druhé, větší kancelářské budovy s 20 000 m2 využitelných ploch,
jejímž autorem je architekt Jakub Cigler, proběhne později, zároveň s budováním druhé etapy.
Jak pokračuje prodej bytů v projektech
Diamanty Karlín a Riviéra Karlín? Kdy by se
mohli stěhovat první majitelé?
Výstavba by měla být dokončena v posledním
čtvrtletí 2023, to znamená, že první obyvatelé
by se mohli do nových domovů začít stěhovat na
sklonku roku. Byli bychom rádi, aby se v té době
blížila do finále také výstavba naší první kancelářské budovy. Bydlení na Rohanském ostrově
vzbudilo obrovský zájem a tomu odpovídá extrémně rychlé tempo prodeje. V současné době
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jsou všechny byty vyprodány, s výjimkou dvou
luxusních penthousů a tří vysoce nadstandardních bytů v nejvyšších patrech rezidenčních věží
Diamanty Karlín. Jejich prodejem jsme exkluzivně pověřili realitní kancelář Svoboda & Williams,
která se na segment luxusních rezidencí specializuje. Další byty v projektu Rohan City budeme
moci nabídnout po získání stavebního povolení
na výstavbu druhé fáze, to znamená na podzim
2023, tedy v době, kdy budeme finišovat s výstavbou bytových domů první etapy. V běhu je
také změna územního plánu na poslední dvojici věží s dalšími 100 byty, která naváže na
Diamanty. Věříme, že se nám podaří jejich výstavbu rozběhnout paralelně s úvodní částí druhé etapy.
Znamená to, že druhou etapu začnete stavět
ještě před dokončením té první?
Rádi bychom, aby se obě fáze realizačně překryly, zejména proto, abychom mohli co nejdříve
uvést na trh další byty v této exponované lokalitě.
Zatímco v první etapě mírně převládají administrativní plochy, ve druhé fázi Rohan City, která
vyroste na jihu území, bude výrazně dominovat
rezidenční funkce: plánujeme zde celkem 500
jednotek. Tři administrativní budovy, které odclo-

ní bytovou část od rušné komunikace Rohanské
nábřeží, nabídnou v součtu přibližně 20 000 m2
kanceláří. Svým charakterem se bude druhá etapa (na rozdíl od první fáze) více blížit tradiční blokové rezidenční zástavbě, typické pro navazující
oblast Karlína. Vyrostou zde polootevřené bloky
ve tvaru písmene U, kde základnu bude tvořit
kancelářská budova, a ramena budou rezidenční. Směrem k řece pak naváží solitérní bytové
domy. Autory designu kancelářských budov jsou
A.D.N.S. architekti a Schindler Seko architekti.
Druzí jmenovaní mají jakožto vítězové architektonické soutěže na starost i urbanismus této
etapy a podílí se rovněž na designu vybraných
bytových domů, společně s ateliéry Loxia, Qarta
Architektura a Atelier bod architekti.
Jak velký zde bude podíl nájemního bydlení?
Poměr bytů určených k pronájmu a k prodeji není
pevně daný; zatím pracujeme s tím, že nájemní
byty budou tvořit přibližně třetinu. Tyto jednotky jsou utilitárnější, tak aby výsledný produkt
odpovídal požadavkům institucionálních investorů. Zájem ze strany různých cílových skupin
nám umožní dávat jednotlivé fáze na trh rychleji, takže s určitou proporcí nájemního bydlení
počítáme ve všech našich velkých projektech.
Při současné intenzitě poptávky po vlastnickém
bydlení ale zájem jednotlivců zvítězil nad snahami investičních fondů. Trh je v podstatě vyprodaný, loni bylo v nabídce jen 2 000 bytů oproti běžným 5–6 tisícům. Nicméně jsem přesvědčený,
že do budoucna význam fondů zesílí, protože se
zvyšování úroků hypoték i celkového finančního
zatížení domácností budou bohužel byty méně
dostupné. Poměr vlastnického a nájemního bydlení lze upravit podle aktuální poptávky.
Jak pracujete v projektu Rohan City s veřejnými prostory?
Oblast Rohanského ostrova by se v budoucnu
měla stát zeleným centrem metropole. Město
zde počítá s vytvořením rozlehlé pobřežní rekreační zóny o rozloze přesahující 30 ha: svým
významem bude srovnatelná s největším praž-
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How would you rate the last year from Sekyra
Group‘s point of view? You have passed several important milestones, especially the start
of the construction of the new Rohan City
neighbourhood…
In the spring of last year, work started on the conversion of Rohan Island and the construction of
the new Smíchov City neighbourhood, which we
started at the end of 2020, continued in parallel.
We have thus moved into the construction stage in
two of Sekyra Group’s three most important projects. I think we can be proud of that. We consider
the very fact that the city is now able to open these
large Prague brownfields to be a great success.
Fortunately, covid did not negatively aﬀect us – the
onset of the pandemic initially caused some uncertainty about the timing of these projects, but it
gradually became clear that, on the contrary, the
epidemic had significantly increased the demand
for real estate, especially for residential properties,
in which people began to invest massively.
How did you proceed with the construction of
the new neighbourhoods in Smíchov and on
Rohan Island?
Over the year, or in the case of Smíchov City a year
and half, the buildings have grown considerably. The
topping oﬀ of the first SM1 oﬃce building, facing Na
Knížecí náměstí, recently took place in Smíchov, and
this will be followed immediately by the topping oﬀ of
the first residential block on the corner of Nádražní
and Na Valentince streets, designated as SM2. The
SM3 block of flats facing Stroupežnického Street is
also already under construction. We are planning to
complete this stage next year and I have to say that
we were surprised by the huge interest in the flats:
All 405 units were scooped up within half a year from
their release to the market.
On Rohan Island, work on two first stage housing projects has already reached the fifth floor.
Diamanty Karlín and Riviéra Karlín, from the workshop of the atelier AI Design by architects Eva
Jiřičná and Petr Vágner and the atelier of EBM
Expert, will oﬀer 220 flats in four residential towers
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Rohan City, Prague 8 ■ The 2nd phase will oﬀer 500 flats at the Vltava river and 3 oﬃce buildings ■ Developer: Sekyra Group

upon completion. In the spring, we are planning to
start the construction of the first oﬃce building, also
designed by the atelier AI Design. We expect that
the new headquarters of Sekyra Group will occupy
1,500 m2 of the total of 10,000 m2 of oﬃce space.
The construction of a second, larger oﬃce building
with 20,000 m2 of usable space, designed by the
architect Jakub Cigler, will take place later, at the
same time as the construction of the second stage.
How is the sale of flats proceeding in the
Diamanty Karlín and Riviéra Karlín projects?
When will the first owners be able to move in?
The construction should be completed in the last
quarter of 2023, which means that the first occupants could start moving in to their new homes at
the end of the year. We would like to see the construction of our first oﬃce building near the finishing line at that time. The housing on Rohan Island
has attracted huge interest, and this is shown in the
extremely fast pace of sales. Currently, all the flats
have been sold out, with the exception of two luxury
penthouses and three deluxe flats on the uppermost
floors of the Diamanty Karlín residential towers. We
have exclusively commissioned the Svoboda &
Williams real estate agency, which specialises in the
luxury residential segment, with their sale. We will be

able to oﬀer more flats in the Rohan City project after
obtaining a building permit for the construction of the
second stage, which means in the autumn of 2023,
which is when we will finish with the construction of
the first-stage blocks of flats. There is also a change
in the zoning plan in the works for the last pair of towers with another 100 flats, which will be a follow-up
to Diamanty. We believe that we will be able to start
their construction in parallel with the initial part of the
second stage.
Does this mean that you will start to build the
second stage before the completion of the
first stage?
We would like to see both stages overlap, particularly in order to be able to put more flats on the
market in this popular location as soon as possible.
While in the first stage there is slightly more oﬃce
space, in the second stage of Rohan City, which
will be going up in the southern part of the territory,
the residential function will predominate heavily: we
are planning on a total of 500 units here. The three
oﬃce buildings, which will form a screen from the
busy Rohanské nábřeží for the residential part, will
oﬀer a total of approximately 20,000 m2 oﬃces. The
character of the second stage (unlike the first stage)
will be closer to the traditional block residential con-
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Rohan City, Praha 8 – 1. a 2. etapu propojí velký zelený
park o rozloze 100 x 140 metrů

ským parkem, Stromovkou. V plánu je také obnovení původního ramene Vltavy. Na přírodní park
pak na dalších 21 ha, které zde rozvíjí Sekyra
Group, naváže zelení protkaná zástavba nové
čtvrti, kterou bude po celé délce lemovat široká
pěší promenáda. V centrální části Rohan City,
mezi první a druhou fází, plánujeme v návaznosti na Kaizlovy sady vybudovat na ploše 100 x
140 m Centrální park, v němž by mohla najít své
místo i zahradní restaurace. S modelováním parku začneme již v rámci výstavby první fáze, finální landscaping budeme dotvářet v průběhu realizace druhé etapy. Na křižovatce ulic U Rustonky
a Rohanského nábřeží pak ve třetí fázi výstavby
vyroste škola.
Nedávno jste dokončili architektonickou
soutěž na další – již třetí – etapu Smíchov
City. Z kolika architektonických ateliérů jste
volili? Jaký je další harmonogram?
Na budoucí podobě třetí etapy se bude podílet
deset architektonických týmů, které jsme vybrali
z celkem dvaceti přihlášených. Jsou to ateliéry
A69 - architekti, SIEBERT + TALAŠ, MS architekti, Chapman Taylor, Schindler Seko architekti, L.Z.-ATELIER, Pavel Hnilička Architects
+ Planners, Šafer Hájek architekti, edit! a majo
architekti. Celkově dnes na nové čtvrti na
Smíchově pracuje 21 architektonických studií,
a kromě nich zde působí také hlavní inženýři
projektů, společnosti AED project, EBM Expert
a Casua. Rozpracované jsou tři ze čtyř fází
Smíchov City, dvě rezidenční na severu a jedna komerční na jihu. Nedotčené zatím zůstává
pouze úzké trojúhelníkové území mezi ulicemi
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Smíchov City – Sever, Praha 5 ■ V nové městské čtvrti, kde již první bytové domy slaví dokončení hrubé stavby,
najde bydlení a práci cca 12 tisíc lidí. Na designu bytových domů se v současnosti podílí 21 architektonických studií
Developer: Sekyra Group

Stroupežnického a Radlickou, které přijde na
řadu v rámci čtvrté a poslední fáze. Ta přinese
kombinaci administrativy a bytů.

obchodu a službám. Na trh bychom tuto etapu
chtěli uvést koncem příštího roku a následně zahájíme výstavbu dvou ze tří bloků této fáze.

Jak bude třetí fáze koncipována? Kdy plánujete zahájit stavbu?
Pracujeme velmi podobným způsobem jako
v první etapě: rezidenční bloky jsou vertikálně
rozčleněny do jednotlivých domů s vlastní identitou, propojených společným suterénem. Vzniká
tak větší efektivnější celek, jehož obyvatelé budou sdílet náklady na recepci a technologie.
Prostor vnitrobloků zpříjemní společné zelené
zahrady se stromy, lavičkami a dětskými hřišti.
Ve třech blocích plánujeme celkem 31 domů,
které jsme rozdělili mezi deset architektonických
ateliérů. A rád bych vyzdvihl, že na rozdíl od
první fáze, kde se v některých případech domy
navržené jedním architektonickým týmem liší jen
minimálně, byl tentokrát součástí zadání požadavek, že každý dům musí mít skutečně vlastní
identitu. Tato část Smíchov City bude rezidenční,
nabídne celkem 800 bytů, jen přízemí bude určené, stejně jako všude v této nově vznikající čtvrti,

Jak pokračují přípravy komerční etapy
Smíchov City – Jih?
Na tuto etapu máme vydané pravomocné územní rozhodnutí a pracujeme na projektu ke stavebnímu povolení; předpokládáme, že bychom
je mohli získat do konce roku. Zároveň probíhá
nákup pozemků a příprava území. Vlastní stav-

Smíchov City – Jih ■ Dominantou jižní části čtvrti bude
kampus České spořitelny
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struction typical of the adjacent Karlín district. There
will be semi-open U-shaped blocks going up here,
where the base will be an oﬃce building, while the
wings will be residential. Stand-alone blocks of flats
will then follow, closer to the river. The authors of the
design of the oﬃce buildings are the architects from
A.D.N.S. architekti and Schindler Seko architekti.
The latter, as the winners of the architectural competition, are responsible for the urbanism of this stage
and will also contribute to the design of selected
blocks of flats, together with the studios Loxia, Qarta
Architecture and Atelier bod architekti.
How large will the share of rental housing be
here?
The ratio of flats intended for rental and sale is not
fixed; so far, we are working with rental flats making
up approximately one third. These units are more
utilitarian so that the resulting product meets the
requirements of institutional investors. The interest from the various target groups will allow us to
put the individual stages on the market faster, so
we expect a certain proportion of rental housing in
all our large projects. But, with the current intensity
of the demand for home ownership, the interest of
individuals prevailed over investment fund eﬀorts.
The market is essentially sold out; last year only
2,000 flats were on oﬀer compared to the usual
5–6 thousand. However, I believe that the importance of the funds will increase in the future, because with the increase in mortgage interest rates
and the overall financial burden on households,
flats will unfortunately be less aﬀordable. The ratio
of ownership and rental housing can be adjusted
according to the current demand.
How are you working with the public spaces in
the Rohan City project?
The area of Rohan Island should become a green
centre of the city in the future. The city is planning to
create a large riverside recreational zone of more
than 30 ha: its importance will be comparable to
the largest Prague park, Stromovka. The plan also
includes the restoration of the original Vltava arm.
On the further 21 hectares that Sekyra Group is
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its turn in the fourth and final stage. This will bring
a combination of oﬃces and flats.

Rohan City, Prague 8 – a new green park
Developer: Sekyra Group

developing here, the greenery-interlaced buildings of the new neighbourhood, which will be lined
with a wide pedestrian promenade along the entire
length, will be a continuation of the natural park.
In the central part of Rohan City, between the first
and second stages, we are planning on building
Central Park on an area of 100 x 140 m, in which
garden restaurants could find their place. We will
start modelling the park as part of the construction
of the first stage, while the final landscaping will be
completed during the implementation of the second stage. At the crossroads of U Rustonky Street
and Rohanské nábřeží, a school will be built in the
third stage of the construction.
You recently completed the architectural
competition for the following third stage of
Smíchov City. How many architectural studios
did you choose from? What do you expect the
further schedule will be?
Ten architectural teams that we have selected from
twenty registered teams will participate in the future design of the third stage. They are the ateliers
A69 - architekti, SIEBERT + TALAŠ, MS architekti,
Chapman Taylor, Schindler Seko architekti, L.Z.-ATELIER, Pavel Hnilička Architects + Planners,
Šafer Hájek architekti, edit! and majo architekti. In
total, 21 architectural studios are currently working
on the new neighbourhood in Smíchov, and in addition to these, there are also the main project engineers, AED project, EBM Expert and Casua, working here. Three of the four stages of Smíchov City
are being developed: two residential in the north
and one commercial in the south. Only the narrow
triangular territory between Stroupežnického and
Radlická streets remains untouched and will get

How will the third stage be conceived? When
do you plan to start construction?
We are working in a very similar way as in the first
stage: the residential blocks are vertically divided
into individual buildings with their own identity,
connected by a common basement. This creates
a larger, more eﬃcient whole, whose inhabitants will
share the costs for the reception and technologies.
The area of the inner courtyard will be made more
pleasant by common green gardens with trees,
benches and playgrounds. In three blocks we are
planning a total of 31 buildings, which we divided
among ten architectural studios. And I would like to
point out that, unlike the first stage, where in some
cases buildings proposed by one architectural team
diﬀer only minimally, this time the assignment required that each building would have its own identity.
This part of Smíchov City will be residential and will
oﬀer a total of 800 flats, while only the ground floor
will be designated, just like everywhere in this newly
emerging neighbourhood, for shops and services.
We would like to present this stage on the market at
the end of next year and then begin the construction
of two of this stage’s three blocks.
How are the preparations for the commercial
stage of Smíchov City – South continuing?
We have the final issued zoning and planning decision for this stage and are working on the construc-

Smíchov City, Prague 5 – the 3rd residential block is under
construction
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Smíchov City – Jih, Praha 5 ■ V jedné z největších evropských architektonických soutěží, která proběhla před 4 lety, zvítězil
v konkurenci 160 ateliérů z celého světa tým Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička Architects + Planners
Developer: Sekyra Group

bu bychom chtěli zahájit v polovině příštího roku.
Letos spouštíme tendry na generální dodavatele
jednotlivých celků a musíme velmi pečlivě rozplánovat realizaci. Celou jižní část, která zahrnuje novou centrálu České spořitelny s využitelnou
plochou 75 000 m2 ve čtyřech budovách, další
dva administrativní objekty, studentské ubytování a hotel, budeme stavět v podstatě naráz.
Kampus ČS plánujeme dokončit na přelomu
let 2026–27; celý Smíchov City – Jih včetně centrálního 1 km dlouhého pěšího bulváru s parkem
by měl být finalizován v roce 2027.
Pokrok jste zaznamenali také u třetího z rozvojových území, Žižkov City…
Během posledních měsíců byl projekt prezentován v pražském Centru architektury a městského plánování velkou výstavou. Její součástí byly
čtyři komentované tematické diskuze s veřejností, z nichž poslední byla zaměřená na občanskou
vybavenost. Na Žižkově je v této oblasti již nyní
značný deficit, který dále prohloubí plánovaná
rozsáhlá bytová výstavba. Jen v rámci našeho
projektu Žižkov City přibyde v lokalitě na ploše
16 ha dalších 3 000 bytů. Celkově bychom měli
v oblasti bývalého Nákladového nádraží Žižkov
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o rozloze více než 30 ha společně s developery Central Group, Penta, Finep, Trei Real Estate
a Geosan Development postavit 7 500 nových
rezidencí. Svůj domov zde tedy v budoucnu
najde až 17 000 lidí, pro které musíme v nové
čtvrti vybudovat zázemí pro plnohodnotný život.
Postavit bude proto třeba mezi jiným dvě nové
školy: jedna by měla vyrůst ve východním cípu
území, druhá najde moderní prostory v novo-

Žižkov City, Praha 3 – srdcem nové čtvrti se 3 tisíci bytů
bude památkově chráněná industriální budova
Developer: Sekyra Group

stavbě navazující na památkově chráněnou industriální nádražní budovu. Ta bude ve spolupráci s hl. m. Praha revitalizována na společenské
a kulturní centrum, které bude dominantou i srdcem našeho developmentu. Předpokládáme, že
polovinu z celkových 60 000 m2 využitelné plochy
zaujmou veřejné funkce, jako je Národní filmový
archiv s klubovým kinem, zdravotnictví, soukromé školství apod. Mezi křídly budovy vznikne
rozlehlé náměstí, které na Žižkově dosud chybí,
a kolem něj bude soustředěna hlavní občanská
vybavenost. S dalšími komerčními plochami
počítáme v parteru obytných domů v živějších
částech Žižkov City. Rozvoj občanské vybavenosti řešíme ve spolupráci s municipalitou, s níž
bylo v poslední době dosaženo dohody ohledně
kontribucí investorů v území. Město nyní uzavře
smlouvy se všemi developery, kteří jsou zde
aktivní. Následně, po změně územního plánu,
bude možné zahájit práce na projektu pro územní rozhodnutí i na konverzi nádražní budovy.
Jak z pohledu developera hodnotíte nový
systém spoluúčasti investorů v území?
Myslím, že pro trh je zdravé, když se nastaví
jednotné standardy a očekávání, protože rozvoj
velkých brownfieldů investice do občanské vybavenosti vyžaduje. Město tím vysílá jednoznačný signál pro všechny hráče v území. Na druhou
stranu se jedná o nemalý náklad, konkrétně na
Žižkově jde o částku přes 3 000 Kč/m2 hrubé podlažní plochy. Nový model spolupráce ale bude
klást vyšší nároky také na město, protože pokud
investor přispívá, tak zároveň spoléhá na veřejný sektor, že v dohodnutém čase zrealizuje svoji
část závazku.
Poslední novinkou loňska je rozvoj území
4. kvadrantu Vítězného náměstí. Kdy proběhne avizovaná architektonická soutěž na
plánovaný projekt?
S našimi JV partnery Penta Real Estate
a Kaprain jsme vytvořili společný developerský
tým, který nyní připravuje zadání mezinárodní
architektonické soutěže. Rádi bychom ji vyhlásili
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tion permit for the project; we expect that we will
be able to get it by the end of the year. At the same
time, the purchase of the land and preparation of the
area is underway. We would like to start the actual
construction in the middle of next year. This year, we
are launching tenders for the general contractors of
the individual units and we must plan the construction very carefully. The entire southern part, which
includes the new headquarters of Česká spořitelna
with a usable area of 75,000 m2 in four buildings,
two other oﬃce buildings, student accommodations
and a hotel, will essentially be built all at once. We
plan to finish the CS complex at the turn of 2026–27;
the entire Smíchov City – South, including the central kilometre-long pedestrian boulevard with a park
should be finalised in 2027.
You have also seen progress in the third area
you are developing, Žižkov City…
In recent months, the project has been presented in
the Prague Center for Architecture and Metropolitan
Planning with a large exhibition. It included four commented thematic discussions with the public, the
last of which focused on civic amenities. In Žižkov,
there is already a considerable deficit in this area,
which will be further aggravated by the planned
large-scale housing construction. Just in our Žižkov
City project alone, there will be another 3,000 flats
in the locality with an area of 16 ha. Overall, we
should be building 7,500 new residences in the
30-hectare area of the former Žižkov Freight Station
together with the development companies Central
Group, Penta, Finep, Trei Real Estate and Geosan
Development. Thus, up to 17,000 people will find
their home here in the future, for which we need to
build facilities for full-fledged life in the new neighbourhood. Thus, two new schools will be built: one
should be going up in the eastern corner of the area,
the other will find modern premises in a new building connected to the listed industrial station building,
which will be, in cooperation with the City of Prague,
renovated into a social and cultural centre that will
be the landmark and heart of our development.
We expect that half of the total 60,000 m2 of usable
space will be occupied by public functions, such as
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Smíchov City – South, Prague 5 ■ Source: Baumschlager Eberle Architekten, Pavel Hnilička Architects + Planners
Developer: Sekyra Group

the National Film Archive with a club cinema, healthcare, private education, etc. An expansive square,
which is lacking in Žižkov, will be created between
the wings of the building and the main civic amenities will be concentrated around the square. We are
counting on other commercial spaces on the street
level of the residential buildings in the more vibrant
areas of Žižkov City. We are resolving the development of the civic amenities in cooperation with the
municipality, with which an agreement has recently
been reached regarding the contributions of the
investors in the territory. The city will now conclude
contracts with all the developers that are active here.
Subsequently, after a change to the zoning plan,
work on the project for the zoning and planning decision and the conversion of the station building can
get underway.
How do you evaluate the new system of investor participation in the territory from the developer’s perspective?
I think it is healthy for the market when uniform
standards and expectations are set, because
the development of large brownfields requires an
investment in civic amenities. In this way, the city
sends a clear signal to all players in the territory. On
the other hand, it is not a small expense; specifically, in Žižkov it is more than CZK 3,000 per m2 of

gross floor area. But the new model of cooperation
will also impose higher demands on the city, because if the investor contributes, it also relies on
the public sector to realise its part of the commitment in the agreed time.
The latest news from last year is the development of the 4th quadrant of Vítězné náměstí.
When will the announced architectural competition for the planned project take place?
With our JV partners, Penta Real Estate and
Kaprain, we have created a joint development
team, which is now preparing the assignment for
the international architectural competition. We
would like to announce it in the middle of this year
so that the winning proposal can be selected in the
first half of next year. This is an important area, thus
we expect the competition to be of great interest,
so we will also discuss this project with the public
in the form of participation. In accordance with the
principles of the original urban concept of architect
Antonín Engel, a multifunctional project with a total usable area of up to 90,000 m2, with a share of
housing, oﬃces and local retail, will be going up on
the land with an area of 20,600 m2, which the consortium recently purchased from VŠCHT. A new
building for the VŠCHT Rector’s Oﬃce will also be
built on the land.
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In conclusion, could you summarise how
many people could live and work in Sekyra
Group’s individual development projects in
the future?
In Smíchov, we are building housing and employment opportunities for about 12,000 people
and, according to our calculations, a total of
11,000 people could live and work in the Rohan
City neighbourhood. In the Žižkov City project,
7,000 more Prague residents will find their home
there in the future. We will be starting the construction of two new projects this year in Čakovice
and in Prague 4, in Rezidence Opatov, where we
will oﬀer a total of 300 flats. In total, we will be creating a place to live for about 35,000 people.
Rezidence Opatov, Praha 4 – výstavba nových bytů začne ještě letos.
V rozvojových projektech Sekyra Group najde bydlení a práci přes 35 tisíc lidí

v polovině letošního roku tak, aby v první polovině příštího roku mohl být vybrán vítězný návrh.
Jedná se o významné území, takže očekáváme,
že soutěž vyvolá velký zájem, proto budeme
i tento projekt diskutovat s veřejností formou participace. V souladu s principy původní urbanistické koncepce architekta Antonína Engela vznikne
na pozemku o rozloze 20 600 m2, který konsorcium nedávno koupilo od VŠCHT, multifunkční
projekt s celkovým objemem využitelných ploch
až 90 000 m2, s podílem bydlení, kanceláří a lokálního retailu. V území vyroste také nová budova rektorátu VŠCHT.
Můžete na závěr shrnout, kolik lidí by v budoucnu mohlo bydlet a pracovat v jednotlivých rozvojových projektech Sekyra Group?
Na Smíchově vybudujeme bydlení a pracovní
příležitosti pro zhruba 12 000 lidí, ve čtvrti Rohan
City by jich podle našich výpočtů mohlo bydlet
a pracovat celkem 11 000. V projektu Žižkov City
najde v budoucnu domov dalších 7 000 Pražanů.
Realizaci dvou nových projektů zahájíme ještě letos v Čakovicích a v Praze 4 – v Rezidenci
Opatov, kde nabídneme v součtu 300 bytů.
Celkem tak vytváříme místo pro život pro zhruba
35 000 lidí.
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Společným jmenovatelem revitalizačních
projektů Sekyra Group je akcent na veřejný
prostor, který je pro život v nových čtvrtích
klíčový. Čím přispějí tyto lokality k obrazu
Prahy jako moderní metropole?
Každý z našich projektů má vlastní nosné
téma: Rohan City modelujeme jako budoucí
zelené srdce velkoměsta s rozlehlou volnočasovou zónou, pěší promenádou podél řeky
a dostatkem odpočinkových ploch. Smíchov
City má ambici stát se alternativním centrem
Prahy, které bude své obyvatele i návštěvníky
lákat pestrou paletou obchodů, kaváren a restaurací podél kilometr dlouhého pěšího bulváru, zakončeného na jihu moderním venkovním foodcourtem. Naváže tak na tradici dnes
již velmi populární oblasti Anděla. Žižkov City
pak spektrum doplní nabídkou bydlení v příjemné a klidné rezidenční čtvrti, jejímž jádrem
se stane nové žižkovské náměstí s jedinečnou
funkcionalistickou nádražní budovou, kterou
se chystáme proměnit v živé kulturní a společenské centrum. Vždy se tedy snažíme vytvářet ne jednotlivé domy, ale plnohodnotný
a zajímavý kus města s osobitým charakterem,
který budou lidé rádi navštěvovat a kde budou
rádi bydlet.

The common denominator of Sekyra Group’s
revitalisation projects is an accent on public
space, which is of key importance for life in
new neighbourhoods. What will these locations contribute to the image of Prague as
a modern metropolis?
Each of our projects has its own major theme:
We modelled Rohan City as the future green
heart of the city with a large leisure zone, a pedestrian promenade along the river and plenty
of rest areas. Smíchov City has the ambition to
become an alternative centre of Prague, which
will attract its residents and visitors to a diverse palette of shops, cafés and restaurants
along a kilometre-long pedestrian boulevard,
ending in the south with a modern outdoor
food court. It will thus build on the tradition of
the already very popular area of Anděl. Žižkov
City will then complete the spectrum by offering housing in a pleasant and quiet residential
area, the core of which will become the new
Žižkov square with a unique functionalist railway station building, which we are planning
to transform into a vibrant cultural and social
centre. So, we always try to create not just individual buildings, but a full-fledged and interesting part of the city with a distinctive character, which people will enjoy visiting and where
they will like to live.
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Kde jsou lidé,
tam se musí větrat
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Roztyly Plaza, Praha 4 ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architekt: Aulík Fišer architekti

Rostoucí administrativní budova Roztyly Plaza
nabídne v Praze moderní kanceláře přímo na metru C
Koncern Passerinvest zahájil na podzim
loňského roku výstavbu nové administrativní budovy Roztyly Plaza přímo u stanice
metra trasy C Roztyly v Praze 4. Elegantní
budova o sedmi nadzemních podlažích
z dílny renomovaného architektonického studia Aulík Fišer architekti nabídne
k pronájmu kanceláře s celkovou plochou
21 900 m². Vedle administrativní funkce
projekt přináší skutečně inspirativní prostředí, kde je radost se setkávat. První nájemce se o tom bude moci přesvědčit již
na sklonku roku 2024.
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Kancelářské prostory
v sousedství zeleného parku

Projekt vzniká v bezprostřední blízkosti parku
Nové Roztyly, který navazuje na Krčský les. Park
Nové Roztyly společnost Passerinvest udržuje
a doplňuje o sportovní a relaxační prvky. Díky
tomu svým návštěvníkům poskytuje rozmanitou
škálu příležitostí pro sportovní aktivity i odreagování. V parku je možno využít paletu sportovišť,
jako třeba workoutové hřiště, venkovní fitness,
parkourové hřiště či běžecké a cyklistické trasy.
K dispozici je také oblíbený discgolf a v letních
měsících se v parku koná množství akcí pro ši-

rokou veřejnost včetně vedených sportovních
lekcí. Pro další možnosti relaxace či neformální
schůzky budou moci nájemci využít rozlehlou
střešní terasu budovy se zahradní úpravou, bohatou zelení a různými typy posezení či atrium
s relaxačními zónami a vodními prvky.

Výborná dopravní dostupnost
a vybavenost

Budova s originální architekturou nabídne kromě
velkorysých kanceláří s možnostmi vytvořit moderní a kreativní pracovní prostředí pro zaměstnance také 1 600 m2 obchodních ploch v přízemí.
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Roztyly Plaza, Prague 4 ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architect: Aulík Fišer architekti

The rising Roztyly Plaza oﬃce building to oﬀer
modern oﬃces in Prague right on the metro’s C line
In the autumn of last year, Passerinvest
Group began the construction of the new
Roztyly Plaza oﬃce building in Prague 4
right by the Roztyly metro station on the
C line. The elegant seven-storey building
from the drawing boards of the renowned
architecture studio Aulík Fišer architekti
oﬀers oﬃces to rent with a total area of
21,900 m². In addition to the oﬃce function,
the project brings a truly inspirational environment where it is a pleasure to meet others. The first tenants will be able to see for
themselves at the end of 2024.

Oﬃce spaces next to a green park

The project is going up in the immediate vicin-
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ity of Nové Roztyly Park, which is connected to
the Krč Forest. Passerinvest maintains Nové
Roztyly Park and has added some sports and
leisure features to it. Thanks to this, it provides its
visitors with a diverse range of opportunities for
sports activities and relaxation. It is possible to
use a wide palette of sports facilities in the park,
such as a workout field, outdoor fitness area,
a parkour course and running and cycling routes.
There is also a popular disc golf course available
and in the summer months there are numerous
events for the general public, including guided
sports lessons. For further opportunities for relaxation or informal meetings, tenants will be
able to use the building’s large landscaped rooftop terrace with rich greenery and various types

of seating and an atrium with relaxation zones
and water features.

Excellent transport accessibility
and facilities

In addition to the large oﬃces with the possibility
to create a modern and creative work environment
for employees, the building, which features original
architecture, will also oﬀer 1,600 m2 of retail space
on the ground floor. These will bring the necessary
civic amenities that have been lacking in the locality. For example, a supermarket, a public cafeteria
oﬀering a modern form of dining, a drug store and
other shops and services for everyday use could
be established here. The building will also include
underground garages with 330 parking places for
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Sport facilities in the park Nové Roztyly
Investor: Passerinvest Group

tenants and another 100 spaces in the P+R parking lot. Thanks to its position, the Roztyly Plaza
building will be easily accessible not only by car,
but also by mass transit. Cycling aficionados will
also appreciate the direct connection to the bike
path. They can then store their bicycle in the bike
room in the building and subsequently use the
dressing room and showers in the facilities.
Roztyly Plaza, Praha 4 ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architekt: Aulík Fišer architekti

Ty do lokality přinesou potřebnou občanskou vybavenost, která v místě dosud chyběla. Vzniknout
by zde měl například supermarket, veřejná kantýna nabízející moderní formu stravování, drogerie
a další obchody a služby pro každodenní potřebu.
Součástí objektu budou také podzemní garáže
s 330 parkovacími místy pro nájemce a dalších
100 míst pro parkoviště P+R. Díky své poloze je
budova Roztyly Plaza výborně dostupná nejen
automobilem, ale také MHD. Milovníci cyklistiky
ocení i přímé napojení na cyklostezku. Své kolo
pak mohou uložit do kolárny v budově a následně
využít šatnu a sprchy v zázemí.

Příjemné prostory i skvělá vizitka
každé firmy

„Budova Roztyly Plaza je důkazem, že i v práci
je možné cítit se příjemně. Kanceláře totiž nevnímáme pouze jako místo pro pracovní stůl, ale
jako prostředí, kam se můžete těšit, kde je možné efektivně tvořit, vzájemně se inspirovat a setkávat se s kolegy. Roztyly Plaza je tedy skvělou
volbou pro firmy, které hledají pro své zaměstnance jedinečné prostory v inspirujícím prostředí
a v areálu s mnoha příležitostmi i pro mimopracovní aktivity, které mohou být skvělým doplňkem pro rozvoj týmové spolupráce, zejména po
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období režimu home oﬃce,“ říká Lenka Preslová,
obchodní ředitelka Passerinvest Group. „Kromě
standardních klientských požadavků na různá
prostorová uspořádání jsme připraveni uspokojit
nejvyšší nároky na kvalitu vnitřního prostředí zejména s ohledem na výměnu vzduchu v prostorech, což je pro řadu nájemců v době pandemie
covid-19 velmi důležitý parametr. Uvědomujeme
si, že kanceláře jsou v dnešní době nejenom vizitkou každé firmy, ale zaměstnancům mají za cíl
nabídnout motivující prostředí, kde se budou cítit
dobře a kam se budou chtít vracet.“
www.roztylyplaza.cz
-PR-

Discgolfové hřiště v parku Nové Roztyly
Investor: Passerinvest Group

Pleasant spaces and a great address
for every company

“The Roztyly Plaza building is proof that you can
feel pleasant at work as well. We do not only see offices as a place for a desk, but as an environment
that you can look forward to, where you can create
eﬀectively, inspire each other and meet with colleagues. Roztyly Plaza is therefore a great choice
for companies that are looking for unique spaces
for their employees in an inspirational environment
and in a complex with many opportunities for activities outside of work that can be a great addition to
the development of teamwork, especially after the
era of the home oﬃce,” stated Lenka Preslová, the
Sales Director of Passerinvest Group. “In addition to
the standard client requirements for diﬀerent spatial
arrangements, we are ready to satisfy the highest
demands on the quality of the indoor environment,
especially with regard to air exchange in the premises, which is a very important parameter for many
tenants during the covid-19 pandemic. We realise
that oﬃces are not only the calling card of every
company these days, but they aim at providing employees a motivational environment where they will
feel good and where they want to return.”
www.roztylyplaza.cz
-PR-
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Majestátní mrakodrap 22 Bishopsgate je loňským vítězem MIPIM Awards v kategorii Best Oﬃce & Business Development. Dominantu s výškou 278 metrů v centru londýnské finanční
čtvrti zdobí nejmodernější dutinová fasáda využívající vysoce transparentní zasklení od společnosti AGC Interpane, která je součástí AGC Glass Europe
Foto: ©Hufton+Crow

22 Bishopsgate: vertikální město
Osm linek metra v docházkové vzdálenosti, pět mezinárodních letišť, 20 milionů lidí
v dojezdové vzdálenosti jedné hodiny: poloha budovy 22 Bishopsgate v centru londýnské finanční čtvrti nemůže být ideálnější.
Projekt byl navržen architektonickou kanceláří PLP Architecture a může se pochlubit jak působivou historií, tak i výjimečnou
architekturou a příkladnou udržitelností.
Uzavřená dutinová fasáda (CCF) s téměř
70 000 m2 zasklení s certifikátem Cradle to
Cradle Certified®, které dodala společnost
AGC Interpane, nastavuje nové technické
i estetické standardy.
Majestátní mrakodrap vysoký 278 metrů byl
dokončen v roce 2020. Toto vertikální město
s 23 obvodovými stěnami a mnohotvárnou for-

BW_I_2022.indb 50

mou je výrazem velkolepé estetiky, ale současně
dbá i na zajištění pohody pro své uživatele a obyvatele. Architekti se inspirovali hnutím Arts and
Crafts a vytvořili působivé prostory, přičemž maximálně využili denní světlo a proudění čerstvého
vzduchu do interiéru, aby podpořili a zvýšili pohodu lidí pracujících v kancelářských prostorách.
Budova je navržena s ohledem na pohodu jednotlivce. Mimo kancelářských prostor je věnována podstatná část zařízením, jejichž cílem je
zlepšit každodenní zážitek pro uživatele budovy
a veřejnost. V budově 22 Bishopsgate nachází
své místo umění a řemesla. Vstupní hala je koncipována jako umělecká galerie. Nechybí restaurace a bary, unikátní je tělocvična s prosklenou
lezeckou stěnou či nejvyšší veřejně přístupný
panoramatický výhled v Londýně.

Nejmodernější uzavřená
dutinová fasáda

Na speciální uzavřenou dutinovou fasádu (closed cavity facade – CCF) projektu
22 Bishopsgate bylo vybráno vysoce transparentní zasklení od společnosti AGC Interpane,
která je součástí AGC Glass Europe. Plně prosklená fasáda využívá inteligentní systém žaluzií, který hraje významnou roli při zmírňování
solárního faktoru, a tím příznivě ovlivňuje energetickou účinnost. Vnitřní plášť jednotek fasády
je tvořen různě širokými prvky odpovídajícími
výšce pater s nízkoemisním povlakem. Vnější
plášť jednotek CCF tvoří tabule z vrstveného
bezpečnostního skla s protislunečním povlakem
ipasol Bright White.
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22 Bishopsgate:
vertical city
Eight underground lines within walking distance, five international airports, 20 million
people within an hour’s commute: the location
of 22 Bishopsgate in the centre of London’s financial district could not be more ideal. The
project – designed by PLP Architecture –
boasts an equally impressive history, along
with special architecture and exemplary sustainability. The closed cavity facade – featuring
nearly 70,000 m2 of Cradle to Cradle Certified®
glazing supplied by AGC Interpane – sets new
technical and aesthetic standards.
Standing 278 metres tall, the majestic skyscraper was completed in 2020. This vertical
city’s 23-sided, multifaceted form expresses
a splendid aesthetic while focusing squarely on the
well-being of users and occupants. Inspired by the
Arts and Crafts movement, the architects created
impressive spaces while maximising daylight control and fresh air to support and promote the wellbeing of people working in the oﬃce spaces.
The building is designed with the individual’s well-being in mind. Outside of oﬃce area,
is dedicated to facilities that aim to improve the
everyday experience for the building’s users and
the public. Art and craft have been integrated
into the architectural design. The entrance hall
is a multi-level foyer conceived as an art gallery.
Five levels of restaurants, bars with external terrace, London’s highest and free-to-public access
Viewing Gallery and the Gym features a glass
climbing wall makes an unique place.

State-of-the-art closed cavity facade

Highly transparent glazing from AGC Interpane
(part of AGC Glass Europe) was selected for
the special closed cavity facade (CCF) used
in the 22 Bishopsgate project. The fully glazed
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Last year, the 22 Bishopsgate building in center of London won the MIPIM Awards in the Best Oﬃce & Business
Development category. Highly transparent glazing from AGC Interpane (part of AGC Glass Europe) was selected for
the special closed cavity facade (CCF) used in the project ■ Architect: PLP Architecture ■ Photo: ©Hufton+Crow

facade utilises a smart blind system, which
plays a major role in mitigating solar gain and
therefore enhancing energy eﬃciency. Storey-

height units of varying widths and an iplus
Low-E coating form the inner skin of the CCF
units. The outer skin of the CCF units compris-
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Emise CO2 byly sníženy o 35 % oproti požadavkům stanoveným v platných stavebních předpisech a u celého fasádního systému bylo dosaženo hodnoty U (Ucw) 1,1 W/(m2K). Projekční tým
kladl důraz na principy oběhového hospodářství
vytvořené tak, aby omezovaly odpad a měly co
nejmenší dopad na životní prostor kolem nás.
Stejný přístup je požadován i u dodavatelů, kteří
se snaží používat výrobky ohleduplné k životnímu prostředí. Týká se to nejen použitých materiálů při stavbě, ale problematika přesahuje i do
provozu budovy. Tento přístup se vztahuje i na
nájemce, kteří jsou povzbuzováni k tomu, aby
se zaměřili na ekologičtější procesy. V loňském
roce se budova 22 Bishopsgate stala vítězem MIPIM Awards v kategorii Best Oﬃce &
Business Development.

22 Bishopsgate, Londýn – výšková budova
s 23 obvodovými stěnami a 70 000 m2 transparentní
prosklené fasády je dílem ateliéru PLP Architecture
Foto: ©Hufton+Crow

Zdroj: AGC Glass Europe
Foto: ©Hufton+Crow

Cesta k dokonalému zasklení

BREEAM Excellent a MIPIM Awards

Budova získala hodnocení BREEAM Excellent.
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The path to perfect glazing

In terms of design, PLP Architecture focused
from an early stage on the aesthetic impact of
the large glazed area of the facade, especially
when it came to choosing the coatings. From
the outside, the facade was designed to have
a modest, discreet reflection in order to give it
‘presence’. AGC’s unique realistic rendering
software played a key role in helping the project
team define the right glass specifications.
In the end, they opted for solar control coating
on laminated low-iron float glass to achieve the
desired aesthetic: The facade’s appearance
changes over the course of the day, responding fluidly and seamlessly to the surrounding
environment, and alternating between opaque,
translucent and completely transparent.

BREEAM Excellent and MIPIM Awards

Z hlediska designu se společnost PLP
Architecture od počátku soustředila na estetické
působení velké prosklené plochy fasády, zejména
při výběru povlaků. Zvenčí byla fasáda navržena
tak, aby její odrazy byly spíše střízlivé a diskrétní
a budova působila „efektně“. Klíčovou roli při definování skel s vhodnými parametry hrál pro projektový tým jedinečný software společnosti AGC
umožňující ze zadání požadovaných parametrů
skla vytvořit realistické zobrazení fasády.
Volba nakonec padla na povlak s protisluneční
ochranou na vrstveném plaveném skle s nízkým
obsahem železa, díky němuž bylo dosaženo požadovaných estetických parametrů: vzhled fasády
se v průběhu dne mění, plynule a bezproblémově
reaguje na okolní prostředí, takže fasáda je střídavě neprůhledná, průsvitná a zcela průhledná.

es laminated safety glass panes with an ipasol
Bright White solar control coating.

22 Bishops Gate, Londýn ■ Vnitřní plášť jednotek fasády
je tvořen různě širokými prvky odpovídajícími výšce
pater s nízkoemisním povlakem. Vnější plášť jednotek
CCF tvoří tabule z vrstveného bezpečnostního skla
s protislunečním povlakem ipasol Bright White
Foto: ©Hufton+Crow

The building was awarded a BREEAM Excellent
rating. CO2 emissions were reduced by 35 % compared to the requirements set out in the current
building regulations, and a U-value (Ucw) of 1.1 W/
(m2K) was achieved for the entire facade system.
The 22 Team work to a set of circular economy
principles built to reduce waste and make the
smallest impact possible on the spaces around
us. The partners take the same approach too,
striving to use environmentally considerate
brands. This approach extends to our Tenants,
who are encouraged to focus on greener processes. This applies not only to the materials
used in the construction, but the issue also extends to the maintenance and operation of the
building. Last year, the 22 Bishopsgate building
won the MIPIM Awards in the Best Oﬃce &
Business Development category.
Source: AGC Glass Europe
Photo: ©Hufton+Crow
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Irská módní značka Primark otevřela loni svou první prodejnu v České republice v budově Flow v horní části Václavského náměstí v centru Prahy ■ Foto – zdroj: Chapman Taylor

ČESKÝ TRH LÁKÁ nové
maloobchodní značky
Český maloobchodní trh přilákal loni navzdory pandemii koronaviru nadstandardní počet
zahraničních značek: do ČR jich vstoupilo
kolem čtyřiceti, nejvíce za poslední tři roky.
Nových značek bylo podle údajů realitních poradců Cushman & Wakefield o 52 % více než
v roce 2020; největší skupinu tvořily značky
módní. Pro maloobchodníky je zajímavá vysoká kupní síla a přibyly i nové prodejny, jejichž
otevření v předchozích letech bylo odloženo.
Vzrostla také popularita prostor ke krátkodobým pronájmům, tzv. pop-up prodejen, které
retailerům umožní si bez větších investic do
fitoutu otestovat trh. K nejznámějším jménům,
která se v Česku představila nově, patřily
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dlouho očekávaný irský koncept rodinné
módy Primark, polský prodejce cenově do-

stupného zboží HalfPrice a z Německa zamířily do Česka např. prémiová pánská móda
Anson‘s a optika Fielmann. Trh zaznamenal
také některé slavné návraty: na pražskou luxusní obchodní třídu se vrátil Versace, následovaný dvěma nováčky v obchodních centrech cílícími rovněž na movitější klientelu: mul-

New brands entering the Czech market in 2021
Móda
Fashion

Doplňky a obuv
Shoes & accessories

Sportovní oblečení
Sport

Supermarket

Gastronomie
Gastronomy

Volný čas
Entertainment

Anson’s
Aldo*
Crazy
Mere
Aux Merveilleux de Fred
Cinemax
Falconeri
Cube
Ben & Jerry's*
Clever Fit
HalfPrice
Dedoles
Dobro & Dobro Cafe
Leopark
Happymum*
eObuv.cz
El Gaucho*
Majaland
Heavy Tools
Fielmann
Motiko
OneGym
Hiltl
MOA
My Cookie Dough
Manuel Ritz
Tudor
Nawhal’s
Modivo
Waterdrop
Primark
Rock Shop
Sugarbird*
Versace*
*Některé ze značek, které na český trh v roce 2021 vstoupily, na něm již v minulosti působily – jedná se o tzv. re-entry
Zdroj/Source: Cushman & Wakefield, CBRE

Domácnost a elektro
Household

Služby
Services

Asko
Cozy Home
Klimas Wkręt-met
Sonos
YellowKorner*
Dyson

Mr Jeff
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Motiko in Nový Smíchov Shopping Centre, Prague 5 ■ Photo – source: Building World magazine

CZECH MARKET ATTRACTS new retail brands
In spite of the coronavirus pandemic, the
Czech retail market has attracted an extraordinary number of foreign brands: around
40 of them entered the Czech Republic,
the most in the last three years. According
to information for the real estate advisors
Cushman & Wakefield, there were 52 %
more new brands than in 2020; the largest
group is comprised of fashion brands. The
high purchasing power is interesting for retailers, and thus new shops that had their
opening postponed in recent years have
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come. The popularity of spaces for shortterm rent, known as pop-up shops, which
let retailers test a market without greater
investments into fitouts, has also risen. The
biggest names that were newly presented in
the Czech Republic include the long-awaited Irish family fashion concept Primark, the
Polish vendor of aﬀordable goods HalfPrice,
and Anson‘s premium menswear and
Fielmann opticians, for example, headed to
the Czech Republic from Germany. The market also recorded some celebrated returns:

Versace returned to Prague’s luxury high
street, followed by newcomers in shopping
centres also aiming at a wealthier clientele:
the multi-brand shops Cube and Vermont
Store. The complicated period also led to the
birth of new concepts, such as the combination of brick-and-mortar and digital sales,
for which the term phygital has taken hold.
The event of the year from the retail perspective last year was the long-expected entrance of the Irish aﬀordable fashion chain,
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Polská značka HalfPrice (ze skupiny CCC) otevřela loni svou první českou prodejnu v Galerii Harfa v Praze 9
Foto – zdroj: CCC

tibrandy Cube a Vermont Store. Komplikované
období vedlo i ke zrodu nových koncepcí, jako
je kombinace kamenného a digitálního prodeje, pro které se vžil termín phygital.
Událostí roku z hlediska pražského maloobchodu
byl loni dlouho očekávaný vstup irského řetězce dostupné módy Primark, který v Česku
otevřel svoji první třípatrovou prodejnu na prestižní adrese na Václavském náměstí 47. „Červnové
otevření první a největší prodejny Primarku v centru města ve střední a východní Evropě na pražském Václavském náměstí bylo nejvýznamnějším
vstupem nové značky ze segmentu rodinné módy
a doplňků na zdejší trh – nejen letos, ale za uplynulých deset až patnáct let: posledním podobně významným počinem bylo otevření prodejny
H&M v roce 2003, předtím např. značek Zara,
C&A, Marks & Spencer či New Yorker,“ hodnotí
tento krok Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu
pronájmu maloobchodních prostor pro střední
a východní Evropu, Cushman & Wakefield. „V letošním roce se plánuje otevření druhé prodejny
Primarku na českém trhu, v Brně. Značka vstoupí také na slovenský trh, a to prodejnou, která se
představí spolu s rozšířením multifunkčního projektu Eurovea v Bratislavě.“
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Na podobnou cílovou skupinu zákazníků míří
v Česku nově i několik polských konceptů: v Galerii
Harfa v Praze 8 má svůj první obchod polský multibrand HalfPrice, který nabízí zlevněné prémiové
zboží. Dva prodejci obuvi – Modivo a eObuv.cz
(ze skupiny CCC) pak otevřeli v pražském OC
Nový Smíchov své první české prodejny ve stylu phygital. „Strategie, kdy se kamenné prodejny
kombinují s elektronickým prodejem, je nyní pro
obchodníky klíčová. Během pandemie se ukázalo, že e-shopy fyzický retail neohrožují, ale ideálně doplňují. Zároveň online kanál není dost dobře
schopen samostatného přežití bez kamenných
prodejen. Důkazem jsou právě značky eObuv.
cz a Modivo, jejichž tzv. phygital stores propojením online a oﬄine nákupů daný brand posilují.
Konceptů kombinujících online a fyzický retail
bude jednoznačně přibývat a stane se pro značky
nutností, aby si udržely místo v konkurenčním prostředí,“ popisuje Jan Kotrbáček. Dalším maloobchodním trendem bude podle něj stále častěji tzv.
„experiential retail“, kde se virtuální svět potkává
s tím fyzickým za využití technologií, jako je třeba
virtuální realita (VR) či rozšířená realita (AR).
Přírůstky na prémiovém trhu zahrnují mimo
jiné prodejce pánské módy, německý Anson’s,

který otevřel svoji první prodejnu v nákupním
centru Westfield Chodov, či Hiltl, jenž si pro
vstup do Prahy zvolil Premium Outlet Prague
Airport. Na pánské zákazníky se primárně orientuje také italský Manuel Ritz, jenž zamířil do
galerie Myslbek na hlavní pražskou nákupní třídu Na Příkopě. Na OC Westfield Chodov zacílil
italský prodejce kašmírového zboží Falconeri,
a v pasáži Černá růže otevřel maďarský obchod
s dámskou módou Sugarbird. Luxusní segment
oživil návrat značky Versace do Pařížské ulice v historickém srdci Prahy, doplňky, kabelky
a obuv od světových návrhářů, jako je Vivienne
Westwood, Marc Jacobs, Michael Kors či Furla,
si movitější klientela může vybírat v prodejně
multibrandu Cube v OC Nový Smíchov. Vermont
Store pak od loňska nabízí prémiové produkty
značek Karl Lagerfeld, Manuel Ritz nebo Gant
v OC Westfield Chodov.
Nabídku v oblasti gastronomie a zábavy,
která byla protipandemickými lockdowny nejvíce zasažena, rozšířil loni slovenský operátor
multiplexů Cinemax, který vstoupil do Olympie
Olomouc, německý fitness Clever Fit otevřel
v obchodním domě Kotva v Praze 1 a britský
OneGym v kancelářské budově Parkview na
Pankráci v Praze 4. V Centru Černý Most se mohou děti nově pobavit v Leoparku a v Premium
Outlet Prague Airport vznikl největší krytý zábavní park v Česku, Majaland belgického operátora Plopsa. Nabídku gastronomie v centru Prahy
rozšířila polská kavárenská síť Dobro & Dobro

Karl Lagerfeld – prodejna v Galerii Myslbek na hlavní
nákupní třídě Na Příkopě v Praze 1 ■ Zdroj: BW
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Karl Lagerfeld in Galerie Myslbek, Prague 1 ■ Source: BW

Primark, which opened its first three-floor shop
in the Czech Republic at the prestigious address of Wenceslaus Square 47. “June’s opening of the first and largest Primark shop in
a city centre in Central and Eastern Europe on
Prague’s Wenceslaus Square was the most
significant entrance of a new brand in the segment of family fashions and accessories on the
local market not only this year, but over the last
ten to fifteen years: the last similarly significant
event was the opening of the H&M shops in
2003, and before that, for example, the brands
Zara, C&A, Marks & Spencer and New Yorker,”
stated Jan Kotrbáček, a Partner and the Head
of Retail Agency CEE for Cushman & Wakefield,
explaining this step. “This year the opening of
the second Primark shop on the Czech market
is planned in Brno. The brand is also entering the
Slovak market with a shop that will be introduced
together with the expansion of the multifunctional Eurovea project in Bratislava.”
Several new Polish concepts are also aiming at
a similar target group in the Czech Republic. The
Polish multi-brand chain HalfPrice, which oﬀers
discounted premium goods, has its first shop
in Galerie Harfa in Prague 8. Two shoe stores,
Modivo and eObuv.cz (from the CCC group),
opened their first Czech phygital shops in
Prague’s Nový Smíchov shopping centre. “The
strategy where brick-and-mortar shops combine
with electronic shops is now of key importance
for retailers. During the pandemic, we saw that
e-shops do not threaten physical retail, but complement it ideally. At the same time, an online
channel is not suﬃciently able to survive inde-
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pendently without brick-and-mortar shops. The
eObuv.cz and Modivo brands are proof of this.
Their phygital stores combining online and oﬄine
shopping strengthen the given brand. Concepts
combining online and physical retail will definitely
grow and become a necessity for brands to maintain their place in a competitive environment,” explained Jan Kotrbáček. The next retail trend, in his
opinion, will be the ever-increasingly “experiential
retail”, where the virtual world meets the physical
world using technologies such as virtual reality
(VR) or augmented reality (AR).

women’s fashion store Sugarbird opened in the
Černá růže passage. The return of Versace to
Pařížská Street in the historic heart of Prague has
revived the luxury segment. Wealthier customers
can choose accessories, handbags and footwear
from international designers such as Vivienne
Westwood, Marc Jacobs, Michael Kors and Furla
in the multi-brand Cube shop in the Nový Smíchov
shopping centre. Vermont Store has been oﬀering
premium products from Karl Lagerfeld, Manuel
Ritz and Gant in the Westfield Chodov shopping
centre since last year.

Premium market additions include, among other, Germany’s menswear retailer Anson’s, which
opened its first store in the Westfield Chodov
shopping centre, and Hiltl, which chose Premium
Outlet Prague Airport for its entrance to Prague.
Italy’s Manuel Ritz, which headed to the Myslbek
mall on Prague’s main high street Na Příkopě,
also focuses on a male clientèle. The Italian cashmere retailer Falconeri also targeted the Westfield
Chodov shopping centre, and the Hungarian

Last year, the Slovak multiplex cinema operator
Cinemax, which entered Olympie Olomouc, the
German fitness centre Clever Fit in the Kotva department store in Prague 1 and Britain’s OneGym
in the Parkview oﬃce building in Pankrác in
Prague 4 expanded the oﬀer in the area of
gastronomy and entertainment, which were
hit hardest by the pandemic lockdowns. Children
can have fun in the new Leopark in Centrum
Černý Most, while in Premium Outlet Prague

Manuel Ritz in Galerie Myslbek, Prague 1 ■ Source: Building World magazine
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vstup švédské značky elektrospotřebičů Asko,
polského železářství Klimas Wkręt-met či americké audiotechniky Sonos. Oblast umění posílil
francouzský prodejce YellowKorner.

E-Obuv v OC Nový Smíchov, Praha 5 ■ Zdroj: CCC

Cafe v Purkyňově ulici, steakhouse El Gaucho
v Dušní ulici, francouzská luxusní cukrárna Aux
Merveilleux de Fred v Revoluční ulici a prodejce
japonských dezertů Motiko v OC Nový Smíchov.
Britský My Cookie Dough otevřel v nákupním
centru Westfield Chodov. V Prostějově pak debutovalo belgické bistro Nawhal’s.
Během pandemie posílil také segment vybavení domácností a elektra, který zaznamenal

Z dat realitních poradců Cushman & Wakefield
a CBRE vyplývá, že převážná většina nově příchozích značek zamířila do nákupních center v Praze, další otevřely například v Brně nebo
v Karlových Varech. Nejoblíbenějším nákupním centrem z hlediska nových přírůstků bylo OC Westfield
Chodov, následované OC Nový Smíchov.
„Vysoký počet nových značek nicméně neznamená nárůst celkové obchodní plochy, upozorňuje Jan Kotrbáček. „U stávajících nájemců
totiž přetrvává trend vyhodnocování a optimalizace obchodní sítě, což může vést k nižší-

mu počtu obchodů, ale zároveň k zaměření na
dominantnější a kvalitnější prostory. Kvantita je
nahrazována kvalitou.“
Meziročně se loni snížil počet značek opouštějících český trh, uvádí realitní poradci CBRE.
Odešla např. americká kosmetická značka NYX,
polský prodejce obuvi Kazar a italský Bruno Morelli
& Brands. I přes velmi obtížné podmínky, které na
trhu v posledních dvou letech panovaly, zde však
expandují nejen zahraniční, ale i české značky.
„Výhled na letošní rok je relativně slibný, ať již hovoříme o dlouho očekávaném otevření butiků luxusních módních brandů Chanel a Balenciaga
na pražské Pařížské třídě, anebo avizované velké
expanzi nového českého kávového řetězce
Basics Coﬀee,“ uzavírá Jan Janáček, vedoucí
týmu maloobchodních pronájmů v CBRE.
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Cube in Nový Smíchov Shopping Centre, Prague 5 ■ Source: Building World magazine

Airport, the largest indoor amusement park in
the Czech Republic, Majaland from the Belgian
operator Plopsa, opened. The oﬀer of gastronomy in the centre of Prague was expanded by
the Polish café network Dobro & Dobro Cafe on
Purkyňova Street, the El Gaucho steakhouse
on Dušní Street, the deluxe French pastry shop
Aux Merveilleux de Fred on Revoluční Street and
the Japanese dessert shop Motiko in the Nový
Smíchov shopping centre. Britain’s My Cookie
Dough opened in the Westfield Chodov shopping centre. The Belgian bistro Nawhal’s made
their debut in Prostějov.
The housewares and electronics segment
was also strengthened during the pandemic,
which recorded the entry of the Swedish brand of
electrical appliances Asko, the Polish hardware
store Klimas Wkręt-met and the American audio
equipment vendor Sonos. The area of art was
bolstered by the French retailer YellowKorner.
Data from real estate advisors Cushman &
Wakefield and CBRE show that the vast majority of newly arrived brands headed to shopping centres in Prague, while others opened in
Brno or Karlovy Vary. The most popular shopping
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centre in terms of new additions was Westfield
Chodov, followed by Nový Smíchov.
“However, the high number of new brands
does not mean an increase in the total retail space,” stated Jan Kotrbáček. “For existing
tenants, the trend of evaluating and optimising
the retail network persists, which can lead to
a lower number of shops, but at the same time
to a focus on more dominant and higher-quality
premises. Quantity is replaced by quality.”
The number of brands leaving the Czech market decreased year-on-year last year, according
to CBRE. For example, the American cosmetic
brand NYX, Polish footwear retailer Kazar and
Italy’s Bruno Morelli & Brands all left. Despite the
very diﬃcult conditions prevailing on the market in
the last two years, however, not only foreign, but
also Czech brands are expanding here. “The outlook for this year is relatively promising, whether
we are talking about the long-awaited opening
of the boutiques of the luxury fashion brands
Chanel and Balenciaga on Prague’s Pařížská
třída or the announced large expansion of the
new Czech café chain Basics Coﬀee,” concluded Jan Janáček, Head of A&T Retail at CBRE.

Myslete ve velkém
do nejmenšího
detailu.
Okna heroal W 77 a protisluneční
ochrana heroal VS Z:
+ Letní tepelná izolace do šířky až 6 metrů
+ Okenní systém certifikované pro
pasivní domy s nízkou konstrukční
hloubkou
+ Pouze jedna kontaktní osoba:
snadnější plánování a výběrové řízení
+ Vzájemně perfektně barevně sladěné

Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací
vrata | Okna | Dveře | Posuvné dveře
Fasády | Zastřešovací heroal.cz
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Galerie Pernerka, Pardubice ■ V multifunkčním projektu u multimodálního dopravního hubu se budou prolínat obchodní plochy s kancelářemi, restauracemi, zábavou a gastronomií,
doplněné hotelem a kongresovým centrem ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Projektant: Obermeyer Helika ■ Developer: REDSTONE

GALERIE PERNERKA v Pardubicích
čeká na startovní výstřel

V posledním kvartálu tohoto roku plánuje investiční skupina REDSTONE zahájit proměnu brownfieldu bývalého lihovaru na živé třídě Palackého naproti hlavnímu vlakovému
nádraží v širším centru Pardubic. Rozsáhlý
městský multifunkční komplex, který postaví developer na pozemku o rozloze 2,8 ha,
nabídne spektrum nových služeb v exponované lokalitě, kde město buduje multimodální dopravní hub. V Galerii Pernerka, navržené britskou architektonickou kanceláří
Chapman Taylor ve spolupráci s projekční
firmou Obermeyer Helika, se budou prolínat
administrativní plochy s obchody, zábavou
a gastronomií, doplněné hotelem a kongresovým centrem, v areálu obklopeném zelení.
V budoucnu se projekt rozroste také o rezidenční část, jíž REDSTONE plánuje vystavět
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v prostoru stávajícího autobusového nádraží. Realizace první, komerční fáze projektu si
vyžádá investici ve výši 3 miliard korun.

Bezprostředně po získání stavebního povolení,
které se očekává letos v září, chce developer
a investor, skupina REDSTONE, zahájit stavbu
moderního multifunkčního komplexu Galerie
Pernerka v Pardubicích. Revitalizací projde
nejenom dnes již vyčištěný areál někdejšího lihovaru, který developer získal v roce 2017, ale
promění se celá lokalita na křižovatce frekventovaných tříd Palackého a Kapitána Bartoše.
Město Pardubice zde v rámci realizace multimodálního dopravního uzlu v současné době
staví nový moderní terminál regionální autobusové dopravy a součástí úprav bude také kultivace
celého přednádražního prostoru.

S Galerií Pernerka bude terminál propojený pěší
lávkou, jejíž přípravu zajišťuje rovněž skupina
REDSTONE. Lávka překlene Palackého třídu a nabídne cestujícím možnost komfortnějšího a bezpečnějšího pohybu v dopravně exponované loka-

Galerie Pernerka, Pardubice – restaurační zóna
Developer: REDSTONE
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Galerie Pernerka, Pardubice ■ Architect: Chapman Taylor ■ General designer: Obermeyer Helika ■ Developer: REDSTONE

GALERIE PERNERKA in Pardubice
on the starting line
In the last quarter of this year, the
REDSTONE investment group is planning to
begin the transformation of the brownfield
of a former distillery on the lively Palackého
třída opposite the main railway station in
the wider centre of Pardubice. The extensive multifunctional urban complex, which
the developer will be building on a plot of
2.8 ha, will oﬀer a spectrum of new services in a prominent location where the city is
building a multimodal transport hub. Galerie
Pernerka, designed by the British architectural oﬃce Chapman Taylor in cooperation
with the design firm Obermeyer Helika, will
blend oﬃce spaces with shops, entertainment and gastronomy, complemented by
a hotel and convention centre, in an area
surrounded by greenery. In the future, the
project will also grow to include a residential section, which REDSTONE plans to build
in the space of the existing bus station. The
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construction of the first, commercial phase
of the project will require an investment of
CZK 3 billion.
Immediately after obtaining the building permit,
which is expected this September, the developer
and investor, the REDSTONE group, wants to
start the construction of the modern multifunctional
Galerie Pernerka complex in Pardubice. Not only is
revitalisation in the cards for the now cleaned former
distillery complex, which the developer acquired
in 2017, but the entire location at the crossroads of
the busy Palackého and Kapitána Bartoše avenues
will be transformed. The city of Pardubice is currently building a new modern regional bus transport
terminal within the framework of the construction of
a multimodal transport hub, which will include the
refinement of the entire space in front of the station.
The terminal will be connected to Galerie Pernerka
by a pedestrian bridge, which is also being pre-

pared by the REDSTONE group. The foot bridge
will span Palackého třída and oﬀer passengers
the possibility of more comfortable and safer
movement in a location with busy traﬃc. The multifunctional project will complement the wider city
centre with modern spaces that will meet the requirements of the 21st century. The gates should be
opening to the first visitors in October 2024.

Galerie Pernerka, Pardubice – shopping mall
Developer: REDSTONE
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Galerie Pernerka v Pardubicích nabídne ve třípodlažní obchodní galerii cca 200 prodejen, restaurací a služeb. Nabídku doplní moderní stravovací zóna obohacená o prodej lokálních
produktů, dále multikino Premiere Cinemas a zábavní Jump aréna pro děti ■ Developer: REDSTONE

litě. Multifunkční projekt doplní širší centrum města
o moderní prostory, které svým ztvárněním budou
odpovídat požadavkům 21. století. První návštěvníci by do nich mohli vstoupit v říjnu 2024.
„Skupina REDSTONE klade velký důraz na
architektonickou úroveň svých projektů. Do
Pardubic chceme přinést řešení na vysoké úrovni soudobé evropské architektury. Zvolili jsme
pro nás osvědčený model spolupráce předního
světového a domácího architektonického ateliéru. Ačkoliv budujeme významný polyfunkční
objekt, zejména ve směru do městských tříd je
navržen v dimenzích tradiční městské zástavby s akcentem na živý parter a kvalitní veřejná
prostranství. Důraz klademe na špičkový design
interiérů a vysoký standard použitých materiálů
i technologií,“ uvádí projektová manažerka skupiny REDSTONE Naďa Medunová.

Nákupní galerie, food hall, kanceláře,
zábava i hotel

Komplex bude tvořit několik bloků vyrůstajících
ze společné podnože, v níž najdou návštěvníci
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pestrou směs obchodů, restaurací a služeb.
„Vizuální dominantou členitého projektu bude
sedmipodlažní hotel s cihlovou fasádou, umístěný na jihozápadním nároží na křižovatce tříd
Palackého a Kapitána Bartoše. Objem budovy
se pak bude plynule snižovat směrem na východ i na sever. Ve východním křídle vyrostou
dva bloky administrativy, jejichž prosklené fasády budou vizuálně rozčleněny terasami, balkony a trojúhelníkovými vlysy,“ popisuje architekt projektu a ředitel pražské kanceláře studia
Chapman Taylor, Filip Pokorný.
V severním křídle naváže na hotel kongresové
centrum s velkým sálem, salonky a konferenčními místnostmi pro 1 000 lidí. Na severozápadním
nároží je navrženo multikino a směrem do parku,
který se prostírá podél severní hrany budoucího
komplexu, doplní nabídku volnočasových aktivit
saunové centrum a zábavní prostor pro děti
v podobě jump arény.
Uprostřed komplexu bude v nejvyšší úrovni
nákupní galerie umístěna moderní restaurační

zóna s designově odlišenými prostory k sezení
a se širokou gastronomickou nabídkou, která bude kombinací klasického pojetí food courtu
a nabídky pop-up kiosků určených k prodeji regionálních produktů a specialit. Z „food hallu“ budou moci návštěvníci vyjít na venkovní zelenou
střešní terasu, která nabídne možnost vychutnat
si jídlo pod širým nebem. Terasa na úrovni druhého podlaží zároveň propojí „food hall“ s hotelem. Další terasa ve třetím patře bude sloužit
nájemcům kanceláří, podobně jako balkony ve
3., 4. a 5. podlaží. Střešní terasa konferenčního
centra pak nabídne možnost relaxace účastníkům konferencí a kongresů. Designem zeleně na
střechách objektů byl pověřen zahradní architekt
Jakub Finger z ateliéru Partero.
Bezprostřední okolí Galerie Pernerka zpříjemní
stromy a květiny podél ulic i zelené rostliny na
fasádách. Největším přínosem bude park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, chodníky
a lavičkami. Na revitalizaci parku spolupracuje
skupina REDSTONE s městem: developer nabídl zajištění zpracování studie.
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“The REDSTONE group places a great emphasis on the architectural level of its projects. We
want to bring a design to Pardubice that is on
a high level of contemporary European architecture. We have chosen a model of cooperation between leading international and domestic
architectural studios, which has proven itself to
us over time. Although we are building an important multifunctional building, it is designed
in the dimensions of traditional urban development, especially in the direction of the city avenues, with an emphasis on a lively street level
and high-quality public space. We emphasise
an exceptional interior design and a high standard of materials and technologies used,” stated
REDSTONE Project Manager Naďa Medunová.

A shopping mall, food hall, oﬃces,
entertainment and a hotel

The complex will consist of several blocks rising
from a common base, in which visitors will find
a diverse mix of shops, restaurants and services. “The visual landmark of the segmented
project will be a seven-story hotel with a brick
façade, located on the south-west corner at the
junction of Palackého and Kapitána Bartoše
avenues. The volume of the building will then
gradually decrease to the east and north. Two
blocks of oﬃces will be going up in the east
wing. Their glass façades will be visually divided
by terraces, balconies and triangular friezes,”
stated the project architect and the Director of
Prague’s Chapman Taylor studio, Filip Pokorný.

Galerie Pernerka, Pardubice
Developer: REDSTONE

BW_I_2022.indb 63

Galerie Pernerka, Pardubice ■ Developer: REDSTONE

In the northern wing, the hotel will connect to
a convention centre with a large hall, lounges
and conference rooms for 1,000 people. A multiplex cinema has been proposed for the northwest corner and a sauna centre and entertainment area for children in the form of a jump
arena will complement the oﬀer of leisure activities in the direction of the park, which stretches
along the northern edge of the future complex.
In the middle of the complex, a modern restaurant
zone with design-diﬀerentiated seating and a wide
oﬀer of dining opportunities will be located on
the highest level of the shopping mall. It will be
a combination of the classic food court concept
and an oﬀer of pop-up kiosks for the sale of regional products and specialities. Visitors will be able
to go out from the “food hall” to the outdoor green
rooftop terrace, which will oﬀer them an opportunity to enjoy their food in the open air. The terrace
on the level of the second floor will also connect
the “food hall” with the hotel. Another terrace on the
third floor will serve the oﬃce tenants, similar to the
balconies on the 3rd, 4th and 5th floors. The conference centre’s rooftop terrace will oﬀer participants
of conferences and congresses the opportunity to
relax. The design of the greenery on the roofs of
the buildings was entrusted to the landscaping architect Jakub Finger from the studio Partero.
The trees and flowers along the streets and
green plants on the façades will make the im-

mediate surroundings of Galerie Pernerka more
pleasant. The biggest benefit will be a park
with grassy areas, grown trees, pavements and
benches. The REDSTONE group is cooperating
with the city on the revitalisation of the park: the
developer oﬀered to arrange the preparation of
the study.
The dominant part of the total of 60 thousand
square meters of leasable space in the complex will be occupied by shops and services,
supplemented by 6,000 m2 of oﬃces. An area
of 4,800 m2 will be reserved for gastronomy in
Galerie Pernerka, 3,900 m2 will be filled with entertainment and cultural activities. The capacity of the garages on the second underground floor
with 760 spots will be complemented by the possibility of parking on the roof for another 320 cars.
“The interest in the roughly two hundred retail
and restaurant units, which are planned on
two above-ground floors and one underground
floor of the building, is considerable, and it can
be said that it corresponds to the project’s ambition to become a leader among shopping centres in the region. We believe that we are oﬀering a very attractive mix of brands, shops and
services to the citizens of Pardubice and the
entire region,” stated the Sales Director of the
REDSTONE group, Jan Lukáš. The tenants with
which contracts have already been concluded
include the Knihy Dobrovský bookstore, drogerie
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dm, Klenoty Aurum jewellers, Familio stationary
and the popular dining concept Running Sushi.

Galerie Pernerka, Pardubice ■ Součástí multifunkčního projektu bude multikino Premiere Cinemas se sedmi sály
a 1 100 místy k sezení a populární Jump aréna pro děti ■ Developer: REDSTONE

Dominantní část z celkových 60 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch v komplexu obsadí obchody a služby, doplněné 6 000 m2 kanceláří. Pro gastronomii bude v Galerii Pernerka
vyhrazena plocha 4 800 m2, 3 900 m2 pak zaplní
prostory určené zábavě a kulturnímu vyžití.
Kapacitu garáží ve druhém podzemním podlaží
se 760 místy doplní možnost parkování na střeše
pro dalších 320 aut.
„Zájem o zhruba dvě stovky obchodních a restauračních jednotek, které jsou naplánovány ve dvou nadzemních a jednom podzemním
podlaží objektu, je značný a lze říci, že odpovídá
ambicím projektu stát se lídrem mezi obchodními
centry v regionu. Věříme, že nabídneme obyvatelům Pardubic i celého kraje velmi atraktivní mix
značek, obchodů a služeb,“ uvádí obchodní ředitel skupiny RESTONE Jan Lukáš. Mezi nájemci,
s nimiž již byly uzavřeny smlouvy, jmenuje knihkupectví Knihy Dobrovský, drogerii dm, klenotnictví
Klenoty Aurum, papírnictví Familio nebo populární gastronomický koncept Running Sushi.
„Obchodní galerie bude celkovým ztvárněním, designem a použitými materiály odpovídat prémiovému standardu,“ podtrhuje Jan
Lukáš. V prvním podzemním podlaží najdou
návštěvníci zejména supermarket, velkoformátovou prodejnu elektra, domácí potřeby
a služby, do dvou nadzemních podlaží je budou
lákat módní obchody a butiky, ve druhém
nadzemním podlaží pak nabídku dále doplní
gastronomie.
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Multikino se 7 sály a 1 100 místy k sezení bude
provozovat společnost Premiere Cinemas.
Slibně se podle Jana Lukáše vyvíjejí jednání
s potenciálním provozovatelem supermarketu
a renomovanými módními značkami, ale také
s prestižním mezinárodním řetězcem, který má
zájem stát se operátorem čtyřhvězdičkového hotelu se 150 pokoji. „Galerie Pernerka
má ambici být moderním centrem obchodního,
společenského a kulturního života s nadregionálním přesahem. Jednotlivé funkce zastoupené
v Pernerce se proto logicky doplňují a vytvářejí
provázaný celek v uživatelském i ekonomickém
smyslu,“ vysvětluje obchodní ředitel.
Poloha na křižovatce dvou frekventovaných
dopravních tepen a sousedství multimodálního dopravního uzlu zajistí vynikající dopravní
dostupnost Galerie Pernerka všemi typy individuální i hromadné dopravy. Historické centrum
Pardubic je vzdáleno pouhých 10 minut chůze
a na letiště se návštěvníci nebo zaměstnanci
pracující v komplexu dostanou autem během pěti
minut. Ve spádové oblasti, do níž developer zahrnuje celý Pardubický kraj, žije půl milionu obyvatel; populace samotných Pardubic dosahuje
91 000 lidí. „I díky skvělé dostupnosti má Galerie
Pernerka potenciál stát se nejfrekventovanějším místem setkávání obyvatel Pardubic,“ zdůrazňuje Naďa Medunová. „Přinese nejen kvalitní
obchody a restaurace, nýbrž i zábavu, infrastrukturu pro kulturu, společenské a kongresové akce
a velmi potřebné kancelářské prostory nejvyššího standardu.“

“The shopping mall corresponds to the premium
standard with the overall workmanship, design and
materials used,” Jan Lukáš said. On the first underground level, visitors will primarily find a supermarket, a large electronics shop, housewares and services. The two upper levels will
attract the visitors with fashion shops and boutiques, and on the uppermost level the oﬀer will
be complemented further with gastronomy.
The multiplex cinema with 7 halls and 1,100 seats
will be operated by Premiere Cinemas. According
to Jan Lukáš, negotiations with a potential supermarket operator and renowned fashion brands are
promising, as are the negotiations with a prestigious
international chain that is interested in becoming the
operator of the four-star hotel with 150 rooms.
“Galerie Pernerka’s ambition is to be a modern centre of business, social and cultural life with a transregional overlap. The individual functions represented
in Pernerka are therefore logically complementary
and form a coherent whole in both the user and economic sense,” explained the Sales Director.
Its position at the intersection of two busy traﬃc
arteries and next to the multimodal transportation
node will ensure excellent transport accessibility to
Galerie Pernerka by all types of individual and public transport. The historic centre of Pardubice is just
a ten-minute walk away and visitors and employees
working in the complex can reach the airport in five
minutes by car. Half a million inhabitants live in the
catchment area, in which the developer includes
the entire Pardubice Region; the population of
Pardubice itself is 91,000 people. “Thanks in part to
excellent accessibility, Galerie Pernerka has the
potential to become the busiest meeting place for
the citizens of Pardubice,” stated Naďa Medunová.
“It will not only bring high-quality shops and restaurants, but also entertainment, infrastructure for cultural and social events and conventions and highlyneeded oﬃce spaces of the highest standard.”
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Novo Plaza, Praha 4 – nově otevřený gastrokoncept Texicana
Investor: Bluehouse Capital

Novo Plaza, Praha 4 – v obchodním centru se představila nová restaurace KFC
Investor: Bluehouse Capital

NOVO PLAZA HLÁSÍ nové
nájemce a nárůst návštěvnosti
Na přelomu rušného roku, kdy byla završena modernizace a remodeling v hodnotě
milionů eur, se nabídka obchodního centra Novo Plaza rozrůstá o další nové značky: mezi nimi např. dm drogerie, Rodinná
farma nebo oblíbené gastrokoncepty KFC
a Burger King. Majitel centra, Bluehouse
Capital, vtiskl komplexu o 26 000 m2 v ulici Novodvorská na Praze 4 loni nový svěží
design s industriální atmosférou a přibyly
i nové moderní technologie. Podle posledních analýz už proměna nese pozitivní výsledky: obraty za 4. kvartál 2021 nechaly za

BW_I_2022.indb 66

sebou i hodnoty z roku 2019 a nad úroveň
před pandemií vystoupala také návštěvnost
centra. Letošní rok tak bude pro Bluehouse
rokem stabilizace a posilování výkonnosti
i nájemního mixu. Rostoucí expanzní aktivita retailerů, včetně dvou módních řetězců,
s nimiž investor jedná, znamená pozitivní
signál nejen pro Novo Plazu, ale pro celý
maloobchodní sektor.
Novo Plaza se zapsala do povědomí jako lokální centrum a magnet denních nákupů celé
čtvrti. Jeho spádová oblast zahrnuje jak bez-

prostřední okolí, od něhož je odvozen i název,
tak i přilehlé lokality. Nedávná modernizace,
která přinesla kompletně nový design, včetně
podlah či vybavení, se promítla i v rostoucím
zájmu maloobchodníků – v centru tak přibývají další nová jména: Jedním z našich cílů bylo
zkvalitnění nájemního mixu a v tomto směru
se nám podařilo dosáhnout koncem roku několika milníků,“ uvedl Iain Fanthorpe, Country
Manager společnosti Bluehouse Capital. „Když
v září otevírala v přízemí prodejna dm drogerie,
očekávali jsme pozitivní dopad, návštěvnost ale
vzrostla prakticky ze dne na den, a lidé stáli dokonce před obchodem. S fantastickým ohlasem
se setkalo také listopadové otevření českého
konceptu s domácími lahůdkami a delikatesami Rodinná farma. V prosinci pak přibyly nové
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Novo Plaza, Prague 4 – the new fresh deli concept RODINNÁ FARMA ■ Investor: Bluehouse Capital

NOVO PLAZA HAS NEW TENANTS
opened and visitor levels rising
At the end a busy year which saw the conclusion of the multi-million euro reconstruction and modernization, Novo Plaza continued to welcome new tenants, including dm
drogerie, KFC, Burger King and Rodinná
farma. Owner Bluehouse Capital has given
the 26,000 sqm shopping centre in Prague 4,
Novodvorská a fresh new atmosphere with
an urban industrial flair, as well as new
technologies behind the scenes. By recent
assessments the plan has been paying oﬀ,
with turnovers in the 4th quarter exceeding
2019 levels and footfall returning to pre-pan-
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demic numbers. As the plan of Bluehouse in
2022 now turns to stabilization, monitoring
performance and improving the tenant profile will continue to be in focus. With occupiers showing interest and several tenants
in discussion, including two fashion brands,
the signal for Novo Plaza, and the retail sector generally, is positive.
Novo Plaza is considered a convenience centre
and a retail anchor in the wider quarter. Its catchment takes in both the immediate neighbourhood
from which it takes its name and nearby localities.

As the centre emerged with new flooring, décor,
lighting, interest in leasing at Novo Plaza has been
increasingly positive, with well known names in
the mix. “It was one of our objectives to improve
the tenant profile and by the end of last year from
a leasing perspective we managed to achieve
certain milestones,” said Iain Fanthorpe, Country
Manager of Bluehouse Capital. “Dm drogerie
opened on the ground level in September. We
expected it to pick up, but the footfall changed almost instantly, within days there were queues outside. Czech deli concept Rodinná farma opened
in November and there was a fantastic initial reaction. And then KFC and Burger King, a key name
for the center opened in December.” Occupancy
is currently around 93 %, says Fanthorpe, and set
to rise based on a number of occupiers in discus-
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získat, jsou užitečné nejenom z pohledu pronajímatele, ale také nájemců.“ Vzhledem k tomu, že
se nyní pozornost přesouvá na fázi stabilizace,
jsou dalšími dvěma zásadními kroky dokončení plánu pronájmu a posílení výkonnosti centra:
tzn. návštěvnosti, toku zákazníků a obratů. „To je
naším cílem pro rok 2022; chceme využít technologií k podchycení trendů a tvorbě nových
obchodních strategií – poté budeme moci plně
kvantifikovat pozitivní změnu z období před modernizací a po modernizaci,“ shrnul Fanthorpe.

Novo Plaza, Praha 4 – obchodní centrum prošlo loni celkovou modernizací exteriéru a interiéru, která mu vtiskla svěží
atmosféru v industriálním stylu. V exteriéru centra přibyly také nové chodníky a parkové plochy
Investor/Developer: Bluehouse Capital

prodejny KFC a Burger King, které jsou v centru
zásadními jmény.“
Obsazenost centra podle Fanthorpa v současnosti dosahuje přibližně 93 %, a jak naznačují
probíhající jednání, bude růst: „Zdá se, že většina maloobchodníků má to nejhorší za sebou
a vracejí se ke svým expanzním plánům. Opět
hovoříme s prodejci, kteří již dříve projevili zájem,
ale pandemie jednání zpomalila. A je patrné, že
se vracejí i módní značky – právě jsme v jednání
se dvěma obchodníky s módou pro vyšší segment. Mezi značkami, které se o prostory v centru zajímají, jsou ale i diskontní řetězce, provozovatelé služeb, prodejci nápojů nebo potravinové
a gastrokoncepty, včetně delikates.

Nový design v industriálním stylu

Hlavní část remodelingu nákupní galerie byla
dokončena v květnu loňského roku. Od té doby,
spolu s přesunem některých nájemních jednotek a otevíráním nových prodejen, pokračovaly
v budově další renovační práce. „Po celé léto
až do září jsme dokončovali práce v interiéru,
úpravy v designu centra a klíčové prvky dekoru,
v listopadu pak následovaly terénní práce a parkové úpravy v exteriéru,“ popsal Iain Fanthorpe.
Začátkem tohoto roku přibyly další novinky,
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včetně dětského koutku a odpočinkových zón.
„Renovace nákupního centra je nyní fyzicky
dokončena a změnu uvidí zákazník na první pohled: kompletně nový design, moderní osvětlení
a zcela nová svěží atmosféra.“ Architekti projektu, brněnský ateliér Kyzlink, vycházeli ve svém
návrhu z průmyslové historie budovy. Přiznané
cihly a betonové povrchy, kovové trámy, obložení i drobné akcenty, prosklený světlík a přírodní
dřevo v celém centru – to vše se nese v duchu
městského industriálního stylu.

Nové technologie

V rámci modernizace společnost Bluehouse
investovala také do technologií centra, včetně
nových kamerových a ventilačních systémů, datové kabeláže a elektrické infrastruktury. Nové
systémy BMS zaručují kratší reakční časy, což
je podle Fanthorpa benefitem pro správu centra. „Jde také o zkvalitnění analytických dat.
Kamerový systém vytváří tepelné mapy, takže
jsme schopni identifikovat konkrétní místa s největší koncentrací zákazníků, jejich trasy a pohyb
kupujících po obchodním centru. Což je užitečné
především pro jednání o pronájmu obchodních
jednotek, ale pomáhá to také při identifikaci
a pronájmu reklamních ploch. Analytické výstupy, které jsme schopni díky nové technologii

Společnost Bluehouse také představila zákaznickou aplikaci Novoapka, což je aplikace nákupního centra vyvinutá na klíč. „Řada center
dnes připravuje spuštění podobných aplikací,
my jsme ale byli loni vůbec první. Aplikace je
totiž spravována a kontrolována nákupním
centrem, nikoliv prodejci nebo jinými skupinami. Takže veškeré vaše nákupy (bez ohledu
na prodejnu) jsou pronajímatelem zohledněny
v podobě věrnostních kuponů použitelných v celém centru,“ vysvětlil Fanthorpe. Aplikace také
umožňuje porozumět více spotřebnímu chování na základě dat. „Nyní můžeme vidět, kde
se naše poukázky utrácejí, což nám umožňuje
nahlédnout do vzorců útrat, které jsme předtím
neměli k dispozici. Podle našeho názoru tento
systém v odvětví v budoucnu zcela převládne,“
říká Fanthorpe a dodává, že Bluehouse data
analyzuje ve spolupráci se správcem nemovitosti (CBRE), a na základě těchto dat pak činí svá
další rozhodnutí.

Návštěvnost i obrat na vzestupu

Slavnostní otevření centra, samotná modernizace i celková atmosféra přispěly podle Fanthorpa
k silnému 4. kvartálu 2021. Jako měřítko investor
použil rok 2019, který byl obecně pro retail nejlepším rokem. „Už z našich srpnových dat bylo
patrné, že se trajektorie návštěvnosti a obratu
zlepšuje; v září se přiblížila roku 2019, a od října
už jeho úroveň překonala. Letos jsme ještě optimističtější – a zájem retailerů, který zaznamenáváme, je toho dokladem.“ V roce 2022 plánuje
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sions. “Many retailers seem to be past the worst
and making plans for expansion. We are again
talking to retailers we wanted to talk to previously
but the environment didn’t allow. Among them
fashion brands seem to be coming back; we are in
discussions with two fashion brands for the upper
level. Other retailers expressing interest include
a discount retailer, service tenants, drinks and
a food/deli retailer.”

A fresh new atmosphere

The major portion of reconstruction works to
the mall galleries were completed in May last
year. Since then, and in parallel with some tenant moves and openings, additional works and
adjustments of details have continued throughout the building. “We concluded interior works,
further cosmetic changes and key elements of
décor over the summer, through to September,
along with landscaping and exterior works
through to November,” said Fanthorpe. Other additions, including a play area for kids and relax
zones were added early this year. “The modernisation of the shopping centre is now physically
complete and the customer facing elements are
all visible to see – new design, lighting upgrades,
a fresh new atmosphere.” Architect on the project, Brno based studio Kyzlink, built upon the
building’s former industrial component for its
design. Exposed surfaces of brick and concrete,
metal beams, trim and accents, glass skylight,
and natural wood throughout the centre all play
oﬀ an urban industrial theme.

New technologies

As part of the modernization Bluehouse also put
a heavy investment into the centre’s technologies,
including new CCTV and ventilation systems,
data cabling and electrical infrastructure. New
BMS systems also oﬀer improved reaction times,
which, according to Fanthorpe, help in management of the centre. “It’s also about improved analytical data. The CCTV system creates heat maps
so we are able to identify the specific locations
with the highest concentration of customers, and
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Novo Plaza is attracting new tenants ■ Photo: the new deli concept RODINNÁ FARMA ■ Investor: Bluehouse Capital

their routes and customer flow around the mall.
This is primarily useful for leasing and tenant discussions, but also helps with identifying and leasing advertising space. The analytical outputs
that we’re able to get from the new technology are
useful for landlord and tenant.” As the emphasis of
the centre’s repositioning shifts to the stabilization
phase the critical next two steps are the completion of the leasing plan and monitoring the performance of the shopping centre: football, customer
flow, and turnovers. “This is our plan for 2022; we
will use the technology to spot trends and make
commercial decisions – then aim to demonstrate
a positive trend change pre-modernization to
post-modernisation,” Fanthorpe said.
Bluehouse also introduced Novoapka, a bespoke shopping center app. “A number of shopping centers are very close to launching similar
apps but last year we were the first. The app is
managed and controlled by the shopping
center, not by retailers or other groups. So your
purchases are recognized regardless of the shop
by the landlord in the form of reward coupons usable throughout the centre,” Fanthorpe explained.
This also enables a data-based understanding of

customer spending. “Now we can see where our
vouchers are being spent – giving an insight into
spending patterns we’ve never had before. In our
view it will become more prevalent in the sector
going forward.” Bluehouse analyzes the data in
conjunction with CBRE, the property manager, for
it’s decision making, Fanthorpe adds.

Footfalls and turnover on the rise

The openings, the modernization itself and the
general trend in the market all contributed to
a very strong Q4, 2021, points out Fanthorpe. The
team looked to 2019, the best year historically,
as a benchmark. “From our data it was clear at
end of August the trajectory on footfall and turnover was improving; in September it was close
to 2019 levels, then from October on it exceeded
2019 levels. We are more optimistic this year – the
occupier interest we’ve had is a demonstration
of this.” Going forward in 2022, Bluehouse plans
to continue adjusting the tenant profile, which is
currently grounded on food, grocery, and service
oriented tenants, with fashion. “We want to do like
for like upgrades not change the segmentation
too much but improve the existing mix. Some of
the brands are looking a little tired, not really suit-
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able for a newer centre, so as expiries come we
want to replace them with more modern, fresher
brands or agree with tenants to upgrade their
stores in line with modern concepts.”

Food court and fresh market

Novo Plaza, Praha 4 – centrum rozšířilo také svou nabídku služeb
Foto: nově otevřená prodejna dm drogerie ■ Investor: Bluehouse Capital

Bluehouse pokračovat ve zkvalitnění profilu nájemců, který je v současnosti založen především
na oblasti potravin, F&B a zboží denní potřeby,
a doplnit jej o nájemce zaměřené na módu.
„Plánujeme skladbu změnit, ale nikoli co do
segmentace, nýbrž posílit stávající mix. Některé
prodejny působí trochu unaveně a nehodí se do
„nového“ centra, takže je chceme po vypršení
smlouvy nahradit modernějšími svěžími značkami, nebo se s nájemci dohodnout na modernizaci jejich prodejen v souladu s aktuálními trendy.“

Stravovací zóna & tržiště
s čerstvými produkty

Dalším cílem do roku 2022 je osvěžení segmentu F&B. Modernizace stravovací zóny, včetně
nového nábytku, obkladů i osvětlení, byla dokončena loni v létě. Do jedné z celkem pěti jednotek přivádí Bluehouse nově Tex-Mex značku
Texicana, jedna volná jednotka je předurčena
pro restauraci, a očekávají se i další změny s cílem podpořit rozmanitost kuchyní. „Nový design
zóny, který ladí s výrazem centra, jsme obohatili
o výrazná svítidla. Máme navíc povolení v zadní
části – v prostoru restaurace – vybudovat francouzská okna, která do ní vpustí denní světlo
z venkovní terasy.“
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Vstupní hala centra, dvoupodlažní atriový prostor hned u hlavního vstupu, zažila loni premiéru
v roli tržnice – resp. vánočního trhu. „Plochu jsme
předali místnímu operátorovi „Dejsiprostor“.
Což byl skvělý test, kde jsme se přesvědčili,
co funguje, a současně jsme vzbudili zájem ze
strany řady menších nezávislých provozovatelů.
Podstatné je, že si trh získal přízeň zákazníků
a vytvořil příjemnou atmosféru. V létě navážeme
konceptem tržiště s čerstvými produkty. Koupili
jsme již stánky, takže jde jen o to, získat provozovatele.“
Příštích 12 měsíců stabilizace a monitoringu
výkonnosti centra Novo Plaza poskytne vlastníkovi cenná data pro stanovení další strategie. Poté, co bude proces stabilizace a posílení tržní pozice centra dokončen, plánují podle
Fanthorpa exit. Loni v červnu již investor prodal své nákupní centrum Korso Karviná fondu
Conseq. „Nadále hledáme podobný produkt,
preferujeme retail, je ale stále obtížnější ho najít, zejména v Praze.“ Jednou z možností je poohlédnout se dále: „Slovensko nevylučujeme,
pokud by se jednalo o silné nákupní centrum ve
větším městě, primárně v Bratislavě,“ uzavírá
Fanthorpe.

Another part of the 2022 objective is to fine-tune
the F&B. The food court, with new furniture, lighting and cladding, was completed last summer.
Out of five units Novo Plaza has a lease signed
with Tex-Mex brand, Texicana, plus one vacant
unit ideal for a restaurant operator, and looks to
make one other change to provide more ethnic
variety. “The general design language was created by the architects and we followed that design
in the food court with some additional modern
lighting. We have a permit to put French windows
along the back of the vacant unit which will allow
natural light to come in from the terrace.”
The front hall of the centre, a two storey atrium
space just inside the entrance, has seen its first
trial as a market hall – in the form of a Christmas
market. “The space was given over to local operators Dejsiprostor to work with. It acted as a very
good test of the zone, understanding what works,
what doesn’t work, and we got a lot of interest
from smaller independent operators. Importantly
it got customer attention and a nice atmosphere
was created. We will go forward with the fresh
market concept this summer. We bought the market stalls, so it’s just about finding the operators.”
Another 12 months stabilizing the centre and
monitoring performance is in order and will provide the most useful data for Bluehouse. Once it
has completed the positioning and stabilization
of Novo Plaza it plans to exit, says Fanthorpe.
The investor sold the shopping centre Korso
Karviná in June last year to Czech investor
Conseq. “We’re still looking for a similar product,
we like retail but it’s getting harder to find, especially in Prague.” Looking further afield is an option. “Slovakia is possible if it were a strong retail
centre in a bigger city, mainly Bratislava.”
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LET'S BUILD A BETTER FUTURE

⸠ Slavnostní otevření

showroomu v Praze se blíží

Chystáme pro Vás prostor, kde mohou architekti, výrobci a koncoví zákazníci vidět výrobky Aluprof v zajímavém uspořádání.
V průběhu návštěvy si budete moci prohlédnout nabídku panoramatických bezrámových systému MB-Skyline Type R,
zdvižně-posuvných systémů MB-77HS, skládacích dveří MB-86 Fold Line, fasádních systémů řady MB-SR50N,
okenních a dveřních systémů MB-86 a MB-104 Passive určených pro energeticky úsporné a pasivní budovy.
Také se můžete těšit na ukázky rozmanitého stínění, například na venkovní žaluzie SkyFlow a roletové systémy značky ALUPROF.
Je toho spousta. Přesvědčte se sami. Těšíme se na Vás.

Budova G | BB Centrum
Michelská 1552/58 ⸄ 140 00 Praha-Michle

Online
rezervace
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Colliers posiluje napříč sektory
S Tewfikem Sabongui o vyhlídkách českého realitního trhu
relokace 12 agentur globální komunikační společnosti WPP do nových prostor
o 16 300 m2 v Praze 7 nebo vytvoření nového
designu české centrály společnosti Nestlé.
S Tewfikem Sabongui, řídícím partnerem
Colliers pro Českou republiku, hovoříme
o nedávných transakcích, potenciálu, který
se nabízí v klíčových odvětvích v souvislosti
s posilujícím trhem, a o tom, jaké příležitosti
vnímá v nadcházejícím roce.

Tewfik Sabongui, řídící partner Colliers
pro Českou republiku

Segment komerčních nemovitostí se připravuje na zrušení restrikcí souvisejících
s pandemií covid, v tom vnímá poradenská společnost Colliers příležitost pro další oživení trhu. Už v uplynulém roce firma
uzavřela napříč sektory řadu zajímavých
transakcí: stála například u rozšíření distribučního centra Tchibo v Panattoni Parku
Cheb, které je s rozlohou 102 000 m2 druhou
největší skladovací halou v zemi, nebo při
prodeji komplexu Explora Business Centre
v Nových Butovicích v hodnotě 67 milionů eur společností Golden Star českému
investorovi Trigea. Úspěchy zaznamenaly
také obchodní linie společnosti zaměřené
na oblast kanceláří; k nim patří především
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Jak obecně hodnotíte trh na počátku roku 2022?
Jsme si vědomi, že některé segmenty ožívají
pomaleji, než by mohly, zejména z důvodu rozhodovacích procesů a přetrvávající nejistoty.
Nicméně většina klientů, se kterými spolupracujeme, si nechce nechat ujít nadcházející příležitosti, ať už jde o zajištění nových nájemních
prostor, nebo prodej či akvizici nemovitosti.
Mezi nejvíce zasažená odvětví patří maloobchod a pohostinství, které byly restrikcemi zásadně poškozeny. Určité zpomalení jsme mohli
vidět loni také na kancelářském trhu. Naopak
průmysl a logistika šly zcela opačným směrem.
Každý z těchto sektorů má ale širší kontext
a svůj vlastní příběh, především pokud se jedná
o jeho budoucí potenciál.
Začněme tedy maloobchodem. V jakých aspektech vnímáte pozitiva nebo potenciál?
Na trh vstupuje řada nových značek, i když poměrně selektivně, pokud jde o umístění. Některým
z nich pomohla situace spojená s důsledky pandemie covid, kdy se množství jednotek uvolnilo.
Nalezení vhodných prostor, zejména na High
Street, tak bylo snadnější než kdy dříve. V současné době exkluzivně pracujeme na dvou transakcích – v Pařížské a Na Příkopě ve Slovanském
domě. Ještě před covidem přitom bylo zcela nemyslitelné, že by se podobné místo mohlo uvolnit.

Nyní tak vidíme rostoucí zájem a stoupající aktivitu. Zatím se všichni, s nimiž jednáme, ať jde o velké řetězce, nebo butikové značky, shodují na tom,
že pro své fungování kamenné prodejny potřebují.
Spoléhat výhradně na online prodej nestačí. Což
naznačuje, že po stabilizaci bude maloobchod
opět žádaným artiklem, který zůstane nedílnou
součástí realitního trhu a budou jej lidé nadále potřebovat a vyhledávat.
Jaká je situace v kancelářském sektoru?
Řada zaměstnavatelů se potýkala s faktem, že
část jejich zaměstnanců chtěla, nebo byla nucena pracovat z domova, takže bylo obtížné posoudit, kolik prostoru a jaký poměr v porovnání
s počtem zaměstnanců by si měli ponechat nebo
nově pronajmout. Současně je už nyní zřejmé,
že chodit do kanceláře jako do místa určení je
pro firmy zásadní, aby lidé mohli komunikovat
a sdílet informace. Přibývá také velkých společností v Evropě i Americe, které se neobávají
zavázat k dlouhodobému nájmu. V důsledku nedávných politických rozhodnutí ve Velké Británii
a následně v dalších zemích, kde se covidová
omezení ruší, řada firem vyzvala své zaměstnance, aby se postupně vrátili do kanceláří. Tyto
faktory v porovnání s lety 2020 a 2021 výrazně

Na designu nových kancelářských prostor pro
ZF Openmatics se podílely týmy Colliers
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Explora Business Centre was sold by Golden Star to Trigea in Q2/2021 ■ Investment advisory: Colliers

COLLIERS SEES STRENGTH
building across property sectors
As the commercial property sectors continue to adapt to lifting of restrictions, Colliers
is preparing itself for opportunities. The
consultancy has seen a host of deals in different sectors over the last year. It advised
on the expansion of the Tchibo distribution center in Panattoni Park Cheb, which
at 102,000 sqm is now the second largest
hall in CR, and on the 67 million EUR sale of
Explora Business Centre in Nové Butovice
by Golden Star to local investment group
Trigea. The consultancy’s tenant-focused
business lines have also been racking accomplishments, among them the merging of
global communications firm WPP’s 12 oﬃces into a new 16,300 sqm premises and the
creation of a complete new workspace for
the Czech headquarters of Nestlé. We talk
with Tewfik Sabongui, Managing Partner,
Czech Republic, about recent deals, the po-
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tential oﬀered in key sectors as the market
strengthens, and how it sees opportunities
in the coming year.
How generally do you see the state of business early in 2022?
We recognize that in terms of certain business
lines, things still move at a slower pace than they
should, due to longer decision processes and
uncertainties. Nevertheless, most of the clients
we are working with don’t want to miss opportunities, whether it be in securing a new space
or in a sale or acquisition. The retail sector was
among the most heavily aﬀected and hospitality has clearly suﬀered because of the restrictions. We have seen a slow pace as well in office leasing. Industrial and logistics stands apart
of course. But looking at these sectors there
is a larger story to tell in terms of potential going forward.

Let’s look first at the retail sector. Where do
you see positive aspects or potential?
Many new brands are entering the market, albeit
quite selectively in terms of where they want to be.
The aftermath of covid, with many units vacated,
was an aid to some of these retailers. Finding replacements, especially in High Street retail, has
been more possible than at any time before. We
are currently exclusively appointed on two retail
units on Pařížská and in Slovanský dům on Na
Příkopě. Before covid, even to dream of having
a unit become available on the street was unthinkable. Now, at the start of 2022 we see more
interest, more traction in retail. And so far, all the
retailers we have been in discussion with, the bigname brands, the boutique brands, all agree that
they all need brick and mortar stores to be able to
operate properly. Relying on internet sales is not
enough. Which emphasizes that retail will be back
in demand once things stabilize, and will remain
an interesting real-estate based business model
that people will continue to want and need.
How do you view activity in the oﬃce sector
now and leasing going forward?
Many employers had to deal with a lot of their
employees wanting or being forced to work from
home, so they could not really evaluate how much
space, and what percentage compared to the
headcount, they really should keep. Since then,
there’s been a realization that going to the oﬃce as
a destination is fundamental for companies to al-

A new WPP headquarters in Bubenská palace,
Prague 7 ■ Workplace advisory: Colliers
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Colliers stála za pronájmem 90 000 m2 v novém
distribučním centru prodejce sportovních potřeb
Sportisimo, které vzniká v Contera Parku Ostrava D1

Colliers se podílela na relokaci 12 agentur globální komunikační společnosti WPP do nových prostor o 16 300 m2
a na novém designu české centrály firmy v paláci Bubenská v Praze 7

mění situaci a přispívají k posílení trhu s kancelářskými prostory. Lidé mohou čas od času pracovat z domova, většina práce bude ale probíhat
v rámci kanceláří. Vidíme tedy, že kancelářský
trh se postupně zotavuje a očekáváme, že tento
trend bude pokračovat i do budoucna.

šina trhů vykazuje míru neobsazenosti pod 5 %.
V samotné ČR se snížila tato hodnota na 1,6 %,
což představuje oproti roku 2020 zásadní pokles
o 251 bazických bodů. Problémem je spíše nedostatek kapacit a pozemků, protože poptávka
je enormní v celé střední a východní Evropě.

Vítězem pandemie je sektor logistiky.
Očekáváte tento slibný vývoj i nadále?
Průmysl a logistika byly nejaktivnějším sektorem
i během pandemie a nadále porostou. Což je
podpořeno několika faktory: v důsledku opožďování výroby a nárůstu online nakupování potřebují firmy najít prostory pro skladování v blízkosti
svých odběratelů a kupujících. Změnou současně prochází i globální ekonomika: svět dostal důležitou lekci, že se nelze již spoléhat pouze na
Čínu a že určité komponenty je nezbytné vyrábět
regionálně nebo lokálně a zachovat přístup ke
strategickým dodávkám. Všechny země a všechna odvětví přehodnotily své strategie a ty jsou
nyní postupně naplňovány. V tomto segmentu
tedy bude poptávka i nadále růst. Zjednodušeně
proto, že je třeba více vyrábět a více skladovat
– a také být lépe připraven. Růst poptávky zůstává velmi silný v celém CEE regionu, kde vět-

Česká kancelář Colliers má za sebou v oblasti logistiky poměrně rušný rok…
Ano, zprostředkovali jsme například expanzi
společnosti Tchibo a rozšíření jejího distribučního centra v Panattoni Parku Cheb o dalších
30 000 m2, které byly uvedeny do provozu v lis-
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Týmy Colliers se podílely na novém designu
kancelářských prostor společnosti Jacobs Douwe Egberts

topadu 2021; s rozlohou 102 200 m2 se tak jedná o druhou největší skladovací halu v Česku.
Transakce navázala na pronájem 90 000 m2 pro
společnost Sportisimo, prodejce sportovních
potřeb, což byl vůbec největší obchod svého
druhu v historii země. Získali jsme současně exkluzivní mandát od developera Prologis k vyhledání vhodného nájemce pro jeden z posledních
volných prostor v okolí Prahy – v parku v Rudné,
odkud se červnu příštího roku bude stěhovat
současný nájemce Sportisimo.
Jak se dařilo Colliers v dalších segmentech?
Společnost dokončila i některé strukturální
a personální změny...
Už od počátku roku jsou všechny naše týmy velmi
vytížené, což je jasným signálem, že se obchod
vrací do normálu. Mohl bych dokonce dodat, že
se firmy snaží dohnat ztracený čas posledních
dvou let. Vidíme to napříč sektory i obchodními liniemi; problém je spíše zvládnout veškeré
nároky a uspokojit všechny požadavky. Proto
jsme nedávno oznámili několik klíčových změn.
Posilujeme naši platformu pro střední a východní Evropu, díky tomu jsme více propojeni a blíže všem svým zákazníkům v celém regionu. Na
místní úrovni byl nově pověřen Mark Richardson
vedením průmyslového a investičního oddělení,
protože v posledních dvou letech vnímáme mezi
oběma velmi významné synergie. Před několika
lety se o průmyslová aktiva zajímalo jen několik
investorů, v současnosti o některé z těchto aktiv usilují téměř všichni. Pokud řídí obě oddělení
tentýž člověk, dochází k mnohem užší spolupráci týmů a vyšší koncentraci, což je benefitem pro
obě strany. Získali jsme do průmyslového týmu
dva nové kolegy a další do investičního a ma-
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low people to communicate and share information.
In the wider view, we hear about large corporations
committing to long-term leases across Europe and
the Americas. And after recent political decisions
in the UK, followed by other countries where they
are lifting restrictions, a lot of companies are already asking their employees to start coming back
regularly to the oﬃce. These factors are a game
changer compared to 2020 and 2021 and will continue to support the oﬃce market. People can work
from home from time to time but the bulk of work
will be in the oﬃce. So we see oﬃces are gradually
recovering and will continue to.
The logistics sector has been strong; does it
continue to show promise?
Industrial and logistics has been the most active
and in-demand sector even during the pandemic,
and is constantly growing. This is supported by
diﬀerent factors; with the delays in production
and the growth of internet and online purchases,
companies need to find places for storage close
to buyers. The globalization of the economy is also
changing – the whole world has learnt an important
lesson that we cannot always rely on China, certain goods need to be produced either regionally
or locally, retaining access certain strategic goods
when needed. Each country and industry has recalculated their plans and these plans are gradually being put into motion. The sector will continue
to be in demand, simply because you need to produce more and store more – and you also need to
be better prepared. Growth in demand across the
wider CEE region remains very strong with most
markets reporting vacancies well under 5 %. In
CR alone the vacancy rate fell to 1.6 %, a massive
decline of 251 basis points from 2020. The lack of
pipeline and land is the biggest challenge, and the
demand continues to be strong across CEE.
Colliers was again busy in this sector in CR
in both leases and mandates…
Yes, we secured the 30,000 sqm expansion of the
Tchibo distribution center in Panattoni Park Cheb
which opened in November; at 102,200 sqm, it’s the
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A new modern oﬃce space for ZF Openmatics ■ Workplace advisory: Colliers

second largest Czech industrial hall. That follows
earlier in the year, the securing of a 90,000 sqm
lease for sports retailer Sportisimo, the largest
agent-mediated deal in the country’s history. We
also received an exclusive mandate from Prologis
to find a tenant for one of the last available vacancies in Rudná near Prague, from which the current
tenant Sportisimo will be moving next June.
How has business been in the various segments? Colliers has made some structural/
HR changes…
Since January, all teams have been extremely
busy, which is a clear sign that business is getting
back to ‘normal’. I might even add businesses are
trying to make up for lost time of the last two years.

A new design for the headquarters of Nestlé in Prague-Modřany ■ Workplace advisory: Colliers

We see it across all business lines; the challenge
is being able to cope with that extra load, in terms
of satisfying requirements. That’s why we’ve announced some key decisions recently. We are reinforcing our CEE platform, making us connected
and closer to all our clients in a very similar way
across CEE. Locally, Mark Richardson has been
put in charge of our Industrial and Investment departments, as we have been seeing a strong link
and synergy between the two departments over
the last 2 years. A few years back only certain
investors would look at buying industrial assets;
now many are very keen to try and obtain them. So
with one person in charge of both departments,
there will be much closer cooperation between
both teams and we will be able to focus more and
satisfy both sides. We have taken on board two
new colleagues in our Industrial team as well as
another in Investment and in Retail – and this is
at the beginning of 2022. We’ll be strengthening
our property management team, evaluation team,
and potentially our workplace advisory team, so
again we are reacting and responding to the indicators we see in the market.
Colliers has reported many accomplishments across these lines over the last year;
can you give some examples?
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The new oﬃce space for Jacobs Douwe Egberts
Workplace advisory: Colliers

Nový design centrály společnosti Nestlé v Praze 4 – Modřanech ■ Workplace advisory: Colliers

loobchodního oddělení. Posilujeme také naše
týmy správy nemovitostí, oceňování a workplace
advisory, takže jdeme naproti požadavkům trhu.
Colliers zaznamenala napříč svým podnikáním řadu úspěchů; můžete některé z nich
připomenout?
Podíleli jsme se například na relokaci 12 agentur
společnosti WPP, jedné z největších světových
komunikačních skupin, do nových kanceláří
o rozloze 16 000 m2 ve funkcionalistickém paláci v Praze 7, který vlastní investiční skupina CPI
Property Group. Colliers vedla projektové řízení
fitoutů a poskytovala i služby technického dohledu, řízení nákladů a BOZP. Naše týmy Design &

Nový design kancelářských prostor společnosti
ZF Openmatics ■ Workplace advisory: Colliers
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Build a Building Consultancy také vytvořily pro
společnost Nestlé kompletně nový koncept interiéru její centrály v Modřanech na Praze 4, který
zosobňuje propojení budovy s přírodou na břehu
řeky. Společně s Workplace Advisory, pak stály
rovněž za novými kancelářskými prostory pro firmu ZF Openmatics. Poměrně nedávno vytvořily
naše týmy Oﬃce one-stop shop – nové kanceláře pro pražírnu a prodejce kávy Jacobs Douwe
Egberts. Jako příklad významné investiční transakce pak můžeme jmenovat poradenství společnosti Golden Star při prodeji budovy Explora
Oﬃce Centre v Nových Butovicích společnosti
Trigea, což byl jeden ze čtyř největších obchodů
loňského roku.
Poslední otázka – jaké jsou vaše predikce
pro rok 2022?
Jsem velmi optimistický. Pokud nedojde k neočekávaným turbulencím, půjde o velmi pozitivní rok. Rozšiřujeme své týmy, protože vidíme
rostoucí dynamiku trhu a nechceme promeškat
nadcházející příležitost. Když se podívám na
naše portfolio a budoucí zakázky, nepamatuji,
že by bylo tak solidní v porovnání s předchozími
dvěma třemi lety, což je další známka pokračujícího oživení. Chceme být připraveni a tuto pozitivní vlnu nepromarnit.

We assisted the largest global communications
group WPP with the co-location of twelve of its
agencies to new 16,000 sqm oﬃces in a functionalist palace in Prague 7 owned by investment group CPI Property Group. Colliers conducted project management of the fit-out and
provided technical supervision, cost management and health & safety supervision services.
Our Design & Build and Building Consultancy
teams, working for Nestlé, created a complete
new interior concept of their HQ oﬃce building
Modřany, Prague 4, accentuating the connection
the building’s natural riverside setting. Together
with Workplace Advisory, these teams also oversaw the new oﬃce space for telematics firm ZF
Openmatics. More recently, our Oﬃce one-stop
shop teams created a new oﬃce space for the
coﬀee roaster and seller Jacobs Douwe Egberts.
And to give a key example from Investment, we
advised Golden Star Group on the sale of Explora
Business Centre in Nové Butovice, one of the four
largest deals of 2021, to Trigea real estate fund
A final open question – how do you feel
about 2022?
I’m very optimistic. If no sudden disturbances
happen then we can expect a very positive year.
We’ll be growing teams because we see the
momentum, and see how busy everyone is – we
don’t want to miss an opportunity and don’t want
to be under-resourced. Looking at my pipeline at
the beginning of the year I don’t remember it being that solid compared to the last 2 or 3 years,
which is another sign of the recovery which is
taking place. And we plan to be ready – I don’t
want to miss the wave.
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ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
– cesta ke kvalitnímu projektu

Nejčastějším zadavatelem soutěží v České republice jsou nicméně obce a kraje, a není tedy
překvapením, že častým předmětem architektonických soutěží jsou návrhy základních či
mateřských škol, víceúčelových kulturních nebo
sportovních staveb, domů pro seniory, či řešení
veřejných prostranství. Zároveň však přibývá
i významných soutěží pořádaných státními institucemi s celospolečenským významem.

Architektonická soutěž
veřejného investora

Terminál Praha východ
Autoři návrhu: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. Petr Malinovský, Ing. Petr Vyskočil

Autoři:
Kamila Kulhánková,
vedoucí advokátka, HAVEL & PARTNERS
Josef Hlavička,
partner, HAVEL & PARTNERS
Základem každé kvalitní stavební realizace
je na jejím počátku kvalitně zpracovaný projekt – rovnítko, kterého si je vědom každý
zkušený investor. Tím se ale nabízí otázka,
jakým způsobem docílit získání kvalitního
projektu a čím při hledání kvalitního projektanta začít. Jednou z možností je volba architektonické soutěže.
Architektonická soutěž je v dnešní době pojmem
obecně používaným, známým jak odborné, tak
i laické veřejnosti. Téměř u každé finančně významné realizace dnes nalezneme zmínku o tom,
že daná stavba je výsledkem architektonické soutěže. Mylně se však architektonické soutěže považují za určitý moderní trend – Národní divadlo
v 19. století, brněnské výstaviště ze 30. let 20. století nebo liberecký vysílač Ještěd na přelomu 70.
a 80. let 20. století, to jsou všechno příklady sta-
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veb vzniklých z architektonických soutěží. Kvalita
nejen těchto staveb postupem času ukázala, že
architektonická soutěž může být dobrým základem pro kvalitní stavební realizaci. Tím, jak postupně přibývalo těchto dobrých příkladů z praxe,
jejich četnost sílila, a to až do dnešní doby, kdy se
v České republice zrealizuje každý rok průměrně
50 veřejných architektonických soutěží a desítky
soutěží soukromých.

Co je architektonická soutěž
a jaké jsou její druhy

Architektonickou soutěží se rozumí proces získání architektonického návrhu a následně i projektu k určitému stavebnímu záměru. Jde přitom
o proces využitelný téměř u jakéhokoliv stavebního záměru, ať už jde o stavbu pozemní, či dopravní, technické dílo jako například most či lávka, umístění umělecké instalace nebo například
návrh veřejného prostranství. Jde o proces, který
lze využít u jakéhokoliv měřítka, a to bez ohledu
na skutečnost, zda je stavebním investorem veřejný investor (např. státní instituce nebo územně samosprávný celek) nebo investor soukromý
(např. developerská společnost).

Vlastní proces architektonické soutěže je odvislý
od osoby investora. Je-li investorem veřejný subjekt financující budoucí stavební záměr z veřejných rozpočtů, podléhá daný proces pravidlům
stanoveným jak zákonem o zadávání veřejných
zakázek, tak i předpisům České komory architektů zakotveným v tzv. Soutěžním řádu.
V intencích výše uvedených předpisů má investor
možnost architektonickou soutěž zadat formou tzv.
soutěže o návrh nebo formou soutěžního dialogu či využít formu tzv. architektonické soutěže
v užším smyslu nebo soutěžního workshopu.
V případech, kdy na základě kvalifikovaného
odhadu investor dospěje ke zjištění, že předpokládaná hodnota dané soutěže by činila více než
2 miliony Kč bez DPH, musí volit mezi soutěží
o návrh nebo soutěžním dialogem, přičemž tyto
způsoby zadání soutěže jsou výslovně upraveny
zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Soutěž o návrh je nejběžnější způsob zadání
architektonických soutěží. Její podstata spočívá
v tom, že na základě tzv. soutěžního zadání, které
popisuje budoucí stavební záměr investora, předkládají architekti investorovi své soutěžní návrhy,
a to v anonymní podobě. Tyto soutěžní návrhy pak
hodnotí soutěžní porota sestavená z tzv. závislé
části představované zejména zástupci investora,
tak z části nezávislé, kterou tvoří zástupci architektonické obce. Přitom platí, že nezávislá část
musí mít minimálně o jednoho člena více než část
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ARCHITECTURAL COMPETITIONS –
the way to a quality project
Authors:
Kamila Kulhánková,
Managing Associate, HAVEL & PARTNERS
Josef Hlavička,
Partner, HAVEL & PARTNERS
The foundation of every quality construction project is a well-developed project design at its outset – a fact that every experienced investor is aware of. This raises the
question of how to achieve a quality project
and where to start when looking for a quality
project designer. One of the paths to take is
an architectural competition.
Architectural competition is nowadays a generally used term, known to both the professional
and the general public. Almost every financially

significant project today mentions that the building is the result of an architectural competition.
However, architectural competitions are mistakenly regarded as a certain modern trend – the
National Theatre in the 19th century, the Brno
Exhibition Centre from the 1930s, or the Ještěd
transmitter at Liberec at the turn of the 1970s
and 1980s are all examples of buildings resulting from architectural competitions. The quality
of these, but not only these buildings has shown
over time that architectural competition can provide a good foundation for quality construction.
As the number of these examples of good practice increased, they have become even more
frequent, and at present an average of 50 public
architectural competitions and dozens of private
competitions are held in the Czech Republic every year.

What is an architectural competition
and what are its types?

An architectural competition is the process of obtaining an architectural design and subsequently
a project for a particular construction plan. This is
a process that can be utilised for almost any construction plan, whether a civil engineering structure or transport infrastructure, a technical work
such as a bridge or footbridge, the placement of
an art installation or, for example, the design of
a public space. It is a process that can be used
at any scale, regardless of whether the construction investor is a public investor (e.g. a state institution or local authority) or a private investor
(e.g. a development company).
Nevertheless, the most frequent contracting authorities for competitions in the Czech Republic
are municipalities and regions, and it is no surprise that the designs of primary schools or
kindergartens, multi-purpose cultural or sports
buildings, houses for the elderly, or public spaces are typical subjects of architectural competitions. At the same time, however, the number of
major competitions organised by state institutions with a society-wide significance has been
increasing.

Architectural competition
by a public investor

Kamila Kulhánková, Managing Associate,
HAVEL & PARTNERS
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Josef Hlavička, Partner,
HAVEL & PARTNERS

The actual architectural competition process depends on the person of the investor. If the investor
is a public entity financing the future construction
plan from public budgets, the process is subject
to the rules set out in the Public Procurement Act
as well as the regulations of the Czech Chamber
of Architects enshrined in the Competition Rules.
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veřejných zakázek a jeho postup je tedy mnohem
méně formalizovaný. Vyhlásí-li však architektonickou
soutěž formou obdobnou soutěži o návrh, pak je i tak
podřízen pravidlům Soutěžního řádu České komory
architektů. Alternativou pro soukromého investora je
forma tzv. paralelního zadání, kdy investor vyzve adresně několik architektonických studií k předložení
soutěžních návrhů a za jejich zpracování všem studiím uhradí předem stanovenou odměnu.

Výhody architektonické soutěže

Nové administrativní centrum Lesů České republiky ■ Autoři návrhu: Sdružení CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED
ARCHITECTS s. r. o. + K4 ARCHITECTS & ENGINEERS + Ing. Ivo Stolek

závislá. Tím je zajištěno, že soutěžní návrhy budou vždy hodnoceny odborně.

ní návrhy neanonymně. Je využíván při složitých
zadáních, kdy již v průběhu vzniku soutěžního
návrhu musí investor s architekty vést diskuze
a vzájemně si soutěžní zadání upřesňovat.

Z přijatých soutěžních návrhů vybírá porota
zpravidla 3 soutěžní návrhy, které porota ocení
soutěžními cenami. Až po ukončení tohoto procesu dochází k odtajnění jmen autorů všech
hodnocených soutěžních návrhů. Tímto proces
soutěže o návrh věcně končí a dle zákona o zadávání veřejných zakázek na takto ukončenou
soutěž o návrh navazuje jednací řízení bez uveřejnění, v němž investor jedná o uzavření smlouvy na zpracování architektonické studie (tedy
rozpracování soutěžního návrhu) a zpracování
projektu s těmi architekty, jejichž soutěžní návrhy
byly oceněny soutěžními cenami, a to postupně
dle jejich umístění v soutěži – od prvního místa
až po místo třetí. Téměř výhradně pak dochází
k uzavření smlouvy s tím architektem, který se
v soutěži o návrh umístil na prvním místě.

V případech, kdy na základě kvalifikovaného
odhadu investor naopak dospěje ke zjištění, že
předpokládaná hodnota soutěže by činila méně
než 2 miliony Kč bez DPH, může volit mezi architektonickou soutěží v užším slova smyslu
nebo soutěžním workshopem. Jde o postupy
téměř procesně shodné jako soutěž o návrh
(v případě architektonické soutěže v užším smyslu) nebo soutěžní dialog (v případě soutěžního
workshopu), ale investor zde není vázán zákonem o zadávání veřejných zakázek. I v těchto případech však musí dodržovat pravidla stanovená
Soutěžním řádem České komory architektů.

Soutěžní dialog je procesem obdobným s tou
obměnou, že v jeho průběhu se hodnotí soutěž-

Soukromý investor není při realizaci architektonické
soutěže vázán pravidly danými zákonem o zadávání
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Bez ohledu na to, zda na investorské straně stojí
subjekt veřejný či soukromý a bez ohledu na výši
budoucí investice, architektonické soutěže mají
oproti jiným formám výběru architekta či projektanta
neoddiskutovatelné výhody – jde o proces transparentní, přesně stanovený jednotlivými předpisy; investor vždy vybírá konečný soutěžní návrh z většího
počtu možností, které mu v soutěži předloží jednotliví architekti; s výběrem kvalitního návrhu investorovi
pomáhá odborná soutěžní porota a v neposlední
řadě je hlavním kritériem pro výběr vítězného návrhu jeho kvalita, nikoli nejnižší cena, která naopak
zárukou kvality mnohdy není a být ani nemůže.
Přestože se tak v praxi často setkáváme s tvrzeními, že architektonické soutěže jsou zdlouhavé
(kvalitní výsledek totiž vyžaduje i kvalitní přípravu
a dostatek času pro architekty na přípravu soutěžních návrhů) a drahé (investor musí uhradit soutěžní ceny zpracovatelům nejlepších soutěžních
návrhů a odměnit nezávislou část poroty za její
práci), výsledky architektonických soutěží ukazují, že výše uvedené výhody všechna tato negativa
zdaleka převýší. Kvalitní stavební realizace totiž
mají svůj základ v kvalitních architektonických návrzích a projektech a architektonické soutěže jsou
možností, jak této kvality dosáhnout.
Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Architektonická soutěž
soukromého investora
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In the context of the above-mentioned regulations, the investor has the option to organise the
architectural competition in the form of a design
competition or in the form of a competitive dialogue, or to use an architectural competition
in the narrow sense of that phrase, or a competitive workshop.
In cases where, on the basis of a qualified estimate, the investor finds that the estimated value
of the competition would exceed CZK 2 million
excluding VAT, the choice must be made between
a design competition and a competitive dialogue,
and these two competition methods are expressly
regulated by the Public Procurement Act.
A design competition is the most common way
of organising architectural competitions. Its essence is that on the basis of a competition brief,
which describes the investor’s future building
plan, architects submit their competition entries
to the investor anonymously. The competition
entries are then evaluated by a competition jury
composed of a dependent part, comprising mainly representatives of the investor, and an independent part, consisting of representatives of the
architectural community. The general rule is that
the independent part of the jury must have at least
one more member than the dependent part. This
ensures that the competition entries will always
be evaluated in a professional manner.
From the competition entries received, the jury
usually selects 3 entries to be awarded competition prizes. Only after this process has been
completed are the names of the authors of all
the evaluated competition entries disclosed.
This substantially brings the design competition
process to an end and, in accordance with the
Public Procurement Act, the design competition thus concluded is followed by a negotiated
procedure without prior publication, in which the
investor negotiates a contract for the preparation
of the architectural study (i.e. the elaboration of
the competition entry) and the preparation of the
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Residential project 4 Dvory (České Budějovice)
Architects: Malý Chmel s.r.o. (MgA. Miroslav Chmel,
Ing. arch. Miroslav Malý, Ing. arch. Zdeněk Chmel),
Ing. arch. Daniel Struhařík

project with those architects whose competition
entries were awarded competition prizes, in order of their ranking in the competition – from the
first place to the third place. Almost in all cases,
the contract is then entered into with the architect who placed first in the design competition.
A competitive dialogue is a similar process,
except that the competition entries are evaluated on a non-anonymous basis. It is used for
complex assignments, where the investor must
discuss and clarify the competition brief with the
architects already at the stage of inception of the
competition entry.
In cases where, on the basis of a qualified estimate,
the investor finds that the estimated value of the
competition would be less than CZK 2 million excluding VAT, the investor can choose between an architectural competition in the narrow sense of
the phrase and a competitive workshop. These
processes are procedurally almost identical to a design competition (in the case of an architectural
competition in the narrow sense) or a competitive dialogue (in the case of a competitive workshop), but
the investor is not bound by the Public Procurement
Act. In these cases, too, however, the policies set out
in the Competition Rules of the Czech Chamber of
Architects must be complied with.

Architectural competition
by a private investor

A private investor, when organising an architectural competition, is not bound by the rules set
out in the Public Procurement Act. The procedures to be followed by a private investor are

thus much less formalised. However, if it announces an architectural competition in a form
similar to a design competition, it is still subject
to the Competition Rules of the Czech Chamber
of Architects. An alternative suitable for a private investor is a so-called parallel assignment,
where the investor directly invites several architectural studios to submit competition entries,
and pays a predetermined fee to all the studios
for the preparation of their competition entries.

Benefits of an architectural
competition

Regardless of whether the investor is a public
or private entity and regardless of the amount
of future investment, architectural competitions
have undeniable advantages over other forms of
selecting an architect or project designer – it is
a transparent process, precisely defined by individual regulations; the investor always chooses
the final competition entry from a larger number
of options submitted by individual architects in
the competition; the investor is assisted in selecting a quality design by an expert competition
jury; and, last but not least, the main criterion for
selecting the winning design is its quality, not the
lowest price, which, on the contrary, often is not
and indeed cannot be a guarantee of quality.
Thus, although in practice we often encounter
claims that architectural competitions are lengthy
(a quality result requires quality preparation and
suﬃcient time for architects to prepare competition entries) and expensive (the investor must
pay competition prizes to the authors of the best
competition entries and reward the independent
part of the jury for their work), the results of architectural competitions show that the advantages
described above significantly outweigh all these
negatives. Indeed, high quality construction
projects are based on high quality architectural
designs and projects, and architectural competitions are an opportunity to achieve this quality.
Source: HAVEL & PARTNERS
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Daňová úskalí investičních fondů
kladním kapitálu dceřiné společnosti (za splnění
dalších podmínek, jako je správná právní forma,
EU daňové rezidentství atd.).
Pří splnění výše uvedených podmínek je taktéž
možné osvobodit příjem mateřské společnosti
z prodeje podílu v dceřiné společnosti.

Tereza Gebauer, Director Deloitte

Autoři:
Tereza Gebauer, Director Deloitte
Catherine Slavíčková, Manager Deloitte
Obliba fundraisingu a financování v nemovitostním sektoru prostřednictvím investičních fondů stále roste, a to mimo jiné vzhledem ke zvýhodněnému režimu zdanění jak
pro samotný investiční fond, tak pro jeho
investory. Splnění a udržení podmínek nutných pro dosažení daňových zvýhodnění je
však v praxi stále obtížnější.

Změny ve zdanění na straně
investorů v důsledku změny
účtování o investičních akciích

Se zavedením mezinárodních účetních standardů (IFRS) pro vykazování a oceňování finančních nástrojů do českých účetních standardů
může vzniknout investičním fondům, včetně jejich podfondů, povinnost účtovat o investičních
akciích, nikoliv jako o složce kapitálu, jako tomu
bylo dosud, ale jako o závazku. Toto je relevantní
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Catherine Slavíčková, Manager Deloitte

zejména pro investiční fondy, které emitují různé
typy akcií, např. prioritní a výkonnostní zároveň.
Tato změna ve vykazování vyvolává několik
zásadních daňových otázek, a to zejména
z pohledu zdanění příjmů z prodeje, resp. zpětného odkupu, těchto investičních akcií a příjmů z podílů na zisku vyplácených držitelům
investičních akcií.
Vzhledem k novému způsobu vykazování je totiž
otázka, zda zůstávají v platnosti existující možnosti uplatnění osvobození, a to zejména pro investory – právnické osoby.

Možnost uplatnění osvobození
pro právnické osoby

Dle zákona o daních z příjmů je obecně možné
uplatnit osvobození na příjmy z podílu na zisku
vyplácené dceřinou společností mateřské společnosti, pokud mateřská společnost ve svém
obchodním majetku drží nejméně po dobu
12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na zá-

V případě, že bude investor – právnická osoba
držet alespoň 10 % investičních akcií na fondu,
resp. podfondu, vzniká otázka, zda lze považovat
výše popsanou podmínku držby alespoň 10%
podílu na základním kapitálu za splněnou, když
bude o takových investičních akciích účtováno
na straně investičního fondu jako o závazku.
Dle názoru finanční správy totiž, vzhledem
k tomu, že zákon o daních z příjmů neobsahuje
speciální definici kapitálu či závazku, lze dovodit, že pokud jsou investiční akcie kvalifikovány
v účetnictví poplatníka jako závazek, a nikoliv
jako kapitál, pak i pro účely daně z příjmů je nutné z takové kvalifikace vycházet. Tento výklad by
v konečném důsledku vedl k závěru, že nebude
možné uplatnit výše popsané osvobození.
Výplata dividend všem investorům – právnickým
osobám, které jsou českými daňovými rezidenty,
by bez ohledu na objem jimi držených investičních
akcií, podléhala srážkové dani ve výši 15 %. Vedle
toho příjmy z prodeje, resp. zpětného odkupu, takových investičních akcií, by pak byly pro tyto právnické osoby příjmem spadajícím do obecného základu
daně, tedy šlo by o příjem zdaňovaný sazbou 19 %.
U zahraničních právnických osob by se pak
jednalo o příjmy zdanitelné v ČR, pokud by pří-
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The tax pitfalls of investment funds
Authors:
Tereza Gebauer, Director, Deloitte
Catherine Slavíčková, Manager, Deloitte
The popularity of fundraising and financing
in the real estate sector through investment
funds continues to grow, due in part to the
preferential tax regime for both the investment fund itself and its investors. However,
it is becoming increasingly diﬃcult in practice to meet and maintain the conditions
necessary to achieve tax advantages.

Changes in taxation on the part of
investors as a result of a change in
accounting for investment shares

With the introduction of international accounting
standards (IFRS) for the reporting and valuation
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of financial instruments in Czech accounting
standards, investment funds, including their subfunds, may be required to account for investment
shares not as a component of equity as has
been the case so far, but as a liability. This is particularly relevant for investment funds that issue
diﬀerent types of investment shares, such as priority and performance shares at the same time.
This change in reporting raises several key tax
issues, in particular from the point of view of
the taxation of revenue from the sale, or buyback, of these investment shares and income
from the distribution of profits to the holders of
investment shares.
In view of the new reporting method, the question is whether the existing possibilities for ap-

plying the exemption remain valid, especially for
investors – legal entities.

The possibility of applying exemptions for legal entities

According to the Income Tax Act, it is generally
possible to apply the exemption dividends paid
by the subsidiary to a parent company if the parent company holds at least a 10% share in the
registered capital of the subsidiary in its business assets continuously for at least 12 months
(Subject to the fulfilment of other conditions such
as the correct legal form, EU tax residency, etc.).
If the aforementioned conditions are met, it is
also possible to exempt the income of the parent company from the sale of the share in the
subsidiary.
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slušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění
nestanovila jinak (v případě, že by byly splněny
podmínky pro její uplatnění).

Možnost uplatnění osvobození pro
investory – fyzické osoby

Výše popsaná změna ve vykazování investičních akcií na straně investičního fondu, resp.
podfondu, by na zdanění dividendových příjmů,
resp. příjmů z prodeje / zpětného odkupu investičních akcií pro investory – fyzické osoby, nemělo mít vliv.
Výplata dividend investičním fondem fyzickým
osobám, které jsou českými daňovými rezidenty,
totiž vždy podléhá srážkové dani ve výši 15 %.
Naopak příjmy z prodeje investičních akcií by
pak měly být i nadále možné podřadit pod osvo-
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bození příjmů z prodeje cenných papírů, pokud
jsou fyzickou osobou drženy alespoň 3 roky
k okamžiku prodeje. Tato možnost osvobození
se totiž váže na právní kvalifikaci investiční akcie
jako cenného papíru bez ohledu na způsob jejího zaúčtování na úrovni investičního fondu.
V této souvislosti však upozorňujeme, že doba
držby takové investiční akcie může být v průběhu
existence investičního fondu přerušena bez přičinění samotného investora, a to například pokud
dojde k transformaci fondu, fúzi nebo jiným skutečnostem vedoucím k výměně investičních akcií.

Vliv změny účtování na daňovou
uznatelnost úroků investičního fondu

U investičních fondů, které jsou financovány nejen
prostřednictvím úpisu investičních akcií, ale také

půjčkami od zakladatelů či jiných spojených osob,
je otázkou, zda bude v důsledku změny ve vykazování zachována daňová uznatelnost souvisejících
nákladů na toto financování. Jednou z podmínek
pro daňovou uznatelnost takových finančních
nákladů jsou totiž tzv. pravidla nízké kapitalizace,
která umožňují uplatnit do základu daně pouze
finanční výdaje z částky, o kterou úhrn úvěrových
finančních nástrojů od spojených osob v průběhu
zdaňovacího období přesahuje čtyřnásobek vlastního kapitálu daného poplatníka.
Při přijetí výše zmíněného názoru finanční správy,
že je pro zjištění výše kapitálu určující jeho účetní
zachycení, by pak změna ve vykazování investičních akcií mohla u investičního fondu výrazně
ovlivnit právě výši jeho kapitálu. Investiční akcie
vykázané jako závazek by totiž nebyly do vlast-
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In the event that an investor/legal entity holds at
least 10 % of the investment shares in a fund or
sub-fund, the question arises as to whether the
aforementioned condition of holding at least a
10% share in the registered capital can be considered to be fulfilled if such investment shares
are accounted for as a liability on the part of the
investment fund.
In the view of the Financial Administration, since
the Income Tax Act does not contain a special
definition of equity or liability, it can be deduced
that if investment shares are qualified in the taxpayer’s accounting as a liability, and not as equity, then for income tax purposes it is necessary
to take such a qualification into account. This interpretation would ultimately lead to the conclusion that the exemption described above cannot
be applied.
The payment of dividends to all investors/legal
entities who are Czech tax residents would be
subject to a withholding tax of 15 %, regardless
of the volume of investment shares they hold. In
addition, income from the sale or buy-back of
such investment shares would then be income
for these legal entities falling under the general
tax base, i.e., income taxed at a rate of 19 %.
For foreign legal entities, it would be income taxable in the Czech Republic unless specified otherwise in the relevant double taxation treaty (if the
conditions for its application would be fulfilled).

The possibility of applying exemptions for investors/natural persons

The aforementioned change in the reporting of investment shares on the part of an investment fund
or sub-fund would not aﬀect the taxation of dividend income or income from the sale/buy-back of
investment shares for investors/natural persons.
The payment of dividends by the investment fund
to natural persons who are Czech tax residents
is always subject to a withholding tax of 15 %.
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Conversely, income from the sale of investment
shares should then remain eligible for the exemption of income from the sale of securities if they
are held by the natural person for at least 3 years
at the time of the sale. This exemption option is
linked to the legal qualification of the investment
share as a security, regardless of the way it is
posted on the level of the investment fund.
In this context, however, we note that the holding
period of such investment shares may be interrupted during the existence of the investment
fund without the involvement of the investor
himself, for example if the fund is transformed,
merged or other facts lead to the exchange of
investment shares.

The eﬀect of the change in accounting on the tax deductibility of the investment fund’s interest

For investment funds that are financed not only
through the subscription of investment shares,
but also by loans from the founders or other related entities, the question is whether the tax deductibility of the related costs of such financing
will be maintained as a result of the change in
the reporting. One of the conditions for the tax
deductibility of such financial expenses is the

“thin-capitalisation rules”, which only allow financial expenses to be applied to the tax base from
the amount by which the sum of credit financial
instruments from related entities exceeds four
times the taxpayer’s equity during the tax period.
When adopting the aforementioned view of the
Financial Administration that it is the accounting
treatment that determines the amount of equity,
the change in the reporting of investment shares
could significantly aﬀect the amount of its equity
for an investment fund. Investment shares reported as a liability would not be included in equity.
As a result of this interpretation, in addition to the
accumulated profit from previous years and any
other capital funds, only the registered capital,
i.e., only the value of the subscribed founder’s
shares, could be included in the equity.
Seeing that the amount of registered capital
is usually minimal compared to the amount of
issued investment shares, this change in the
reporting method may result in a significant
reduction in the equity component for the purpose of calculating thin-capitalisation and thus
in a higher tax liability for the investment fund
due to a higher rate of tax non-deductible interest expenses.
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Impact on the application
of the 5% tax rate

Ilustrační foto / Illustrative photo

ního kapitálu započítávány. V důsledku tohoto
výkladu by kromě nevyplaceného výsledku hospodaření minulých let a případných dalších kapitálových fondů, bylo možné do vlastního kapitálu
započítat pouze zapisovaný základní kapitál, tj.
pouze hodnotu upsaných zakladatelských akcií.
Vzhledem k tomu, že většinou bývá výše zapisovaného základního kapitálu minimální v porovnání s objemem emitovaných investičních
akcií, může tato změna ve způsobu vykazování
vyústit ve výrazné snížení kapitálové složky pro
účely výpočtu nízké kapitalizace, a tedy ve vyšší
daňovou povinnost pro investiční fond v důsledku vyšší míry daňově neuznatelných úrokových
nákladů.

Dopad na uplatnění 5% sazby daně

Pokud by pro daňové účely měl být relevantní
způsob zaúčtování investiční akcií (tak jak to
aktuálně vykládá finanční správa), pak vzniká
otázka, zda by investiční fondy, které by o investičních akciích účtovaly jako o závazku, mohly
uplatnit 5% sazbu daně z příjmů i přesto, že by
právnické osoby, které nejsou zároveň zakladateli fondu, držely podíl na investičních akciích
vyšší než 10 % (za předpokladu splnění podmínky obchodování na regulovaném trhu a provozování činnosti, která není živnostenským podniká-
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ním). Limit 10% podílu by se pak de facto uplatňoval pouze na držitele zakladatelských akcií.
Dle zákona o daních z příjmů totiž mohou uplatnit sníženou 5% sazbu daně z příjmů (místo
standardních 19 %) mimo jiné i ty investiční fondy, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu a jejichž žádný akcionář – právnická osoba nemá podíl na základním kapitálu ve výši 10 % nebo více (přičemž
podíly spojených osob se přitom sčítají).

If the method of posting investment shares
(as currently interpreted by the Financial
Administration) should be relevant for tax purposes, then the question arises as to whether
investment funds that would account for investment shares as a liability could apply a 5% income tax rate even if legal entities that are not
also founders of the fund held a share in the
investment shares of more than 10 % (provided
that the conditions of trading on a regulated market and the operation of an activity that is not a
business trade are fulfilled). The limit of 10% of
the share would then de facto apply only to the
holders of the founder shares.
According to the Income Tax Act, those investment funds, among others, whose shares are
accepted for trading on the European regulated
market and who have no shareholders/legal entities that have more than a 10 % share in the
registered capital (the shares of related entities
are added together) can apply a reduced 5%
income tax rate (instead of the standard 19 %).

Conclusion

Přiblížení českých účetních standardů těm mezinárodním sice účetní praxe vítá, nicméně zdánlivě nenápadná změna ve vykazování investičních akcií může mít významný vliv jak na
zdanění investičního fondu, tak na zdanění
příjmů jeho investorů. Účetní překlasifikace
investičních akcií na závazek může totiž ovlivnit
výši základního, resp. vlastního kapitálu investičního fondu pro daňové účely, která je klíčová
nejen pro možnost uplatnění osvobození příjmů
z investičních akcií na straně investorů – právnických osob, ale také pro daňovou uznatelnost
úrokových nákladů samotného investičního fondu a výši aplikované sazby daně.

Accounting practice welcomes the fact that
Czech accounting standards are getting closer
to IFRS, though the seemingly inconspicuous change in the reporting of investment
shares could have a significant impact on
the taxation of investment funds and on the
taxation of their investors’ income. The accounting reclassification of investment shares
as a liability may aﬀect the amount of the investment fund’s registered capital or equity for tax
purposes, which is of key importance not only
for the possibility of applying the exemption of
income from investment shares on the part of investors/legal entities, but also for the tax deductibility of the interest expenses of the investment
fund itself and the applied income tax rate.

Zdroj: Deloitte

Source: Deloitte

Závěr
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Parková čtvrť, Praha 3 – Žižkov ■ Poklepáním základního kamene projektu zahájili zástupci developera a hlavního města Prahy proměnu někdejšího brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov
v novou rezidenční čtvrť. V širším území najde v budoucnu bydlení až 17 000 lidí ■ Developer projektu Parková čtvrť: Central Group ■ Urbanistický koncept: Jakub Cigler Architekti

PARKOVÁ ČTVRŤ STARTUJE PROMĚNU
Nákladového nádraží Žižkov
Developerská společnost Central Group zahájila výstavbu nové rezidenční čtvrti v severní části lokality bývalého Nákladového
nádraží Žižkov v Praze 3. Jde o jeden z největších projektů, který v území žižkovského
brownfieldu v příštích letech vyroste. V projektu Parková čtvrť vybuduje developer na
13 hektarech dohromady 2 500 bytů s obchody a restauracemi v parteru domů, mateřskou školu a 1,5hektarový park s promenádou. Celkové investiční náklady firma aktuálně vyčíslila na 20 miliard korun. V celém
širším rozvojovém území najde v budoucnu
bydlení přes 17 000 lidí.

Výstavba odstartovala letos v únoru městským
blokem u Basilejského náměstí. V úvodní etapě
vznikne celkem 390 bytů. Jako generálního dodavatele této etapy vybral developer konsorcium
stavebních firem Syner a Imos. První byty dal do
prodeje už loni v květnu. Dokončeny mají být
v polovině roku 2024. Výstavba všech sedmi bloků Parkové čtvrti by mohla být hotova do deseti let.

Central Group není jediný, kdo má v nádražním
brownfieldu své záměry. Kromě něj zde chystají
své velké developerské projekty také společ-

Autorem urbanistické a architektonické koncepce Parkové čtvrti je ateliér Jakub Cigler
Architekti. Developer přizval ke spolupráci cel-

BW_I_2022.indb 88

nosti Sekyra Group, Penta Real Estate, Finep,
Trei Real Estate a Geosan Development. Jediný
Central Group zatím díky vynětí části území ze
stavební uzávěry získal stavební povolení pro
prvních osm stovek bytů.

kem devět architektonických studií. Kromě
návrhů ateliérů Jakuba Ciglera a vlastních architektů Central Group dala jednotlivým domům

Parková čtvrť, Praha 3 – Žižkov ■ Na 13 hektarech
vybuduje developer Central Group 2 500 nových bytů,
mateřkou školu a 1,5ha park s promenádou
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Parková čtvrť, Prague 3 – Žižkov ■ In the project, the developer will be building a total of 2,500 flats on 13 hectares, with shops and restaurants on street level, a preschool, and
a one-and-a-half-hectare park with a promenade ■ Urban concept: Jakub Cigler Architects ■ Developer: Central Group

PARKOVÁ ČTVRŤ TO BEGIN the transformation
of the Žižkov Freight Station
The development company Central Group
has started the construction of a new residential neighbourhood in the northern
part of the former Žižkov Freight Station
in Prague 3. It is one of the biggest projects that will be going up in the area of the
Žižkov brownfield in the coming years. In the
Parková čtvrť project, the developer will be
building a total of 2,500 flats on 13 hectares,
with shops and restaurants on street level,
a preschool, and a one-and-a-half-hectare
park with a promenade. The company has
currently calculated the total investment
costs at CZK 20 billion. Over 17,000 people
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will find a place to live in the wider development area in the future.
Central Group is not the only one with plans for
the station brownfield. In addition, Sekyra Group,
Penta Real Estate, Finep, Trei Real Estate and
Geosan Development are also preparing their own
major development projects. Thanks to the removal of part of the territory from the construction suspension, so far only Central Group has obtained
a building permit for the first eight hundred flats.
The construction started this February with
a city block near Basilejského náměstí. A total

of 390 flats will be created in the initial stage. The
developer chose a consortium of the construction companies Syner and Imos as the general
contractor of this stage. It put the first flats up for
sale last May. They are due to be completed in
mid-2024. The construction of all seven blocks
of Parková čtvrť could be done within ten years.
The author of the urban and architectural concept of Parková čtvrť is the studio Jakub
Cigler Architekti. The developer invited a total
of nine architectural studios to cooperate
on the project. In addition to the designs of the
studios Jakub Cigler and Central Group’s own
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V území Parkové čtvrti vybuduje developer Central
Group novou mateřskou školu

Někdejší brownfield Nákladového nádraží Žižkov se změní v novou rezidenční čtvrť pro cca 17 000 lidí. V severní části
území již vyrůstá první etapa projektu Parková čtvrť developera Central Group (2 500 bytů), v jižní části vybuduje cca
3 000 bytů skupina Sekyra Group v projektu Žižkov City, na východě území pak plánují své projekty Penta Real Estate
(Rezidence Nádraží Žižkov s 500 byty) a společnosti Finep a Trei Real Estate ■ Zdroj: IPR

podobu také studia A.D.N.S. architekti, Šafer
Hájek architekti, Chybik+Kristof Architects &
Urban Designers, Loxia, Bogle Architects, Aulík
Fišer architekti a CMC architects. Většina budov
v Parkové čtvrti má čítat šest podlaží, jako lokální
dominanty se objeví 12patrové věže.
Pozemky budoucí Parkové čtvrti koupil Central
Group od původního developera irského Discovery
Group v roce 2016, a to i s vydaným územním rozhodnutím pro obchodně-administrativní komplex,
hotel a dva bytové domy. Městská část Praha 3
však měla vůči původnímu projektu výhrady.
Central Group coby rezidenční developer záměr
přepracoval právě ve prospěch bydlení. „Nový rezidenční projekt Parkové čtvrti je výrazně menší
a menší je také jeho dopravní zátěž oproti tehdy
schválenému komerčnímu projektu,“ zdůrazňuje
majitel Central Group Dušan Kunovský.
Další velké investory v lokalitě bývalého nákladového nádraží, kterými jsou hlavně Sekyra Group
a Penta Real Estate, zatím brzdí stavební uzávěra a probíhající změna územního plánu. Celkem
má na třiceti hektarech bývalého nádraží vyrůst
zhruba sedm a půl tisíce bytů. Tři tisícovky
jich v jižní části plánuje Sekyra Group, na pět
set pak Penta, která rozvíjí území mezi ulicemi
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Malešická a K Červenému dvoru. Byty plánuje
také firma Geosan Development, jíž patří sousední starší kancelářské centrum Nagano Park.

Do infrastruktury půjde
1,5 miliardy korun

„Existuje dohoda investorů v širším území, která už byla projednávána podle nové metodiky
kontribucí. Nyní začínáme tuto obchodní a technickou dohodu formulovat do smlouvy,“ uvedl
výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle.
Metodiku výpočtu kontribucí, podle níž budou
developeři přispívat v lokalitách, kde staví, na infrastrukturu a občanskou vybavenost, schválilo
letos v lednu pražské zastupitelstvo. Magistrát

spočítal, že z příspěvků od developerů plánujících výstavbu na území Nákladového
nádraží Žižkov získá v příštích letech více
než 1,5 miliardy korun. „Na Žižkově z těchto
příspěvků vznikne pět nebo šest školek, základní školy, nové parky a tramvajová trať,“ vyjmenovává náměstek primátora pro územní rozvoj Petr
Hlaváček. Společně s městskou částí Praha 3
nyní hlavní město chystá architektonickou
soutěž pro nový školský kampus a také krajinářskou soutěž, z níž vzejde podoba budoucího parku a nového centrálního náměstí čtvrti.
Městská část Praha 3 si už dříve nechala zpracovat demografickou studii zohledňující chystané
developerské projekty, z níž vyplynulo, že budou
potřeba dvě nové základní školy. „Jedna velká
základní škola by měla vzniknout za budovou nákladového nádraží, druhá pravděpodobně menší
škola v oblasti Vackova v ulici Habrová,“ upřesnil
místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš. V tuto chvíli podle něho pokračuje diskuze nad smlouvami
o spolupráci s jednotlivými developery. „Zcela jistě chceme řešit nejen oblast školství, ale i sportu

Nákladové nádraží Žižkov, Praha 3 – z příspěvků od developerů plánujících výstavbu na území Nákladového nádraží Žižkov
získá město v příštích letech na rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti více než 1,5 miliardy korun ■ Zdroj: IPR
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architects, the studios A.D.N.S. architekti, Šafer
Hájek architekti, Chybik+Kristof Architects &
Urban Designers, Loxia, Bogle Architects, Aulík
Fišer architekti and CMC architects provided
the designs for the individual buildings. Most of
the buildings in the Parková čtvrť have six floors,
though there are 12-story towers as landmarks.
Central Group bought the land of the future
Parková čtvrť in 2016 from the original developer, Ireland’s Discovery Group, together with
the issued zoning and planning decision for
a retail/oﬃce complex, hotel and two blocks of
flats. However, the city district of Prague 3 had
reservations about the original project. Central
Group, as a residential developer, has reworked
its intention to the benefit of housing. “The new
residential project of Parková čtvrť is significantly
smaller, and its traﬃc burden is also smaller than
the commercial project approved at the time,”
stated Central Group owner Dušan Kunovský.
Other major investors in the location of the former
freight station, which are mainly Sekyra Group and
Penta Real Estate, are still being held back by the
construction suspension and the ongoing change
of the zoning plan. In total, about seven and
a half thousand flats are to be built on the thirty
hectares of the former station. Sekyra Group is
planning three thousand of them in the southern section, and Penta five hundred, developing
the territory between Malešická and K Červenému
dvoru streets. Geosan Development, to which the
older neighbouring Nagano Park oﬃce centre belongs, is also planning flats.

Parková čtvrť, Prague 3 – Žižkov
Developer: Central Group
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Nákladové nádraží Žižkov in Prague 3 is undergoing a transformation into a new city district for 17,000 people
Source: City of Prague

CZK 1.5 billion going to
infrastructure

“There is an agreement between investors in the
wider area, which has already been discussed
according to the new contribution methodology.
We are now starting to formulate this commercial and technical agreement in the contract,”
explained Sekyra Group CEO Leoš Anderle.
The methodology for calculating the contributions according to which the developers will
contribute to infrastructure and civic amenities in the locations where they will be building
was approved by the Prague City Council this
January. City Hall calculated that it would receive more than CZK 1.5 billion in the coming years from contributions from the developers planning construction on the territory of the Žižkov Freight Station. “Five or
six preschools, elementary schools, new parks
and a tram line will be created in Žižkov from
these contributions,” stated the Deputy Mayor
for Territorial Development, Petr Hlaváček.
Together with Prague 3, the capital city is now
preparing an architectural competition for
a new school campus as well as a landscape
competition, from which the design of the fu-

ture park and the new central square of the
neighbourhood will emerge.
The Prague 3 city district had previously commissioned a demographic study to take into account the planned development projects, which
showed that two new elementary schools would
be needed. “One big elementary school should
be built behind the freight station building, the
other probably smaller school in the area of
Vackova on Habrová Street,” said Deputy Mayor
of Prague 3, Pavel Dobeš. At the moment, he
says the discussions on cooperation agreements

Nákladové nádraží Žižkov ■ Source: Sekyra Group
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Parková čtvrť, Praha 3 – Žižkov ■ Developer přizval ke spolupráci celkem devět architektonických studií. Kromě ateliéru
Jakuba Ciglera a vlastních architektů Central Group dala jednotlivým domům podobu také studia A.D.N.S. architekti,
Šafer Hájek architekti, Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, Loxia, Bogle Architects, Aulík Fišer architekti
a CMC architects ■ Developer: Central Group

a zdravotnictví. V budově nákladového nádraží
bychom rádi, aby vznikla také poliklinika. Dále
chceme, aby v parterech domů vznikaly možnosti
pro otevření ordinací lékařů včetně pediatrů,“ pokračoval Dobeš. Dalším požadavkem je v lokalitě
umístit dům pro seniory, potažmo dům s pečovatelskou službou s kapacitou nejméně sta míst.
Skupina Sekyra Group jedná s hlavním městem
o využití funkcionalistické nádražní budovy, která
stojí v její části území. „Celkově bychom měli v oblasti bývalého Nákladového nádraží Žižkov spolu
s dalšími developery postavit zhruba 7 500 nových
bytů. Svůj domov zde tedy v budoucnu najde až
17 000 lidí, pro které je nezbytné v nové čtvrti vybudovat zázemí. Postavit bude třeba mezi jiným nové
školy, z nichž jedna najde moderní prostory v novostavbě navazující na severní křídlo památkově
chráněné industriální nádražní budovy. Ta bude ve
spolupráci s hlavním městem revitalizována na společenské a kulturní centrum, které bude i srdcem
našeho developmentu. Předpokládáme, že polovinu z celkem 60 000 m2 využitelné plochy budovy zaujmou veřejné funkce, jako je Národní filmový archiv
s klubovým kinem, zdravotnictví, soukromé školství
apod. Jižní křídlo bude rozšířeno o sportovní halu,“
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uvedl Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.
Mezi oběma křídly budovy vznikne rozlehlé centrální náměstí, které dnes Žižkovu chybí, kolem něhož
bude soustředěna hlavní občanská vybavenost.
Jasné základní obrysy už má chystaný rezidenční projekt společnosti Penta Real Estate.
Investor před třemi lety uspořádal spolu
s Českou komorou architektů mezinárodní architektonickou soutěž, ve které zvítězil společný
návrh nizozemského studia Benthem Crouwel
Architects a pražského ateliéru RA15. Stejně
jako Sekyra Group nebo Finep ve východní části
území i Penta čeká na změnu územního plánu.

Rezidence Nádraží Žižkov, Praha 3
Developer: Penta Real Estate

Jak připomíná místostarosta Pavel Dobeš, nová
výstavba v této části Prahy 3 se týká až 70hektarového území. Jen Central Group zde připravuje
tři velké rezidenční projekty. Kromě Parkové
čtvrti je to také Centrum Nového Žižkova
na místě bývalého Telecomu na křižovatce ulic
Olšanská a Jana Želivského a zcela nově i bytový komplex v brownfieldu na Jarově s tisícovkou bytů. Centrum Nového Žižkova navrhnul ateliér AI Design mezinárodně uznávané
architektky Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Původní
záměr tří rezidenčních věží 80–100 metrů vysokých, který firma představila před dvěma lety,
počítal s tím, že zde vyrostou luxusní byty asi za
šest miliard korun. Kvůli výškové hladině, vůči níž
měly výhrady UNESCO i hlavní město, však investor musel projekt přepracovat. V současnosti
developer v lokalitě slibuje projekt dostupného
nájemního a studentského bydlení, jehož
autorem bude opět ateliér AI Design. Součástí
každého ze tří projektů má být mateřská škola,
jíž převede developer po dokončení na město.
„Celkem činí náš příspěvek 651 milionů korun,“
uvedla Central Group.
Předností projektů v celé této části Žižkova
je docházková vzdálenost ke stanici metra
Želivského. V budoucnu se pak počítá se zcela
novou tramvajovou tratí, která povede od ulice
Jana Želivského podél severního křídla funkcionalistické nádražní budovy a dále bude sledovat
původní trasu železnice až ke smyčce Habrová.
Město prověřuje i možnost prodloužení tramvajové trati až k ulici Českobrodská.
Zvýšené dopravní zatížení spojené s výstavbou
nové čtvrti by měla kromě tramvaje odlehčit
také plánovaná Jarovská třída. Ta povede od
ulice Malešická a tramvajové smyčky Habrová
k Českobrodské a na rozdíl od dříve plánované
radiály bude skutečným městským bulvárem se
stromy a s jedním pruhem pro auta v každém
směru. Modernizace čeká také ulice Malešická,
K Červenému dvoru, U Nákladového nádraží
a Olšanská.
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with the individual developers are continuing.
“We certainly want to address not only education, but also sports and health. We would like to
see a medical clinic in the freight station building.
We also want to see the possibility for doctors,
including paediatricians, to open surgeries on
the ground floor of the buildings,” Dobeš continued. Another requirement is to place a senior
citizen’s home in the locality, or a nursing home
with a capacity of at least 100 places.
The Sekyra Group is negotiating with the City of
Prague for the use of the functionalist railway station building that stands in its section of the territory. “Overall, we should build about 7,500 new
flats in the area of the former Žižkov Freight
Station together with other developers. Thus,
up to 17,000 people will find their home here in
the future, for which it is necessary to build facilities in the new neighbourhood. New schools will
need to be built, for instance, one of which will
find modern spaces in a new building connected
to the northern wing of the listed industrial station
building. This will be, in cooperation with the City
of Prague, renovated into a social and cultural
centre that will be the heart of our development.
We expect half of the total of 60,000 m2 of the usable area of the building to be taken up by public
functions such as the National Film Archive with
a club cinema, health care, private education,
etc. The south wing will be expanded to include
a sports hall,” stated Leoš Anderle, the Executive
Director of Sekyra Group. Between both wings of
the building, there will be a large central square,
which Žižkov is currently lacking, around which
the main civic amenities will be concentrated.
Penta Real Estate’s planned residential project already has clear basic outlines. Three
years ago, the investor organised an international architectural competition with the Czech
Chamber of Architects, in which the joint design of the Dutch studio Benthem Crouwel
Architects and the Prague studio RA15 won.
Just like Sekyra Group and Finep in the east-
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Parková čtvrť, Prague 3 – Žižkov ■ Developer: Central Group

ern part of the territory, Penta is also waiting for
a change of the zoning plan.
As Vice-Mayor Pavel Dobeš mentioned, the
new construction in this part of Prague 3 concerns up to 70 hectares of land. Only Central
Group is preparing three large residential
projects here. In addition to Parková čtvrť,
they also include Centrum Nového Žižkova,
located on the site of the former Telecom building at the intersection of Olšanská and Jana
Želivského streets and newly also a residential complex in a brownfield in Jarov with
a thousand flats. Centrum Nového Žižkova
was designed by the studio AI Design by internationally renowned architects Eva Jiřičná
and Petr Vágner. The original plan, which the
company presented two years ago, called for
three residential towers 80–100 metres high
in which luxury flats were to be built for total of
about six billion crowns. However, due to the
great height, against which both UNESCO and
the City of Prague objected, the investor had to
redesign the project. Currently, the developer is
promising a project with aﬀordable rental and
student housing, the author of which will once

again be AI Design studio. Each of the three
projects should include a preschool, which the
developer will transfer to the city upon completion. “The total amount of our contribution is
CZK 651 million,” indicated Central Group.
The advantage of the projects in this entire part of
Žižkov is the walking distance to the Želivského
metro station. There are also plans for a brand-new tram line in the future, which will lead from
Jana Želivského Street along the northern wing of
the functionalist station building and will then follow
the original railway line all the way to the Habrová
loop. The city is also checking out the possibility of
extending the tram line to Českobrodská Street.
In addition to the tram, the increased traﬃc load
connected with the construction of the new
neighbourhood should be eased by the planned
Jarovská Avenue. It will lead from Malešická
Street by the Habrová tram loop to Českobrodská
and, unlike the previously planned ring road,
it will be a true urban boulevard with trees and
one lane for cars in each direction. Malešická,
K Červenému dvoru, U Nákladového nádraží
and Olšanská streets will also be modernised.
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CTPark Brno Líšeň ■ Stávající plochy parku, vznikajícího na brněnském browfieldu Zetor, rozšířil developer CTP na přelomu roku o 69 000 m2 v budovách a pozemcích, které koupil
od výrobce zemědělských strojů legendární značky Zetor Tractors. Transakce byla realizována formou prodeje a zpětného pronájmu

CTP EXPANDUJE V ÚZEMÍ BROWNFIELDU
ZETOR v Brně-Líšni, mění ho v business park
pro městskou logistiku a e-commerce
Developer průmyslových nemovitostí CTP
posiluje své portfolio v Brně. Na 29hektarovém brownfieldu továrny Zetor Tractors
vybuduje v příštích letech obchodní a logistický areál s celkovou pronajímatelnou plochou 150 000 m2, kde vznikne až 3 tisíce nových pracovních míst. Stávající plochy v lokalitě rozšířil developer nově o 69 000 m2.
Pozemky a budovy koupil právě od výrobce
zemědělských strojů legendární značky,
ten bude své prostory dále využívat formou
nájemní smlouvy. Pro CTP to znamená již
druhou obří nájemní transakci v Česku v poslední době, poté, co loni v prosinci firma
oznámila pronájem 60 000 m2 společnosti
GXO v CTParku Bor.
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V současné době si prostory v CTParku Brno
Líšeň, který rozvíjí CTP již od roku 2019, pronajímají firmy, mezi něž patří online prodejce potravin Rohlík.cz, řetězec Albert, prodejce sportovní
výživy Aktin nebo velkoobchod s fotovoltaikou
Krannich Solar. Dále v parku působí lokální firma
Ahifi, prodejce příslušenství pro automobily, nebo
Moog Brno, evropský výrobce elektrických přístrojů a pohonů pro letecký, automobilový a energetický průmysl. Z plánovaných 150 000 m2, které
park ve finále bude nabízet, je nyní dokončeno
cca 30 000 m2 pronajímatelných prostor.
Kompletní dokončení CTParku Brno Líšeň se
očekává v letech 2024–2025. Areál, jehož benefitem je poloha na městském okruhu – 5 km od

centra Brna a 10 minut jízdy od dálnice D1, bude
určen pro e-commerce, lehkou průmyslovou výrobu a městskou logistiku. Své místo tu najde
podle developera i maloobchod a také výzkum

CTPark Brno Líšeň nabízí moderní prostory pro city
logistiku ■ Developer: CTP
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CTP EXPANDING TO THE ZETOR BROWNFIELD
in Brno-Líšeň, transforming it into a business park
for urban logistics and e-commerce
All the new halls are built in the BREEAM
Excellent standard. The park will have an infrastructure for rainwater retention in the landscape
and there are also plans for water-saving fittings and the use of “grey” water, which will be
cleaned and reused within the complex. It will
be equipped with energy-eﬃcient LED lights,
charging stations for electric vehicles and the
plan is also to use solar energy.

CTPark Brno Líšeň ■ Developer: CTP

CTP, a developer of industrial properties, is
strengthening its portfolio in Brno. In the coming years, it will be building a commercial and
logistics complex on a 29-hectare brownfield
of the Zetor Tractors factory. It will have a total leasable space of 150,000 m2, where up to
three thousand new jobs will be created. The
developer newly expanded the existing space
by a further 69,000 m2. It purchased the land
and the buildings from the manufacturer of
the legendary agricultural machinery, which
will continue to use its spaces in the form of
a lease agreement. For CTP, this means the
second huge lease transaction in the Czech
Republic in the last little while after the company announced the leasing of 60,000 m2 to
GXO in CTPark Bor last December.
Currently, the premises in CTPark Brno Líšeň,
which CTP has been developing since 2019,
are rented by companies that include the online
grocery retailer Rohlík.cz, the Albert chain, the
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vendor of sports nutrition Aktin and the photovoltaic wholesaler Krannich Solar. In addition,
the local company Ahifi, a vendor of automotive accessories, and Moog Brno, a European
manufacturer of electrical equipment and drives
for the aerospace, automotive and energy industries, both operate in the park. Out of the planned
150,000 m2 that the park will ultimately be oﬀering, approximately 30,000 m2 of leasable space
has already been completed.
CTPark Brno Líšeň is expected to be completely
finished in 2024–2025. The complex, which benefits from its location on the city ring road (5 km from
the centre of Brno and a 10-minute drive from the
D1 motorway), will be designed for e-commerce,
light industrial production and urban logistics.
According to the developer, retail will find its place
here, as will research and development. The total
cost of building the modern city park in the Líšeň
district of Brno will reach about 125 million euros,
which is in excess of three billion crowns.

CTP has long held the dominant position on
the industrial market in Brno with about a 67%
share. In Brno, it also operates its second largest park in the Czech Republic, with an area
of about 502,900 m2. CTPark Bor in the Plzeň
Region occupies first place within the Czech
CTPark network. Upon completion of the new
hall with 60,000 m2 for GXO (formerly part of the
XPO Logistics group), the final area will reach
616,000 m2. CTP controls 40 % of the market
within the Czech Republic.

60,000 m2 in Bor for GXO

The US giant GXO will provide distribution for
Zooplus, one of Europe’s largest pet supply retailers, from the CTPark in Bor near Tachov, which is
close to the German border. The completion of the
hall, where a high level of automation is planned,
is expected in the autumn of 2022. The developer
is aiming for the highest level of environmental
certification, BREEAM Outstanding.
The GXO distribution centre will use automated
packaging and sorting processes, as well as
a conveyor system that can be controlled remotely. There will be 700 new jobs created in Bor. The
German online retailer of pet food and accessories, which operates in 30 European countries,
will use the centre to strengthen its international
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CTPark Brno Líšeň ■ Developer: CTP

a vývoj. Celkové náklady na vybudování moderního městského parku v brněnské městské čtvrti
Líšeň dosáhnou zhruba 125 milionů eur, v přepočtu přes tři miliardy korun.
Všechny nové haly jsou budovány ve standardu
BREEAM Excellent. Park bude disponovat infrastrukturou pro zadržování dešťové vody v krajině
a počítá se i s úspornými armaturami a využíváním tzv. šedé vody, která bude po vyčištění následně znovu využita v rámci areálu. Ten bude
vybavený energeticky efektivními LED svítidly,
dobíjecími stanicemi pro elektromobily a v plánu
je i využití solární energie.
Na průmyslovém trhu v Brně si CTP drží dlouhodobě s cca 67procentním podílem dominantní pozici. V Brně provozuje i svůj druhý největší park v Česku o rozloze cca 502 900 m2.
Prvenství v rámci české sítě CTParků zaujímá
CTPark Bor na Plzeňsku, který po dokončení
nové haly o 60 000 m2 pro GXO (dříve součást
skupiny XPO Logistics) dosáhne finální plochy
616 000 m2. V rámci České Republiky kontroluje
developer CTP 40 % trhu.

60 000 m2 v Boru pro GXO

Americký gigant GXO bude z CTParku v Boru
u Tachova nedaleko německých hranic zajišťovat
distribuci pro jednoho z největších evropských
maloobchodníků s potřebami pro domácí mazlíčky Zooplus. Dokončení haly, kde se počítá s vysokou mírou automatizace, se předpokládá na podzim roku 2022. Developer cílí na nejvyšší stupeň
ekologické certifikace BREEAM Outstanding.
Distribuční centrum GXO bude využívat automatizované procesy balení a třídění, a také doprav-
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CTPark Bor ■ Po dokončení nové haly pro GXO Logistics (60 000 m2) dosáhne park v Boru finální rozlohy 616 000 m2
Developer: CTP

níkový systém, který bude možno řídit dálkově.
V Boru vznikne 700 nových pracovních míst.
Německý internetový prodejce krmiv a doplňků
pro domácí zvířata, který působí ve 30 evropských zemích, využije centrum k posílení své
mezinárodní expanze. Nové centrum díky své
strategické poloze 15 km od hranic s Německem
a skvělému napojení na českou i německou síť
dálnic, umožní firmě uspokojit rostoucí poptávku
jak na trzích střední, tak i západní Evropy.
Halu staví developer na klíč: „Těší nás, že se
nám daří prohloubit spolupráci s GXO Logistics,
která již působí v našem CTParku Pohořelice na
Moravě a dlouhodobě i v CTParku Bor,“ uvedl
Jakub Kodr, obchodní ředitel CTP pro Českou
republiku. Průmyslové a skladovací prostory parku, jehož historie se začala psát už v roce 2005,
využívá v současnosti 18 nájemců z oblasti automotive, retailu a e-commerce; mezi ně patří
jména jako Loxxes, Autoneum, Bosch, Primark,
Tech Data, Bridgestone, Hellmann, Weltbild
a další.
CTP je jedním z největších průmyslových developerů na evropském kontinentu. Vedle zemí
střední a jihovýchodní Evropy rozvíjí své aktivity
také např. v Nizozemí, Rakousku a Německu.
V březnu 2021 byla firma uvedena na amstero-

damskou burzu Euronext; v tomto roce plánuje
pokořit milník 10 milionů metrů čtverečních pronajímatelných prostor.

Poptávka přepisuje rekordy

Český trh průmyslových nemovitostí zažívá nyní
nejlepší období v historii. Loni se v Česku pronajalo 2,46 milionu m2, to znamená 62procentní
meziroční nárůst. V porovnání s rekordním rokem 2019 poptávka vzrostla o 53 %. Objem nově
uzavřených smluv se podle statistik Industrial
Research Fora vyšplhal dokonce na dvojnásobek předkrizových hodnot. Jak uvedli poradci
Colliers a 108 Agency, míra neobsazenosti v ČR
poklesla na 1,6 %. Průměrná výše měsíčního
nájemného v regionech se tak vyšplhala na
4,40–5,50 eur za m2, v Praze již prime rent atakuje i hodnotu 7 eur za m2 měsíčně.

CTPark Brno – druhý největší průmyslový a logistický
park v českém portfoliu CTP. V brněnském regionu
zaujímá CTP s 67procentním podílem dlouhodobě
dominantní pozici. V ČR kontroluje 40 % trhu
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expansion. Thanks to its strategic location 15 km
from the border with Germany and its excellent
connection to the Czech and German network of
motorways, the new centre will enable the company to meet the growing demand in both the
Central and Western European markets.
The developer is tailoring the construction of the
hall: “We are pleased that we have managed to
reinforce our cooperation with GXO Logistics,
which already operates in our CTPark Pohořelice
in Moravia and has also been in CTPark Bor for
a long time,” stated Jakub Kodr, CTP’s Commercial
Director for the Czech Republic. The industrial
and warehouse spaces of the park, whose history reaches back to 2005, are currently used
by 18 tenants from the automotive, retail and
e-commerce sectors, including names such as

this year it plans to conquer the milestone of
10 million square meters of leasable space.

Demand rewriting records

CTPark Bor ■ Developer: CTP

Loxxes, Autoneum, Bosch, Primark, Tech Data,
Bridgestone, Hellmann, Weltbild and others.
CTP is one of the largest industrial developers on the European continent. In addition to the countries of Central and SouthEastern Europe, it also develops its activities
in the Netherlands, Austria and Germany.
In March 2021, the company was listed on
the Euronext stock exchange in Amsterdam;

The Czech industrial real estate market is now
experiencing its best period in history. Last year,
2.46 million m2 was leased in the Czech Republic,
which means 62percent year-on-year growth.
Compared to the record-breaking year of 2019,
demand increased by 53 %. According to statistics
from the Industrial Research Forum, the volume of
newly-concluded contracts even climbed to twice
the pre-crisis values. According to consultants
from Colliers and 108 Agency, the vacancy rate
in the Czech Republic fell to 1.6 %. The average
monthly rent in the regions thus climbed to EUR
4.40–5.50 per m2, while the prime rent in Prague is
already attacking EUR 7 per m2 per month.
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V České republice působíme již od roku
1994, jsme rodinná ﬁrma s 50letou tradicí
a centrálou v německém Bielefeldu.

Průmyslové haly
Nový provoz, větší prostorové požadavky, optimalizované procesy,
vyšší energetické požadavky. Existuje mnoho důvodů, proč je třeba
postavit novou halu nebo rozšířit tu stávající. Společnost GOLDBECK
realizuje haly na míru pro každé odvětví, každé využití a každou
velikost s maximální vzdáleností podpor, jednopodlažní, vícepodlažní,
samostatně stojící nebo s připojenou kancelářskou jednotkou.
Haly zařizujeme vším, co naši zákazníci potřebují, a to včetně jeřábové
a zdvihací techniky, překládacích můstků nebo i chladírenských,
výstavních a prodejních prostorů. S našimi průmyslovými parky jsme
jednoduše schopni dostát požadavků investora a docílit ideálního řešení.
Náš sortiment je široký, ale výchozí bod naší práce je vždy stejný:
GOLDBECK staví na základě průmyslově vyráběných systémových
komponentů, rychle, ekonomicky, na klíč.
ni ■ Inv
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GLP Park Ostrava Hrušov (90 000 m2) ■ Developer: GLP

OSTRAVA A BRNO lákají logistické developery
Ostravský region je stále atraktivnější pro
průmyslové a logistické developery, kteří usilují o podíl na tamním trhu, kde se již
v současnosti staví či připravují projekty
o souhrnné rozloze více než 500 000 m2.
Jedním z nich je i společnost GLP. První
etapa GLP Parku Ostrava Hrušov, který po
dokončení bude zahrnovat přes 90 000 m2
pronajímatelné plochy, bude završena na
začátku dubna. První nájemce, společnost
Prosperplast, v hale o rozloze 17 500 m2
obsadil cca 10 500 m2. Další smlouva byla
uzavřena nedávno s logistickou firmou
Logflex, která bude využívat 3 000 m2. V září
bude následovat dokončení nové haly
o 13 000 m2 i v brněnském projektu developera – GLP Parku Brno Holubice, jehož
realizaci zahájila firma na spekulativní bázi.
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V brněnském regionu plánuje vybudovat
celkem 70 000 m2 pronajímatelných prostor.

běhnou na přelomu března a dubna; s dokončením se počítá v lednu 2023.

Ostrava Hrušov

Delší doba realizace je podle Přiba výmluvným
dokladem situace na současném stavebním
trhu: „Materiál je obtížně dostupný, a na některé komponenty je dokonce čekací listina. Takže
namísto obvyklých šesti může výstavba takové
haly trvat i třeba deset měsíců.“ Park se nachází asi 2 km od hlavního ostravského vlakového
nádraží a disponuje i kvalitním napojením na
dálnici D1. Generálním dodavatelem první etapy
byla stavební firma Imos Brno. Podle Přiba GLP
v Ostravě neplánuje spekulativní výstavbu. „Na
Ostravsku registrujeme poptávky v rozmezí od
zhruba 3 000 m2 až do 20 000 m2, ale i mnohem
větší, které se týkají širšího regionu – tzn. celé
České republiky nebo Polska.

GLP zahájila výstavbu na severovýchodě
Ostravy, v areálu někdejší chemičky v Hrušově,
loni v červenci. „V únoru jsme předali prostory našemu prvnímu nájemci, společnosti
Prosperplast, která již zahájila provoz. Zbývající
dvě jednotky budou dokončeny v dubnu; nedávno jsme podepsali smlouvu na 3 000 m2 se
společností Logflex a o posledních 4 000 m2 vedeme jednání,“ uvedl Michal Přib, obchodní ředitel společnosti GLP. Dalších 74 000 m2 průmyslových a skladovacích prostor bude realizováno
na základě předpronájmu, na míru. Druhá etapa,
která nabídne cca 28 000 m2, je v pokročilé fázi
příprav a očekává se, že stavební práce se roz-
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GLP Park Brno Holubice (70,000 m2) ■ Developer: GLP

OSTRAVA AND BRNO are attracting logistic developers
In Ostrava several developers are now active
and vying for a share of the logistics market,
with over 500,000 sqm of projects being built
and planned. One of these is GLP. The first
phase of GLP Park Ostrava Hrušov is set to
finish at the beginning of April. The first tenant in the 17,500 sqm building, plastic product manufacturer Prosperplast, took over
its 10,500 sqm premises in February. GLP
has also recently signed a 3,000 sqm lease
with logistics firm Logflex. Once completed,
the park will reach a size of 92,000 sqm. The
13,000 sqm first phase of GLP Park Brno
Holubice, which the developer began speculatively, is scheduled to finish in September.
It plans to build a total of 70,000 sqm of leasable space in the Brno region.

Ostrava

GLP began construction last July in
Ostrava’s northeast, on the site of the former
Hrušov chemical plant. “We handed the unit
over to our first tenant Prosperplast in February
and they are now operational. The remaining
two units will be finished in April; we recently
signed 3,000 sqm with Logflex and the final
4,000 sqm is being negotiated.” said Michal Přib,
Business Development Manager at GLP. A fur-
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ther 74,000 sqm of logistics and light industrial
space remains to be developed on a built to suit
basis. The next phase of about 28,000 sqm is in
advanced preparation and negotiation and is expected to commence by late March or early April,
with delivery in January 2023. Přib accounts for
the longer completion time as a telling reality in
the market now. “Materials are not easily available
and is there a waiting list for components. So if
we order construction from scratch now, for example, instead of the usual six months it can take
10 months.” The park is located about 2 km from
the main railway station with access to the D1
highway. The first phase was constructed by Imos
Brno. According to Přib, GLP does not plan speculative construction in Ostrava. “Requirements in
the region currently range from about 3,000 sqm
to 20,000 sqm, though we sometimes receive

GLP Park Brno Holubice ■ Developer: GLP

larger requirements for broader areas, for example Czech Republic and Poland.”
In Ostrava, developers Contera, Concens, CTP,
Panattoni, GLP, and P3 are all active, with cumulative development of over 500,000 sqm being
built and planned.

Brno-Holubice built on spec

GLP started construction of its 70,000 GLP Park
Brno Holubice in November. “We are doing the
first building of 13,000 sqm speculatively; it will
be delivered in September this year,” said Přib.
Two additional buildings of roughly 10,000 sqm
and 45,000 sqm will continue based on client demand, he says. “We feel demand is quite high, for
all sorts of operations – such as logistics, manufacturing, and cross docking for parcel operators.”
The advantage of the park is its location only 9 km
from the large consumer markets of Brno with
400,000 inhabitants, and at the same time in the
immediate vicinity of the D1 and D2 motorways
in the direction of Prague, Bratislava and Vienna.
GLP has five parks in Czech Republic, aside
from Ostrava and Brno in Mladá Boleslav
(60,000 sqm), Chrášťany (51,000 sqm) and
Jažlovice (25,000 sqm). Two parks are awaiting

LOGISTICS AND INDUSTRY LOGISTICS AND INDUSTRY LOGISTICS

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

99

10.03.22 1:54

LOGISTICS AND INDUSTRY LOGISTICS AND INDUSTRY LOGISTICS

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

100

GLP Park Chrášťany ■ Největší český e-shop Alza, který si pronajal 40 000 m2 v GLP Parku Chrášťany, otevřel v těchto prostorech v listopadu své nové distribuční centrum,
showroom a prodejnu pro zákazníky. V současné době Alza dokončuje druhou etapu o ploše 15 000 m2 ■ Developer: GLP

V Ostravě jsou vedle GLP aktivní i další developeři, například Contera, CTP, Concens,
Panattoni nebo P3, kteří kumulativně staví nebo
plánují výstavbu v rozsahu více než 500 000 m2.

Brno-Holubice na spekulativní bázi

V listopadu 2021 odstartovala GLP realizaci svého
70tisícového parku GLP Brno Holubice. „První halu
o rozloze 13 000 m2, která bude hotova v září tohoto roku, stavíme spekulativně,“ upřesnil Michal Přib
s tím, že na základě poptávky bude výstavba pokračovat dalšími dvěma budovami, které nabídnou
cca 10 000 m2 a 45 000 m2 průmyslových a skladovacích prostor. „Cítíme, že poptávka je poměrně
vysoká, a to ze strany nájemců ze všech segmentů: jak logistiky, tak výroby, distribuce i balíkových
služeb,“ komentuje Přib. Výhodou parku je poloha
pouhých 9 km od rozsáhlých spotřebních trhů Brna
se 400 000 obyvateli, a současně v bezprostřední blízkosti dálničních tahů D1 a D2 ve směru na
Prahu, Bratislavu i Vídeň.
GLP rozvíjí v České republice pět průmyslových
a logistických parků, vedle Ostravy a Brna také
v Mladé Boleslavi (60 000 m2), Chrášťanech
(51 000 m2) a Jažlovicích (25 000 m2). Dva parky
čekají aktuálně na realizaci, a to v Chomutově
(20 000 m2) a v Českých Budějovicích
(30 000 m2). Další dva parky vlastní GLP na
Slovensku: v Senci (150 000 m2) a v Košicích
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(19 000 m2). „Většinu portfolia v ČR tvoří logistika a skladování, ale v Mladé Boleslavi máme
z části i výrobu,“ uvedl Přib. Mezi hlavní zákazníky parku patří výrobce autobaterií Clarios
a Škoda Motosport. V roce 2021 developer uzavřel i několik nových nájemních smluv. Největší
český e-shop Alza, který si pronajal 40 000 m2
v GLP Parku Chrášťany, otevřel v těchto prostorech v listopadu své nové distribuční centrum,
showroom a prodejnu pro zákazníky. „V současné době Alza dokončuje druhou etapu o ploše
15 000 m2. Nyní se instalují technologie, regály
a robotizační systémy – půjde o technologicky
vyspělý sklad, který by měl být dokončen letos
v dubnu.“ Posledních 11 000 m2 v rámci parku
obsadila společnost Ecologistics, jejíž prostory
již byly uvedeny do provozu. Nové nájemce získala GLP také na Slovensku, například globálního e-commerce operátora Berlin Brands Group,
který si pronajal více než 9 000 m2 v Senci, kde
obsadil poslední volný prostor. Mezi nájemce patří také společnosti HOPI, Alza a Quehenberger.
GLP se rovněž poohlíží po nových akvizicích.
„Máme dostatek kapitálu, který můžeme investovat, takže jsme v tuto chvíli otevřeni veškerým
příležitostem, ideálně ve větších logistických lokalitách,“ uvedl Přib a dodal, že se může jednat
jak o pozemky na zelené louce, tak brownfieldy,
ale i stabilizovaná portfolia.

development, in Chomutov (20,000 sqm) and
České Budějovice (30,000 sqm). In Slovakia GLP
has two parks, in Senec (150,000 sqm) and Košice
(19,000 sqm). “Logistics and warehousing form the
majority of the portfolio in CR, though we have some
manufacturing in Mladá Boleslav,” Přib said. Main
clients in this park include car battery manufacturer
Clarios and Škoda Motosport. GLP signed several leases in 2021. The dominant Czech e-retailer
Alza, which signed for 40,000 sqm in GLP Park
Chrášťany, opened in the premises in November
its distribution centre, showroom and customer
outlet. “Alza is currently finishing the second phase
of about 15,000 sqm. Technologies, racking and
roboticization systems are now being installed –
it’s going to be quite a high technology warehouse;
it should be completed in April.” Ecologistics, which
took the balance of space in the park (11,000 sqm)
is open already. In Slovakia, GLP also drew a tenant, global e-commerce company Berlin Brands
Group, which leased over 9,000 sqm in Senec, filling the last unit. Other tenants in the park include
HOPI, Alza and Quehenberger.
GLP is continuing to look for acquisitions. “We have
capital to spend so at this moment we are open to
any opportunities, preferably larger (in fact the bigger the better), and ideally logistics locations,” said
Přib, adding that product can include greenfields,
brownfields, or even stabilized portfolios.
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P3 zaznamenala nárůst objemu pronájmů o 45 %
tribuční centrum. Z parku v Horních Počernicích
operují i největší online prodejci potravin, jako
jsou Košík.cz a Rohlík.cz, což dokládá jeho
roli na trhu městské logistiky. Ve 4. kvartále
v Počernicích expandoval také jeden ze stávajících nájemců z oblasti obchodu s elektronikou,
který své prostory rozšířil o 40 300 m2. Loni jsme
současně prodloužili smlouvu se společností
HOPI, která využívá přes 46 000 m2 v našem
parku P3 Prague D1.

P3 Ostrava Central ■ Developer: P3 Logistic Parks

Developerská společnost P3 uzavřela loni
nájemní smlouvy na 430 000 m2 průmyslových a skladovacích prostor, což znamená
v porovnání s rokem 2020 víc než 45procentní nárůst. Letos zahájil developer stavbu tří
hal o ploše 31 000 m2 v parku P3 Ostrava
Central. Brownfield o rozloze 44 hektarů ve
Vítkovicích promění v příštích letech v business park určený pro city logistiku. Dalších
24 000 m2 staví P3 v Praze. O současných
aktivitách, včetně klíčových transakcí, trendů i dalších plánů hovoříme s Tomášem
Míčkem, ředitelem P3 Logistic Park Czech
Republic.

Nové smlouvy tvořily přibližně čtvrtinu loňských
pronájmů. P3 získala 18 nových nájemců, z toho
14 v pražských projektech, kde obsadí plochu
přes 40 000 m2. Další dva v Lovosicích, kde si
pronajali 30 000 m2, a dva v P3 Plzeň, kde budou
využívat plochu 8 361 m2. Jednou z největších
transakcí, které jsme uzavřeli loni, je expanze
společnosti FM Česká v parku P3 Lovosice,
která svou dosavadní plochu zdvojnásobila na
současných 60 000 m2. Za zmínku stojí i pronájem společnosti Billa, která v P3 Prague Horní
Počernice otevřela na 15 000 m2 své nové dis-

Jak hodnotíte první měsíce roku 2022?
V tomto roce jsme získali prvního klienta pro náš
nový park v Ostravě, P3 Ostrava Central, kde si
2 200 m2 pronajala společnost Linde Material
Handling. Zároveň jednáme s řadou potenciálních zájemců v dalších lokalitách. Průmyslové
a skladovací kapacity v Praze jsou téměř vyčerpány, proto se soustředíme na naše parky v regionech – tzn. Lovosice, Plzeň-Myslinku a zejména Ostravu.
Pokud se podíváme na jednotlivé segmenty,
jaké zastoupení měla e-commerce v porovnání s logistikou a průmyslem?
Na straně online obchodu byl patrný prudký
vzestup, na druhé straně někteří z nájemců ze
sektoru automobilového průmyslu byli zasaženi
omezením výroby a zpožděním dodávek v dů-

Jak se dařilo P3 loni v oblasti pronájmů?
V loňském roce P3 podepsala nájemní smlouvy na 430 000 m2, což je téměř třetina českého
portfolia. V předchozím roce činil tento objem
295 000 m2, takže se jedná o 45% meziroční
nárůst. Celkem tým P3 uzavřel loni rekordních
76 nájemních smluv.
Jakou část z tohoto objemu představují noví
nájemci? Můžete jmenovat některé z významných transakcí?
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P3 Prague Horní Počernice ■ Developer: P3 Logistic Parks
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P3 Pilsen-Myslinka ■ Developer: P3 Logistic Parks

P3 Ostrava Central ■ Developer: P3 Logistic Parks

P3 sees leasing volumes rise 45 %
P3 signed new leases totalling 430,000 sqm
in 2021, an increase of 45% over 2020 volumes. The developer started construction
this quarter on three buildings totalling
over 31,000 sqm at P3 Ostrava Central. The
project is the redevelopment of the 44 hectare Vítkovice brownfield property in the
city’s wider centre. A further 24,000 sqm is
under construction in the Prague region. We
speak with Tomáš Míček, Managing Director,
P3 Logistic Parks in Czech Republic, about
business in 2021 to now, including major
transactions, trends and development focus
going forward in 2022.
How many sqm did P3 lease in CR in 2021?
Last year, P3 signed new lease contracts for
430,000 sqm, nearly a third of the company’s Czech portfolio. In the preceding year, P3
leased 295,000 sqm. That translates into a 45%
year-over-year increase. In total, P3’s lease team
signed a record-high 76 lease agreements.
How much of this are new tenants? What are
the biggest leases P3 concluded last year?
New leases made up approx. a quarter of all
new contracts. P3 has 18 new tenants, 14 of
those are in Prague, where they leased almost
40,000 sqm. Two new tenants are at Lovosice,
leasing over 30,000 sqm combined, and an-
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other two at P3 Plzeň, having leased 8,361 sqm.
The largest transaction concluded last year was
extension of the lease agreement with FM Česká
at P3 Lovosice – which doubled their leased area
to 60,000 sqm. Another noteworthy contract was
the lease of nearly 11,000 sqm to Billa at P3
Prague Horní Počernice for a new distribution
centre. The largest players in the food delivery
segment, Košík.cz and Rohlík.cz are also served
in the Horní Počernice park, which demonstrates
its major role in city logistics. In Q4, a significant
expansion of an existing tenant in the e-commerce sector of 40,300 sqm was agreed in this
park. The renegotiation with HOPI at P3 Prague
D1 (over 46,000 sqm) was concluded during
Q4 2021 as well.

P3 Prague D11 ■ Developer: P3 Logistic Parks

How has this year been so far in Q1 2022?
We have secured our first tenant for P3 Ostrava
Central – Linde Material Handling, which has taken a lease of 2,200 sqm. A substantial amount of
space is under discussion in diﬀerent locations.
Capacities of industrial parks in and around
Prague are almost completely exhausted, so
we are focusing on regional parks – Lovosice,
Plzeň-Myslinka, and especially Ostrava.
How was e-commerce represented relative
to logistics and industrial among new tenants in 2021?
On one hand, we saw steep growth of e-commerce, but on the other hand, some of our tenants were aﬀected by the automotive manufactur-
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by ale znamená výhodu pro nájemce, zejména
z pohledu dlouhodobé fixace nájemného.
P3 Ostrava Central vyroste v území někdejšího brownfieldu ve Vítkovicích. Jak pokročily stavební práce?
Koncem roku jsme získali stavební povolení
a stavební práce byly zahájeny počátkem ledna.
V současnosti jsou tedy ve výstavbě 3 první
haly a pokračují práce na infrastruktuře v území.
Společnost Linde, která bude prostor využívat
jako své distribuční, prezentační a servisní centrum, se nastěhuje počátkem srpna. Současně
stavíme větší halu o ploše 28 000 m2, kde jsou
již hotovy pilíře, a menší samostatnou budovu
s rozlohou 1 200 m2, o jejichž pronájmu vedeme
aktuálně jednání. Po dokončení projekt nabídne
na 44 hektarech celkem 16 moderních budov
o souhrnné rozloze 160 000 m2.
P3 Lovosice ■ Developer: P3 Logistic Parks

sledku narušení dodavatelsko-odběratelských
řetězců. Většina nových smluv, celkem 7 z 18,
tak byla uzavřena s klienty z oblasti logistiky.
Pět nových klientů je ze segmentu e-commerce
a maloobchodu a dva ze sektoru automotive.
Čtyři společnosti si také pronajaly nové kancelářské prostory v našich parcích.
Ve kterých lokalitách aktuálně probíhá nová
výstavba?
Dvě nové haly stavíme v okolí Prahy a další tři
připravujeme v Ostravě: V parku P3 Prague D11
probíhá výstavba 7 500 m2 a víc než 16 500 m2 ve
Štochově – v parku P3 Prague D6. Zhruba 40 %
prostor obsadí německá společnost Andreas
Schmid, která bude z nové haly obsluhovat dva
významné zákazníky z oblasti maloobchodu
a e-commerce. Loni jsme v rámci projektu P3
Ostrava Central zahájili přípravné práce na brownfieldu v oblasti Vítkovic, kde nyní pokračuje výstavba tří prvních hal o celkové rozloze 31 000 m2.
P3 je jedním z největších průmyslových investorů a vlastníků v zemi. Jaká je aktuálně
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obsazenost vašeho českého portfolia?
V České republice P3 vlastní a spravuje 87 průmyslových nemovitostí v 16 parcích s celkovou
pronajímatelnou plochou přes 1,4 milionu m2. Na
konci 4. čtvrtletí 2021 dosahovala míra neobsazenosti hodnoty 1,48 %, volný prostor tak máme
k dispozici pouze v pěti parcích z celého českého portfolia. Dalších 250 000 m2 máme připraveno pro nový development.

Další projekt připravujete v Plzni. S jakou
počítáte rozlohou?
Park P3 Plzeň Myslinka bude zahrnovat cca
64 000 m2 pronajímatelné plochy, kde budou
k dispozici jednotky od 3 000 m2 až po 30 000 m2.
Nájemci se mohou stěhovat do 8 měsíců od podpisu smlouvy. V první etapě budou postaveny
dvě haly o rozloze 7 000 m2 a 9 600 m2. Celkem
počítáme s výstavbou pěti průmyslových a logistických hal.

Zmiňujete velmi nízkou míru neobsazenosti
1,48 %. Motivuje vás toto číslo k tomu, začít
stavět na spekulativní bázi?
P3 patří mezi developery, kteří se spekulativní výstavby neobávají – například naše parky
v Lovosicích nebo Stochově byly z části stavěny spekulativně a pronájem byl otázkou týdnů.
Částečně spekulativní výstavba probíhá také
v Ostravě, kde jsme zahájili realizaci více než
31 000 m2. Všechny projekty v naší nabídce mají
stavební povolení, takže v okamžiku, kdy padne
rozhodnutí klienta, můžeme obratem stavět. Což
je efektivnější proces, který v současné době
preferujeme. Určitý podíl spekulativní výstav-

Jak hodnotíte současný trh průmyslu a logistiky? Jaké lokality jsou pro vás zajímavé
do budoucna?
Poptávka po skladových prostorech je na nejvyšší úrovni v historii, novou výstavbu ale stále
brzdí komplikovaný povolovací proces. Klíčovým
požadavkem trhu je tak maximální efektivita prostor při zachování určité ekologické perspektivy.
V současnosti se soustředíme na naše projekty v Lovosicích, Myslince a Ostravě. Vzhledem
k rekordní poptávce a míře neobsazenosti, která
je nyní pod 2 %, což je historické minimum, se
zajímáme o všechny perspektivní lokality v celé
České republice.
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ing and supply chain restrictions and stoppages.
Most new leases – 7 out of 18 – were arranged for
logistics clients. 5 new tenants are from the retail
and e-commerce segment and 2 from automotive. Four tenants also leased oﬃces in our parks.
What projects did P3 start building last year
and this year?
Two new warehouses are being built near Prague,
and preparations are under way for the construction of an additional three in Ostrava. A new
7,500 sqm warehouse will be built in the eastern
Prague at P3 Prague D11, and another facility
spanning over 16,500 sqm is under construction in
Stochov at P3 Prague D6. In the latter, the German
logistics company Andreas Schmid will occupy
some 40 % of the building and serve two major
retail and e-commerce customers from the new
hall. As part of Ostrava Central, preparations on
the Vítkovice brownfield also began last summer
for the first three halls totalling over 31,000 sqm,
construction on which is now underway.
How big is the current portfolio of P3 in the
Czech Republic, and what is the vacancy?
In the Czech Republic, P3 owns and manages
a total of 87 industrial properties in 16 parks, with
total leasable area of over 1.4 million sqm. At the
end of Q4 2021, P3 Czech Republic had a total vacancy of 1.48 %. Available space remains
in just five of the built parks across the Czech

P3 Ostrava Central – the 44 ha brownfield will be
replaced by the new business park for city logistics
Developer: P3 Logistic Parks
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P3 Prague D6 ■ Developer: P3 Logistic Parks

Republic. P3 also has a total of 250,000 sqm
ready for development in its Czech portfolio.
Would P3 be motivated to do speculative
construction?
P3 is one of the developers who is not afraid
to build on speculative basis – for example our
parks at Lovosice or Stochov were at least partially built on speculative basis and leasing these
spaces was a matter of weeks. Partially speculative construction is also underway in Ostrava,
where we have started over 31,000 sqm on
a speculative basis. We have building permits
to all oﬀered warehouses, so we can begin
construction the moment the decision is made.
It is a much more eﬀective process that we currently prefer. Some speculative construction also
brings a great advantage for prospective tenants, which is long-term fixation of rental rate.
How is the preparation of P3 Ostrava Central
progressing?
P3 obtained a building permit at the end of last year
and earlier this year started the construction works
of the park. We are currently focusing on three halls
and the park’s first connection to the road infrastructure. Linde is scheduled to move in early August
this year and will use its premises as a distribution,
exhibition and service centre. Current construction
also includes a 28,000 sqm warehouse, the pillars
of which are already in place, and a 1,200 sqm freestanding hall. We are currently negotiating with sev-

eral possible tenants for leasing the remainder of the
buildings. P3 Ostrava Central comprises the redevelopment of a total of 44 hectares of land and once
completed will have 16 high standard buildings with
a total area of 160,000 sqm.
Can you comment on planned development
of your newest park, P3 Plzeň Myslinka?
We will oﬀer halls with approximately 64,000 sqm
for construction. Tenants can move in approximately eight months after signing the lease.
We plan to build a total of five halls with a total
leasable area of almost 64,000 sqm, units spanning from 3,000 sqm to 30,000 sqm will be available. In the first stage, two halls with an area of
7,000 sqm and 9,600 sqm will be built.
How do you evaluate the Logistics and
Industrial Market? What locations are interesting for P3 in the future?
The demand for industrial warehouses is at alltime high, while new development continues
to be slowed down, mainly by rather complex
administrative processes. A big requirement of
today’s market is maximum eﬃciency in utilizing spaces while maintaining a certain green
perspective. We are currently placing our focus
on locations such as Lovosice, Myslinka and
Ostrava. However, with record demand in the
market, and the vacancy rate now below 2 %,
a historic low, we are interested in all prospective
locations throughout all Czech regions.
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ARCADIS CZECH REPUBLIC
rozšiřuje portfolio environmentálního
poradenství o nové služby
ESG – výzva i příležitost

Martin Doležal, Country Client Development Manager,
Arcadis Czech Republic

Rostoucí klimatická rizika si žádají rozsáhlé změny napříč světovou ekonomikou.
Evropská unie přichází proto se sérií opatření, která umožní transformaci ekonomiky
v duchu udržitelnosti. Pokud firmy budou
chtít zůstat konkurenceschopné v nových
podmínkách, budou nuceny zásadně změnit přístup ke svému podnikání. Adaptace
na nové postupy jim současně otevře cestu
k příležitostem, do nichž EU nasměruje investice od bank, investorů i z veřejných zdrojů v objemu stovek miliard eur. Nová pravidla
EU, která vstupují v platnost, se dotknou
i většiny aktérů realitního a stavebního trhu.
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Barbora Jansová, Environmental Consultant,
Arcadis Czech Republic

O implementaci parametrů EU taxonomie,
strategii ESG, zelených certifikacích i dalších
trendech v oblasti udržitelnosti hovoříme se
zástupci společnosti Arcadis – světového
lídra v oboru s působností v 70 zemích světa – Country Client Development Managerem
Martinem Doležalem, environmentální konzultantkou Barborou Jansovou a s Lenkou
Matějíčkovou, vedoucí Sustainability týmu
Arcadis Czech Republic.
Důraz na snižování uhlíkové stopy a na ekologickou udržitelnost roste již delší dobu. Jaké
jsou nejvýznamnější trendy v této oblasti?

MD: Zásadním milníkem v této oblasti je tzv.
Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal)
představující soubor opatření, která mají zajistit komplexní transformaci evropských ekonomik směrem k dlouhodobé udržitelnosti.
Jedním z hlavních environmentálních cílů je do
roku 2050 proměnit Evropu na uhlíkově neutrální a do roku 2030 emise skleníkových plynů snížit o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Dohodu,
představenou již v roce 2019, doplnil loni balíček „Fit for 55“, jehož úkolem je dosavadní
právní předpisy v oblasti klimatu, energetiky,
stavebnictví a dopravy sladit s novými klimatickými cíli. Jeho součástí je také např. budoucí
regulace prodeje vozidel se spalovacím motorem a posílení udržitelné smart mobility, což je
podstatným faktorem pro ekonomiky, které jsou
výrazně orientované na automobilový průmysl,
včetně Česka a Slovenska. Opatření, vynucená zhoršováním klimatu, se ale promítnou
významně ve všech průmyslových odvětvích,
včetně stavebnictví, které se na celosvětové
produkci emisí oxidu uhličitého podílí 39 procenty. Nové nástroje EU, především nařízení
o taxonomii nebo program renovační vlna, se
přímo či nepřímo dotýkají i většiny aktérů realitního a stavebního trhu.
V oblasti realit nadále také sílí trend zelených
certifikací, které motivují developery ke snižování energetické náročnosti budov a jejich uhlíkové stopy v celém jejich životním cyklu, od
využití ekologických stavebních materiálů, přes
udržitelný provoz, až po důraz na jejich maximální recyklovatelnost. Certifikace, jako BREEAM
a LEED, současně firmám nabízejí možnost
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ARCADIS CZECH REPUBLIC
expands its environmental consultancy
portfolio with new services
ESG – A challenge as well as an opportunity

rules that are entering into force will also affect the majority of the players on the real
estate and construction market. We talked to
representatives of Arcadis, the world leader
in the field with operations in 70 countries:
Country Client Development Manager Martin
Doležal, Environmental Consultant Barbora
Jansová and Lenka Matějíčková, Head of
Arcadis’ Sustainability Team, on the implementation of EU taxonomy parameters, the
ESG strategy, green certifications, and other
trends in the area of sustainability.

Lenka Matějíčková, Head of Sustainability,
Arcadis Czech Republic

Increasing climate risks demand extensive changes across the global economy.
Therefore, the European Union is coming
up with a series of measures that will enable the transformation of the economy
in the spirit of sustainability. If companies
want to remain competitive under the new
conditions, they will be forced to change the
way they do business fundamentally. At the
same time, adapting to the new procedures
will pave the way to opportunities into which
the EU directs investments from banks, investors, and public sources in the amount
of hundreds of billions of euros. The new EU
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The emphasis on reducing the carbon footprint and environmental sustainability has
been growing for a long time. What are the
most important trends in this area?
MD: An essential milestone in this area is the
European Green Deal, a set of measures to
ensure a comprehensive transformation of

Ilustrační foto / Illustrative photo

European economies toward long-term sustainability. The main environmental objectives
include making Europe carbon neutral by 2050
and reducing greenhouse gas emissions by
55 % by 2030 compared to 1990. The agreement, introduced in 2019, was supplemented
last year with the “Fit for 55” package, which
aims to align the existing legislation on climate,
energy, construction, and transport with the new
climate objectives. It also includes, for example,
the future regulation of the sale of vehicles with
internal combustion engines and the strengthening of sustainable smart mobility, which is an essential factor for economies that are significantly
oriented toward the automotive industry, including the Czech Republic and Slovakia. However,
the measures forced by the worsening of the
climate will substantially impact all industries,
including construction, which accounts for 39 %
of global carbon dioxide emissions. The new EU
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BJ: Jednou z povinností je reportování souladu
s taxonomií EU. Již od roku 2018 je podle směrnice NFRD povinný Nefinanční reporting pro velké
společnosti nad 500 zaměstnanců, obchodované
na burze. Od letošního roku pak tento předpis
nahradí nová směrnice pro reportování o udržitelnosti CSRD, která bude závazná pro všechny velké, malé a střední firmy kotované na burze, a také
pro investory včetně bank, pojišťoven a dalších
účastníků finančního trhu. I poskytovatelé financování tedy budou muset do budoucna zveřejňovat, jaký podíl jejich investic směřuje do projektů,
které jsou v souladu s taxonomií EU.

Ilustrační foto / Illustrative photo

vyššího zhodnocení jejich nemovitostí a přístup
k výhodnějšímu financování, například formou
Zelených bondů.
Jedním z trendů je také implementace politiky ESG, která vedle environmentálních cílů
zahrnuje i sociální a společenské aspekty.
Můžeme si přiblížit, jaké oblasti pokrývá?
BJ: Pod pojem ESG, tedy Environment, Social
a Governance, jsou zahrnuta nejrůznější kritéria, nástroje a cíle umožňující přechod k všestranně udržitelnému hospodaření a podnikání.
To znamená, že tato iniciativa se neomezuje
pouze na oblast životního prostředí. V sociální sféře se politika ESG zaměřuje například na
pracovní podmínky a bezpečnost zaměstnanců,
genderovou vyváženost, vztah firmy k lokalitě
a okolním komunitám a také na oblast férového
podnikání. Termínem Governance se pak rozumí
správa společnosti, řízení implementace nových
pravidel a strategií ve firmách, jejich důsledné
prosazování a kontrola plnění stanovených udržitelných cílů. Patří sem také strategie řízení rizik
a procesy interního auditu, jimiž firma dokládá,
že v rámci jejího podnikání např. nedochází
k praní špinavých peněz, nerespektování lid-
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ských práv, diskriminaci, nedodržování pracovních standardů (např. dětská práce) atd.
Za účelem harmonizace konceptu Environmentální udržitelnosti na trzích EU bylo
v roce 2020 přijato Nařízení o taxonomii EU
– co to znamená pro firmy a investory?
BJ,MD: Taxonomie představuje jednotný klasifikační systém, který umožní firmám, bankám i investorům lépe se v udržitelné politice orientovat
a uchopit ji konkrétním způsobem. Napříč zeměmi určuje, jaké hospodářské činnosti přispívají
k transformaci a k plnění šesti hlavních environmentálních cílů. V současné době je pozornost
zaměřena především na první dva z nich, a sice
na zmírňování změny klimatu a adaptaci na ni.
V dalším období pak přibydou témata udržitelného hospodaření s vodou, přechodu na oběhové
hospodářství, prevence znečištění a také ochrany a obnovování biodiverzity. V rámci těchto cílů
stanovuje Evropská komise podrobná technická
screeningová kritéria pro vybrané hospodářské
činnosti.
Můžete připomenout, jaké povinnosti tedy
firmy čekají v nejbližší době?

Jaké požadavky klade EU Taxonomie na oblast nemovitostí?
LM: Zpřísňuje například hodnocení energetické
náročnosti budov, které je jedním z primárních
environmentálních kritérií. Nově stavěné budovy
by měly mít spotřebu energie o 10 % nižší, než
požaduje lokální legislativa. Ta je u nás již dnes
velmi přísná a budovy jsou skutečně úsporné.
Developeři proto obracejí pozornost i k dalším
oblastem, kde se nabízí prostor pro zlepšení,
jako je například zeleno-modrá infrastruktura,
tedy využívání dešťové vody, péče o lokální zeleň nebo biodiverzitu a také ke snižování uhlíkové stopy. Zavázali jsme se, že svázané uhlíkové
emise budou pro Evropu do roku 2050 nulové.
K dosažení nulové uhlíkové stopy při výstavbě je
třeba využít co největší množství ekologických
a recyklovaných materiálů, dovážených z co nejmenší vzdálenosti, zamyslet se nad konstrukčním mechanizmem a podobně. Tuto problematiku s developery a investory velmi intenzivně
řešíme, protože zatímco z hlediska energetické
náročnosti jsou již budovy v ČR na velmi dobré úrovni, oblast zeleno-modré infrastruktury je
u nás zatím v plenkách.
Které další parametry budov sledujete?
LM: Ve sféře sociální odpovědnosti pak sledujeme oblast zdraví a bezpečnosti, jejíž rating
zavedla již certifikace WELL. Znamená to například měření množství těkavých organických lá-
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instruments, in particular, the taxonomy regulation or the renovation wave programme, directly
or indirectly aﬀect the majority of players on the
real estate and construction market.
In the area of real estate, there is also a growing
trend of green certifications that motivate developers to improve the energy performance of buildings and their carbon footprint throughout their
life cycle, from the use of ecological building materials and sustainable operation to the emphasis
on their maximum recyclability. At the same time,
certifications such as BREEAM and LEED oﬀer
companies the possibility of a higher valuation of
their properties and access to more favourable financing, for example, in the form of Green Bonds.
One of the trends is the implementation of
the ESG policy, which, in addition to environmental objectives, also includes social
and company aspects. Can you provide
more details about what areas it covers?
BJ: The term ESG, or Environment, Social and
Governance, includes all kinds of criteria, tools,
and objectives to enable the transition to a versatile
sustainable economy and business. This means
that this initiative is not only limited to the environment. In the social sphere, the ESG policy focuses,
for example, on working conditions and employee
safety, gender balance, the relationship of the company to the locality and surrounding communities,
as well as on fair business practices. The term governance means corporate governance, managing
the implementation of new rules and strategies in
companies, enforcing them consistently, and monitoring the fulfillment of the set sustainable goals.
This includes risk management strategies and internal audit processes, which demonstrate that the
company does not, for example, take part in money
laundering, human rights abuses, discrimination,
non-compliance with labor standards (e.g., child
labor), etc., in its business.
In order to harmonize the concept of environmental sustainability on EU markets,
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the EU Taxonomy regulation was adopted
in 2020. What does this mean for companies
and investors?
BJ, MD: The taxonomy represents a unified classification system that will enable companies, banks,
and investors to navigate and grasp sustainable
policy concretely. It determines which economic
activities contribute to the transformation and the
fulfilment of six main environmental objectives
across countries. At present, the focus is primarily
on the first two of them, namely climate change
mitigation and adaptation. In the next period, the
topics of sustainable water management, transition to a circular economy, pollution prevention,
and biodiversity protection and restoration will
be added. The European Commission sets out
detailed technical screening criteria for selected
economic activities within these objectives.
Can you mention, then, the obligations that
await companies in the near future?
BJ: One of the duties is compliance reporting
with EU taxonomy. According to the NFRD, ever
since 2018, non-financial reporting has been
mandatory for large listed companies with over
500 employees. Starting this year, this regulation
will be replaced by the new corporate sustainability reporting directive, or CSRD, which will
be binding for all large, small, and medium-sized
listed companies, as well as investors, including
banks, insurance companies, and other financial market participants. Thus, in the future, even

providers of financing will have to publish what
proportion of their investments goes to projects
that are in line with the EU’s taxonomy.
What demands does the EU Taxonomy place
on real estate?
LM: For example, it assesses the energy performance of buildings, which is one of the primary environmental criteria, in a more stricter way. Newlyconstructed buildings should have an energy
consumption of 10 % lower than required by local
legislation. This is already very strict in this country, and the buildings are genuinely economical.
Developers are therefore also turning their attention
to other areas where there is room for improvement,
such as the blue-green infrastructure, i.e., the use of
rainwater, care for local greenery and biodiversity,
as well as reducing the carbon footprint. We have
committed ourselves to zero carbon emissions for
Europe by 2050. To achieve a neutral carbon footprint in construction, it is necessary to use the greatest possible amount of ecological and recycled
materials, delivered from as close as possible, think
about the construction mechanism, and so on. We
are resolving this issue intensively with developers
and investors because even though buildings in
the Czech Republic are already on a very promising level in terms of energy intensity, the area of the
blue-green infrastructure is still in its infancy.
What other building parameters are you
monitoring?
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příklad ve Velké Británii, jsou tyto trendy aktuální
již řadu let. Arcadis je jedním z největších globálních hráčů v oblasti environmentálního poradenství, můžeme tedy stavět na celosvětové expertize a dlouholetých zkušenostech z etablovaných
západoevropských trhů. Na poli zelených certifikací je pražská pobočka Arcadis špičkou nejen
v regionu CEE, ale v celé Evropě.
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tek, prachových částic a ozónu v budově, kvality
denního osvětlení a mnoho dalších parametrů.
V kancelářských a obchodních centrech aktuálně naléhavě řešíme také téma bezpečnosti
v souvislosti s pandemií covid. Ve vnitřních prostorech bylo nutno zajistit odstupy mezi lidmi,
v recepcích budov byla instalována plexiskla,
upravuje se vzduchotechnika a technologie, aby
se lidé neobávali chodit do práce. Na tuto situaci
reaguje certifikace WELL Health & Safety, která
je cenným vodítkem, jak řešit problematiku účinně a komplexně. Pražská kancelář Arcadis touto
certifikací disponuje již druhým rokem, přičemž
loni došlo k jejímu obnovení.
Jaká je do budoucna přidaná hodnota pro
firmy a investory, kteří budou stavět udržitelně a v souladu s parametry taxonomie EU?
LM: Pokud budou v souladu s taxonomií EU,
otevře se developerům a investorům přístup k financování od bank za výhodnějších podmínek.
Další prostředky na budoucí rozvoj mohou získat
prostřednictvím emise zelených dluhopisů neboli bondů, které jsou pro investory lákavé tím,
že umožňují zisk většího kapitálu s nižším úrokem a dlouhodobější návratností. A v neposled-
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ní řadě roste počet investičních fondů, které se
zaměřují výhradně na investice do udržitelných
a k životnímu prostředí přívětivých firem a projektů. A to je pro všechny hráče na realitním trhu
silnou motivací, aby plnili daná kritéria, přestože někteří z nich zatím tuto povinnost nemají.
Další motivací je bezesporu udržení konkurenceschopnosti a přístup k novým zakázkám,
protože firmy budou také od svých dodavatelů
vyžadovat, aby plnili parametry EU taxonomie.
V neposlední řadě je to možnost získat a udržet
si mladé talentované zaměstnance, pro něž je
dnes jednou z priorit, aby pracovali v kvalitním
prostředí a jejich zaměstnavatel dbal na udržitelnost a budoucnost celé planety.
Jak se vyvíjí zájem o služby v oblasti udržitelnosti a ESG? Jak si stojí ČR v porovnání
s Evropou?
MD: Pokud se týká ESG, tento pojem byl zmíněn již v roce 2005, skutečný zájem na našem
trhu ale vzbudil především v poslední době. Do
Česka s jeho implementací vstupují většinou
velké mezinárodní firmy, s nimiž spolupracujeme i v zahraničí, lokální společnosti tyto služby
poptávají relativně nově. V západní Evropě, na-

Konkurenční výhodou Arcadis je vedle mezinárodní působnosti také široké spektrum
nabízených služeb. V čem je silné zázemí firmy výhodou pro práci vašeho týmu?
MD, LM: Díky dlouholetým zkušenostem a odborné erudici našeho Sustainability týmu jsme
schopni poskytnout skutečně komplexní poradenství, které klientovi nejenom pomůže s ESG
tematikou, ale může zahrnovat i opravdu konkrétní technická řešení. Máme tedy velmi silné
základy pro ESG poradenství podpořené technickou odborností. V současné době nás klienti nejčastěji poptávají ohledně nastavení ESG
politiky nebo ESG assesmentu svých kancelářských budov, obchodních center nebo průmyslových hal. Nabízíme ale i odbornou expertizu,
včetně souboru doporučení, jak dosáhnout udržitelných cílů budov, procesů i firem v souladu
s novými trendy, environmentálními požadavky
i parametry nové evropské legislativy, včetně EU
Taxonomie.
Spektrum našich služeb pokrývá celý sektor udržitelnosti, od zelených certifikací, environmentálních/BOZP auditů, energetických auditů/modelů,
přes výpočet uhlíkové stopy, až po posouzení životního cyklu budov či analýzu klimatických rizik.
Nabídku rozšiřujeme o ESG Assement a reporting v souladu s regulací ESG a EU Taxonomií,
ale také o implementaci nových strategií. Své
klienty podpoříme při definování a také dosažení
vlastních i povinných udržitelných cílů a zvýšení
jejich konkurenceschopnosti. Díky silnému zázemí disponujeme zkušenými experty, kteří jsou
schopni zkonzultovat individuální potřeby a cíle
firem a poskytnout služby na klíč.
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LM: In the sphere of social responsibility, we are
following the area of health and safety, for which
WELL certification has already introduced a rating.
This means, for example, measuring the amount of
volatile organic matter, dust particles, and ozone in
the building, the quality of daylight, and many other
parameters. In oﬃce and business centres, we
are also currently addressing the issue of security
concerning the covid epidemic. In interior spaces,
it was necessary to ensure space between people,
plexiglass was installed in the reception spaces of
the buildings, and air conditioning and technologies
were adapted so that people would not be afraid to
go to work. WELL Health & Safety, which is a valuable guide for dealing with the issue eﬀectively
and comprehensively, responds to this situation.
Arcadis’ Prague oﬃce has had this certification for
two years now, and last year.
What is the future added value for companies and investors who build sustainably
and in accordance with the EU taxonomy
parameters?
LM: If they are in line with the EU taxonomy, developers and investors will be given access to
financing from banks at more favourable terms.
They can obtain further funds for future development by issuing green bonds that are attractive to
investors by allowing more capital gains with lower interest and longer-term returns. Growing number of investment funds are focusing exclusively
on investments in sustainable and environmentally-friendly companies and projects. And this is
a strong incentive for all players in the real estate
market to meet the given criteria, even though
some of them do not yet have this obligation.
There is no doubt that maintaining competitiveness and access to new orders is another incentive, as companies will also require their suppliers
to comply with EU taxonomy parameters. Last but
not least, it is an opportunity to acquire and retain
young talented employees, for whom it is now one
of the priorities to work in a quality environment for
an employer that is committed to the sustainability
and future of the entire planet.
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How is the interest in sustainability services and ESG evolving? How does the Czech
Republic stand compared to Europe?
MD: As far as ESG is concerned, this concept
was mentioned back in 2005, but it has especially
attracted genuine interest on our market in a recent period. It is primarily the large international
companies with which we cooperate abroad to
implement it in the Czech Republic, while local
companies are relatively new to asking for these
services. In Western Europe, for example in Great
Britain, these trends have been relevant for many
years already. Arcadis is one of the most prominent global players in environmental consultancy,
so we can build on global expertise and long-term
experience from established Western European
markets. In the field of green certifications, the
Prague oﬃce of Arcadis leads the way not only in
the CEE region but throughout Europe.
In addition to its international presence,
the wide range of services oﬀered is one
of Arcadis’ competitive advantages. In what
way is the strong background of the company an advantage for the work of your team?
MD, LM: Thanks to years of experience and technical expertise of our Sustainability team, we are
able to provide truly comprehensive services
that not only help the clients with ESG topics but

can also include particular technical solutions.
Therefore, we have a very strong foundation for
ESG consultancy supported by technical knowhow. Currently, clients often ask about setting up
ESG policies or ESG assessments of their oﬃce
buildings, shopping centres or industrial halls.
However, we also oﬀer professional expertise,
including recommendations on how to achieve
sustainable goals for buildings, processes, and
companies in line with new trends, environmental
requirements, and parameters of new European
legislation, including the EU Taxonomy.
Our range of services covers the entire sustainability sector, from green certifications, environmental/health and safety audits, energy audits/
models, and carbon footprint calculations, to
building life cycle assessments and climate risk
analyses. We are expanding the oﬀer to include
ESG assessments and reporting in accordance
with ESG and EU Taxonomy regulations, as
well as the implementation of new strategies.
We support our clients with defining as well as
achieving their own and mandatory sustainable
goals and increasing their competitiveness.
Thanks to a strong background, we have subject
matter experts who are able to provide support
in terms of individual client needs and goals and
provide turnkey services.
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