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Developerská společnost Panattoni pokra-
čuje ve výstavbě dosud největší distribuční 
haly v Česku. Se zprovozněním budovy o roz-
loze 233 700 m2, která je navržena jako vy-
soce automatizované robotické centrum pro 
e-commerce, se počítá na počátku roku 2025. 
Jak potvrdilo několik zdrojů z trhu, centrum 
v západočeském Chebu bude využívat švéd-
ský módní gigant H&M. V září dokončil deve-
loper čtyřpodlažní distribuční centrum pro 
světovou jedničku e-commerce Amazon na 
ploše 187 000 m2 v Kojetíně na Přerovsku. 
V současné době Panattoni v ČR dokončuje 
nebo staví celkem 11 projektů o souhrnné 
ploše přes půl milionu m2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Panattoni Park Ostrov North – Hall B ■ Developer: Panattoni

Panattoni Park Teplice ■ Developer: Panattoni
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