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Nová Waltrovka – budova Legatica bude vstupní branou nové čtvrti od stanice metra Radlická. Developerská společnost Penta Real Estate zahájila výstavbu městské čtvrti
Nová Waltrovka v Praze 5 – Radlicích, jejíž páteří bude velkorysý pěší bulvár s alejí stromů, vodními prvky a zelení ■ Zdroj: Penta Real Estate

VÝSTAVBA ČTVRTI Nová Waltrovka je v plném proudu
Legatica a Metalica vyrostou na Radlické do roku 2023

Od srpna vyrůstá v sousedství stanice metra
Radlická v Praze 5 první etapa městské čtvrti
Nová Waltrovka. Společnost Penta Real Estate

Pavel Streblov, ředitel komerčního
developmentu v Penta Real Estate
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navazuje v lokalitě na pomezí pražských
Jinonic a Radlic na svůj předchozí úspěšný
development Waltrovka, za nějž získala mezi-

Michaela Panošová, manažerka
pronájmů v Penta Real Estate

Štěpán Pergler, projektový
manažer v Penta Real Estate

národní uznání a řadu ocenění a který přilákal
prestižní giganty jako Johnson & Johnson,
Oracle a další. Pětihektarový browneld někdejší slévárny promění developer investicí 5 miliard korun v novou živou část města,
kde najde bydlení a práci téměř 4 500 lidí. Do
roku 2023 vzniknou podle projektu architektů z Atelieru M1 architekti dvě administrativní
budovy Legatica a Metalica nabízející přes
30 000 m2 prémiových komerčních prostor ve
standardu LEED Gold a 1 500 m2 teras, hotel
Zleep německého řetězce Deutsche Hospitality
se 166 pokoji a první z bytových domů. Pulzující
tepnou čtvrti bude 25 metrů široký pěší bulvár
oživený alejí stromů, zelenými ostrůvky a vodními prvky, lemovaný obchody a kavárnami.
Ve středu území se bude vyjímat na novém
náměstí historická budova slévárny s pivovarskou restaurací a komunitním centrem.
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Na pozemku u dálnice D3 poblíž Českých Budějovic plánuje developerská společnost Garbe Industrial Real Estate vybudovat v několika etapách průmyslový a logistický park
s 240 000 m2 pronajímatelných prostor ■ Zdroj: Garbe Industrial Real Estate

GARBE EXPANDUJE V ČESKÉ REPUBLICE
a vstupuje na Slovensko a do Polska

Martin Polák, výkonný ředitel
Garbe Industrial Real Estate pro
střední a východní Evropu
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Necelý rok po vstupu do střední
Evropy ohlásil německý logistický developer Garbe Industrial Real
Estate sérii nových akvizic v regionu. V dubnu získala společnost pozemek v Piešťanech, kde vybuduje
26 000 m2 průmyslových prostor.
V létě následovala akvizice 49 hektarů v Českých Budějovicích, na
nichž může vzniknout v několika fázích až 240 000 m2 pronajímatelných
ploch. Nedávno rma také dokončila
první nákupy výnosových nemovitostí: Spolu s německým investorem Union Investment koupila park
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v Senci u Bratislavy o ploše 34 600 m2 a následně investoval developer i v Polsku, kde získal výrobní závod Hubergroup ve Vratislavi
s plochou 22 000 m2 formou sale and lease back. Ve 4. kvartálu rma
očekává stavební povolení pro dva své nové developmenty: ve slovenských Piešťanech a českém Chomutově.
Všechny transakce byly oznámeny během necelých šesti měsíců.
Do České republiky vstoupila Garbe Industrial Real Estate loni v létě.
Evropskou expanzi rma zahájila v roce 2018 v Nizozemsku a poté pokračovala do Rakouska a Francie. Českou akvizicí v podobě 6,5hektarového
browneldu v Chomutově nedaleko německých hranic na severozápadě
ČR vstoupila Garbe na trhy střední Evropy. V loňském roce otevřela také
pobočku v Bratislavě se záměrem expandovat formou akvizic a developerských aktivit na Slovensku. Pozemek v Piešťanech s rozlohou 7 hektarů
a územním rozhodnutím byl první akvizicí rmy v zemi. V lokalitě poblíž
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Vysočanský mlýn, Praha 9 – Vysočany ■ První etapu zahrnující 220 nájemních bytů koupil už ve fázi projektování správce investičních fondů Mint Investments. Nemovitost zařadí do
fondu zaměřeného na nájemní bydlení MINT I. rezidenční podfond SICAV ■ Developer: Metrostav Development

BROWNFIELD PEKÁREN ODKOLEK se začíná
měnit v rezidenční areál Vysočanský mlýn
Nájemní bydlení láká investory
Společnost Metrostav Development zahájila
v červenci výstavbu první fáze rezidenčního
projektu Vysočanský mlýn nedaleko stanice
metra Vysočanská v Praze 9. Revitalizace
browneldu bývalých pekáren Odkolek, kde
vznikne celkem 660 bytů spolu s novými veřejnými prostory, si vyžádá investici 3,5 miliardy korun. Po dokončení nabídne areál nájemní i vlastnické bydlení v kombinaci s obchody a restauracemi, doplněné dvěma náměstími, pěším bulvárem a dvěma zelenými
parky. První, nájemní část projektu, koupil už
ve fázi projektování pro svůj rezidenční fond
český investor Mint Investments. Finalizace
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transakce se očekává po ukončení stavby,
v polovině roku 2023. Pro fond, který se
na nájemní bydlení specializuje, šlo o druhou akvizici, jíž následoval již v září nákup
rezidenčního nájemního projektu Bydlení
Skvrňany v Plzni developera Trigema.
Přeměnu browneldu pekáren Odkolek o rozloze 4,3 ha, prostírajícího se podél ulic Ke Klíčovu
a Jandova v sousedství vlakového nádraží
Praha-Vysočany, v novou část města zahájil
generální dodavatel Metrostav demolicí většiny
průmyslových budov, které přestaly plnit svoji
funkci již v roce 1995, kdy zde skončila výroba.

Ondřej Buršík, generální ředitel Metrostav Development
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