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Nejlepší právnická  rma pro
oblast nemovitostí a stavebnictví

v regionu st ední a východní
Evropy (2018)

|  HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, 
Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 
28 partnerů a celkem 250 právníků a daňových 
poradců největší nezávislou právnickou fi rmou 
ve střední Evropě

|  Tým více než 30 zkušených právníků včetně 
7 partnerů zaměřených na nemovitosti, staveb-
nictví a právo životního prostředí

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

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

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

Absolutní vít z sout že Právnická  rma roku 2021
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Investiční trh v České republice skončí le-
tos pravděpodobně s celkovou bilancí oko-
lo 1,75 miliardy eur, což je nejnižší objem 
dosažený v posledních 7 letech. Přestože 
objemy omezila další covidová vlna, vstu-
pují na trh opět velcí nadnárodní hráči a do-
končení řady perspektivních transakcí se 
tak očekává v příštím roce. V prvních třech 
kvartálech 2021 do nemovitostí v Česku 
směřovalo podle poradenské společnosti 
CBRE cca 1,3 miliardy eur. Třetinu objemu 
(31 %) přilákaly kancelářské budovy, které 
byly následovány průmyslovými nemovi-
tostmi s 24% podílem; celkem 14 % repre-
zentovaly maloobchodní investice. Zatímco 
druhému čtvrtletí vévodily kanceláře, třetí 
kvartál ovládl s převahou průmyslový sektor 
(44 %), kde byly uzavřeny i dvě nejvýznam-
nější akvizice: nákup čtyř průmyslových 
parků z panevropského portfolia APEX čín-
ským investorem CGL Investment a nákup 
tří budov Logistického Parku Nošovice ame-
rickým správcem investičních fondů EQT 
Exeter. Na něj by měla navazovat další akvi-
zice v podobě skladové části areálu Ostrava 
Airport Multimodal Park. Trh se tak dočká 
možná své první letošní více než stomilio-

nové investice. K významným obchodům 
4. kvartálu se řadí i nákup portfolia 3 kance-
lářských budov v Karlíně společností ČMN 
nebo akvizice komplexu dvou kancelář-
ských budov na Praze 4 – Pankráci, uzavře-
ná investičním fondem Generali Real Estate 
(GREF). Nového majitele čekají také napří-
klad pražské nemovitosti Charles Square 
Center, BB Centrum – E (ČEZ), City West – A, 
Coral nebo SmíchOFF.

Do začátku prosince 2021 se v Česku uzavře-
ly transakce v hodnotě cca 1,5 miliardy eur. 
Společnosti Colliers a Savills očekávají, že 
celkový letošní objem investic bude oscilovat 

mezi 1,7–1,75 milionu eur. Bude tak dosaženo 
nejnižší úrovně od roku 2013. V letech 2014 
až 2020 se investiční objemy pohybovaly 
v ročním průměru kolem 3 miliard eur. Kondici 
trhu pod vlivem pandemie naznačily už první 
tři kvartály 2021: dosažená hodnota 1,3 mili-
ardy eur znamená oproti shodnému období 
roku 2020 zhruba 40% pokles. „Pomineme-li 
loňskou na české poměry zcela výjimečnou 
akvizici bytového portfolia Residomo v hodno-
tě 1,3 miliardy eur, jedná se o 52% meziroční 
nárůst. V ročním srovnání Q3/2021 se stejným 
čtvrtletím loňského roku vidíme nárůst 48 %,“ 
vysvětluje investiční analytik CBRE, Tomáš 
Krus. „V současnosti pracujeme na inves-
tičních transakcích v hodnotě 1 miliardy eur 
s očekávaným uzavřením v roce 2022. Trh tak 
míří k dalšímu zotavení.“ 

Jak se shodují realitní poradci, výrazně rostla 
napříč segmenty aktivita domácího kapitálu. 
Ten stál za téměř 49 % objemu všech obchodů 
uzavřených za první tři kvartály roku 2021. Víc 
než polovinu investičního objemu měli na kontě 
zahraniční investoři. Přes 9 % reprezentoval 
rakouský kapitál, po sedmi procentech si připsali 
investoři z Německa, USA a Číny. 
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Český INVESTIČNÍ TRH

Největší akvizicí 3. čtvrtletí byl prodej průmyslového portfolia APEX zahrnující v ČR 
4 logistické parky: P3 Hradec Králové, P3 Turnov, P3 Prague Bluepark a P3 Předlice  
čínskému investorovi CGL (86 mil. eur)

Společnost Generali Real Estate odkoupila v prosinci 2021 v business lokalitě Praha 4 –  
Pankrác centrálu skupiny Generali. Prodejcem byla skupina CPIPG

Multifunkční budovu Charles Square Center v Praze 2 
s moderními kancelářemi a obchodní galerií kupuje 
německý investor KGAL
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This year, the investment market in the Czech 
Republic will most likely end up with an over-
all balance of around EUR 1.75 billion, which is 
the lowest volume achieved in the last 7 years. 
Even though the volume was limited by an-
other covid wave, large multinational play-
ers are once again entering the market and 
a number of promising transactions are ex-
pected to be completed next year. In the fi rst 
three quarters of 2021, approximately EUR 
1.3 billion was directed towards real estate in 
the Czech Republic, according to the consult-
ing company CBRE. Offi  ce buildings attracted 
a third of the volume (31 %), followed by indus-
trial properties with a 24% share; retail invest-
ment represented a total of 14 %. While offi  ces 
reigned in the second quarter, the third quarter 
was dominated by the industrial sector (44 %), 
where two major acquisitions were concluded: 
the purchase of four industrial parks from the 
pan-European APEX portfolio by the Chinese 
investor CGL Investment and the purchase of 
the three buildings in Logistic Park Nošovice 
by the US investment fund manager EQT 
Exeter. This should be followed by another ac-
quisition in the form of the warehouse part of 
the Ostrava Airport Multimodal Park. Thus, the 
market may very well see its fi rst investment 
for more than a hundred million euros. The 
purchase of a portfolio of 3 offi  ce buildings in 
Karlín by ČMN and the acquisition of a complex 
of two offi  ce buildings in Prague 4 – Pankrác, 
concluded by the Generali Real Estate (GREF) 
investment fund, are among the major trading 
activities of the 4th quarter. Prague’s Charles 
Square, BB Centrum E (ČEZ), City West A, 
Coral and SmíchOFF are also awaiting new 
owners, for example.

Selected investment transactions in Q1-Q4/2021

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

Q1 2021 Proton Therapy Center Czech Prague 8 Healthcare est.97 Immorent Raiffeisen Leasing 

Q1 2021 Nová Karolina Park Ostrava Offi ce 80 Passerinvest RT Torax Group

Q1 2021 Parkview Prague 4 Offi ce 77 Skanska Deka Immobilien

Q1 2021 Arete portfolio (11 assets in CR + SR) 4 regional assets Industrial 113 (51 in CR) Arete Cromwell 

Q1 2021 Unicity Plzeň (226 units) Pilsen Residential 23 Daramis Heimstaden Bostad

Q1 2021 Lihovar Smíchov Prague 5 Land/Resi na Goldfi n Investments Trigema

Q1 2021 Transgas Prague 1 Land/Mix na HB Reavis PSN

Q1 2021 Industrial Park Červený Kostelec Červený Kostelec Industrial 10 Czech private individuals Expandia

Q1 2021 B&B Hotel Prague 8 + Budapest Hotel na B&B Hotels Primonial REIM

Q1 2021 Retail Park Poděbradská Prague 9 Retail 9 KPD Group + Exafi n Conseq

Q2 2021 Avenir Business Park Prague 5 Offi ce 66,5 Tristan Capital AFI Europe

Q2 2021 Explora Business Center Prague 5 Offi ce 70 Golden Star Group Trigea

Q2 2021 Korso Karviná Karviná Retail na Bluehouse Conseq 

Q2 2021 Platinium Brno Offi ce 23,5 Reico RSBC

Q2 2021 Millenium Center Brno Offi ce 7,5 Generali Investment CEE RSBC

Q2 2021 Jankovcova 23 Prague 7 Offi ce <10 Immoreal VCHT

Q2 2021 Janská 10 Brno Offi ce <5 Česká spořitelna Local investor

Q2 2021 Pergamenka Holešovice (160 units) Prague 7 Residential 45 Finep Heimstaden Bostad

Q2 2021 Vysočanský mlýn (200 units) Prague 9 Residential 47 Metrostav Mint Investment

Q2 2021 Grammercy portfolio – Pohořelice Brno-Pohořelice Industrial na Clarion Gramercy Dream Industrial REIT

Q2 2021 Skyport Prague 6 (airport) Industrial 22 Czechoslovak Group Ventus & Sky Logistica

Q2 2021 Retail Park Netolice Netolice Retail na DRFG ZDR Investments 

Q2 2021 Retail park Ovčáry Ovčáry Retail na KPD Group Patria

Q2 2021 Retail Park Mohelnice Mohelnice Retail na KPD Group Patria

Q2 2021 VGP Park Ústí nad Labem Ústí nad Labem Industrial na VGP Allianz

Q2 2021 Retail Arena Chodov Prague 4 Retail na DRFG ZDR Investments Sicav

Q2 2021 Retail Park Nové Butovice Prague Retail na x Generali Real Estate

Q3 2021 P3 portfolio (4 assets) APEX Prague + regions Industrial 86 P3 CGL (CNIC)

Q3 2021 Logistics Park Nošovice Ostrava-Nošovice Industrial na Concens Exeter

Q3 2021 Retail Parks Haná Olomouc + Ostrava Olomouc, Ostrava Retail na Aberdeen Standard Invest Trigea

Q3 2021 Hotel Ventana Prague 1 Hotels na HNWI BTL Real

Q3 2021 Technopark Pekařská Prague Offi ce na ICP Capital GEMINI oční klinika a.s.

Q3 2021 Lyra Offi ce Building Prague 5 Offi ce na Bauer Media 100 Towers Holding

Q3 2021 SC Opatovská Prague 4 Retail na TTP Invest Conseq

Q3 2021 Beroun industrial property Beroun Industrial na Hronovský s.r.o. Arete Group

Q3 2021 Chrastava Business Park Liberec Industrial na JMM Capital CTP

Q3 2021 Skvrňany portfolio Trigema (100 units) Pilsen Residential na Trigema Mint Investment

Q3 2021 Residential building (274 units) Ostrava Residential na x Czech Home Capital (DRFG)

Q3 2021 Pekárny Brno Brno Residential na x Siko

Q3 2021 Ústí nad Labem residential portfolio Ústí nad Labem Residential na x Fond Českého Bydlení 

Q3 2021 Development portfolio CR Residential na Domoplan DRFG

Q3 2021 Protivín castle Protivín Hotels na x IC Group

Q3 2021 Lázně Jáchymov Jáchymov Healthcare na Lázně Luhačovice HNWI

Q3 2021 Hagibor offi ce I (2 buildings – 50%) Prague – forward deal (JV) Offi ce na Crestyl EP Real Estate

Q3 2021 ČEZ Building – not closed yet Prague 4 Offi ce na CPI Group RSBC

Q3 2021 Rezidence Spojovací /development Prague 9 Residential na x DRFG Czech Fund

Q3 2021 Data Center DC7 Prague 10, K Pérovně Alternative na Apollon Property Raiffeisen inv. společnost

Q3 2021 Albert Tábor Tábor Retail na Ahold Star Capital Finance

Q3 2021 Rezidence Ke Karlovu Prague Residential na x Generali Real Estate Fund

Q4 2021 Portfolio Aperion, Corso Karlín, Zirkon Prague 8 (3 buildings) Offi ce 80+ Revetas Capital Fund II ČMN

Q4 2021 Patria Park Planá Planá nad Lužnicí Industrial na SCPP Patria investiční společnost

Q4 2021 Innogy complex Plynárenská Brno Offi ce na x PSN

Q4 2021 Eastgate Park Prague Industrial na Charnwood Hines Global

Q4 2021 Reda Brno Industrial na RSBC Schonfeld partners

Q4 2021 Vítězné náměstí 4. kvadrant Prague 6 Land/mix na VŠCHT Penta, Sekyra Group, Kaprain

Q4 2021 Centro Retail Park + Most Retail Park Ostrava, Most Retail na Focus Estate Fund DRFG

Q4 2021 ProStorage Prague 10 Industrial na DRFG Koupelny Ptáček

Q4 2021 OC Riviera Brno Retail na DRFG Overeus

Q4 2021 CAR Retail Park České Budějovice Retail na DRFG Koupelny Ptáček

Q4 2021 Invalidovna project Prague 8 Land/Resi na Erste Group Immorent Trigema

Q4 2021 Hotel Astra Prague Hotels na x Fidurock

Q4 2021 Residential portfolio (6 buildings) Pilsen Residential na RSBC Generali Real Estate

Q4 2021 Generali Headquarters Pankrác Prague 4 Offi ce na CPI Property Group Generali Real Estate

Zdroj/Source: BW, JLL, market sources ■ Price: market sources

The Czech 
INVESTMENT 
MARKET
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Rostoucí sílu českých investičních fondů potvrdila 
i říjnová akvizice tří kancelářských budov v Praze 8 
– Karlíně. Portfolio o rozloze 30 000 m2 zahrnují-
cí budovy Corso Karlín, Aperion (známý i jako 
Rubín) a Zirkon v sousedství stanice metra 
Křižíkova získala od společnosti Revetas Capital 
česká skupina ČMN. Hodnota transakce přesáhla 
2 miliardy korun (cca 80 mil. eur), to z ní činí jednu 
z největších investic tohoto roku na kancelářském 
trhu. Kupce zastoupili poradci CBRE, fi nancování 
poskytla Raiff eisenbank. ČMN se zapsala do pově-
domí trhu už svými akvizicemi komplexu Churchill 
nad hlavním nádražím (2019), dvou objektů areálu 
City West (C1 a C2) ve Stodůlkách (2020) nebo 
budovy BLOX (2019) na Evropské třídě v Praze 6 
– Dejvicích. Celkem dnes společnost spravuje ne-
movitostní portfolio o rozloze 150 000 m2.

Do kancelářských aktiv směřovalo v prvních 
devíti měsících roku podle CBRE 31 % všech 
investic reprezentující hodnotu cca 403 milionů eur.

V prosinci promluvila do letošního objemu inves-
tic v Česku významně také společnost Generali 
Real Estate. Jménem svého realitního fondu 
(GREF) odkoupila dvě kancelářské budo-
vy s rozlohou 37 000 m2 v zavedené pražské 
business lokalitě Pankrác. Prodávajícím byla 
česká skupina CPIPG miliardáře Radovana 
Vítka. V budovách sídlí od roku 2008 centrála 
skupiny Generali pro střední a východní Evropu. 
Komplex, který byl v posledních dvou letech 
uzpůsobený hybridnímu pracovnímu modelu, 
projde nyní zásadní rekonstrukcí s vizí mini-
malizovat uhlíkovou stopu snížením spotřeby 
energie a zvýšením využití chytrých technologií. 
Vybaven bude zázemím pro cyklisty, inteligent-
ními parkovacími systémy, nabíjecími stanicemi 
pro elektromobily a novými prostory pro týmovou 
spolupráci.  

Pro Generali se jedná již o čtvrtou letošní 
akvizici na českém trhu. Nákup Retail Parku 
v Praze – Nových Butovicích, uzavřený ve 
druhém kvartálu 2021, následovala investice do 
pražské rezidenční nemovitosti Ke Karlovu a do 
portfolia šesti nemovitostí s nájemními byty 

v Plzni, které fond získal od české společnos-
ti RSBC. Vůbec poprvé fond nakupoval mimo 
Prahu, díky letošním akvizicím tak vlastní již 
deset rezidenčních budov. Nové nemovitosti se 
nacházejí v přímé blízkosti historického centra 
Plzně a většina z nich prošla v roce 2018 kom-
pletní rekonstrukcí. Generali Fond realit plánuje 
několik nákupů i na přelomu roku a následně 
v průběhu roku 2022. S majetkem v objemu více 
než 351 mld. korun je Generali investiční společ-
nost jedním z největších správců aktiv v České 
republice.

Jak uvedla společnost CBRE, rezidenční sek-
tor reprezentoval v prvních třech kvartálech 
roku 2021 cca 8 % celkového objemu transakcí; 
14% podíl přilákala retailová aktiva, jejichž ob-
jem vzrostl v samotném třetím čtvrtletí na 19 %. 
Jednoznačným vítězem třetího kvartálu byl 
s téměř polovičním podílem (44 %) průmys-
lový a logistický sektor, tažený letošní rekord-
ní nájemní aktivitou především ze strany fi rem 
z oblasti e-commerce. 

Okolo kancelářské budovy SmíchOFF v lokalitě Prahy 5 –
Anděl krouží investiční skupina Portiva

Coral Offi  ce Park v Praze 5 – Nových Butovicích čeká
nového majitele

Skupina ČMN koupila v říjnu 2021 portfolio 3 kancelářských budov Corso Karlín, Zirkon a Aperion od společnosti
Revetas Capital (cca 80 mil. eur)

Nákupem portfolia 6 rezidenčních nemovitostí v Plzni 
vstoupila Generali Real Estate poprvé mimo Prahu  
Zdroj: Generali
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By the beginning of December 2021, transac-
tions worth around EUR 1.5 billion had been con-
cluded in the Czech Republic. Colliers and Savills 
expect this year’s total investment to fall between 
EUR 1.7–1.75 billion. This will be the lowest level 
achieved since 2013. Between 2014 and 2020, in-
vestment volumes averaged around EUR 3 billion 
per year. The fi rst three quarters of 2021 indicated 
the health of the market under the infl uence of 
the pandemic: the EUR 1.3 billion achieved rep-
resents roughly a 40% decline compared to the 
same period of 2020. “If we ignore last year’s ac-
quisition of the EUR 1.3 billion Residomo residen-
tial portfolio, which was exceptional under Czech 
standards, this is a 52% year-on-year increase. In 
the annual comparison of Q3/2021 with the same 
quarter of last year, we see an increase of 48 %,” 
explained Tomáš Krus, an Investment Analyst for 
CBRE. “We are currently working on EUR 1 billion 
worth of investment transactions that we expect 
to conclude in 2022. The market is thus moving 
toward further recovery.” 

As real estate advisors agree, domestic capital 
activity has increased signifi cantly across seg-
ments. It was behind almost 49 % of the volume
of all transactions concluded during the fi rst three 
quarters of 2021. More than half of the investment 
volume was by foreign investors. Austrian capital 
represented more than 9%, with 7% credited to in-
vestors from Germany, the USA and China. 

The growing strength of Czech investment funds 
was confi rmed by the October acquisition of 
three offi  ce buildings in Prague 8 – Karlín. The 
30,000 m2 portfolio, containing Corso Karlín, 
Aperion (also known as Rubín) and Zirkon 
in the vicinity of the Křižíkova metro station, was 
acquired from Revetas Capital by the Czech 
group ČMN. The value of the transaction ex-
ceeded CZK 2 billion (about EUR 80 million), 
which makes it one of the largest investments 
this year on the offi  ce market. The buyers were 
represented by CBRE’s advisers and the fi -
nancing was provided by Raiff eisenbank. ČMN 

came into prominence through its acquisitions 
of the Churchill complex above the main station 
(2019), two City West buildings (C1 and C2) in 
Stodůlky (2020) and the BLOX building (2019) 
on Evropská třída in Prague 6 – Dejvice. Today 
the company manages a real estate portfolio to-
talling 150,000 m2.

According to CBRE, 31 % of all investments 
representing around EUR 403 million were 
channelled into offi  ce assets in the fi rst nine 
months of the year.

In December, Generali Real Estate also made 
a signifi cant dent into this year’s investment vol-
ume in the Czech Republic. On behalf of its real 
estate fund (GREF), it bought two offi  ce build-
ings with an area of 37,000 m2 in the estab-
lished Prague business locality of Pankrác. The 
seller was the Czech group CPIPG, belonging 
to billionaire Radovan Vítek. The buildings have 
been the headquarters of the Generali Group 
for Central and Eastern Europe since 2008. The 
complex, which has been adapted to the hybrid 
work model over the last two years, will now un-
dergo major reconstruction with the vision of mini-
mising the carbon footprint by reducing energy 

consumption and increasing the use of smart 
technologies. It will be equipped with facilities for 
cyclists, intelligent parking systems, electric car 
charging stations and new spaces for teamwork.  

For Generali, this is the fourth acquisition of 
this year on the Czech market. The purchase of 
a Retail Park in Prague 5 – Nové Butovice, 
concluded in the second quarter of 2021, was 
followed by an investment into the residen-
tial property Ke Karlovu in Prague and into 
a portfolio of six properties with rental fl ats 
in Plzeň, which the fund acquired from the 
Czech company RSBC. For the fi rst time, the 
fund bought outside of Prague and, thanks to 
this year’s acquisitions, it already owns ten resi-

Corso Karlín, Prague 8 ■ The offi  ce portfolio of 3 buildings in Prague 8 was acquired by ČMN from Revetas Capital for 
EUR 80 mil. ■ Source: ČMN

Retailpark Haná Olomouc was acquired by Trigea from 
Standard Aberdeen ■ Source: CBRE
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Největší uzavřenou transakcí 3. kvartálu byl po-
dle poradenské společnosti Colliers s hodnotou 
86 mil. eur prodej části panevropského portfo-
lia APEX zahrnující v Česku čtyři průmyslové 
nemovitosti: P3 Prague Bluepark, P3 Předlice, 
P3 Hradec Králové a P3 Turnov, které získal čín-
ský investor CGL. Druhou největší transakcí, 
s hodnotou podle Colliers jen o málo nižší, se 
stala akvizice Logistického parku Nošovice, 
který tvoří tři skladovací haly s celkovou roz-
lohou 64 000 m2. Z nošovického parku zajišťuje 
společnost Hyundai Glovis logistické opera-
ce pro sousední automobilku Hyundai Motors. 
Kupujícím byl americký správce investičních 
fondů EQT Exeter. Ten svou první nemovitost 
v Česku, kterou vstoupil na místní realitní trh, 
získal od developera Concens. Prodejce za-
stoupila CBRE.

Jak se shoduje několik různých zdrojů z trhu, 
na akvizici v Nošovicích naváže americký gi-
gant probíhajícím nákupem skladovací čás-
ti nedalekého areálu developera Concens 
„Ostrava Airport Multimodal Park“. Český trh 
tak možná zaznamená svou první letošní in-
vestici přesahující 100 milionů eur. Některé 
zdroje z trhu naznačují, že se může jednat 
o hodnotu více než 130 milionů eur. Po svém 
dokončení bude park tvořit vedle terminálu 
kombinované dopravy, který bude největším 
ve střední a východní Evropě, také 5 sklado-
vacích a výrobních hal, s celkovou rozlohou 
234 000 m2. Tři budovy, které jsou již dokonče-
ny, si pronajímají firmy jako Central Warehouse 
Solutions (Skladon), Continental Barum, DHL, 
Geis, Hyundai Glovis, PST CLC, Rhenus 
Logistics a UFI Filters.

Skupina EQT je s aktivy v hodnotě 70 miliard 
eur, která spravuje v rámci 27 aktivních fondů, 
jedním z největších realitních investorů na světě. 
V září uzavřel EQT Exeter také akvizici osmi lo-
gistických nemovitostí v pěti polských městech 
s celkovou rozlohou 160 000 m2.

Logistický sektor, který v tomto roce zaznamenal 
rekordní čísla co do výstavby i v objemu nově uza-
vřených pronájmů, přilákal vedle nadnárodních 
hráčů také domácí investory a české investiční 
fondy. Ve 4. kvartálu oznámila svou první průmyslo-
vou akvizici investiční společnost Patria, která jmé-
nem svého Patria Logistiko-Retailového Fondu 
uzavřela nákup logistického parku v Plané Nad 
Lužnicí v Jihočeském regionu. Plochu 18 000 m2 
si dlouhodobě pronajímá společnost C.S.CARGO. 
V perspektivním sektoru investoval také např. 
Hines Global, Schonfeld & partners a plánované 
investice ohlásila i skupina DRFG nebo BHS.

Přetlak investičního kapitálu a nízké yieldy lákají 
na trh i nové produkty, kterých je v nabídce podle 
poradců nadále nedostatek: na trh tak vstupuje po-
dle zdrojů z trhu např. průmyslový a logistický areál 
Continental Brandýs Nad Labem (CPIPG); no-
vého vlastníka čekají pražské kancelářské nemovi-
tosti, jako jsou Coral Offi  ce Park Nové Butovice, 
Smíchov Gate, City West A nebo předloni zkolau-
dovaná novostavba SmíchOFF, kolem níž údajně 
krouží investiční skupina Portiva. Německý inves-
tor KGAL, který již v centru Prahy vlastní komerč-
ní budovu DRN na Národní třídě, dokončuje nyní 
akvizici další budovy v lukrativní lokalitě: Charles 
Square Center – multifunkční nemovitosti s mo-
derními kancelářemi a dvoupodlažní nákupní ga-
lerií o celkové rozloze 18 300 m2. Za transakcí stojí 
údajně poradenská společnost Savills.

Výnosy u nejkvalitnějších nemovitostí v kance-
lářském sektoru dosahují podle Colliers úrovně 
4,25 %, u průmyslových nemovitostí činí výnoso-
vá míra 4,50 % a v segmentu obchodních center 
5,25 %. V sektoru nájemních rezidencí zůstávají 
výnosy aktuálně na úrovni 4 %.

Ostrava Airport Multimodal Park ■ Developer: Concens Investments

P3 Turnov – 4 parky z panevropského portfolia APEX 
získal ve 3. čtvrtletí čínský investor CGL

Logistický Park Nošovice koupil ve 3. čtvrtletí americký 
investor EQT Exeter od developera Concens Investment
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dential buildings. New properties are located in 
the immediate vicinity of the historical centre of 
Plzeň and most of them underwent complete re-
construction in 2018. The Generali Real Estate 
Fund is planning several more purchases at the 
turn of 2021 and 2022 and subsequently during 
the course of next year. With assets of more than 
CZK 351 billion, Generali is one of the largest as-
set managers in the Czech Republic.

According to CBRE, the residential sector repre-
sented around 8 % of the total volume of trans-
actions in the fi rst three quarters of 2021; retail 
assets attracted a 14% share and their volume 
rose to 19 % in the third quarter. The clear win-
ner of the third quarter was the industrial 
and logistics sector, with a share of almost 
half (44 %), driven by record-breaking lease ac-
tivity, primarily on the part of e-commerce fi rms.

According to the consulting company Colliers, 
the largest transaction concluded in Q3, with 
a value of EUR 86 million, was the sale of a part 
of the pan-European APEX portfolio, contain-
ing four industrial properties in the Czech 
Republic: P3 Prague Bluepark, P3 in Předlice, 
P3 Hradec Králové and P3 Park Turnov, which 
were acquired by the Chinese investor CGL. 
The second largest transaction, with a value only 
a little bit lower, according to Colliers, was the 
acquisition of the Logistics Park Nošovice, 
which consists of three storage halls with a to-
tal area of 64,000 m2. Hyundai Glovis provides 
logistics operations for the adjacent Hyundai 
Motors automobile factory from the Nošovice 
park. The buyer was the American investment 
fund manager EQT Exeter. It acquired this, its 
fi rst Czech property, through which it entered the 
local market, from the development company 
Concens. The seller was represented by CBRE.

As several diff erent sources from the market 
agree, the US giant will follow up the acquisi-
tion in Nošovice with the purchase of the ware-
house part of Concens’ nearby “Ostrava Airport 

Multimodal Park”, currently under negotiations.  
The Czech market may thus record its fi rst in-
vestment in excess of EUR 100 million this year. 
Some market sources suggest that this may 
be worth more than EUR 130 million. After its 
completion, the park will comprise, in addition 
to the combined transport terminal, which will be 
the largest in Central and Eastern Europe, fi ve 
storage and production halls with a total area 
of 234,000 m2. The three buildings that have al-
ready been completed are rented by companies 
such as Central Warehouse Solutions (Skladon), 
Continental Barum, DHL, Geis, Hyundai Glovis, 
PST CLC, Rhenus Logistics and UFI Filters.

With assets worth EUR 70 billion, which it man-
ages under 27 asset funds, the EQT Group is one 
of the world’s largest investors. In September, 
EQT Exeter also concluded the acquisition of 
eight logistics properties in fi ve Polish cities with 
a total area of 160,000 m2.

The logistics sector, which recorded record num-
bers in terms of both construction and new lease 
volumes this year, also attracted domestic inves-

tors and investment funds. In the fourth quarter, 
the Patria investment company announced its 
fi rst industrial acquisition. It concluded the pur-
chase of a logistics park in Planá nad Lužnicí
in the South Bohemia Region on behalf of its 
Patria Logistics-Retail Fund. C.S.CARGO has 
a long-term lease for the area of 18,000 m2. Hines 
Global and Schonfeld & partners also invested in 
this promising sector, and the DRFG group and 
BHS also announced planned investments.

The excess of investment capital and low yields 
are attracting new products to the market, which 
continue to be in scarce supply. Thus, accord-
ing to sources from the market, the Continental 
Brandýs nad Labem industrial and logistics 
complex (CPIPG), for example, is entering the 
market, while new owners also await Prague of-
fi ce properties such as Coral Offi  ce Park Nové 
Butovice, Smíchov Gate, City West A and 
the new SmíchOFF building, around which the 
Portiva investment group is allegedly circling. The 
German investor KGAL, who already owns the 
DRN offi  ce building in the centre of Prague on 
Národní třída, is now completing the acquisition 
of another building in a lucrative location: Charles 
Square Center – a multifunctional property with 
modern offi  ces and a two-storey shopping mall 
with a total area of 18,300 m2. The Savills consult-
ing company is allegedly behind the transaction.

According to Colliers, yields for the highest-
quality real estate in the offi  ce sector are around 
4.25 %, for industrial properties 4.50 %, and 
for the shopping centre segment 5.25 %. In the 
rental housing segment, they are currently at 
about 4 %.

Patria Park Planá in the South Bohemia was acquired by Patria Logistics-Retail Fund in Q4/2021
Source: Patria investiční společnost

Smíchov Gate in Prague 5 is waiting for a new owner
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Patria investiční společnost dokončila jen za 
poslední půlrok akvizice tří nových nemovi-
tostí v Česku. Pro uzavřený fond kvalifi kova-

ných investorů s názvem Patria Logisticko-
-Retailový Fond získala v létě dva moderní ná-
kupní parky v Ovčárech u Kolína a v moravské 

Mohelnici o souhrnné ploše přes 12 000 m2; 
v říjnu následovala akvizice čerstvě dokonče-
ného moderního distribučního centra v Plané 
nad Lužnicí na dálnici D3 – 29 km od Českých 
Budějovic, jíž vstoupil investor na perspektivní 
trhy průmyslu a logistiky. Patria tak pokračuje 
v posilování a diverzifi kaci svých nemovitost-
ních aktiv. Investor dal o sobě vědět již svými 
předchozími nákupy portfolia nájemních bytů 
v Brně a Plzni či pražské administrativní bu-
dovy v zavedeném komerčním areálu City 
West. Celkem dnes spravuje Patria v rámci tří 
investičních fondů osm nemovitostí. Jaké jsou 
parametry nového fondu a jaká je budoucí in-
vestiční strategie společnosti? Nejen o tom 
hovoříme s Ninou Kozákovou a Tomášem 
Pribišem, členy představenstva zodpovědný-
mi za akvizice a asset management.
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Patria posiluje portfolio o segmenty retailu a logistiky: 
Akvizici nákupních parků v Ovčárech u Kolína a Mohelnici 
následuje investice do moderního distribučního centra 
Partner in Pet Food a C.S.CARGO v Jižních Čechách

Nina Kozáková, členka představenstva
zodpovědná za akvizice a asset management,
Patria investiční společnost

Tomáš Pribiš, člen představenstva
zodpovědný za akvizice a asset management,
Patria investiční společnost

První letošní akvizicí Patria Logisticko-Retailového Fondu byl nákupní park Ovčáry u Kolína s dvaceti dlouhodobými nájemci a rozlohou 9 700 m2. K nájemcům patří značky jako Lidl,  
Action, Pepco, KiK, NKD, Sinsay, Wiky hračky nebo Super Zoo ■ Zdroj: Patria investiční společnost
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In just the last half a year, the Patria invest-
ment company completed the acquisition of 
three new properties in the Czech Republic. 
It acquired two modern retail parks in Ovčáry 
u Kolína and in Moravia’s Mohelnice in the 
summer with a total area of over 12,000 m2

for a closed qualifi ed investors fund called 
the Patria Logistics-Retail Fund. This was 
followed in October with the acquisition of 
the newly completed modern distribution 
centre in Planá nad Lužnicí on the D3 motor-
way, 29 km from České Budějovice, through 
which the investor entered the promising 
industry and logistics markets. Thus, Patria 

continues to strengthen and diversify its 
real estate assets. The investor has already 
made a name for itself through its previous 
purchases of a portfolio of rental fl ats in 
Brno and Plzeň, and a Prague offi  ce build-
ing in the established City West commercial 
complex. Today, Patria manages a total of 
eight properties in three investment funds. 
What are the parameters of the new fund 
and what is the company’ future investment 
strategy? We talked about all this and more 
with Nina Kozáková and Tomáš Pribiš, mem-
bers of the Board of Directors responsible 
for acquisitions and asset management.

Patria is entering two new segments through 
this year’s acquisitions. What makes them 
attractive to your investors? 
NK: Our goal is to search for properties with 
long-term sustainable and growth potential 
for investors of the Patria investment com-
pany’s funds, such as clients of Wealth Offi  ce 
and ČSOB’s Private Bank. Logistics have seen 
a steep rise in the past year as a result of the 
massive development of online shopping and e-
commerce, and market fi gures confi rm that it will 
continue to grow. Thus, we are entering the logis-
tics market at a time when high-quality logistics 
properties in the vicinity of motorway corridors 

Patria Park Planá – the modern distribution centre of Partner in Pet Food and C.S.CARGO in Planá nad Lužnicí (South Bohemia) – acquired by Patria Logistics-Retail Fund in Q4/2021   
Source: Patria investiční společnost

Patria strengthens its portfolio with retail and logistics segments: 
The acquisition of retail parks in Ovčáry u Kolína and Mohelnice 
was followed by an investment in the modern Partner in PET Food 
and C.S.CARGO distribution centre in South Bohemia
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Patria vstupuje letošními akvizicemi do 
dvou nových segmentů. V čem jsou pro vaše 
investory atraktivní? 
NK: Naším cílem je vyhledávat pro investory 
fondů Patria investiční společnosti, kterými jsou 
klienti Wealth Offi  ce a Privátního bankovnictví 
ČSOB, nemovitosti s dlouhodobě udržitelným 
a růstovým potenciálem. Logistika zažívá v po-
sledním roce v důsledku masivního rozvoje in-
ternetového nakupování a e-commerce strmý 
vzestup a čísla z trhu potvrzují, že dále poroste. 
Na trh logistiky tak vstupujeme v době, kdy se 
kvalitní logistické nemovitosti v sousedství dál-
ničních koridorů stávají exkluzivním zbožím. Svůj 
potenciál potvrdil také segment retailparků se 
silným nájemním mixem, kde jsou zastoupeni 
kvalitní potravináři, segment DIY, vybavení do-
mácnosti a sortiment denní potřeby, tedy oblasti, 
které prokázaly svou odolnost vůči otřesům trhu 
a rostly navzdory výzvám spojeným s pandemií. 
TP: Investorům zároveň nabízíme možnost seg-
mentové a geografi cké diverzifi kace, což přispí-
vá ke stabilitě portfolia a zvyšuje jeho přidanou 
hodnotu v dlouhodobém horizontu. 
O atraktivitě fondu svědčí i fakt, že byl kompletně 
upsán v horizontu necelého měsíce.

První dvě investice, které jste realizovali jmé-
nem nového Patria Logisticko-Retailového 
Fondu letos v létě, zahrnují nákupní parky 
v Mohelnici a Ovčárech u Kolína. Můžeme 
si je představit podrobněji? Kdo byl vaším 
partnerem na straně prodejce?

TP: Prodávajícím byla v obou případech spo-
lečnost KPD Group. Jedná se o nákupní parky 
v zavedených lokalitách, které jsou obsazeny 
nájemci s dlouhodobými smlouvami. Retailový 
park v Mohelnici je nemovitost o výměře cca 
3 000 m2, jehož hlavními nájemci jsou oblíbené 
maloobchodní koncepty Mountfi eld a Jysk, tedy 
prodejce potřeb pro zahradu a stavbu a prodejce 
nábytku a vybavení pro domácnost, kteří budou 
prostory využívat po dobu 10 let. Obě značky 
jsou generátorem návštěvnosti celé obchodní 
zóny, kde je soustředěna řada známých hráčů 
a která je pro obyvatele města Mohelnice hlavní 
nákupní destinací.
NK: Druhou nemovitostí je nákupní park Ovčáry, 
který má s 9 700 m2 víc než trojnásobnou plochu. 
Nachází se v sousedství automobilky Toyota (dříve 
TPCA Kolín), s níž těsně sousedí. Což je z pohle-
du kupní síly i toku návštěvníků velmi strategická 
lokalita, jíž projdou denně tisíce lidí. Uvnitř parku je 
navíc umístěna zastávka kyvadlové dopravy, která 
směřuje do prostor závodu Toyota. Samozřejmostí 

je venkovní parkoviště s dostatečným počtem par-
kovacích stání. Retailpark zahrnuje opět řadu zave-
dených značek: Kotevním nájemcem je společnost 
Lidl s jedním ze svých nejnovějších konceptů, který 
si získává stále větší oblibu u zákazníků. Jsou zde 
zastoupeni úspěšní prodejci, jako je Pepco, KiK, 
NKD (móda, dekorace, domácí spotřebiče) nebo 
Action – nizozemská značka, která nedávno vstou-
pila na český trh. K dalším nájemcům patří napří-
klad domácí potřeby Banquet, Wiki hračky, trendy 
móda Sinsay a nechybí oblíbený koncept řeznictví 
Zeman maso nebo potřeby pro domácí mazlíčky 
Super Zoo. To vše jsou silné expandující formáty, 
které jsou jednoznačnými tahouny návštěvnosti. 
Celkem park nabízí 20 prodejen s různorodým 
sortimentem. Zákazníkům je k dispozici také ruč-
ní myčka aut a dvě dobíjecí stanice elektromobilů. 
Brzy také přibude tankomat.

Třetí letošní investicí fondu je akvizice dis-
tribučního a logistického centra v Plané nad 
Lužnicí u dálnice D3, jíž vstoupila Patria na 
rychle rostoucí trhy průmyslu a logistiky. 
Logistika je dnes jedním z favoritů řady do-
mácích i nadnárodních investorů, jak dlouho 
trvalo uzavření transakce? Jaké jsou hlavní 
parametry a nájemci Patria Parku Planá?
NK: Na trhu logistiky dnes panuje skutečně velká 
konkurence, proto považujeme za velký úspěch, 
že se nám podařilo uzavřít akvizici plně obsaze-
né nové moderní nemovitosti ve skvělé lokalitě 
a navíc v rekordním čase 4 měsíců. Prodejcem 
byla v tomto případě společnost CSPP. 

Nákupní park Mohelnice je dlouhodobě pronajatý 
oblíbeným řetězcům Mountfi eld a Jysk
Investor: Patria Logisticko-Retailový Fond

Patria Park Planá – moderní logistickou nemovitost o výměře 18 000 m2, která je využívána jako hlavní distribuční centrum C.S.CARGO a Partner in Pet Food pro ČR a SR, získal 
Patria Logisticko-Retailový Fond do portfolia ve 4. kvartále 2021. Nemovitost se nachází v sousedství dálnice D3 a dálničního sjezdu Veselí nad Lužnicí, v regionu Jižní Čechy
Zdroj: Patria investiční společnost
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are becoming exclusive goods. The segment of 
retail parks with a strong mix of tenants, where 
grocers, the DIY segment, housewares and an 
assortment of daily necessities are represented, 
areas that have proven their resilience to market 
shocks and have grown despite the challenges 
connected to the pandemic, has also confi rmed 
its potential. 
TP: At the same time, we off er investors the pos-
sibility of segment and geographical diversifi ca-
tion, which contributes to the stability of the port-
folio and increases its added value over the long 
term. The fact that the fund was fully subscribed 
over the course of less than a month also shows 
the attractiveness of the fund.

The fi rst two investments you made on 
behalf of the new Patria Logistics-Retail 
Fund this summer include retail parks in 
Mohelnice and Ovčáry u Kolína. Can you 
present them in more detail? Who was your 
partner on the side of the sale?
TP: In both cases, the seller was KPD Group. 
These are retail parks in established locations 
and occupied by tenants with long-term con-
tracts. The retail park in Mohelnice is a property 
with an area of about 3,000 m2, whose main ten-
ants are the popular Mountfi eld and Jysk retail 
concepts, thus the seller of garden and con-
struction needs and the seller of furniture and 
household goods, who will use the spaces for 
a period of 10 years. Both brands generate visits 
to the entire business zone, where a number of 
well-known players are concentrated, and which 
is the main shopping destination for the inhabit-
ants of Mohelnice.
NK: The second property is the Ovčáry re-
tail park, which has more than three times the 
area with 9,700 m2. It is located right next to the 
Toyota (formerly TPCA Kolín) automobile plant. 
This is a highly strategic location in terms of 
both purchasing power and the fl ow of visitors, 
as thousands of people pass through here daily. 
In addition, there is a shuttle bus stop inside the 
park, which goes to the Toyota plant. Of course, 

there is an outdoor parking lot with an abun-
dance of parking spaces. Once again, the retail 
park includes a number of established brands: 
the anchor tenant is Lidl with one of its latest 
concepts, which is becoming increasingly popu-
lar with customers. Successful retailers such 
as Pepco, KiK, NKD (fashions, decorations, 
household appliances) and Action, a Dutch 
brand that recently entered the Czech market, 
are represented here. Other tenants include, for 
example, Banquet’s housewares, Wiki toys, the 
trendy Sinsay fashion chain, and the popular 
Zeman maso butchery concept and Super Zoo 
pet store. These are all strongly expanding for-
mats, which are the clear drivers of visitor traffi  c. 
In total, the park off ers 20 shops with a diverse 
assortment. There is also a manual carwash 
and two electric car charging stations available 
to customers. These will soon be joined by an 
automatic petrol station.

The fund’s third investment this year is the 
acquisition of a distribution and logistics 
centre in Planá nad Lužnicí by the D3 mo-
torway, with which Patria entered the rap-
idly growing industry and logistics markets. 
Logistics is currently one of the favourites of 

many domestic and multinational investors. 
How long did it take to conclude the trans-
action? What are the main parameters and 
tenants of Patria Park Planá?
NK: Today, there really is heavy competition on 
the logistics market, so we consider it a huge 
success that we have managed to conclude 
the acquisition of a fully-occupied new modern 
property in a great location and, moreover, in 
a record time of 4 months. In this case, the seller 
was CSPP. 
TP: It is a modern new logistics hall with an 
area of about 18,000 m2, which is located right 
on the D3 motorway, at the Planá nad Lužnicí 
exit, 84 km from Prague and 29 km from České 
Budějovice. In July, the hall entered trial opera-
tions and is now fully used by a signifi cant tenant 
with a long-term lease for a period of 8 years – 
C.S.CARGO. 
NK: Partner in PET Food is a third party to the 
lease agreement. It is a company that produces 
food for dogs and pets in Veselí nad Lužnicí 
and Patria Park Planá serves as its main dis-
tribution centre for the entire Czech Republic 
and Slovakia. Which is an important benefi t at 
a time when the popularity of this assortment 
is continuing to grow. If we look at the statistics, 

Retailpark Ovčáry (9,700 m2) – acquired by Patria Logistics-Retail Fund in the summer 2021 and fully leased to 20 retail chains
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TP: Jedná se o moderní novostavbu logistické 
haly o rozloze cca 18 000 m2, která je umístěna 
přímo u dálnice D3, na sjezdu Planá nad Lužnicí, 
84 km od Prahy a 29 km od Českých Budějovic. 
V červenci vstoupila hala do zkušebního provo-
zu a dnes je plně využívána významným nájem-
cem s dlouhodobou smlouvou na období 8 let 
– společností C.S.CARGO. 
NK: Vedlejším účastníkem nájemní smlouvy je 
Partner in Pet Food, což je společnost, která ve 
Veselí nad Lužnicí vyrábí krmivo pro psy a domácí 
mazlíčky, a Patria Park Planá slouží jako její hlav-
ní distribuční centrum pro celou Českou repub-
liku a Slovensko. Což je významným benefi tem 
v době, kdy popularita tohoto sortimentu stále ros-
te. Pokud se podíváme na statistiky, e-commerce 
i potřeby pro domácí zvířata patří k segmentům, 
které vykazují v oblasti tržeb strmě rostoucí křivku.

Čím vás zaujala lokalita regionu Jižních 
Čech?
NK: Jihočeský kraj obecně nabízí velký rozvo-
jový potenciál, není dosud co do logistiky tak 
saturovaný v porovnání s některými ostatními re-
giony, které se již potýkají se zásadním nedostat-
kem pracovní síly. Významným impulzem rozvoje 
byla právě dostavba dálnice D3 mezi Českými 
Budějovicemi a Prahou. 
TP: Lokalita Plané nad Lužnicí tak disponuje 
skvělou dostupností a jsme rádi, že jsme do ní 
vstoupili jako jedni z prvních. Sešlo se zde hned 
několik pozitivních faktorů, které činí z parku 
dlouhodobě atraktivní investici.

Patria investovala v předchozích letech také 
do kanceláří v Praze a do nájemních bytů, 
které dnes představují další oblíbený seg-

ment. Můžete připomenout ostatní fondy, 
které dnes společnost spravuje? Jaká je 
celková hodnota portfolia?
NK: V současné době spravuje Patria investiční 
společnost celkem tři fondy. V prvním z nich, jímž 
je Patria Rezidenční Fond 1, jsou umístěny čtyři 
nemovitosti s nájemními byty: tři v Brně a jedna 
v Plzni, přičemž některé z nich jsou doplněny re-
tailovými jednotkami v parteru. Portfolio je dnes 
plně obsazeno nájemci, a jak ukazují aktuální 
studie, hodnota nájemného bytových jednotek 
v regionálních městech nadále dynamicky roste. 
TP: Druhý fond (Patria City West Fond) byl založe-
ný u příležitosti akvizice kancelářské budovy City 
West B1 v Praze-Stodůlkách (celková pronajíma-
telná plocha 23 000 m2), což byl jeden z největ-
ších obchodů roku 2018. Budova těží ze své po-
lohy v zavedeném kancelářském areálu i výborné 
dostupnosti přímo na metru a současně v blíz-
kosti letiště. K hlavním nájemcům patří např. spo-
lečnosti, jako AKKA, Bayer, Lidl nebo Hyundai. 
V tomto roce jsme v City West B1 představili také 
nový koncept sdílených fl exibilních kanceláří pod 
názvem West Flexi Offi  ces na ploše 1 500 m2, 
jímž vytváříme další novou službu našim nájem-
cům, kteří zde mohou využívat moderní zázemí 
pro své ad hoc týmy. Současně dokážeme oslovit 
i menší fi rmy a perspektivní startupy.
NK: Třetím a nejnovějším fondem je již zmíněný 
Patria Logisticko-Retailový Fond, který byl zalo-
žený v tomto roce. Celkem dnes máme pod svou 
správou osm nemovitostí; letošními akvizicemi 
tak vzrostla hodnota nemovitostního portfolia na 
3,5 miliardy korun.
 
Jaká je struktura fondů Patria a jejich inves-
tiční horizont? 
TP: U všech tří fondů se jedná o formu uzavřené-
ho fondu pro kvalifi kované investory, a to jak co 
do struktury podílníků, tak co do vlastněných ak-
tiv. To znamená, že do něj nevstupují po uzavření 
další investoři a nenakupuje poté další aktiva. 
NK: Fond vytváříme vždy za účelem akvizice 
konkrétní nemovitosti nebo skupiny aktiv. Naši 
investoři (tj. klienti Wealth Offi  ce a Privátního 

bankovnictví ČSOB) tak předem vědí, do jakého 
aktiva investují, což je pro ně snadno uchopitel-
né a velmi transparentní. Fondy jsou zakládány 
na období 10 let. Obdobnou strukturu nabídnou 
tedy i další Patria investiční fondy.

Plánujete již nyní další akvizice? Ve kterých 
segmentech vnímáte potenciál?
TP: Trh stále intenzivně monitorujeme, sleduje-
me všechny možnosti na trhu i výběrová řízení 
a pečlivě vybíráme aktiva, která odpovídají oče-
kávání našich investorů.
NK: Znovu se díváme na logistiku, kterou vní-
máme jako perspektivní sektor s rozvojovým 
potenciálem, a nadále důvěřujeme segmentu 
retailparků. Nebráníme se ale ani dalším seg-
mentům, které již v portfoliu máme. U rezidencí 
je nutno počítat s o něco nižším yieldem – koru-
nové akvizice obecně jsou z důvodu úvěrového 
fi nancování v korunách, které po zvýšení sazeb 
podražilo, nákladnější, což je v tuto chvíli určitým 
limitem sektoru rezidenčního bydlení. Pokud se 
týká kanceláří, jsme rovněž obezřetnější, nevy-
lučujeme ale zajímavé příležitosti v Praze a Brně. 

Předpokládáte tedy v příštím roce založení 
dalšího nemovitostního fondu? 
NK,TP: Ze strany klientů vnímáme o investice 
do nemovitostí nadále velký zájem a věříme, že 
v příštím roce postavíme minimálně jeden další 
fond se zhruba obdobnou investiční kapacitou – 
tj. cca 1–1,5 miliardy korun. Obecně vyhledává-
me nemovitosti, které jsou dlouhodobě udržitelné 
a našim investorům zajistí segmentově i geogra-
fi cky diverzifi kované portfolio se zajímavým zhod-
nocením investice, tj. 3–4 procenta jako spodní 
hranici. A lze říci, že se nám to daří.

City West – budova B1, Praha 5
Investor: Patria City West Fond

Brno Panská (rezidence)
Investor: Patria Rezidenční Fond 1
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e-commerce and pet supplies are among the 
segments that show a sharp rise in sales.

What interested you in the South Bohemia 
region?
NK: In general, the South Bohemian Region of-
fers great development potential. So far, it is not 
as saturated in terms of logistics compared to 
some other regions that are already experienc-
ing a signifi cant shortage of manpower. The 
completion of the D3 motorway between České 
Budějovice and Prague was an important im-
pulse for the development. 
TP: Thus, Planá nad Lužnicí has excellent ac-
cessibility and we are glad that we were one of 
the fi rst to enter it. Several positive factors came 
together to make the park an attractive invest-
ment in the long term.

In recent years, Patria has also invested into 
offi  ces in Prague and rental fl ats, which are 
now another popular segment. Can you re-
mind us of the other funds that the company 
is managing today? What is the total value 
of the portfolio?
NK: The Patria investment company presently 
manages a total of three funds. The fi rst of them, 
Patria Residential Fund 1, contains four prop-
erties with rental fl ats: three in Brno and one in 
Plzeň, some of which are complemented by re-
tail units on street level. The portfolio is currently 
fully occupied by tenants and, as current studies 
show, the rental value of residential units in the 
regional cities continues to grow dynamically. 
TP: The second fund (Patria City West Fund) 
was established on the occasion of the ac-
quisition of the City West B1 office building in 

Prague-Stodůlky (with a total leasable area of 
23,000 m2), which was one of the largest trans-
actions of 2018. The building benefits from its 
location in an established office area as well 
as excellent accessibility, as it is directly on the 
metro and at the same time close to the airport. 
The main tenants include companies such as 
AKKA, Bayer, Lidl and Hyundai. This year, we 
also introduced a new concept of shared flex-
ible offices in City West B1 under the name 
West Flexi Offices on an area of 1,500 m2, 
through which we created another new service 
for our tenants, who can use the modern facili-
ties for their ad hoc teams. At the same time, 
we can also reach smaller companies and 
promising start-ups.
NK: The third and most recent fund is the afore-
mentioned Patria Logistics-Retail Fund, which 
was established this year. Today we have 
eight properties under our management; this 
year’s acquisitions have increased the value of 
the real estate portfolio to CZK 3.5 billion.

What is the structure of the Patria funds and 
their investment horizon? 
TP: All three funds have the form of a closed 
qualifi ed investors fund, both in terms of the 
structure of the shareholders and in terms of the 
owned assets. This means that no other inves-
tors enter it after it is closed and no other assets 
are purchased afterwards. 

NK: We always create a fund for the purpose of 
acquiring a particular property or group of as-
sets. Thus, our investors (i.e., clients of Wealth 
Offi  ce and ČSOB’s Private Banking) know in ad-
vance what assets they are investing in, which 
makes it easy to grasp and very transparent for 
them. The funds are established for a period of 
10 years. Thus, other Patria investment funds 
also off er a similar structure.

Are you already planning more acquisitions? 
In which segments do you see potential?
TP: We are constantly monitoring the market in-
tensively, following all the market opportunities 
and selection procedures and carefully select-
ing assets that match the expectations of our 
investors.
NK: We are once again looking at logistics, which 
we see as a promising sector with development 
potential, and we continue to have confi dence in 
the retail segment. But we are not against other 
segments that we already have in our portfolio. It 
is necessary to count on a slightly lower yield for 
residences – the koruna acquisitions in general 
are more costly because of the credit fi nancing 
in crowns, which have become more expensive 
after the rate increase, which is at the moment 
a certain limit in the residential housing sector. 
As far as offi  ces are concerned, we are also 
more cautious, though we do not rule out inter-
esting opportunities in Prague and Brno. 

So, do you expect another real estate fund 
to be established next year? 
NK,TP: We continue to see great interest from 
our clients in real estate investments and we 
believe that next year we will found at least one 
additional fund with a roughly similar investment 
capacity, i.e., about CZK 1–1.5 billion. We gener-
ally look for properties that are sustainable in the 
long term and provide our investors with a seg-
mented and geographically diversifi ed portfolio 
with an interesting appreciation on the invest-
ment, i.e., 3–4 percent as the lower limit. And we 
can say that we are succeeding.

City West B1, Prague 5
Investor: Patria City West Fund

Pilsen Divadelní (residential)
Investor: Patria Residential Fund 1
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Developer CPI Property Group se blíží 
k zahájení realizace svého gigantického 
projektu v Brně: proměny brownfi eldu bý-
valé Zbrojovky o rozloze 22 ha v moderní 
pestrou a živou městskou čtvrť, protkanou 
novými ulicemi, obchody, restauracemi, 
galeriemi, sportovními zařízeními i zelení. 
Vedle zahájení výstavby ožije vyčištěný 
areál bývalé obří továrny již v únoru příš-
tího roku Zimním olympijským festiva-
lem, který zde skupina uspořádá ve spo-
lupráci s Českým olympijským výborem, 
Jihomoravským krajem a městem Brnem. 
Organizátoři počítají s tím, že nabídka 
deseti zimních sportů i možnost setkání 
s předními českými sportovci přiláká do 
areálu Nové Zbrojovky až 50 000 návštěvní-
ků z celé ČR. O budoucí podobě nové části 
Brna, její náplni i postupu realizace hovo-

řil magazín Building World s Miroslavem 
Pekníkem, ředitelem developmentu pro br-
něnský region CPI Property Group. 

V první fázi nové Zbrojovky – v Jižní zóně – 
vyroste postupně 6 kancelářských budov. 
Jejich dokončení plánujete v letech 2023–25. 
Kolik m2 využitelných prostor nabídnou a jaké 
další funkce zde vzniknou? 
V prvním čtvrtletí roku 2022 zahájíme výstavbu 
první administrativní budovy D4, která nabídne 
12 000 m2 kanceláří. Paralelně bychom chtěli 
spustit rekonstrukci správní budovy bývalého ře-
ditelství Zbrojovky (D1). Již dnes jednáme s po-
tenciálními provozovateli foodcourtu, kavárny 
a fi tness i coworkingových prostor, tedy služeb, 
které Jižní zóna nabídne budoucím nájemcům 
nejen budovy D4, ale také propojených admi-
nistrativních objektů D2 a D3, jejichž realizací 

Miroslav Pekník, ředitel developmentu
pro brněnský region CPI Property Group

Nová Zbrojovka – Jižní zóna, Brno ■ Jeden z největších brownfi eldů Brna promění developer CPIPG investicí 22 miliard korun v novou městskou čtvrť pro 20–30 tisíc lidí. V první 
ucelené etapě revitalizace – Jižní zóně – vznikne 6 kancelářských budov a tři rezidenční bloky u řeky Svitavy. Srdcem 1. fáze bude náměstí, jehož dominantou bude renovovaná 
původní industriální budova Výtopny s galeriemi, komunitním centrem, gastrozónou a venkovním zastřešeným tržištěm ■ Developer/Investor: CPIPG

Blíží se zahájení stavby první etapy proměny největšího 
brněnského brownfi eldu v městskou čtvrť Nová Zbrojovka, 
území ožije také Zimním olympijským festivalem
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The development company CPI Property 
Group is nearing the launch of its gigantic 
project in Brno: the transformation of the 
brownfi eld of the former Zbrojovka factory, 
with an area of 22 ha, into a modern diverse 
and lively urban neighbourhood, interlaced 
with new streets, shops, restaurants, galler-
ies, sports facilities and greenery. Next to 
the start of construction, the cleaned area 
of the huge former factory will come to life in 
February next year with the Winter Olympic 
Festival, which will be held here in coopera-
tion with the Czech Olympic Committee, the 
South Moravian Region and the city of Brno. 
The organisers expect that the off er of ten 
winter sports and the possibility of meet-
ing prominent Czech athletes will attract up 

to 50,000 visitors from all over the Czech 
Republic to the Nová Zbrojovka complex. 
Building World magazine spoke with Miroslav 
Pekník, CPI Property Group’s Development 
Director for the Brno region, about the future 
appearance of the new part of Brno, its con-
tent and the implementation process. 

Six offi  ce buildings will gradually be going 
up in the fi rst phase of the Nová Zbrojovka, 
Jižní zóna. You plan to complete them 
in 2023–25. How many m2 of usable space 
will they off er and what other functions will 
be created here? 
In the fi rst quarter of 2022, we will start the con-
struction of the fi rst offi  ce building, D4, which will 
off er 12,000 m2 of offi  ces. We would like to start 

the reconstruction of the administrative building of 
the former Zbrojovka Directorate (D1) in parallel. 
We are already dealing with potential operators of 
food court, café, fi tness and coworking spaces, 
i.e., services that Jižní zóna will off er not only to 
the future tenants of building D4, but also to the 
connected D2 and D3 offi  ce buildings, whose 
construction will quickly follow. In a year and a half, 
we plan to gradually start the construction of the 
residential part, i.e., blocks C, A and B, and then 
we will progress toward the implementation of of-
fi ce buildings D5 and E. The construction of offi  c-
es needs to be spread out over time, because the 
Brno market can handle approximately 15,000 m2

of leasable space per year. Thus, the completion 
of the Jižní zóna offi  ce buildings, which will off er 
a total of 70,000 m2 of offi  ce space, is therefore 

The construction of the fi rst phase of the transformation 
of Brno’s largest brownfi eld into the city district of Nová 
Zbrojovka is approaching, and the area will also come 
to life with the Winter Olympic Festival

Nová Zbrojovka – Jižní zóna – the 1st phase of the new city district for 20–30 thousands people in Brno ■ Developer: CPIPG
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plynule navážeme. Za rok a půl pak plánujeme 
postupně spustit výstavbu rezidenční části, tedy 
bloků C, A a B, a následně pokročíme k realizaci 
kancelářských budov D5 a E. Výstavbu kancelá-
ří je třeba rozložit v čase, protože brněnský trh 
pojme zhruba 15 000 m2 pronajímatelných ploch 
ročně: dokončení administrativní části Jižní zóny, 
která celkově nabídne 70 000 m2 kancelářských 
ploch, je proto rozplánováno na 3–3,5 roku. 
Proměna Jižní zóny vyvrcholí revitalizací ob-
jektu Výtopny, jež se do roku 2027 promění 
v komunitní centrum s galeriemi, ateliéry, pivova-
rem a foodcourtem obklopené novým náměstím 
s moderním zastřešeným venkovním tržištěm.  

Jak pokračuje projektová příprava první etapy?
Sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení 
na budovy D4 a D1 bychom měli získat na pře-
lomu roku, tak abychom mohli ideálně v únoru 
začít stavět. Zároveň dokončujeme podklady pro 
povolovací proces na rezidenční část Jižní zóny. 
Další administrativní projekty jsou v různých sta-
diích rozpracovanosti. 

Zaznamenali jste již zájem o kanceláře v prv-
ních budovách Jižní zóny? 
Jednáme s potenciálními nájemci, čekáme ale 

na ofi ciální zahájení výstavby, tak abychom moh-
li garantovat termín stěhování. Předpokládáme 
tedy, že ve druhém kvartálu 2022 bychom mohli 
podepsat první smlouvy. 

Jak se plní budova Zet.offi  ce, kterou jste 
v Nové Zbrojovce dokončili jako první? 
Obsazenost budovy Zet.offi  ce, v níž sídlí fi rmy 
Axians redtoo, Kiwi.com nebo VIOLI res, je 
nyní 70 % a věříme, že už brzy dosáhneme 75 %. 
Do konce roku bychom měli podepsat smlouvu 
s novým klientem, který obsadí plochu 1 000 m2. 
S dalšími nájemci, kteří mají zájem o jednotky 
o rozloze mezi 1 000 a 2 000 m2, zahájíme jed-
nání v prvním čtvrtletí příštího roku, tak aby se 
mohli nastěhovat koncem roku 2022.  

Kdy plánujete pokročit do další etapy a kte-
rá to bude? 
V průběhu roku 2022 plánujeme zahájit práce na 
přípravě druhé ucelené etapy s pracovním ná-
zvem Živá Zbrojovka, která se stejně jako Jižní 
zóna rozkládá mezi plánovaným bulvárem Nová 
Šámalova a řekou Svitavou a pokračuje sever-
ně k další z celkem čtyř původních zachovaných 
budov: Industře. Objekt s typickou světlíkovou 
střechou ze severu uzavře linii bytových bloků 

lemujících řeku. Rezidenční část bude ve středu 
území ve druhé fázi doplněna multifunkční zá-
stavbou. Polyfunkční domy vyrostou podél cen-
trálního městského bulváru, funkčně i prostoro-
vě naváží na Kotelnu s náměstím a nabídnou 
další plochy pro obchody, služby, různé huby, 
coworking i co-living a také menší podíl admini-
strativy.

V jakém stadiu je příprava druhé fáze? Kteří 
architekti se budou podílet na její budoucí 
podobě? 
Architekty vybereme do konce roku, celkem 
jsme oslovili šest větších ateliérů a počítá-
me, že v lednu bychom mohli oznámit konkrétní 
jména. Příští rok tak začneme projektovat osm 
stavebních bloků, určených primárně k by-
dlení. Nábřežní bloky by se měly stát součástí 
protipovodňových opatření, jejichž projekt je při-
pravován Městem Brnem s plánem dokončení 
do roku 2025. S městem tedy naše záměry koordi-
nujeme tak, aby podél řeky Svitavy vzniklo pěkné 
nábřeží. Protipovodňová opatření představují pod-

Nová Zbrojovka – Jižní zóna, Brno ■ V první etapě vznikne šest kancelářských budov, výstavbu zahájí developer 
v únoru 2022 revitalizací budovy někdejšího ředitelství Zbrojovky (D1) a první kancelářské novostavby (budovy D4 – 
12 000 m2) ■ Developer/Investor: CPIPG

Nová Zbrojovka – ZET.offi  ce, Brno ■ První etapa naváže 
na úspěšnou přestavbu objektu někdejší nářaďovny, kde 
našly své sídlo např. fi rmy Kiwi.com, Axians redtoo nebo 
VIOLI res ■ Developer: CPIPG
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planned for 3 to 3.5 years. The transformation of 
Jižní zóna will culminate in the revitalisation 
of the Výtopna building, which by 2027 will be 
transformed into a Community Centre with gal-
leries, studios, a brewery and a food court sur-
rounded by a new square with a modern outdoor 
covered market.  

How is the project preparation of the fi rst 
phase proceeding?
We should get the combined zoning and plan-
ning decision and building permit for buildings 
D4 and D1 at the turn of the year, so that we can 
ideally start building in February. At the same 
time, we are completing the documentation for 
the permit process for the residential part of Jižní 
zóna. Other offi  ce projects are at diff erent stages 
of development. 

Have you already noticed interest in offi  ces 
in the fi rst Jižní zóna buildings? 
We are in negotiations with potential tenants, 
but we are waiting for the offi  cial launch of con-
struction so that we can guarantee the date for 
moving in. Thus, we expect that we could sign 
the fi rst contracts in the second quarter of 2022. 

How is the Zet.offi  ce building, which you 
completed fi rst in Nová Zbrojovka, fi lling up? 
The occupancy of the Zet.offi  ce building, in 
which Axians redtoo, Kiwi.com and VIOLI res
are headquartered, is now 70 %, and we believe 
that we will soon reach 75 %. Before the end of 
the year, we should sign a contract with a new 
client, which will occupy an area of 1,000 m2. We 
will start negotiations with other tenants interest-
ed in units of between 1,000 and 2,000 m2 in the 
fi rst quarter of next year so that they can move in 
at the end of 2022.  

When are you planning to move forward to 
the next phase and what will it be? 
During 2022 we plan to start work on the prepa-
ration of the second complete phase with the 
working title Živá Zbrojovka, which, just like Jižní 

zóna, extends between the planned boulevard 
Nová Šámalova and the Svitava River and contin-
ues north to the next of the four preserved original 
buildings: Industra. The building with a typical 
skylight roof will close the line of blocks of fl ats 
lining the river from the north. The residential 
section will be complemented by multifunctional 
construction in the middle of the territory in the 
second phase. The multifunctional buildings will 
go up along the central urban boulevard, function-
ally and spatially connected to Kotelna with the 
square, and off er additional areas for shops, ser-
vices, various hubs, coworking and co-living as 
well as a smaller share of offi  ces.

What stage is the preparation of the second 
phase in? Which architects will participate 
in its future appearance? 
We will select the architects by the end of the 
year. We have approached six larger stu-
dios and we expect that in January we will be 
able to announce specifi c names. Next year 
we will start designing eight building blocks, 
meant primarily for housing. The embank-
ment blocks should become part of the fl ood 
protection measures, the project of which is be-
ing prepared by the city of Brno with completion 

planned by 2025. Thus, we are coordinating our 
plans with the city so that a nice embankment 
is formed along the Svitava River. Flood control 
measures are a conditional project for the imple-
mentation of the 2nd and 3rd phases of the devel-
opment of Nová Zbrojovka: we are planning to 
start construction of Živá Zbrojovka after their 
completion in 2025–26. 

One of the four preserved original buildings, 
Industra, will be a part of Živá Zbrojovka. 
When are you planning to begin its recon-
struction and what will the interior of the 
building look like? 
We recently requested the building permit for 
the reconstruction of Industra, so next year 
we could be prepared to negotiate with some 
larger clients whose lease agreements in Brno 
are ending in 2024–25. In addition to the origi-
nal restored industrial façade and characteris-
tic sawtooth roof, another attraction of Industra 
will be the area of 8,000 m2 for the individual 
fl oors which clients looking for areas of between 
10,000 and 20,000 m2 will appreciate. At the 
same time, however, we are able to divide the 
space into units with areas of 50 m2. In total, 
there will be 30,000 m2 of leasable space on 

Nová Zbrojovka – Jižní zóna, Brno ■ The residential component at the Svitava river ■ Developer: CPIPG
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miňující projekt pro realizaci 2. i 3. etapy rozvoje 
Nové Zbrojovky: výstavbu Živé Zbrojovky plánu-
jeme spustit po jejich dokončení v roce 2025–26. 

Součástí Živé Zbrojovky bude jedna ze čtyř 
zachovaných původních budov, Industra. 
Kdy plánujete zahájit její rekonstrukci a jak 
bude vypadat interiér budovy? 
O stavební povolení na rekonstrukci Industry 
jsme nedávno požádali, takže příští rok bychom 
mohli být připraveni na jednání s některými větší-
mi klienty, kterým v letech 2024–25 končí v Brně 
nájemní smlouvy. Industra bude kromě obnove-
né původní industriální fasády a charakteristické 
pilovité střechy atraktivní také rozlohou patra 
8 000 m2, což ocení právě klienti poptávající 

plochy mezi 10 až 20 tisíci m2. Zároveň jsme ale 
schopni prostor rozdělit až na jednotky o rozloze 
50 m2. Celkově v objektu vznikne 30 000 m2 pro-
najímatelných ploch na třech až čtyřech po-
schodích. Interiér budovy bude celý nově posta-
vený, pro urychlení jej sestavíme ze speciálních 
modulů. Kanceláře budou odpovídat současným 
požadavkům a vybavené budou špičkovými 
moderními technologiemi: rekuperací, in-
dukčními jednotkami, frekvenčními měniči a re-
gulátory průtoku, tak aby budova minimalizovala 
množství spotřebované energie. Na světlíkovou 
střechu pak plánujeme umístit solární panely. 
Naším cílem je v rámci strategie Green Deal vy-
robit z vlastních zdrojů 30 % celkové spotřeby 
energie v Nové Zbrojovce. 

Naproti Industře stojí další zrekonstruovaná 
původní budova, Zet.offi  ce. Od ní se odvine 
třetí fáze revitalizace, nazývaná Rozmanitá 
Zbrojovka…
Podél železniční trati ve východní části areálu 
plánujeme v rámci třetí fáze vybudovat pás ad-
ministrativy, uspořádaný do jednotlivých bloků. 
Na pozemku o rozloze 1,5 ha v jihovýchodní čás-
ti pak vyroste občanská vybavenost: škola, 
školka, místní sportovní hala, různá hřiště, 
atletický ovál, komerční dům s prostory pro 

wellness a fi tness i lékařský dům. Na podobu 
této části se chystá město a KAM vyhlásit veřej-
nou architektonickou soutěž. 

Jaký je tedy časový harmonogram realizace 
a plošné zastoupení funkcí v jednotlivých fá-
zích Nové Zbrojovky? 
Celkově by mělo v Nové Zbrojovce vyrůst 
2 500 bytů, 200 000 m2 administrativy 
a 100 000 až 120 000 m2 polyfunkčních ploch. 
Výstavbu Jižní zóny plánujeme zahájit v prv-
ním kvartálu 2022. Do roku 2026 zde postavíme 
500 bytů a 70 000 m2 administrativy, doplněných 
15 000 m2 retailových ploch. Ve druhé fázi, jejíž 
realizace spadá do období dalších zhruba 4–6 let, 
vyroste 1 000–1 500 bytů, 60 000 m2 kancelář-
ských a 50 000 m2 multifunkčních ploch. Poslední, 
třetí fáze nabídne přibližně 70 000 m2 administra-
tivy, 500 bytů a 50 000 m2 polyfunkčních prostor. 
Dokončení revitalizace celé Zbrojovky předpoklá-
dáme v horizontu 10–15 let. 

Můžeme si na závěr shrnout, co Nová 
Zbrojovka nabídne po dokončení budoucím 
uživatelům – nájemcům kanceláří i obyvate-
lům Brna? Co přinese městu? 
Naším cílem je přeměnit areál bývalé továr-
ny Zbrojovka v moderní městskou čtvrť nejen 
s kvalitním bydlením a pracovními příležitost-
mi, ale také s dostatečně širokou a pestrou 
nabídkou zábavy, obchodů, gastronomie i kul-
turního a sportovního vyžití. Chceme zde po-
skytnout prostor pro konání různých worksho-
pů a společenských akcí, které sem přilákají 
lidi z celého Brna i z okolí. V Nové Zbrojovce 
získá město nová náměstí, bulvár na nákupy, 
cyklostezky i zelené klidové relaxační zóny 
s vodními prvky, kde budou lidé rádi trávit vol-
ný čas. Příjemný zážitek dále umocní umís-
tění uměleckého díla, na něž se chystáme 
příští rok vyhlásit soutěž. Jde nám o to, aby 
Nová Zbrojovka žila 24 hodin denně sedm dní 
v týdnu, a aby náš projekt v budoucnu mohl 
sloužit jako dobrý příklad rozvoje brownfieldu 
a úspěšné spolupráce s městem.

Nová Zbrojovka – Jižní zóna, Brno ■ Realizace kancelářské části první ucelené etapy „Jižní zóny“ je rozplánována na 
období 3–3,5 roku. Celkem nabídne 70 000 m2 moderních kancelářských prostor se střešními terasami, doplněných 
službami, obchody a restauracemi v parteru ■ Developer: CPIPG

Nová Zbrojovka – ZET.offi  ce, Brno ■ Developer: CPIPG 
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three to four fl oors. The interior of the building will 
be completely newly built. We will be building it 
from special modules to make it faster. The of-
fi ces will meet the latest requirements and will be 
equipped with state-of-the-art technologies: 
heat recovery, induction units, frequency con-
verters and fl ow controllers, so that the building 
will minimise the amount of energy consumed. 
We plan to place solar panels on the skylight 
roof. Our goal is to produce 30 % of the total en-
ergy consumption in Nová Zbrojovka from our 
own sources as part of the Green Deal strategy. 

Another original renovated building, Zet.of-
fi ce, stands on the other side of the street 
from Industra. It will be part of the third revital-
isation phase, called Rozmanitá Zbrojovka…
Along the railway line in the eastern part of the 
complex we are planning on building a belt of of-
fi ces within the third phase, organised into indi-
vidual blocks. The civic amenities will be going 
up on a plot of 1.5 hectares in the south-east-
ern part: a school, preschool, local sports 
hall, various playgrounds, an athletic oval, 
a commercial building with wellness and 
fi tness facilities and a medical building. The 
city and its Architecture Offi  ce are about to an-
nounce a public architectural competition for 
the design of this part.

What, then, is the timetable for the imple-
mentation and general representation of the 
functions in the diff erent phases of Nová 
Zbrojovka? 
Overall, there should be 2,500 fl ats, 200,000 m2

of offi  ces and 100,000 to 120,000 m2 of mul-
tifunctional space should be going up in Nová 
Zbrojovka. We are planning to start construction 
of Jižní zóna in the fi rst quarter of 2022. By 2026 
we will build 500 fl ats and 70,000 m2 of offi  ces 
here, supplemented by 15,000 m2 of retail space. 
In the second phase, the implementation of which 
falls into a period of another approximately 4 to 
6 years, 1,000 to 1,500 fl ats, 60,000 m2 of offi  ces 
and 50,000 m2 of multifunctional space will be 

going up. The third and fi nal phase will off er ap-
proximately 70,000 m2 of offi  ces, 500 fl ats and 
50,000 m2 of multifunctional space. The comple-

tion of the revitalisation of all of Zbrojovka is ex-
pected take on the order of 10 to 15 years. 

Can we conclude by summarising what 
Nová Zbrojovka will off er to its future users, 
the offi  ce tenants and residents of Brno? 
What will it bring the city? 
Our goal is to transform the area of the former 
Zbrojovka factory into a modern urban neigh-
bourhood not only with quality housing and job 
opportunities, but also with a suffi  ciently wide 
and varied range of entertainment, shops, gas-
tronomy and cultural and sporting activities. We 
want to provide space here for various workshops 
and social events that will attract people from all 
over Brno and from the surrounding area. In Nová 
Zbrojovka, the city will gain new squares, a shop-
ping boulevard, cycling trails and green relax-
ation zones with water features where people will 
gladly spend their free time. The pleasant experi-
ence will be further enhanced by the location 
of artwork, for which we are going to announce 
a competition next year. We want Nová Zbrojovka 
to live 24 hours a day, seven days a week and 
for our project to serve in the future as a good 
example of the development of a brownfi eld and 
successful cooperation with the city.

Nová Zbrojovka – ZET.offi  ce, Brno ■ The offi  ce building attracted Kiwi.com, Axians redtoo and VIOLI res as its anchor 
tenants ■ Developer: CPIPG

Nová Zbrojovka – ZET.offi  ce, Brno – entrance lobby  
Developer: CPIPG
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Port7, dosud největší projekt společnosti 
Skanska, který vyrůstá mezi holešovickým 
nádražím a Vltavou, se již začíná rýsovat nad 
zemí. Multifunkční komplex nabídne kombi-
naci moderních kanceláří, maloobchodních 
prostor a bytů uprostřed parku. Kancelářská 
část, jíž tvoří tři budovy o rozloze 35 700 m2, 
získala nedávno dva nové nájemce: pro-
vozovatele coworkingových prostor Scott 
& Weber, který obsadí 3 800 m2, a skupi-
nu Direct (Direct pojišťovna, Fidoo, Direct 
auto a Direct nadace), která bude využívat 
exkluzivně celou budovu Alexandria s roz-
lohou 4 200 m2. Spolu s klinikou Oční cen-
trum Praha je tak projekt pronajatý z 27 %. 
Součástí areálu bude i živá obchodní část 
se službami, jejíž koncept Skanska připravu-
je se společností Dejsiprostor. Centrální pia-
zzettu se škálou kaváren a restaurací včetně 

vinárny nebo fi tness obklopí parkové plochy 
pro sportovní, relaxační a společenské akti-
vity. Architektonický koncept je dílem studia 
DAM architekti. Na kancelářskou část, kam 
se nájemci nastěhují v březnu 2023, naváže 
s ročním odstupem dokončení rezidenční 
části tvořené dvěma budovami s nájemními 
byty. Co vše nabídne Port7 svým uživate-
lům, jak si vede kancelářský trh v Praze a co 
chystá developer do budoucna? Ptáme se 
Jany Prokopové, ředitelky pronájmů a asset 
managementu společnosti Skanska.

Realizace projektu Port7 byla zahájena počát-
kem roku. Jak daleko pokročily stavební práce?
První etapu, jíž tvoří kancelářská budova 
Edinburgh s rozlohou 27 800 m2 a dva menší ob-
jekty Alexandria (4 200 m2) a Dover (3 700 m2), 
stavíme už 10 měsíců a práce pokračují podle 

Port7, Praha 7 – Holešovice ■ Dosud největší projekt společnosti Skanska v ČR nabídne ve třech budovách 35 700 m2 špičkových kanceláří, náměstí s obchody a kavárnami 
i nájemní rezidence uprostřed zeleného parku na nábřeží Vltavy, předurčeného pro sportovní a relaxační aktivity

Jana Prokopová, ředitelka pronájmů a asset 
managementu společnosti Skanska

Port7, nový multifunkční projekt developera Skanska,
je 10 měsíců od zahájení stavby pronajatý z 27 %
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The mixed-use project Port7 is now rising 
above ground level between the Holešovice 
train station and the Vltava river in Prague 7. 
Skanska’s largest project in Czech Republic so 
far combines offi  ces, retail and residential, all 
situated in a parklike setting. The scheme’s of-
fi ce component, composed of three build-
ings totalling 35,700 sqm, already has its 
fi rst three tenants. Prague based cowork-
ing operator Scott & Weber, which recently 
signed for 3,800 sqm, and Direct family (Direct 
pojišťovna, Fidoo, Direct auto and Direct na-
dace), taking exclusively the entire Alexandria 

building, in a total of 4,200 sqm. Together with 
Eye Center Prague clinic, the new leases rep-
resent 27 % of the project. Port7 will have a vi-
brant retail and services component, for which 
Skanska has chosen the agency Dejsiprostor 
to help create. When completed, restaurants, 
cafés, wine bar, fi tness, and more, will fl ank 
a piazzetta surrounded by greenery with 
various sports, leisure and social activities. 
Port7 was designed by the Prague studio 
DAM architekti. The fi rst phase, compris-
ing the offi  ces, is scheduled for completion 
in March 2023. The second phase, two resi-

dential buildings off ering rental apartments, 
will follow one year later. We speak with 
Jana Prokopová, Leasing & Asset Director 
at Skanska, about Port7 and how it will meet 
current tenant needs, current features of the 
offi  ce leasing market, and what’s ahead for 
Skanska and its future projects.

You began construction of Port7 in February. 
How much is underway and what stage is it 
at now?
The construction of phase 1, comprising the 
buildings Edinburgh 27,800 sqm, Alexandria 

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ Developer: Skanska ■ Architect: DAM architekti

Port7 by Skanska is 27 % leased after
10 months of project construction
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plánu. Největší z budov Edinburgh, která přímo 
sousedí s vlakovým nádražím Holešovice, dnes 
dosahuje úrovně třetího nadzemního podlaží. 
V případě budov Alexandria a Dover je dnes stav-
ba na úrovni přízemí. Dokončení komerční části je 
plánováno na březen 2023, kdy bude moci přivítat 
své nové nájemce. Nedávno jsme zahájili také vý-
stavbu druhé – rezidenční etapy.
 
V čem je Port7 odlišný v porovnání s před-
chozími projekty společnosti Skanska? 
Port7 je naším dosud největším projektem 
v České republice a vůbec prvním projektem 
se smíšeným využitím, který kombinuje kance-
lářské a obytné prostory v jednom multifunkč-
ním kampusu. Naším cílem je vybudovat živý 
prostor plný energie, který bude atraktivní ne-
jenom pro nájemce, ale bude lákat i návštěvní-
ky z celé Prahy, aby sem přišli příjemně strávit 
svůj volný čas. Vedle množství obchodů a slu-
žeb zde vytváříme i rozsáhlý park na nábřeží 
Vltavy, který nabídne škálu příležitostí k zá-
bavě a odpočinku, včetně populární náplavky 
a nové cyklostezky. 

Dalším benefi tem je skvělá dostupnost. Projekt 
vzniká přímo u stanice metra, vlakového nádra-
ží i zastávek tramvají a autobusů. Současně je 
snadno dostupný autem. Do Port7 se ale můžete 
dostat také lodí, město plánuje navíc do budouc-
na zavedení kyvadlové dopravy. Pro nájemce pak 
máme další bonusy. Budova Edinburgh nabídne 
tři tematické terasy: pro odpočinek, pro klidnou 
práci a pro různé společenské akce, z nichž 
mohou lidé volit podle svých potřeb a současně 
se kochat krásným výhledem na řeku. K dalším 
novinkám, které těží z výhod lokality, patří např. 
plovoucí zasedací místnost na hladině řeky.

Projekt už získal první nájemce, mimo jiné 
společnosti Scott & Weber a Direct Group. 
Jak pokračují pronájmy? Z jakých sektorů 
registrujete největší poptávku?
Jsme hrdí na to, že mezi nájemci uvítáme spo-
lečnost Scott & Weber. Provozovatel fl exibilních 
kanceláří a coworkingových prostor nám umož-
ní uspokojit i menší fi rmy, které hledají plochy 
mezi 100 až 400 m2. Společně tak nabídneme 
mnohem větší fl exibilitu. Výhody to přinese také 

dalším nájemcům v Port7, protože budou moci 
využívat pro své týmy ad hoc zázemí nebo fl exi-
bilní zasedací místnosti. Port7 nabízí současně 
prostor i pro klienty, kteří preferují vlastní budo-
vu. Právě to přilákalo skupinu Direct, která si 
exkluzivně pronajala celou budovu Alexandria. 
Pokud se týká pronájmů obecně, registrujeme 
zájem například ze strany kreativních fi rem a ze 
sektorů jako IT, HR a profesionální služby. Další 
vlnu pronájmů očekáváme během příštího roku, 
což souvisí úzce s velikostí fi rem. Klienti, kteří 
hledají větší plochy nad 2 000 m2, se rozhodují 
zpravidla 18 až 24 měsíců před datem stěhová-
ní, u společností poptávajících 500 až 1 000 m2 
je to zhruba 6 až 12 měsíců před dokončením 
stavby. Port7 tak nabízí potenciálním nájemcům 
širokou škálu možností.

Jak si vede retailová část Port7? Zajímavá 
bude především koncepce gastronomie se 
svou jedinečnou atmosférou. Můžeme si ji 
představit podrobněji?
O obchodní plochy je velký zájem zejména 
ze strany kaváren a restaurací. Port7 nabízí 

Port7, Praha 7 – Holešovice ■ Nová náplavka obklopená zeleným parkem poskytne prostor pro relaxaci, sport i společenské akce nájemcům projektu i návštěvníkům z celé Prahy  
Developer: Skanska
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4,200 sqm and Dover 3,700 sqm, is now 
10 months underway. On Edinburgh, the larg-
est building directly adjacent to the train station, 
the superstructure has reached the third above-
ground level. On Alexandria and Dover, the two 
smaller buildings, we are on the ground levels. 
The offi  ce complex completion is scheduled 
for March 2023, ready to welcome our tenants. 
Recently, we have started phase 2.     

How is Port7 diff erent from previous proj-
ects? Can you give a brief overview?
Port7 is our largest project in the Czech Republic 
so far and our very fi rst mixed-use project which 
combines offi  ce and residential premises, all in 
one small campus. Our aim is to create a lively 
and energetic place attracting not only tenants, 
but also people from anywhere in Prague to 
spend time there. In addition to a big array of 
shops and services we’re creating a large green 
park with plenty of opportunities for having fun 
and relaxing, including a riverside promenade 
and a bicycle path.

Thanks to the location, the whole project is very 
easily reachable – it is on the metro station as 
well as the train, bus and tram stations. Besides 
that, the project is easily accessible by car. You 
can even reach Port7 by boat, and in the future, 
a water shuttle is also planned by Prague mu-
nicipalities. For tenants, we will have many extras 
as well. In building Edinburgh we will have three 
thematic terraces (for relaxation, quiet work, and 
events), so you can choose during the day ac-
cording to your needs and take in beautiful views 
from all. We also aim for other features that take 
advantage of the location, such as a fl oating 
meeting room.

You have your fi rst offi  ce tenants, and Scott 
& Weber and Direct Group are among them. 
How is leasing overall and what types of 
companies are showing interest? 
We are proud that Scott & Weber has signed 
the lease contract with us. Having a fl ex offi  ce 

operator in our building allows us to accom-
modate smaller tenants looking for 100 sqm to 
400 sqm. In cooperation with them, we can of-
fer higher fl exibility. Also, it will bring advantages 
to other tenants in Port7 because they can use 
cowork premises or meeting rooms for their 
teams on an ad hoc fl exible basis. Besides that, 
Port7 can also work as a single tenant building. 
Exactly this attracted Direct group to lease the 
entire Alexandria building. In general, we expect 
interest from creative, IT, HR and professional 
services companies. Further demand will come 
next year depending on the size of the tenant. 
Companies looking for bigger spaces, over 
2,000 sqm, make their decision 18–24 months 
ahead their move. Companies with smaller of-
fi ces between 500 or 1,000 sqm, make their 
decision 6 to 12 months before the project is 
completed. Port7 has been off ering a variety of 
options for the prospective tenants.   

And how is the retail component going? Can 
you say more about the services concept, 
F&B, and eneral atmosphere?
We see substantial interest in the retail premis-
es, especially from restaurants and cafés. Port7 
will off er 4,500 sqm of retail in total. We decided 
to co-operate with the company Dejsiprostor and 

they are helping us to develop the whole retail 
concept. The company is behind successful 
F&B destinations such as Manifesto Florenc and 
Smíchov. You can look forward to a lively piazzet-
ta with restaurants, cafes and a lot of shops, in-
cluding a wine bar, fi tness studio, grocery shops, 
clinic, pharmacy and bike shop. In Edinburgh 
building, there will also be a food hall where vari-
ous types of cuisines will be available. Besides 
that, we will create a thematic park between our 
buildings and the river, where there will be al-
ways something to see, try and taste. We wish 
to combine social, leisure and sport activities. 
In one word, a place bustling with energy that 
people will fall in love with and like to return to.    

How do you view covid and its impact on of-
fi ces in Prague? 
Two years ago, we needed three months to sign 
an agreement. Now it’s nine, twelve months or 
even more. The negotiation process is defi nitely 
longer. Tenants’ decision process slowed down 
because they are considering whether to move 
or not, whether they will spend money on fi t-out, 
or whether it’s cheaper to stay where they are. 
Often it is harder to decide on how many sqm 
they will need in one, two or three years, and this, 
in turn, is partly because of the hybrid way of work 

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ Developer: Skanska
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v součtu asi 4 500 m2 maloobchodních pro-
stor, pro jejichž koncepci jsme se rozhodli při-
zvat ke spolupráci společnost Dejsiprostor, 
tj. fi rmu, která stojí za rozvojem vyhlášených 
F&B destinací, jakými jsou Manifesto Florenc 
a Smíchov. Lidé se tak mohou těšit na pulzující 
náměstí, obklopené restauracemi a kavárnami 
se škálou obchodů a služeb, včetně vinárny, 
prodejny potravin, lékárny, prodeje jízdních kol 
a chybět nebude ani klinika nebo fi tness. V bu-
dově Edinburgh se bude nacházet „food hall“ 
s nabídkou nejrůznějších kuchyní. Kromě toho 
vytváříme tematický park mezi našimi budova-
mi a řekou, kde bude vždy co vidět, vyzkoušet 
a ochutnat. Naší vizí je propojit společenské, 
volnočasové a sportovní aktivity – jednou větou: 
tvoříme místo plné energie, které si lidé zamilují 
a rádi se budou vracet.    

Pojďme zpět ke kancelářskému trhu. Do jaké 
míry ho ovlivnila pandemie?
Proces vyjednávání je dnes nepochybně delší. 
Pokud bylo potřeba před dvěma lety na uzavře-
ní smlouvy tři měsíce, dnes je to devět, dvanáct 
nebo i více měsíců. Rozhodovací proces na stra-
ně fi rem je pomalejší, protože důkladněji zvažují, 
zda se přestěhovat, zda investovat do vybavení, 

nebo je levnější setrvat tam, kde jsou. Často je 
obtížné předjímat, kolik metrů čtverečních budou 
potřebovat za dva, za tři roky, což je dáno zčásti 
hybridním stylem práce, který zavádí stále více 
společností. Nájemci žádají také více parkova-
cích stání, nicméně věříme, že jde o dočasný 
trend způsobený pandemií a lidé se opět vrátí 
k veřejné dopravě. Je také zřejmé, že pro mnohé 
společnosti hraje stále významnější roli při jejich 
rozhodování udržitelnost a preferují zdravé, bez-
pečné a chytré budovy. 

Jak se posunula očekávání nájemců, pokud 
se týká doby pronájmu a řešení kanceláří?
Nájemci hledají skutečnou fl exibilitu a kratší 
dobu nájmu. Proto je spolupráce s provozovate-
lem servisovaných kanceláří výhodou, protože 
my, jako developer, nemůžeme nabídnout např. 
nájemní smlouvu na dva roky. Častěji je žádána 
možnost přerušení nájmu, opce na snížení plo-
chy a předkupní právo. Vidíme však, že objem 
pronájmů v Praze roste. Každé čtvrtletí přibývají 
další nové transakce, trh s kancelářskými prosto-
ry se pomalu zotavuje a věříme, že tento trend 
bude pokračovat i v roce 2022. Ještě nedávno 
se v médiích psalo, že fi rmy budou své prostory 
zmenšovat a pod-pronajímat. Nyní ale vidíme, 

že řada z nich svůj názor změnila a rozhodla se 
své prostory stáhnout z trhu a jejich uspořádá-
ní změnit tak, aby umožňovaly hybridní způsob 
práce. Vidíme tak úpravy, jako je větší prostor pro 
spolupráci týmů, relaxační zóny i tiché místnosti 
pro soustředěnou práci.

Jaká jsou dnes očekávání zaměstnanců? 
Jak vnímáte kanceláře a jejich roli do bu-
doucna?
Z našich jednání s nájemci vyplývá, že typický 
pracovní týden s pěti osmihodinovými pracovní-
mi dny je minulostí. Budoucnost spočívá podle 
řady studií v hybridním modelu. Musíme tedy 
budovy přizpůsobit nové realitě, a to je také dů-
vod, proč v našem projektu musíme nabídnout 
co nejvíce služeb. Chceme vytvořit prostředí 
k práci, odpočinku i sportu. Ať už jde o pracovní 
jednání na některé z mnoha teras, návštěvu fi t-
ness centra po práci (které nabídne i lekce ven-
ku), procházku podél řeky, nebo večerní pose-
zení ve vinotéce, rozhodně bude z čeho vybírat. 
Domníváme se, že role kanceláří se mění s kon-
textem doby, v níž žijeme. Stávají se místem 
pro navazování kontaktů, vzájemnou inspiraci 
a vytváření nových nápadů, pro týmovou spolu-
práci a budování fi remních hodnot. Lidé jsou již 
zahlceni nejrůznějšími videohovory. Pokud jste 
v kanceláři, dochází mezi lidmi ke zcela přiroze-
né interakci.

Na jakých projektech Skanska aktuálně pra-
cuje? Jaké jsou vaše priority?
V současné době se soustředíme především na 
budování Port7, který změní bývalý nevyužitý 
brownfi eld v novou živou část města. V různých 
fázích příprav pak máme tři nové projekty: Key 
v Praze 4, Mercury v Praze 7 a Radlická v Praze 5. 
Poslední jmenovaný bude opět výjimečný. Bude 
se jednat o naši první uhlíkově neutrální stavbu, 
která bude první svého druhu i v rámci Prahy. Ve 
všech svých budovách Skanska usiluje o nejvyš-
ší možný stupeň certifi kace LEED, WELL a WELL 
Health-Safety. Máme tak před sebou spoustu prá-
ce na mnoho dalších let!

Port7 nabídne z nových kanceláří i bytů otevřený výhled na řeku Vltavu ■ Developer: Skanska
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that more and more companies are implement-
ing. Tenants are currently asking for more park-
ing spaces, however, we believe that it´s short 
term trend caused by the pandemic and people 
will come back to the public transport again. We 
can also see that for many companies sustain-
ability plays a key role in their decision and they 
are looking for healthy, safe and smart buildings. 

What are tenants looking for in new leas-
es? How do you view the Prague market? 
Leasing activity by some accounts is in-
creasing…
Tenants are really looking for fl exibility and 
shorter lease terms. This is why cooperating 
with a fl ex operator is an advantage, because 
we as a developer can´t off er fl exibility, such as 
lease agreements for two years. They are also 
asking for a break option, reduction option and 
right of fi rst refusal more often. However, we 
see that offi  ce take-up in Prague is on the rise. 
Every quarter, there are more and more deals, 
so the offi  ce market is slowly recovering and we 
hope that this trend continues in 2022 as well. 

A year ago, many studies and media articles 
said companies would downsize and sublet their 
premises. Now we can see that many of these 
companies changed their opinion and decided 
to withdraw the premises from the market and 
change the layout to be prepared for a hybrid 
way of work. They often make adjustments, such 
as more space for collaboration, relaxing zones 
and quiet rooms.

What are employees themselves expecting 
now and how have their habits changed? 
How do you view offi  ces and their role going 
forward?
From our conversations with tenants, we can see 
the typical workweek of fi ve 8-hour days is gone. 
The future according to most studies is in a hy-
brid model. We have to adjust our buildings to 
this new reality, and that’s also why we have to 
off er as many services as possible in our proj-
ect. We wish to off er opportunities for work, re-
laxation and sport. Whether it be a work session 
on the terrace, a visit after work to our fi tness 
operator (who also gives lessons outdoors), an 

afternoon stroll along the river, or a stop off  at 
the wine shop, there will be a lot to choose from. 
We believe that the role of offi  ces changes with 
this context that we are living in. It becomes more 
like a hub or a place to network and inspire each 
other, to create new ideas, co-operate together 
and build company values. People these days 
are getting overwhelmed by teams and other 
video calls. If you’re in the offi  ce there’s a natural 
human interaction.

What other projects is Skanska currently 
working on?
Currently, our focus is to create a new destina-
tion in town with Port7 and find the right ten-
ants. We have a strong pipeline of projects, 
with Key, Mercury and Radlická. The latter 
will be unique because we are aiming for our 
first carbon-neutral development, which as of 
now will be Prague’s first. In all our buildings 
the goal is to receive the highest level of LEED 
and WELL certifications, as well as the WELL 
Health-Safety rating. We have much to do for 
years to come! 

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ Among the fi rst tenants are Scott & Weber, Direct Group (Direct pojišťovna, Fidoo, Direct auto and Direct nadace) and Oční centrum Praha
Developer: Skanska
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Skupina Passerinvest zahájila v říjnu vý-
stavbu administrativní budovy Roztyly Plaza 
u stanice metra C Roztyly v Praze 11. Po do-
končení, plánovaném na srpen 2023, nabíd-
ne projekt navržený studiem Aulík Fišer ar-
chitekti celkem 23 000 m2 kancelářských pro-
stor spolu s retailem v parteru a parkovištěm 
P+R v podzemí. Budova, jejíž výstavba si vy-
žádá investici 1,2 miliardy korun, otevírá ne-
jen proměnu bezprostředního okolí stanice 
metra a modernizaci existujícího terminálu 
příměstské autobusové dopravy, ale startuje 

také revitalizaci širšího okolí: Passerinvest 
Group, která v lokalitě vlastní celkem 9 ha 
pozemků, zde připravuje i rezidenční a kan-
celářský development v oblasti brownfi eldu 
bývalého Interlovu u spojnice dálnice D1 
a Jižní spojky směrem ke Krčskému lesu, 
který odstartuje napřesrok výstavbou další 
administrativní budovy Sequoia. 

Stavební povolení na budovu Roztyly Plaza zís-
kala společnost Passerinvest Group letos v říjnu 
a bezprostředně poté zahájil generální dodava-

tel, stavební společnost Gemo Olomouc, pří-
pravné práce. Na pozemku o rozloze 10 500 m2 
přímo naproti vstupu do stanice metra, který 
skupina získala před čtyřmi roky od společnosti 
Unimex, vyroste do dvou let budova se šesti plný-
mi nadzemními podlažími s podlahovou plochou 
3 300 m2 a se sedmým ustupujícím, doplněným 
zelenou pobytovou terasou. V parteru vznikne 
na ploše 1 500 m2 prostor pro obchody a služby 
a v podzemí na čtyřech úrovních parkovací garáž 
s kapacitou celkem pro 440 aut: 340 míst bude 
určeno pro nájemce budovy a 100 míst obsadí 

Roztyly Plaza, Praha 4 ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architekt: Aulík Fišer architekti

PASSERINVEST ZAHÁJIL STAVBU budovy
Roztyly Plaza, vyroste do srpna 2023
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This October, Passerinvest Group started 
construction of the Roztyly Plaza offi  ce 
building near the Roztyly metro station in 
Prague 11. Upon completion, planned for 
August 2023, the project designed by the 
studio Aulík Fišer architekti will off er a total 
of 23,000 m2 of offi  ce space together with re-
tail on street level and an underground P+R 
parking lot. The building, the construction of 
which will require an investment of 1.2 billion 
crowns, not only opens up the transforma-
tion of the immediate surroundings of the 
metro station and the modernisation of the 
existing commuter bus terminal, but will also 
begin the revitalisation of the wider area: 
Passerinvest Group, which owns a total of 

9 ha of land in the locality, is also preparing 
residential and offi  ce development in the for-
mer Interlov brownfi eld near the junction of 
the D1 motorway and the South Ring Road 
in the direction of the Krč Forest, which will 
start in the coming year with the construction 
of another offi  ce building named Sequoia.  

The building permit for the Roztyly Plaza build-
ing was acquired by Passerinvest Group this 
October and immediately afterwards the gen-
eral contractor, the construction company Gemo 
Olomouc, started the preparatory work. On a plot 
of 10,500 m2 that the group acquired four years 
ago from Unimex, directly opposite the entrance 
to the metro station, a building with six full storeys, 

each with a fl oor area of 3,300 m2, and a seventh 
receding storey with a green rooftop terrace, will 
be built within two years. On street level there 
will be 1,500 m2 of space for shops and services 
and a parking garage on four underground levels 
with a total capacity of 440 cars: 340 spots will 
be designated for the tenants of the building and 
a P+R parking lot will occupy 100 spots. The de-
veloper is fi nancing the construction of the pub-
lic service, prescribed by the zoning plan. It has 
concluded an agreement with the Technical Road 
Administration on the operation of the P+R. So 
far, Roztyly Plaza is building speculatively and fi -
nancing the construction from its own resources, 
though negotiations with banks to arrange loan 
fi nancing are underway. 

Roztyly Plaza, Prague 4 ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architect: Aulík Fišer architekti

PASSERINVEST STARTS CONSTRUCTION of
Roztyly Plaza, slated for completion by August 2023
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parkoviště P+R. Realizaci veřejné služby, pře-
depsané územním plánem, fi nancuje developer. 
Na provoz P+R uzavřel dohodu s Technickou 
správou komunikací. Budovu Roztyly Plaza za-
tím Passerinvest staví spekulativně a fi nancuje ji 
z vlastních zdrojů, zároveň ale probíhají jednání 
s bankami o zajištění úvěrového fi nancování. 

Podoba budovy vzešla z vyzvané architektonické 
soutěže, v níž zvítězil návrh studia Aulík Fišer 
architekti. Ti objekt navrhli tak, aby výškově ko-
respondoval se sousední administrativní budo-
vou T-Mobile z 90. let a tvarem ladil jak s měst-
ským okolím, tak také s blízkým Krčským lesem. 
„Design budovy proto kombinuje přímé i zaoblené 
linie, bude to vlastně geometricko-organická stav-
ba s dominantním průčelím orientovaným smě-
rem ke stanici metra; půdorys odpovídá trojúhel-
níkovému tvaru parcely,“ uvádí architekt Jan Aulík. 

Celoprosklenou fasádu, která zajistí maximum 
denního světla, rozčlení příčné vystupující řím-

sy. Ty budou kromě estetické funkce také stínit 
fasádu, aby se prostor za ní v létě nepřehříval. 
Další úsporu nákladů na chlazení zajistí trojskla. 
„Budova bude vybavená standardními technolo-
giemi, dodávky energií, resp. elektřiny, uvažuje-
me ale pokrýt z vlastního obnovitelného zdroje, 
popř. nákupem zelené elektřiny s certifi kátem. 
Každopádně chceme problematiku energií řešit 
udržitelně a systémově,“ vysvětluje technický 
ředitel Passerinvest Group Martin Unger a do-
dává, že budova aspiruje na získání certifi kátu 
BREEAM na úrovni Excellent. 

„Pro kvalitní vnitřní prostředí i šetrné hospoda-
ření s energiemi je podstatný dostatek denního 
světla,“ zdůrazňuje Unger s tím, že to do budo-
vy vpustí také vnitřní atrium, které vystoupá 
přes všechna patra a bude zároveň výrazným 
designovým prvkem. „Atrium bude zastřešené, 
takže zde vznikne příjemné interiérové klima, 
a soustředí se sem veškerý komunikační apa-
rát: bude zde recepce a lobby a odsud pojedou 

vzhůru panoramatické výtahy. Ty pak budou láv-
kami propojené s kancelářemi, takže lidé se vel-
mi rychle dostanou na svá pracoviště. V přízemí 
bude zelená zahrada, nad níž se bude vznášet 
atypický světelný umělecký objekt, který na-
vrhneme sami, nebo ve spolupráci s vybraným 
výtvarníkem. Po stranách budou stupně, na kte-
rých vzniknou různá ambientní zákoutí, v nichž 
bude možné pracovat, nebo se s někým setkat,“ 
popisuje architekt Jan Aulík. 

Roztyly Plaza, Praha 4 ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architekt: Aulík Fišer architekti

Workoutové hřiště v přírodním parku Nové Roztyly,
který v lokalitě někdejšího brownfi eldu Interlov 
vybudovala společnost Passerinvest Group
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The design of the building came from an invita-
tional architectural competition, which was won 
by the design from the studio Aulík Fišer archi-
tekti. They designed the building to correspond 
in height with the adjacent T-Mobile offi  ce build-
ing from the 90s and its shape to match both 
the surrounding buildings and the nearby Krč 
Forest. “Thus, the building’s design combines 
both straight and rounded lines. It will actually be 
a geometric-organic building with the dominant 
façade facing the metro station; the ground plan 
corresponds to the triangular shape of the plot of 
land,” stated architect Jan Aulík. 

The completely glass façade, which ensures the 
maximum daylight, is divided by transversely 
protruding cornices. In addition to an aesthetic 
function, they will also shade the façade so that 
the space behind it does not overheat in sum-
mer. Triple glazing will further save cooling costs. 
“The building will be equipped with standard 
technologies, but we are considering covering 
the supply of utilities, in particular electricity, 
from our own renewable source, or by purchas-
ing certifi ed green electricity. In any case, we 
want to deal with energy issues sustainably and 
systemically,” explained the Technical Director of 
Passerinvest Group Martin Unger, adding that 
the building aspires to obtain BREEAM certifi ca-
tion on the Excellent level. 

“An abundance of daylight is essential for both 
a quality indoor environment and energy effi  -
ciency,” Unger stressed, adding that daylight will 
also enter the building through the interior atri-
um, which will rise through all the fl oors and 
will also be a distinctive design element. “The 
Atrium will be covered, so a pleasant indoor cli-
mate will be created here and all internal move-
ment will converge here: there will be a reception 
and lobby here and panoramic elevators to take 
you up. These will then be connected to the offi  c-
es via catwalks, so people will get to their work-
places very quickly. On the ground fl oor there 
will be a green garden, above which will fl oat an 

atypical light art object that we will be designing 
ourselves or in cooperation with a selected art-
ist. There will be risers along the sides, which will 
give rise to all kinds of ambient nooks, in which 
it will be possible to work or to meet with some-
one,” described architect Jan Aulík.  

The green rooftop terrace with an area of 
2,100 m2 will off er additional space to sit. 
“Various places protected against the wind and 
gazebos will be created here, off ering spaces to 
sit and relax or work, complemented by a cov-
ered open dining space and kitchen where the 
employees will be able to prepare their own food 
or a simple banquet can be organised here,” stat-
ed Martin Unger.    

On the street level, the project plans from three 
to six retail units on an area of 1500 m2. “Shops 
for day-to-day needs should be going in here, 
such as a smaller supermarket, drug store or to-
bacconist, as well as a cafeteria. The fi nal num-
ber of units will depend on the tenants’ demands 
for space,” explained Unger. The shops will also 

be used by the inhabitants of the neighbourhood 
passing by the building from the metro and com-
muter bus passengers. Their wait will be made 
more pleasant by the new bus terminal with 
shelters located along the perimeter of the of-
fi ce building. On its south side, the project calls 
for a park and water feature. According to Martin 
Unger, Passerinvest Group will be investing a to-
tal of 26 million crowns in the modernisation of 
the bus terminal and the landscaping around 
the building.

The developer is also negotiating with the 
Prague Public Transit Company about possible 
cooperation when modernising the metro 
station. But due to economic sustainability, that 
depends on the possibility of commercial con-
struction that would be part of the project. Martin 
Unger also pointed out the necessity of develop-
ing clear and transparent rules on the part of the 
city for such a project to get off  the ground. 

The triangular plot of land is not the only one 
that Passerinvest is planning on developing in 

The new green park Nové Roztyly, Prague 4 ■ Investor: Passerinvest Group
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Další prostor k posezení nabídne zelená střešní terasa o rozloze 2 100 m2. 
„Zde vzniknou různá místa chráněná před větrem a altány nabízející prostor 
k posezení i práci, doplněné zastřešenou otevřenou jídelnou a kuchyní, kde 
si zaměstnanci budou moci připravit vlastní jídlo, a stejně tak zde bude mož-
né uspořádat jednoduchý raut,“ vypočítává Martin Unger.  

V parteru počítá projekt s 3 až 6 obchodními jednotkami na ploše 1 500 m2. 
„Vzniknout by zde měly obchody denní potřeby, jako je menší market, dro-
gerie nebo tabák, a také kantýna. Konečný počet jednotek bude záležet 
na nárocích nájemců na plochu,“ popisuje Unger. Obchody budou sloužit 
také obyvatelům okolí, procházejícím kolem budovy od metra a cestujícím 
příměstských autobusů. Těm zpříjemní čekání nový autobusový terminál 
s přístřešky umístěnými po obvodu kancelářské budovy. Na její jižní straně 
počítá projekt s parkovou úpravou a vodním prvkem. Do modernizace auto-
busového terminálu a úpravy okolí budovy vloží skupina Passerinvest podle 
Martina Ungera celkem 26 milionů korun.

S Dopravním podnikem hl. m. Prahy jedná developer také o možné spolu-
práci při modernizaci stanice metra. Ta ale kvůli ekonomické udržitelnosti 
souvisí s možností komerční výstavby, která by byla součástí projektu. Martin 
Unger tak poukazuje na nutnost dopracování jasných a transparentních pra-
videl ze strany města, aby takový projekt mohl vzniknout. 

Trojúhelníkový pozemek není jediný, který v budoucnu plánuje Passerinvest 
v Roztylech rozvíjet. Další pozemky, které vlastní, se táhnou přes tubus metra 
směrem do areálu bývalých jatek Interlovu a zčásti směrem ke Krčskému lesu. 
Jejich využití je ale otázkou vzdálenější budoucnosti. Realizaci se naopak blíží 
výstavba administrativní budovy Sequoia podle projektu architektů stu-
dia A8000, která nyní prochází schvalovacím procesem. Se zahájením stavby 
uvažuje developer v průběhu příštího roku. Objekt deskového tvaru s prona-
jímatelnou plochou 30 000 m2 vyroste u spojnice pražské Magistrály s Jižní 
spojkou v návaznosti na budovu T-Mobilu, jehož výšku bude kopírovat. 

Sequoia bude tvořit hlukovou bariéru pro bytové domy a park, které vznik-
nou dále od frekventovaných komunikací v bývalém areálu Interlov. Změna 
územního plánu na rezidenční část projektu Nové Roztyly by mohla být po-
dle Ungera schválena v prvním čtvrtletí 2022; jejich výstavba by tedy mohla 
navázat na dokončení budovy Sequoia kolem roku 2024.

Celkem zde developer počítá se zhruba 600 bytů, z nichž 400 bude určeno 
k prodeji do osobního vlastnictví a 200 na pronájem. Rozvoj celé lokality, 
do níž Passerinvest vstoupil již v roce 2006 a kde během posledních let na 
vlastní náklady zrevitalizoval také rozlehlý přírodní a rekreační park Nové 
Roztyly o ploše 4 ha na rozhraní Interlovu a Krčského lesa, by měl podle 
současných předpokladů skončit v letech 2026/2027. 
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Roztyly in the future. The other land that it owns runs over the metro tube 
towards the former Interlov slaughterhouse complex and partially in the 
direction of the Krč Forest. Its use, however, is a question of the more dis-
tant future. The construction of the Sequoia offi  ce building, on the other 
hand, is approaching according to a design by the architecture studio 
A8000, which is now undergoing the approval process. The developer is 

considering beginning the construction during the course of next year. The 
slab-shaped building with a leasable area of 30,000 m2 is going up by the 
junction of Prague’s Magistrála and the South Ring Road in the immediate 
vicinity of the T-Mobile building, the height of which it will copy. 

Sequoia will form a noise barrier for the blocks of fl ats and park, which will 
be built further away from the busy road in the former Interlov complex. 
The change to the zoning plan for the residential part of the Nové Roztyly
project could be approved in the fi rst quarter of 2022, according to Unger. 
Thus, its construction could follow the completion of the Sequoia building 
in around 2024.

Here the developer is planning roughly 600 fl ats, 400 of which will be 
meant for sale and 200 for rent. The development of the entire locality, 
which Passerinvest entered in 2006, and where it also revitalised the ex-
pansive nature and recreational Nové Roztyly Park with an area of 
4 ha on the border of Interlov and Krč Forest at its own expense in the 
past few years, should be completed according to current estimates 
in 2026/2027. 

The new sport facilities for public in the green park Nové Roztyly
Investor: Passerinvest Group

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

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

Realizujeme stavební projekty systémově. Plánování a budování s průmyslově 
prefabrikovanými systémovými prvky, jak je implementujeme, je výrazně 
efektivnější z hlediska zdrojů než konvenční metody výstavby. Naše 
plánování, výroba, logistika a montáž jdou ruku v ruce a jsou perfektně 
sladěny. Víme, že hospodárnost a  ekonomická stránka je pro naše partnery 
velmi důležitá. Spokojenost zákazníka je naší prioritou, zakládáme si na 
pevné ceně a termínech.

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

www.goldbeck.cz
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Polská skupina CCC se v Čes ké republice 
rozrostla o dvě nové značky. První kamenná 
prodejna online platformy eobuv.cz otevře-
la v červenci v pražském obchodním centru 
Nový Smíchov. Mimo území Polska se jedná 
o první obchod kombinující principy online 
a offl  ine nakupování pod jednou střechou, 
který znamenal pro koncept počátek me-
zinárodní expanze. V říjnu tohoto roku ná-
sledovalo v centru Galerie Harfa v Praze 9 
otevření první české prodejny značky 
HalfPrice, která je dalším novým koncep-
tem skupiny CCC. V kategorii „off -price“ 
nabízí paletu známých značek za výhodné 
ceny s širokým sortimentem od obuvi, přes 

kosmetiku a hračky, až po bytové doplňky. 
Do konce roku 2021 by mělo v celé Evropě 
otevřít zhruba šedesát prodejen HalfPrice, 
současně plánuje značka pokročit v expanzi 
i v České republice a na Slovensku.

Eobuv.cz – online & offl  ine
pod jednou střechou
Donedávna byla eobuv.cz v ČR pouze online plat-
formou. Na polském trhu zahájila skupina CCC on-
line prodej pod hlavičkou eobuwie.pl již v roce 2014. 
Se čtyřletým odstupem v roce 2018 otevřela CCC 
Group v Polsku i první kamenné prodejny eobu-
wie.pl. Jak uvedla CCC, česká prodejna eobuv.cz 
v centru Nový Smíchov znamenala debut na zahra-

ničním trhu a počátek přeshraniční expanze značky. 
První prodejna v Praze fungující od července 2021 
zaujímá v rámci centra atraktivní pozici rohové jed-

Polská skupina CCC expanduje na český trh se dvěma novými značkami: Prodejny CCC obuv rozšířila nabídka konceptů eobuv.cz a HalfPrice ■ Zdroj: CCC Group

Skupina CCC se v ČR rozrůstá o dvě nové značky

První česká prodejna eobuv.cz otevřela v červenci 2021
v OC Nový Smíchov v Praze 5
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CCC Group is expanding with two new 
brands in Czech Republic. The fi rst physical 
store of the online platform eobuv.cz opened 
in the Nový Smíchov (Prague 5) shopping 
centre in July. It is the fi rst such store, a hy-
brid of online and offl  ine shopping, outside 
of Poland and represents the beginning of 
international expansion of the concept. The 
fi rst shop of another new brand of the CCC 
Group, HalfPrice, opened in Galerie Harfa 
(Prague 9) in October. Catering to the ‘off -
price’ category, it off ers well known brands 
at bargain prices in a wider product range 
including shoes, cosmetics toys and home 
décor. By the end of 2021 some 60 HalfPrice 

shops are expected to be opened in Europe, 
and the company aims to continue expan-
sion in both CR and Slovakia. 

Eobuv.cz
Until recently eobuv.cz was only an online plat-
form in CR. CCC Group started selling in the 
Polish market under the online platform eobuwie.
pl back in 2014. The fi rst brick and mortar shops 
of eobuwie.pl were then initiated by CCC Group 
in Poland in 2018. The new Czech store was in 
the company’s description, a debut in the foreign 
market – marking the start of cross border expan-
sion. The Czech store now open since July in 
Nový Smíchov, Prague 5 occupies the large cor-

ner unit in the shopping centre’s rear atrium. The 
store combines the eobuv.cz brand with Modivo, 
another brand under eobuwie.pl which includes 
a range of apparel with a more upscale fl avour. 

The space is a showroom of 1,800 sqm focusing 
on full digitization. Instead of rows of shelves with 
shoes, accessories or other apparel, all goods 
are displayed on interactive multimedia screens. 
The décor, a major departure from regular foot-
wear store, includes natural wood and spot light-
ing, and there are 40 tablets, both on stands 
more typical of electronics stores, as well as next 
to stylish benches and lounge areas, and inside 
the fi tting rooms. “Our clients will have the oppor-

CCC Group retail chain is expanding in the Czech market with two new brands: eobuv.cz and HalfPrice. The fi rst HalfPrice shop opened in September 2021 in Galerie Harfa
shopping centre in Prague 9

 CCC Group is expanding with two new brands in CR
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notky v zadním atriu. Vedle značky eobuv.cz nabí-
zí velkoryse koncipovaná prodejna také značku 
Modivo, která je součástí konceptu eobuwie.pl a za-
hrnuje prodejní sortiment vyšší cenové kategorie.

Obchod o ploše 1 800 m2 je koncipován jako plně 
digitalizovaný showroom. Namísto typických řad 

regálů s botami, doplňky a dalším zbožím je veš-
kerý sortiment zobrazený na interaktivních multi-
mediálních obrazovkách. Od běžného obchodu 
se výrazně liší i design prodejny, zahrnující vedle 
přírodního dřeva a bodového osvětlení i čtyřicet 
tabletů, které jsou rozmístěny na stojanech cha-
rakteristických spíš pro obchody s elektronikou, 
poblíž stylových relaxačních zón i uvnitř zku-
šebních kabin. „Zákazníci tu najdou zcela nový 
zážitek – propojení online a offl  ine nakupování,“ 
uvedl Roman Puchała, generální ředitel CCC 
a eobuwie.pl v České republice. Prodejna nabízí 
i doručení koupeného zboží ve stejný den nebo 
do 90 minut.

Podle CCC lze očekávat otevírání dalších ob-
chodů značky. „Společnost eobuwie.pl (pod niž 
spadá i eobuv.cz) neustále rozšiřuje portfolio ka-
menných prodejen a otevírá nové. Jen v posled-

ní době se jejich počet zvýšil na 28, z nichž 27 je 
v Polsku a jedna v ČR, a počítáme i s další ex-
panzí,“ uvedla Marta Rzetelska, tisková mluvčí 
CCC Group.

HalfPrice na expanzní vlně
Značka HalfPrice debutovala v Polsku na za-
čátku května 2021 a v rychlém sledu otevřela 
hned několik prodejen – tři měsíce po uvede-
ní značky na trh jich měla už jedenadvacet. 
Prodejna HalfPrice, která otevřela v září v Galerii 
Harfa v Praze 9, byla v pořadí třetí mimo Polsko, 
a předcházely jí prodejny v Budapešti a ve Vídni, 
kde fungují již od srpna. Prodejna v Praze byla 
třicátou v síti společnosti. Jak upřesnila Marta 
Rzetelska, v současnosti působí značka v pěti 
zemích: řetězec s cenově dostupným sortimen-
tem má za hranicemi Polska už šest prodejen 
– tři v Rakousku a po jedné v České republice, 

První pražská prodejna nového retailového konceptu polské skupiny CCC pod názvem HalfPrice otevřela v září 2021 v OC Galerie Harfa v Praze 9 ■ Zdroj: CCC Group

Prodejny eobuv.cz propojují principy nakupování online 
a offl  ine ■ Zdroj: CCC Group
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tunity to experience a completely new shopping 
experience with us – combining online and of-
fl ine,” says Roman Puchała, General Manager of 
CCC and eobuwie.pl in the Czech Republic. The 
store also off ers same day and 90 minute deliv-
ery. According to CCC Group, more Eobuv.cz 
shops can be expected. “The eobuwie.pl compa-
ny is constantly expanding its stationary stores 
and opening new ones. Recently, their number 
has already increased to 28 – with 27 located in 
Poland and one in Czech Republic. We are plan-
ning further openings,” said Marta Rzetelska, PR 
Manager at CCC. 

HalfPrice 
HalfPrice debuted in Poland as a new brand at 
the beginning of May this year and early open-
ings were numerous – three months after the 
launch, CCC Group had opened 21 stores. The 
HalfPrice store which opened in September in 
Galerie Harfa, in Prague 9, was the third to open 
outside of Poland, following the fi rst in Budapest 
and a second in Vienna, both in August. 
Including Poland, the Prague location was the 
30th store in the company’s network. “Currently, 
the brand operates in 5 counties – the off price 

retail chain operates in Poland and we opened 
already 6 stores in other countries: 3 in Austria, 
1 in Czech Republic, 1 in Croatia and 1 in 
Hungary,” noted Rzetelska. The main appeal for 
customers are branded products at bargain pric-
es, and the chain off ers clothing, footwear, ac-
cessories, cosmetics, toys as well as home fur-
nishings and accessories.  “As in other locations, 
also here the off er will be supplemented on an 
ongoing basis and adapted to the preferences 
of Czech customers,” said Malwina Winter, Vice 
President of the Management Board of HalfPrice 
for Purchasing. Early reports on customers have 
been positive. “The performance of the HalfPrice 

Illustrative photo: eobuv.cz shop – a new retail expanding concept of CCC Group

HalfPrice – The Prague location was the 30th store
in the company’s network

Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací 
vrata |  Okna | Dveře | Fasády | Služby  
heroal.cz

heroal D 72 domovní dveře a  
dveře do objektů:
+  Proměnlivé tvary, vysoce kvalitní 

povrchové úpravy
+  Bezbariérový práh s integrovanou 

drenáží
+  Nejlepší hodnoty v tepelné a 

hlukové izolaci

Myslete ve velkém 
do nejmenšího 
detailu.

Architects’
Darling
Award
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Chorvatsku a Maďarsku. Pro zákazníky jsou 
atraktivní především značkové výrobky za vý-
hodné ceny; řetězec nabízí nejen oděvy a obuv, 
ale i kosmetiku, hračky, bytové vybavení a doplň-
ky do domácnosti. „Stejně jako v jiných lokalitách 
se bude nabídka průběžně doplňovat a přizpů-
sobovat preferencím českých zákazníků,“ doda-
la Malwina Winter, viceprezidentka představen-
stva společnosti HalfPrice pro nákup. První ohla-
sy českých zákazníků jsou pozitivní. „Dosavadní 
výsledky prodejny HalfPrice jsou velmi dobré, 
což podpořilo expanzní plány společnosti v ČR,“ 
komentuje Cushman & Wakefi eld. „Součástí 
strategie skupiny je rozvoj značky ve středoev-
ropském regionu. Máme ambiciózní expanzní 
plány a o dalších trzích i lokalitách budeme prů-
běžně informovat,“ říká Rzetelska. Do konce pro-
since 2021 má být podle CCC v Evropě otevřeno 
zhruba šedesát prodejen pod značkou HalfPrice. 
„Český trh má značný potenciál a lze tedy oče-
kávat i další prodejny značky; v příštím roce 
se očekává otevření první prodejny HalfPrice 
v Bratislavě,“ upřesnil Cushman & Wakefi eld

CCC v ČR a na Slovensku
CCC je v ČR zavedeným brandem a podle 
Rzetelske nové značky skupiny poskytnou zá-

kazníkům širší možnosti pro nákupy. „HalfPrice 
je konceptem s příznivými cenami, CCC nabízí 
zákazníkům skvělé vlastní značky a eobuv.cz je 
platformou s širokým portfoliem různých značek. 
Naše prodejny se těší velké přízni českých zá-
kazníků díky atraktivní nabídce, ale i díky skvělé 
kvalitě služeb. Pražané vyhledávají pestrý sorti-
ment a je patrné, že se stali v našich prodejnách 
pravidelnými návštěvníky.“

V současné době funguje pod značkou CCC při-
bližně tisíc prodejen ve 22 zemích, z toho přes 
osmdesát v ČR a více než padesát na Slovensku. 
„Česko a Slovensko jsou pro nás velmi atraktivní 
trhy. Jako skupina zde působíme řadu let. Střední 
a jihovýchodní Evropa je strategickým regionem 
pro naši mezinárodní expanzi, a mohu s jistotou 
říci, že zde chceme naše podnikání dále rozví-
jet,“ sdělila Rzetelska. V centru zájmu jsou ob-
chodní centra, nákupní parky i online platformy. 
„Neomezujeme se na jeden prodejní kanál a mo-
tivujeme zákazníky k využívání „omnichannel“ 
modelu. Máme velké ambice a prodejní síť dyna-
micky rozvíjíme.“ Produkty fi rmy jsou k dispozici 
také prostřednictvím online platforem CCC, eo-
buv.cz, MODIVO nebo DeeZee. „Celkem vlastní-
me asi 90 online platforem na 18 trzích.“

concept in CR is so far is very good and sup-
ports the company’s plans for future growth,” 
said Cushman & Wakefi eld. “Our strategic goal 
is to develop HalfPrice in Central and Eastern 
Europe. We have ambitious expansion plans, 
but about further markets or new cities we will 
inform in due time,” said Rzetelska. By the end 
of December this year some 60 stores under 
the HalfPrice brand will be opened in Europe, 
according to CCC. According to Cushman & 
Wakefi eld, the Czech market is promising and 
will see further stores, and openings can also be 
expected over the next year in Bratislava. 

CCC in CR and Slovakia
CCC is well established in the CR, and accord-
ing to Rzetelska the new brands provide added 
choice. “HalfPrice is an off -price concept. CCC 
provides clients with great own brands. Eobuwie.
pl is a multibrand platform. Our stores enjoy great 
interest among our Czech customers. This is pri-
marily the result of a wide range and attractive 
off er, but also a good quality of service. We ob-
served that citizens of Prague are looking for the 
diverse assortment and that they have become 
regulars in our store.”

There are currently around 1,000 stores in 
22 countries under the CCC brand – over 80 in 
Czech Republic and over 50 in Slovakia, says 
Rzetelska. “The Czech and Slovak markets are 
very valuable to our company. As CCC Group 
we are present here for several years already. 
The CEE is strategic for our international expan-
sion and I can assure that we want to continue to 
develop our business in this region.” Both shop-
ping malls and retail parks remain appealing, as 
do online platforms. “We do not limit ourselves to 
one sales channel and encourage customers to 
use the omnichannel model. We have big ambi-
tions and are growing our network according to 
plan.” CCC Group products are available on on-
line platforms under the brands CCC, eobuwie.pl, 
MODIVO, DeeZee. “In total, we own about 90 on-
line platforms in 18 markets,” Rzetelska says.

Prodejna obuvi CCC ■ Skupina plánuje expanzi všech svých tří konceptů – CCC, eobuv.cz i HalfPrice
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S ohledem na aktuální dobu a s ní souvisejí-
cí snahu o digitalizaci všemožných postupů 
a jednání není divu, že i nejdiskutovanější 
zákon posledních let, zákon č. 283/2021 Sb. 
(dále jen „nový stavební zákon“), tuto tema-
tiku poctil řadou principů a ustanovení, kte-
rá mají v dalších letech vést k efektivnímu 
sběru a využívání informací a dat v elektro-
nické podobě.
 
V červenci 2021 došlo k defi nitivnímu schválení 
nového stavebního zákona Poslaneckou sněmov-

nou. Díky zásadním změnám v modelu fungování 
stavebních úřadů v České republice i vybraných 
aspektů stavebního řízení a územního plánování 
bude možné postavit zcela nové procesy na digitál-
ním základu, aniž by se jednalo o prosté překlopení 
papírových dokumentů do digitální podoby. Digitální 
služby v kontextu nového stavebního zákona bude 
poskytovat státní stavební správa prostřednictvím 
nových informačních systémů veřejné správy. 

Konkrétně se jedná o portál stavebníka, národ-
ní geoportál územního plánování, evidenci sta-
vebních postupů, evidenci elektronických doku-
mentací, informační systém identifi kačního čísla 
stavby a další.

Tyto systémy ve věcech územního plánování 
a stavebního řádu bude spravovat nově zalo-

žený Nejvyšší stavební úřad, který svou čin-
nost zahájí de iure od 1. ledna 2022 a stane se 
ústředním správním úřadem nejen ve věcech 
územního plánování, ale i stavebního řádu 
a také vyvlastnění.
 
Částečně informační systémy existují již dnes 
a v souvislosti s konstituováním státní stavební 
správy budou postupně převedeny pod správu 
Nejvyššího stavebního úřadu, a některé teprve 
vzniknou s účinností nového stavebního zákona.
 
Portál stavebníka
Portál stavebníka bude fungovat jako samo-
statný informační systém veřejné správy, který 
bude pro fyzické a právnické osoby primárním 
pracovním prostředím pro přístup do dalších 
informačních systémů státní stavební správy 
(Evidence územních a stavebních řízení a jiných 
postupů; Evidence elektronických dokumenta-
cí; Identifi kačního čísla stavby a Národní geo-
portál územního plánování). Portál stavebníka 
bude pomocí interaktivních formulářů zajišťovat 
funkční propojení těchto systémů a komunikaci 
se stavebními úřady, úřady územního plánování 
a dalšími dotčenými orgány.
 
Díky portálu stavebníka bude možné požádat 
o všechna rozhodnutí a jiná opatření pomo-
cí jednoho portálu přístupného přes internet. 
Prostřednictvím něj budou moci občané činit 
digitální úkony vůči stavebnímu úřadu, a to 
včetně odkazování na elektronické dokumenty 
v informačních systémech. Portál přinese také 
možnost vzdáleného přístupu všem oprávně-
ným osobám podle rozsahu jejich oprávnění 
nahlížet do spisu stavebních úřadů a jiných di-
gitálních úložišť.

S portálem stavebníka budou volně souviset 
i funkcionality identifi kačního čísla staveb a vyjá-
dření vlastníků a správců technické infrastruktu-
ry. Samostatný informační systém identifi kační-
ho čísla stavby bude primárně sloužit k přiřazo-
vání jedinečných identifi kátorů stavbám. Systém 

DIGITALIZACE STAVEBNICTVÍ
v novém stavebním zákoně

Ilustrační foto / Illustrative photo
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In view of the current eff orts to digitalise 
all kinds of procedures and acts, it is not 
surprising that the most debated act of re-
cent years, Act No. 283/2021 Sb. (the “new 
Construction Act”), introduces a number of 
principles and provisions that are to lead to 
the effi  cient collection and use of informa-
tion and data in electronic form in the com-
ing years.

In July 2021, the new Construction Act was 
finally passed by the Chamber of Deputies. 

Thanks to the fundamental changes in the 
mode of operation of building authorities in 
the Czech Republic and certain aspects of 
the building approval and zoning procedures, 
it will be possible to create brand new pro-
cesses on a digital basis, which do not con-
stitute a mere transformation of hard copies 
of documents into digital form. Digital ser-
vices in the context of the new Construction 
Act will be provided by the National Building 
Administration through new public adminis-
tration information systems.

Specifi cally, these include the Builder’s Portal, 
the National Zoning Geoportal, the Construction 
Procedure Register, the Electronic Documentation 
Register, the Building Identifi cation Number infor-
mation system and other systems.

In matters relating to zoning and building proce-
dures, the above systems will be administered by 
the recently established Supreme Construction 
Offi  ce, which will start its de jure operation on 
1 January 2022 and will become the central ad-
ministrative authority not only in matters of zon-
ing, but also in matters concerning building pro-
cedures and expropriation.

Some of the information systems already ex-
ist today and, given the establishment of the 
National Building Administration system, they 
will be gradually taken over by the Supreme 
Construction Offi  ce; other information systems 
will only come into existence upon the entry into 
force of the new Construction Act. 

Builder’s Portal
The Builder’s Portal will be an independent public 
administration information system, which will be 
the primary access point for individuals and legal 
entities to other national building administration 
information systems (the Register of Zoning and 
Construction Procedures and other processes; 
the Electronic Documentation Register; the 
Building Identifi cation Number and the National 
Zoning Geoportal). The Builder’s Portal will inter-
connect these systems and the communication 
with building and zoning authorities and other 
concerned authorities through interactive forms.

The Builder’s Portal will be a single online portal 
in which it will be possible to apply for all deci-
sions and other measures. People will be able to 
use it to perform digital acts vis-à-vis the building 

Mgr. František Korbel, Ph.D.
partner, HAVEL & PARTNERS

JUDr. Dalibor Kovář
vedoucí advokát, HAVEL & PARTNERS

DIGITALISATION OF THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY in the new construction act
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na základě toho jednoznačně identifi kuje stavbu 
napříč systémy a přiřadí v nich veškeré údaje 
a dokumenty vedené k dané stavbě, čímž dojde 
k praktickému sjednocení všech údajů na jed-
nom místě.
 
Národní geoportál
územního plánování
Informační systém národního geoportálu územ-
ního plánování bude sloužit zejména pro zve-
řejňování výstupů z územně plánovací činnosti, 
zabezpečování přístupu k evidenci územně plá-
novací činnosti, sledování postupu pořizování 
územně plánovací dokumentace nebo posky-
tování prostorových dat k tématu plánovaného 
využití území.
  
Vytvořením národního geoportálu územního plá-
nování dojde k zajištění přístupu k údajům a in-
formacím z územně plánovací činnosti v elektro-
nické podobě v jednotném datovém standardu 
i ve strojově čitelném formátu. Zároveň bude 
tento informační systém sloužit pro poskytování 
prostorových dat, tedy dat, která přímo nebo ne-
přímo odkazují na určitou polohu nebo zeměpis-
nou oblast k tématu plánovaného využití území 

v souladu s požadavky v oblasti ochrany životní-
ho prostředí. Správcem a provozovatelem geo-
portálu územního plánování bude opět Nejvyšší 
stavební úřad.
 
Evidence stavebních postupů
Evidence stavebních postupů umožní ukládání 
údajů o probíhajících řízeních podle stavebního 
zákona; úkonů účastníků a stavebního úřadu 
v řízeních a údajů o těchto úkonech (zejména 
informace o oprávněné úřední osobě, jejích 
úkonech a jejím podílu na výsledném rozhod-
nutí) a rozhodnutí stavebního úřadu nebo do-
tčeného orgánu. Vytvořením evidence staveb-
ních postupů dojde ke zpřístupnění informací 
a dokumentů způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, čímž se zjednoduší postupy pro navr-
hovatele v rámci povolovacích procesů podle 
stavebního zákona. To umožní získávat infor-
mace o stavu řízení a o tom, jaké v něm byly 
učiněny úkony bez toho, aby bylo nutné osobně 
nahlížet do papírového spisu.

Evidence elektronických
dokumentací
Tento informační systém se stane datovým 

úložištěm projektových dokumentací a obdob-
né dokumentace v elektronické podobě jak ve 
formátu PDF, tak ve strojově čitelném formátu.  
Žadatel by měl do evidence vkládat projekto-
vou dokumentaci prostřednictvím portálu sta-
vebníka.
 
Právo na přístup k údajům a elektronickým doku-
mentům v evidenci stavebních postupů a v evi-
denci elektronických dokumentací bude mít jen 
ten, kdo má podle správního řádu právo nahlížet 
do spisu, protože musí být zachována zásada 
neveřejnosti správního řízení.
 
Údaje tak budou přístupné jen pro účastníky 
řízení a jejich zástupce a jiné osoby, prokáží-li 
právní zájem. Kromě těchto osob nový stavební 
zákon umožňuje přístup k projektové dokumen-
taci tomu, kdo se k ní má podle zákona vyjádřit. 
Osoba oprávněná k přístupu do evidencí bude 
mít právo na dálkový přístup, včetně strojové-
ho vyhledávání informací a pořizování výpisů 
a kopií.
 
Plného využití zmiňovaných uvedených in-
formačních systémů bychom měli dosáhnout 
až s plnou účinností nového stavebního zá-
kona, tj. od července 2023. Od roku 2022 by 
mělo dojít k postupné realizaci jednotlivých 
informačních systémů zejména po stránce 
technické a architektonické. Nejsložitější 
úloha však bude nakonec na Nejvyšším sta-
vebním úřadu – a to naplnit jednotlivé infor-
mační systémy reálnými daty, a také na nové 
Poslanecké sněmovně, aby zachovala výše 
popsané nastavení základních principů nové-
ho stavebního zákona, či jej alespoň jakkoli 
nekomplikovala.

Zdroj: HAVEL & PARTNERS
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authority and refer to electronic documents in in-
formation systems. The portal will also enable all 
authorised persons, based on the extent of their 
authorisation, to inspect the fi les of the building 
authorities and other digital repositories via re-
mote access.

The Builder’s Portal will also be loosely con-
nected to the functionalities of the Building 
Identifi cation Number and the statements of 
owners and managers of technical infrastruc-
ture. A separate Building Identifi cation Number 
information system will primarily be used to as-
sign unique identifi ers to buildings. The system 
will therefore uniquely identify a building within 
all existing systems and associate all data and 
documents kept in the systems in relation to the 
given building, thus virtually concentrating all 
data in a single place. 

National Zoning Geoportal 
The National Zoning Geoportal information sys-
tem will be used mainly for publishing outputs 
from zoning activities, enabling access to zon-
ing records, monitoring the progress in obtaining 
zoning documentation or providing spatial data 
on planned land use.

Once established, the National Zoning Geoportal 
will ensure access to data and information from 
zoning activities in electronic form in a uniform 
data standard and in a machine-readable for-
mat. At the same time, this information system 
will be used to provide spatial data, i.e. data that 
directly or indirectly refer to a specifi c location or 
geographical area on the subject of planned land 
use in accordance with environmental protection 
requirements. The administrator and operator 
of the zoning geoportal will be, once again, the 
Supreme Construction Offi  ce. 

Construction Procedure Register
The Construction Procedure Register will enable 
the storing of data on pending proceedings under 
the Construction Act, acts undertaken by the par-

ticipants and the building authority in the proceed-
ings and data related to these acts (in particular 
information on the authorised offi  cials, their acts 
and how they contributed to the resulting deci-
sion) and the decisions of the building authority 
or other authority concerned. Once established, 
the Construction Procedure Register will make 
information and documents available in a way 
that allows remote access, therefore simplifying 
the processes for applicants in application proce-
dures under the Construction Act. This will make it 
possible to obtain information on the status of the 
proceedings and undertaken steps without the 
need to look into the hard copies in person.

Electronic Documentation Register
This information system will become a data re-
pository for project documentations and similar 
documentations in electronic form, both in PDF 
and a machine-readable format. Applicants 
should enter their project documentation into the 
register via the Builder’s Portal.

The right to access data and electronic docu-
ments kept in the Construction Procedure 
Register and in the Electronic Documentation 
Register will be only granted to persons au-
thorised to inspect the fi le pursuant to the 
Administrative Procedure Code, in order to 

abide by the principle of non-publicity of admin-
istrative proceedings.

The data will thus be accessible only to the par-
ticipants in the proceedings, their agents and 
other persons that prove a legal interest. In ad-
dition to these persons, the new Construction 
Act allows access to the project documentation 
to those who are required by law to comment on 
it. Persons authorised to access the registers will 
have the right to remote access, including ma-
chine searches for information and the making 
of extracts and copies.

The full use of the above-mentioned informa-
tion systems should be achieved after the new 
Construction Act becomes fully eff ective, i.e. 
from July 2023. From 2022 onwards, the indi-
vidual information systems should be gradually 
put into operation, especially in technical and ar-
chitectural terms. However, the most diffi  cult task 
will ultimately be for the Supreme Construction 
Offi  ce to fi ll the individual information systems 
with sharp data, and for the new Chamber of 
Deputies to maintain, or at least to refrain from 
hampering, the described setting of the basic 
principles of the new Construction Act.

Source: HAVEL & PARTNERS
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Pojem udržitelnosti se objevuje od 70. let 
20. století. Přes četné diskuze, konference 
a proklamace byl doposud používán spíše 
v kontextu zlepšování image společností, 
a to na nezávazné bázi. V posledních le-
tech jsou na úrovni EU přijímána konkrétní 
opatření za účelem prosazení prvků udr-
žitelných fi nancí, které začleňují environ-
mentální, sociální a corporate governance 
ohledy do rozhodovacích procesů v rámci 
investičního sektoru. Téma udržitelných 
fi nancí navazuje na aktuální celospolečen-
ské výzvy v podobě změn klimatu a nega-
tivních vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí.

Hlavním cílem agendy udržitelných fi nancí je 
podpora investic do udržitelných hospodářských 
činností a zajištění dostatečného kapitálu pro pře-
chod k udržitelnému hospodářství. Veřejné i sou-
kromé prostředky mají být investovány na základě 
sjednocených konceptů environmentálně udrži-
telných hospodářských činností, transparentního 
informování o rizicích dopadů činností jednotli-
vých aktérů a zajištění zmírnění těchto rizik.
 
Oblast výstavby, případně investic do nemovitos-
tí je s externím fi nancováním úzce spjata. V rám-
ci nové evropské legislativy na poli udržitelnosti 
je proto oblast nemovitostí v popředí a uplatnění 
a pravidla udržitelných fi nancí se v této oblasti 
projeví jako v jedné z prvních.

Kryštof Dosoudil, Senior Associate,
advokát Deloitte Legal s.r.o.

Olga Kaizar, Partner,
seniorní advokát Deloitte Legal s.r.o.

 UDRŽITELNOST, ESG a Real Estate
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The term sustainability has been appearing 
ever since the 1970s. Through numerous 
discussions, conferences and proclama-
tions, it has been used more until now in 
the context of improving a company’s im-
age on a non-binding basis. In recent years, 
concrete measures have been adopted on 
the EU level to promote elements of sus-
tainable fi nance, integrating environmental, 
social and corporate governance aspects 
into decision-making processes within the 
investment sector. The theme of sustain-
able fi nance follows the current societal 

challenges of climate change and the nega-
tive impacts on individual environmental 
components.

The main objective of the sustainable fi nance 
agenda is to promote investment in sustainable 
economic activities and to provide suffi  cient capital 
for the transition to a sustainable economy. Public 
and private funds should be invested on the basis 
of unifi ed concepts of environmentally sustainable 
economic activities, transparent information on the 
risks of the impact of the activities of individual ac-
tors and assurance that these risks are mitigated.

The area of construction or investment in real 
estate is closely linked to external fi nancing. The 
new European legislation in the fi eld of sustain-
ability therefore puts real estate at the forefront, 
and the application and rules of sustainable fi -
nance will be one of the fi rst in this area to appear.

In order to harmonise the concept of environ-
mental sustainability in the EU internal market, 
an EU taxonomy regulation was adopted in 
2020, setting out, on a scientifi c basis, a uniform 
classifi cation system for environmentally sus-
tainable economic activities. The EU taxonomy 
specifi es a selection of six basic environmen-
tal objectives (climate change mitigation, pollu-
tion prevention and limitation, etc.).

Within these individual environmental objec-
tives, the European Commission, by means of 
delegated acts, sets out detailed technical 
screening criteria for selected economic ac-
tivities. The technical screening criteria specifi es 
the conditions under which a specifi c economic 
activity, to put it simply, “falls” within the frame-
work of the taxonomy. The fi rst technical screen-
ing criteria have been set for sustainable activi-
ties for the fi rst environmental objectives relating 
to climate change mitigation and adaptation. The 
chosen sectors covered by these objectives are 
responsible for 93 % of the greenhouse gases in 
the EU. The set of these sustainable activities is 
thus relatively broad and the construction sector 
is also among the fi rst.

In order for an economic activity to qualify as 
sustainable according to the taxonomy, the cor-
porate governance (the ‘G’ in the abbreviation 
ESG) must be properly managed. This requires 

Ilustrační foto / Illustrative photo 

SUSTAINABILITY, ESG and Real Estate

Illustrative photo: sustainable project – AFI Karlín
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Za účelem harmonizace konceptu environ-
mentální udržitelnosti na vnitřním trhu EU bylo 
v roce 2020 přijato nařízení o taxonomii EU, 
které na vědeckém základě stanovuje jednotný 
klasifi kační systém pro environmentálně udrži-
telné hospodářské činnosti. Taxonomie EU sta-
novuje 6 vybraných základních environmen-
tálních cílů (zmírňování změny klimatu, preven-
ce a omezování znečištění aj.).
 
V rámci těchto jednotlivých environmentálních 
cílů Evropská komise stanovuje prostřednic-
tvím delegovaných aktů podrobná technická 
screeningová kritéria pro vybrané hospodář-
ské činnosti. Technická screeningová kritéria 
stanovují, za jakých podmínek konkrétní hospo-
dářská činnost zjednodušeně řešeno „spadá“ 
pod rámec taxonomie. První technická screenin-
gová kritéria byla stanovena pro udržitelné čin-
nosti u prvních environmentálních cílů, které se 
týkají zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se změně klimatu. Zvolená odvětví, která jsou tě-
mito cíli pokrytá, jsou odpovědná za 93 % skle-
níkových plynů v EU. Soubor těchto udržitelných 
činností je tak poměrně široký a mezi prvními je 
také stavebnictví.
 
Aby se hospodářská činnost mohla kvalifi kovat 
jako udržitelná dle taxonomie, musí řádně vést 
správu společnosti, tedy tzv. corporate gover-
nance (ono „G“ ve zkratce ESG). Společnost tak 
musí mít implementované procesy, které zajistí, 
že jsou dodržované příslušné pokyny a zásady. 
Bude se tak jednat o strategie řízení rizik, due 
diligence postupy apod. Těmito podnik zajišťuje, 
resp. že v rámci jeho provozu nedochází k praní 

špinavých peněz, úplatkářství, nerespektovaní 
lidských práv, diskriminaci, nedodržování pra-
covních standardů (např. nucená práce, dětská 
práce). Splnění těchto požadavků lze považovat 
za tzv. minimální záruky v kontextu taxonomie.
 
Konkrétní příklad
Jak bude taxonomie v praxi fungovat, si mů-
žeme ukázat na příkladu výstavby nových bu-
dov. Kritéria jsou poměrně obsáhlá a technická 
s ohledem na dopad činností do různých složek 
životního prostředí.
 
Významný přínos ke zmírňování změny kli-
matu bude mít developerská činnost u výstavby, 
pokud:
Potřeba primární energie, která defi nuje ener-
getickou náročnost budov (Primary Energy 
Demand – PED), je alespoň o 10 % nižší oproti 
limitu stanovenému pro budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie. To musí být potvrzeno průkazem 
energetické náročnosti skutečného stavu budovy.

U budov větších než 5 000 m2:
• Po dokončení se otestuje vzduchotěsnost a te-

pelná integrita. Odchylky od plánu jsou zpří-
stupněné investorům a klientům. Alternativně 
je možné v rámci výstavby implementovat ro-
bustní a sledovatelné postupy řízení kvality.

• Je vypočítán potenciál globálního oteplování bě-
hem životního cyklu budovy pro každou fázi živo-
ta budovy a poskytnut investorům na vyžádání.

Zásada významně nepoškozovat bude napl-
něna při splnění dílčích kritérií, např. použití ne-
závadných materiálů, využití stavebního odpa-
du, umístění budovy ve vztahu k územní ochraně 
životního prostředí aj.
 
Udržitelnost bude muset být zvažována již od 
začátku projektu, tedy od volby lokality, přes 
celý životní cyklus projektu. Obdobně tomu je 
i u ostatních ekonomických aktivit. Subjekty tak 
musí tyto aspekty zvažovat dlouhodobě a ve 
všech souvislostech. To je přirozené, jelikož 

v různých fázích výstavby projekt působí odlišně 
na různé aspekty životního prostředí. Obdobně 
u jiných ekonomických aktivit, které mají v růz-
ných ohledech různé dopady. Nestačí tedy mys-
let na „uhlíkovou neutralitu“ ekonomické aktivity, 
ale zvažovat všechny její dopady.
 
V neposlední řadě je pro relevantní subjekty dů-
ležité, že nelze spoléhat na to, že kritéria udrži-
telnosti naplní v pozdějších fázích. Některé ne-
dostatky již nebude možné napravit, pokud se 
s udržitelností nebude počítat od začátku.
 
Developer musí zároveň svoji činnost vykonávat 
v souladu s minimálními zárukami popsanými 
výše. Pakliže tyto požadavky nesplní, jak bylo uve-
deno výše, lze očekávat, že bude v blízké budouc-
nosti velmi obtížné získat na projekt externí fi nanco-
vání, jelikož prioritizovány budou udržitelné projekty.
 
Tlakem na udržitelnost projektů fi nancovaných 
externími zdroji (zpravidla bankovní úvěr) je pak 
navázaná budoucí povinnost nefi nančního re-
portingu na základě tzv. směrnice o nefi nanč-
ním reportingu („NFRD“) a budoucí směrnice 
o reportování o udržitelnosti („CSRD“), jejíž ná-
vrh byl představen v roce 2021. Tato směrnice 
rozšiřuje působnost na všechny velké společ-
nosti a na všechny malé, střední a velké spo-
lečnosti obchodující své cenné papíry na burze 
s výjimkou mikropodniků. Samy fi nanční insti-
tuce pak budou muset zveřejnovat, jaký podíl 
jejich celkových investic, resp. aktiv, připadá na 
udržitelné aktivity dle taxonomie. 

Závěr 
Co se týče nové výstavby a případně investic do 
komerčních nemovitostí, je vhodné se již dnes 
zorientovat v nově platné, nebo aktuálně připra-
vované regulaci. Soulad s nastavenými pravidly 
může mít vliv na možnosti fi nancování, stejně 
jako na možnosti zpeněžení vybudovaných pro-
jektů v horizontu budoucích let.

Autor: Deloitte

Ilustrační foto: udržitelný projekt Budova B – 
BB Centrum (zelená střešní terasa)
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that the company has implemented processes 
to ensure that the relevant guidelines and poli-
cies are followed. These will include risk man-
agement strategies, due diligence procedures, 
etc. With these, the companies ensure that there 
is no money laundering, bribery, disregard of 
human rights, discrimination, non-compliance 
with labour standards (e.g., forced labour, child 
labour) as part of the company’s operations. 
Compliance with these requirements can be 
considered to be the minimum guarantees in 
the context of the taxonomy.

Specifi c example
We can show how the taxonomy works in prac-
tice on an example of the construction of new 
buildings. The criteria are relatively broad and 
technical with respect to the impact of activities 
on various environmental components.

Development activities in construction will make 
a signifi cant contribution to climate change 
mitigation if:
The Primary Energy Demand (PED), which de-
fi nes the building’s energy performance, is at 
least 10 % lower than the limit set for buildings 
with almost zero energy consumption. This must 
be confi rmed by the display energy certifi cate of 
the actual state of the building.

For buildings larger than 5,000 m2:
• After completion, airtightness and thermal in-

tegrity shall be tested. Deviations from the plan 
are made available to investors and clients. 
Alternatively, robust and traceable quality con-
trol procedures can be implemented as part of 
the construction.

• The global warming potential during the life-cy-
cle of the building is calculated for each phase 
of the building’s life and provided to investors 
on request.

The principle of no signifi cant damage will be 
fulfi lled if the partial criteria are met, e.g., the use 
of safe materials, the use of construction waste, 

the location of the building in relation to the ter-
ritorial protection of the environment, etc.

Sustainability will have to be considered from the 
start of the project, i.e., from the choice of the site, 
through the entire life cycle of the project. This is 
also the case for other economic activities. This 
means that the subjects must consider these as-
pects in the long term and in all contexts. This is 
natural, since a project acts diff erently on various 
aspects of the environment during diff erent stag-
es of construction. The same can be said for other 
economic activities, which have diff erent impacts 
in diff erent respects. So, it is not enough to just 
think about the “carbon neutrality” of an economic 
activity, but to consider all its impacts.

Last but not least, it is important for the relevant 
subjects that they cannot rely on fulfi lling the 
sustainability criteria at later stages. It will no lon-
ger be possible to remedy some shortcomings if 
sustainability is not taken into consideration from 
the outset.

The developer must also carry out its activities 
in accordance with the minimum guarantees
described above. If these requirements are not 
fulfi lled, as mentioned above, it can be expect-
ed that it will be very diffi  cult to obtain external 

fi nancing for the project in the near future, be-
cause sustainable projects will be prioritised.

The pressure on the sustainability of projects fi -
nanced by external sources (usually bank credit) is 
followed by the future obligation of non-fi nancial re-
porting on the basis of the Non-Financial Reporting 
Directive (NFRD) and the future Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD), a draft 
of which was presented in 2021. This Directive ex-
tends its scope to all large companies and to all 
small, medium and large companies trading their 
securities on the stock market, with the exception 
of micro-enterprises. The fi nancial institutions them-
selves will then have to publish what share of their 
total investment or assets is attributable to sustain-
able activities according to the taxonomy. 

Conclusion 
As far as new construction and any investment 
in commercial real estate is concerned, these 
days it is appropriate to familiarise oneself in 
the new valid or currently planned regulations. 
Compliance with the established rules can aff ect 
funding opportunities as well as the possibili-
ties of monetisation of the built projects over the 
course of future years.

Author: Deloitte

Illustrative photo: sustainable project – Churchill, headquarters of Deloitte
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Developerská spole čnost REDSTONE REAL 
ESTATE zahajuje prodej bytů v rezidenčním 
projektu Šantovka Living v srdci Olomouce, 
na poloostrově lemovaném řekou Moravou 
a Mlýnským potokem, v blízkosti úspěšného 
nákupního a společenského centra Galerie 
Šantovka. Stavbu první etapy nabízející 
34 bytů od 1+kk po velkorysé 4+kk ve dvou 
bytových domech zahájil generální doda-
vatel, BP Stavby Morava, již letos v říjnu, 
s dokončením počítá developer v prosinci 
příštího roku. Realizace rezidenčního areálu 
s celkem 240 byty ve třech obytných blocích, 
které budou obklopeny parkovou zelení se 
sportovišti a novými veřejnými prostory, si 
vyžádá investici 1,3 miliardy korun.
 
Rezidenční areál Šantovka Living buduje 
skupina REDSTONE na pozemku o rozloze 
40 000 m2 v oblasti někdejší továrny Milo, na hra-
nici historického centra Olomouce. Developer 
zde pokračuje v úspěšné proměně rozsáhlého 

brownfi eldu, kam vrátil život již v roce 2013 ote-
vřením obchodní Galerie Šantovka s oblíbeným 
multikinem, bowlingovým centrem a restaurací 
Lobster či Divadlem na Šantovce. Plánovaná 
expanze nákupního a společenského komplexu 
dál rozšíří spektrum služeb a kulturního vyžití pro 
nové obyvatele, kteří se dle předpokladů do bytů 
první fáze projektu Šantovka Living nastěhují 
v první polovině roku 2023.

Development naváže na historické centrum 
Olomouce s jeho pestrým mixem restaura-
cí, kaváren, muzeí i galerií. Na dosah rodícího 
se rezidenčního areálu se nachází Univerzita 
Palackého, důležité úřady jako radnice nebo 
soudy, dvě historická náměstí i rozsáhlý systém 
městských parků. Dopravní spojení s centrem 
města či s nádražím zajistí budoucím rezidentům 
dvě tramvajové linky, jejichž zastávka je přímo 
před vstupem do areálu Šantovka Living; moto-
risté ocení přímé napojení na hlavní tranzitní ko-
munikaci města, dopravní tepnu Velkomoravská.

S výhledem na řeku i centrum města
Areál budou tvořit čtyři typy pětipodlažních bytových 
domů. Těch bude celkem 12 a uspořádané budou 
do tří bloků kolem zeleného centrálního parku. 
Dva bloky budou situovány přímo u Mlýnského po-
toka – na jih a na sever od mostu pojícího poloostrov 
se Švýcarským nábřežím; třetí blok bude sledovat 
linii toku řeky Moravy. Design bytových domů navrhl 
architektonický ateliér STOPRO Architects, kon-
cepce parkové zeleně spolu s doprovodnými prvky 
vzešla z dílny zahradního a krajinného architekta 
Jakuba Fingera z ateliéru PARTERO.

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE

ŠANTOVKA LIVING VSTUPUJE do prodeje 
Prémiové bydlení v srdci Olomouce
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The development company REDSTONE 
REAL ESTATE is launching the sale of fl ats 
in the residential project Šantovka Living in 
the heart of Olomouc, on a peninsula lining 
the Morava River and Mlýnský Stream, close 
to the successful Galerie Šantovka shopping 
and leisure centre. The construction of the 
fi rst stage, off ering 34 fl ats ranging from one 
room to a generous four rooms with kitch-
enettes in two blocks of fl ats, was begun by 
the general contractor, BP Stavby Morava, 
this October, with completion planned by the 
developer in December of next year. The con-
struction of a residential complex with a total 
of 240 fl ats in three residential blocks, which 
will be surrounded by greenery and sports 
facilities and new public spaces, will require 
an investment of CZK 1.3 billion.

The Šantovka Living residential complex is be-
ing built by the REDSTONE group on a plot with 
an area of 40,000 m2 in the area of the former 

Milo factory, on the border of the historic centre 
of Olomouc. The developer is continuing to suc-
cessfully transform the extensive brownfi eld 
here, where life returned in 2013 with the open-
ing of Galerie Šantovka with its popular multiplex 
cinema, bowling centre, Lobster restaurant and 
Divadlo na Šantovce theatre. The planned ex-
pansion of the shopping and leisure complex will 
further expand the spectrum of services and cul-
tural activities for the new residents who are ex-
pected to move to the fl ats of the fi rst phase of the 
Šantovka Living project in the fi rst half of 2023.

The development is connected to the historic 
centre of Olomouc with its varied mix of restau-
rants, cafés, museums and galleries. Palacký 
University, important authorities such as the 
town hall or courts, two historical squares and an 
extensive system of urban parks are within easy 
reach of the residential complex. Two tram lines, 
the stop for which is right in front of the entrance 
to the Šantovka Living complex, will ensure 

transport connections with the city centre and 
with the train station for future residents; motor-
ists will appreciate the direct connection to the 
city’s main traffi  c artery, Velkomoravská.

A view of the river and the city centre
The complex will consist of four types of fi ve-story 
blocks of fl ats. There will be a total of 12 of these 
arranged in three blocks around a green cen-
tral park. Two blocks will be situated directly by 
Mlýnský Stream, south and north of the bridge 
connecting the peninsula with Švýcarské em-
bankment; the third block will follow the fl ow of the 
Morava River. The blocks of fl ats were designed 
by the architectural studio STOPRO Architects, 
the concept of the greenery together with the ac-
companying features came from the workshop of 
the garden and landscape architect Jakub Finger 
from the PARTERO atelier.

The goal of the architects was to create time-
less urban housing, characterised by a pure 

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE

SALES OF ŠANTOVKA LIVING beginning 
Premium housing in the heart of Olomouc
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Cílem architektů bylo vytvořit nadčasové měst-
ské bydlení, které se vyznačuje čistým de-
signem a jednoduchými liniemi. Zvolili proto bílé 
elegantní fasády, odlehčené velkými okny a pro-
storově členěné zapuštěnými lodžiemi, předsa-
zenými balkony a rozlehlými střešními terasa-
mi. Výrazně prosklené budou také schodišťové 
prostory, díky nimž interiéry domů budou působit 
vzdušným a světlým dojmem. Atraktivním bene-
fi tem je i bezprostřední kontakt s vodou a všudy-
přítomná zeleň.
 
Prodej první etapy projektu Šantovka Living byl 
zahájen začátkem prosince. Zájemci mohou volit 
ze škály bytů s dispozicí 1+kk až 4+kk a rozlo-
hou od 30 m2 až po 130 m2. K rezidencím v pří-
zemí budou náležet předzahrádky na 50 m2 až 
160 m2, majitelům jednotek ve vyšších patrech 
budou k dispozici prostorné balkony či terasy 
s výhledy na řeku a zeleň i na historické centrum 
města. Byty v prvních dvou domech (B1 a B2), 

kde již probíhá pilotáž a pokračují stavební prá-
ce na spodních podlažích, jsou k mání za ceny 
v rozmezí od 2,9 milionu korun za komorní 1+kk 
až po 12,3 milionu za velkorysý mezonet 4+kk 
s terasou v nejvyšším patře.
 
Budoucí rezidenti mohou již nyní navštívit 
showroom projektu Šantovka Living v Galerii 
Šantovka. „Přímo v místě jim poskytneme veš-
keré informace a mohou si rovněž prohlédnout 
ukázky standardu provedení bytů i použitých 
materiálů. Do budoucna chystáme také vzoro-
vý byt, který jim umožní vychutnat si výjimečný 
komfort projektu a jeho benefi ty na vlastní kůži,” 
dodává manažerka prodeje Martina Horáková. 
 
Komplex je citlivě zakomponovaný do přírodního 
prostředí v okolí vodních toků, které vyzývá k ak-
tivnímu životnímu stylu za využití jedinečného 
biotopu řeky Moravy. „Architekt Finger se inspi-
roval krajinou plynoucí řeky a vytvořil zde pro-

stupný areál se sítí chodníků a stezek, doplně-
ný o zázemí pro cyklistiku a elektromobilitu, pro 
různé možnosti sportovního vyžití i pro relaxaci 
a občerstvení. Ty zahrnují například fi tness hřiště 
pro všechny mezi 16–70 lety, dvě dětská hřiště 
pro menší i větší děti, posezení a pobytovou lou-
ku nebo agility hřiště pro psy i grilovací loučku.“
 
Udržitelný koncept
Důraz je v projektu kladen také na příjemné, 
zdravé a udržitelné vnitřní prostředí. „Šantovka 
Living sází na energetickou úspornost, nízké 
provozní náklady a trvalou udržitelnost, tedy na 
kritéria, jež zohledňují investoři při rozhodování 
o nákupu rezidence jako jednu z priorit,“ zdůraz-
ňuje Patrik Loydl, obchodní ředitel REDSTONE 
REAL ESTATE. Unikátní technické řešení projek-
tu zajistí vytápění a ohřev vody pomocí sousta-
vy geotermálních vrtů s tepelnými čerpadly. 
„V bytových jednotkách bude standardem pod-
lahové topení, které lze rozšířit i o progresivní 

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE
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design and simple lines. They therefore chose 
white elegant façades, large lightweight win-
dows and spatially articulated recessed loggias, 
protruding balconies and large rooftop terrac-
es. The stairwells will also strongly feature glass, 
thanks to which the building interiors will give an 
airy and light impression. The direct contact with 
water and the ubiquitous greenery is also an at-
tractive benefi t.

The sale of the fi rst phase of the Šantovka 
Living project was launched at the beginning of 
December. Those interested can choose from 
a range of fl ats with a layout of from one to four 
rooms with kitchenettes and areas from 30 m2 to 
130 m2. The residences on the ground fl oor will 
include front gardens of from 50 m2 to 160 m2, 
while the owners of the units on the higher fl oors 
will have spacious balconies or terraces available 
with views of the river and greenery as well as the 
historical city centre. Flats in the fi rst two buildings 
(B1 and B2), where the piloting is already under-
way and construction work is continuing on the 
lower fl oors, are available for sale at prices rang-
ing from CZK 2.9 million for a comfy one room fl at 
up to CZK 12.3 million for a generous four-room 
duplex with a terrace on the top fl oor.

Future residents can already visit the Šantovka 
Living showroom in the Galerie Šantovka 
shopping centre. “We will provide them with all 
the information right on site and they can also 
see examples of the standards used in the fl ats 
and the used materials. In the future, we are also 
preparing a showroom fl at that will allow them to 

see the exceptional comfort of the project and 
its benefi ts with their own eyes,” added Sales 
Manager Martina Horáková. 

The complex is sensitively integrated into the 
natural environment in the vicinity of watercours-
es, which call for an active lifestyle using the 
unique biotope of the Morava River. “The archi-
tect Finger was inspired by the landscape of 
fl owing rivers and created a permeable complex 
with a network of pavements and paths, com-
plemented by facilities for cycling and electro-
mobility and for various opportunities for sports 
activities and for relaxation and refreshments. 
These include, for example, a fi tness course for 
everyone from 16 to 70 years of age, two chil-
dren’s playgrounds for both smaller and larger 
children, a sitting area and a meadow, and an 
agility playground for dogs and a barbecue area.”

A sustainable concept
The project also emphasises a pleasant, healthy 
and sustainable indoor environment. “Šantovka 
Living is based on energy effi  ciency, low oper-
ating costs and sustainability, meaning on crite-
ria that investors take into account as some of 
their top priorities when deciding to purchase 
a residence,” emphasised Patrik Loydl, the 
Sales Director of REDSTONE REAL ESTATE. 
The unique technical design of the project will 

provide heating and hot water using a system 
of geothermal wells with heat pumps. “Floor 
heating will be the standard in the fl ats and this 
can be expanded with a progressive ceiling cool-
ing system. Modern technology will guarantee 
the regulated heating and cooling of the fl ats in 
a healthy form in diff erent seasons without un-
pleasant accompanying phenomena, such as 
drafts and dustiness.” The majority of the fl ats in 
the Šantovka Living complex will include an un-
derground parking spot. 

The demand in Olomouc today signifi cantly ex-
ceeds supply, so there is an unprecedented in-
terest in new fl ats. “This situation is due, among 
other things, to the lack of development areas for 
housing due to the closed urban structure of the 
city and the number of areas with high-quality 
fertile soil in the vicinity of Olomouc, which are 
subject to a high degree of protection of the ag-

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE
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systém stropního chlazení. Moderní technologie 
zaručí v různých ročních obdobích regulované 
vytápění a chlazení bytů zdravou formou bez 
nepříjemných doprovodných jevů, jakými jsou 
zejména průvan a prašnost.“ K většině bytových 
jednotek komplexu Šantovka Living bude nále-
žet i podzemní parkovací stání. 
 
Poptávka v Olomouci dnes výrazně převyšuje 
nabídku, o nové byty je tak nebývalý zájem. „Tato 
situace je způsobena mimo jiné nedostatkem 
rozvojových ploch pro bydlení vzhledem k uza-
vřené urbanistické struktuře města a množství 
ploch s bonitní úrodnou půdou v okolí Olomouce 
podléhajících vysokému stupni ochrany země-
dělského půdního fondu. I proto je lokalita pro-
jektu Šantovka Living v centru města svým 
rozsahem a polohou naprosto unikátní,“ vysvět-
luje Loydl a dodává, že harmonogram výstav-
by předurčí právě situace na rezidenčním trhu. 

„Počet a rychlost realizace příštích etap bude zá-
viset na vyhodnocení aktuální poptávky a bude 
na ni fl exibilně reagovat. Další fáze tak mohou 
navázat velmi rychle, ještě před stavebním do-
končením první etapy.“ 
 
Příští rok plánuje developer v blízkosti rezidencí 
Šantovka Living zahájit také stavbu druhé eta-
py obchodního centra: Galerie Šantovka 2. Ta 
bude v souladu s aktuálními trendy zaměřena na 
oblast zábavy, zážitků a životní stylu a podstatně 
rozšíří nabídku kulturních a volnočasových aktivit 
i portfolio gastronomie v lokalitě. Z dalších plánů 
lze jmenovat projekt výškové budovy Šantovka 
Tower či záměr na výstavbu špičkového hotelu. 
 
Nedaleko lokality Šantovka – na opačné straně 
ulice Velkomoravská – připravuje REDSTONE 
revitalizaci dalšího rozlehlého olomouckého 
brownfi eldu, který se promění v budoucnu v no-
vou městskou čtvrť. Součástí projektu Nová 
Velkomoravská má být také moderní multi-
funkční aréna pro sport a kulturu. Za nedávno 
dokončenou kancelářskou budovu Envelopa 
Offi  ce Center získal investor letos v listopadu 
prestižní ocenění Best of Realty za druhý nej-
lepší kancelářský development v Česku. Celkem 
dnes skupina podnikatele Richarda Morávka 
rozvíjí a vlastní nemovitosti a projekty v hodnotě 
téměř 25 miliard korun.

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE

ricultural land fund. This is one of the reasons 
why the Šantovka Living site in the city cen-
tre is unique in its size and location,” explained 
Loydl, adding that the construction schedule is 
predetermined by the situation on the residen-
tial market. “The amount and speed of the con-
struction of the next stages will depend on the 
assessment of the current demand and will react 
fl exibly to it. The next stages can thus be estab-
lished very quickly, even before the completion 
of construction of the fi rst stage.” 
 
Next year, the developer also plans to start con-
struction of the second phase of the shopping 
centre near the Šantovka Living residences: 
Galerie Šantovka 2. In line with current trends, 
this will focus on the areas of entertainment, 
experiences and lifestyle, and will signifi cantly 
expand the off er of cultural and leisure activities 
and the portfolio of gastronomy in the locality. 
Other plans include the Šantovka Tower high-
rise building project and the plan to build a top-
class hotel. 
 
Near Šantovka – on the opposite side of 
Velkomoravská street – REDSTONE is prepar-
ing the revitalisation of another large Olomouc 
brownfi eld, which will be transformed into 
a new urban district in the future. The Nová 
Velkomoravská project should also include 
a modern multifunctional arena for sports and 
culture. For the recently completed offi  ce build-
ing Envelopa Offi  ce Center, the investor 
won the prestigious Best of Realty award this 
November for the second-best offi  ce develop-
ment in the Czech Republic. The businessman 
Richard Morávek’s group is currently developing 
and owns projects worth almost CZK 25 billion.

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: REDSTONE

LAW_NEW.indd   81 17.12.21   11:55BW_IV_2021.indb   54BW_IV_2021.indb   54 20.12.21   1:2720.12.21   1:27



RR
EA

L 
ES

TA
TE

  R
EA

L 
ES

TA
TE

  R
EA

L 
ES

TA
TE

 R
EA

L 
ES

TA
TE

 
A

R
EA

L 
ES

TA
55

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

Ceny v moravské metropoli se za posled-
ních p t let zdvojnásobily, rostou p itom 
rychleji než v Praze. O tom, jaké jsou p í iny 
a jak se bude vyvíjet situace na trhu v jiho-
moravském regionu dál, diskutovali develo-
pe i, architekti, investo i i zástupci realitních 
fond  i poradenských  rem na Real Estate 
Foru 2021 v Brn .

Ceny v regionu rostly i v dob  pandemie, p í inou 
byly mimo jiné levné hypotéky. „Zájem o reziden -
ní nemovitosti byl daný pot ebou se zajistit a vy-
užít neskute n  levných pen z,“ potvrdil Prokop 
Svoboda z realitní kancelá e Svoboda & Williams.

V Brn  se aktuáln  nové byty prodávají v pr m -
ru p es 120 tisíc K  za m2. „Za posledních p t 
let se v Brn  ceny zdvojnásobily, v Praze je to 

p itom za deset let,“ upozornil Marcel Soural, za-
kladatel a majitel spole nosti Trigema.
 
V regionu navíc stále poptávka p evyšuje nabíd-
ku. Stejn  jako ve zbytku republiky zdržují novou 
výstavbu zdlouhavé procesy povolování a v Brn  
investo i vy kávají také na schválení nového 
územního plánu.  Odborníci se snaží sami najít 
odpov  na otázku, kdy zájem opadne a strmý 
r st cen se zastaví. „Vzhledem k tomu, že byt  je 
málo, bude zájem dál trvat,“ uvedl investi ní edi-
tel z AVANT investi ní spole nost Robert Robek.
 
Do cen nemovitostí by nicmén  mohla v násle-
dujících m sících promluvit in  ace, která se po-
hybuje kolem p ti procent. Otázkou prý je, zda 
nebude ceny sama brzdit a neur í, kde je vlast-
n  strop. „Zdaleka u n ho nejsme,“ namítl ale 
Tomáš Vav ík, zakladatel developerské spole -
nosti DOMOPLAN. Poptávka je podle n j stále 
neuspokojená, a dokud se neza ne rychleji sta-
v t, bude prý r st pokra ovat.
 
Ke zrychlení výstavby m l pomoci nový stavební 
zákon. Podle Františka Korbela z advokátní kan-
celá e HAVEL & PARTNERS, spoluautora vlád-
ního návrhu zákona, p ináší nová úprava zjedno-
dušení povolovacího procesu: „Je to jedno íze-
ní, jedno razítko, jeden proces.“ Po volbách se 

nicmén  obává, zda se v bec nový zákon poda í 
uvést do praxe. 

Z domov  do kancelá í 
A v dob  pandemie se s výraznými zm nami 
musel vyrovnat i trh kancelá ských prostor. Brno 
je navíc v tomto segmentu zam ené na centra 
sdílených služeb. To jsou  rmy, které p ed pan-
demií pot ebovaly velké kancelá e, nyní ale eší, 
jak lidi vrátit zp t z home o   c .
 
„I když je v plánu redukce po tu lidí v kancelá-
ích, nutn  to neznamená redukci v po tu me-

tr  tvere ních pronajímatelné plochy,“ upo-
zornil nicmén  Lukáš Netolický z Cushman & 
Wake  eld. Nájemci i pronajímatelé se snaží vy-
tvo it co nejhez í prostory, aby lidi nalákali zp t 
do kancelá í. Vznikají tak r zné neformální zóny, 
prostory pro sport, relaxa ní místa. Develope i 
musí na tento nový trend reagovat a nabízet také 
stále ast ji  exibiln jší modely kancelá í, o kte-
ré je v posledních m sících také velký zájem.  

Real Estate Forum 2021
Myšlenka po ádat Real Estate Forum zam ené 
na vybrané trendy nemovitostního trhu, aktuál-
ní a speci  cké projekty a realitní témata v Brn  
a jihomoravském regionu vzešla p ed t emi lety 
u advokátní kancelá e HAVEL & PARTNERS, 
která p izvala ke spolupo ádání další význam-
né partnery. Díky výjime nému složení partne-
r  i e ník , prost edí, organizaci a mediálnímu 
ohlasu se stalo forum nejv tší a nejvýznamn jší 
realitní akcí na Morav .

-PR-

BRN NSKÝ NEMOVITOSTNÍ TRH hlásí enormní r st, 
byty zdražují rychleji než v Praze...
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Na brownfi eldu bývalé pily v Praze 15 za-
hájil developer YIT výstavbu nového rezi-
denčního projektu Vesi Hostivař, současně 
spouští prodej bytů: Ke koupi nabízí 208 
jednotek apartmánového typu o dispozicích 
1+kk až 4+kk, většinu s terasami, balkony či 
předzahrádkami. Architektonický koncept 
areálu v zeleni, kde vznikne celkem 5 byto-
vých domů, vzešel z dílny ateliéru Hlaváček 
& partner; generálním dodavatelem stavby 
je fi rma Hinton. Dokončení komplexu je plá-
nováno na podzim roku 2023. 

V ulici K Jezeru, která spolu s místním potokem 
a nedalekou hostivařskou přehradou inspirova-
la název projektu (fi nské „vesi“ znamená totiž 
voda), postaví developerská společnost YIT 
v pěti bytových domech se čtyřmi a pěti nad-
zemními podlažími 208 nových bytů. Velikost 
jednotek s dispozicemi 1+kk až 4+kk bude os-
cilovat od 25 m2 až po rodinné apartmány s roz-
lohou 104 m2. Jedenáct z nich bude vyhrazeno 
pro osoby se zhoršenou možností orientace 
a pohybu. 

Rezidenční komplex ve fi nském stylu s centrální 
recepcí, ostrahou a kamerovým systémem vzni-
ká revitalizací bývalého průmyslového areálu pily 
„Kaplan“. Chybět nebude zeleň včetně relaxač-
ní zóny ve vnitrobloku a komorní „promenády“ 
podél Košíkovského potoka. U většiny jednotek 
budou předzahrádky a balkony, v nejvyšších 
patrech, kde je součástí standardu bytů klimati-
zace, nabídnou prostorné terasy. Interiéry budou 
vybaveny přírodními materiály, včetně například 
dřevěných podlah. Součástí všech bytů bude 
příprava na předokenní žaluzie. Ve společném 
podzemním podlaží domů kromě garážových 

stání vzniknou sklepní kóje, kočárkárny a míst-
nosti pro mytí kol či psů. 

Developer počítá i se začleněním některých 
ekologických prvků. „Budeme používat takzvaný 
‚zelený‘ beton. K jeho hlavním přednostem patří 
úspora přírodních zdrojů a energie na jejich těž-
bu, podpora cirkulární ekonomiky využitím dru-
hotných materiálů a snížení uhlíkové stopy. Jeho 
nižší koefi cient tepelné vodivosti také přispívá ke 
snížení energetické náročnosti domů,“ říká Dana 
Bartoňová z YIT Stavo. Materiál z recyklovaného 
kameniva bude použit jako podkladový beton 
a dále na stěnové i výplňové konstrukce. Tím do-
jde ke snížení emisí CO2 o téměř 3 %. Pro zalé-
vání se bude přednostně využívat dešťová voda 
z retenčních nádrží. YIT plánuje v komplexu také 
instalovat fotovoltaickou elektrárnu, která pokry-
je část spotřeby elektřiny ve společných částech 
domů a na osvětlení areálu. 

Komplex vyroste mezi městskými částmi 
Hostivař a Háje, jen několik minut autobusem 
od stejnojmenných stanic metra. V okolí se na-
lézají školy, nákupní možnosti i služby – např. 
v obchodních centrech Westfi eld Chodov 
a Vivo Hostivař. Rodiny s dětmi ocení něko-
lik hřišť či nedaleký Toulcův dvůr s mateřskou 
školou a centrem ekologické výchovy, sportov-
ní vyžití zajistí venkovní posilovna nebo areál 
Jedenáctka s bazénem a multifunkční halou 
vzdálený několik minut jízdy autem. Hostivař je 
také vyhledávanou pražskou lokalitou pro re-
kreaci, a to především díky hostivařské vodní 
nádrži a blízkému lesoparku. 

Kromě Vesi Hostivař developer s fi nskými kořeny 
aktuálně staví 5 dalších projektů v Praze: Ranta 
Barrandov, Koti Libeň, Parvi Cibulka nebo roz-
sáhlý komplex Suomi Hloubětín s 10 etapami 
bytových domů a navazující polyfunkční areál 
Lappi Hloubětín s téměř 290 byty a komerč-
ními prostory. Na 10hektarovém brownfi eldu 
v Hloubětíně tak vznikne nová čtvrť pro zhruba 
3 500 lidí.Vesi Hostivař, Praha 15 ■ Developer: YIT

Vesi Hostivař, Praha 15 ■ Developer: YIT ■ Architekt: Hlaváček & partner

Chátrající pilu Kaplan nahradí 
BYTOVÝ AREÁL VESI HOSTIVAŘ 
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The development company YIT has begun 
the construction of a new residential proj-
ect, Vesi Hostivař, in the brownfi eld of a for-
mer sawmill in Prague 15, while launching 
the sale of fl ats at the same time: it off ers 
208 apartment-type units with layouts of one 
to four rooms with kitchenettes and most 
with terraces, balconies or front gardens. 
The architectural concept of the complex in 
greenery, where a total of fi ve blocks of fl ats 
will be going up, was created by the atelier 
Hlaváček & partner; Hinton is the general 
contractor of the construction. The comple-
tion of the complex is slated for the autumn 
of 2023. 

On K Jezeru Street, which, along with the local 
stream and the nearby Hostivař dam, inspired 
the name of the project (in Finnish “vesi” means 
water), 208 new fl ats will be built by the develop-
ment company YIT in fi ve blocks of fl ats with four 
or fi ve storeys. The size of the units, with layouts 
of one to four rooms with kitchenettes, will fl uctu-
ate from 25 m2 to family apartments with an area 
of 104 m2. Eleven of these apartments will be 
designated for persons with reduced orientation 
and movement abilities. 

The Finnish-style residential complex, with a central 
reception, security and camera system, will be cre-
ated through the revitalisation of the former industrial 
complex of the “Kaplan” sawmill. There will be an 
abundance of greenery, including relaxation zones 
in the courtyard and a small “promenade” along the 
Košíkovský Brook. Most units will have front gardens 
and balconies, while the highest fl oors, where air 
conditioning is a standard feature, will off er spacious 
terraces. The interiors will be equipped with natural 
materials, including wooden fl oors, for example. The 
preparation for window blinds will be part of all the 
fl ats. In addition to garage parking spaces, there will 
be cellar stalls, stroller rooms and rooms for washing 
bicycles and dogs created on the common under-
ground fl oor of the buildings. 

The developer is also counting on the inclusion 
of some environmental elements. “We will be us-
ing ‘green’ concrete. Its main advantages include 
saving natural resources and the energy for their 
extraction, supporting the circular economy by 
using secondary materials and reducing the car-
bon footprint. Its lower coeffi  cient of thermal con-
ductivity also contributes to reducing the energy 
intensity of the buildings,” stated Dana Bartoňová 
from YIT Stavo.  Recycled aggregate material will 
be used as foundation concrete and in both wall 
and fi ller structures. This will reduce CO2 emis-
sions by almost 3 %. Rainwater from retention 
tanks will be used fi rst for watering plants. YIT 
also plans to install a photovoltaic power plant 
in the complex, which will cover part of the elec-
tricity consumption in the common parts of the 
buildings and on the lighting of the premises. 

The complex will go up between the Hostivař 
and Háje city districts, just a few minutes by bus 
from the metro stations of the same name. There 
are schools, shopping opportunities and servic-
es in the surrounding area – for example, in the 
Westfi eld Chodov and Vivo Hostivař shopping 
centres. Families with children will appreciate the 
several playgrounds and the nearby Toulcův dvůr 
with a preschool and a centre of ecological educa-
tion, while sports activities can be enjoyed at the 
outdoor exercise area and the Jedenáctka com-
plex, with a swimming pool and a multifunctional 
hall, just a few minutes away by car. Hostivař is also 
a popular Prague locality for recreation, primar-
ily thanks to the Hostivař water reservoir and the 
nearby forest park. 

In addition to Vesi Hostivař, the developer with 
Finnish roots is currently building fi ve other proj-
ects in Prague: Ranta Barrandov, Koti Libeň, Parvi 
Cibulka and the expansive Suomi Hloubětín proj-
ect with 10 phases of blocks of fl ats and the adja-
cent multifunctional Lappi Hloubětín complex with 
almost 290 fl ats and retail spaces. This will create 
a new neighbourhood for roughly 3,500 people on 
a 10-hectare brownfi eld in Hloubětín. Vesi Hostivař, Prague 15 ■ Developer: YIT

Vesi Hostivař, Prague 15 ■ Developer: YIT ■ Architect: Hlaváček & partner

 VESI HOSTIVAŘ COMPLEX to replace 
the dilapidated Kaplan sawmill 
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Celková kapacita moderních průmyslových prostor v Česku se na 
přelomu 3. a 4. čtvrtletí přiblížila 9,5 mil. m2. Ve fázi výstavby bylo 
více než 620 000 m2 výrobních a skladovacích ploch. Strmě rostla 
i poptávka: Nově se v Česku pronajalo ve třetím kvartálu 447 800 m2, 
což je o 15 % více než ve druhém čtvrtletí 2021 a podle statistik 
Industrial Research Fora se jedná o historický čtvrtletní rekord. 
Největší nájemní transakcí na českém trhu byl s velkým náskokem 
předpronájem světové jedničky e-commerce Amazon v Panattoni 
Parku Kojetín o velikosti 186 700 m2, který následuje podle poradců 
108 Agency předpronájem 60 046 m2 pro XPO Logistics v CTParku 
Bor. Jak uvádí poradenská společnost Savills, dokončeno bylo 
136 400 m2 průmyslových a skladovacích prostor, což je meziroční 
pokles; stále jde ale o nejsilnější kvartál roku. Míra neobsazenosti 
v ČR klesla na 2,46 %.

Panattoni Park Kojetín – na Přerovsku vyrůstá moderní robotizované distribuční 
centrum pro světovou jedničku e-commerce Amazon o rozloze téměř 190 000 m2

Developer: Panattoni

PRŮMYSLOVÝ TRH V ČESKU
se blíží k milníku 10 milionů m2

VÝBĚR TRANSAKCÍ 
A PRŮMĚRNÉ NÁJMY

Zdroj: 108 Agency
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The total stock of modern industrial premis-
es in the Czech Republic approached 9.5 mil-
lion sqm at the turn of Q3 and Q4. More than 
620,000 sqm of production and storage areas 
were under construction. Demand remained 
strong. 447,800 m2 was newly leased in the 
Czech Republic in the third quarter, which is 
15 % more than in the second quarter of 2021, 
and according to statistics from the Industrial 
Research Forum, this is a new quarterly re-
cord. The largest leasing deal in the Czech 
market by a wide margin was Amazon's pre-
lease in Panattoni Park Kojetín, at a size of 
186,700 sqm. Also notable was that of XPO 
Logistics, according to 108 Agency, which 
leased 60,046 sqm of industrial space in 
CTPark Bor. According to Savills, a total of 
136,400 sqm was put on the market, down 
year-on-year but the strongest quarter so far 
this year. The vacancy rate dropped to 2.46 % 
in CR, according to 108 Agency.

Strong levels of demand across the Czech market 
continued to be recorded in the third quarter. While 
the gross take-up of nearly half million sqm report-
ed by the IRF (495,500 sqm) was a slight dip from 
Q2, it was a signifi cant increase of 60 % year-on-

year, with renegotiations dropping to only 
10 % of leases. “Net take-up of 447,800 sqm, 
surpassed the highest quarterly level in history, 
set in the previous quarter,” the IRF pointed out, 
an increase by 15 % over Q2, and a 171 % in-
crease year-on-year. Demand was driven mainly 
by distribution companies (mainly e-commerce), 
which accounted for 46 % of the volume, followed 
by logistics companies with a 21% share.

Taken over the Q1 to Q3 period, total demand 
exceeded 1.7 million sqm and has the poten-
tial to exceed two million square meters by year 
end, noted 108 Agency. “Total tenant activity 
remained robust. Gross take-up registered so 
far this year reached 1,750,500 sqm market 

this year,” concurred Savills, adding that net 
take-up recorded in the fi rst three quarters 
of 2021 more than doubled that of 2020. “At 
1,049,300 sqm, it was even 56 % above the fi rst 
three quarters of the pre-pandemic 2019.” 

Stock and new supply 
The national stock of modern industrial space 
intended for lease expanded to 9.5 million sqm, 
of which 329,400 sqm was brought onto the mar-
ket this year, Savills also pointed out. Out of that, 
136,400 sqm was from the 3rd quarter. “Although 
this was slightly down in y-o-y comparison, Q3 
was the strongest quarter this year in terms of new 
deliveries.” There are a record 17 buildings un-
der construction with an area of 20,000 sqm 

CTPark Bor ■ The logistics company LOXXESS with a 68,000 m2 new hall is followed 
by XPO Logistics (60,046 m2) ■ Developer: CTP

Contera Park Ostrava D1 – a new modern robotic distribution centre for Sportisimo 
(90,000 m2) ■ Developer: Contera

Ostrava Airport Multimodal Park – the 4th hall for ABB is 
under construction ■ Developer: Concens Investments

TOTAL STOCK OF MODERN INDUSTRIAL SPACE
in CR close to 10 million sqm milestone

Alza opened in GLP Park Chrášťany – 40,000 m2 
Developer: GLP
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Třetí čtvrtletí 2021 přineslo v oblasti pronájmů re-
kordní čísla na celém českém trhu. Přestože hrubá 
poptávka téměř půl milionu m2 (495 500 m2) vyká-
zaná IRF zaznamenala oproti 2. čtvrtletí mírný po-
kles, v meziročním srovnání se jedná o výrazný ná-
růst o 60 %, přičemž objem renegociací klesl na 
pouhých 10 %. Čistá poptávka ve výši 447 800 m2 
překonala historicky nejvyšší čtvrtletní úroveň, 
jaké kdy bylo dosaženo. Oproti 2. kvartálu vzrostla 
o 15 % a meziročně na téměř dvojnásobek (171 %). 
Generátorem poptávky byly především distribuční 
společnosti (zejména ze sektoru e-commerce), kte-
ré se na celkovém objemu podepsaly 46 %, násle-
dovány logistickými fi rmami s 21% podílem.

Poptávka láme rekordy
Celková poptávka za období od ledna do kon-
ce září přesáhla 1,7 milionu m2 a do konce roku 
má potenciál pokořit dva miliony m2, uvedla 
poradenská a realitní společnost 108 Agency. 
„Letošní nájemní aktivita je velmi silná. Hrubá 
poptávka realizovaná v tomto roce dosáhla 
1 750 500 m2,“ souhlasí Savills a dodává, že 
čistá realizovaná poptávka v prvních třech 
čtvrtletích roku 2021 byla více než dvojná-
sobná oproti roku 2020. „S 1,049 milionu m2 
byla dokonce o 56 % vyšší než v prvních třech 
čtvrtletích předpandemického roku 2019.“ 

Nová výstavba zrychluje
Kapacita moderních průmyslových prostor 
v Česku se rozrostla na 9,5 milionu m2, z nich 
329 400 m2 bylo uvedeno na trh v letošním roce, 
uvádí Savills. Celkem 136 400 m2 připadlo na 
3. kvartál. „Ačkoli v meziročním srovnání došlo 
k mírnému poklesu, bylo 3. čtvrtletí z hlediska 
nové nabídky nejsilnějším čtvrtletím letošního 

roku.“ Podle Savills je aktuálně rozestavěno 
rekordních 17 průmyslových hal s rozlohou 
přesahující 20 000 m2. „Největší podíl prostor 
ve výstavbě se nachází v Olomouckém kraji, 
kde bylo ke konci třetího čtvrtletí rozestavěno 
280 500 m2. V Moravskoslezském kraji, který se 
posunul na druhé místo, probíhá výstavba v ob-
jemu 265 300 m2. Praha zaujala mezi 11 regiony 
sedmou pozici s rozestavěnými projekty o celko-
vé pronajímatelné ploše 74 500 m2.“ 

V závěru třetího čtvrtletí bylo podle 108 Agency ve 
fázi výstavby 621 424 m2. „Pokud bychom připo-
čítali všechny projekty, u nichž probíhají přípravné 
a terénní práce, bylo by toto číslo ještě vyšší. I přes 
nevýhodu z hlediska cen a dostupnosti stavebního 
materiálu představuje objem rozestavěných projek-
tů obrovský nárůst,“ uvedl Jakub Holec, generální 
ředitel 108 Agency, s tím, že v příštím roce český trh 
průmyslových a skladovacích prostor překoná milník 
10 milionů metrů čtverečních. Z dokončených sta-
veb třetího čtvrtletí byl největším projekt v CTParku 
Bor (68 000 m2 pro společnost Loxxess). Mezi 
dalšími uvádí BNP Paribas např. halu v Panattoni 
Parku Stříbro (16 300 m2) a halu v GLP Parku Praha 
Chrášťany (11 000 m2). Developer GLP uvedl do 
provozu také halu o 40 000 m2 pro online prodejce 
Alza (v Parku Praha Chrášťany), jejíž showroom na 
1 500 m2 představil v říjnu 2021. V prosinci pak fi r-
ma zahájila stavbu GLP Parku Brno Holubice o roz-
loze 70 000 m2, jehož dokončení je plánováno na 
srpen 2022. K největším aktuálním stavbám v ČR 
se řadí distribuční centrum Amazonu v Kojetíně 
(186 000 m2) a distribuční centrum Sportisimo 
v Ostravě-Hrušově (90 000 m2).

Míra neobsazenosti
na historickém minimu 
Jak uvedla realitní společnost 108 Agency, míra 
neobsazenosti klesla koncem třetího kvartálu 
na 2,46 % – v rámci celé České republiky je tak 
k dispozici 236 000 m2 průmyslových a skladových 
prostor. „Je nepravděpodobné, že by se tento stav 
dlouhodobě zlepšil, a v nově dokončených budo-
vách jen zřídka zbývají volné plochy,“ tvrdí poradci.

Pokles objemu dostupných prostor se pode-
psal i na výši nájemného v Česku. Podle IRF 
se nájemné v prime nemovitostech ve třetím 
čtvrtletí 2021 zvýšilo v ČR na novou úroveň 
5,20 eur/m2/měsíc; v regionu Prahy vystoupa-
lo na 5,50 eur za m2 měsíčně a očekává se, že 
v budoucnu se přiblíží k hranici 6 eur.

Nájemní aktivita na vzestupu
Největší nájemní transakce 3. čtvrtletí dalece 
vynikla nad ostatními: čtyřpodlažní distribuční 
centrum Amazonu vznikající v Panattoni Parku 
Kojetín dosáhne rozlohy 186 800 m2. „Jedná 
se o historicky největší transakci období mo-
derních statistik průmyslového trhu,“ podtrhla 
BNP Paribas. K dalším velkým transakcím patří 
podle 108 Agency pronájem 60 046 m2 prů-
myslových prostor v CTParku Bor společnosti 
XPO Logistics a pronájem 29 556 m2 spo-
lečnosti Drylock Technologies ve VGP Parku 
Hrádek nad Nisou. Za povšimnutí stojí i proná-
jmy Ecologistics (22 176 m2 v P3 Lovosice), 
23 834 m2  v CTParku Cheb a 15 709 m2 
v CTParku Plzeň. Nebývalou aktivitou pak na-
vázal i čtvrtý kvartál: RSJ Investments ozná-
mila pronájem 37 000 m2 v Panattoni Parku 
Chomutov North, kde vznikne nový závod ně-
mecké společnosti Jungheinrich na výrobu 
vysokozdvižných vozíků; online prodejce auto-
dílů  AUTODOC si pronajal 31 000 m2 pro nové 
automatizované distribuční centrum v Panattoni 
Parku Cheb South; FM Česká prodloužila 
smlouvu a původní objem prostor 30 000 m2 
v P3 Lovosice zdvojnásobila; C.S.Cargo bude 
využívat 8 000 m2 v Panattoni Parku Týniště, 
zatímco Amphenol Tuchel Industrial míří 
do Panattoni Parku Ostrov North.

VGP Park České Budějovice – VGP postaví halu na 
míru o ploše 7 000 m2 pro společnost Dachser

P3 Lovosice – společnost Ecologistics uzavřela
nový pronájem na 22 176 m2, FM Česká rozšířila své 
původní prostory 30 000 m2 na dvojnásobek
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and more, Savills noted. “The largest share of the 
premises under construction fell to the Olomouc 
Region, where 280,500 sqm was under construc-
tion at the end of the third quarter. The Moravian-
Silesian Region moved to second place with con-
struction on projects with an area of 265,300 sqm, 
and Prague ranked seventh (out of 11) with proj-
ects under construction with a total leasable area 
of 74,500 sqm,” the consultancy added.

At the end of the third quarter, 621,424 sqm was 
under construction, according to 108 Agency. 
“If we add all of the projects for which only ini-
tial landscaping is underway, this fi gure is even 
higher. Despite the disadvantage in terms of 
prices and availability of construction material, 
this represents an enormous number of projects 
under construction,” said Jakub Holec, CEO at 
108 Agency, adding that the 10 million sqm is set 
to be exceeded next year. Among completed proj-
ects in the 3rd quarter the largest was in CTPark 
Bor (68,000 sqm, for Loxxess). Others included 

a hall in Panattoni Park Stříbro (16,300 sqm), 
and a hall in GLP Park Praha Chrášťany 
(11,000 sqm), pointed out BNP Paribas Real 
Estate. GLP also completed the major portion of 
the 40,000 sqm premises for Alza in GLP Park 
Praha Chrášťany, which incudes a 1,500 sqm 
showroom, which opened in October. The devel-
oper is having a very busy quarter. In December it 
also started construction of the 70,000 sqm GLP 
Park Brno Holubice, which is due to complete in 
August 2022. The biggest projects under con-
struction in the country are currently for Amazon 
in Kojetín and for Sportisimo in Ostrava. 

Vacancy down 
The vacancy rate at the end of the third quarter 
dropped to 2.46 %, according to 108 Agency, 
which pointed out that there are 236,000 sqm of 
space for lease within the entire Czech Republic. 
“This state is unlikely to improve in the long-term, 
and it is very rare to fi nd unoccupied spaces in 
completed buildings.” The consultancy noted.

The drop has also naturally had an eff ect on 
rents in the country. Prime headline rents have 
increased slightly to a new level of EUR 5.20 
sqm/month in the Czech Republic the IRF re-
ported and in Prague are expected to grow to the 
EUR 6.0 level.

New leases
The largest leasing transaction of Q3 stood 
above the others: a 186,800 sqm, four-storey 
distribution center for Amazon in Panattoni 
Park Kojetín. “This is the largest ever trans-
action since the monitoring of modern indus-
trial market statistics,” points out BNP Paribas 
Real Estate. “Other major transactions in-
clude XPO Logistics, which has leased out 
60,046 sqm of industrial space in CTPark 
Bor, and the lease of 29,556 sqm for Drylock 
Technologies in VGP Park Hrádek nad 
Nisou,” said 108 Agency, noting other large 
deals of the third quarter:  Ecologistics tak-
ing 22,176 sqm in P3 Lovosice, and two con-
fidential leases, in CTPark Cheb (23,834 sqm) 
and in CTPark Plzeň (15,709 sqm). There was 
not a pause before some large Q4 deals were 
revealed. They include: Jungheinrich, for 
a 37,000 sqm forklift factory in Panattoni Park 
Chomutov North; AUTODOC, an online car 
parts retailer, for a 31,000 sqm automated dis-
tribution center in Panattoni Park Cheb South; 
FM Česká, which extended and doubled the 
original lease of 30,000 sqm in P3 Lovosice; 
and C.S.Cargo taking 8,000 sqm in Panattoni 
Park Týniště.

Panattoni Park Chomutov North – Jungheinrich will 
open the new forklift factory (37,000 m2) in Chomutov  
Investor: RSJ Investments ■ Developer: Panattoni

P3 Prague Horní Počernice ■ Billa closed a new lease 
for 10,000 m2 ■ Developer: P3

East Park Olomouc (under construction) ■ Developer: Redstone VGP Park Prostějov ■ Developer: VGP
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Československý developer CONTERA bu-
duje na bývalém brownfi eldu v Ostravě-
-Hrušově jeden z největších a nejmoderněj-
ších logistických areálů u nás, kam mimo-
jiné přesune své distribuční centrum fi rma 
Sportisimo. Společnost zároveň pokračuje 
v rekonstrukci svého domovského parku 
v Říčanech a čerstvě se stala majitelem 
Vlčie hrdlo Business Parku v Bratislavě.

Největším aktuálním logistickým projektem 
společnosti CONTERA je budování CONTERA 
Parku Ostrava D1 na bývalém brownfi eldu 
v Ostravě-Hrušově, který by měl být dokončen 

v roce 2023 a kde největší část obsadí prodejce 
sportovního vybavení Sportisimo. Hala, která 
bude mít v konečné fázi rozlohu 90 000 m2, bude 
částečně vybavena robotizovanými systémy 
řízenými moderním softwarem. V části nazva-
né High Bay tak nebudou téměř žádní zaměst-
nanci, zboží z vychystávací pětipatrové věže 
„přijede“ díky 6 kilometrům přepravníků. High 
Bay se navíc pochlubí světlou výškou 23 met-
rů. Tak vysokých hal je v Česku jenom pár.

Pětipodlažní část stavby zvaná Pick Tower zase 
poskytne pracovníkům komfort díky klimatizaci 
nebo výrazně prosvětlené fasádě. Celkově by ve 

všech halách CONTERA Parku Ostrava D1 mělo 
najít práci více než 1 300 lidí.

„Výstavba spojená s největší nájemní transakcí 
na trhu průmyslových realit loňského roku běží 
podle stanoveného harmonogramu. Máme hoto-
vé zastřešení, podstropní instalace i průmyslové 
podlahy. Začíná další důležitá fáze stavby, a to 
vybavení technologiemi,“ říká Martin Budina, 
projektový ředitel CONTERY.

Park, který se nachází v blízkosti dálnice D1, 
vzniká náročnou revitalizací brownfieldu 
v Hrušově. Dalšími nájemci budou třeba spo-

CONTERA Park Ostrava D1 – v největší hale parku vzniká jedno z nejmodernějších robotických distribučních center v ČR o ploše 90 000 m2 pro společnost Sportisimo ■ Developer: CONTERA

CONTERA BUDUJE ROBOTIZOVANÝ SKLAD 
V OSTRAVĚ a zvyšuje aktivitu na Slovensku
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The Czechoslovak development company 
CONTERA is building one of the coun-
try’s largest and most modern logistics fa-
cilities on a former brownfi eld in Ostrava-
-Hrušov, where the company Sportisimo, 
among other companies, will be moving its 
distribution centre. At the same time, the 
company is continuing to reconstruct its 
home park in Říčany and has recently be-
come the owner of the Vlčie Hrdlo Business 
Park in Bratislava.

CONTERA’s biggest logistics project is currently 
the construction of CONTERA Park Ostrava 
D1 on a former brownfi eld in Ostrava-Hrušov, 
which should be completed in 2023 and where 
the largest part will be occupied by the sporting 
goods vendor Sportisimo. The hall, which will 
have an area of 90,000 m2 in the fi nal phase, will 
be partially equipped with robotised systems 

controlled by modern software. Thus, in the 
section called High Bay there will be almost no 
employees; the goods from the fi ve-story tower 
will “arrive” thanks to 6 kilometres of convey-
ors. High Bay will also boast a clear height of 
23 meters. There are only a few halls as high in 
the Czech Republic.

The fi ve-story section of the building called Pick 
Tower will provide workers with comfort thanks to 
air conditioning and a heavily illuminated façade. 
In total, more than 1,300 people should fi nd work 
in all the halls of CONTERA Park Ostrava D1.

“The construction associated with the largest 
lease transaction on the industrial real estate 
market last year is running according to the set 
timetable. We have fi nished the roofi ng, ceiling 
installation and industrial fl oors. Another im-
portant phase of the construction is beginning, 

specifi cally installing the technologies,” stated 
Martin Budina, Project Director of CONTERA.

The park, located close to the D1 motorway, will 
be created through a demanding revitalization 
of the brownfi eld in Hrušov. Other tenants will 
include, for example, AT Computers, Plzeňský 
Prazdroj and VAS Solutions.

Říčany reconstruction of buildings 
and greenery
Another important project from CONTERA is 
the reconstruction of a park in Říčany, where the 
company has had its headquarters for more than 
ten years. The buildings, which the developer 
acquired in 2018, are currently getting a new ap-
pearance. 

The largest building in the park, known as 
Sanitas, with an area of 42,000 m2, is undergo-

CONTERA Park Ostrava D1 – The distribution center for Sportisimo (90,000 m2) will be one of the most advanced robotic centers in the Czech Republic ■ Developer: CONTERA

CONTERA BUILDING A ROBOTIC WAREHOUSE 
IN OSTRAVA and increasing activity in Slovakia
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lečnost AT Computers, Plzeňský Prazdroj 
nebo VAS Solutions.

Říčanská rekonstrukce
budov i zeleně
Dalším významným projektem společnosti 
CONTERA je rekonstrukce parku v Říčanech, 
kde společnost už více než deset let sídlí. 
Aktuálně dostávají novou podobu objekty, které 
developer získal v roce 2018. 

Největší budova v parku známá jako Sanitas 
s plochou 42 000 m2 podstupuje v první fázi 
přestavbu vícepodlažních skladových prostor 
na nové administrativní a obchodní prostory. 
Celková renovovaná plocha je cca 12 000 m2. 
V přízemí objektu vznikají tzv. Small Business 
Units. První jednotku již využívá společnost 
Safi bra, výrobce optických měřicích systémů. 
Ve druhém a třetím podlaží pak má zcela nový 
showroom a kanceláře velkoobchod s elektroni-
kou FAST ČR. 

Velkou proměnou prochází také další budova 
s plochou cca 3 000 m2, kde ještě donedávna 
fungovala drogerie Rossmann. Z té zbyl pouze 
skelet, na který CONTERA montuje novou pro-
sklenou fasádu. Dokončení celé rekonstrukce, 
jejíž součástí bude i rozšíření objektu, je pláno-
vané do března 2022. V prvním podlaží se budou 
nacházet obchodní jednotky, které jsou prona-
jaty např. drogerii Rossmann a obchodu s cho-

vatelskými potřebami Spokojený pes. O podlaží 
výše vznikají nové kanceláře k pronájmu.

Součástí rekonstrukce je i výměna povrchů zdej-
ších zpevněných ploch, které nebyly v odpoví-
dajícím stavu, a také revitalizace zdejší zeleně. 
„Chceme v tomto ohledu dosáhnout vyššího stan-
dardu, aby se CONTERA Park Říčany stal ještě 
lepším místem, kam budou lidé rádi jezdit za prací, 
nákupy i kvalitními službami,“ říká Tomáš Kotlovský, 
projektový ředitel společnosti CONTERA.

Vlčie Hrdlo a růst na Slovensku 
Na podzim 2021 se CONTERA stala majitelem 
areálu Vlčie Hrdlo Business Park v širším 
centru Bratislavy, který na ploše 33 420 m2 
nabízí pronájem skladových prostor, kanceláří 
a hal. CONTERA jej získala od investiční skupiny 
Natland. 

„Nově získaný areál v Bratislavě nabízí velký 
potenciál pro development. Máme v plánu starší 
budovy nahradit novými a ty stávající význam-
ně renovovat. Zároveň nechceme do důležité 
lokality v širším centru Bratislavy přivést větší 
dopravní zátěž, a tak se zaměříme na budování 
menších jednotek v duchu moderní městské 
logistiky,“ říká Svetozár Rohoň, Senior Asset 
Manager společnosti CONTERA. 

Společnost zde chce vybudovat tzv. Small 
Business Units, kompaktní jednotky kombi-
nující showroom, kancelář a sklad. Ty využijí 
hlavně malé a střední podniky. CONTERA 
je postupně bude implementovat do všech 
svých logistických parků. V areálu Vlčie Hrdlo 

CONTERA Park Říčany ■ Developer: CONTERA

Vlčie Hrdlo Business Park, Bratislava – na podzim 2021 rozšířila společnost CONTERA své portfolio o nový komplex 
s více než 33 000 m2 skladových a kancelářských prostor
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ing the fi rst phase of the reconstruction of the 
multi-story warehouse space into new offi  ce and 
commercial premises. The total renovated area 
is about 12,000 m2. Small Business Units will 
be created on the ground fl oor of the building. 
The fi rst unit is already being used by Safi bra, 
a manufacturer of optical measurement systems. 
On the second and third fl oors, it has a brand 
new showroom and offi  ces for the electronics 
wholesaler FAST ČR. 

Another building with an area of about 3,000 m2, 
where until recently a Rossmann drugstore was 
operating, is also undergoing a great trans-
formation. Only the frame remained, on which 
CONTERA is mounting a new glass façade. 
The completion of the entire reconstruction, in-
cluding the expansion of the building, is slated 
for March 2022. On the fi rst fl oor there will be 
commercial units, which have been leased, 
for example, to the Rossmann drugstore and the 
Spokojený pes pet supply store. New offi  ces for 
rent will be created one fl oor higher.

The reconstruction also includes the replace-
ment of the local paved surfaces that are not in 
a corresponding state, and also the revitalization 
of the local greenery. “We want to achieve a high-
er standard in this regard, so that CONTERA 
Park Říčany becomes an even better place for 
people to go for work, shopping and quality ser-
vices,” stated Tomáš Kotlovský, Project Director 
at CONTERA.

Vlčie Hrdlo and growth in Slovakia 
In the autumn of 2021, CONTERA became the 
owner of the Vlčie Hrdlo Business Park com-
plex in the wider centre of Bratislava, which 
off ers a lease of warehouse space, offi  ces and 
halls on an area of 33,420 m2. CONTERA ac-
quired it from the Natland investment group. 

“The newly acquired complex in Bratislava off ers 
great potential for development. We plan to re-
place the older buildings with new ones and to 

signifi cantly renovate the existing ones. At the 
same time, we do not want to bring more traffi  c 
to an important location in the wider centre of 
Bratislava, so we will focus on building smaller 
units in the spirit of modern urban logistics,” 
says Svetozár Rohoň, a Senior Asset Manager 
at CONTERA. 

The company wants to build Small Business 
Units here, compact units combining a show-
room, offi  ce and warehouse. They will mainly be 

used by small and medium-sized enterprises. 
CONTERA will gradually implement them into 
all its logistics parks. The Bratislava branch of 
CONTERA, which is building up its team and 
needs new spaces, will also fi nd its new of-
fi ces in the Vlčie Hrdlo Business Park com-
plex, which will be renamed CONTERA Park 
Bratislava City. 

CONTERA also reports new clients and extend-
ed contracts. In Bratislava-Rača, for example, 
the clothing company Peek & Cloppenburg 
has signed a lease contract. In Malý Šariš near 
Prešov, on the other hand, CONTERA is plan-
ning on expanding the premises by about 
10,000 m2. 

One major change is green energy, meaning 
renewable energy, which CONTERA, in the in-
terest of protecting the environment, added to its 
overall consumption in the park in Prešov. In two 
parks in Bratislava, the developer will be taking 
the same step from 1 January 2022. In Slovakia, 
there will also be a complete rebranding, with 

CONTERA Park Říčany ■ Developer: CONTERA

Vlčie Hrdlo Business Park, Bratislava ■ Owner: CONTERA
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Business Park, který bude přejmenován na 
CONTERA Park Bratislava City, najde také 
své nové kanceláře bratislavská pobočka 
CONTERY, která posiluje svůj tým a potřebuje 
nové prostory. 

CONTERA hlásí také nové klienty a prodlou-
žené smlouvy. V Bratislavě-Rači např. po-
depsala nájemní smlouvu oděvní fi rma Peek 
& Cloppenburg. V Malém Šariši u Prešova 
plánuje zase CONTERA rozšiřovat prostory 
o cca 10 000 m2. 

Velkou změnou je tzv. zelená energie, tedy ener-
gie z obnovitelných zdrojů, kterou CONTERA 
v zájmu ochrany životního prostředí doplnila 
svou celkovou spotřebu v parku v Prešově. Ve 

dvou parcích v Bratislavě ke stejnému kroku de-
veloper přistoupí od 1. 1. 2022. Na Slovensku 
zároveň dojde ke kompletnímu rebrandingu, 
z původních Vector Parks se stanou CONTERA 
Park Bratislava, CONTERA Park Svätý Jur 
a CONTERA Park Prešov.

Inteligentní a šetrná Organica
Rok 2021 byl pro CONTERU milníkem i v další 
oblasti. Na bývalém brownfi eldu v Nové Karolině 
v centru Ostravy začala stavět inteligentní 
a šetrnou budovu Organica. Název i tvar bu-
dovy prozrazují inspiraci přírodou. Budova se 
pochlubí prestižní certifi kací BREEAM Excellent, 
která je zárukou šetrného provozu a udržitelnos-
ti. Primárně však vychází vstříc potřebám budou-
cích uživatelů.

 „Největšími lákadly pro klienty a zákazníky jsou 
výjimečná lokalita, vysoká kvalita stavby a exce-
lentní architektura. Organica se stane součástí 
nového administrativně-obchodního centra 
Ostravy, kde již stojí obchodní centrum Forum 
Nová Karolina, administrativní budova Nová 
Karolina Park nebo budovy Trojhalí. Lokalita se 
nachází v pěším dosahu historického centra, 
ale také velkých dopravních uzlů. Troufnu si říct, 
že lepší místo v Ostravě nenajdete,“ říká Dušan 
Kastl, partner a výkonný ředitel společnos-
ti CONTERA.

the original Vector parks becoming CONTERA 
Park Bratislava, CONTERA Park Svätý Jur and 
CONTERA Park Prešov.

Intelligent energy-effi  cient Organica
2021 was also a milestone for CONTERA in an-
other area. It started to build the intelligent 
and friendly Organica building on a former 
brownfi eld in Nová Karolina in the centre 
of Ostrava. The name and the shape of the 
building show the inspiration from nature. The 
building can boast the prestigious BREEAM 
Excellent certifi cation, which is a guarantee of 
environmentally-friendly operations and sustain-
ability. Primarily, however, it will accommodate 
the needs of the future users.

 “The greatest enticements for clients and cus-
tomers are an exceptional locality, the high 
quality of the construction and excellent archi-
tecture. Organica will become part of the new 
offi  ce/commercial centre of Ostrava, where the 
Forum Nová Karolina shopping centre, Nová 
Karolina Park offi  ce building and Trojhalí build-
ing are already standing. The locality is located 
within walking distance of the historical centre, 
as well as the large transportation nodes. I dare 
say that you won’t fi nd a better place in Ostrava,” 
stated Dušan Kastl, a partner and the Executive 
Director of CONTERA.

Organica, Ostrava – na někdejším brownfi eldu v centru Ostravy zahájil developer CONTERA výstavbu moderní administrativní budovy podle projektu architektů Schindler Seko. 
Největším nájemcem bude skandinávský IT gigant Tieto Evry ■ Developer: CONTERA

Organica, Ostrava – projekt aspiruje na certifi kaci 
BREEAM Excellent ■ Developer: CONTERA
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Jungheinrich bude 
mít u Chomutova 
jeden z nejmoder-
nějších výrobních 
závodů na vysoko-
zdvižné vozíky na 
světě. Developer 
Panattoni a inves-
tiční skupina RSJ 
Investments posta-
ví na Chomutovsku 
pro předního svě-

tového dodavatele manipulační techniky vý-
robní halu o rozloze 37 000 m2. Investice do bu-
dovy a technologií přesáhne 2,5 miliardy korun. 
Stavba na míru, která vznikne v Panattoni Parku 
Chomutov North nedaleko hranic s Německem, 
je největší letošní uzavřenou transakcí s výrob-
ním provozem na českém trhu. Závod přinese 
Chomutovu a okolí 350 kvalifi kovaných pracov-
ních míst. Jungheinrich v něm plánuje spustit 
výrobu ve druhé polovině roku 2023. Ve fi nále 
má celý park v Chomutově zahrnovat ve dvou 
halách celkovou plochu 90 000 m2.

Pro fi rmu se sídlem v Hamburku, která je předním 
světovým dodavatelem řešení v oblasti intralogisti-
ky s víc než 60letou historií, bude nový závod v se-
verozápadních Čechách už jedenáctým v pořadí. 
„Poptávka po vozících Jungheinrich neustále roste, 
tím musíme navyšovat i naše výrobní kapacity,“ uved-
la Sabine Neuß, členka představenstva Jungheinrich 
AG. „V Chomutově vzniká jeden z nejmoderněj-
ších závodů na vysokozdvižné vozíky na světě.“ 

Do závodu v Chomutově bude postupně přesunuta 
současná výroba zakládacích vozíků z výrobního 
závodu Jungheinrich v německém Norderstedtu. 
Dostupné kapacity pak budou využity k dalšímu 
růstu. Jungheinrich plánuje své výrobní portfolio 
v závodě v Norderstedtu rozšířit o díly na vychystá-
vací vozíky, které jsou využívány především ve stá-
le se rozvíjející oblasti e-commerce. Celosvětově 
fi rma zaměstnává 16 000 lidí ve 39 zemích.

Park vzniká u obce Jirkov, 7 km od Chomutova, 
100 km od Prahy a necelých 30 km od hranic 
s Německem. Disponuje strategickou polohou 
u rychlostní komunikace E442 s vynikajícím na-

pojením na dálnice D7, D8 a D6 i síť německých 
dálnic. Při výběru lokality bylo pro Jungheinrich 
rozhodujícím benefi tem vedle polohy ve středu 
Evropy právě skvělé dopravní spojení a krátké 
dojezdové vzdálenosti k zákazníkům.

Do Chomutova přivádí Jungheinrich špičkovou 
výrobu s vysokou přidanou hodnotou, kde se po-
čítá i s vysokou mírou automatizace. Závod staví 
developer německému výrobci na míru přesně po-
dle jeho standardů. „Odpovídáme i na požadavky 
doby, tj. pomoci strukturálně postiženému kraji oži-
vit regionální ekonomiku po covidu a zároveň splnit 
nejpřísnější požadavky na udržitelný rozvoj,“ ko-
mentuje Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni 
pro ČR a SR. Region tak získá 305 nových kvalifi -
kovaných pracovních míst ve výrobě.

Stavba nového závodu Jungheinrich v Chomutově 
bude splňovat po svém dokončení počátkem 
roku 2023 parametry jednoho z nejvyšších hod-
nocení ekologické výstavby a provozu: BREEAM 
Excellent. „Těší nás, že můžeme investovat do udr-
žitelných projektů. Využitím energeticky úsporných 
a udržitelných řešení dojde také k dalšímu zhod-
nocení naší investice,“ doplňuje Lukáš Musil, člen 
představenstva RSJ Investments.

Projekt také počítá s rozsáhlým souborem opatření 
na podporu biodiverzity. V okolí průmyslové zóny je 
plánovaná výsadba 1,5 hektaru dřevin stromové-
ho i keřového patra s důrazem na původní druhy. 
Prostor zůstane neoplocen a naváže na revitalizaci 
přilehlých břehových porostů. Vyhloubeny budou 
tůňky pro zvýšení místní druhové rozmanitosti a osa-
zeny budou luční porosty a ptačí budky. Investice do 
nového závodu včetně technologií přesáhne podle 
informace developera 2,5 miliardy korun.

Panattoni Park Chomutov North ■ Developer: Panattoni ■ Investor: RSJ Investments

RSJ INVESTMENTS A PANATTONI přivádí
do Chomutova německý gigant Jungheinrich 
V Česku otevře továrnu za 2,5 miliardy korun

Lukáš Musil
člen představenstva 
RSJ Investments
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Jungheinrich will have one of the most mod-
ern production plants for forklifts in the 
world in Chomutov. The development com-
pany Panattoni and the investment group 
RSJ Investments will build a production hall 
on an area of 37,000 m2 in Chomutov for the 
world‘s leading supplier of handling equipment. 
The investment into the buildings and technol-
ogies will exceed CZK 2.5 billion. The custom-
made building, which will be built in Panattoni 
Park Chomutov North near the German bor-
der, is the largest concluded transaction with 
a production facility on the Czech market this 
year. The plant will bring Chomutov and its sur-
roundings 350 skilled jobs. Jungheinrich plans 
to start production in the second half of 2023.  
The entire park in Chomutov will ultimately 
contain a total area of 90,000 m2 in two halls.

The new plant in North-Western Bohemia will be 
the 11th factory for the company based in Hamburg, 
which is the world’s leading supplier of intralogistics 
solutions with a history reaching back more than 
60 years. “The demand for Jungheinrich trucks 
is constantly increasing, which means that we 

must increase our production capacity,” explained 
Sabine Neuß, a member of the Board of Directors 
of Jungheinrich AG. “One of the most modern forklift 
plants in the world is being built In Chomutov.” 

The current production of loading trucks will be 
gradually moved to the factory in Chomutov from 
the Jungheinrich production plant in Norderstedt, 
Germany. The available capacities will then be used 
for further growth. Jungheinrich plans to expand its 
production portfolio at the Norderstedt plant with 
parts for order pickers, which are mainly used in the 
growing area of e-commerce. The company em-
ploys 16,000 people in 39 countries worldwide.

The park is situated in the municipality of Jirkov, 
7 km from Chomutov, 100 km from Prague and 
less than 30 km from the border with Germany. It 
has a strategic position by the E442 expressway, 
with an excellent connection to the D7, D8 and 
D6 motorways as well as the network of German 
motorways. When choosing the site, the great 
transport connection and short distance to cus-
tomers were decisive benefi ts for Jungheinrich 
in addition to its location in the centre of Europe.

Jungheinrich is bringing leading-edge produc-
tion with high added value to Chomutov, where 
a high degree of automation is also envisaged. 
The developer is building the custom-made fac-
tory for the German manufacturer according to 
its standards. “We will also respond to the de-
mands of the time, meaning to help revive the 
regional economy of the structurally-affl  icted 
region following covid while meeting the strict-
est requirements for sustainable development,” 
commented Pavel Sovička, the Managing 
Director of Panattoni for the Czech Republic 
and Slovakia. The region will thus gain 305 new 
skilled manufacturing jobs.

Upon its completion at the beginning of 2023, 
the new Jungheinrich plant in Chomutov will 
meet the parameters of one of the highest as-
sessments of ecological construction and op-
eration: BREEAM Excellent. “We are pleased 
that we can invest in sustainable projects. Our 
investment will also appreciate further through 
the use of energy-saving and sustainable so-
lutions,” added Lukáš Musil, a member of RSJ 
Investments’ Board of Directors.

The project also envisages an extensive large set 
of measures to promote biodiversity. There are 
plans to plant 1.5 hectares of trees and shrubs 
in the vicinity of the industrial zone, with an em-
phasis on original species. The space will remain 
unfenced and will continue in the revitalisation of 
the adjacent riverbank growth. The pools of wa-
ter will be deepened in order to increase local 
species diversity and meadow vegetation and 
bird boxes will be added. According to the devel-
oper, the investment in the new plant, including 
technologies, will exceed CZK 2.5 billion.

Panattoni Park Chomutov North ■ Developer: Panattoni ■ Investor: RSJ Investments

RSJ INVESTMENTS AND PANATTONI are bringing 
the German giant Jungheinrich to Chomutov
It will be opening a factory for CZK 2.5 billion in the Czech Republic
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Zatímco výstavba multimodálního parku 
u ostravského letiště významně pokročila, na 
převzetí svých podílů se připravují dva noví 
investoři. Park v průmyslové zóně Mošnov 
nabídne po svém dokončení 234 000 m2 pro-
najímatelných prostor v pěti halách a ter-
minál kombinované dopravy, který bude 
největším ve střední Evropě.  Výstavbu ter-
minálu, který přispěje významně k přesunu 
nákladní dopravy ze silnice na železnici, za-
hájil developer Concens Investments letos 
v září.  Po dokončení plánovaném v příštím 

roce terminál odkoupí rakouská skupina 
Innofreight, která bude zajišťovat i jeho pro-
voz. V prvním pololetí 2022 bude dokonče-
na čtvrtá z pěti hal (12 288 m2), jíž obsadí 
fi rma ABB. Výstavba páté bude zahájena na 
základě předpronájmu. Skladovací kompo-
nent areálu kupuje nyní globální investiční 
gigant EQT Exeter. Americký investor nedáv-
no dokončil i akvizici nedalekého Logistics 
Parku Nošovice, jíž vstoupil na český trh.  
Park (64 000 m2) vybudoval Concens pro 
Hyundai Glovis, fi rmu poskytující logistické 

služby pro automobilku Hyundai. Investice 
Concens Investments a jeho partnerů do 
mošnovského multimodálního centra bude 
činit cca 5 miliard korun.

Multimodální centrum vyrůstá 10 km jihozá-
padně od Ostravy, zhruba 6 km od dálnice 
D48 – hlavní dopravní tepny regionu, přímo 
naproti mezinárodnímu letišti Leoše Janáčka. 
Pozemek někdejšího vojenského brownfi eldu, 
jehož revitalizaci město Ostrava plánovalo víc 
než dekádu, byl v roce 2017 prodán společnos-

Ostrava Airport Multimodal Park ve strategické průmyslové zóně Mošnov ■ Developer: Concens Investments

DO OSTRAVSKÉHO AIRPORT MULTIMODAL PARKU 
vstupují američtí a rakouští investoři 
EQT Exeter získá sklady, Innofreight Group koupí dopraví terminál
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As construction continues on the Ostrava 
Airport Multimodal Park, buyers are prepar-
ing to take over diff erent parts of the project. 
Upon completion the park, in the Mošnov 
Industrial Zone, will comprise 234,000 sqm 
in fi ve buildings next to a rail siding. Czech 
developer Concens Investments launched 
construction on the new terminal in 
September; designed for road to rail freight 
transfer, it will be the largest in CEE. Austria 
based Innofreight Group is purchasing the 
terminal and will take over operation upon 
completion next year. The park’s fourth hall 
of 12,288 sqm (for ABB) will be delivered in 
the fi rst half of next year, and a fi fth hall is 
prepared for starting upon prelease. EQT 
Exeter is said to be acquiring the warehouse 
component of the park. The American fi rm 
recently concluded its fi rst acquisition in CR, 

a facility in Nošovice built by Concens for 
tenant Hyundai. The investment by Concens 
and its partners into the multimodal logis-
tics centre is approximately 5 billion CZK.

The multimodal park is located about 10 km 
southwest of Ostrava, about 6 km from the D48 
highway across the main artery from the Leoš 
Janáček International Airport. The site, a for-
mer military brownfi eld, was under planning by 
the city of Ostrava for over a decade and sold 
in 2017 to Concens Investments. Construction 
began in 2018 on the fi rst (57,133 sqm) of fi ve 
halls. Hall 2 (48,864 sqm) was completed in 
January 2020, followed by Hall 3 (18,969 sqm) 
in July 2020. Tenants in the fi rst three halls in-
clude Central Warehouse Solutions (Skladon), 
Continental Barum, DHL, Geis, Hyundai Glovis, 
PST CLC, Rhenus Logistics and UFI Filters. The 

construction of the fourth hall of 12,288 sqm, be-
ing built for ABB, will be completed in the fi rst 
half of next year. Hall 5 to come is the largest 
at 97,421 sqm. “Thanks to valid building permit 
we can start construction immediately upon cli-
ents’ request once the Future Lease Agreement 
is signed and the unit size should be min. ap-
prox. 50,000 sqm. Delivery is 9–12 months,” said 
Concens Investments. 

Construction of the combined container termi-
nal began in September. Designed with a maxi-
mum handling capacity of 1,600 TEU/day, it will 
be the largest rail-road freight transfer terminal in 
Central Europe. Built with 50,105 sqm of paved 
area with two gantry cranes, it will have six tracks 
with lengths of up to 724 m, able to serve up to six 
trains per day. There is also space for expansion: 
a third crane on an extra 30,000 sqm paved area 

Ostrava Airport Multimodal Park ■ Developer: Concens Investments

AMERICAN AND AUSTRIAN INVESTORS
coming to Ostrava Airport Multimodal Park 
Innofreight Group to buy terminal, EQT Exeter buying warehouses
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ti Concens Investments. V roce 2018 byla zahá-
jena stavba první z pěti hal (57 133 m2). Druhá 
hala (48 864 m2) byla uvedena do provozu v led-
nu a třetí (18 969 m2) v červenci 2020. Prostory 
tří dokončených hal si pronajímají fi rmy Central 
Warehouse Solutions (Skladon), Continental 
Barum, DHL, Geis, Hyundai Glovis, PST CLC, 
Rhenus Logistics a UFI Filters. Výstavba čtvrté 
budovy s plochou 12 288 m2, jíž developer staví 
pro fi rmu ABB, bude dokončena v polovině příští-
ho roku. Pátá hala, která je s 97 421 m2 největší, 
teprve přijde na řadu. „Díky platnému stavebnímu 
povolení můžeme v případě zájmu zahájit stavbu 
okamžitě – velikost jednotky by měla být minimál-
ně 50 000 m2,“ uvedl Concens s tím, že doba do-
dání je 9 až 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Výstavba kombinovaného kontejnerového termi-
nálu byla zahájena letos v září. Terminál s maxi-
mální kapacitou 1 600 TEU/den, který bude nej-
větším překladištěm železniční a silniční náklad-
ní dopravy ve střední Evropě, bude disponovat 
zpevněnou plochou 50 105 m2 a dvěma portálo-
vými jeřáby; trojice kolejí v délce 724 m obslouží 
denně až šest vlaků 700 metrů dlouhých. Počítá 
se i s prostory pro expanzi: třetí jeřáb na ploše 
30 000 m2 může kapacitu zvýšit až o 50 %. Podle 
města Ostravy i developera má projekt obrovský 

potenciál díky železničnímu spojení na západ 
i na východ, které je označováno jako „nová hed-
vábná stezka“.

Celý komplex se rozkládá na ploše 52 hektarů a po 
dokončení výstavby bude kromě dopravního termi-
nálu zahrnovat více než 234 000 m2 skladových, 
výrobních a kancelářských prostor. „Kombinovaný 
přepravní terminál ve spojení se skladovací a vý-
robní kapacitou v Mošnově bude ve střední Evropě 
zcela unikátní,“ uvedl Petr Kalina, předseda před-
stavenstva společnosti Concens Investments. 
„Celková investice včetně terminálu kombinované 
dopravy by měla činit zhruba 5 miliard korun fi nan-
covaných bankou a soukromými investory,“ uvedl 

Concens pro Building World. Finančním partnerem 
projektu je společnost J&T.

Terminál koupí Rakušané
Po dokončení stavby odkoupí terminál kombino-
vané dopravy společnost IF Invest EAST, člen 
rakouské skupiny Innofreight. „Impulzem akvizice 
terminálu je rozšíření naší působnosti a provozní 
i servisní kapacity ve Střední a východní Evropě. 
Už od založení má společnost v regionu CEE 
a zejména v České republice řadu významných 
partnerů a zákazníků,“ uvedla Theresa Niederl, 
vedoucí oddělení vztahů s veřejností z Innofreight.
 
Innofreight poskytuje logistické služby pro želez-
niční nákladní dopravu napříč průmyslovými od-
větvími, nabízí komplexní logistická řešení a speci-
alizuje se na převod nákladní dopravy ze silnice na 
železnici. Terminál v Ostravě bude podle Niederl 
prvním, který společnost provozuje i vlastní. 
„Budeme terminál provozovat jako otevřený, takže 
každá společnost, která jej bude chtít využít k pře-
pravě nákladu po železnici, bude moci.“ Uvažuje 
se také o budoucí expanzi. „Zůstaneme vlastníky 
a uvidíme, co se nám do budoucna podaří.“

Americký Exeter získá sklady 
Skladovou část multimodálního centra u moš-

Ostrava Airport Multimodal Park ■ Developer: Concens Investments

Po dokončení stavby odkoupí terminál kombinované
dopravy společnost IF Invest EAST, člen rakouské 
skupiny Innofreight
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can increase capacity by 50 %. In the view of the 
City of Ostrava and the developer, there is much 
promise in the facility thanks to railway linkages 
both westward and eastward on what they have 
termed the as the planned “New Silk Road”.

The entire complex covers an area of 52 hect-
ares and will include more than 234,000 sqm 
of warehouse, production and offi  ce space af-
ter construction is completed, in addition to the 
transport terminal. “The combined transport 
terminal in conjunction with the storage and pro-
duction capacity in Mošnov will be quite unique 
in Central Europe,” commented Petr Kalina, 
Chairman of the Board of Directors of Concens 
Investments. “Total investment including com-
bined transport terminal should be around 5 bil-
lion CZK fi nanced by the bank and private inves-
tors,” Concens reported to Building World. The 
project’s fi nancial partner is J&T.

Acquisition of terminal 
After completion of the construction, the com-
bined transport terminal will be purchased by 
IF Invest EAST, a member of the Austria based 
Innofreight Group. “We are buying and operating 
the terminal to expand our service and mainte-
nance capacities in Eastern Europe. Since the 
founding of Innofreight we have a lot of big part-

nerships and customers in Eastern Europe and 
especially in the Czech Republic,” said Theresa 
Niederl, head of Marketing and Public Relations 
at Innofreight.

Innofreight provides logistics services for rail 
freight transport across diff erent industries, of-
fering overall logistics solutions and special-
izes in the transfer of freight transport from road 
to rail. It introduced a separable container and 
wagon to the market and can conduct stationary 

or mobile unloading solutions. The new terminal 
in Ostrava will be the fi rst one the company both 
owns and operates, said Niederl. “We will oper-
ate it as an open terminal, so every company that 
wants to use it to transport their freight by rail, 
can.” Expansion of production capacity on the 
site is being considered, she said. “Innofreight 
will stay the owner of the terminal together with 
partners and for the future we will see what we 
are able to do.”

Exeter to acquire warehouses
According to various sources in the market US-
based EQT Exeter is acquiring the warehouse 
component of the multimodal park, noting that 
the acquisition in Mošnov was planned together 
with an acquisition in Nošovice. “Concens con-
fi rms that the Park in Nošovice was completed 
Q1 2021 and purchased by EQT Exeter,” the 
company reported to Building World. The three 
halls in Nošovice cover a total of approximately 
64,000 sqm of storage space and are leased by 
Hyundai Glovis, which provides logistics solutions 
for Hyundai.

As added by Jakub Holec, Director of 108 Agency, 
Exeter is strengthening its presence in Central 

Ostrava Airport Multimodal Park ■ Developer: Concens Investments

Ostrava Airport Multimodal Park ■ Developer: Concens Investments
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novského letiště kupuje podle několika zdro-
jů americký správce investičních fondů EQT 
Exeter. Společně s akvizicí v Mošnově byla 
připravovaná i již uzavřená akvizice nedale-
kého parku v Nošovicích. „Concens může po-
tvrdit, že Logistics Park Nošovice dokončený 
v 1. čtvrtletí 2021 byl zakoupen společností EQT 
Exeter,“ uvedla Concens Investments. Tři haly 
v Nošovicích zahrnující celkem cca 64 000 m2

skladovacích prostor si pronajímá společnost 
Hyundai Glovis, která zajišťuje logistická řešení 
pro automobilku Hyundai Motors.

Jak dodal Jakub Holec, ředitel 108 Agency, Exeter 
dál posiluje svou přítomnost ve střední Evropě: 
V září uzavřel akvizici osmi logistických nemovitos-
tí Tristan Capital Partners a White Star Real Estate 
v pěti polských městech s celkovou rozlohou 
160 000 m2. Podle zdrojů z trhu dokončuje investor 
rovněž nákup Sihot Parku Slovakia v lokalitě Nové 
Mesto nad Váhom, jižně od Trenčína. „Logistická 
aktiva nemají problém přilákat kupce. Prime yiel-
dy v České republice se pohybují kolem 4–4,2 %, 
na Ostravsku a v ostatních regionech oscilují mezi 
5–5,5 % ,“ komentuje Holec. „Ostrava je v ČR uni-
kátní, na trh může uvést poměrně rychle značné 
množství povolených prostor, což ji odlišuje od 
ostatních logistických a průmyslových lokalit. Tento 
faktor spolu s dostupností pracovní síly dokázal při-
lákat i velké hráče. Developeři jako Contera, CTP, 
Panattoni, GLP a P3, kteří jsou zde také aktivní, re-
alizují nebo plánují kumulativně výstavbu na ploše 

víc než 500 000 m2,“ shrnul Lukáš Svobodník z od-
dělení průmyslových nemovitostí Colliers. 

EQT Exeter je už druhým velkým americkým in-
vestorem, který zamířil do Ostravy. V roce 2019 na 
tamní trh vstoupila společnost TPG Real Estate 
Partners prostřednictvím společného podniku 
s českým developerem Contera. První společ-
ný JV projekt – CONTERA Park Ostrava D1 
v současnosti staví v lokalitě Ostrava-Hrušov 
(140 000 m2).

Innofreight je rakouská společnost se sídlem 
ve městě Bruck an der Mur; založena byla 
v roce 2002 a její produkty jsou využívány na 
trzích 20 evropských zemí. S 1,7 milionu vylože-
ných kontejnerů ročně je fi rma jedním z předních 
poskytovatelů logistických služeb pro železniční 
nákladní dopravu v Evropě.

Europe: In September, it closed the acquisition 
of a portfolio of eight logistic properties in fi ve 
Polish cities totaling c.160,000 sqm from Tristan 
Capital Partners and White Star Real Estate. 
According to sources, the fi rm is also conclud-
ing the purchase of Sihot Park Slovakia, in the 
Nové Mesto nad Váhom area south of Trenčín. 
Logistics assets put on the market will have no 
trouble attracting buyers, emphasized Holec. 
Prime yields in CR are currently about 4–4.2 % 
and in Ostrava and other regions around 
5–5.5 %, he noted. “Ostrava is unique in CR in 
that can bring a lot of permitted space to mar-
ket quite quickly; that makes it stand out from 
other logistics and industrial locations. That, and 
the labour availability, is also what attracted ma-
jor industrial players. Contera, CTP, Panattoni, 
GLP, and P3 are all active with cumulative de-
velopment of over 500,000 sqm being built and 
planned,” explained Lukáš Svobodník, Senior 
Associate, Industrial Agency at Colliers. 

EQT Exeter is the second big American investor 
to come to Ostrava. TPG Real Estate Partners 
entered the Ostava market in 2019 via a JV with 
Czech developer Contera. The fi rst joint project, 
CONTERA Park Ostrava D1 (140,000 sqm), is 
currently under construction in Ostrava-Hrušov. 

Innofreight is an Austrian company headquar-
tered in the town of Bruck an der Mur. Founded 
in 2002, the company’s products are currently on 
the rails in 20 European countries. The company 
is one of the major providers of logistics services 
for rail freight in Europe, with 1.7 million contain-
er unloads.

Ostrava Airport Multimodal Park ■ Developer: Concens Investments

Ostrava Airport Multimodal Park
Developer: Concens Investments

Skupina Innofreight je jedním z předních poskytovatelů
logistických služeb pro železniční nákladní dopravu
v Evropě
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Logistická společnost Loxxess zajišťuje 
skladování a logistiku drogistického zboží 
pro řetězec dm-drogerie markt z CTParku 
Bor. Nová hala o ploše 68 000 m2 která se 
nyní připravuje na uvedení do provozu, do-
plní stávající plochu 45 000 m2, jíž Loxxess 
už v rámci parku využívá. Novostavba umož-
ní rozšíření činnosti fi rmy, která obsluhuje 
z Boru i další zákazníky. Zahájení provo-
zu skladu se očekává ve třetím čtvrtletí 
roku 2022. CTPark Bor, který se nachází na 

západní hranici ČR v blízkosti Německa, je 
v současnosti s rozlohou 135 hektarů nej-
větším průmyslovým parkem v České re-
publice. Stávající užitnou plochu 556 000 m2 
doplní poslední hala s 60 000 m2, která je již 
předpronajata společnosti XPO Logistics. 
Jejím dokončením v závěru příštího roku 
dosáhne CTPark Bor své fi nální kapacity.

Nájemní smlouva s Loxxess, která byla uzavřena 
v roce 2020, znamenala jednu z největších trans-

akcí roku. Uvedení nových prostor do provozu je 
naplánováno na třetí kvartál 2022 a pro Loxxess 
představuje významné rozšíření kapacit. Firma 
již působí v CTParku Bor ve dvou halách o ploše 
45 000 m2, kde poskytuje logistické služby i zákaz-
níkům, jako Vodafone Kabel, ZooRoyal ze skupiny 
Rewe, Penny, PŸUR, HD+ a Weinfreunde. „Hlavním 
impulzem rozšíření je expanze e-commerce logis-
tiky pro dm-drogerie markt, s níž Loxxess v Boru 
spolupracuje od roku 2017,“ uvedla Loxxess. Online 
prodeje drogistického řetězce strmě rostou: zatím-

CTPark Bor ■ Společnost Loxxess bude z nové automatizované haly o ploše 68 000 m2, která bude uvedena do provozu v příštím roce, zajišťovat logistické služby řetězce 
dm-drogerie ■ Developer: CTP

LOXXESS ZAJIŠŤUJE LOGISTIKU řetězce
dm-drogerie z CTParku Bor
Dalším nájemcem bude XPO Logistics na 60 000 m2
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The logistics company Loxxess is provid-
ing the storage and logistics of drugstore 
products for the chain dm-drogerie markt 
from CTPark Bor. A new hall of 68,000 sqm 
now under preparation for the company’s 
operations adds to the existing 45,000 sqm 
of space in the park. The new facility al-
lows for expansion of the company’s busi-
ness, which also serves other customers. 
The warehouse is expected be completed 
in the third quarter of 2022. CTPark Bor, lo-
cated inside CR’s western border close to 
Germany, is currently the largest industrial 
park in the Czech Republic with a total area 

of 135 hectares. The park has reached a size 
of 556,000 sqm and fi nal premises of some 
60,000 sqm, preleased to XPO Logistics, will 
complete the park by the end of next year.

The lease with Loxxess was signed with CTP 
in 2020, registering as one of the largest trans-
actions that year. The new premises, which have 
a 12 m clear height, are scheduled for opening 
during the third quarter of 2022 and are a major 
facility expansion for Loxxess. The company al-
ready operates in two halls totalling 45,000 sqm 
in CTPark Bor, where it has been providing lo-
gistics services as well to customers including 

Vodafone Kabel, ZooRoyal of the Rewe group, 
Penny, PŸUR, HD+ and Weinfreunde. “The main 
driver behind this growth is the expansion of e-
commerce logistics for the ‘dm-drogerie markt’ 
drugstore company, which Loxxess has been 
working with at this facility since 2017,” said 
Loxxess. The growth in online business has con-
tinued to be strong for the fi rm – in June 2018, 
the company recorded one million orders; the 
fi gure then reached two million in February 2021. 
As Loxxess operates in another hall of some 
30,000 sqm in the immediate vicinity, the total 
amount of the company’s logistics space in the 
Bor area will be expanded to 145,000 sqm. 

CTPark Bor – Loxxes ■ The new premises (68,000 m2), which have a 12 m clear height, are scheduled for opening during the third quarter of 2022 and are a major facility expansion 
for Loxxess. The main driver behind this growth is the expansion of e-commerce logistics for the ‘dm-drogerie markt’ drugstore company ■ Developer: CTP

LOXXESS PROVIDING LOGISTICS
of dm-drogerie chain from CTPark Bor 
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co v červnu 2018 fi rma zaznamenala milion objed-
návek, v únoru 2021 to již byly dva miliony. Spolu 
s halou o ploše 30 000 m2, jíž Loxxess využívá 
v sousedství, vzroste celková rozloha skladovacích 
prostor fi rmy v lokalitě na 145 000 m2. 

„Loxxess je nájemcem v CTParku Bor od roku 2006. 
Areál poskytuje ideální napojení na síť německých 
poskytovatelů spedičních služeb, proto Loxxess 
učinila včas strategické rozhodnutí o expanzi 
svých kapacit v rámci parku pro plánovaný růst. 
Práce na uvedení do provozu pokračují podle plá-
nu, tento typ skladů, které budou vysoce automati-
zované, ale vyžaduje poměrně náročnou přípravu 
a koncepci,“ uvedla Loxxess.

Pro developera CTP je Loxxess druhým největším 
nájemcem v České republice. Prostory v CTParku 
Bor využívá v současnosti 14 nájemců. K nejnověj-
ším patří např. fi rma Bosch, která v létě oznámila 
pronájem 15 000 m2. K dalším velkým nájemcům 
parku se řadí módní řetězec Primark, DHL (po-
skytující logistické služby Primarku), Tech Data, 
Bridgestone a logistická společnost Hellmann. 

60 000 m2 pro XPO Logistics
V současné době zahrnuje park v Boru, který se 
nachází přibližně 15 kilometrů od německých 

hranic, celkem 556 000 m2 průmyslových a skla-
dovacích prostor. Poslední jednotka o zhruba 
60 000 m2 je vyprojektovaná, a jak potvrdil Jakub 
Kodr, obchodní ředitel CTP pro ČR, byla pro-
najata poskytovateli logistických služeb. Podle 
zdrojů z trhu bude poslední halu v parku využívat 
společnost XPO Logistics, globální logistická 
fi rma se 756 pobočkami a 42 000 zaměstnanci. 
Dokončením stavby nové haly, které je plánová-
no v závěru roku 2022, dosáhne park své fi nální 
kapacity 616 000 m2. CTPark v Boru je aktuálně 
největším ze sítě CTParků v České republice, na 
druhém místě jej následuje CTPark Brno s rozlo-
hou 502 900 m2.

CTP vstupuje na německý trh
Developer v posledním čtvrtletí rovněž oznámil 
svůj plán vstoupit na německý trh. CTP učini-
la nabídku 800 milionů eur na koupi Deutsche 
Industrie REIT (DIR), která spravuje a vlastní 
portfolio nemovitostí pro lehký průmysl v celém 
Německu. „Plánovanou akvizicí DIR činíme vý-
znamný krok při našem vstupu na německý 
trh logistických a průmyslových nemovitostí. 
Získáváme rozsáhlé portfolio, kde věříme, že 
můžeme zvýšit hodnotu nájemného, zlepšit 
provozní marži a využít potenciál pro redevelo-
pment,“ uvedl Remon Vos, generální ředitel CTP. 

Dokončením akvizice, které se očekává v prv-
ní polovině roku 2022, rozšíří CTP svá aktiva 
o 1,6 milionu m2 hrubé podlažní plochy reprezen-
tující příjmy z pronájmu ve výši 59 milionů eur.

CTP byla v březnu 2021 uvedena na amsterdam-
skou burzu Euronext. Podle nejnovější fi nanční 
zprávy společnost vykázala za prvních devět 
měsíců roku 92% nárůst zisku na 317,8 milio-
nu eur oproti 165,8 milionu eur za stejné období 
roku 2020. Pronajímatelná plocha portfolia vzrost-
la ve 3. čtvrtletí na 7,1 milionu m2 z 6,6 milionu m2 
v 1. polovině roku, celkem by měla letos přesáh-
nout 7,7 milionu m2, což je o 200 000 m2 více, než 
se očekávalo. Firma nakoupila letos 408 000 m2 
průmyslových prostor v pěti zemích. Výrazně 
vzrostla ke konci 3. kvartálu i banka pozemků: 
z 1,6 milionu m2 na 16,3 milionu m2. K význam-
ným akvizicím se řadí např. 360 000 m2 v sou-
sedství letiště Schiphol v Nizozemí, 99 000 m2 
v Rakousku, dva pozemky ve Varšavě o ploše 
380 000 m2 a 180 000 m2 u západní hranice 
Polska s Německem. „Od březnového vstupu na 
burzu Euronext jsme na cestě výrazně překročit 
jeden z našich klíčových cílů v rámci obchodního 
plánu IPO a očekáváme, že v příštím roce dosáh-
neme milníku 10 milionů m2 GLA, tedy o 12 měsí-
ců dříve, než bylo v plánu,“ uvedl Remon Vos.

CTPark Bor je největším logistickým a průmyslovým parkem ze sítě CTParků v České republice. Dokončením stavby poslední haly pro XPO Logistics (60 000 m2), které je 
plánováno v závěru roku 2022, dosáhne park své fi nální kapacity 616 000 m2 ■ Developer: CTP
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“Loxxess has been a tenant with multiple logis-
tics buildings in CTPark Bor since 2006. The 
site offers ideal connections to the German 
network of freight forwarders, therefore 
Loxxess made an early and strategic agree-
ment to secure the site for planned growth. 
Construction work is on schedule, this kind of 
highly automated warehouses however need 
a fair amount of planning and conceptual 
work,” stated Loxxess.

For CTP, Loxxess is its second largest tenant in 
the Czech Republic. In CTPark Bor, there are 
currently 14 tenants. The most recent to join is 
Bosch, for which a lease of 15,000 sqm was an-
nounced in the summer. Other major tenants in-
clude Primark, DHL (serving Primark), Tech Data, 
Bridgestone, and logistics company Hellmann. 

60 000 m2 for XPO Logistics
Located approximately 15 kilometres from 
the German border, CTPark Bor now totals 
556,000 sqm of industrial and logistics space. 
The last unit of about 60,000 sqm is already 
planned, said Jakub Kodr, Head of Business 
Development, Czech Republic at CTP, adding 
that it has been preleased to a logistics pro-
vider. According to market sources, a lease was 
signed with XPO Logistics. Once built, by the 

third quarter of 2022, CTPark Bor will be ren-
dered complete, at a size of over 616,000 sqm. 
CTPark Bor is currently the largest park in the 
CTPark Network in the Czech Republic. CTPark 
Brno ranks second, with a size of 502,900 sqm.

CTP entering German market
CTP also announced this quarter its planned en-
try into the German market. The company made 
a EUR 800 million off er for Deutsche Industrie 
REIT (DIR), a company which has acquired and 
manages a light industrial property portfolio in lo-
cations across Germany. “Through our proposed 
acquisition of Deutsche Industrie REIT-AG, we’re 
creating a meaningful entry into the German lo-
gistics and industrial real estate market. We are 

buying a portfolio of scale, below replacement 
value, where we believe we can increase rental 
values, improve operating margin, and realise re-
development potential,” said Remon Vos, CEO of 
CTP. The acquisition will add 1.6 million sqm GLA 
and EUR 59 million of rental income upon com-
pletion of the acquisition in H1 2022, noted CTP.

CTP listed on the Amsterdam Euronext exchange 
in March. According to the company’s latest fi -
nancial report for the fi rst nine months 2021, CTP 
reported a 92% rise in profi t to EUR 317.8 million, 
compared with EUR 165.8 million for the same 
period of 2020. GLA expanded to 7.1 million sqm 
in Q3, 2021 from 6.6 million sqm at H1 2021, 
which positions the portfolio to grow beyond 
7.7 million sqm this year, 200,000 sqm more than 
anticipated. The company acquired 408,000 sqm 
of logistics properties across fi ve countries during 
this year. The landbank also grew signifi cantly, 
from 1.6 million sqm to 16.3 million sqm by the 
end of Q3 2021. Among land acquisitions were 
360,000 sqm of land adjacent to Schiphol Airport 
in the Netherlands, 99,000 sqm of land in Austria, 
two sites in Warsaw totalling 380.000 sqm and 
a plot of 180.000 sqm near Poland’s western bor-
der with Germany. “Since listing on Amsterdam 
Euronext in March, we are positioned to materially 
exceed one of our key IPO business plan targets 
and now expect to hit 10 million sqm GLA by next 
year – 12 months earlier than originally planned,” 
said Remon Vos, CEO.

CTPark Brno ■ CTPark Bor is currently the largest park in the CTPark Network in the Czech Republic. 
CTPark Brno ranks second, with a size of 502,900 sqm

Illustrative photo: CTPark Hradec Králové (under preparation) ■ Developer: CTP
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Stavitel průmyslových zón Panattoni je v po-
sledním půlroce letošního roku jedním z nej-
aktivnějších developerů ve výstavbě výrobních 
a logistických hal v České republice. Součet 
rozlohy všech budov ve výstavbě dosáhl jen za 
třetí kvartál takřka 300 tisíc metrů čtverečních. 
Nové sklady a továrny staví fi rma pro znač-
ky, jakými jsou Amazon, Tchibo nebo Doosan 
Bobcat. Panattoni také rozšířila svou spoluprá-
ci s investičními fondy, které se spolupodílejí na 
fi nancování výstavby: k investorovi Accolade, 
s nímž realizuje např. halu Amazonu, přibyla 
jména jako RSJ Investments, DRFG nebo BHS.

Nejvýznamnějším projektem Panattoni v le-
tošním roce je robotické distribuční centrum 
pro globálního lídra elektronického obchodu 
Amazon. Čtyřpodlažní budova s rekordní skla-
dovací plochou téměř 190 000 m2 roste na 
brownfi eldu po bývalých usazovacích nádržích 
cukrovaru u Kojetína na Přerovsku. Po dokon-
čení v roce 2022 půjde o největší plnohodnotně 
vícepatrovou logistickou budovu s nejmoderněj-
ší technologickou výbavou v Česku.

Ve třetím kvartálu probíhala například i výstav-
ba v Panattoni Parku Zdice na Berounsku. 
Panattoni zde připravuje moderní halu pro spo-
lečnost Doosan Bobcat. Přední světový výrob-
ce kompaktních nakladačů a bagrů ji využije pro 
příjem, kontrolu, třídění, skladování a přípravu 
materiálu a komponentů pro zásobování výrob-
ních linek v nedaleké Dobříši, kde má kromě vý-

robního závodu také inovační centrum a školicí 
středisko. V hale o velikosti 13 500 m2 najde prá-
ci přibližně 80 zaměstnanců a hodnota nemovi-
tosti se vyšplhá k 300 milionům korun. Spuštění 
provozu se plánuje v průběhu příštího roku.

K rekordní ploše budov ve výstavbě přispěla i ex-
panze distribučního centra Tchibo v Panattoni 

Panattoni Park Kojetín – na Přerovsku vyrůstá moderní robotické centrum Amazonu, světové jedničky v oblasti e-commerce, o rozloze 190 000 m2

Developer: Panattoni ■ Investor: Accolade

PANATTONI STAVÍ nejvíc skladů v historii

Panattoni Park Cheb – k rekordnímu objemu výstavby přispěla i expanze skladových prostor maloobchodního řetězce 
Tchibo (27 880 m2) ■ Developer: Panattoni
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In the last half of this year, Panattoni, 
a builder of industrial zones, has been one 
of the most active developers in the con-
struction of production and logistics halls in 
the Czech Republic. The sum of the area of 
all the buildings under construction reached 
almost 300 thousand square meters for the 
third quarter. The company is building new 
warehouses and factories for brands such 
as Amazon, Tchibo and Doosan Bobcat. 
Panattoni has also expanded its coopera-
tion with investment funds that contributed 
to the fi nancing of construction: names such 
as RSJ investments, DRFG and BHS have 
joined the investors Accolade, with which it 
is building, for example, the Amazon hall.

Panattoni’s most important project this year is the 
robotic distribution centre for Amazon, the global 

leader of e-commerce. The four-story building 
with record-breaking storage space of almost 
190,000 m2 is going up on a brownfi eld from the 
former sugar factory settling tanks at Kojetín in 
the Přerov region. Upon its completion in 2022, 
it will be the largest fully-fl edged multi-story lo-
gistics building with the most modern techno-
logical equipment in the Czech Republic.

In the third quarter, construction was underway, 
for example, in Panattoni Park Zdice in the 
Beroun region. Panattoni is preparing a modern 
hall here for Doosan Bobcat. The world’s lead-
ing manufacturer of compact loaders and exca-
vators will use it for receiving, checking, sorting, 
storing and preparing materials and components 
for supplying production lines in nearby Dobříš, 
where it also has an innovation centre and train-
ing centre in addition to the production plant. 

Approximately 80 employees will fi nd work in 
a hall of 13,500 m2 and the value of the property 
will rise to 300 million crowns. Operations are 
slated to get underway next year.

The expansion of the Tchibo distribution centre 
in Panattoni Park Cheb also contributed to the 
record-breaking area of buildings under con-
struction. The new part of the 27,880 m2 build-
ing will expand the function of the existing B2C 
distribution centre for the Tchibo e-shop and part 
of B2B logistics processes related to brick-and-
mortar shops.

Panattoni Park Cheb South ■ One of the largest online distributors of autocomponents – AUTODOC (31,500 m2) will have its new distribution centre in Cheb
Developer: Panattoni ■ Investor: Accolade

PANATTONI IS BUILDING the 
most warehouses in its history

Panattoni Park D5 Hořovice – Saint-Gobain Group 
(7,500 m2) is expanding in the park
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Parku Cheb. Nová část budovy o velikosti 
27 880 m2 rozšíří funkci stávajícího distribuční-
ho B2C centra pro e-shop Tchibo i o část B2B 
logistických procesů týkajících se kamenných 
obchodů.

„Když vloni na jaře začínala covidová krize a ce-
lou ekonomiku zasáhla paralýza a nejistota, 
opravdu bych si nevsadil na to, že za pouhý rok 
a půl dosáhneme nejvyššího objemu výstavby 

v historii. Ve třetím kvartálu 2021 jsme stavě-
li výrobní a logistické budovy v deseti různých 
lokalitách najednou, vždy s tlakem na zkraco-
vání vzdáleností od výroby na sklad a ze skla-
du ke spotřebitelům,“ říká Pavel Sovička, ředitel 
Panattoni pro ČR a Slovensko.

Developer vybuduje také nový výrobní závod 
o rozloze 37 000 m2 pro předního světového 
dodavatele manipulační techniky Jungheinrich. 

Továrnu německého výrobce v Panattoni Parku 
Chomutov North, která bude produkovat vy-
sokozdvižné vozíky využívané pro skladování 
a sektor e-commerce, staví spolu s investorem 
RSJ Investments.

S investičním fondem skupiny DRFG roz-
víjí Panattoni např. lokalitu na Rychnovsku. 
V Panattoni Parku Týniště postupně vyrostou 
dvě haly. Polovinu plochy první z nich obsadí 
počátkem léta 2022 dopravní a logistická fi rma 
C.S.CARGO. Ta zde zahájí na 8 000 m2 provoz 
skladu české značky domácích elektrospotřebi-
čů Concept.

Panattoni a Accolade staví také v Ostrově 
na Karlovarsku (Amphenol Tuchel Industrial), 
v Hořovicích (Saint-Gobain), v Hostomicích na 
Teplicku, nebo ve Stříbře v plzeňském regionu 
(Kion, Urban Transporte). Společně také fi rmy 
dokončily pátou halu Multimodálního kom-
plexu vedle brněnského letiště, k jehož ná-
jemcům jako Coca-Cola, DHL nebo Zásilkovna 
přibyly společnosti Erba Lachema, Noviko 
nebo Reda.

„Vzhledem k současné situaci na stavebním trhu 
a komplikovanému povolovacímu procesu je 
připravenost nových pozemků klíčem. Panattoni 
pracuje s novými lokalitami a ve čtyřech z nich 
začne výstavba v průběhu následujících ně-
kolika měsíců,“ dodává Jiří Zita z Panattoni. 

Panattoni Park Chomutov North – U Chomutova bude mít jeden z nejmodernějších výrobních závodů 
na vysokozdvižné vozíky na světě německý výrobce Jungheinrich (37 000 m2)
Developer: Panattoni ■ Investor: RSJ Investments

Brno Airport Park – Multimodální komplex u brněnského letiště si vybrala další jednička svého oboru – IKEA pro svůj 
výdejní sklad na ploše 8 000 m2 ■ Developer: Panattoni ■ Investor: Accolade

V Panattoni Parku Ostrov North vyroste nová hala 
pro světového výrobce elektrických konektorů, čteček 
čipových karet a kabelových svazků – Amphenol 
Tuchel Industrial
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“When the covid crisis started last spring and 
the entire economy was hit by paralysis and 
uncertainty, I really would not have bet that in 
just a year and a half we will achieve the high-
est construction volume in history. In the third 
quarter of 2021, we were building production 
and logistics buildings in ten diff erent loca-
tions at once, always with pressure to reduce 
distances from production to storage and from 
storage to consumers,” said Pavel Sovička, 
Panattoni’s Director for the Czech Republic 
and Slovakia.

The developer will also build a new 37,000 m2

production facility for Jungheinrich, the 
world’s leading supplier of material handling 
equipment. It is building the German manufactur-
er’s factory in Panattoni Park Chomutov North, 
which will produce forklifts used for warehouses 
and the e-commerce sector, together with the 
investor RSJ Investments.

Panattoni is developing, for example, a loca-
tion in Rychnov with an investment fund of the 
DRFG group. Two halls will be going up con-
secutively in Panattoni Park Týniště. Half of the 
area of the fi rst of these will be occupied by the 

transport and logistics company C.S.CARGO in 
the early summer of 2022. It will begin the op-
eration of the warehouse for Concept, a Czech 
brand of household appliances, on 8,000 m2.

Panattoni and Accolade are also building in 
Ostrov in the Karlovy Vary region (Amphenol 
Tuchel Industrial), in Hořovice (Saint-Gobain), in 
Hostomice in the Teplice region and in Stříbro in 
the Plzeň region (Kion, Urban Transporte). The 
companies have also jointly completed the fi fth 
hall of the Multimodal complex next to the 
Brno Airport, where Erba Lachema, Noviko 
and Reda are joining tenants such as Coca-
Cola, DHL and Zásilkovna.

“Given the current situation on the construction 
market and the complicated permit process, 
the readiness of new land is of key importance. 
Panattoni is working with new locations and 
construction will begin over the next few months 
in four of them,” added Jiří Zita from Panattoni. 
“We are ready to deliver over 675,000 m2 of 
leasable space within 12 months. Our goal is 
to off er another almost 700,000 m2 through-
out the Czech Republic over the course of 
24–36 months.”

Brno Airport Park – the Multimodal complex leased to companies such as Coca-Cola, DHL or Zásilkovna is reporting 
new tenats: Erba Group, Noviko and Reda ■ Developer: Panattoni ■ Investor: Accolade

Panattoni Park Týniště nad Orlicí ■ The fi rst tenant is C.S.CARGO (8,000 m2) ■ Developer: Panattoni ■ Investor: DRFG
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Společnost Arcadis, která je s víc než 27 tisíci zaměstnanci v 70 ze-
mích a ročním výnosem přes 3,3 miliardy EUR jedním ze světových 
lídrů v oboru, zaznamenala v roce 2021 navzdory výzvám spojeným 
s pandemií koronaviru nárůst objemu svých zakázek. Vedle význam-
ného počtu investičních transakcí a Technické a Environmentální 
Due Diligence, kde spolupracuje s předními zahraničními i domá-
cími investory a fi nančními institucemi, vykázala na českém a slo-
venském trhu zásadní vzestup i v oblasti Design Managementu či 
environmentálního poradenství a zelených certifi kací. Napříč trhem 
také rozšiřuje portfolio svých služeb v sektoru kancelářské, multi-
funkční i rychle rostoucí průmyslové a logistické výstavby. V rámci 
letošního ročníku soutěže CEE Investment Awards získala fi rma pr-
venství hned ve dvou v kategoriích: Project Management company 
a Professional Service provider. O aktuální situaci na realitním a sta-
vebním trhu, nových trendech i budoucí strategii hovoříme s Janem 
Podzimkem, prokuristou a vedoucím oddělení fi nančních institucí 
a transakčních služeb, Zdeňkem Trejbalem, prokuristou a vedoucím 
týmu Projektového Managemetu a Contract Solutions, a s Pavlem 
Čermákem, ředitelem Arcadis Czech Republic.

Jak hodnotíte z pohledu Arcadis Czech Republic letošní rok? 
PČ: Jednou z největších výzev současnosti zůstává světová pandemie 

koronaviru, která změnila řadu dodavatelsko-odběratelských vztahů a tra-
dičních schémat na realitním i stavebním trhu. Navzdory tomu se nám daří 
pokračovat v dvouciferném růstu a letošní výsledky naznačují, že opět pře-
sáhneme meziroční nárůst objemu zakázek o zhruba 10 %.

Arcadis si drží dlouhodobě svou stabilní pozici lídra v oboru: v oblasti en-
vironmentálního poradenství je pražská kancelář jedničkou nejen v České 
republice a střední Evropě, ale i na západoevropských trzích. Co se týká 
transakčních služeb, stál tým Arcadis u mnoha významných transakcí le-
tošního roku, ať již to byla velká průmyslová portfolia, kancelářské budovy, 
nebo nájemní rezidence. V oblasti výstavby, kde dnes rezonují témata jako 
digitalizace, robotizace, BIM, ESG a udržitelnost, pracujeme na projektech 
moderních distribučních i kancelářských center, která jsou nositeli těchto 
trendů a inspirací pro celý realitní sektor. A těší nás, že spolu s objemem 
zakázek a portfolia služeb roste dynamicky i pracovní tým Arcadis, do kte-
rého letos přibylo 14 zkušených kolegů.

Zmiňujete investiční trh. Můžete připomenout některé významné 
transakce, na nichž se Arcadis v poslední době podílel? Jak vnímá-
te současné investiční prostředí v České republice a na Slovensku?
JP: Investiční trh v obou zemích zůstává z našeho pohledu poměrně stabil-
ní, mění se ale postupně skladba investorů. Oproti nedávné minulosti, kdy 

ARCADIS v České republice
roste navzdory pandemii
Napříč trendy na investičním a stavebním trhu

Jan Podzimek, prokurista a vedoucí oddělení fi nančních institucí a transakčních služeb
v Arcadis Czech RepublicPavel Čermák, ředitel společnosti Arcadis Czech Republic
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With more than 27 thousand employees in 70 countries and annual rev-
enues of over EUR 3.3 billion, Arcadis is one of the world leaders in its 
fi eld. Despite the challenges associated with the coronavirus pandemic, 
the company has seen an increase in the volume of its contracts in 2021. 
In addition to a signifi cant number of investment transactions and 
Technical and Environmental Due Diligence, in cooperation with leading 
international and domestic investors and fi nancial institutions, Arcadis 
recorded a signifi cant increase on the Czech and Slovak markets in the 
area of Design Management, environmental consultancy and green cer-
tifi cation. The company is also expanding its portfolio of services across 
the market in the sector of offi  ce, multifunctional, and fast-growing in-
dustrial and logistics construction. As part of this year’s annual CEE 
Investment awards, the company reached the fi rst place in two catego-
ries: Project Management Company and Professional Service Provider. 
We spoke about the current situation on the real estate and construc-
tion markets, new trends, and future strategies with Jan Podzimek, 
Proxy and Head of the Financial institutions and Transaction Services , 
Zdeněk Trejbal, Proxy and Head of the Project Management and Contract 
Solutions and Pavel Čermák, CEO of Arcadis Czech Republic.

How would you evaluate this year from the perspective of Arcadis 
Czech Republic? 

PČ: The global coronavirus pandemic, which has changed a number of suppli-
er-customer relationships and traditional patterns on the real estate and con-
struction markets, remains one of today’s biggest challenges. In spite of this, 
we have managed to continue with double-digit growth and this year’s results 
suggest that we will again exceed the year-on-year increase in the volume of 
orders by around 10 %.

Arcadis has long held its stable position as a leader in the fi eld. In the area of 
environmental consultancy, the Prague offi  ce is not only number one in the 
Czech Republic and Central Europe but also on Western European markets. 
With regards to transaction services, Arcadis has been at the forefront of many 
major transactions of this year, whether it was large industrial portfolios, of-
fi ce buildings, or residential assets. In the area of construction, where issues 
such as digitization, robotization, BIM, ESG and sustainability have resonated 
recently, we are working on projects of modern distribution and offi  ce centres, 
which are the bearers of these trends and an inspiration for the entire real es-
tate sector. And we are pleased that, together with the volume of orders and 
portfolio of services, the Arcadis team is also growing dynamically, having 
been joined by 14 experienced colleagues this year.

You mentioned the investment market. Can you mention some of the 
major transactions in which Arcadis has recently participated? How 
do you perceive the current investment environment in the Czech 
Republic and Slovakia?

ARCADIS CZECH REPULIC
is growing despit e the pandemic
Across trends in the investment and construction markets

Zdeněk Trejbal, Head of Construction Solutions in Arcadis Czech Republic

Photo: Aperion, Prague 8 – The Karlín Portfolio of 3 offi  ce buildings was acquired by ČMN  
Technical Due Diligence: Arcadis Czech Republic
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převažovali jednoznačně zahraniční kupující, se 
nyní do popředí dostávají i velmi aktivní lokální 
fi rmy. Příkladem může být investiční společnost 
Českomoravská Nemovitostní, která během 
relativně krátkého období vyrostla v jednoho 
z nejvýznamnějších realitních hráčů součas-
nosti a dnes vlastní v ČR již celkem 12 budov. 
Arcadis s ČMN spolupracuje dlouhodobě, jen le-
tos jsme společnost zastoupili při Due Diligence 
a následné akvizici tří administrativních objektů 
v pražském Karlíně – Rubín (Apeiron), Zirkon 
a Corso Karlín, tj. portfolia s celkovou rozlohou 
přesahující 30 000 m2.

K největším kancelářským transakcím letošního 
roku patří i prodej budovy Parkview v Praze 4, 
v business lokalitě Pankrác (77 mil. EUR), kde 
jsme stáli na straně kupce, německé investič-
ní společnosti Deka Immobilien. Naopak na 
straně prodávající – skupiny CPIPG – jsme se 
podíleli např. na Due Diligence pro účely ne-
dávno zveřejněného probíhajícího prodeje síd-
la společnosti ČEZ, budovy E v pražském 
BB Centru soukromému českému investorovi 
RSBC. Aktuálně probíhá či se připravuje na 
trhu několik dalších zajímavých transakcí s ne-
movitostmi, které ale zatím nejsou uzavřeny. 
Významnou referencí z oblasti fi nančních slu-
žeb je také nová dominanta Vysočan, AFI City 
Tower, kde jsme zajišťovali bankovní monitoring 
pro fi nancující banku, či obdobný bankovní mo-
nitoring pro mnoho dalších, převážně rezidenč-
ních projektů.

V rámci retail sektoru lze jistě zmínit prodej pro-
jektu Retail Park Bucharova, kde jsme rea-
lizovali akviziční audit pro kupujícího Generali 
Investments CEE.

V posledním roce zažívá razantní vzestup 
sektor logistiky a e-commerce. Odrazilo se 
to také v objemu investičních obchodů? 
JP: Společnost Arcadis se podílela na několi-
ka významných transakcích i v tomto sektoru, 
z nichž nejrozsáhlejší v Česku a na Slovensku byl 
prodej portfolia 11 logistických parků spo-
lečnosti Arete Invest. V této transakci jsme za-
stupovali kupujícího, australský investiční fond 
Cromwell. Společnost Arete poté s naší asisten-
cí nedávno úspěšně dokončila akvizici logistic-
kých nemovitostí na Borských polích v Plzni a ve 
Zdicích pro jeden ze svých investičních fondů.  

Renomé mezinárodního hráče jste zúročili 
také u prodeje rozsáhlého logistického port-
folia Gramercy napříč několika zeměmi… 
JP: Pro majitele, společnost Clarion Gramercy, 
jsme připravovali prodej logistického portfolia 
v 10 evropských zemích. V ČR jsme pokrý-
vali park v Pohořelicích u Brna a na Slovensku 
v Dunajské Stredě, na ostatních trzích se na 
transakci spolupodílely další kanceláře Arcadis. 
Příprava si vyžádala celý rok, kdy probíhaly de-
tailní audity všech nemovitostí, díky čemuž ná-
sledně mohl být úspěšně uzavřen prodej všech 
lokalit jednomu investorovi současně. 
PČ: Jednalo se o kombinaci nemovitostí různého 
umístění, stáří, velikosti i zaměření, z nichž bylo 

BB Centrum – Budova E (ČEZ) ■ Technický audit na 
straně prodejce CPIPG poskytuje Arcadis Czech Republic

Portfolio 11 nemovitostí Arete Invest koupil investor 
Cromwell ■ Technický audit: Arcadis Czech Republic

Technický audit při prodeji portfolia Clarion Gramercy 
v 10 zemích zajistila společnost Arcadis Czech Republic

Foto: Zirkon, Praha 8 – Karlín ■ Portfolio tří kancelářských budov (Aperion, Zirkon a Corso Karlín) koupil investor ČMN  
Technický audit: Arcadis Czech Republic
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JP: The investment market in both countries re-
mains relatively stable from our point of view, 
but the mix of investors is gradually changing. 
Compared to the recent past, when foreign buyers 
were clearly predominant, highly active local com-
panies are now gaining prominence. An example of 
this is the investment company Českomoravská 
Nemovitostní, which has grown into one of the 
most important real estate players over a relatively 
short period of time and now owns 12 buildings 
in the Czech Republic. Arcadis has been cooper-
ating with ČMN for a long time. This year alone, 
we represented the company during the Due 
Diligence and subsequent acquisition of three 
offi  ce buildings in Prague’s Karlín district, Rubín 
(Apeiron), Zirkon, and Corso Karlín, i.e., a port-
folio with a total area exceeding 30,000 m2.

One of the biggest offi  ce transactions of this 
year was the sale of the Parkview building
in Prague 4, in the Pankrác business locality 
(EUR 77 million), where we were on the side of 
the buyer, the German investment company 
Deka Immobilien. On the other hand, we partici-
pated on the seller´s side, the CPIPG group, with-
in the Due Diligence of the recently announced 
ongoing sale of the ČEZ headquarters, build-
ing E in Prague’s BB Centrum, to the private 
Czech investor RSBC. Several other interesting 
real estate transactions are currently underway or 
are being prepared on the market but are not yet 
closed. Another signifi cant reference in the area 
of Financial Institution services is the new land-
mark in Vysočany, AFI City Tower, where we pro-
vided bank monitoring for the fi nancing bank, or 
similar bank monitoring for many other, primarily 
residential projects.

When it comes to the retail sector, one could un-
doubtedly mention the sale of the Retail Park 
Bucharova project, where we carried out the acqui-
sition audit for the buyer Generali Investments CEE.

The logistics and e-commerce sector has ex-
perienced a sharp rise in the last year. Was 

this also refl ected in the volume of investment 
transactions? 
JP: Arcadis participated in several major trans-
actions in this sector, the largest of which in the 
Czech Republic and Slovakia was the sale of 
a portfolio of 11 logistics parks by Arete
Invest. In this transaction, we represented 
the buyer, the Australian investment fund
Cromwell. Then, with our assistance, Arete re-
cently acquired properties in Plzeň – Borská pole 
and Zdice for one of its investment funds. 

You have also taken on the reputation of an 
international player for the sale of the exten-
sive Gramercy logistics portfolio across sev-
eral countries… 
JP: For the owners, Clarion Gramercy, we 
prepared the logistics portfolio sale in 
10 European countries. In the Czech Republic, 
we covered the park in Pohořelice near Brno and 
Dunajská Streda in Slovakia. On the other mar-
kets, other Arcadis´ offi  ces also participated in 
the transaction. The preparation took a whole year 
when detailed audits of all the properties were 
carried out, thanks to which the subsequent sale 
of all the sites could be successfully concluded at 
the same time to a single investor. 
PČ: It was a combination of properties of dif-
ferent locations, ages, sizes, and orientations, 
from which it was necessary to prepare and 
operatively revise a uniform, transparent output 
according to the client’s requirement. And we 
can say that Arcadis has the essential know-
how – the geographical coverage, technical and 
software facilities, as well as a professional team 
that can handle such a diversifi ed and geograph-
ically-dispersed European portfolio. 

Parkview in Prague 4 was acquired by Deka Immobilien ■ Technical Due Diligence: Arcadis Czech Republic

Arete industrial portfolio Technical Due Diligence for 
the buyer: Arcadis Czech Republic
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nutno připravit a operativně revidovat jednot-
ný transparentní výstup dle požadavku klienta. 
A lze říci, že právě Arcadis disponuje potřebným 
know-how – geografi ckým pokrytím, technickým 
a softwarovým zázemím i odborným týmem, kte-
rý je schopen zpracovat i takto diverzifi kované 
a geografi cky rozptýlené evropské portfolio. 

Nová služba, kterou nyní představujete, je 
určena developerům…
JP: V sektoru logistiky se podílíme nejen na ob-
chodech s hotovými výnosovými nemovitostmi 
a budovami, ale rostoucí měrou se zapojujeme 
také do akvizic pozemků. Nabízíme službu na-
zvanou Development Land Due Diligence, tzn. 
zhodnocení rizik a potenciálu pozemků určených 
pro budoucí výstavbu z pohledu technického 
i environmentálního. Našimi klienty v tomto seg-
mentu jsou převážně industriální developeři, jako 
např. CTP, VGP, Panattoni, P3, Prologis, Demaco 
a nově také Garbe a mnoho dalších, s nimiž spo-
lupracujeme i v dalších oblastech naší činnosti.

Pozornost přilákala také rostoucí investiční 
aktivita na trhu nájemního bydlení. Jak vní-
máte tento segment?
JP: V segmentu nájemního bydlení bych rád 
vyzdvihl spolupráci Arcadis s největším evrop-
ským hráčem v oboru, švédským investorem 
Heimstaden Bostad, jehož jsme zastoupili 
při akvizici projektů Pergamenka v Praze 7 
a Unicity v Plzni. Navázali jsme tak na loň-
skou výjimečnou akvizici portfolia Residomo 

se 40 000 byty. Kooperace s Heimstaden ale 
není omezena pouze na český a slovenský trh, 
Arcadis se podílel také na transakcích investora 
v Polsku a Německu a věříme, že naše part-
nerství bude pokračovat i do budoucna. V oblasti 
bydlení stál Arcadis i u přípravy několika dalších 
obchodů, které zatím přibrzdil agresivní nárůst 
cen bytů. Obecně zde nicméně vnímáme značný 
rozvojový potenciál.

Arcadis je aktivní nejen na investičním trhu, 
ale i při výstavbě nových projektů. Jedním 
z nich je vznikající supermoderní automati-
zované distribuční centrum Sportisimo…
ZT: Společnost Sportisimo, jeden z nejrychleji 
rostoucích obchodníků se sportovním zbožím na 
tuzemském trhu, nás oslovila, abychom ji zastupo-
vali ve vztahu k developerovi Contera při výstavbě 
nového distribučního centra Sportisimo NGL 
Ostrava, kam hodlá přesunout svou logistickou 
základnu z Rudné u Prahy. Hala s užitnou plo-
chou 90 000 m2 bude nejen největší v rámci lo-
gistického areálu Contera Park Ostrava D1, který 
vzniká revitalizací brownfi eldu, ale představuje 
zcela novou generaci logistiky – proto i název 
NGL, New Generation Logistics. Budova bude 
kombinovat čtyřpatrový 23 metrů vysoký plně 
automatizovaný a robotizovaný úsek High Bay 
a 14metrovou část Pick Tower, kde bude umís-
těný vícepatrový regálový systém obsluhovaný 
lidmi. Stavba představuje první příklad takovéto 
supermoderní skladovací budovy v Česku. Není 

ale tajemstvím, že v současnosti se již připravu-
jí další podobné projekty pro některé významné 
nadnárodní hráče. Jedná se o velmi komplexní 
a náročný projekt a je potřeba zdůraznit, že jsme 
zde navázali se Sportisimem i Conterou velmi 
korektní a profesionální třístrannou spolupráci. 
Centrum bude dokončeno v průběhu roku 2022.

Můžete krátce zmínit i některé zajímavé pro-
jekty Arcadis v ostatních segmentech? 
ZT: K těm nejzásadnějším patří nový fotbalový 
stadion v Hradci Králové, jehož výstavba začala 
letos v září. Na projektu, který představuje kombi-
naci fotbalového stadionu pro mezinárodní zápasy 
certifi kovaného podle standardů UEFA, s retailo-
vým zázemím, městskou infrastrukturou, vnější 
atletickou dráhou pro veřejnost i prostorem pro vý-
stavy, zajišťuje Arcadis komplexní služby projekto-
vého managementu. Dále bych vyzdvihl pokračo-
vání naší spolupráce s developerskou společností 
Passerinvest v pražských Roztylech, kde byla 
v říjnu zahájena výstavba nové moderní adminis-
trativní budovy Roztyly Plaza (23 000 m2) přímo 
u stejnojmenné stanice metra. Jde o architektonic-
ky i technologicky velmi zajímavý projekt, kde po-
skytujeme komplexní portfolio služeb – od projek-
tového a cenového managementu až po technický 
dozor investora a koordinaci BOZP.
PČ: Ceníme si také několikaleté spolupráce se 
společností Lidl, která nyní aktivně rozšiřuje 
svou obchodní síť v České republice, a na 
této expanzi se podílíme z hlediska kontroly kva-

Roztyly Plaza, Praha 4 (ve výstavbě) ■ Developer: Passerinvest Group ■ Projektový a cenový management, technický 
dozor investora, koordinace BOZP: Arcadis Czech Republic

Pergamenka, Praha 7 ■ Technický audit na straně kupce 
Heimstaden Bostad: Arcadis Czech Republic
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A new service you are now introducing is in-
tended for developers…
JP: In the logistics sector, we are not only involved 
in transactions with completed yield property and 
buildings but are also increasingly involved in 
acquisitions of land. We off er a service called 
Development Land Due Diligence, i.e., as-
sessing the risks and potential of land intended 
for future construction from both technical and 
environmental perspectives. Our clients in this 
segment are mainly industrial developers, such 
as CTP, VGP, Panattoni, P3, Prologis, Demaco, 
Garbe and many others with whom we also work 
in other areas of our activities.

The growing investment activity on the rental 
housing market has also attracted attention. 
How do you perceive this segment?
JP: In the rental housing segment, I would 
like to highlight Arcadis’ cooperation with the 
most prominent European player in the fi eld, 
the Swedish investor Heimstaden Bostad, 
which we represented during the acquisition 
of Pergamenka in Prague 7 and Unicity 
in Plzeň. We have thus followed up on last 
year’s exceptional acquisition of the Residomo 
portfolio with 40,000 fl ats. However, our coop-
eration with Heimstaden is not limited to the 
Czech and Slovak markets; Arcadis also par-
ticipated in the investor’s transactions in Poland 
and Germany, and we trust that our partnership 
will also continue in the future. Arcadis was also 
behind the preparation of several other transac-
tions in the area of housing, which have been 
held back so far by the dramatic increase in the 

price of fl ats. In general, however, we see con-
siderable development potential here.

Arcadis is active not only on the investment 
market but also in the construction of new 
projects. One of these is Sportisimo’s nascent 
super-modern automated distribution centre…
ZT: Sportisimo, one of the fastest-growing sporting 
goods vendors on the Czech market, approached 
us to represent it in relation to the developer Contera 
during the construction of the new Sportisimo 
NGL Ostrava distribution centre, where it in-
tends to move its logistics base from Rudná near 
Prague. With a usable area of 90,000 m2, the hall 
will not only be the largest within the Contera Park 
Ostrava D1 logistics complex, which is being creat-
ed through brownfi eld revitalization but represents 
a whole new generation of logistics – hence the 
name NGL, New Generation Logistics. The build-

ing will combine a four-story, 23-meter-high fully 
automated and robotized High Bay section and 
the 14-meter-high Pick Tower, where a multi-story, 
human-operated shelving system will be located. 
The construction represents the fi rst example of 
a super-modern storage building in the Czech 
Republic. But it is no secret that other similar proj-
ects are already being prepared for some signifi -
cant multinational players. It is a very complex and 
demanding project, and it is important to stress 
that we have established correct and professional 
tripartite cooperation with Sportisimo and Contera 
here. The centre will be completed during 2022.

Can you briefl y mention some of Arcadis’ in-
teresting projects in other segments? 
ZT: The most important include the new football 
stadium in Hradec Králové, the construction of 
which began this September. Arcadis provides 
comprehensive project management services 
for the project, which combines a football stadi-
um for UEFA-certifi ed international matches with 
retail facilities, an urban infrastructure, an out-
door athletic track for the public, and exhibition 
space.  I would also highlight the continuation of 
our cooperation with the development company 
Passerinvest in Prague-Roztyly, where the 
construction of the new modern Roztyly Plaza
(23,000 m2) offi  ce building started in October, 
right next to the metro station of the same name. 

New football stadium in Hradec Králové, the construction of which began this September.
Arcadis is providing comprehensive Project Management services within the project

Unicity Pilsen ■ Technical Due Diligence on the buyer 
side: Arcadis Czech Republic

The new distribution centre for Sportisimo in Ostrava
(90,000 m2) will be one of the the most advanced robotic 
centres in CR ■ Project Management: Arcadis
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lity staveb. V neposlední řadě jsme hrdí na to, že 
jsme stáli v roli cenového manažera a technic-
kého dozoru u čerstvě dokončeného projektu 
investora Lagerris v Hybernské ulici 1 v sou-
sedství divadla Hybernia, který získal ocenění 
v letošním ročníku soutěže Stavba roku. Jedná 
se o rekonstrukci a dostavbu historického objek-
tu, kde vznikly nové kvalitní prostory pro admini-
strativu a retail v samotném centru města. 

Jaké faktory ovlivňují současný stavební 
trh? V centru pozornosti jsou strmě rostoucí 
ceny materiálů i stavebních prací. Jak si sto-
jí ČR v kontextu ostatních zemí CEE?
ZT: Arcadis zveřejňuje každoročně výsledky své 
mezinárodní studie International Construction 
Cost, která sleduje vývoj stavebních nákladů ve 
stovce měst z různých zemí světa. Studie na-
hlíží na stavebnictví i s ohledem na pokračující 
pandemii koronaviru a na probíhající klimatické 
změny. Praha, která se v tomto srovnání umís-
tila na 67. místě, má v rámci regionu Střední 
a východní Evropy vyšší stavební náklady než 
Varšava a Bělehrad, ale nižší než například 
Záhřeb, Bukurešť nebo Sofi e. Stavební náklady 
v ČR se drží na svém maximu, což je dáno jed-
nak narušením dodavatelsko-odběratelských 

řetězců vlivem pandemie a nedostatkem mate-
riálu ze zahraničních trhů, ale i omezenou ka-
pacitou tuzemských stavebních fi rem a absencí 
pracovní síly ze zahraničí. V blízké budoucnosti 
tak lze očekávat další nárůst v řádu jedno-
tek procent. 

Dalším parametrem, který Arcadis monitoru-
je v rámci další globální studie nazvané Global 
Construction Disputes, je délka trvání, hodnota 
a způsob řešení stavebních sporů. V ČR je 
podle našich zkušeností nejvíce stavebních spo-
rů vedeno ohledně výstavby infrastrukturních 
projektů. To je dáno i faktem, že tyto projekty 
představují velký počet komplexních smluvních 
vztahů a největší objem investic fi nancovaných 
z veřejných zdrojů. I z tohoto důvodu Arcadis po-
skytuje na českém trhu již od roku 2013 služby 
Contract Solutions zaměřené na řešení staveb-
ních sporů (Claim Management).
PČ: Velký potenciál má tato služba, jíž Arcadis 
přinesl ze zahraničí, i v případě dalších veřej-
ných zakázek, jakými je výstavba škol, univer-
zitních a bytových kampusů, stadionů nebo di-
vadel, koncertních sálů a významných kulturních 
institucí, přičemž nelze opominout ani projekty, 
na nichž spolupracuje veřejný a privátní sektor. 

I tady staví Arcadis na svém know-how a zku-
šenostech s řízením obdobných projektů v řadě 
západoevropských zemí.

Jaké nové služby Arcadis v současnosti při-
pravuje? Jaká je vaše strategie do budoucna?
ZT: Reagujeme na rostoucí poptávku a naše 
portfolio rozšiřujeme o služby Design a BIM 
Managementu, což refl ektuje zároveň vze-
stupný trend digitalizace a automatizace. Vedle 
řízení vlastní výstavby, nabízíme nově i možnost 
řízení procesu zpracování projektové dokumen-
tace, včetně služby tzv. Shadow Design, která 
zahrnuje paralelní detailní kontrolu a konzultace 
přípravy projektové dokumentace přesně v sou-
ladu se zadáním a standardy investora. Ty jsou 
v případě nadnárodních klientů z řad nájemců 
i vlastníků, zejména v sektoru průmyslu a logis-
tiky, přesně dané napříč všemi zeměmi a regio-
ny. A právě Arcadis je díky své pozici světového 
lídra v oboru nositelem těchto nových moderních 
trendů do ČR a SR.

PČ: Zaměřujeme svou pozornost nadále na 
etablované a transparentní trhy. Což je trend, 
který pandemie ještě posílila. Pro Arcadis Czech 
Republic to například znamená, že službu tzv. 
programového managementu, tj. řízení výstav-
by retailových sítí pro velké automobilky 
nebo také sítí dobíjecích stanic, realizuje pře-
devším pro klienty ze západoevropských zemí. 
Totéž platí pro oblast certifi kací a environmen-
tálních služeb. V rámci udržitelného poraden-
ství, kde si Arcadis drží pozici jedničky evrop-
ského trhu, navíc rozšiřujeme své služby také 
o problematiku ESG (Environmental Social 
Governance), což získává s novou legislati-
vou EU na významu, především v souvislosti 
s implementací strategie Green Deal a nařízení 
o taxonomii, které se dotknou i většiny aktérů 
realitního trhu. Jako jedni z prvních přicházíme 
také s novým modelem certifi kace pro udrži-
telná města, BREEAM Communities. Dobrou 
zprávou je, že pokud se týká České republiky, 
první projekty jsou již na obzoru.

Hybernská 1, Praha 1 ■ Investor: Lagerris ■ Cenový management a technický dozor investora: Arcadis Czech Republic
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It is an architecturally and technologically excit-
ing project, where we provide a comprehensive 
portfolio of services, from Project and Cost 
Management to Technical Supervision and 
Health and Safety Coordination.

PČ: We also appreciate the several years of 
cooperation with Lidl, which is now actively ex-
panding its business network in the Czech 
Republic. Our team is participating in this expan-
sion in terms of quality control of the buildings. 
Finally, we are proud to have been in the role of 
Cost Manager and Technical Supervisor at the 
recently completed project of the investor 
Lagerris at Hybernská Street 1 in the vicinity of 
the Hybernia Theater. The project won an award 
in this year’s Construction of the Year awards for 
the reconstruction and extension of a historical 
building, where new quality spaces for offi  ces and 
retail were created in the very centre of the city. 

What factors infl uence the current construc-
tion market? The sharply rising prices of ma-
terials and construction work are at the centre 
of attention. How does the Czech Republic 
fare in the context of other CEE countries?
ZT: ARCADIS annually publishes the results of 
its International Construction Cost Report, which 
follows the development of construction costs in 
hundreds of cities from various countries world-
wide. The study also looks at the construction 
industry given the continuing coronavirus pan-
demic and ongoing climate change. Prague, 
which ranked 67th in this comparison, has higher 
construction costs within Central and Eastern 
Europe than Warsaw and Belgrade, but lower 
than Zagreb, Bucharest or Sofi a. Construction 
costs in the Czech Republic are hovering at their 
maximum, which is due to both the disruption of 
supplier-customer chains due to the pandemic 
and a lack of material from foreign markets, but 
also the limited capacity of domestic construc-
tion companies and lack of labor from abroad. 
Therefore, a further increase in the order of single 
percentage points can be expected shortly. 

There is also an another Arcadis’ global study 
called the Global Construction Disputes Report 
focusing on the duration, cost, and method of 
resolving construction disputes. In the Czech 
Republic, according to our experience, most con-
struction disputes are being conducted regarding 
the construction of infrastructure projects. This is 
partly dueto the fact that these projects represent 
a large number of complex contractual relation-
ships and an enormous volume of public-funded 
investments. For this reason, too, Arcadis has been 
providing Contract Solutions on the Czech market 
since 2013, focused on resolving construction dis-
putes (Claim Management).

PČ: There is great potential for this service, 
which Arcadis has brought from abroad, includ-
ing in the case of other public procurement, 
such as the construction of schools, university 
campuses, residential complexes, stadiums or 
theatres, concert halls and major cultural insti-
tutions, plus we should not forget projects on 
which the public and private sector cooperate. 
Here too, Arcadis builds upon its know-how and 
experience with the management of similar proj-
ects in several Western European countries.

What new services are currently being pre-
pared by Arcadis? What is your strategy for 
the future?
ZT: We are reacting to the growing demand and 
expanding our portfolio with Design and BIM 
Management services, which refl ect the upward 
trend of digitization and automation. In addition to 
the management of the actual construction, we 
also off er the possibility to manage the process 
of processing project documentation, including 
Shadow Design services, which include the par-
allel detailed inspection and consultation of the 
preparation of project documentation precisely fol-
lowing the investor’s specifi cations and standards. 
These are precisely defi ned across all countries 
and regions in the case of multinational clients from 
the ranks of both tenants and owners, especially 
in the industry and logistics sector. And thanks to 
its position as a world leader in the fi eld, Arcadis 
is bringing these new modern trends to the Czech 
Republic and Slovakia.

PČ: We continue to focus our attention on estab-
lished and transparent markets. This is a trend, that 
the pandemic has further strengthened. For Arcadis 
Czech Republic, this means, for example, that the 
Programme Management service, i.e., the man-
agement of the construction of retail networks for 
large car manufacturers or also charging sta-
tions networks, is primarily carried out for clients 
from Western European countries. The same ap-
plies to the area of certifi cation and environmental 
services. In addition, as part of sustainability consul-
tation, where Arcadis holds the position of European 
market leader, we are expanding our services to 
include Environmental Social Governance (ESG), 
which is gaining importance with the new EU legisla-
tion, especially in the context of the implementation 
of the Green Deal strategy and taxonomy regula-
tions, which will also aff ect most players on the real 
estate market. We are also one of the fi rst to come 
with a new model of certifi cation for sustainable 
cities, BREEAM Communities. The good news is 
that the fi rst projects are already on the horizon, as 
far as the Czech Republic is concerned.

Hybernská 1, Prague 1 ■ Cost Manager and Technical 
Supervisor: Arcadis Czech Republic
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Společnost ATREA s.r.o., jedna z předních 
fi rem v oblasti větrání s rekuperací tepla, 
představila letos v létě nové oddělení deve-
lopmentu. Cíl tohoto kroku byl jednoznač-
ný – nabídnout developerským společnos-
tem komplexní služby, které přesahují rá-
mec běžného výrobce vzduchotechnických
zařízení.

Rezidenční trh v České republice pokračuje ve 
strmém růstu a přes problémy spojené s aktuální 
pandemickou situací ve světě developerské spo-
lečnosti v Praze i dalších regionech nadále po-
kračují v zahajování nových projektů. Impulsem 
nové výstavby není pouze limitované množství 
volných bytů, ale také trvalé zvyšování standar-
du bydlení. V praxi to znamená, že lidé si žádají 
modernější bydlení s kvalitním vnitřním prostře-
dím, které je zajištěno moderními VZT systémy 
s nuceným větráním a rekuperací tepla. Právě 
na takové systémy je ATREA jedním z předních 
odborníků v zemi. 

Úkolem nového developerského oddělení 
ATREA není pouze technická a obchodní pod-
pora partnerských společností, ale i snaha 
o zvýšení povědomí v oblasti zdravého a kom-
fortního vnitřního prostředí rezidenčních budov. 
Developeři bohužel někdy vnímají systémy nu-
ceného větrání s rekuperací tepla pouze jako 
nutnost předepsanou stavební legislativou, kte-
rá zvyšuje nákladnost projektu. Pokud ovšem 
porovnáme klasické větrání okny či infi ltrací 
a nucené větrání se zpětným získáváním tep-
la, dojdeme ke zjištění, že nucené větrání s re-
kuperací má hned několik podstatných výhod 
a přínosů:

 § Plynulé a rovnoměrné provětrávání celého 
bytu na základě měření koncentrace škodlivin 
(vlhkosti, oxidu uhličitého, pachů) nebo podle 
nastavitelného programu, který odpovídá bio-
rytmům obyvatel bytů.

 § Možnost nárazového intenzivního větrání od-
padních místností (kuchyně, koupelny a WC).

 § Snížení hlučnosti v bytových jednotkách či 
domech (větrání okny přenáší hluk z exterié-
ru, na rozdíl od VZT zařízení, kde není potřeba 
otevírat okna a vlastní hluk je tlumen vřazený-
mi tlumiči hluku v potrubí).

 § Zajištění čistoty a zdravotní nezávadnosti 
vzduchu díky fi ltraci (už jen základní fi ltr za-
chycuje většinu běžně se vyskytujícího pra-
chu včetně pylů. Navíc lze VZT systém vyba-
vit i jemnějším fi ltrem, který může být účinný 
i proti virům a bakteriím).

 § Zajištění požadované teploty (VZT jednotku je 
možno vybavit ohřívači a chladiči).

 § Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu:
- Přes regenerační výměník s účinností nad 80 %.
- Přes deskové rekuperátory s těsností nad 

99 % a teplotní účinností nad 90 %, kte-
ré generují opravdu znatelné energetické 
úspory a jsou součástí všech jednotek 
DUPLEX .

Vizualizace pražského developerského projektu Ecocity Malešice ■ Zdroj: ATREA s.r.o.

Development pod taktovkou ATREA
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ATREA s.r.o., one of the leading companies on 
the market with ventilation for fl ats and fam-
ily houses, introduced its new Development 
Department this summer. The goal of this 
step was clear: to off er development compa-
nies comprehensive services that go above 
and beyond the framework of regular manu-
facturers of ventilation equipment.

The residential market in the Czech Republic is con-
tinuing its steep growth and, despite the problems 
associated with the current pandemic situation in 
the world, development companies in Prague and in 
the regions are continuing to start new projects. The 
impulse for new construction is not only the limited 
number of free fl ats, but also a permanent increase 
in the standard of living. In practice, this means that 
people want more modern housing with a high-qual-
ity indoor environment, supported by modern HVAC 
systems equipped with forced ventilation and heat 
recovery. These are the systems for which ATREA is 
one of the leading experts in the country. 

The task of ATREA’s new Development 
Department is not only technical and commer-
cial support for partner companies, but also to 
increase awareness in the area of a healthy and 
comfortable indoor environment in residential 
buildings. Unfortunately, developers sometimes 
perceive forced ventilation systems with heat 
recovery only as a requirement prescribed by 
construction legislation, which increases the 
cost of the project. However, if we compare con-
ventional ventilation using windows or infi ltration 
with forced ventilation with the recovery of heat, 
we fi nd that forced ventilation with recovery has 
several signifi cant advantages and benefi ts:

§ The continuous and even ventilation of the en-
tire fl at on the basis of measuring the concen-
tration of pollutants (humidity, carbon dioxide, 
odours) or according to an adjustable program 

that corresponds to the biorhythms of the in-
habitants of the fl ats.

§ The possibility of irregular intensive ventilation of 
waste rooms (kitchens, bathrooms and toilets).

§ The reduction of noise in fl ats or houses (ven-
tilation through windows transmits noise from 
outside, unlike HVAC equipment, where there is 
no need to open windows and possible noise is 
dampened by in-line noise dampers in the pipes).

§ Ensuring the purity and healthiness of the air 
thanks to fi ltration (even the basic fi lter cap-
tures the most common dust including pol-
len. In addition, the HVAC system can also be 
equipped with a fi ner fi lter, which can also be 
eff ective against viruses and bacteria).

§ Ensures the desired temperature (the HVAC 
unit can be equipped with heaters and coolers).

§ The recovery of heat from exhaust air: 
- Through a regeneration exchanger with effi  -

ciency above 80 %.
- Through plate recuperators with a tightness 

above 99 % and temperature effi  ciency above 
90 %, they generate really noticeable energy 
savings and are part of all DUPLEX units .

From the above, it is clearly evident that the in-
stallation of systems with forced ventilation and 
heat recovery in fl ats or family houses is ulti-
mately a real benefi t for both development com-
panies and for the residents of the units.

3D vizualizace decentrálního systému větrání bytového domu ■ Zdroj: ATREA s.r.o.
3D visualisation of the decentralised HVAC systém for residential houses ■ Source: ATREA s.r.o.

Development under the direction of ATREA
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Z výše uvedeného je zřetelně patrné, že instalace 
systémů s nuceným větráním a rekuperací tepla 
do bytových či rodinných domů je v konečném dů-
sledku skutečným benefi tem jak pro developerské 
společnosti, tak i pro obyvatele bytových jednotek.

ATREA je dlouhodobým obchodním partnerem 
např. developerské společnosti JRD, která moder-
ní systémy nuceného větrání standardně instaluje 
do svých bytových domů. Jedná se přitom o obou-
stranně přínosnou spolupráci, kdy společnost JRD 
získává do svých bytových domů tu nejlepší možnou 
technologii a naopak společnost ATREA může pra-
covat se zpětnou vazbou přímo od uživatelů bytů.

Komplexní technická podpora od 
prvotního záměru až po realizaci
Za dlouhé roky v developmentu nashromáždila 
ATREA zejména v oblasti větrání bytových domů 
bohaté zkušenosti. V jejím sortimentu je k dis-

pozici množství produktů vyvíjených spe ciálně 
právě pro větrání bytových domů. Díky této sku-
tečnosti je oddělení developmentu schopno již 
v prvopočátku projektu vypracovat na základě 
architektonických studií hned několik variant ře-
šení centrálního či decentrálního systému 
VZT včetně aproximativního cenového rozpoč-
tu, což je pro investory velmi cenným přínosem. 

Už v počáteční fázi projektu je také velmi důležité, 
aby developer zvolil, jak bude bytový dům po svém 
dokončení využíván. Budou jednotlivé bytové jed-
notky určeny k prodeji? Nebo budou prostory bytu 
pouze pronajímány a bude nadále ve správě de-
velopera? To vše může mít velice zásadní vliv na 
vhodnou volbu větracího sytému i volbu míry so-
fi stikovanosti systému s přímým dopadem na ná-
sledný chod bytového domu. Z toho vyplývá, že 
není radno prvotní přípravu podcenit. Mnohdy se 
může zdát, že prvotní investice bude zbytečně ná-

kladná oproti jiné levnější variantě, ale v konečném 
součtu, kdy se do celkových nákladů promítne také 
provoz, developer zjistí, že investicí do dražšího, 
avšak úspornějšího systému větrání vlastně ušetřil. 
Stává se, že teprve po nějakém čase užívání se při 
nevhodně zvoleném systému mohou začít vysky-
tovat problémy. Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj 
nových produktů ATREA probíhá shodně pro tech-
nická řešení centrálního i decentrálního systému 
VZT, není žádné protěžováno a zákazníkovi jsou 
předkládány obě možnosti s jejich klady i zápory. 
Samozřejmostí je technická podpora v průběhu 
stavby a následně při jejím provozu.

V případě, že developerská společnost či její ge-
nerální dodavatel nedisponují vlastní kapacitou, 
nebo nechtějí poptávat zcela externího projek-
tanta VZT, nabízí společnost ATREA služby své-
ho projekčního oddělení. Nespornou výhodou 
při využití těchto služeb je jednodušší a plynulej-
ší komunikace, kdy výrobce VZT systému nemu-
sí konzultovat daná řešení s projektantem VZT, 
protože se jedná o jeden kompaktní celek.

Pro developerské společnosti je také zajímavým 
přínosem spolupráce společnosti ATREA s desít-
kami montážních fi rem po celé republice. Ty násled-
ně garantují záruční a pozáruční servis domácího 
výrobce. Zároveň jsou partnerské fi rmy v neustá-
lém kontaktu se servisním centrem výrobce, které 
je průběžně školí, aby byla zaručena nejvyšší mož-
ná míra kvality práce a provedení i v těch nejnověj-
ších systémech a produktech ATREA.

Kde jsou lidé, tam se musí větrat.

-Inzerce-

3D vizualizace centrálního systému větrání bytového domu ■ Zdroj: ATREA s.r.o.

ATREA s.r.o.
Československé armády 32, 466 05 
Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 771 137 436
E-mail: development@atrea.cz 
www.atrea.cz
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ATREA is a long-standing business partner, for 
example, of the development company JRD, 
which installs modern forced ventilation systems 
in its blocks of fl ats as the standard. This is a mu-
tually benefi cial cooperation, where JRD ac-
quires the best possible technology in its blocks 
of fl ats and, on the contrary, ATREA can work 
with feedback directly from the users of the fl ats.

Comprehensive technical 
support from the initial project 
to the construction
Over many long years, ATREA has accumulated 
a wealth of experience in development, in particular 
in the area of ventilation of blocks of fl ats. Its prod-
uct range includes a number of products devel-
oped specifi cally for the ventilation of blocks of fl ats. 
Thanks to this fact, the Development Department is 
able to develop several variants of the centralised 
or decentralised HVAC system from the very be-
ginning of the project based on architectural stud-
ies, including an approximate price budget, which is 
a very valuable benefi t for investors. 

In the initial phase of the project, it is also already 
very important that the developer chooses how 
the block of fl ats will be used upon its comple-
tion. Will the individual housing units be sold? Or 
will the spaces only be rented and will continue to 

be administered by the developer? All of this can 
have a very fundamental infl uence on the appro-
priate choice of ventilation system and the choice 
of the degree of sophistication of the system with 
a direct impact on the subsequent operation of 
the block of fl ats. This means that it is not wise to 
underestimate the initial preparation. It may often 
seem that the initial investment will be unnecessar-
ily expensive compared to another cheaper option, 
but in the fi nal sum, when the operation will also be 
refl ected in the overall costs, the developer will fi nd 
that he has actually saved money by investing in 
a more expensive but economical ventilation sys-
tem. Sometimes, only after being used for a short 
time, problems may arise with an improperly se-
lected system. Due to the fact that the development 
of new ATREA products takes place identically for 
technical solutions of the centralised and decen-
tralised HVAC system, there is no favouritism and 
both possibilities are presented to the customer 
with their pros and cons. Technical support during 
the construction and subsequently during its op-
eration is a matter of course.

In the event that the development company or 
its general contractor does not have its own ca-
pacity or does not want to ask for a completely 
external HVAC designer, ATREA off ers the ser-
vices of its Design Department. The indisputable 

advantage of using these services is simpler and 
smoother communication, where the manufac-
turer of the HVAC system does not need to con-
sult the given solutions with the HVAC designer, 
because it is all one compact unit.

For development companies, ATREA’s coopera-
tion with dozens of assembly companies through-
out the country is also an interesting benefi t. These 
then guarantee the warranty and post-warranty 
service of a domestic manufacturer. At the same 
time, partner companies are in constant contact 
with the manufacturer’s service centre, which con-
tinuously trains them to guarantee the highest pos-
sible quality of work and implementation, even with 
ATREA’s latest systems and products.

Where there are people,
there must also be ventilation.

-Advertisement-

Vizualizace developerského projektu ■ Zdroj: ATREA s.r.o.  /  Development project visualisation ■ Source: ATREA s.r.o.

ATREA s.r.o.
Československé armády 32, 466 05 
Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 771 137 436
E-mail: development@atrea.cz 
www.atrea.cz
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Centra a.s., jeden z největších poskytovate-
lů integrovaného facility managementu na 
českém trhu, představila nového výkonného 
ředitele. V čele fi rmy s portfoliem zahrnují-
cím desetitisíce bytových a komerčních jed-
notek na ploše přes 2 miliony m2 a víc než 
900 nemovitostí, stojí od podzimu výkonný 
ředitel s téměř 20letým know-how v oblasti 
developmentu a provozu kancelářských, re-
zidenčních i logistických staveb. Své profes-
ní zkušenosti, které získal na straně investo-
rů a majitelů, přináší nyní do oblasti správy 
budov. A netají se tím, že sází na inovace 
a využití chytrých technologií. Jaké rezonují 
na trhu nové trendy a jaké jsou aktivity i bu-
doucí plány společnosti? Ptáme se Václava 
Thosse, výkonného ředitele a člena předsta-
venstva Centra a.s.

S jakou vizí jste vstoupil do pozice výkonné-
ho ředitele společnosti Centra a.s.?
Díky téměř 20 letům působení v oblasti develop-
mentu si dobře uvědomuji investovaný čas, fi -
nanční prostředky, rizika i obrovskou invenci, jíž 
stojí vyprojektovat, prosadit a vybudovat něco 
nového. Vážím si tedy smysluplné snahy a lidské 
práce. Klademe si dnes za cíl svěřené nemovitos-
ti, technologie i celé parky ještě efektivněji udržo-
vat a využitím moderních high tech řešení a pro-
cesů tuto hodnotu dále zvyšovat. V popředí dnes 
stojí pojmy jako digitalizace, robotizace či spole-
čenská a environmentální odpovědnost, a to jsou 
trendy, které chceme stále větší měrou aplikovat 
a rozvíjet i v naší současné a budoucí FM praxi.

Centra oslavila letos 30. výročí na trhu. Co to 
pro vás znamená?

Jsem přesvědčen, že je důležité ctít know-how 
společnosti, které zde bylo vybudováno v před-
chozích 30 letech a posunulo ji do čela českého 
trhu facility managementu. Zároveň však pova-
žuji za podstatné stávající procesy zdokonalovat 
a optimalizovat pro potřeby dynamicky se mění-
cího trhu. Mým cílem je vytváření podmínek pro 
kontinuální zlepšování produktivity a kvality. Usiluji 
tedy o to, jednotlivým ředitelům divizí připravovat 
prostředí pro jejich kvalitní práci. Jsem součástí 
týmu vnímavých a vzdělaných lidí, kteří se nebojí 
nových řešení a promyšlených, odvážných změn; 
a věřím, že právě Centra bude inovátorem a nosi-
telem nových trendů. 

CENTRA: SÁZÍME NA INOVACE
a chytré technologie, říká Václav Thoss

Václav Thoss, výkonný ředitel a člen představenstva společnosti Centra a.s.

Foto: Smíchov Gate, Praha 5 – centrála společnosti
Centra a.s. ■ Centra spravuje v současnosti portfolio 
bytových domů a komerčních nemovitostí pro privátní 
investory i veřejný sektor zahrnující více než 2 miliony m2 
a přes 900 budov
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Centra a.s., one of the largest provid-
ers of integrated facility management 
on the Czech market, introduced its new 
Executive Director. Since the autumn, the 
Executive Director, with almost 20 years 
of know-how in the area of the develop-
ment and operation of offi  ce, residential 
and logistics buildings, has been heading 
up a portfolio comprising tens of thou-
sands of housing and commercial units 
on an area of over 2 million m2 and over 
900 properties. He now brings his profes-
sional experience, which he obtained on 
the side of investors and owners, to the 
fi eld of facility management. And he makes 
no secret that he is betting on innovation 
and the use of smart technologies. What 
new trends are resonating on the market 
and what are the company‘s activities 
and future plans? We asked Václav Thoss, 
the Executive Director and Member of the 
Board of Directors of Centra a.s.

With was your vision when you entered the 
position of Executive Director of Centra a.s.?
Thanks to nearly 20 years of working in develop-
ment, I am well aware of the time invested, the 
funds, the risks and the huge invention that it 
takes to design, implement and build something 
new. So, I appreciate meaningful eff orts and 
the work people do. Today, we aim to maintain 
the entrusted property, technologies and en-
tire parks even more eff ectively, and to further 
increase this value through the use of modern 
high-tech solutions and processes. Concepts 
such as digitisation, robotics, and social and 
environmental responsibility are at the forefront 
today, and these are trends that we want to in-
creasingly apply and develop in our current and 
future FM practice.

Centra celebrated its 30th anniversary on the 
market this year. What does that mean for you?
I am convinced that it is important to respect the 
know-how of the company, which was built up 
here over the previous 30 years and has moved 
it to the head of the Czech Facility Management 
market.  At the same time, however, I consider it 
essential to improve and optimise existing pro-
cesses for the needs of a dynamically chang-
ing market. My goal is to create conditions for 
the continuous improvement of productivity and 
quality. I am therefore striving to prepare an en-
vironment for the individual directors of the di-
visions for the quality of their work. I am part of 
a team of perceptive and educated people who 
are not afraid of new solutions and thoughtful, 
bold changes, and I believe that Centra will be 
an innovator and a bringer of new trends. 

Centra is one of the largest players in the real 
estate management market for both the private 
and public sectors. Can you remind us what 
properties your portfolio contains today?
Our portfolio is very diverse due to its size and 
the number of buildings we manage. We are re-
sponsible for offi  ce centres, private and commu-
nal blocks of fl ats, student dormitories and also 
public spaces. We take care of large hospitals, 
medical centres, post offi  ces, bank headquar-
ters, logistics facilities and technology centres 
throughout the country. We also manage city 
parks, and some town halls and offi  ce buildings 
of the city districts. Thanks to a comprehensive 
range of services, we are also continuing to 
grow: Despite the covid crisis, we managed to 
establish cooperation with the developer Central 
Group, for which we are managing some of its 

CENTRA: WE ARE BETTING ON INNOVATION
and smart technologies, says Václav Thoss 

Art Gen, Prague 7 – Holešovice ■ Developer/Owner: PPF Group ■ Facility management: Centra a.s.
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Centra je jedním z největších hráčů na trhu 
správy nemovitostí pro privátní i veřejný 
sektor. Můžete připomenout, jaké nemovi-
tosti dnes zahrnuje vaše portfolio?
Naše portfolio je vzhledem ke své velikosti a po-
čtu budov, které spravujeme, velmi rozmanité. 
Staráme se o administrativní centra, soukromé 
a komunální bytové domy, studentské koleje 
a také o veřejné prostory. Pečujeme o velké 
nemocnice, polikliniky, pošty, dále o bankovní 
centrály, logistické areály i technologická cen-
tra po celé republice. Spravujeme i městské 
parky, některé radnice a administrativní objekty 
městských částí. Díky ucelenému spektru slu-
žeb také stále rosteme: Navzdory covidové krizi 
se nám podařilo navázat spolupráci s develo-
perem Central Group, pro něhož spravujeme 
nově některé jeho areály. Dále jsme také rozší-
řili úspěšnou spolupráci se skupinou PPF a zís-
kali jsme do správy např. moderní administra-
tivní komplex Art Gen v Praze 7 – Holešovicích. 
Jen samotná divize FM má dnes na starosti 
590 nemovitostí. U novějších rezidenčních za-
kázek mohu uvést např. Rezidence U Rokytky, 
Karolína Plazza K2, Rezidence Churchill, 
Chateau Troja a další.

Kam se posunul facility management v po-
sledních letech? 
FM je dynamicky se rozvíjející odvětví, které 
prochází nepřetržitě řadou změn. Ty jsou defi -
novány jednak preferencemi zákazníků, situací 
na trhu a rovněž nutností poskytovat profesio-
nální služby stále kvalitněji, rychleji a efektiv-
něji. Přicházíme tak s řešeními, která ulehčují 
práci a snižují nákladovou složku služeb. Pro 
některé klienty využíváme např. úklidové roboty. 
Jako ilustraci lze uvést zakázku v Nemocnici na 
Homolce, kde se o úklid části prostor stará robot: 
Má přesně zmapovanou plochu, sám si dopustí 
vodu, sám si nadávkuje čisticí prostředek nebo 
pozdraví atd. V dubnu 2021 byl uvedený do rutin-
ního provozu a výsledky nás příjemně překvapily. 
Jednáme tak o využití na dalších objektech pro 
veřejný i privátní sektor. Na trhu je patrná stále 
rostoucí potřeba efektivněji využívat lidské pra-
covní zdroje, kterých je dnes nedostatek, a tam, 
kde je to možné, zavádět nová „chytrá“ řešení, 
především v podobě digitalizace nebo využití au-
tonomních zařízení.

Jak konkrétně se „chytré“ technologie pro-
mítají ve vašich aktivitách? 

Sledujeme novinky na trhu a snažíme se je 
maximálně využít. Bez jejich implementace do 
nabídky služeb se moderní poskytovatel FM již 
neobejde. Pracujeme kupříkladu na budoucím 
využití BIM modelů při výkonu údržby objektů 
a školení nových pracovníků nebo na využití 
systému IoT pro kontrolu, řízení a efektivní po-
skytování služeb, jako je kupříkladu havarijní 
servis, což významně ovlivňuje rychlost reakce 
havarijního zásahu. IoT (Internet of Things) lze 
zjednodušeně charakterizovat jako ekosystém 
počítačů, chytrých zařízení a strojů, které jsou 
schopny vzájemně komunikovat a spolupraco-
vat i bez asistence člověka.

Jaké další faktory ovlivňují současný trh FM?
Největší výzvou dvou posledních let jsou úkoly 
spojené s dobou překotných změn a nestabilitou 
ve všech oblastech, kdy rezonují trhem všudy-
přítomná opatření spojená se zamezením šíření 
viru covid. Další změny očekávám v důsledku 
rostoucích nákladů na elektřinu, pohonné hmoty 
a plyn. Bohužel tyto skokové nárůsty cen přichá-
zejí v době, kdy si řada fi rem v rámci předcho-
zích lockdownů sáhla hluboko do kapsy. Je tedy 
možné, že některá z chytrých řešení bude nutno 
pozdržet z důvodu potřeby hradit jiné bezodklad-
né položky. O to větší důraz dnes kladou fi rmy 
i vlastníci nemovitostí na kvalitní energetický ma-

Rezidence Churchill, Praha 2 ■ Developer: Penta Real Estate/Sudop ■ Facility management: Centra a.s.
Novinkami v portfoliu Centra a.s. jsou také např. bytové komplexy Rezidence U Rokytky, Karolína Plazza K2,
Chateau Troja a další

Art Gen, Praha 7 – Holešovice ■ Centra dynamicky 
rozšiřuje i portfolio spravovaných komerčních 
nemovitostí, jen divize FM spravuje přes 590 budov
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premises. We have also expanded our success-
ful cooperation with PPF Group and we have 
acquired the modern Art Gen offi  ce complex in 
Prague 7 – Holešovice. The FM division alone is 
in charge of 590 properties today. From the newer 
residential assignments, I can mention for exam-
ple Rezidence U Rokytky, Karolína Plazza K2, 
Rezidence Churchill, Chateau Troja and others.

Where has facility management shifted in 
recent years? 
FM is a dynamically developing fi eld that is un-
dergoing a continuous series of changes. These 
are defi ned both by customer preferences, mar-
ket situations and the need to provide profes-
sional services that are of an increasing quality, 
speed and effi  ciency. Thus, we come with solu-
tions that make work easier and reduce the cost 
component of the services. For some clients, 
for example, we use cleaning robots. As an il-
lustration, we could mention the assignment in 
Na Homolce Hospital, where a robot cleans part 
of the premises: It has a precisely mapped area, 
it gets water itself, it measures out the cleaning 
agent by itself and even says hello, etcetera. It 
was introduced into routine operations in April 
2021 and the results pleasantly surprised us. We 
are discussing their use in other buildings for the 
public and private sector. There is an increas-
ingly growing need to make more eff ective use 
of the human resources that are currently scarce 
and, where possible, to introduce new “smart” 
solutions, especially in the form of digitisation or 
the use of autonomous equipment.

How specifi cally are “smart” technologies 
refl ected in your activities? 
We follow the market innovations and try to 
make the most of them. A modern FM provider 
can no longer get by without their implementa-
tion into the off er of services. For example, we 
are working on the future use of BIM models 
when performing the maintenance of buildings 
and training of new workers, or on the use of IoT 
for the control, management and effi  cient provi-
sion of services such as emergency services, 
which signifi cantly aff ects the response rate of 
emergency intervention. IoT (Internet of things) 
can be characterised simply as an ecosystem of 
computers, smart devices and machines that are 
able to communicate and collaborate with each 
other even without human assistance.

What other factors aff ect the current FM 
market?
The biggest challenges in the last two years are 
the tasks related to the period of rapid change 
and instability in all areas, where the perva-
sive measures connected to the prevention of 
the spread of the covid virus resonate on the 
market. I expect further changes as a result of 
the increasing costs of electricity, fuel and gas. 
Unfortunately, these price jumps are coming at 
a time when many companies are reaching deep 
into their pockets due to previous lockdowns. It is 
therefore possible that some of the smart solu-
tions will have to be delayed due to the need to 
cover other immediate items. Today, companies 
and property owners are placing a greater em-
phasis on the high-quality energy management 
of buildings, which can signifi cantly reduce en-
ergy costs and partially eliminate losses.  

In addition to property management, Centra 
is also participating in new construction and 
reconstructions…
Our goal is to actively participate together with 
the developers in the preparation of emerging 
offi  ce and logistics projects in the phase of the 
defi nition of the project assignment for design-

ers and architects. For example, by taking into 
account the parameters for the collision-free 
use of robotic and autonomous equipment in 
a timely manner, there is considerable room for 
the future optimisation of the operation costs. In 
turn, a suitable ventilation concept can reduce 
the spread of viruses and ensure a quality indoor 
environment of buildings for tenants and their 
employees. In cooperation with the city districts 
and Prague City Hall, we are also participating 
in the renovation of the obsolete housing stock, 
thereby actively helping to slow the long-term 
trend of a lack of free fl ats. We also modernise 
preschools, take care of senior citizen homes 
and build fl ats for people with the impaired devel-
opment of social interaction and communication 
(autism). Thanks to excellent cooperation with 
the relevant departments of Prague City Hall and 
selected city districts, in Prague alone we are re-
turning something on the order of hundreds of 
quality fl ats back into use, which can be occu-
pied by new tenants and their families.

Where do you perceive further potential?

Foto: Dálkově řízená svahová sekačka umožňující údržbu 
zeleně i v obtížně přístupném terénu ■ Zdroj: Centra a.s.

Pro úklidové služby využívá Centra stále větší měrou 
čisticí roboty a autonomní zařízení, umožňující efektivněji 
využívat lidské pracovní zdroje ■ Zdroj: Centra a.s.
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nagement budov, což může náklady na energie 
podstatně snížit a ztráty zčásti eliminovat.  

Vedle správy nemovitostí se Centra podílí 
i na nové výstavbě a na rekonstrukcích…
Naší snahou je aktivně se podílet spolu s de-
velopery na přípravě vznikajících administrativ-
ních a logistických projektů ve fázi defi nování 
zadání pro projektanty a architekty. Např. včas-
ným zohledněním parametrů pro bezkolizní 
využívání robotických a autonomních zařízení 
vzniká značný prostor pro budoucí optimalizaci 
nákladů při provozu. Vhodnou koncepcí vzdu-
chotechniky lze zase omezit šíření virů a zajistit 
kvalitní vnitřní prostředí budov pro nájemce i je-
jich zaměstnance. Ve spolupráci s městskými 
částmi a MHMP se podílíme na rekonstrukcích 
zastaralého bytového fondu, čímž aktivně na-
pomáháme ke zpomalení dlouhodobého trendu 
nedostatku volných bytů. Modernizujeme také 
mateřské školky, staráme se o domy pro seni-
ory a stavíme byty pro osoby s poruchou vývo-
je sociální interakce a komunikace (autismus). 
Ročně takto vrátíme díky výborné spolupráci 
s příslušnými odbory MHMP a vybraných měst-
ských částí jen v rámci Prahy do užívání řádově 

stovky kvalitních bytových jednotek, které mo-
hou obsadit noví nájemci a jejich rodiny.

Kde vnímáte další potenciál?
Především v oblasti využití již zmíněných chyt-
rých technologií, jako je BIM, a jejich zavedení ve 
funkčním modelu pro potřeby údržby budov pro 
naše klienty. Dále v oblasti zelených certifi kací, 
které budou trhem rezonovat stále větší měrou. 
Mám na mysli certifi kaci zdravého vnitřního pro-
středí WELL, déle pak BREEAM nebo LEED, 
které jsou zaměřeny na trvalou udržitelnost bu-
dov. Pokud hovoříme o udržitelnosti, rádi se také 
pochlubíme tím, že pro potřeby veřejných zaká-
zek používáme plně elektrický nákladní automo-
bil od společnosti Mercedes-Benz. 

Jaké jsou vaše expanzní plány, pokud se 
týká jednotlivých segmentů? Jak hodnotíte 
např. rychle rostoucí oblast nájemního byd-
lení ve vlastnictví privátních fondů? 
Rozhodně je to sektor, kde bychom chtěli být 
v budoucnu vidět. Přestože je české mentalitě 
bližší nemovitost vlastnit, dosažitelnost nových 
bytů již začíná přesahovat fi nanční možnosti 
značné části populace. Domnívám se, že vzhle-
dem k rostoucí křivce pořizovací ceny bytů bude 
logicky forma nájemního bydlení na trhu posilo-
vat. Náš expanzní potenciál vnímám i v oblasti 
správy kancelářských budov a v rychle rostou-
cím segmentu logistiky, podpořeném masivním 
nástupem e-commerce.

Jaká jsou tedy očekávání společnosti do bu-
doucna?
Daří se nám udržovat a rozšiřovat pracovní vzta-
hy s významnými klienty a zároveň posilujeme 
portfolio o nové zákazníky. A věřím, že právě 
spokojenost klientů je dokladem kvality a dobře 
odvedené práce. Očekáváme, že aktuální situa-
ce povede k určitému pročištění trhu poskytova-
telů FM služeb a stabilizaci prostředí i cen, kdy 
klienti budou preferovat stabilní a dlouhodobé 
partnery, k nimž Centra se svou 30letou tradicí 
nesporně patří.

Especially in the area of the use of the previ-
ously mentioned smart technologies, such 
as BIM, and their introduction in a functional 
model for the maintenance of buildings for our 
clients. Furthermore, in the fi eld of green certi-
fi cation, which will resonate increasingly with 
the market. I am thinking of the WELL certifi ca-
tion of a healthy indoor environment, as well as 
BREEAM and LEED, which are aimed at the 
sustainability of buildings. Talking about sustain-
ability, we are also happy to boast that we also 
own the fi rst electric truck that is used for the 
needs of public procurement. 

What are your expansion plans with regards 
to each segment? How do you evaluate, for 
example, the rapidly growing area of rental 
housing owned by private funds? 
It is defi nitely a sector where we would like to be 
seen in the future. Although the Czech mental-
ity is closer to owning property, the availability 
of new fl ats is already beginning to exceed the 
fi nancial possibilities of a large section of the 
population. I believe that, given the growing ac-
quisition price curve for fl ats, the form of rental 
housing will logically grow stronger on the mar-
ket. I also see our expansion potential in the area 
of offi  ce building management and in the rap-
idly growing logistics segment, supported by the 
massive rise of e-commerce.

What, then, are the company’s expectations 
for the future?
We are successfully maintaining and expand-
ing our working relationships with important 
clients while strengthening our portfolio with 
new customers. And I believe that customer 
satisfaction is a proof of quality and work well 
done. We expect that the current situation will 
lead to a certain cleansing of the market of 
FM service providers and the stabilisation of 
the environment and prices, where clients will 
prefer stable and long-term partners, to which 
Centra, with its 30-year tradition, undoubtedly 
belongs. 

Centra se podílí na komerční a rezidenční výstavbě
i na rekonstrukcích bytového fondu pro veřejný a privátní 
sektor. Ročně tak vrátí do užívání ve spolupráci s městem 
stovky bytů
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LET'S BUILD A BETTER FUTURE

www.aluprof.eu

⸠ Udržitelná výstavba vyžaduje udržitelná, energeticky úsporná
 a nízkoemisní řešení.

Prezentace 
produktů
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Společnost Rilancio rozšířila své portfolio o dal-
ších 170 000 m² a pokořila tak milník 2 milio-
nů m² spravovaných ploch. Do své správy letos 
získala nové objekty jako například City Tower 
– nejvyšší budovu v Praze, dále pak komplex 
Waltrovka, Astrid Offi  ces nebo Avenir Bussines 
Park. Mezi další velké úspěchy letošního roku 
patří získání prestižního certifi kátu ISO 41001 
Systém řízení facility managementu, a to jako 
1. společností v České republice. Rilancio tak 
potvrdilo své postavení jednoho z největších 
poskytovatelů technického a integrovaného fa-
cility managementu na českém trhu.

„Na začátku tohoto roku se naší společnosti po-
dařilo získat certifi kaci ISO 41001 s rozsahem 
certifi kace na Integrovaný facility management 
s důrazem na technickou správu a údržbu ne-
movitostí včetně souvisejících kontrol a revizí. 
Rilancio získalo tuto certifi kaci jako 1. společ-

nost v České republice,“ uvedl Michal Ryvola, 
jednatel společnosti Rilancio. ISO 41001 vychází 
z normy ISO 9001 a defi nuje procesy řízení kvality 
facility managementu, pomocí kterých jsou nastave-
ny standardy napříč celou společností za přísných 
podmínek Evropské unie. Rilancio je průkopníkem 
na českém trhu a může tak prokázat vysokou kva-
litu poskytovaných služeb. Společnost v současné 
době disponuje rovněž certifi kací ISO 9001 Systém 
řízení kvality, ISO 14001 Systém enviromentálního 
managementu, ISO 45001 Systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oprávně-
ním Ministerstva průmyslu a obchodu k výko-
nu činnosti energetický specialista podle §10 
odst. 1) písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.

 „Klientům nabízíme energetické audity a ener-
getické posudky na optimalizaci spotřeby 
energií včetně analýzy procesů a nastave-
ní stávajících technologií,“ popisuje Ryvola. 
Svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti tech-
nické správy je Rilancio jedním z předních odbor-
níků na tuto problematiku, a proto svým klientům 
nabízí profesionální řešení s citlivým přístupem 
k technologiím a přihlédnutím k případnému pro-
dloužení jejich životnosti. Mimo jiné je výhodou 
nabízeného řešení tzv. manažerské shrnutí, tedy 
souhrnné informace o navržených opatřeních, 
jejich návratnosti a možnosti využití dotačních 
programů. „Jsme si vědomi důležitosti této pro-
blematiky, a proto naši energetičtí specialisté 
nabízejí okamžitou pomoc klientům s identifi kací 
a následnou realizací opatření,“ doplňuje Ryvola. 

„Během covidové situace si mnoho našich klientů 
uvědomilo důležitost čistého a příjemného vzdu-
chu jako významné složky kvality vnitřního pro-
středí budov. Rilancio začalo na základě impulzu 
od společnosti AFI Europe nabízet jako exkluzivní 
dodavatel špičkové ionizátory od Global Plasma 

Solutions s unikátní patentovanou technologií 
NPBI, které zachytí všechny typy znečištění (včet-
ně 99,8 % covid-19),“ zdůrazňuje Michal Ryvola. 
Technologii ionizátorů je možno implementovat do 
centrální VZT, před vyústky VZT přímo v kance-
lářích, do lokálních fancoilů a do výtahů. Její ne-
spornou výhodou je kompatibilita se všemi vzdu-
chotechnickými systémy, snadná instalace, bez-
hlučnost a bezúdržbový provoz. Navíc instalovaná 
zařízení splňují i enviromentální požadavky svou 
nízkou energetickou náročností. Nájemci velmi po-
zitivně kvitují přístup vlastníků k péči o kvalitu vnitř-
ního prostředí a změna s instalovanými ionizátory 
je dle jejich slov velmi významná a bude důležitým 

RILANCIO POKOŘILO MILNÍK
dvou milionů m2 spravovaných prostor

Michal Ryvola, ředitel společnosti Rilancio

AFI City 1, Praha 9 ■ Facility management: Rilancio
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Rilancio expanded its portfolio by a further 170,000 m² and thus sur-
passed the milestone of 2 million m² of managed area. This year, it 
acquired new buildings such as City Tower (the highest building in 
Prague), the Waltrovka complex, Astrid Offi  ces and Avenir Business 
Park. This year’s success stories also include becoming the 1st com-
pany in the Czech Republic to obtain the prestigious ISO 41001 
Facility Management System certifi cate. Rilancio thus confi rmed its 
position as one of the largest providers of technical and integrated 
facility management on the Czech market.

“At the beginning of this year, our company managed to obtain ISO 41001 
certifi cation with the scope of certifi cation for Integrated Facility 
Management with an emphasis on technical management and the 
maintenance of real estate, including the related inspections and 
revisions. Rilancio is the 1st company in the Czech Republic to re-
ceive this certifi cation,” stated Michal Ryvola, the Executive Director 
of Rilancio. ISO 41001 is based on ISO 9001 and defi nes the quality 
management processes of facility management, according to which the 
standards are set throughout the entire company under strict conditions 
of the European Union. Rilancio is a pioneer on the Czech market and 
can thus prove the high quality of the services it provides. The com-
pany currently also has certifi cation for ISO 9001 Quality Management 
Systems, ISO 14001 Environmental Management Systems, ISO 45001 
Occupational Health and Safety Management Systems and authorisa-
tion of the Ministry of Industry and Trade to carry out the activi-
ties of an Energy Specialist pursuant to Section 10 (1) (a) of Act No. 
406/2000 Coll.

“We off er our clients energy audits and energy assessments to op-
timise energy consumption, including process analyses and the 
confi guration of existing technologies,” Ryvola explained. With years 
of experience in the fi eld of technical management, Rilancio is one of the 
leading experts in this fi eld and therefore off ers its clients a professional so-
lution with a sensitive approach to technologies while taking into account 
a possible extension of their useful life. One advantage of the off ered solu-
tion is the management summary, i.e., a summary of information about the 
proposed measures, their rate of return and the possibility of using grant 
programs. “We are aware of the importance of this issue and therefore our 
energy specialists off er immediate assistance to clients with the identifi ca-
tion and follow-up of measures,” Ryvola added. 

“During the Covid situation, many of our clients realised the importance 
of clean and pleasant air as an important component of a high-quality in-
door environment in buildings. On the basis of an impulse from AFI Europe, 
Rilancio, as the exclusive supplier, started to off er world-class ionisers 
from Global Plasma Solutions with unique patented NPBI technology
that captures all types of pollution (including 99.8 % of covid-19),” Michal 
Ryvola stated. The ioniser technology can be implemented in the central 
HVAC, in front of the HVAC‘s outlet openings directly in offi  ces, local fan 
coils and elevators. Its indisputable advantage is its compatibility with all 
HVAC systems, easy installation, and noise-free and maintenance-free 
operation. In addition, the installed equipment also meets environmental 
requirements with its low energy intensity. Tenants are reacting very posi-
tively to the owners’ approach to care for the quality of the indoor environ-
ment and they consider the change with installed ionisers to be very signifi -
cant and an important criterion for the selection of space to rent. “Interest in 
the quality of the internal environment is growing and we are glad that we 
can actively participate in this trend, which we see as one of the essential 
components of returning employees to offi  ces,” added Ryvola. 

Despite the many activities this year, Rilancio has not forgotten its goals 
from previous years and continues to focus on digitisation and Building 
Information Modelling (BIM), where it has a team of experts that is a reg-
ular part of the project management of the transfer of the BIM model to op-
eration, the deployment of FM processes and subsequently the operation 

RILANCIO HAS SURPASSED THE MILESTONE
of two million m2 of managed space

Waltrovka – Aviatica, Prague 5 ■ Facility management: Rilancio
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kritériem pro výběr pronajatých prostor. „Zájem 
o kvalitu vnitřního prostředí stoupá a jsme rádi, že 
se můžeme aktivně podílet na tomto trendu, který 
vnímáme jako jednu z podstatných složek návratu 
zaměstnanců do kanceláří,“ dodává Ryvola. 

Rilancio i přes mnohé aktivity letošního roku neza-
pomnělo na své cíle z let předchozích a nadále se 
věnuje digitalizaci a problematice BIM (Building 

Information Modeling), kde disponuje týmem od-
borníků, který je pravidelně součástí projektového 
řízení převodu modelu BIM do provozu, nasazení 
FM procesů a následně provozu dat v CAFM sys-
tému. Aktivně se rovněž podílí na tvorbě datové zá-
kladny z pohledu provozu, která zatím není přesně 
defi nována. „Výzvou zde bylo správně defi novat 
provozní data tak, aby model BIM byl přínosem 
i pro následnou správu objektu,“ upřesňuje Ryvola. 
Samotná optimalizace dat je tématem dnešní doby 
a Rilancio se jí bude věnovat i nadále. „O tom, 
nakolik se nám daří cíle z pohledu našich klientů 
naplňovat, svědčí i nárůst počtu budov, které nám 
nově svěřují do správy. Portfolio jsme jen letos roz-
šířili o dalších 170 000 m2, takže jeho celkový objem 
pokořil milník 2 milionů m2,“ uzavírá Michal Ryvola.

-PR-

of data in the CAFM system. It is also actively 
participating in the creation of a database from 
the point of view of operations, which has not yet 
been precisely defi ned. “The challenge here was 
to correctly defi ne the operating data so that the 
BIM model would also benefi t the subsequent 
management of the building,” Ryvola said. Data 
optimisation itself is a topical theme and Rilancio 
will continue to focus on it. “The increase in the 
number of buildings that we have newly been 
entrusted with managing is also a sign of how 
well we are fulfi lling our goals from the perspec-
tive of our clients. This year, we have expanded 
our portfolio by a further 170,000 m2, so its total 
volume has surpassed the milestone of 2 million 
m2,” concluded Michal Ryvola.

-Advertorial-

City Tower, Prague 4 ■ Facility management: Rilancio
Foto: archiv REICO IS ČS
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Na slavnostním galavečeru v pražském Foru 
Karlín byly v listopadu vyhlášeny výsledky 
a předána ocenění nejlepším projektům čes-
kého realitního trhu za uplynulý rok. O vítě-
zích 23. ročníku soutěže „Best of Realty“ roz-

hodla desetičlenná odborná porota. O nominaci 
se ucházely stavby dokončené po 1. lednu 2020 
v kategoriích Nová administrativní centra, 
Rezidenční projekty, Hotely, Průmyslové a skla-
dové areály, a na rozdíl od loňského ročníku se 

o vítězství utkaly opět i Rekonstruované kance-
láře a Obchodní centra. Vedle pražských získa-
ly ocenění také projekty v Plzni, Chrášťanech, 
Mělníku, Českém Krumlově, Strážném, Jihlavě, 
Prostějově, Olomouci, Brně i na Pustevnách.

Nová administrativní centra
1. Bořislavka Centrum, Praha 6; developer: 

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE 
(KKCG Real Estate); architekt / architekt interiéru: 
Aulík Fišer architekti / Aulík Fišer architekti 
a Studio Olgoj Chorchoj

2. Envelopa Offi  ce Center, Olomouc; Redstone; 
Studio acht

3. Astrid Offi  ces; Praha 7; UBM Development 
Czechia; Bogle Architects 

Rekonstruované kanceláře
1. Bubenská 1, Praha 7; developer: CPI Property 

Group / Bubenská 1; architekt / architekt interiéru: 
TaK Architects – Ing. arch. Marek Tichý

2. Hybernská 1, Praha 1; ECO-INVESTMENT; 
Architektonický ateliér Radan Hubička

3. Budova B BB Centra, Praha 4; PASSERINVEST 
GROUP; A8000

Obchodní centra
1. Aventin Jihlava; developer: AVENTIN; architekt / 

architekt interiéru: BEHF Architects
2. Futurum Brno; Trikaya; KOGAA studio / ARCHI JAM
3. Flow Building – Retail, Praha 1; Flow East; 

Chapman Taylor

Skladové a průmyslové areály
1. GLP Park Alza, Chrášťany u Prahy; developer: GLP; 

architekt / architekt interiéru: Fox plan 
2. VGP Park Prostějov; VGP Park Prostějov; VGP – 

industriální stavby 
3. Multimodální zóna Brno Airport; Panattoni Czech 

Republic Development; RotaGroup 

Rezidenční projekty většího rozsahu 
1. Nová Nuselská, Praha 4; developer: Trigema; 

architekt / architekt interiéru: AGE project 
2. Zahálka, Praha 12; Karlín Group / Horizon Holding 

– Madidou Trade; under-construction architects 
a Bevk Perović arhitekti 

3. MAISON Ořechovka, Praha 6; Penta Real Estate 
a bpd development; QARTA 

Rezidenční projekty menšího rozsahu 
1. Rezidence U Boroviček, Praha 6; developer: All 

New Development; architekt / architekt interiéru: 
Podlipný Sladký architekti

2. Kratochvíle Stochovská, Praha 6; JRD 
Development; Podlipný Sladký architekti / Notakio

3. Bytový dům Svornost, Plzeň 4; MDZZ - Svornost; 
Projectstudio8 Plzeň – Ing. arch. Bohuslav Strejc, 
Ing. Ondřej Janout, Ing. Jan Běl 

  
Hotely
1. Mosaic House Design Hotel, Praha 2; developer: 

Williams Hotel; architekt / architekt interiéru: 
Czech Hans design / Unykat (AT)

2. Ultra Premium Apartments, Český Krumlov; Ultra 
Premium Apartments; Sodomka Sodomková 
Architekti

3. Dvůr Lískový vrch, Strážný; developer: Gabreta; 
architekt / architekt interiéru: Ing. Petr Ráb / Petra 
Beckerová

Cena čtenářů
Byty Na Vackově (10. etapa), Praha 3; developer: 
Metrostav Development; architekt: MS architekti 
 
ARTN Award for Excellence
Chata Libušín na Pustevnách (obnova národní 
kulturní památky po devastujícím požáru); investor: 
Národní muzeum v přírodě; architekt: Dušan 
Jurkovič, Jakub Masák; projektant: Masák & Partner 

Environmentálně šetrný projekt
Bořislavka Centrum, Praha 6; developer: 
BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE; 
architekt: Aulík Fišer architekti

Zvláštní cena poroty
Nadační fond Senlife, Mělník; investor: Klášter 
Mělník s.r.o.; architekt: Ing. arch. Tomáš Eckschlager 
a Lukáš Drásta

Centrum Bořislavka, Praha 6 – 1. místo v kategorii Nová administrativní centra  
Developer: KKCG

BEST OF REALTY – svátek českého developmentu
Bubenská 1, Praha 7 – 1. místo v kategorii Rekonstruované kanceláře
Developer: CPIPG

VÍTĚZOVÉ 23. ROČNÍKU BEST OF REALTY
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This November, the results were announced 
and the awards handed out for the best proj-
ects of the Czech real estate market over 
the last year at the awards ceremony in 
Prague’s Forum Karlín. A ten-member profes-
sional jury decided on the winners of the 23rd 
annual “Best of Realty” awards. The nomina-
tions were submitted for buildings complet-
ed after 1 January 2020 in the categories New 
Offi  ce Centres, Residential Projects, Hotels, 
Industrial and Warehouse Complexes and, 
unlike last year, Reconstructed Offi  ces and 
Shopping Centres once again competed to 
win. Besides Prague, the awards were also 
awarded to projects in Plzeň, Chrášt‘any, 
Mělník, Český Krumlov, Strážné, Jihlava, 
Prostějov, Olomouc, Brno and Pustevny.

“This year‘s awards have shown that despite the 
coronavirus crisis and corresponding restrictions, 
the real estate market is developing further and 
interesting and high-quality projects are still enter-
ing it,” explained Jury chairman Tomáš Drtina. The 
members of the jury were representatives of the 
Association for Real Estate Market Development 
(ARTN), the Czech Green Building Council, bank-
ers, real estate agents and consulting companies.
Among the new offi  ce centres, the Bořislavka 

Centrum project, developed by KKCG Real 
Estate and the studio Aulík Fišer architekti, which 
extended the off er of modern offi  ces and business 
areas in Prague 6, took the real estate “Oscar”. 
The jury highlighted its contribution to sustainabil-
ity, combined with attractive inspiring architecture 
and an unprecedented large representation of 
artworks placed in the project’s private and pub-
lic spaces. The building is also the holder of the 
Environmental Project of the Year award. The 
Envelopa offi  ce centre from the development 
company Redstone took silver for the second-best 
offi  ce building of the year in the Czech Republic; 
bronze was won by the Prague complex Astrid 
Offi  ces from UBM Development in Holešovice.

The category of Reconstructed Offi  ces
was dominated by the Bubenská 1 project in 
Prague 7, which the investor CPIPG, together with 
architects of Prague studio TaK Architects, are be-
hind. The jury appreciated the precise and gener-
ous reconstruction of the signifi cant Functionalist 
building as well as its sensitive transformation into 
a modern offi  ce building that meets all current 
standards. During the reconstruction, a number of 
original valuable elements were preserved, thanks 
to which Bubenská 1 boasts a unique genius loci. 
The Hybernská 1 project in the centre of Prague 

and Building B of Prague’s BB Centrum from 
Passerinvest Group, also took the winner’s po-
dium taking 2nd and 3rd place.

In the category of Shopping Centres, which 
returned after a short pause, the Aventin proj-
ect in Jihlava placed above all others for its suc-
cessful implementation that, with its conception, 
scale and richness of the rental mix, goes beyond 
the usual form of retail parks and signifi cantly ex-
panded the shopping possibilities in the region. 
Representatives of Trikaya also came to the 
podium for the Futurum Brno shopping centre, 
which also underwent a successful renovation, 

Aventin Jihlava – The best shopping centre award ■ Developer: Aventin GLP Park Chrášťany – ALZA ■ The best industrial project award ■ Developer: GLP

BEST OF REALTY – a celebration 
of Czech development

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc – The second best 
new offi  ce development award ■ Developer: Redstone
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„Letošní ročník ukázal, že navzdory koronavi-
rové krizi a přijatým restrikcím se nemovitostní 
trh dále rozvíjí a stále na něj vstupují zajímavé 
a velmi kvalitní projekty,“ uvedl předseda poroty 
Tomáš Drtina. Členy odborné jury byli zástupci 
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), 
České rady pro šetrné budovy, bankéřů, realit-
ních makléřů a poradenských fi rem.

Mezi novými administrativními centry si po-
myslného realitního Oskara odnesl projekt 
Bořislavka Centrum developera KKCG Real 
Estate a ateliéru Aulík Fišer architekti, který roz-
šířil nabídku moderních kanceláří a obchodních 
ploch v Praze 6. Porota vyzdvihla jeho přínos 
v oblasti udržitelnosti v kombinaci s atraktivní 
inspirativní architekturou a nebývale rozsáhlé 
zastoupení uměleckých děl umístěných v sou-
kromém i veřejném prostoru projektu. Stavba je 
současně držitelem ocenění Environmentální 
projekt roku. Stříbro a ocenění druhé nejlepší 
kancelářské budovy roku v Česku putovalo do 
Olomouce, administrativnímu centru Envelopa 
developerské společnosti Redstone; bronz zís-
kal pražský komplex Astrid Offi  ces společnosti 
UBM Development v Holešovicích.

Kategorii rekonstruovaných kanceláří ovládl 
projekt Bubenská 1 v Praze 7, za nímž stojí in-
vestor CPIPG spolu s architekty pražského stu-
dia TaK Architects. Porota ocenila precizně a vel-
koryse provedenou rekonstrukci významného 
funkcionalistického objektu a zároveň jeho citlivý 
přerod v moderní kancelářskou budovu, která 
splňuje veškeré současné standardy. Při rekon-
strukci byla zachována řada původních cenných 
prvků, díky nimž se Bubenská 1 pyšní jedineč-
ným geniem loci. Na stupních vítězů stanul i pro-
jekt Hybernská 1 v centru Prahy a Budova B 
pražského BB Centra společnosti Passerinvest 
Group, které obsadily 2. a 3. příčku.

V kategorii obchodních center, která se po 
menší odmlce vrátila opět na scénu, postavila 
porota nejvýše projekt Aventin v Jihlavě, a to 
za úspěšnou realizaci, která se svým pojetím, 

rozsahem a bohatostí nájemního mixu vymyká 
obvyklé podobě retail parků a významně roz-
šířila nákupní možnosti v regionu. Pro prestižní 
ocenění si na podium přišli i zástupci společnosti 
Trikaya za OC Futurum Brno, které prošlo zda-
řilou renovací, a zástupci společnosti Flow East 
a týmu architektů Chapman Taylor, kteří stojí za 
nově dokončenou supermoderní budovou Flow 
v horní části Václavského náměstí, kde umísti-
la svou vlajkovou českou prodejnu ikona mladé 
módy – irská značka Primark.

Mezi průmyslovými a skladovými areály se 
na stupni nejvyšším umístil projekt GLP Park 
Alza v Chrášťanech u Prahy. Ten zvítězil zejmé-
na díky aplikaci chytrých technologií a obnovitel-
ných zdrojů v distribučním centru české jednič-
ky na trhu e-commerce. Porota ocenila i úpravu 
venkovních prostor parku určených pro veřejnost 
a udržitelný systém nakládání s dešťovou vodou 
a její zpětné využití. K oceněným patří také VGP 
Park Prostějov a Multimodální zóna Brno Airport.

V tradičně nejsilněji zastoupené kategorii re-
zidenčních projektů získalo letos nominaci 
19 uchazečů: deset v kategorii bytových projektů 
menšího rozsahu (do 50 bytových jednotek) 
a devět v kategorii rezidenčních projektů většího 
rozsahu (nad 51 bytových jednotek). V první z nich 
vybojoval pomyslné zlato projekt Rezidence 
U Boroviček v Praze 6. Porotci vyzdvihli zdařilou 

Centrum Bořislavka – Ocenění Environmentální projekt 
roku ■ Developer: KKCG Futurum Brno – 2. místo v kategorii Obchodní centra

VGP Park Prostějov – 2. místo v kategorii Skladové a průmyslové areály ■ Developer: VGP
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and representatives of Flow East and the team of 
architects from Chapman Taylor, who are behind 
the newly completed super-modern Flow build-
ing at the top of Wenceslaus Square, where the 
Irish icon of youthful fashions, Primark, placed its 
Czech fl agship store.

The GLP Park Alza project in Chrášt’any near 
Prague was ranked among the highest level of in-
dustrial and warehouse spaces. It won mainly 
thanks to the application of smart technologies 
and renewable resources in the distribution cen-
tre of the Czech leader of the e-commerce mar-
ket. The jury also appreciated the landscaping of 
the park’s outdoor areas intended for the public 
and the sustainable handling of rainwater and its 
reuse. VGP Park Prostějov and the Multimodal 
Zone Brno Airport were also awarded.

This year, 19 candidates were nominated in 
the traditionally strongest category of resi-
dential projects: ten in the category of Small 
Residential Projects (up to 50 housing units) 

and nine in the category of Large Residential 
Projects (over 51 housing units). In the fi rst of 
these, the Rezidence U Boroviček project in 
Prague 6 took the top prize. The judges highlight-
ed the high-quality architecture of the project, 
which brings a new qualitative level of housing 
to the locality. The residence also drew attention 
through its use of environmentally-friendly tech-
nologies for building operations, its work with 

details in the common areas and the grandly-
designed common garden. 

The highest-rated Large Residential Project is 
the Nová Nuselská complex in Prague 4. In the 
concept of family housing, the developer Trigema 
attracted the jury’s attention through the sensi-
tive connection of modern architecture with the 
existing buildings, the functional arrangement 

Rezidence U Boroviček – The best small residential project ■ Developer: All New Development

Zahálka, Prague 12 (Silver)
Developer: Karlín Group / Horizon Holding

Na Vackově, Prague 3 – Public Award 
Developer: Metrostav Development

Kratochvíle Stochovská, Prague 6 (Silver)
Developer: JRD
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architekturu projektu, který do lokality přináší no-
vou kvalitativní úroveň bydlení. Rezidence zaujala 
také využitím k přírodě šetrných technologií pro 
provoz domu, prací s detaily ve společných pro-
storách a velkoryse řešenou společnou zahradou. 

Nejvýše hodnoceným rezidenčním projek-
tem většího rozsahu je areál Nová Nuselská 
v Praze 4. V  konceptu rodinného bydlení de-
velopera Trigema jury zaujalo citlivé propojení 
moderní architektury se stávající zástavbou, 

funkční uspořádání jednotek i rozsáhlý uzavře-
ný vnitroblok přispívající k vysokému komfortu 
bydlení, včetně služeb, které doplnily stávající 
občanskou vybavenost. Stříbrnou a bronzovou 
pozici slavily konsorcia Karlín Group / Horizon 
Holding za rezidenční komplex Zahálka a Penta 
Real Estate / BPD Development za svůj projekt 
MAISON Ořechovka.

V kategorii hotelů získal titul Mosaic House 
Design Hotel v Praze 2 díky vkusné a stylo-
vé rekonstrukci plně respektující historii domu 
v centru Prahy. Cena veřejnosti (čtenářů medi-
álních partnerů) patří projektu Byty Na Vackově 
v Praze 3.

Zvláštní cenu poroty si odnesl Nadační fond 
Senlife Mělník. Ten založila společnost Senlife 
za účelem podpory seniorů a zvyšování kvality 
jejich života. Povolení na rekonstrukci více než 
20 let chátrajícího objektu kláštera v Mělníce 
získala v září roku 2020. S náklady 80 milionů 
korun zvládla za 10 měsíců plně zrekonstruo-
vat zdevastovanou budovu, kde vznikl domov 
pro seniory, spojující v sobě historii místa i mo-
derní technologie. První senioři se do domova 
začali stěhovat letos v srpnu. Asociace pro roz-
voj trhu nemovitostí udělila svou cenu „Award 
for Excellence“ obnově národní kulturní 
památky – chaty Libušín na Pustevnách 
v Beskydech – která byla na jaře 2014 zničena 
devastujícím požárem.

Do Síně slávy byla letos poprvé uvedena ne 
jedna, ale dvě osobnosti: Tamir Winterstein 
in memoriam a Robert Neugröschel. Oba se 
zařadili mezi klíčové aktéry tuzemského deve-
loperského trhu a významně se zasloužili o jeho 
rozvoj a kultivaci.

Spolu s oceněním vítězů soutěže byl záro-
veň vyhlášen další, v pořadí již 24. ročník; do 
něj se mohou hlásit projekty, které byly do-
končeny mezi 1. lednem 2021 a podzimem 
roku 2022.

Nová Nuselská, Praha 4 – 1. místo v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu ■ Developer: Trigema

Mosaic House, Praha 1 – 1. místo v kategorii Hotely
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of the units and the extensive closed courtyard 
contributing to the high comfort of living, includ-
ing the services that complemented existing civ-
ic amenities. The Karlín Group / Horizon Holding 
and Penta Real Estate / BPD Development con-
sortia celebrated silver and bronze respectively 
for the Zahálka residential complex and for the 
MAISON Ořechovka project.

In the category of hotels, Mosaic House 
Design Hotel in Prague 2 won fi rst place thanks 
to its tasteful and stylish reconstruction fully re-
specting the history of the building in the centre 
of Prague. The Public Choice Award (from the 
readers of the media partners) went to the Byty 
na Vackově project in Prague 3.

The Special Jury Prize was given to the Senlife 
Mělník Foundation Fund. It founded the com-
pany Senlife in order to support seniors and to 
improve their quality of life. It received the permit 
for the reconstruction of the monastery in Mělník, 
which had been falling into disrepair for more 
than 20 years, in September of 2020. With costs 
of CZK 80 million, it managed to fully reconstruct 
the devastated building in 10 months, creating 
a senior citizen’s home combining the history of 
the site and modern technologies. The fi rst se-
nior citizens started to move into their homes this 
August. The Association for Real Estate Market 
Development granted its Award for Excellence 
to the renewal of a national cultural monu-
ment, Chata Libušín in Pustevny in the 

Beskid Mountains, which was destroyed by 
a devastating fi re in the spring of 2014.

This year, for the fi rst time, not one but two per-
sonalities were introduced to the Hall of Fame: 
Tamir Winterstein in memoriam and Robert 
Neugröschel. Both are among the key players in 

the domestic development market and contributed 
signifi cantly to its development and advancement.

Together with the declaration of the winners, 
the 24th annual awards were announced, for 
which projects that were completed between 
1 January 2021 and the autumn of 2022 can apply.

Ultra Premium Apartments, Český Krumlov ■ Hotels category – Silver Award

Chata Libušín, Pustevny – ARTN Award for ExcellenceSenior House Mělník – Special Jury Award
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