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Křivka výsledků realitního investičního trhu 
pokračuje letos v poklesu, který zahájil loň-
ský útlum a nejistota v důsledku epidemie 
c ovid. Oproti loňskému celoročnímu obje-
mu uzavřených transakcí ve výši 2,66 mi-
liardy eur (o 400 milionů eur nižšímu než 
v roce 2019) letos poradci očekávají pouhé 
2 miliardy. Tempo propadu naznačilo již prv-
ní čtvrtletí s výsledkem necelých 300 milio-
nů eur, tedy o 25 % nižším než ve stejném 
období roku 2020, a to i po odečtení loňské-
ho prodeje nájemního bytového portfolia 
Residomo za 1,3 miliardy eur. Při porovná-
ní celkových čísel meziroční propad ataku-
je hodnotu 80 %. K investovanému objemu 
přidalo zatím (do konce května 2021) druhé 
čtvrtletí podle poradců CBRE součet trans-
akcí přesahující 100 milionů eur. Nejvíce 
obchodů se uzavřelo v kancelářském seg-
mentu, za všechny lze jmenovat prodeje 
Avenir Business Parku v Praze 5, který zís-

kala společnost AFI Europe za 66,5 milionů 
eur, nebo Explora Business Centra v téže 
lokalitě. Majitele změnilo ve druhém kvartá-
lu také zatím jediné letos prodané nákupní 
centrum, Korso Karviná. 

Jasným favoritem a hlavním cílem investorů se 
v nejisté době epidemie covid staly i logistické 
nemovitosti, které se těší velmi intenzivnímu 
zájmu také ze strany nájemců, především fi rem 
z oblasti e-commerce a doručovacích služeb. Ty 
prošly velmi dynamickým vývojem v důsledku 
vládních opatření v souvislosti s epidemií covid 
a začaly intenzivně poptávat sklady co nejblíže 
centrům velkých měst. 

Převis poptávky vede k rychlému nárůstu cen 
v sektoru. Yield se u kvalitní logistické ne-
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ČESKÝ INVESTIČNÍ TRH 
pokračuje v poklesu

Selected investment transactions in Q1/2021 & Q2/2021

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

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

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

Q1/2021 Unicity Plzeň Pilsen Residential 23 Daramis Heimstaden Bostad

Q1/2021 Proton Therapy Center Czech Prague 8 Healthcare Est 97 Immorent Raiffeisen Leasing 

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

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

Q2/2021 Avenir Business Park Prague 5 Offi ce 66,5 Tristan Capital Partners (EPISO 4) AFI Europe

Q2/2021 Explora Business Centre Prague 5 Offi ce na 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 Investment VCHT

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

Q2/2021 Pergamenka Holešovice Prague 7 Residential 48 Finep Heimstaden Bostad

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

Prime yields Q1/2021

Offi ce 4,25 %

Retail – unit shops 4 %

Retail – shopping centres 5,50 %

Retail – warehouse parks 6 %

Industrial – distribution warehouse 5 %

Light industrial 5 %

Source/Zdroj: JLL

Kancelářský komplex Avenir Business Park v Praze 5 – Nových Butovicích koupila ve druhém čtvrtletí 2021 za částku 
66,5 mil. eur společnost AFI Europe

Obchodní centrum Korso Karviná získal ve druhém 
kvartále 2021 investiční fond společnosti Conseq
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This year, the results curve of the real estate 
investment market is continuing its decline, 
which began with last year’s slump and un-
certainty as a result of the covid epidemic. 
Compared to last year’s total volume of com-
pleted transactions in the amount of 2.66 bil-
lion euros (400 million euros less that in 2019), 
this year experts expect only 2 billion. The 
fi rst quarter, with a result of nearly 300 million 
euros, i.e., 25 % lower than in the same period 
in 2020, even after deducting last year’s sale 
of the Residomo rental housing portfolio for 
1.3 billion euros, indicated the rate of decline.  
When comparing the overall numbers, the 
year-on-year drop attacks the value of 80 %. 
So far, the second quarter (until the end 
of May 2021) has only seen a sum exceed-
ing 100 million euros added to the invested 

volume, according to the advisors at CBRE. 
Most transactions were concluded in the of-
fi ce segment, with the sale of Avenir Business 
Park in Prague 5, which AFI Europe acquired 
for 66.5 million euros, or Explora Business 
Centre in the same locality, being prime ex-
amples. So far, the only shopping centre sold 
this year, Korso Karviná, also changed hands 
in the second quarter. 

Logistics properties became a clear favourite and 
the main target of investors in the uncertain times 
of the covid epidemic, also enjoying very intense 
interest on the part of tenants, primarily compa-
nies from the area of e-commerce and delivery 
services. They underwent highly dynamic devel-
opment as a result of the government measures in 
connection with the covid epidemic and started to 

intensively demand warehouses as close as pos-
sible to the centres of large cities. 

The excess demand led to the rapid increase in 
prices in the sector. The yield for quality logistics 
properties, according to Cushman & Wakefi eld, 
decreased from 5.5 to 4.5 percent, which repre-
sents an increase in the value of the properties by 
more than 20 percent over fi ve months at a stable 
amount of rent. “It is absolutely a record-breaking 
development. I have never seen such a rapid in-
crease in prices and shift in yields in any sector 
of the commercial real estate market. The demand 
on the part of tenants is also at a record high and 
the vacancy rate at a record low; in Prague just 
2 percent.” commented Michal Soták, Partner 
and Head of the Investment Team in the Czech 
Republic for Cushman & Wakefi eld. 

So far in 2021, according to CBRE, the share of 
the logistics segment on the overall volume of con-
cluded transactions reached less than one-fi fth, 
i.e., 61 million out of a total of 395.5 million euros 
traded by 1 June 2021. Two transactions were 
concluded: for 51 million euros, the Australian in-
vestor Cromwell purchased four regional assets 
in the Czech Republic as part of the Arete portfo-
lio, for which it paid a total of 113.2 million euros. 
Expandia then acquired Industrial Park Červený 

Explora Business Centre in Prague 5 – Nové Butovice was acquired by Trigea in Q2/2021

CZECH INVESTMENT MARKET continues to drop

Arete’s industrial portfolio in CR and Slovakia was 
acquired by Cromwell in Q1/2021 for EUR 113 mil.
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movitosti podle Cushman & Wakefi eld snížil 
z 5,5 na 4,5 procenta, což při stabilní výši nájmu 
představuje nárůst hodnoty nemovitosti o více 
než 20 procent za pět měsíců. „Jde o absolutně 
rekordní vývoj – s takto rychlým zvýšením ceny 
a posunem v yieldech jsem se zatím v žádném 
sektoru trhu komerčních nemovitostí nesetkal. 
Rekordně vysoká je poptávka ze strany nájemců 
a rekordně nízká neobsazenost – v Praze kolem 
pouhých 2 procent,“ komentuje Michal Soták, 
partner a vedoucí investičního týmu v České re-
publice, Cushman & Wakefi eld. 

Podíl logistického segmentu na celkovém ob-
jemu uzavřených obchodů dosáhl v roce 2021 
zatím podle CBRE necelé pětiny celkového ob-
jemu dosud uzavřených investic, tzn. 61 milionů 
z celkových 395,5 milionů eur, zobchodovaných 
do 1. 6. 2021. Uzavřeny byly dvě transakce: aus-
tralský investor Cromwell koupil za 51 milionů 
eur čtyři regionální aktiva v ČR v rámci portfolia 
Arete, za které celkově zaplatil 113,2 milionu 
eur. Společnost Expandia pak získala za 10 mi-
lionů eur Industrial Park Červený Kostelec na 
Královéhradecku, který prodávali soukromí češ-
tí investoři. 

Téměř dvě třetiny dosavadního objemu investic 
si připsaly kanceláře. Od začátku letošního roku 
se podle CBRE zobchodovaly administrativní 

projekty v celkové hodnotě 253,5 milionu eur 
a segment se může pochlubit také sérií uzavře-
ných obchodů ve druhém čtvrtletí. Z význam-
ných transakcí prvního kvartálu lze jmenovat 
prodej kancelářské budovy Parkview, který od 
developera Skanska koupil za 77 milionů eur 
významný německý investor Deka Immobilien. 
Skupina Passerinvest tuto částku překonala 
prodejem administrativního komplexu Nová 
Karolina Park v Ostravě lokálnímu developerovi 
RT Torax Group za 80 milionů eur. 

Ve druhém čtvrtletí navázala společnost AFI 
Europe, která získala administrativní komplex 
Avenir Business Park v Nových Butovicích 
v Praze 5 od Tristan Capital Partners za 
66,5 milionu eur. O kanceláře s celkovou plo-
chou 25 600 m2 v Aveniru se dělí nájemci jako 
ČSOB, ING, Porsche, McDonald‘s, Conduent, 
Dermacol, Simac Technik či Coloplast. Ve stej-
né lokalitě se prodala i kancelářská budova 
Explora Business Centre, stojící přímo nad 
stanicí metra Nové Butovice. Od prodávajícího 
Golden Star Group získal objekt za nezveřejně-
nou cenu český investiční fond Trigea, patřící do 
skupiny Partners. 

Dvojice transakcí proběhla také v Brně, kde 
změnily majitele dvě kancelářské nemovitosti: 
Millenium Center a Platinium. ČS nemovitost-

ní fond prodal kancelářský komplex Platinium 
s pronajímatelnou plochou 9 300 m2 a jmény jako 
KPMG, Commerzbank, Cyrrus nebo ČSOB na 
seznamu nájemců za 23,5 milionu eur investič-
ní skupině RSBC. Stejný investor krátce předtím 
získal také komplex čtyř budov Millenium Center, 
které je kombinací rekonstrukce a novostavby, 
za 7,5 milionu eur od prodávajícího Generali 
Investment CEE. 

„Samozřejmě se hodně hovoří o změnách, kte-
ré na kancelářském trhu vyvolá rostoucí podíl 
práce z domova. Očekává se pokles poptáv-
ky po kancelářích, nemyslím si ale, že výrazně 
ovlivní pražský trh s jeho limitovanou výstavbou. 
Neobsazenost, která měla podle předpovědí 
přesáhnout 10 %, se v reálu drží kolem 7,6 % 
a potvrzuje tak odolnost segmentu,“ komentuje 

Budovu Platinium v Brně získala od ČS nemovitostního 
fondu česká společnost RSBC

Kancelářskou budovu Parkview získal v prvním čtvrtletí 2021 německý investor
Deka Immobilien za 77 milionů eur

Administrativní komplex Nová Karolina Park v centru Ostravy koupil v prvním 
čtvrtletí 2021 domácí investor RT Torax Group za 80 milionů eur
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Kostelec in the Hradec Králové Region for 10 mil-
lion euros, which it sold to private Czech investors. 

Offi  ces reported almost two-thirds of the current 
volume of investments. From the beginning of this 
year, according to CBRE, offi  ce projects traded in 
a total value of 253.5 million euros and the segment 
can also boast a series of transactions included in 
the second quarter. The signifi cant transactions in 
the fi rst quarter include the sale of the Parkview
offi  ce building, which the major German investor 
Deka Immobilien purchased from the developer 
Skanska for 77 million euros. The Passerinvest 
Group exceeded this amount with the sale of the 
Nová Karolina Park offi  ce complex in Ostrava to 
the local developer RT Torax Group for 80 mil-
lion euros. 

AFI Europe followed in the second quarter with 
its acquisition of the offi  ce complex Avenir 
Business Park in Nové Butovice in Prague 5 
from Tristan Capital Partners for 66.5 million 
euros. Tenants such as ČSOB, ING, Porsche, 
McDonald’s, Conduent, Dermacol, Simac Technik 
and Coloplast have divided up the offi  ces in Avenir 
with a total area of 25,600 m2. In the same local-
ity, the Explora Business Center, standing di-
rectly above the Nové Butovice metro station, was 
also sold. The Czech investment fund Trigea, 
which belongs to the Partners group, acquired the 
building for an undisclosed price from the seller, 
Golden Star Group. 

A pair of transactions also took place in Brno, 
where two offi  ce properties changed hands: 
Millenium Center and Platinium. The ČS real 
estate fund sold the Platinium offi  ce complex with 
a leasable area of 9,300 m2 and names like KPMG, 
Commerzbank, Cyrrus and ČSOB on the list of 
tenants for 23.5 million euros to the investment 
group RSBC. A short time previously, the same in-
vestor also acquired Millenium Center, a complex 
of four buildings, which is a combination of recon-
structed and new buildings, for 7.5 million euros 
from the seller Generali Investment CEE. 

“Of course, there has been a lot of talk about the 
changes that the growing share of home offi  ce will 
evoke on the offi  ce market. A decrease in the take-
up of offi  ces is expected, though I don’t think that 
it will signifi cantly aff ect the Prague market with 
its limited construction. The vacancy rate, which 
was supposed to exceed 10 % according to pre-
dictions, is actually hovering around 7.6 %, which 
confi rms the resiliency of the segment,” Soták 
commented. Yields in the offi  ce sector, according 
to JLL, are on the level of 4.25 %. 

The dominance of the offi  ce sector in the sec-
ond quarter was interrupted by what is so far the 
only transaction in the retail segment: the sale of 
the Korso Karviná shopping centre. Conseq 
Investment Management acquired the property 
from the Bluehouse investment company and 
added it to this Coseq Realitní fund. It is the fi rst 

sale of a shopping centre this year. In the fi rst 
quarter, only one retail park changed ownership, 
RP Poděbradská in Prague 9, purchased by the 
same investor, Conseq, for 9 million euros from 
the pair of sellers, KPD Group and Exafi n. The re-
sulting 27.4 million euros invested in the fi rst fi ve 
months into retail meant a share of 6.3 % in the 
volume of investments to date.  

Nevertheless, Tomáš Krus from Capital Markets 
in CBRE claims that the increase in activity in the 
retail segment is actually surprising. “Just like all 
throughout all of Europe, there is considerable in-
terest in retail parks in the Czech Republic and in 
retail in general, including super- and hypermar-
kets. In addition to this, several funds interested in 
shopping centres appeared. Even though the circle 
of investors in this segment is limited so far, we ex-
pect several interesting transactions will be con-
cluded over the next 6 to 12 months,” stated Krus. 

The spectrum of realised transactions this year is 
completed by the sale of a pair of B&B Hotels 
in Prague and in Budapest, which the hotel 
group sold to the investor Primorial REIM and 
subsequently leased it back. Thus, the hotel seg-
ment contributed less than 1 % (3.1 million eu-
ros) to this year’s overall volume of investments. 
Nevertheless, Cushman & Wakefi eld pointed out 
that the expected distress sale did not take place 
in the sector. All the owners do not yet want to un-
dersell their properties.Millenium Brno was acquired in Q2/2021 by RSBC

Korso Karviná shopping centre was acquired in Q2/2021 from Bluehouse Capital by Conseq Investment Management
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Soták. Yieldy v kancelářském sektoru se podle 
JLL pohybují na úrovni 4,25 %. 

Dominanci kancelářského sektoru ve druhém 
čtvrtletí narušila zatím pouze jediná transakce 
v segmetu retailu: červnový prodej nákupního 
centra Korso Karviná. Od investiční společ-
nosti Bluehouse nemovitost získala společnost 
Conseq Investment Management, která ji zařa-
dila do svého fondu Conseq Realitní. Jedná se 
o první letošní prodej nákupního centra. V prvním 
čtvrtletí změnil majitele pouze jediný retail park, 
RP Poděbradská v Praze 9, který koupil stejný 
investor, společnost Conseq, za 9 milionů eur 
od dvojice prodávajících KPD Group a Exafi n. 
Výsledných 27,4 milionu eur investovaných za 
prvních pět měsíců do retailu znamenalo podíl 
6,3 % na dosavadním letošním objemu investic.  

Tomáš Krus z oddělení Capital Markets ve spo-
lečnosti CBRE přesto tvrdí, že nárůst aktivity 
v segmentu retailu je až překvapivý. „Stejně jako 
v celé Evropě i v ČR je značný zájem o retail par-
ky a obecně o retail zahrnující super- a hyper-
markety. Vedle toho se objevilo také několik fon-
dů se zájmem o nákupní centra. I když je okruh 
investorů v tomto segmentu zatím limitovaný, 

očekáváme, že se během 6 až 12 měsíců uzavře 
několik zajímavých transakcí,“ uvádí Krus. 

Spektrum dosud letos realizovaných obchodů do-
plňuje prodej dvojice hotelů B&B Hotels v Praze 
a v Budapešti, které hotelová skupina prodala in-
vestorovi Primorial REIM a následně si je od něj 
pronajala. Hotelový segment tak k celkovému le-
tošnímu objemu investic přispěl pouze necelým 
1 % (3,1 milionu eur). Cushman & Wakefi eld nic-
méně upozorňují, že v sektoru neproběhl očekáva-
ný distresový výprodej. Všichni majitelé zatím své 
nemovitosti odmítají prodávat pod cenou. 

Vedle ožívajícího retailu se do hledáčku in-
vestorů dostávají také alternativní segmenty, 
k nimž patří především nájemní bydlení; to si 
od začátku roku do konce května připsalo po-
dle CBRE celkový objem investic 25,3 milionu 
eur, tzn. 6,3 % celku. Yield je podle Cushman 
& Wakefield ve srovnání s ostatními sektory 
nejnižší, pouhá 4 %. Rozdílný je podle nich 
přístup lokálních a zahraničních investorů 
k výběru produktů. Zatímco domácí investoři 
preferují koupi již existujících a pronajatých 
budov, kterých je na trhu málo, ti zahraniční 
se častěji zajímají o forward deals (předpro-
deje), kdy developer postaví projekt po do-
mluvě s investorem, který se ho zaváže po 
dokončení koupit. 

V prvním čtvrtletí vyústil zájem o rezidenční 
aktiva do dvou transakcí: developer Daramis 
prodal projekt Unicity s 226 nájemními byty 
v Plzni za 23 milionů eur švédskému investorovi 
Heimstaden Bostad a další český developer 
Trigema naopak koupil areál lihovaru v Praze 5 
na Smíchově od projektové společnosti Zlatý 
Lihovar, jejímž jediným akcionářem byla fi rma 
Goldfi n Investments. Brownfi eld hodlá promě-
nit v novou čtvrť s 600 byty, z nichž část bude 
určena pro nájemní bydlení. V červnu vstoupil 
investor Heimstaden nákupem rezidenčního 
portfolia v Holešovicích na pražský trh. Za 
164 plně vybavených nájemních bytů doplně-
ných o 4 nebytové jednotky a 162 parkovacích 
stání, které postaví developer Finep na míru, za-
platí 1,2 miliardy korun.

Za téměř polovinou objemu transakcí (44 %) 
stáli v prvním kvartálu 2021 podle JLL čeští 
investoři, 26 % se podíleli němečtí a 18 % na-
koupili singapurští investoři. Spektrum doplňují 
švédské investice (8 %), následované francouz-
skými (4 %). Výhled je mírně optimistický, i když 
předpovídaný celkový objem zobchodovaných 
nemovitostí v roce 2021 za 2 miliardy eur zůsta-
ne pozadu za rokem 2020 s 2,66 miliardami eur 
zhruba o čtvrtinu.

Na loňskou výjimečnou akvizici bytového portfolia Residomo v hodnotě 1,3 miliardy eur navázal švédský investor 
Heimstaden letos nákupem 226 bytů v Plzni v komplexu Unicity (Q1/2021) a dalšího bytového portfolia v Praze 7 – 
Holešovicích (Q2/2021). Za 164 plně vybavených bytů v projektu Pergamenka zaplatí developerovi Finep 1,2 miliardy korun

Areál Zlíchovského lihovaru na Smíchově koupila letos 
v únoru developerská skupina Trigema. Brownfi eld 
plánuje proměnit v novou čtvrť s 600 byty a 4 500 m2 
obchodních ploch
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In addition to the reviving retail, investors are also 
targeting alternative segments, which primarily in-
clude rental housing; from the beginning of the 
year until the end of May, it added a total invest-
ment volume of 25.3 million euros, i.e., 6.3 % of 
the total, according to CBRE. The yield is lowest 
in comparison to the other sectors, according to 
Cushman & Wakefi eld, at only 4 %. They claim 
that the approach of local and foreign investors 

to the selection of products is diff erent. While lo-
cal investors prefer to purchase already-existing 
and leased buildings, of which there are few on 
the market, foreign investors are more often inter-
ested in forward deals, where the developer builds 
a project upon agreement with the investor, who 
undertakes to purchase it upon completion. 

In the fi rst quarter, the interest in residential assets 
led to two transactions: the developer Daramis 
sold the Unicity project with 226 rental fl ats in 
Plzeň for 23 million euros to the Swedish investor 
Heimstaden Bostad and another Czech inves-
tor Trigema purchased, on the contrary, the dis-
tillery complex in Prague 5 in Smíchov from 
the project company Zlatý Lihovar, whose sole 
shareholder was Goldfi n Investments. It intends 
on transforming the brownfi eld into a new neigh-

bourhood with 600 fl ats, some of which will be for 
rental housing. In June, the investor Heimstaden
entered the Prague market with the purchase of 
a residential portfolio in Holešovice. It paid 
1.2 billion crowns for 164 fully-equipped fl ats along 
with 4 non-residential units and 162 parking spots, 
which the developer Finep will custom build.

Czech investors, according to JLL, were behind 
almost half (44 %) of the volume of transactions 
in Q1 2021, German investors had a 26 % share 
and Singapore investors 18 %. The spectrum is 
rounded out by Swedish investments (8 %), fol-
lowed by French (4 %). The outlook is slightly 
optimistic, even though the expected overall vol-
ume of traded properties in 2021 at 2 billion euros 
is roughly a quarter behind the year 2020, with 
2.66 billion crowns.

Unicity Pilsen – a portfolio of 226 rental fl ats was 
acquired by Heimstaden in Q1/2021. In Q2 the investor 
expanded to the Prague market with the acquisition of 
the Pergamenka project in Prague 7 – Holešovice with 
164 fl ats for rent
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Investiční skupi-
na RSJ pokraču-
je v rozšiřování 
portfolia realit-
ních investičních 
fondů pro kvalifi -
kované investory, 
prostřednictvím 
kterých investuje 
do developmentu 
i výnosových ak-
tiv a nově také do 

developerských pozemků. Zároveň posouvá 
do stadia výstavby některé z připravova-
ných developmentů: v květnu zahájila stav-
bu dvou rezidenčních projektů – Rezidence 
U Šárky s developerem Finep a Bohdalecké 
kvarteto s JRD Group. U Chomutova má 
RSJ Investments platné stavební povolení 
na výstavbu dvou hal s celkovou plochou 
téměř 90 000 m2 v připravovaném logistic-
kém areálu Panattoni Park Chomutov North 
a u východního pobřeží Afriky chystá roz-
šíření luxusního hotelového resortu Zuri 
Zanzibar, jehož obsazenost překonává oče-
kávání i přes současný celosvětový propad 
hotelového segmentu.
 
Logistika na vzestupu
„Z pohledu konzervativního investora vnímáme 
slibný vývoj v sektoru logistiky a rezidenčního 
developmentu,“ jmenuje priority člen předsta-
venstva RSJ Investments Lukáš Musil. „Strmý 
vzestup prvně jmenovaného podnítila rostoucí 
poptávka po skladovacích kapacitách přede-
vším ze strany e-commerce, která zaznamena-
la boom v době uzavření kamenných prodejen 
z důvodu pandemie covid. Dalším faktorem, 

který vtiskne sektoru výrazný impuls v blízké 
budoucnosti, je očekávaný přesun výroby z Asie 
zpět do Evropy z důvodu zranitelnosti distribuč-
ních kanálů, kterou právě krize spojená s pande-
mií odhalila v plném rozsahu. Sektor rezidenční-
ho developmentu pak je postavený na jedné ze 
základních lidských potřeb, jíž bydlení bezespo-
ru je. Poptávka neklesá, naopak stále převyšuje 
nabídku.“

90 000 m2 u německých hranic
S platným stavebním povolením v ruce chys-
tá investiční skupina RSJ společně s develo-
perem Panattoni zahájení výstavby první haly 
v areálu Panattoni Park Chomutov North. 
Logistický park leží u obce Jirkov vzdálené 7 km 
od Chomutova. Díky poloze u rychlostní komu-
nikace E442 a vynikajícímu dopravnímu napoje-
ní na dálnice D7, D8 a D6 i na síť německých 
dálnic má lokalita potenciál jak pro fi rmy z ob-
lasti e-commerce, tak pro výrobce, kteří ocení 

snadnou dostupnost na německý trh: hranice 
s Německem je vzdálena 30 km a do Prahy, 
která je magnetem online prodeje, je to nece-
lých 100 km. V současné době jsou v Panattoni 
Parku Chomutov North v nabídce jednotky od 
8 000 m2 až po 50 000 m2 s možností další ex-
panze a Lukáš Musil potvrzuje, že RSJ je při-
pravena zahájit stavbu první fáze ve chvíli, kdy 
bude pronajato zhruba 20 000 m2. Celková plo-
cha 88 000 m2 bude dělena do dvou hal v po-
měru 53 000 m2 a 35 000 m2. „Jednoznačně 
vnímáme zájem o prostory především ze strany 
fi rem z oblasti e-commerce. Jednáme ale také 
s několika velkými nájemci z řad výrobců,“ uvádí 
Lukáš Musil. „Doufáme, že budeme moci brzy 
oznámit uzavření první nájemní smlouvy v řádu 
30 000 m2.“

Průmyslové investice
„Panattoni Park Chomutov North je naší první 
a zatím jedinou investicí v oblasti logistiky, ne-
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RSJ INVESTMENTS DIVERZIFIKUJE PORTFOLIO: 
V Chomutově chystá stavbu devadesátitisícového logistického parku, 
akceleruje development bytů v Praze i Bratislavě a plánuje další 
miliardové investice

Investiční skupina RSJ Investments připravuje výstavbu 1. haly logistického parku Panattoni Park Chomutov North

Lukáš Musil
člen představenstva 
RSJ Investments
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The RSJ investment group is continuing to 
expand the portfolio of real estate investment 
funds for qualifi ed investors, through which 
it invests in development and yield assets 
and now also into development land. At the 
same time, it has moved some of its prepared 
developments to the construction phase: in 
May it began the construction of two resi-
dential projects – Rezidence U Šárky with 
the developer Finep and Bohdalecké kvar-
teto with JRD Group. Near Chomutov, RSJ 
Investments has a valid building permit for 
the construction of two halls with a total area 
of almost 90,000 m2 in the prepared Panattoni 
Park Chomutov North logistics complex and 
on the east coast of Africa, it is planning to 
expand the luxury hotel resort Zuri Zanzibar, 
whose occupancy rate has exceeded expec-

tations, even in spite of the world-wide slump 
in the hotel segment.

Logistics on the rise
“From the perspective of the investor, we see 
promising developments in the sectors of logis-
tics and residential development,” stated Lukáš 
Musil, a Member of the Board of Directors of 
RSJ Investments, naming the priorities. “The 
sharp rise of the latter was sparked the grow-
ing demand for warehouse capacities, primarily 
on the part of e-commerce, which has enjoyed 
a boom when the brick-and-mortar shops were 
closed due to the covid pandemic. Another fac-
tor that will give the sector a signifi cant impulse 
in the near future is the expected shift of pro-
duction from Asia back to Europe due to the vul-
nerability of the distribution channels, which the 

crisis connected with the pandemic laid bare in 
all its entirety. The sector of residential develop-
ment, on the other hand, is built on one of the 
basic human needs, which housing defi nitely is. 
Demand is not decreasing, but is still exceeding 
the off er.”

90,000 m2 by the German border
With a valid building permit in its hands, the RSJ 
investment group, together with the developer 
Panattoni, is planning to build the fi rst hall in the 
Panattoni Park Chomutov North complex. 
The logistics park lies by the town of Jirkov, 7 km 
away from Chomutov. Thanks to its position by 
the E442 expressway and the excellent con-
nection to the D7, D8 and D6 motorways and 
the network of German motorways, the locality 
has potential both for companies from the area 
of e-commerce and for manufacturers that will 
appreciate the easy accessibility to the German 
market: the German border is only 30 km away 
and it is less than 100 km to Prague, which is 
a magnet for on-line sales. There are currently 
units on off er in Panattoni Park Chomutov North 
from 8,000 m2 up to 50,000 m2 with the possibil-
ity of further expansion and Lukáš Musil con-
fi rmed that RSJ is prepared to begin the con-
struction of the fi rst phase at the moment when 
approximately 20,000 m2 will be leased. The 
total area of 88,000 m2 will be divided into two 
halls of 53,000 m2 and 35,000 m2. “We defi -
nitely see interest in the spaces, especially from 
companies in the area of e-commerce. But we 
are also negotiating with several large tenants 
from the ranks of manufacturers,” stated Lukáš 
Musil. “We hope that we will soon be able to an-
nounce the conclusion of the fi rst lease agree-
ment somewhere in the area of 30,000 m2.”

Bohdalecké kvarteto, Prague 4
Construction of the residential project with 183 fl ats started in May 2021 ■ Investor: RSJ Investments

RSJ INVESTMENTS DIVERSIFIES ITS PORTFOLIO:
In Chomutov it is planning to build a ninety thousand square metre 
logistics park, it is accelerating the development of fl ats in Prague 
and Bratislava and is planning another billion in investments
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musí to tak ale zůstat. Rozhlížíme se po dalších 
příležitostech a zvažujeme i možnost koupit 
již existující halu jako výnosovou nemovitost. 
Jsme otevřeni rovněž spolupráci s logistický-
mi developery, kteří by byli zároveň co-investo-
ry v projektech,“ dodává Lukáš Musil. V případě 
akvizice výnosové logistické nemovitosti by RSJ 
Investments založila nový podfond. 
  
Rostoucí rezidenční development 
v Bratislavě a v Praze 
V oblasti rezidenčního developmentu má RSJ 
Investments projekty umístěny v podfondech 
Development I, II a III. Development II je za-
měřený výlučně na bratislavský trh, kde zatím 
RSJ rozvíjí ve spolupráci s YIT Slovakia projek-
ty Nuppu a Zwirn. „V současné době stavíme 
Zwirn I, kde se můžeme pochlubit mírou před-
prodeje více než 50 %,“ popisuje Lukáš Musil. 
Již zkolaudovaný je multifunkční kancelářský 
objekt Pradiareň, do něhož se na konci loň-
ského roku jako první nájemce nastěhovala slo-
venská pobočka Microsoft a další nájemci ji 
následují. „Počítáme s tím, že do konce prvního 
pololetí 2021 bude obsazeno 80 % ploch v bu-
dově a do konce roku bychom ji mohli nabíd-
nout na investičním trhu k prodeji,“ odhaluje 

plány Lukáš Musil. „Na základě tohoto úspěchu 
připravujeme také jižní blok Cvernovky, jehož 
součástí bude i kancelářská budova. Radost 
nám dělá i již zmiňovaný projekt Nuppu v atrak-
tivní čtvrti Ružinov, který vykazuje velmi vysoké 
tempo prodejů.“ 

Do podfondu Development III zatím investič-
ní skupina RSJ vložila projekty, jež realizuje ve 
spolupráci se společnostmi Finep (Rezidence 
U Šárky) a JRD (Bohdalecké kvarteto 
a Viladomy Troja). Z trojice projektů jsou dnes 
ve výstavbě dva. JRD zahájila letos na jaře stav-
bu energeticky úsporného projektu Bohdalecké 
kvarteto, který vyrůstá nedaleko rodného domu 

houslového virtuosa Jana Kubelíka v pražské 
Michli. Za generálního dodavatele stavby, která 
nabídne 183 bytů se zdravým vnitřním prostředím 
a pět komerčních prostor pro obchody a služby, 
vybrala sdružení fi rem Unistav Construction 
a Ridera Stavební. Kolaudaci projektu plánuje 
investor počátkem roku 2023. Aktuálně je již 
prodaný z více než 75 % – z celkových 183 bytů 
zná své budoucí uživatele 140 jednotek. 
 
Zhruba ve stejné době začala také realizace 
projektu Rezidence U Šárky, jíž RSJ a Finep 
rozvíjejí podél ulice Drnovská v Praze 6. Komplex 
nabídne 318 bytů v osmi bytových domech, 
z nichž 175 jednotek je určeno k prodeji do osob-
ního vlastnictví a 143 bytů bude družstevních. 
„O zájmu klientů svědčí mimo jiné fakt, že jsme 
do prodeje v průběhu velmi krátkého období 
pustili byty ze všech osmi domů a ak tuálně se 
míra prodeje pohybuje na 75 %,“ uvádí Lukáš 
Musil. Realizace projektu navrženého architek-
tonickou kanceláří AIP Architekti si vyžádá in-
vestici ve výši jedné miliardy korun a jednotky by 
měly být připraveny k nastěhování na přelomu 
let 2022 a 2023. 

 Investiční potenciál 
„Z podfondu Development III je zatím vyčerpá-
na zhruba polovina prostředků a do konce roku 
bychom rádi investovali zbytek. Zvažujeme dal-
ší projekty stávajících partnerů, Finep a JRD, 
o možné spolupráci ale diskutujeme například 
také s developerem YIT. Nebráníme se samozřej-
mě navázání spolupráce s dalšími zkušenými 
pražskými developery, kteří by se na investici 
podíleli zhruba 20–50 %.“ Celkově může tento 
podfond podle Lukáše Musila nakoupit rezidenč-
ní projekty v hodnotě dvou miliard korun.
 
Pro investice do dalších developmentů plánuje 
skupina otevřít nový podfond Development 
IV a poslední novinkou je zvažované vytvoření 
podfondu na fi nancování stavebních pozem-
ků pod názvem RSJ Landbank, o němž jedná 
s řadou rezidenčních developerů. „Nový fond by 

Bratislavský multifunkční kancelářský komplex Pradiareň zvolila za své sídlo slovenská pobočka IT giganta Microsoft  
Investor / Developer: RSJ Investments / YIT Slovakia ■ Koncem roku plánuje vlastník představit budovu na investičním trhu

Bohdalecké kvarteto, Praha 4 (ve výstavbě) – rezidenční 
projekt se 183 byty realizuje RSJ Investments ve 
spolupráci s developerem JRD
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Industrial investment
“Panattoni Park Chomutov North is our fi rst and 
as yet only investment in the area of logistics, but 
it doesn’t have to remain that way. We are looking 
around for other opportunities and also consid-
ering the possibility of buying an already-ex-
isting hall as an income property. We are also 
open to cooperation with logistics developers 
that would also be co-investors in the projects,” 
Lukáš Musil added. In the event of the acquisi-
tion of a new income logistics property, RSJ 
would establish a new subfund. 

Growing residential development in 
Bratislava and in Prague 
In the area of residential development, RSJ 
Investments has projects placed in the 
Development I, II and III subfunds. Development 
II is oriented solely on the Bratislava market, 
where so far RSJ has developed the Nuppu and 
Zwirn projects in cooperation with YIT Slovakia. 
“At the current time, we are building Zwirn I, where 
we can boast of presales of more than 50 %,” 
described Lukáš Musil. The multifunctional 
Pradiareň offi  ce project has already had its 
fi nal construction approved and at the end of 
last year the Slovak branch of Microsoft was 
the fi rst tenant to move in, followed by other ten-
ants. “We are counting on 80 % of the space 
in the building being occupied by the end of 
the fi rst half of 2021 and by the end of the year, 
we could off er it for sale on the investment 
market,” revealed Lukáš Musil. “On the basis of 
this success, we are also preparing the south-

ern block of Cvernovka, which will also include 
an offi  ce building. We are also pleased about the 
aforementioned Nuppu project in the attractive 
Ružinov neighbourhood, which has seen a very 
high tempo of sales.” 

So far, the RSJ investment group has added 
projects to the Development III subfund that 
it is implementing in cooperation with Finep 
(Rezidence U Šárky) and JRD (Bohdalecké 
kvarteto and Viladomy Troja). Two of this trio 
of projects are under construction at this time. 
This spring, JRD launched the construction of 
the energy-effi  cient Bohdalecké kvarteto proj-
ect, which is going up close to the family house 
of the violin virtuoso Jan Kubelík in Prague-
-Michle. It chose the association of Unistav 
Construction and Ridera Stavební as the gener-
al contractor of the construction, which will off er 
183 fl ats with a healthy interior environment and 
fi ve commercial spaces for shops and services. 
The investor is planning to have the fi nal con-
struction approval at the beginning of 2023. 
Currently more than 75 % has been sold; from 
a total of 183 fl ats, 140 units already have their 
new owners. 

Roughly at the same time, it also began the 
construction of the Rezidence U Šárky, which 
RSJ and Finep are developing along Drnovská 
Street in Prague 6. The complex off ers 318 fl ats
in eight buildings, of which 175 units are meant 
for sale and 143 will be cooperative. “The fact 
that we started selling fl ats in all eight build-
ings over the course of a very short time and the 
sales are currently hovering at 75 % just goes to 
show the clients’ interest.” explained Lukáš Musil. 
The construction of the project designed by the 

architecture studio AIP Architekti will require an 
investment in the amount of one billion crowns 
and the units should be prepared for moving in 
at the turn of the years 2022 and 2023. 

Investment potential 
“So far roughly half of the funds from the 
Development III subfund has been used and 
we would like to invest the rest by the end of 
the year. We are considering other projects of 
our current partners Finep and JRD about pos-
sible cooperation, but we are also in discussions 
with the developer YIT, for example. We are not 
against starting to cooperate with other expe-
rienced Prague developers that would contrib-
ute roughly 20–50 % to the investment.” In total, 
this subfund could purchase residential proj-
ects valued at two billion crowns according 
to Lukáš Musil.

The group is planning on opening the new 
Development IV subfund for investments into 
other developments and the latest news is the 
considered creation of a subfund for the fi -
nancing of building land under the name 
RSJ Landbank, about which it is currently nego-
tiating with several residential developers. “The 
new fund would purchase building land instead 
of the developer, who would arrange the permit 
processes and would be obliged to purchase the 
land after obtaining all the necessary permits. 
The advantage for the developer is that, at the 
beginning, it will not have to allocate a large vol-
ume of funds for the period of the permit process, 
which in Prague, for example, lasts 5–7 years,” 
Lukáš Musil explained. The fund is already pre-
pared and the group is currently, according to 
Musil, resolving its fi rst acquisition.

Rezidence U Šárky, Prague 6 (under construction)  
Investor / Developer: RSJ Investments / Finep

Zwirn, Bratislava (under construction)
Investor / Developer: RSJ Investments / YIT Slovakia

Nuppu Bratislava (under construction)
Investor / Developer: RSJ Investments / YIT Slovakia
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Expansion awaits Zuri Zanzibar
“The success of the Zuri Zanzibar hotel complex 
is a pleasant surprise, with the occupancy rate 
even exceeding 70 % during the rainy season in 
April and May,” explained Lukáš Musil, adding: 
“In spite of the overall slump of the hotel seg-
ment, we reached an occupancy rate of more 
than 90 % in the fi rst three months of this year 
and we were able to raise the prices for the third 
year in a row. This development confi rms that 
Zuri Zanzibar is an exceptional product, which 
also generates strong interest on the part of 
potential investors. We are also considering the 
sale of 10–50 % of the project and thus the op-
portunity of creating a joint venture.” The 
resort has the possibility of expansion to land, 
which already has infrastructure installed. 
This off ers the potential for the construction of up 
to 48 bungalows, known as Family Units, meant 
for families with children.

Lukáš Musil emphasises that RSJ Investments’ 
basic strategy remains diversifi cation. The 
group also continues to have the investments 
divided into multiple real estate sectors and 
also into both development and income proper-
ties. “The ratio of representation of the individual 
sectors should be balanced, but it is a question 
of specifi c opportunity,” he stated. He makes no 
secret of the fact that the RSJ investment group 
would like to expand its portfolio to include an-
other fl agship offi  ce property that would be 
a worthy partner to the iconic Enterprise build-
ing at Pankrác in Prague 4. The group is pre-
pared to invest up to 100 million euros into such 
an acquisition.

nakoupil stavební pozemek namísto developera, 
který by si zajišťoval povolovací procesy a měl 
povinnost si pozemek koupit po získání potřeb-
ných povolení. Výhodou pro developera je, že 
nebude muset alokovat na začátku velký objem 
prostředků na dobu povolovacího procesu, který 
například v Praze trvá 5–7 let,“ vysvětluje Lukáš 
Musil. Fond je již připravený a skupina nyní podle 
jeho slov řeší první akvizice.

Zuri Zanzibar čeká expanze
„Příjemným překvapením je úspěch hotelové-
ho komplexu Zuri Zanzibar, jehož obsaze-
nost i během období dešťů v dubnu a květnu 
přesahovala 70 %,“ upřesnil Lukáš Musil a do-
dal: „Navzdory celkovému propadu hotelového 
segmentu jsme v prvních třech měsících letoš-
ního roku dosáhli obsazenosti více než 90 % 
a mohli jsme již třetí rok v řadě zvýšit ceny. Tento 
vývoj potvrzuje, že Zuri Zanzibar je výjimečný 
produkt, což generuje silný zájem i ze strany 
potenciálních investorů. Zvažujeme rovněž pro-
dej 10–50 % projektu a tím možnost vytvoření 
joint venture.“ Resort disponuje možností ex-
panze na již zasíťovaném pozemku. Ten na-
bízí potenciál pro výstavbu až 48 bungalovů, tzv. 
Family Units, určených pro rodiny s dětmi.

Lukáš Musil zdůrazňuje, že základem strategie 
RSJ Investments zůstává diverzifi kace. Skupina 
chce i nadále mít investice rozloženy do všech 
rea litních sektorů a zároveň jak do developmentu, 
tak do výnosových nemovitostí. „Poměr zastou-
pení jednotlivých sektorů by měl být vyvážený, je 
ale otázkou konkrétní příležitosti,“ uvádí. Netají se 
také tím, že by investiční skupina RSJ ráda roz-
šířila své portfolio o další vlajkovou kancelář-
skou nemovitost, která by byla důstojnou part-
nerkou ikonické budovy Enterprise na Pankráci 
v Praze 4. Do akvizice je skupina připravena in-
vestovat částku až do výše 100 milionů eur.

Luxusní hotelový resort Zuri Zanzibar – RSJ Investments zvažuje prodej 10–50 % podílu v komplexu a vytvoření joint venture

The luxury hotel resort Zuri Zanzibar
Investor: RSJ Investments

Enterprise, Praha 4 – RSJ Investments plánuje rozšířit 
své portfolio o další kancelářskou nemovitost
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Konzultace
záměru

Technické 
poradenství

Koncept 
možných 
řešení

Uvedení 
do provozu

Pozáruční
údržba
a servis

Supervize
projektu

Asistence
při realizaci

Proškolené 
montážní
fi rmy

development@atrea.cz

Jsme výrobci větracích zařízení a systémů s rekuperací tepla nejen pro bytové nebo rodinné domy. Nabízíme několik variant řešení od základního větrání 

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

Využijte našich zkušeností a profesionální technické podpory.

Centrální systém je vhodným řešením při 

realizaci řízeného větrání pro větší počet 

bytů, kanceláří či prodejen v jednom objektu. 

Větrací jednotka je zpravidla umístěna 

v technické místnosti nebo na střeše objektu. 

Výhodami jsou výrazná eliminace hluku, 

minimalizovaný nárok na stavební prostor, 

nižší provozní a investiční náklady.

Decentrální systém je vhodný tam, kde nelze 

nikam umístit centrální jednotku, nebo v případě, 

že ne všechny bytové jednotky v objektu chtějí 

mít řízený systém větrání.

Spoří  energii zpětným získáváním tepla
 s účinností 85–92 %

Chrání  interiér před prachem, pylem
 a hlukem z venkovního prostředí 

Odvádí  vnitřní vzduch včetně pachů
 a nadměrné vlhkosti

Snižuje  riziko kondenzace vlhkosti v bytech
 a vzniku plísní

Zajišťuje  hygienickou výměnu vzduchu dle
 individuálních požadavků

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

2018

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

Instalace systému s rekuperací tepla přináší plno výhod:
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Na přelomu let 2021/22 by mohla být po 
15 letech odstraněna stavební uzávěra, 
která od roku 2006 znemožňovala novou 
výstavbu v území o celkové rozloze 52 ha 
ohraničeném ulicemi Jana Želivského, 
Malešickou a U Nákladového nádraží až 
po Českobrodskou. Předcházet by měla na 
konci letošního roku změna územního plá-
nu Z 2600/00, kterou město připravuje již 
od roku 2009. Pro rozvoj se tak otevře nejen 
33hektarový brownfi eld Nákladového nádra-
ží Žižkov, kde na startovní výstřel čekají in-
vestoři Sekyra Group, Central Group a Penta 
s revitalizačními projekty v celkové hodnotě 
36 miliard korun, ale také pozemky dále na 
východ, kde plánují stavět developeři Finep 
a Trei. Realizaci proměny oblasti v novou 
plnohodnotnou rezidenční čtvrť s celkem 

7 500 novými byty zahájí na konci letošní-
ho roku developer Central Group, který má 
na část svých pozemků výjimku ze stavební 
uzávěry. Sekyra Group plánuje kopnout do 
země na přelomu let 2022/23 a Penta kon-
cem roku 2023. Modernizací projde také při-
lehlá Olšanská ulice a její okolí. 

Město v únoru prezentovalo podkladovou studii 
pro změnu územního plánu Z 2600/00, vypraco-
vanou do podrobnosti urbanistické studie s prv-
ky regulačního plánu – masterplanu.  Nyní zpra-
covává množství připomínek z veřejných projed-
nání. Paralelně město ve spolupráci s městskou 
částí Praha 3 jedná s investory v území o jejich 
fi nanční spoluúčasti podle připravovaných pra-
videl spolupráce, která určí výši fi nančního pří-
spěvku developerů jak podle stávajícího stavu 

územního plánu, tak podle míry zhodnocení 
území při změnách územního plánu, které jsou 
zapotřebí k tomu, aby se zde mohlo začít stavět. 

Výsledkem procesu bude změna územního plá-
nu, ale také závazný regulační masterplan. „Ten 
bude také podkladem pro dohodu s městskou 
částí a vlastníky, kterou bychom chtěli uzavřít 
v září,“ upřesnil první náměstek pražského pri-
mátora Petr Hlaváček.

Transformace území je z pohledu města zalo-
žena na budově Nákladového nádraží jako 
centra budoucí městské čtvrti. Hlavní páteřní 
osou území bude nová tramvajová trať, která 
od ulice Jana Želivského povede podél severní-
ho křídla funkcionalistické budovy a dále bude 
sledovat původní trasu železnice až ke smyčce 
Habrová. U ní plánuje město jednu ze svých in-
vestic: výstavbu školy. „Město nyní vlastní stu-
dií prověřuje možnost prodloužení tramvajové 
trati až k ulici Českobrodská,“ doplňuje Anna-
-Marie Lichtenbergová z oddělení veřejných 

Parková čtvrť, Praha 3 – Žižkov ■ Developer Central Group zahájí výstavbu v lokalitě žižkovského nádraží jako první. 
Stavební práce na části projektu, která není limitována stavební uzávěrou, plánuje spustit na konci tohoto roku.
První dva bloky Parkové čtvrti dal do prodeje v květnu 2021

V BROWNFIELDU ŽIŽKOVSKÉHO NÁDRAŽÍ
by se mohlo do půl roku začít stavět

Žižkov City, Praha 3 – Žižkov ■ Developerská společnost 
Sekyra Group plánuje kopnout poprvé do země na 
přelomu let 2022/2023. Revitalizace centrální budovy 
nádraží by mohla započít už za rok
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At the turn of 2021/22, after 15 years, the con-
struction suspension could be removed. It has 
precluded any new construction in the territory 
with a total area of 52 ha demarcated by Jana 
Želivského, Malešická and U Nákladového 
nádraží streets all the way to Českobrodská 
Street ever since 2006. This should be pre-
ceded at the end of the year by a change to the 
zoning plan Z 2600/00, which the city began 
preparing in 2009. Thus, not only the 33-hect-
are brownfi eld of the Žižkov Freight Station 
will be opening up for development, with the 
investors Sekyra Group, Central Group and 
Penta waiting for the starting pistol with revit-
alisation projects in a total value of 36 billion 
crowns, but also land further to the east, where 
the developers Finep and Trei are planning to 

build. Central Group, which has an exception 
from the construction suspension for part of 
its land, will begin the implementation of the 
transformation of the area into a new fully-
fl edged residential neighbourhood with a total 
of 7,500 new fl ats at the end of the year. Sekyra 
Group is planning to break ground at the turn 
of 2022/23 and Penta at the end of 2023. The 
adjacent Olšanská Street and its surroundings 
will also undergo modernisation. 

In February, the city presented the back-
ground study for the change to the zoning plan 
Z 2600/00, prepared in the detail of an urban 
study with elements of a regulation plan – the 
master plan.  Now it is processing a number of 
comments from the public hearings. At the same 

time, the city, in cooperation with the Prague 3 
city district, is negotiating with investors in the 
area on their fi nancial participation pursuant to 
the prepared cooperation rules, which specify 
the amount of the fi nancial contribution of the 
developers both according to the current state 
of the zoning plan and according to the rate of 
appreciation of the territory with changes to the 
zoning plan, which are required so that construc-
tion can get underway here. 

The result of the process will be a change to the 
zoning plan, as well as a binding regulatory master 
plan. “That will also be the basis for the agreement 
with the city districts and the owners, which we 
would like to conclude in September,” clarifi ed the 
First Deputy of the Prague Mayor, Petr Hlaváček.

Rezidence Nádraží Žižkov, Prague 3 – Žižkov ■ Developer Penta Real Estate expects to start construction of the project at the end of the year 2023

CONSTRUCTION COULD GET UNDERWAY in
the ŽIŽKOV FREIGHT STATION within half a year
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vztahů IPR. „Po dokončení Městského okruhu, 
jehož zahájení očekáváme nejdříve po roce 
2025, lze začít s přípravou prodloužení tramva-
jové trati do Malešic.“ Paralelně s tramvají protne 
území Nákladového nádraží promenáda pro 
pěší a cyklisty. Prostor mezi křídly nádražní 
budovy se otevře v náměstí s výškovou do-
minantou, město zvažuje jako jednu z možností 
70 m vysokou věž. Náměstí pak přejde v line-
ární park zajišťující zelené propojení budovy 
Nákladového nádraží s promenádou a dále 
s Malešickým parkem a lesem.

Zvýšené dopravní zatížení spojené s výstav-
bou nové čtvrti, která nabídne bydlení pro 
15 000 lidí, by měla kromě tramvaje odlehčit 
také plánovaná Jarovská třída. Ta povede od 
ulice Malešická u tramvajové smyčky Habrová 
k Českobrodské a na rozdíl od dříve plánované 
radiály bude skutečným městským bulvárem 
se stromy a obchody a s jedním pruhem pro 

auta v každém směru. Rozšíření a modernizace 
čeká také ulice Malešickou, K Červenému dvoru 
a U Nákladového nádraží.

Obytná zástavba svou výškou a objemem na-
váže na stávající charakter okolí. Podél budovy 
Nákladového nádraží tudíž studie počítá s tra-
dičními bloky do výše 8 podlaží, ve střední 
a východní části pak s volnější strukturou a vyš-
šími solitérními domy s 12–14 poschodími. 
V okolí Jarova a Vackova by měla být zástav-
ba naopak nižší. Studií navržená kapacita před-
pokládá výstavbu přibližně 750 000 m2 hrubé 
podlažní plochy s bydlením jako hlavní funkcí, 
doplněnou částečně maloobchodem a adminis-
trativou. Občanská vybavenost zahrne dvě školy, 
několik mateřských škol a kulturně-společenské 
centrum v budově Nákladového nádraží.

Město zároveň připravuje také revitalizaci 
Olšanské ulice včetně plánu na okolní zástav-

bu. IPR připravil zadání pro urbanistickou studii, 
podle níž vznikne konkrétní návrh na řešení uli-
ce, tak aby byla příjemnější pro chodce i cyklisty. 
Zároveň stanoví pravidla pro zástavbu soukro-
mých vlastníků a upraví zelenou infrastrukturu. 
Pro zpracování studie vybere IPR zpracovatele 
v otevřeném výběrovém řízení.

Central Group dává na trh
prvních 200 bytů 
Prodej bytů v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov 
zahájil v květnu developer Central Group. Na trh 
dal postupně první dvě fáze projektu Parková 
čtvrť, tedy 70 plus 120 bytů. „V první etapě jsme 
během měsíce měli prodanou či rezervovanou 
více než polovinu,“ hodnotí tempo prodeje za-
kladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský. 
„Prodávají se jak menší, tak i velké byty. Díky sil-
nému zájmu jsme nyní s předstihem zahájili pro-
dej další více než stovky bytů v druhé etapě.“  

Zároveň již probíhají na staveništi přípravné 
práce a na přelomu roku plánuje develo-
per zahájit výstavbu prvního bloku blíže 
Basilejskému náměstí s celkem 380 byty. 
Právoplatné stavební povolení má na dva blo-
ky s celkem 800 jednotkami. 
 
Parková čtvrť vyroste na území o celkové roz-
loze 128 000 m2, vymezeném ulicemi Jana 
Želivského, Malešická a plánovanou dráhou 
tramvaje. Z toho 75 000 m2 má výjimku ze 
stavební uzávěry. Tu již v roce 2010 získal 

Parková čtvrť, Praha 3 – Žižkov ■ Developer: Central Group

V rozvojovém území Nákladového nádraží Žižkov připravují své projekty developerské společnosti Sekyra Group 
(16 ha), Central Group (12,8 ha), Penta Real Estate (4 ha), Trei a Finep. První dva jmenovaní patří k dominantním 
vlastníkům v lokalitě ■ Zdroj: IPR

Hlavní páteřní osou území Nákladového nádraží Žižkov bude nová tramvajová trať, která od ulice Jana Želivského 
povede podél severního křídla funkcionalistické budovy nádraží a dále bude sledovat původní trasu železnice až ke 
smyčce Habrová ■ Zdroj: IPR
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From the city’s perspective, the transformation of 
the territory is based on the building of the Freight 
Station as the centre of the future urban neigh-
bourhood. The main backbone of the territory will 
be the new tram line, which will lead from Jana 
Želivského Street along the northern wing of the 
functionalistic building and will then follow the origi-
nal railway line all the way to the Habrová loop. There 
the city is planning one of its investments: the con-
struction of a school. “Through its own studies, 
the city is now looking at the possibility of an exten-
sion of the tram line all the way to Českobrodská 
Street,” added Anna-Marie Lichtenbergová from the 
Public Relations Department of the Prague Institute 
of Planning and Development (IPR). “After the com-
pletion of the City Ring Road, the start of which we 
expect in 2025 at the earliest, the preparation of 
the extension of the tram line to Malešice can be-
gin.” A promenade for pedestrians and cyclists
will intersect the territory of the Freight Station in 
parallel to the tram tracks. The space between the 
wings of the station building will open into a square 
with a high-rise landmark. The city is considering 
a 70-metre-high tower as one of the possibilities. 
The square then turns into a linear park providing 
a green connection to the Freight Station building 
with the promenade and on to the Malešice Park 
and forest.

The increased traffi  c load connected with the 
construction of the new neighbourhood, which 
will off er housing for 15,000 people, should 
be eased by the planned Jarovská Avenue, 
in addition to the tram. The new road will lead 

from Malešická by the Habrová tram loop 
to Českobrodská and, unlike the previously 
planned ring road, it will be a true urban boule-
vard with trees and shops and one lane for cars 
in each direction. Expansion and modernisa-
tion also await Malešická, K Červenému dvoru 
and U Nákladového nádraží streets.

With its height and mass, the residential construc-
tion will fi t in with the current character of the area. 
This is because the study calls for traditional 
blocks up to a height of 8 storeys along the 
Freight Station building, with a freer structure and 
higher solitary buildings with 12–14 storeys

in the middle and eastern section. In the area 
of Jarov and Vackov, the structures should 
be lower. The capacities proposed in the stud-
ies expect the construction of approximately 
750,000 m2 of gross fl oor space with housing 
as the main function, supplemented in part by 
retail and offi  ces. The civic amenities include two 
schools, a few preschools and a social/cultural 
centre in the Freight Station building.

The city has also prepared the revitalisation of 
Olšanská Street, including a plan for the surround-
ing development. IPR has prepared an assignment 
for an urban study, according to which a concrete 
proposal for the street arrangement should arise so 
that it is more pleasant for pedestrians and cyclists. 
It will also be specifying rules for the construction 
by private owners and changes to the green infra-
structure. IPR will be choosing the processor for the 
preparation of the study in an open tender.

Central Group putting the fi rst 
200 fl ats on the market 
The developer Central Group began the sale of fl ats 
in the area of the Žižkov Freight Station in May. It has 

Parková čtvrť, Prague 3 – Žižkov ■ Developer: Central Group

The city has also prepared the revitalisation of Olšanská Street, including a plan for the surrounding development.
IPR has prepared an assignment for an urban study, which will be specifying rules for the construction by private 
owners and changes to the green infrastructure ■ Source: IPR
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předchozí vlastník území, developer Discovery 
group, který zde plánoval v JV s dalšími inves-
tory postavit nákupní centrum. Pozemky změnily 
majitele v roce 2016 a Central Group následně 
změnil projekt na čistě rezidenční, který po do-
končení nabídne až 2 600 bytů a 7 000 m2 retai-
lových ploch. Celkový objem investice odhaduje 
developer na 14 miliard korun.
 
„Finální počet bytů bude záležet na velikosti jed-
notek v dalších etapách, které jsou teprve v pří-
pravě,“ upřesňuje hlavní analytik Central Group 
Ondřej Šťastný. Autor současné architektonic-
ko-urbanistické koncepce Parkové čtvrti, ate-
liér architekta Jakuba Ciglera, zde naplánoval 
také rozlehlý zelený park o rozloze 1,5 ha, kte-
rý naváže na sousední Židovské pece, a lokalitu 
protne pěší zóna se stromy a vodními plochami. 
Projekt počítá také s mateřskou školou. 

Rezidenční domy s obchody, kavárnami a služ-
bami v přízemí mají tvořit polouzavřené bloky, 
veřejně přístupné. Zástavba by měla být podle 
developera většinou šestipodlažní, s několika 
dominantami až do výše 12 pater. Na designu 
čtvrti se kromě Jakuba Ciglera podílelo sedm 

dalších architektonických ateliérů: Bogle 
Architects, A.D.N.S. architekti, Šafer Hájek ar-
chitekti, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED 
ARCHITECTS, Loxia, Aulík Fišer architekti a CMC 
architects. Ti vytvořili celkem 21 konceptů. 
   
První obyvatelé by se do Parkové čtvrti měli stě-
hovat koncem roku 2024. Další etapy by měly 
podle Ondřeje Šťastného následovat vždy s roč-
ním odstupem, podle aktuální situace na trhu.  

Sekyra Group sází i na
nájemní bydlení
Na rozdíl od Central Group, která podle sděle-
ní Dušana Kunovského o pronajímání bytů ne-
uvažuje, fi rma Luďka Sekyry počítá s tím, že 
značnou, i když zatím neurčenou proporci bytů 
vyhradí pro účely nájemního bydlení. Ty po-
dle výkonného ředitele Sekyra Group Leoše 
Anderleho nabídne developer po větších balí-
cích specializovaným velkým investorům, nebo 
je převede do vlastního investičního fondu, který 
za tímto účelem založí. „Příklon k nájemnímu by-
dlení je dnes obecným trendem na trhu. Navíc 
absorpce každé lokality má své limity a v oblasti 
Nákladového nádraží Žižkov a navazujícího okolí 

je nyní aktivní celá řada developerů. Aby pomalý 
odbyt nezdržoval realizaci, nabízí se varianta na-
bídnout část bytů k nájemnímu bydlení,“ vysvět-
luje Leoš Anderle. 
  
Revitalizace území o rozloze 16 ha, které tu 
Sekyra Group vlastní v konsorciu s Českými 
drahami, si vyžádá podle Leoše Anderleho cel-
kovou investici 20 miliard korun. Z toho 2 mi-
liardy připadnou na rekonstrukci památkově 
chráněné funkcionalistické nádražní budo-
vy, v níž vznikne 60 000 m2 využitelných ploch. 
Další miliardou by se podle předběžných odha-
dů měli podílet fi nální vlastníci části objektu. 

Budova, v jejíž čelní části podél ulice Jana 
Želivského by měl přibližně 5 000 m2 využívat 
Národní fi lmový archiv, se má stát kulturním, 
společenským i obchodním srdcem develo-
pmentu Žižkov City. „O její náplni se zatím stále 
jedná s tím, jak se mění zájemci o prostory z řad 
příspěvkových organizací Ministerstva kultury,“ 
uvádí Leoš Anderle. „Parter bude primárně slou-
žit veřejné funkci, budou zde prostory pro obcho-
dy a služby a také pro klubové kino fi lmového 
archivu. Dále v objektu počítáme se základní 
školou, poptávky máme i na umístění dalších 
škol, včetně soukromých, a mateřských školek. 
Ve střešní nástavbě by mohlo vzniknout nájemní 
bydlení a ve vyšších patrech obou ramen bude 
prostor pro bydlení nebo loftové kanceláře.“ 

Vlastnicky lze obří budovu rozdělit po dilatačních 
celcích na jednotlivé objekty. „Předpokládáme, 
že provedeme v rámci společného podniku re-
konstrukci domu, tak aby měl jednotnou fasádu, 
okna a podobně, a vnitřní fi t-out si pak zajistí fi -
nální vlastníci konkrétních objektů. Části, které 
si Sekyra Group ponechá, pak budeme pravdě-
podobně pronajímat, ale nevylučujeme ani bu-
doucí prodej,“ popisuje Leoš Anderle. V součas-
né době řeší developer s památkáři a městem 
například otázku industriálních oken v budově, 
která podtrhují její charakteristický vzhled, ale 
nevpouštějí do ní dostatek denního světla, nebo 

Žižkov City, Praha 3 – Žižkov ■ Developerská společnost Sekyra Group, která je s plochou 16 hektarů dominantním 
vlastníkem v území, plánuje zahájit práce na vybudování nové městské čtvrti pro několik tisíc lidí na přelomu let 
2022/2023. Kulturním, společenským a obchodním srdcem čtvrti bude funkcionalistická budova nádraží, mezi jejímiž 
rameny vznikne rozsáhlý veřejný prostor v podobě nového náměstí ■ Zdroj: Sekyra Group
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gradually placed the fi rst two phases of the Parková 
čtvrť project on the market, i.e., 70 plus 120 fl ats. 
“In the fi rst phase, we had more than half sold or re-
served during a month,” stated the founder and CEO 
of Central Group, Dušan Kunovský, evaluating the 
tempo of the sales. “Both smaller and large fl ats are 
selling. Thanks to the heavy interest, we launched 
the sale of another more than one hundred fl ats in 
the second phase earlier than we planned.”  

At the same time, preparatory work is already un-
derway on the construction site and at the turn 
of the year the developer is planning to be-
gin the construction of the fi rst block close 
to Basilejské náměstí with a total of 380 fl ats. 
It has a valid building permit for two blocks, 
with a total of 800 units.

Parková čtvrť is going up on a territory with a total 
area of 128,000 m2, delimited by Jana Želivského 
and Malešická streets and the planned tram line. 
From this, 75,000 m2 has an exception from 
the construction suspension. It received this 
back in 2010 from the previous owner of the 
area, the developer Discovery group, which was 
planning to build a shopping centre here in a JV 
with other investors. The land changed owners in 
2016 and Central Group subsequently changed 
the project to be purely residential, which will of-
fer up to 2,600 fl ats and 7,000 m2 of retail space 
upon completion. The developer estimates the 
total investment volume at 14 billion crowns.

“The fi nal number of fl ats will depend on the 
unit sizes in the next phases, which are still un-
der preparation,” explained the Head Analyst 
of Central Group, Ondřej Šťastný. The author 
of the current architectural/urban concept of 
Parková čtvrť, the atelier of architect Jakub 
Cigler, also planned an expansive green park 
with an area of 1.5 ha here, which is connected 
to the neighbouring Židovské pece Park, and 
the locality is intersected by a pedestrian zone 
with trees and water surfaces. The project is also 
planning a preschool. 

The residential buildings with shops, cafés and 
services on the street level should comprise 
semi-enclosed blocks, open to the public. The 
structures should be mainly with six fl oors, with 
some larger buildings with up to 12 fl oors. In ad-
dition to Jakub Cigler, seven other architec-
ture ateliers contributed to the design: Bogle 
Architects, A.D.N.S. architekti, Šafer Hájek 
architekti, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED 
ARCHITECTS, Loxia, Aulík Fišer architekti 
and CMC architects. They created a total of 
21 concepts. 

The fi rst inhabitants of Parková čtvrť should be 
moving in at the end of 2024. The further phas-
es, according to Ondřej Šťastný, would follow in 
one-year intervals, according to the current situ-
ation on the market.  

Sekyra Group also betting on
rental housing
Unlike Central Group, which is not considering 
the rental of fl ats, according to information from 
Dušan Kunovský, the company of Luděk Sekyra 
is planning to earmark a considerable, though as 
yet unspecifi ed, proportion of fl ats solely for rental 
housing. According to the Executive Director of 
Sekyra Group, Leoš Anderle, the developer of-
fers these in larger packages to specialised large 

investors, or transfers them to its own investment 
fund, which it established for this reason. “The 
shift towards rental housing is a general trend 
on the market these days. Plus, the absorption 
of each locality has its limits and a wide range of 
developers is now active in the area of the Žižkov 
Freight Station and its environs. So that the slow 
sales will not hold up construction, the possibil-
ity of off ering some of the fl ats for rental housing 
seems ideal,” explained Leoš Anderle. 

The revitalisation of the territory with an area of 
16 ha, which Sekyra Group owns in a consor-
tium with Czech Railways, requires a total in-
vestment of 20 billion crowns, according to 
Leoš Anderle. From this, two billion will go to 
the reconstruction of the listed functionalist 
station building, in which 60,000 m2 of usable 
space will be created. The fi nal owners of the 
building should contribute another billion, ac-
cording to preliminary estimates. 

The building, in which the National Film Archive 
should use approximately 5,000 m2 in the 
front section along Jana Želivského Street, 
should become the cultural, social and com-
mercial heart of the Žižkov City develop-
ment. “Negotiations are still underway regard-
ing its content, since the parties interested in 
the spaces from the ranks of the Ministry of 
Culture’s contributory organisations are chang-
ing,” stated Leoš Anderle. “The street level will 
primarily serve a public function, with spaces 
here for shops and services and also for the fi lm 
archive’s club cinema. We are also planning to 

Žižkov City – The former brownfi eld (16 ha) will be 
transformed into a new mostly residential city district  
Developer: Sekyra Group

Žižkov City, Prague 3 – Žižkov ■ Developer: Sekyra Group
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bariéru nákladových ramp, které pravděpodob-
ně vyřeší zvednutí terénu. 

Leoš Anderle věří, že práce na památkově 
chráněné budově by mohla Sekyra Group za-
hájit již v roce 2022. Výstavba prvního nového 
rezidenčního bloku by měla podle současných 
předpokladů začít na přelomu let 2022–23, 
nebo v prvním kvartálu 2023 od západu, tedy 
ze strany ulice Jana Želivského. Sekyra Group 
počítá s blokovou strukturou zástavby, s tím, 
že dílčí domy v blocích navrhnou různí architekti. 
Na jejich výběr plánuje uspořádat veřejnou 
architektonickou soutěž. Ve východním cípu 
území směrem k ulici K Červenému dvoru pak 
převládnou solitérní domy.

Penta přivádí na Žižkov
holandské architekty 
Skupině Penta Real Estate, která rozvíjí projekt 
v konsorciu RailReal společně s fi rmou SUDOP 
a Českými drahami, patří sice v porovnání 
s ostatními dvěma hráči v oblasti Nákladového 
nádraží Žižkov mnohem menší území – pouhé 
čtyři hektary – její projekt Rezidence Nádraží 
Žižkov ale zaujme svou odlišnou koncepcí. 
Penta vsadila na holandský architektonický 

ateliér Benthem Crouwel Architects spolu 
s pražským studiem ra15, kteří v roce 2019 
zvítězili mezi 50 účastníky v otevřené meziná-
rodní architektonicko-urbanistické soutěži. 

Na trojúhelníkovém pozemku vymezeném uli-
cemi Malešická a K Červenému dvoru, s pře-
ponou tvořenou terénní vlnou, vyroste zvlněná 
struktura pevně navazujících bytových domů. Ty 

budou vůči sobě různě posunuté a lišit se budou 
také svou výškou: od 4 po 9 pater. Struktura 
bude dále narušena terasovitě odstupňovaný-
mi byty ve vyšších patrech některých bytových 
domů. Dominantou projektu bude výškový dům 
s 11 patry, který má tvořit „hlavu pomyslného 
hada“ na západním okraji u Malešické ulice. 
Jednotlivé bytové domy budou mít maximálně 
3 až 4 byty na patře doplněné lodžiemi s po-
suvným zasklením, balkony a terasami. Ovál ve 
vnitrobloku vyplní hektarový polosoukromý 
zelený park. 

Projekt Rezidence Nádraží Žižkov, který si vyžá-
dá investici 2 miliardy korun, zahrnuje celkem 
500 bytů a podél Malešické ulice počítá s funkč-
ním parterem s obchody a službami. Prodej bytů 
bude pravděpodobně rozdělen do tří fází zhru-
ba po 160 bytech, které by developer uváděl na 
trh vždy s ročním odstupem. „Stavět by se měl 
ale celý komplex současně,“ potvrdil ředitel re-
zidenčního developmentu Penta Real Estate 
David Musil a dodal, že pokud proběhne koncem 
roku změna územního plánu, mohla by Penta do 
dvou let získat potřebná povolení a během dal-
ších dvou let – tedy v závěru roku 2025 – by 
mohla být výstavba dokončena.

Rezidence Nádraží Žižkov ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architekt: Benthem Crouwel Architects

Rezidence Nádraží Žižkov nabídne v budoucnu až 500 nových bytů ■ Developer: Penta Real Estate
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have an elementary school in the building, and 
we also have queries for the placement of other 
schools, including private schools and pre-
schools. The rooftop addition could be used for 
rental housing and there will be room for housing 
or loft offi  ces on the upper fl oors of both wings.” 

In terms of ownership, the huge building can be 
divided into individual buildings along expansion 
units. “We assume that we will perform the recon-
struction of the building within a joint venture so 
that it has a uniform façade, windows and so on, 
and then the internal fi t-out will be arranged by 
the fi nal owners of the specifi c buildings. We will 
then probably lease out the section that Sekyra 
Group will be keeping, though we do not rule out 
its future sale,” explained Leoš Anderle. The de-
veloper is currently working with preservationists 
and the city, for example, to resolve the issue of 
the industrial windows in the building, which ac-
centuate its characteristic appearance, but do 
not let in enough daylight, or the barrier of the 
freight ramps, which will probably be resolved by 
raising the terrain. 

Leoš Anderle believes that Sekyra Group could 
begin work on the listed building as early as 
in 2022. The construction of the fi rst new 
residential block could, according to current 
assumptions, begin at the turn of 2022–23 or 
in the fi rst quarter of 2023 from the west, i.e., 
from the side of Jana Želivského Street. Sekyra 
Group is planning on a block structure of the 
construction, with the individual buildings in the 
blocks being designed by various architects. It is 
planning to choose them by holding a public 
architectural competition. Solitary buildings 
will predominate in the eastern tip of the territory 
in the direction of K Červenému dvoru Street.  

Penta to bring Dutch architects
to Žižkov 
Though the Penta Real Estate group, which is 
developing its project in the RailReal consortium 
together with SUDOP and Czech Railways, has 

a much smaller area when compared to the other 
two players in the area of the Žižkov Freight Station 
(a mere four hectares), its Rezidence Nádraží 
Žižkov project impresses with its diff erent con-
cept. Penta bet on the Dutch architecture ate-
lier Benthem Crouwel Architects, together with 
the Prague studio ra15, which were chosen in 
2019 from the 50 participants in the open interna-
tional architectural/urban competition. 

An undulating structure of tightly-connected 
blocks of fl ats will be going up on a triangular 
plot delimited by Malešická and K Červenému 
dvoru streets, with an overhang formed by 
a wave in the terrain. These will be variously 
off set and will also diff er in height: from 4 to 

9 fl oors. The structure will be further breached 
by terraced fl ats on the upper fl oors of some of 
the blocks of fl ats. The dominant feature of the 
project will be a high-rise building with 11 fl oors, 
which is supposed to comprise the “head of 
the snake” on the eastern edge by Malešická 
Street. The individual blocks of fl ats will have at 
most 3 to 4 fl ats per fl oor complemented by log-
gias with sliding windows, balconies and terrac-
es. The oval in the inner block will be fi lled with 
a one-hectare semi-private green park. 

The Residence Nádraží Žižkov project, which 
will require an investment of 2 billion crowns, 
includes a total of 500 fl ats and along Malešická 
Street there are plans for a functional street level 
with shops and services. The sale of fl ats will 
probably be divided into three phases of roughly 
160 fl ats each, which the developer would place 
on the market in one-year intervals. “But the 
entire complex should be built all at once,” con-
fi rmed the Director of Residential Development 
of Penta Real Estate, David Musil, who added 
that if a change in the zoning plan will take place 
at the end of the year, Penta could get the nec-
essary permits within another two years and the 
construction could be completed within the 
following two years, i.e., at the end of 2025.

Rezidence Nádraží Žižkov ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architect: Benthem Crouwel Architects

Rezidence Nádraží Žižkov ■ Developer: Penta Real Estate
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Pražský kancelářský trh nabízí bohaté mož-
nosti prostor v nejrůznějších lokalitách a té 
nejrozmanitější úrovně. Při výběru vhodné-
ho místa pro práci hraje u fi rem roli nejen 
dobrá dopravní dostupnost a příznivá cena, 
ale stále více také faktory jako udržitelný 
provoz budov či zajímavá přidaná hodnota 
místa. BB Centrum (Brumlovka) v Praze 4 
patří dlouhodobě k oblíbeným lokalitám, 
protože vedle prvotřídních administrativ-
ních budov s velkou interiérovou fl exibilitou 
disponuje také četnými obchody, službami, 
sportovišti či zelenými plochami a nabízí tak 
místo pro práci i relaxaci.

Každá z budov v lokalitě má svůj osobitý styl a po-
skytuje nájemcům maximální komfort i nejvyšší 
možnou efektivitu provozu. Majitelem a správ-
cem většiny objektů je společnost Passerinvest 
Group, která se zasazuje o pravidelné rekon-
strukce a modernizaci nejen jednotlivých budov, 
ale také o kultivaci okolního prostředí. Díky tomu 
patří projekty BB Centra k tomu nejlepšímu, co 
je na pražském, a potažmo českém, trhu k dis-
pozici, což potvrzuje i řada prestižních ocenění. 
Nedávná kompletní rekonstrukce Budovy B byla 
např. oceněna v soutěži CIJ Awards.

Budova B je zatím poslední dokončenou revi-
talizací administrativní budovy v areálu. Byl při 
ní kladen důraz zejména na celkovou moderni-
zaci vzhledu i vnitřních technologií, díky čemuž 
budova splňuje náročné standardy úsporného 

BB Centrum – Budova B, Praha 4 – Michle ■ Venkovní atrium se zelení, vodními prvky a lavičkami nabízí příjemné 
prostory pro relaxaci i posezení ■ Developer: PASSERINVEST GROUP

BB Centrum – Budova B ■ Střešní zahrada poskytující 
komfortní zázemí k práci i odpočinku pro nájemce 
objektu zaujme také otevřeným výhledem na Prahu

KDYŽ DO PRÁCE, pak jedině 
v prvotřídních kancelářích
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The Prague offi  ce market off ers extensive 
opportunities for space in all kinds of locali-
ties and on the most diverse levels. When 
choosing a suitable place to work, not only 
do accessibility and a good price play a role 
for companies, but also increasingly fac-
tors such as sustainable operations and 
the interesting added value of the site. BB 
Centrum (Brumlovka) in Prague 4 has long 
been among the popular localities because, 

in addition to prime offi  ce buildings with 
great interior fl exibility, it also has numerous 
shops, services, sports facilities and green 
areas, thus off ering a place for working and 
for leisure.

Each of the buildings in the locality has its own 
distinctive style and provides tenants maximum 
comfort and the highest possible operational effi  -
ciency. The owner and property manager of most 

of the buildings is Passerinvest Group, which 
is committed to the regular reconstruction and 
modernisation not only of the individual buildings, 
but also of the improvement of the surrounding 
environment. Thanks to this, the BB Centrum 
project is the best the Prague, and consequently 
the Czech market has to off er, which is also con-
fi rmed by several prestigious awards. The recent 
complete reconstruction of building Budova B
was, for example, recognised in the CIJ Awards.

Budova B is only the latest completed revitali-
sation of an offi  ce building in the area, during 
which an emphasis was placed primarily on the 
overall modernisation of the appearance and the 
interior technologies, thanks to which the build-

BB Centrum – Filadelfi e, Prague 4 – Michle ■ Filadelfi e – the dominant feature of BB Centrum is surrounded by a beautiful park ■ Developer: PASSERINVEST GROUP

BACK TO WORK?
Then only in prime offi  ces
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a efektivního provozu. V rámci rekonstrukce 
vznikla mimo jiné prostorná střešní terasa s re-
laxačními místy a zelení. Díky wifi  umožňuje 
kromě odpočinku také aktivní práci a totéž nabízí 
i rozsáhlé otevřené atrium osázené rostlina-
mi a dřevinami, které doplňují lavičky a vodní 
prvky. Přímo před budovou se rozkládá nově 
vzniklé náměstí Ellen G. Whiteové s trojdílnou 
tryskovou fontánou, stromy a lavičkami.

„Budova B pochopitelně nabízí především pr-
votřídní kancelářské prostory klasického typu 
uzpůsobené na míru konkrétnímu klientovi. 
Vedle toho tady však letos na podzim plánuje-
me otevřít také coworkingový prostor s fl e-
xibilními kancelářemi. Jak totiž ukazuje vývoj 
posledních let, sdílené kanceláře mají velký po-
tenciál a skutečně širokou škálu využití. Mohou 
sloužit jako alternativa k práci z domova, posky-
tovat zázemí samostatným projektovým týmům 
velkých korporací nebo se stát startovacími 
prostory pro malé fi rmy, které si svou pozici na 
trhu teprve budují. Námi spravovaný coworking 
se bude rozkládat na zhruba 3 000 m2 a bude 
zahrnovat kromě klasických pracovních míst 
také plně vybavené zasedací místnosti a even-

tové prostory. Projekt bude nabízen na bázi 
měsíčního členství, nicméně zájemci budou mít 
možnost pronajmout si jeho část i jednorázově,“ 
vysvětluje Lenka Preslová, obchodní ředitelka 
Passerinvest Group.
 
Další kancelářské prostory jsou k dispozici v bu-
dově Filadelfi e, která je se svými 17 nadzem-
ními podlažími a neotřelým designem domi-
nantou celého BB Centra. Zájemci si mohou 
pronajmout až 3 500 m2 kancelářské plochy 
s unikátním výhledem na pražské panorama, 
které je možné obdivovat nejen z interiéru, ale 
rovněž ze střešní terasy volně přístupné všem 
nájemcům. Přidanou hodnotou je bezpochyby 
také nedávná rekonstrukce lobby, která jej zmo-
dernizovala, prosvětlila a více otevřela směrem 
k obchodní pasáži v prvním nadzemním podlaží. 

„Rekonstrukci vstupního lobby jsme pláno-
vali už nějakou dobu, protože jde o první část 
budovy, kterou návštěvník vidí, a mělo by proto 
vyvolávat ten správný dojem. Cílem úpravy bylo 
proměnit prostor v moderní uvítací i odpočinko-
vé místo, které však zároveň poskytne i soukro-
mí pro vedení neformálních schůzek. Instalovali 

jsme nové obklady, nechali rozšířit zelené stěny 
s živými rostlinami, doplnili pohodlný, vizuálně 
atraktivní nábytek a navíc instalovali také speci-
ální projektory umožňující vnitřní videomapping. 
Ten je možné použít například k prezentaci ná-
jemců nebo lokality BB Centra jako celku,“ ko-
mentuje proběhlou rekonstrukci Lenka Preslová.

K hlavním výhodám BB Centra patří vynika-
jící dopravní dostupnost. Areál leží v docház-
kové vzdálenosti od metra linky C ze stanice 
Budějovická či Kačerov, odkud lze také využít 
pravidelné autobusové linky či kyvadlovou do-
pravu. Výhodou je přímé napojení na Pražský 
okruh a dálnici D1 a všechny budovy poskytují 
velkorysé množství parkovacích míst. K dispozici 
jsou zde také dobíjecí stanice pro elektromobily.

„Jsme velmi hrdí na to, že našim nájemcům mů-
žeme mimo kanceláří nabídnout i atraktivní okolní 
prostředí. V rámci celého BB Centra se nachází 
řada zelených ploch vhodných k relaxaci i práci 
na čerstvém vzduchu. V Baarově parku i parku 
Brumlovka je řada zákoutí, kde lze nerušeně od-
počívat nebo třeba během obědové pauzy uspo-
řádat piknik, a příjemně posedět se dá také na 
náměstí Brumlovka, kam jsme v nedávné době 
instalovali houpačky,“ doplňuje Lenka Preslová.

K relaxaci, schůzce nebo občerstvení je mož-
né využít některou z kaváren či restaurací, které 
nabízí pokrmy ze všech koutů světa, stejně jako pr-
votřídní kávu a sladké zákusky. V rámci BB Centra 
se navíc také pravidelně pořádají nejrůznější akce 
sportovního, zábavního i vzdělávacího charakteru, 
které jsou nájemcům i návštěvníkům k dispozici 
zdarma. Krom pravidelných trhů a gastroslavností 
je možné se připojit k lektorovaným skupinovým 
běhům nebo si zacvičit jógu v parku, případně 
zavítat na výstavu či cestovatelskou přednášku. 
BB Centrum je místem s komplexními příležitostmi 
pro vyvážený pracovní a osobní čas.

www.bbcentrum.cz www.passerinvest.cz
-PR-

BB Centrum – Filadelfi e, Praha 4 – Michle ■ Nová recepce v budově Filadelfi e je obohacena o vertikální zahradu 
a reprezentativní prostory pro práci i jednání ■ Developer: PASSERINVEST GROUP
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ing fulfi ls the demanding standards of economi-
cal and eff ective operations. As part of the re-
construction, a spacious rooftop terrace with 
relaxation zones and greenery is one of the 
new features. Thanks to Wi-Fi reception, it does 
not only allow relaxation, but also active work 
and the same is off ered by the expansive open 
atrium with plants and shrubs, along with 
benches and water features. The newly-cre-
ated Square Ellen G. Whiteové, with a three-
piece fountain, trees and benches, spreads out 
in front of the building.

“Understandably, Budova B primarily off ers prime 
offi  ce space of the classic type tailored to a spe-
cifi c client. In addition, we are also planning on 
opening a coworking space with fl exible of-
fi ces here this autumn. As the developments in 
recent years have shown, shared offi  ces have 
a huge potential and a truly wide range of uses. 
They can be used as an alternative to working 
from home, to provide facilities for independent 
project teams from large corporations or become 
start-up spaces for small fi rms that are only now 
building their position. The coworking space we 
will be managing will be spread out over 3,000 m2

and will also include, in addition to classic work-
ing spaces, fully-equipped meeting rooms and 
event spaces. The project will be off ered on the 
basis of a monthly membership, though the ten-
ants will have the opportunity to lease part of it for 
single use,” explained Lenka Preslová, the Sales 
Director of Passerinvest Group.

More offi  ce space is available in the Filadelfi e 
building, which is the dominant feature of BB 
Centrum with its 17 storeys and innovative de-
sign. It is possible to rent up to 3,500 m2 of offi  ce 
space here with a unique view of the Prague pan-
orama, which can be admired not only from the of-
fi ces, but also from the rooftop terrace freely acces-
sible for all the tenants. The recently-reconstructed 
lobby is also undoubtedly added value. It has been 
modernised, with more light and it is more open to-
wards the shopping mall on the fi rst storey. 

“We had been planning the reconstruction of 
the entrance lobby for a while because it is 
the fi rst part of the building that a visitor sees, 
and thus it should give the right impression. The 
goal of the modifi cations was to transform the 
space into a modern welcoming and leisure 
space, which also provides a lot of privacy for 
holding informal meetings. We installed new til-
ing, had the green wall with live plants ex-
panded, added comfortable, visually-attractive 
furniture and also installed special projectors 
that allow internal video mapping. This can be 
used, for example, for the presentation of ten-
ants or the BB Centrum locality as a whole,” 
stated Lenka Preslová with regard to the com-
pleted reconstruction.

BB Centrum’s main advantages include excel-
lent accessibility. The complex lies within walk-
ing distance from the Budějovická and Kačerov 
metro stations, both on the C line, from where 
the regular bus lines or shuttle transportation 
can also be used. The direct connection to the 
Prague ring road and the D1 motorway is an ad-
vantage, and all the buildings provide an abun-
dance of parking spots. There are also charging 
stations for electric cars available here.

“We are very proud that we can also off er our 
tenants an attractive environment in the sur-
roundings. There are many green spaces within 
the entire BB Centrum suitable for relaxation and 
working in fresh air. In Baar park and Brumlovka 
park, there are lots of nooks where one can re-
lax undisturbed or hold a picnic during the lunch 
break, for example, and it is also pleasant to sit 
in Brumlovka Square, where we have recently 
installed swings,” added Lenka Preslová.

It is possible to use one of the cafés or restau-
rants for relaxation, meetings or refresh-
ments. They off er food from all corners of the 
work, as well as fi rst-rate coff ee and scrumptious 
desserts. All kinds of events of a sporting, en-
tertainment and educational character are also 
held in BB Centrum, which are available free of 
charge to the tenants and visitors. In addition to 
the regular markets and food fairs, it is also pos-
sible to join the instructed group runs or practice 
yoga in the park, or visit an exhibition or travel 
lecture. BB Centrum is a place with a multitude of 
opportunities for balanced work and leisure time.

www.bbcentrum.cz www.passerinvest.cz
-PR-

BB Centrum – Building B – coworking space with fl exible offi  ces ■ Developer: PASSERINVEST GROUP
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Developerská společnost Penta Real Estate 
pokročila v budování svého architektonic-
ky nejvýraznějšího projektu Masaryčka. 
Komplex s rozlohou 28 000 m2 v sousedství 
Masarykova nádraží, který je dílem studia vě-
hlasné architektky Zahy Hadid, začal develo-
per stavět už v únoru tohoto roku. Kupředu 
postoupily v květnu i dvě významné archi-
tektonické soutěže na novou podobu okolí 
projektu, které vypsala Penta spolu s hlav-
ním městem Prahou. První z nich má už svůj 
vítězný design: prostor u křižovatky ulic Na 
Florenci a Havlíčkova zaplní náměstí s fon-
tánou, lavičkami a zelení, které přivede nový 
život do lokality u rušného dopravního uzlu. 
V rámci druhé mezinárodní soutěže zvolila 
odborná porota z 57 architektonických týmů 
z Evropy, Asie i Severní Ameriky pět fi nalistů, 
kteří navrhnou urbanistickou studii, jejímž 

výsledkem bude nová podoba rozsáhlého 
rozvojového území sahajícího od ulice Na 
Florenci až po křižovatku Křižíkova. To se 
v budoucnu změní v moderní multifunkční 
čtvrť s byty, obchody, dopravním terminálem, 
kancelářemi a veřejnými prostory. S Pavlem 
Streblovem, ředitelem komerčního develop-
mentu Penta Real Estate, hovoříme o hlav-
ních aspektech v designu Masaryčky, archi-
tektuře a urbanismu, ale i dalších projektech 
developera v Praze. K nim patří také Nová 
Waltrovka, jejíž stavba začne letos v červenci 
a která změní někdejší brownfi eld slévárny 
v novou čtvrť u stanice metra Radlická.

V únoru zahájila Penta výstavbu Masaryčky, 
jednoho z nejvýznamnějších a nejvíce sle-
dovaných projektů v centru Prahy, podle ná-
vrhu ateliéru světoznámé architektky Zahy 

Hadid. Nastal tedy konečně čas na hvězd-
nou architekturu i u nás?
Věříme, že ano. Naším cílem vždy bylo vytvořit 
něco mimořádného a místo, jako je Masarykovo 
nádraží s veškerým svým potenciálem, si unikátní 
architekturu zaslouží. Takže myslím, že od samé-
ho začátku byly naše ambice poměrně vysoké. 
Ve většině metropolí bývají architektonicky půso-
bivé stavby zadávány veřejným sektorem, např. 
muzea, opery, knihovny, kde vedle zřejmé užitné 
hodnoty budov stojí v popředí i jejich estetická 
stránka a autenticita. Pokud se ale díváme na 
moderní stavby v Praze, je obtížné takové příkla-
dy najít. Soukromý sektor produkuje sice design 
na obstojné úrovni, nicméně kromě téměř 30 let 
starého Tančícího domu tu není nic skutečně výji-
mečného. Je to samozřejmě dáno i ochranou kul-
turního dědictví, což je do jisté míry pochopitelné, 
přesto je zřejmé, že jsme v České republice v po-
rovnání s jinými světovými metropolemi extrémně 
konzervativní. Pokud se podíváme na stavby jako 
muzeum v Bilbau nebo budovu opery v Sydney 
– staly se více než jen budovami a jsou dnes vý-
znamnými symboly města. Pařížská Pyramida 
muzea Louvre získala dokonce celosvětový 
ohlas. Zejména v případě Masaryčky, přestože 
jsme jako privátní investor zčásti limitováni fi nanč-

Pavel Streblov, ředitel komerčních projektů společnosti Penta Real Estate

Masaryčka renomované architektky Zahy Hadid by 
se měla stát jedním z významných symbolů Prahy, 
podobně jako budovy muzea v Bilbau nebo opery 
v Sydney ■ Developer: Penta Real Estate

PENTA POKROČILA s výstavbou Masaryčky 
Dvě architektonické soutěže předurčí nový urbanismus centra Prahy
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Penta Real Estate continues to work with high 
level architecture on Masaryčka, one of the 
largest and important projects in the centre 
of Prague. The 28,000 sqm building next the 
Masaryk train station was designed by the 
world famous studio of Zaha Hadid. While con-
struction, which began in February, continues, 
Penta together with the City of Prague 1 have 
made advances in May concerning two signifi -
cant architectural competitions as part of the 
project’s surroundings. In the fi rst one, winning 
designs was chosen for the intersection of Na 
Florenci and Havlíčkova streets just beside the 

train station, where a new public square with 
benches, a fountain and greenery will trans-
form the busy transport hub and provide it with 
a new vitality. In the second, an international 
competition, out of 57 teams from Europe, Asia 
and North America, a dedicated jury selected 
5 winning teams to advance to the next round. 
Their task, part of an urban study, is to come 
up with a design for the area at intersection of 
Na Florenci and Křižíkova, which will become 
a new multifunctional quarter, with apart-
ments, shops, transport terminal, offi  ces and 
public spaces. We speak with Pavel Streblov, 

Penta’s Director of Commercial Projects about 
key design aspects of Masaryčka, the impact 
of architecture and the embrace of urbanism, 
not only here but in Penta’s projects across the 
city. Among them, in Prague 5, Nová Waltrovka 
is about to begin construction in July. The 
project will transform a former foundry brown-
fi eld into a bustling new city quarter near the 
Radlická metro station.

In February, Penta started the construction 
of Masaryčka, one of the most important 
and most monitored projects in the centre of 

PENTA: MASARYČKA JUMPS FORWARD as two 
architectural competitions display urbanism in process

Masaryčka, Prague 1 ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architect: Zaha Hadid architects ■ The design of public space at the intersection of Na Florenci and Havlíčkova streets is the 
result of an architectural competition. A new public square with benches, a fountain and greenery will transform the busy transport hub and provide it with a new vitality
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ní životaschopností projektu, je naší ambicí více 
než jen stavba pěkné budovy. Myslím, že je určitý 
rozdíl mezi dobře navrženou budovou a umělec-
kým dílem, a to je vizí, o niž tu usilujeme.

Dokáží to obyvatelé, nájemci a potažmo in-
vestoři ocenit?
S ohledem na poměrně konzervativní pozadí 
to byla z počátku velká výzva, nyní ale cítíme 
podporu a lidé stavbu vnímají jako odvážný krok 
z naší strany. Na základě jednání s potenciálními 
nájemci také vidíme, že jsou si vědomi hodnot 
budovy, a první smlouvy ukazují, že jsou připra-
veni je ocenit. Což dokládá i fakt, že přestože je 
prime rent v Praze kolem 21–22 eur, my jsme již 
podepsali částku 26–27 eur za m2. Myslím, že to 
souvisí i s růstem sofi stikovanosti nájemců, kteří 
již dokáží rozlišit skutečnou kvalitu a jsou ochotni 
si za ni připlatit. V retailové části máme vybrané-
ho provozovatele restaurace a některých klíčo-
vých obchodních jednotek, takže i v současné 
obtížné době se zdá, že trh funguje.

Také věříme, že fi nančně stojíme nohama na 
zemi a řada z těchto nákladů, které investuje-

me navíc, se odrazí i v potenciálních příjmech. 
Investoři se vedle nájemného významně za-
měřují také na dlouhodobou udržitelnost svých 
aktiv. Náš projekt je samozřejmě ekologicky udr-
žitelný, ale jedná se také o udržitelnost sociál-
ní a o to, jak je budova začleněna do struktury 
města. Proto usilujeme nejen o špičkové pa-
rametry domu, ale i o kvalitu projektu jako cel-
ku. Renovujeme celou ulici, abychom pozdvihli 
a dali novou tvář i jejímu okolí. Myslím, že obča-
né cítí úsilí, které bylo na tento projekt vynalo-
ženo, a emoce, které vyjadřuje. Když vidíme, že 
veřejnost náš projekt oceňuje, chceme vysokou 
laťku udržet – vyvarovat se obvyklé „optimaliza-
ce“ ve fázi stavby a zaměřit se skutečně na kaž-
dý detail. Znamená to například, že čelní fasáda 
k městu, která je neobyčejně složitá, bude ex-
trémně drahá, nicméně považujeme ji za klíčový 
prvek pro výsledný mimořádný architektonický 
dojem, na který zde cílíme. 

Na které aspekty projektu tedy kladete nej-
větší důraz?
Architektura je pro nás skutečně klíčovým para-
metrem. Musí být samozřejmě funkční a do měs-

ta vhodně zapadnout. Dlouho jsme s Prahou 1 
diskutovali o tom, jak nejlépe uchopit revitalizaci 
ulice, a nyní už známe fi nální designový koncept. 
Hodně času jsme také věnovali koordinaci se 
Správou železnic a otázce napojení budovy na 
platformu nad nástupišti, která vytvoří druhou 
úroveň maloobchodního parteru. Budova bude 
mít, což je poměrně unikátní, tři fasády otevřené 
do veřejného prostoru: do ulice Na Florenci, k vla-
kovým nástupištím a třetí o patro výše. Dalším 
klíčovým aspektem je zeleň. Spolupracovali 
jsme v této otázce intenzivně s městem a za-
znamenali jsme pozitivní pokroky a ohlas, pokud 
jde o navýšení podílu zelených ploch v projektu. 
Většina prostor střechy budovy, stejně jako zhru-
ba třetina plochy fasád, bude pokryta zelení. Aby 
zůstala střecha pohledově čistá, integrovali jsme 
veškeré technologie do hlavní hmoty. Samotná 
budova je rozdělena do dvou celků, které tvoří 
první etapu projektu Masaryčka, zahrnující cel-
kem 28 000 m2 pronajímatelných prostor, které 
by měly být dokončeny v červnu roku 2023.

Rukopis Zahy Hadid se propisuje nejen do 
exteriéru, ale také do interiéru budov…
Naší vizí bylo od počátku, aby nejenom obálka 
budov od Zahy, ale i jejich interiér působil jedi-
nečným dojmem a nesl totožný rukopis. Tuto ideu 
lze ostatně vidět u řady působivých budov Praze 
– např. Domu U Černé Matky Boží, kde jsou také 
interiéry ve stylu kubismu, podobně když vstou-
píte do prostor Obecního domu – okamžitě víte, 
kde jste. Toho bychom rádi docílili i v případě 
Masaryčky. Ve vstupní hale bude nábytek, slou-
py, stěny i recepce designované Zahou, stejně 
jako výtahová lobby a detaily výtahů – tzn. prak-
ticky veškeré veřejně přístupné vnitřní prostory. 
Značnou část minulého roku jsme s projekčním 
týmem strávili právě vylaďováním veškerých de-
tailů vnitřního designu budovy.

Vraťme se ještě k tématu udržitelnosti. Jak 
se odráží v projektu Masaryčka? 
Vedle zelených střech bude i zhruba třetina fa-
sád budov pokryta zelení v podobě 1,4 metru ši-

Masaryčka, Praha 1 ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architekt: Zaha Hadid architects ■ Veřejný prostor mezi Zlatou 
věží Masaryčky a historickou dvoranou Masarykova nádraží, který byl předmětem architektonické soutěže, oživí nové 
náměstí se stromy, lavičkami a fontánami. Autorem vítězného designu je studio Perspektiv
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Prague designed by the studio of renowned 
architect Zaha Hadid. Is it fi nally time for star 
architecture here?
Yes we believe it is. It’s always been our aim to do 
something unique and a site such as Masaryk train 
station with all its potential deserves something 
unique. So I think from the very beginning our am-
bitions were quite high. In most cities architecturally 
impressive buildings were delivered by public sec-
tor, e.g., museums, opera houses, libraries, where 
beyond the building’s obvious utility there is a display 
of beauty and authenticity. And if you look around 
Prague’s modern buildings it’s diffi  cult to fi nd such 
examples. In the private sector we have some of de-
cent design, but virtually nothing really adventurous 
aside from Gehry’s building almost 30 years ago. Of 
course it’s limited by heritage protection, and this to 
a degree is understandable, but even then I think as 
a whole in CR we are extremely conservative com-
pared to other major cities. Look at Bilbao’s museum 
or Sydney’s opera house – they became more than 
just buildings, and are symbols of the city. Even as an 
addition to the museum the Louvre Pyramid gained 
worldwide acclaim. With Masaryčka in particular, as 
a part of the private sector we’re limited as it must be 
fi nancially viable, but our ambition is more than just 
delivering a building – I think there’s slight diff erence 
between having a beautifully designed building and 
a piece of art, and that’s what we strive for here. 

Can it be appreciated by the city’s residents, 
as well as tenants and investors?
In light of the conservative background it was at 
times a challenge but now we feel support that 
people see it as a brave move from our side. 
Based on the discussions with potential tenants, 
we see they recognize the benefi t of the building. 
First commitments refl ect what they are willing to 
pay. The fact that prime rent in Prague is around 
21–22 euros and we’ve already signed some at 
26–27 euros per sqm is a testimony to this. I think 
it also has to do with the increase in sophistica-
tion of tenants, they can distinguish what’s good 
and they’re willing to pay extra for it. In retail we 
already have the restaurant operator and some 

of the key retail units selected, so even in these 
diffi  cult circumstances it seems to be working.

We also believe we have our feet on the ground fi -
nancially and that some of those extra costs we’re 
investing can potentially translate into benefi ts on 
the income side. Investors, beyond seeing initial 
rents, are also focused on long-term sustainability. 
Obviously what we do is environmentally sustain-
able, but it’s also about social sustainability and 
how the building integrates into the city fabric. We 
are improving the building’s entire setting, refur-
bishing the whole street, to transform the whole 
neighbourhood into something new. I think citizens 
generally also feel the eff ort that has gone into this 
design and the emotion it conveys. And now that 
we’re seeing people excited by what we presented 
we now have to go through with the design and 
even be wary of ‘optimizing’ too much during the 
construction phase, and really go to the last detail. 
It means the facade, obviously complex, will be ex-
tremely expensive – but we see that as necessary 
for the urban achievement we strive for. 

On which aspects of Masaryčka do you put 
greatest emphasis?

For us it’s really driven by the design. It has to be 
functional design and the key is to integrate it into 
the city. We spent a lot of time discussing with 
Prague 1 how to best refurbish the street and now 
have a specifi c design for this. We also spent a lot 
of time coordinating with Správa železnic how to 
connect the building to the platform above the sta-
tion, which forms a second level of retail frontage 
like the one below. The entire building will have, 
rather uniquely, three open facades to the public, 
one to Na Florenci, another to the train platforms, 
and a third on the level above. The second key as-
pect is greenery. We’ve been working with the City 
on this and we’ve seen positive progress on their 
openness to greenery on the roofs. So most areas 
of the roof will be covered with greenery, and also 
about a third of the facade. In order to keep the 
design sleek and uninterrupted it integrates all the 
technical equipment typically located on the roof-
top into the main body of the building. The build-
ing itself is divided into two masses, and together 
they form the fi rst phase, some 28,000 sqm of 
rentable area, to be delivered in June 2023.

Zaha Hadid’s signature is written not only in 
the exterior but also in the building’s interior... 

Masaryčka will introduce a unique interior designed by Zaha Hadid ■ Developer: Penta Real Estate
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rokých říms osazených zelenými rostlinami, což 
přispěje ke zlepšení mikroklimatu v dané lokali-
tě. Cílíme na nejvyšší stupeň certifi kace LEED 
Platinum, takže zde samozřejmě budou veškeré 
pokročilé technologie, včetně zpětného využití 
tepla, ekologických energetických zdrojů atd., 
které implementujeme na všech našich projek-
tech. Vedle toho jsme se skutečně významně za-
měřili na koncepci veřejných prostor a začlenění 
nové zeleně do této části města, která se stává 
významným dopravním uzlem a obchodním 
a administrativním centrem.

Jak pracujete s veřejnými prostory obecně, ja-
kou roli hraje urbanismus v projektech Penty?
Troufnu si říci, že pokud je něco, co defi nuje 
naše projekty, je to právě důraz na veřejný pro-
stor. Což platí jak pro rozsáhlá suburbanizovaná 
území brownfi eldů, které revitalizujeme, tak pro-

jekty v centru Prahy, kde se snažíme zacelit jiz-
vy zanechané nezřídka minulým režimem a tato 
území znovu začlenit do struktury města. To je 
i případ Masarykova nádraží. Velká část této 
oblasti byla léta zapomenutou lokalitou, přesto-
že měla potenciál být srdcem a branou centra 
města. Náš projekt Masaryčka staví na urbani-
stických principech, které pomohou celou oblast 
revitalizovat a naplnit tento potenciál. 

Budovy podél ulice Na Florenci budou odsazené 
o tři metry od uliční fronty, což poskytne prostor 
pro mnohem širší chodník – cca 6–7 metrů, tedy 
dostatečnou plochu pro pěší, cyklisty i zeleň. 
Vysázíme také dvě řady stromů, které budou 
ulici lemovat po obou stranách, a naší ambicí je 
proměnit ji v klidovou zónu s jednoznačnou pre-
ferencí pěších. Na řešení prostor u křižovatky ulic 
na Florenci a Havlíčkova jsme uspořádali veřej-

nou architektonickou soutěž, jejímž výsledkem 
je nový urbanistický koncept a nové náměstí 
mezi hlavní budovou Masaryčky a historickou 
dvoranou Masarykova nádraží.

Můžeme si vítězný návrh představit podrob-
něji?
Spolu s městskou částí Praha 1 a odbornou 
porotou jsme zvolili návrh českého architekto-
nického studia Perspektiv. Stávající parkoviště 
s minimem veřejného prostoru nahradí náměstí 
s novou zelení, posezením, vodními prvky a no-
vým moderním vstupem do stanice metra, čímž 
zde vznikne kultivovaný městský prostor, který 
bude skutečně sloužit veřejnosti. Doprava v uli-
ci na Florenci bude omezena pouze na určitý 
typ vozidel a za pevně stanovených podmínek. 
Důležitým aspektem bude také fakt, že ulice 
a pěší zóna budou ve stejné výškové úrovni, což 
auta přinutí automaticky zpomalit. Tento koncept 
je odrazem současných mezinárodních trendů, 
které můžeme sledovat v zahraničí, a získal si 
i jednoznačnou podporu hlavního města Prahy.

Další, tentokrát mezinárodní architektonic-
ká soutěž probíhá od loňského března v re-
žii skupiny Penta, ČSAD a hlavního města 
Prahy na urbanistický koncept druhé etapy 
Masaryčky, resp. území za magistrálou na 
východní straně sahajícího až k autobuso-
vému nádraží Florenc, kde má vyrůst nová 
čtvrť s cca 70 000 m2 užitné plochy. V jaké 
fázi je dnes soutěž?
Jedná se o území sahající od ohybu ulice Na 
Florenci až po křižovatku Křižíkova, kde vznikne 
nová multifunkční čtvrť s obchody, byty, doprav-
ním terminálem, kancelářemi a veřejnými prostory. 
Historicky jsme pracovali i v této části s konceptem 
Zahy Hadid, jehož benefi tem bylo vytvoření cent-
rálního náměstí jako dalšího gravitačního bodu na 
této straně projektu. S hlavním městem Prahou 
jsme se ale shodli na vypsání další architektonické 
soutěže, jíž bude předsedat mezinárodní porota 
a která přinese nové nápady a myšlenky na uspo-
řádání hmot jednotlivých budov i pojetí veřejných 

Masaryčka, Praha 1 ■ Významným aspektem budov Masaryčky je zeleň, která bude nejen součástí veřejných prostor, 
ale i střech a fasád. Podobu druhé etapy projektu Masaryčka a rozvojového území sahajícího od ulice Na Florenci až po 
autobusové nádraží Florenc předurčí mezinárodní architektonická soutěž. V prvním kole, jehož se účastnilo 57 ateliérů z celého 
světa, zvolila porota 5 fi nalistů, kteří navrhnou fi nální urbanistickou studii. Vítězný návrh bude znám do konce roku 2021
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Our vision at the beginning was not just to have the 
envelope by Zaha, but to have even the inside feel 
uniquely as from her. You can see this idea in some 
beautiful buildings in Prague; e.g., House of Black 
Madonna, where the whole building is designed 
in Cubism, or when you’re inside Obecní dům you 
know distinctly where you are. This is something 
we would like to achieve with Masaryčka. The en-
trance lobby will have furniture, columns, walls and 
reception desk designed by her as will lifts lobbies 
and some elements of the lifts – all the publicly ac-
cessible areas of the buildings. We’ve spent a con-
siderable part of the last year with the design team 
fi ne tuning the internal design of the building.

Let’s return to environmental aspects, which 
are now at the fore. How are they refl ected in 
Masaryčka?
In addition to the green roofs about a third of the 
facade will have greenery, in the form of 1.4 m 
wide ledges covered with foliage, which should 
also improve the microclimate of the location. We 
target LEED Platinum, so all the technologies, 
like reusing the building’s heat, environmentally 
friendly AC units, and all that we implement will 
be there. But besides this, we have really focused 
on public areas and incorporating greenery into 
this area of the city centre, which has become 
a transport hub and is increasingly becoming 
a commercial and administrative hub.

Can you comment more on your approach to 
public space? What role does urbanism play?
I think if there’s one thing that defi nes our proj-
ects, it’s the focus on public areas. This is true for 
suburban brownfi elds we revitalize or for inner 
city projects where we are trying to heal these 
scars in the city (many of which were created in 
the previous regime) and reintegrate the proper-
ties into the city fabric. That is the whole story of 
Masaryk train station. Much of the area was a for-
gotten part of the city despite it’s potential to be 
so vital. The design we have employs principles 
of urbanism into order to completely transform 
the area to meet this potential. Along Na Florenci 

street, the buildings will be stepped back by 3 m. 
This provides a much wider sidewalk of 6–7 me-
tres and plenty of space for people, bicycles 
and greenery. Two rows of trees will be planted, 
one on each side of the street. The ambition is 
to make this a mainly pedestrianized zone of 
Prague. And separately we have organized an 
architectural competition regarding the intersec-
tion of Na Florenci and Havlíčkova streets, which 
itself was seeking an urbanistic solution. To this 
end, Penta and the city conducted an architec-
tural competition to design a new square here, 
next to the historic Masaryk Railway Hall.

And you now have a winning design – can 
you give some details of the competition?
Together with City of Prague 1 and an indepen-
dent jury we selected a design by the Czech ar-
chitectural studio Perspektiv. Right now, the area 
bears some parking spaces with a bit of public 
area that happens to be there. The new design 
will remove the parking and turn it into a real city 
square, with new greenery, seating, some water 
features, and a refurbished metro entrance – 
creating a human centred destination. Along Na 
Florenci, only some cars under some conditions 
would be allowed to go. An important aspect is 
that the street and pedestrian zone should be at 
the same level – doing this you force the cars to 
slow down as they are not given a defi ned space 
for themselves. This is in line with all the inter-
national trends we see now and the city is quite 
supportive of it. 

The second international architectural com-
petition is being conducted by Penta, ČSAD 
and the capital city of Prague for the second 
stage of the Masaryčka project. It deals with 
an area where a new multifunctional city hub 
of some 70,000 sqm will be created on the 
east side of the project. How is the competi-
tion proceeding? 
Yes, this concerns the area at the bend of Na 
Florenci and the intersection of Křižíkova, which 
will become a new multifunctional quarter, with 

shops, fl ats, traffi  c terminal, offi  ces and pub-
lic spaces. Historically there was a design by 
Zaha Hadid we found very appealing because 
it placed a public square and created another 
gravity point on this side of the project. But we 
agreed with the city we’d run another architec-
tural competition supervised by a predominantly 
independent jury to see if there are other ideas 
for structuring the masses of the buildings. It is 
a wide-scoped urban study about how to get the 
most out of the area. 

The international jury is composed of six indepen-
dent members headed by the renowned Dutch 
architect and urbanist Winy Maas and other de-
pendent members including ourselves, ČSAD 
and the City. This is a very complicated site, with 
the expressway above, metro station, bus depot, 
railway and some planned new rail lines.

We decided it didn’t make sense to just announce 
a fi nal plan but rather to conduct several rounds 
with architects, and discuss the pros and cons at 
each stage. In the 1st round there were 57 teams 
from Europe, Asia and North America – from 
these, in May the jury selected 5 teams. Among 
them was the Danish studio BIG, founded by Bjarke 
Ingels, who has achieved international recognition 
for his contributions to urbanism via the design of 
entire new urban quarters in Copenhagen, such 
as Superkillen. Assisting BIG is Czech partner 
A8000. Internationally acclaimed architects are 
also found in the other winners, teams of which 
are: Dutch architects and urban planners Cie with 
landscape offi  ce LOLA and young Brno studio 
M2AU; studios ZUS (Zones Urbaines Sensibles) 
and Space&Matter; the Czech offi  ces of UNIT ar-

Masaryčka – unique interior by Zaha Hadid
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prostor. Výsledkem bude rozsáhlá urbanistická 
studie na novou podobu Florence.

Mezinárodní porota je složena ze šesti nezávis-
lých členů v čele s renomovaným nizozemským 
architektem a urbanistou Winy Maasem a dále 
zástupců vlastníků zainteresovaných v území, 
včetně zástupců skupiny Penta, ČSAD, měst-
ských částí a hlavního města Prahy. Jde o po-
měrně komplikované území, shora překlenuté 
magistrálou, zahrnující dvě stanice metra, auto-
busové a vlakové nádraží a několik nově pláno-
vaných tramvajových a železničních tratí. 

Vítězné urbanistické studii budou nyní předchá-
zet ještě dvě fáze soutěže, během nichž pro-
běhnou tři soutěžní workshopy a řada diskuzí 
s architekty i širokou veřejností, jejichž cílem je 
defi novat co nejkvalitnější řešení. Z nich vzejde 
pět návrhů, ze kterých bude na konci roku vy-
brán ten nejlepší.

V prvním kole usilovalo o účast v soutěži 57 ate-
liérů z Evropy, Asie a Severní Ameriky – z nich 
porota vybrala letos v květnu 5 fi nalistů. Mezi nimi 
dánský ateliér BIG, založený Bjarkem Ingelsem, 
který získal mezinárodní uznání za svůj přínos 
v oblasti urbanismu díky návrhu nových městských 
čtvrtí v Kodani, jako například Superkillen. Studiu 
BIG asistuje český ateliér A8000. Mezinárodně 
uznávaní architekti jsou ale i mezi dalšími fi nalisty, 
k nimž patří tým nizozemských architektů a urba-

nistů Cie spolu krajinářskou kanceláří LOLA a mla-
dým brněnským studiem M2AU; dále holandský 
ateliér ZUS (Zones Urbaines Sensibles) a studio 
Space&Matter; český tým UNIT architekti a A69 
- architekti ve spolupráci s britskými Marko and 
Placemakers; nebo švýcarský tým ateliéru agps 
Architecture, krajinářského studia Girot a doprav-
ních inženýrů IBV Hüsler. Vzhledem k takovéto 
rozmanitosti a odborné erudici hodnotíme fi nálně 
vybrané týmy jako velký úspěch.
 
Výsledky druhého kola budou představeny 
na podzim a do konce roku bychom měli mít 
fi nální návrh. Jednotlivé budovy budou dokon-
čovány v několika fázích, bude je ale pojit jednot-
ný design. Požadavkem města bylo, aby alespoň 
40 % prostor našeho projektu bylo vyhrazeno re-
zidenční funkci. Předpokládáme tedy, že zhruba 
40 až 50 % objemu bude tvořit bydlení, podobná 
část připadne na kanceláře a zbývající plochy na 
obchody a služby.

Jaký význam přikládáte architektonickým 
a urbanistickým soutěžím obecně? Troufnete 
si odhadnout, kolik ateliérů se doposud zú-
častnilo soutěží pořádaných Pentou? 
Architektonické soutěže vždy znamenají svěží 
nápady a nová jména. První jsme organizovali už 
v době, kdy jsme připravovali náš projekt Waltrovka, 
a mezi přihlášenými byli i domácí architekti Chybik + 
Kristof, tehdy čerstvě po škole – a dnes jsou v prv-
ní hvězdné desítce nejlepších mladých ateliérů. 
Je tedy zřejmé, jaký potenciál talentů zde existuje. 
Myslím, že máme dostatek zkušeností a odvahy ob-
čas zariskovat a spolupracovat i s někým, kdo nemá 
sáhodlouhý seznam referencí. Pokud vezmeme 
v úvahu také soutěže, které jsme pořádali na naše 
projekty ve Vysočanech, nádraží Žižkov, Nuselském 
pivovaru, Nové Waltrovce a další, bude to zřejmě 
více než 300 ateliérů. V současnosti máme dokonce 
interní tým, který tyto soutěže organizuje.

Tím se vracíme k otázce revitalizace brown-
fi eldů; v jaké fázi je aktuálně váš projekt Nová 
Waltrovka? Čím se bude lišit od první etapy?
Podobně jako v první etapě na Waltrovce má 
Nová Waltrovka za cíl otevřít novou část města, 
v tomto případě na území zhruba pěti hekta-
rů. Část, která má již stavební povolení, zahr-
nuje dvě kancelářské budovy podél Radlické 
ulice o celkové rozloze 30 000 m2, hotel vedle 
budovy Dynamica a jeden větší bytový dům. 
Naší ambicí je vytvořit na území brownfi eldu bý-
valé slévárny urbanistickou strukturu živé čtvrti 
s atributy městského života. Její páteří bude pěší 
zóna v podobě centrální promenády, která bude 
lemovaná stromy, kavárnami, lavičkami a fon-
tánami a propojí oblast stávající Waltrovky od 
budovy Dynamica až k centrále ČSOB a stanici 
metra Radlická. Za urbanistickým konceptem 
stojí Atelier M1 architekti. Kancelářské budo-
vy, jejichž názvy Metalica a Legatica odkazují 
k průmyslové historii lokality, budou zahrno-
vat i designové prvky z oceli a železa. Výrazně 
zastoupena je v jejich designu také zeleň, a to 
nejen na střechách, ale i ve dvou úrovních teras 
a na piazzettě na západní straně.

Nová Waltrovka, Praha 5 – Radlice ■ Výstavbu prvních dvou kancelářských budov Metalica a Legatica zahajuje
Penta Real Estate v červenci tohoto roku. Páteří nové čtvrti bude centrální promenáda se zelení, stromy a fontánami, 
která propojí území stávající Waltrovky od budovy Dynamica až k centrále ČSOB a stanici metra Radlická

Nová Waltrovka nabídne v první etapě cca 30 000 m2

moderních kancelářských a maloobchodních prostor 
doplněných terasami v horních patrech
Developer: Penta Real Estate
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chitekti and A69 - architekti in cooperation with UK 
fi rm Marko and Placemakers; and the Swiss team 
of agps Architecture, landscape studio Girot and 
transport engineers IBV Hüsler. Given such diver-
sity and expertise we are excited to see what they 
come up with.

The second round results will come by this 
autumn and we should have the fi nal design 
by the end of the year. The buildings will be de-
livered in phases but there will naturally be some 
unifying design. The City aim is that there be at 
least 40 % dedicated to residential. So we believe 
40 to 50 % will be allotted to this function, about 
same to offi  ce, and the rest to service retail.

What importance do you attach to architec-
tural and urban competitions? Do you dare to 
estimate how many studios have so far partici-
pated in the competitions organized by Penta? 
Competitions always bring in fresh ideas and 
new names. We conducted the fi rst one when we 
started Waltrovka and among the submissions 
was the local studio Chybik + Kristof architects, 
then fresh from school – now they’re in the top 

10 young star architects globally. So you can see 
what talent is out there. I think we have the ex-
perience now and courage to take the risks and 
go with somebody who doesn’t have a long pedi-
gree. Looking at the competitions we’ve done in 
Vysočany, the Žižkov railway station, Nuselský 
brewery, Nová Waltrovka and others, it would 
total over 300 studios. We now have an internal 
team to organize these competitions. 

Turning now to brownfi eld redevelopment, 
at what stage is Nová Waltrovka. How will it 
diff er from and relate to the fi rst stage?
Similar to the fi rst stage of Waltrovka, Nová 
Waltrovka aims to open up a new part of the city, 
an area of some fi ve hectares. The built up area 
includes two offi  ce buildings along Radlická street 
totalling 30,000 sqm, a hotel next to Dynamica 
and one larger residential building. We aim to 
create in this area of a former foundry a sense of 
new urban life. A large pedestrianized zone in the 
form of a central promenade lined with trees, with 
cafes, benches and some fountains will lead from 
the Dynamica building of the existing Waltrovka 
all the way to the ČSOB headquarters at the 

Radlická metro station. Atelier M1 architekti is 
behind the urban concept of this new area. The 
offi  ce buildings named Metalica and Legatica
as a reference to foundry’s history will also bear 
design elements in steel or iron as part of this 
homage. Terraces and greenery will also fi gure 
strongly in the architecture including a major dou-
ble level tower and terrace on the west side.

We have construction permits for part of the 
residential buildings, the hotel, and the offi  ce 
buildings. We intend to start construction on all 
these permitted segments this year, beginning 
in July with offi  ces, so that they’ll all be de-
livered in mid 2023. With the remaining part 
of the residential, it is still subject to masterplan 
change, so we’re waiting for this to take eff ect. 
The offi  ces are timed to operate before the rest 
is completed, similar to Waltrovka. In this phase, 
we are already integrating now the vision of 
Radlická. It’s now a major artery, but with the plan 
for the Radlice ring road to alleviate traffi  c it will 
become more of a normal city street. This allows 
us to create an urban streetscape with frontage 
more like a high street. So we are managing an 

Nová Waltrovka, Prague 5 – Radlice ■ The new city quarter will start to grow in July 2021 ■ Developer: Penta Real Estate
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Výstavbu části Nové Waltrovky, která má již po-
volení, tedy kanceláří, hotelu i bytového domu, 
chceme zahájit ještě letos, počínaje červencem 
tohoto roku, kdy začneme stavět obě kance-
lářské budovy, tak aby byly dokončeny v polo-
vině roku 2023. Na zbývající část rezidencí pro-
bíhá změna územního plánu, takže čekáme, až 
tato změna vstoupí v platnost. Dokončení kanceláří 
je načasováno tak, aby byly uvedeny do provozu 
dříve, než bude dokončen zbytek, podobně jako 
tomu bylo v případě Waltrovky. Do této etapy již 
nyní začleňujeme také vizi budoucí Radlické tří-
dy. Ta je dnes hlavní dopravní tepnou lokality, ale 
ve chvíli, kdy bude dokončen plánovaný obchvat 
Radlic, který má dopravě významně odlehčit, změ-
ní se v typickou městskou třídu. Což nám umožňu-
je vytvořit podél ulice obchodní parter ve stylu high 
street. Urbanistické řešení tedy počítá i s prvky, kte-
ré budou následovat až za několik let. Zahájili jsme 
již přípravu území a práce na potřebné infrastruktu-
ře, včetně přeložky kanalizace, do níž investujeme 
100 milionů korun.

Jaké další projekty připravujete? Odkud čer-
páte inspiraci?
Další naše projekty jsou z velké části ještě v rané 
fázi. V rámci projektu Churchill pracujeme na 

dvou dalších etapách na obou stranách hlavního 
nádraží, které jsou předmětem změny územního 
plánu. Jedna je situovaná vedle stávajících dvou bu-
dov komplexu Churchill a druhá podél Vinohradské 
ulice, kde by nad kolejištěm v místě, kde dnes vla-
ky vjíždějí do tunelů, měla vzniknout další zástav-
ba. Součástí další fáze Masaryčky je také hotel 
v Hybernské ulici. V minulosti bývala v tomto 
místě gotická brána městských hradeb. V území 
nyní probíhá archeologický průzkum, a jakmile 
budou archeologové hotovi, zahájíme stavbu. 
Provozovatelem hotelu bude stejně jako v případě 
Florentina opět německý hotelový řetězec Motel 
One. S dokončením počítáme v roce 2023.

Většina architektonických slohů, které dnes vidí-
me v historických částech Prahy, byla převzata 
odjinud, takže i historicky se ti, kdo město stavěli, 
inspirovali v zahraničí. Zdrojem inspirace pro nás 
všechny v týmu je tedy cestování, studium, odbor-
ná literatura a samozřejmě již zmíněné architekto-
nické soutěže. Je to cesta, jak získat nové neotřelé 
nápady. Samozřejmě se o tom jednoduše hovoří, 
ale jakmile jsou přeneseny na papír, jsou zde patr-
né výrazné rozdíly. Shromáždit tyto nápady je tedy 
poměrně jednoduché – najít ale ty správné, které 
budou zapadat do kontextu města, to je výzva.

urbanistic solution which integrates what might 
come in some years. We started with relocation 
of some infrastructure already, including the relo-
cation of a sewer for CZ 100 million. 

What other projects are you preparing? 
Where do you get inspiration from?
The next projects are largely still at early stages. 
In the next phase of Churchill, we are work-
ing on two sides of the main station, which are 
subject to a masterplan change. One is next to 
the existing Churchill buildings and the other 
is alongside Vinohradská street, where anoth-
er building would be planned above the rails 
where they currently enter the tunnels. As part of 
Masaryčka’s next phase there’s also a hotel, 
at Hybernská street. There was a Gothic gate 
in the city walls here. Archaeologists are work-
ing onsite and as soon as they’re fi nished 
we’ll start construction. It should be delivered 
in 2023 as well.
 
Most of the styles we see in the historical parts 
of Prague were taken from elsewhere, so even 
historically those who built the city were getting 
inspiration from abroad. Inspiration for all of us 
in the team now has been travelling, studying, 
reading, and of course on the other hand from 
the competitions. They’re the way to collect fresh 
ideas; it’s nice to talk about it, but once people 
have to put it on paper you really see the dif-
ferences in the projects. So collecting ideas 
from these is comparatively easy – fi nding the 
right ones that will fi t into the context of the city, 
that’s the challenge.

Masaryčka – Motel One, Hybernská, Prague 1

Motel One – Hybernská ■ Další etapa projektu Masaryčka zahrnuje hotel oblíbeného německého řetězce Motel One. 
Po dokončení probíhajícího archeologického průzkumu plánuje developer zahájit stavbu.
Developer: Penta Real Estate ■ Architekt: Schindler Seko
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vice ■ The

LET'S BUILD BETTER FUTURE

⸠  Měníme architekturu
evropských měst
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Poté, co developerská společnost Skanska 
úspěšně prodala kancelářskou budovu 
Parkview v Praze 4 na Pankráci německé-
mu investorovi Deka Immobilien v prvním 
čtvrtletí roku 2021, pokračuje ve výstavbě 
svého dalšího projektu v Praze 7. Port7, 
který nabídne 35 000 m2 komerčních pro-
stor mezi vlakovým nádražím Holešovice 
a Vltavou, se už brzy začne zvedat ze zákla-
dů. Dva roky před plánovaným dokončením 
získal komplex svého prvního nájemce: lé-
kařská klinika Oční centrum Praha obsadí 
plochu 1 600 m2 v přízemí největší z budov 
– Edinburgh. Parter projektu doplní v bu-
doucnu stravovací zóna ve stylu food hall, 
kavárny, prodejny a služby, to vše uprostřed 
parkově ztvárněných prostor na nábřeží 
řeky Vltavy. S dokončením projektu se počí-

tá ve druhém čtvrtletí roku 2023. O situaci na 
kancelářském a investičním trhu, plánech 
rozvoje multifunkčního areálu Port7 i vizích 
developera do budoucna hovoříme s Petrem 
Houskou, projektovým ředitelem divize ko-
merční výstavby společnosti Skanska.

Jak hodnotíte aktuální situaci na kancelář-
ském trhu? Jaký vývoj očekáváte v blízké 
budoucnosti?
Je zřejmé, že pronájmy i proces vyjednává-
ní zpomalily, takže uzavření smluv trvá déle. 
Vnímáme, že někteří nájemci preferují setrvání 
v původních prostorách a prodloužení smlouvy. 
Jiní čekají na další vývoj situace a patrná je také 
nejistota ohledně toho, kolik metrů čtverečních 
budou fi rmy potřebovat a zda své plochy budou 
zmenšovat. Zároveň existuje na trhu značná kon-

kurence v podobě podnájmů. Obecně ale cítíme, 
že mnohé z těch nejistot se vyřeší s postupem 
času, a věříme, že trh s kancelářemi postoupí 
opět vpřed. To je i jedním z důvodů, proč jsme 
se rozhodli stavět Port7 spekulativně a nečekat 
na uzavření předpronájmů jako někteří jiní deve-
lopeři. Trhu skutečně věříme, včetně dílčího trhu 
v Praze 7, kde už nějaký čas úspěšně působíme.

Port7, jehož realizaci jste zahájili letos v únoru, 
je největším projektem společnosti Skanska 
v České republice. V jaké fázi je dnes výstavba 
a jaký bude další harmonogram?
Výstavba pokračuje plným tempem: na společ-
ném podloží probíhají výkopové práce, nedávno 
jsme dokončili zabezpečení stavební jámy a za-
čínáme s betonáží prvního podzemního patra. 
Z výše položených míst, například z Trojského 
mostu, už můžete jasně vidět obrysy. Realizace 
hrubé stavby potrvá zhruba třináct až čtrnáct 
měsíců. Do dubna 2023 bychom chtěli tři bu-
dovy dokončit: to znamená Edinburgh, která je 
páteří celého projektu, a dvě menší – Alexandria 
a Dover – vpředu, blíže k řece. 

Jakou plochu nabídnou jednotlivé budovy 
Port7? Jak pokračují pronájmy?
Největší z budov – Edinburgh – má zhruba 
27 500 m2 pronajímatelné plochy a je koncipo-
vána jako pětipodlažní základna, z níž vyrůs-
tají tři věže o 8, 9 a 10 patrech. Těsně před ní 
vznikne řada čtyř menších budov: šestipodlažní 
Alexandria (4 200 m2) na jedné straně a pětipod-

Petr Houska, projektový ředitel divize komerční výstavby společnosti Skanska

Port7, Praha 7 – Holešovice ■ Developer: Skanska

PORT7 UŽ ROSTE ZE ZÁKLADŮ –
Skanska hlásí prvního nájemce
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Following Skanska’s successful sale of 
the offi  ce building Parkview in Prague 4, 
Pankrác, to Deka Immobilien in the fi rst 
quarter of 2021, the developer is mak-
ing strides on its next project in Prague 7. 
Off ering 35,000 sqm of commercial space 
between the Holešovice train station and the 
river Vltava, Port7 project will begin to rise 
from its foundations. Skanska has already 
announced its fi rst tenant, two years before 
the project’s completion: Eye Centre Prague 
clinic will use 1,600 sqm in the ‘Edinburgh’ 
building ground fl oor.  These will be joined 
in the future by a food hall, cafes, and a va-
riety of shops and services, all set beside 
landscaped grounds along the river’s edge. 
Port7 is scheduled to be fi nished in Q2 2023. 
We speak with Petr Houska, Project Director 
at Skanska’s commercial development, 
about the offi  ce and investment markets, the 
plans for Port7, and Skanska’s view for 2021 
and beyond.

How do you view the situation in the offi  ce 
market now/looking forward?
It’s clear that leases and the negotiations have 
slowed down, so it’s taking more time than usual 
to make a deal. We see many tenants prefer to 
stay where they are and renegotiate. Several are 
just waiting to see what happens, and there is 
uncertainty over how many sqm they will need 
or whether they will downsize. As well, there is 
currently a lot of competition in terms of sub-
leases. Generally, however, we feel many of the 
uncertainties will resolve with time and we trust 
the offi  ce market going forward. That’s why we 
decided to build Port7 on spec rather than wait 
for a prelease as some other developers do. We 
really trust the market, including the submarket 
of Prague 7 where we’ve been for some time. 

The largest project of Skanska in CR is Port7, 
construction on which began in February. 
How is this proceeding? What next major 
stage in the timeline do you count on? 

Construction is going full speed ahead – exca-
vation began on a common underground. We 
recently fi nished securing the pit and will start 
soon with the fi rst concrete going up. You can al-
ready see the footprint clearly from areas higher 
up like Trojský Bridge. The superstructure will 
take about thirteen to fourteen months to top out. 
We’re aiming to have the buildings completed by 
April 2023. That includes the building Edinburgh, 
the backbone of the project, and the two smaller 
buildings of the row in front, slightly closer to the 
river, Alexandria and Dover.

What are the sizes of the various buildings. 
How do you view leasing at this early stage?
Edinburgh is 27,500 GLA, designed as a fi ve-
story base building bearing three towers (rising 
to 8, 9 and 10 storeys). There will be a smaller 
row of four buildings just in front of this large one. 
The six storey Alexandria (4,200 sqm) will be 
on one end and a fi ve storey Dover (3,700 sqm) 
will be on the other, and so these represent two 

SKANSKA – PORT7 SOON TO RISE from foundations

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ The construction of the project started in February 2021. Skanska has already announced its fi rst tenant, two years before the project’s completion: 
Eye Centre Prague clinic will use 1,600 sqm in the “Edinburgh” building ground fl oor
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lažní Dover s rozlohou 3 700 m2 na straně opač-
né; mezi nimiž jsou navrženy dvě věže se sedmi 
a osmi podlažími. Což představuje dohromady 
7 věží a tento počet byl také inspirací pro název 
projektu – Port7. Zároveň ale odkazuje na atmo-
sféru řeky a Prahu 7, tedy domovskou lokalitu, 
kde projekt vzniká.
 
Pokud se týká pronájmů, cílíme nyní na větší 
kancelářské nájemce. Aktuálně pracujeme na 
několika smlouvách a o dalších prostorách vede-
me jednání. Plánujeme také velký prostor pro fl e-
xibilní servisované kanceláře. Pro retailovou část 
jsme právě podepsali smlouvu s renomovanou 
oční klinikou Oční centrum Praha, která zaujme 
plochu 1 600 m2 v přízemí budovy Edinburgh, 
kde bude provozovat také optiku a lékárnu. 
Prvního klienta tak máme už dva roky před do-
končením stavby.

Pokud se vrátíme k řadě 4 menších budov, 
jaká bude funkční náplň dvou prostředních 
věží a načasování jejich realizace? 
Prostřední dvě věže by měly nabídnout nájemní 
bydlení – byla zde ostatně vždy uvažována rezi-
denční nebo hotelová funkce. Jednak tím reagu-

jeme na aktuální poptávku trhu a současně při-
spějeme k různorodosti projektu, protože nevy-
tváříme jen kancelářskou čtvrť, která se uzavře 
v 5 hodin odpoledne. Naším cílem je vnést do 
lokality život a těšíme se na to, že vytvoříme pul-
zující kampus. Pokud jde o načasování, máme 
v plánu tyto dvě věže otevřít zhruba rok poté, co 
budou hotovy ostatní. Nyní jsme ve fázi pláno-
vání, ale vize je taková, že až bude dokončena 
hlavní budova Edinbugh, bude hotova i konstruk-
ce těchto budov, takže hluk ze stavby už bude 
minimální. 

Jak v projektu Port7 pracujete s veřejnými 
prostory? S jakými počítáte obchody a služ-
bami a jaká je vaše vize rozvoje nábřeží po-
dél Vltavy?
Pracujeme s územím jako celkem, od piazzetty 
mezi budovami až dolů k nábřeží a řece. Trasa 
pro pěší, která vede z Nádraží Holešovice pod 
kolejištěm a jejíž stavba je již hotova, vyústí pří-
mo na piazzettu. V parteru nabídne projekt ob-
chodní plochy o celkové rozloze 4 500 m2. Vedle 
již zmíněného Očního centra s optikou a lékár-
nou fi nalizujeme jednání s provozovatelem fi t-
ness centra. Podél náměstí vzniknou kavárny, 

vinotéka, kadeřnictví a další podobné služby; 
v rámci nabídky chceme vytvořit také gastrozó-
nu ve stylu food hall, tedy nejenom klasické 
restaurace, jaké lze vidět v kancelářských bu-
dovách. F&B segment bude zahrnovat i stánky 
s potravinami a s nápoji a kávou rozmístěné po 
celém areálu, abychom jej v co největší možné 
míře oživili. Bude zde koneckonců 35 000 m2 
komerčních prostor, o jejichž zaměstnance se 
musíme postarat, a zároveň chceme navodit pří-
jemnou atmosféru; navíc nelze opomenout, že 
část komplexu bude rezidenční, a tak musíme 
myslet i na ni.

Mottem celého prostoru bude pobyt u řeky, 
a myslím, že podobné místo nenajdete nikde 
v Praze. Jde o rozsáhlé území, takže veřejný 
prostor nabídne řadu míst s různorodými kra-
jinářskými úpravami od kultivovaných trávníků 
až po „české louky“ s vysokou trávou a zároveň 
hřiště a sportovní a rekreační plochy. Místem 
prochází cyklostezka spojující lokalitu s centrem 
města a podél řeky vznikne nová promenáda. 
Pracujeme na několika alternativách koncepce 
nábřeží, včetně přístavu pro čluny nebo plovoucí 
konferenční místností na řece. Další možností, 
kterou zvažujeme, je tzv. Badeschiff  – bazén plo-
voucí na vodě. To vše má za cíl vytvořit příjem-
nou a atraktivní destinaci pro celou čtvrť – tedy 
nejenom pro ty, kdo tu budou bydlet a pracovat, 
ale místo k příjemnému setkávání pro všechny.

V Holešovicích vlastní Skanska i nedaleký 
objekt Mercury a další pozemek v Bubnech. 
Čím je pro vás tato čtvrť atraktivní? Jaké 
jsou vaše další plány v lokalitě?
Když jsme před několika lety zahajovali náš pro-
jekt Visionary, na trhu nebylo mnoho těch, kteří 
by této lokalitě věřili. Byli jsme v této části města 
pionýry a myslím, že jsme ji pěkně otevřeli, což 
dokazuje ostatně úspěch Visionary. A projektem 
Port7 naše aktivity nekončí. U budovy Mercury 
(22 000 m2) máme v plánu koncem příštího 
roku zahájit demoliční práce. Vzhledem k je-
jich rozsahu potrvají zhruba rok, takže s vý-

Port7, Praha 7 – Holešovice ■ Dva roky před dokončením projektu hlásí Skanska prvního nájemce: renomovaná 
lékařská klinika „Oční centrum Praha“ obsadí 1 600 m2 v přízemí budovy Edinburgh, která je páteří komplexu.
Parter podél centrální piazzetty zaplní obchody, kavárny a služby ■ Developer: Skanska ■ Architekt: DaM
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more towers. The middle two buildings in this row 
(seven and eight storeys) represent the fi nal two 
towers, for a total of seven – hence Port7 as the 
project’s name, which also signals Prague 7 as 
their home district. For Port7 we are targeting 
bigger tenants, with strategic leases. We are cur-
rently working on some offi  ce anchors and there 
are some discussions ongoing as we speak. 
We are planning a large fl ex offi  ce space for the 
building as well. And in the retail we have just 
signed, some two years before completion, our 
fi rst tenant – the clinic Prague Eye Centre, which 
will operate in a space of 1,600 sqm, including 
a pharmacy and optician.

In the row of smaller buildings, what is your 
intention regarding the middle two and rel-
evant timing?
The middle two buildings are now targeted to be 
residential for rent – they were actually always 
planned to be residential or hotel. This will both 
answer to current demand and contribute to diver-
sity in the area, by having people living there rather 
than create an offi  ce quarter that shuts down at 
5 o’clock. It’s a big goal of ours to bring life to the 
area and we’re looking forward to working on a vi-
brant campus. On timing, we are looking at open-
ing these two towers one year after the rest. We’re 
now in the planning stage but the idea is that when 
the main building goes live, the superstructure on 
these will be fi nished so noise from the construc-
tion will be minimized. 

How do you work with public spaces in 
Port7? What types of shops or services do 
you plan? And what is the vision for areas 
along the river?
We are working with the whole area, from the 
piazza around the buildings down to the river. 
A walkway to the area continuing straight from 
station under the tracks brings you directly to 
piazza. The structure of this is now completed. 
On ground level, the project off ers retail totalling 
4,500 sqm – and it’s getting attention. Besides 
the Prague Eye Centre, we are already in late 

stage of negotiations with a gym operator. The 
units along the plaza will also include a coff ee 
shop, wine shop, hairdressers and similar ser-
vices. As part of this we also want to include 
a food hall and not just classic restaurants you 
see in offi  ce buildings. The F&B element will 
probably also include various food trucks, bever-
age and coff ee stands through the area to bring 
it alive as much as possible. It’s 35,000 sqm of 
commercial space after all, so we need to cater 
for the people there, but at the same time give it 
a good vibe, and considering part of it is going 
to be residential, we also have to cater to them.  

The theme of the whole area is about being next 
to the river – you really have no place like that 
in Prague yet. And it’s a large territory, so the 
public area will have a lot of open space, with 
diff erent kinds of landscaping, like green lawns 
and ‘Bohemian meadow’ areas with tall grasses, 
as well as playgrounds and recreational spaces. 
The bicycle path connected with the city network 
is there, and there will be a promenade along 
the riverside. Here we’re working on several 
ideas, including a marina for boats and a fl oating 
meeting room on the river. Another idea we are 
exploring is Badeschiff  – a pool fl oating on the 

water. All these have the common goal of mak-
ing it a pleasant and attractive destination for the 
whole neighbourhood – that means not only for 
those who reside or work here but a gathering 
point for everybody. 

Why do you like Holešovice, and what will 
the project bring to the area? What are your 
other plans in the district, where you have 
quite nearby Mercury and also another plot 
in Bubny?
When we started developing Visionary several 
years ago few in market believed in the loca-
tion. As the pioneers in this part of the district 
I think we opened it up very nicely, as proven by 
the success of Visionary. And after Port7 it’s not 
ending there. With Mercury (22,000 sqm) the 
plan is to start the demolition at the end of next 
year. Given its size this will take about a year, 
allowing us to begin construction in Q4 of 2023. 
Holešovice has so many elements making it 
a promising district. All the transportation con-
nections are there and it’s a few minutes ride 
to the centre. You’ve also got the entire Bubny 
brownfi eld and its future development, as well 
as the Prague philharmonic, and other projects 
being planned nearby at Vltava. We really think 

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ The theme of the whole area is about be ing next to the river ■ Developer: Skanska
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stavbou budeme moci začít zhruba ve čtvrtém 
kvartálu 2023. Holešovice nabízejí hned několik 
benefi tů, které z nich dělají perspektivní lokalitu. 
Jsou zde koncentrovány všechny typy dopravy 
a současně se nachází jen několik minut jízdy 
od centra města. Dále je to rozsáhlý brown-
fi eld Bubny, který čeká obrovský rozvoj, včetně 
projektů, jako je Vltavská fi lharmonie, a dalších 
plánovaných staveb poblíž Vltavy. Věříme, že to 
je „ta pravá lokalita“. Pozemek, který vlastníme 
v Bubnech, tak pro nás představuje přidanou 
hodnotu do budoucna. 

Skanska je dlouhodobě jedním z lídrů v ob-
lasti „zelených“ řešení a ekologických certi-
fi kací LEED a WELL. Jak pokračujete v roz-
voji této strategie?
S certifi kací WELL jsme začali u budovy 
Visionary a od té doby ji začleňujeme do všech 
našich projektů. Budova Parkview na Pankráci 
nedávno získala certifi kaci WELL Gold, k níž 
jsme připojili také hodnocení WELL v oblasti 
bezpečného a zdravotně nezávadného prostře-
dí – v reakci na obavy trhu spojené pandemií co-
vid. Standardy našich budov ale neustále rostou. 
Na projektu Port7 budeme usilovat o hodnocení 
WELL Platinum v novější verzi. Současně bude 
Port7 certifi kován podle LEED – verze 4, která je 
nejnovější a tedy ještě přísnější než předchozí, 
a nemíříme nikam níže než opět na úroveň LEED 
Platinum. Dodržujeme a implementujeme také 
více a více principů oběhové ekonomiky, zejmé-
na u projektu Mercury, kde chceme recyklovat 
a znovu využít co nejvíce materiálu z původní 
stavby. Zároveň se zaměřujeme na snižování uh-
líkové stopy v celém stavebním řetězci.

Mezi připravované záměry společnosti se 
řadí také developerské projekty Key v Praze 4 
a Radlická v Praze 5. V jaké jsou dnes fázi? 
Jaký objem kanceláří plánujete dodat na trh 
v příštích 3–4 letech?
S projektem Key na Pankráci chceme začít ješ-
tě dříve než s Mercury – přesné načasování bude 
záležet na povoleních, ale rádi bychom začali 
stavět v první polovině příštího roku. V době, 
kdy jsme Key koupili, měl sice územní rozhod-
nutí, to ale měníme z důvodu nového designu. 
Projekt bude tvořen dvěma sousedícími budova-
mi, které zřejmě rozfázujeme, takže budova A by 
mohla být dokončena ve druhém čtvrtletí 2024 
a budova B v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 
2025. Vedle Key rozvíjíme také projekt Radlická, 
kde bychom chtěli stavbu zahájit zhruba ve 
druhém čtvrtletí 2024 a opět projekt rozfázo-
vat, protože se jedná o dva celky, každý o roz-
loze zhruba 13 000 m2. Dále zatím naše plány 
nesahají. Takže v současnosti má Skanska v pří-
pravě a ve výstavbě cca 116 000 m2 komerčních 
prostor zahrnujících projekty Port7, Key, Mercury 
a Radlická. Preferujeme na trh dodávat zhruba 
20 000 m2 ročně, takže se držíme plánu. 

Skanska letos také úspěšně dokončila prodej 
budovy Parkview (16 000 m2) za 77 milionů 
eur. Jak hodnotíte situaci na investičním trhu? 
Pandemie měla loni na investiční trh zcela zásadní 
dopad a Parkview jsme prodávali asi v nejobtížněj-
ší možné době – navzdory tomu dopadl celý pro-
ces velmi dobře. Zásadní komplikací bylo omezení 
cestování, v důsledku čehož jsme realizovali řadu 
prohlídek virtuálně. Mnozí investoři dokonce poza-
stavili své plánované investice. Přesto jsme získali 
několik velmi konkurenčních nabídek a výběrové 
řízení úspěšně dokončili. Budovu koupila společ-
nost Deka Immobilien za 77 milionů eur.
 
Navzdory okolnostem je investiční trh stále aktiv-
ní a věříme, že celkové objemy, které v loňském 
roce poklesly, se do budoucna opět budou zvy-
šovat. U prémiových produktů platí, že výnosy 
nerostly a zůstávají přinejmenším stabilní. Jsme 

přesvědčeni, že ať už bude situace jakákoli, 
vhodného investora najdeme, protože disponu-
jeme produkty s kvalitní architekturou a lokali-
tou, s technologií, která je na špičkové úrovni, 
a s fl exibilními prostory, které jsou pro nájemce 
atraktivní. Pokud porovnáme Prahu s ostatními 
městy v CEE regionu, zůstává i nadále pro inves-
tory bezpečným útočištěm. Vidíme také značný 
nárůst objemu domácího kapitálu, což zvyšuje 
poptávku po vhodných investičních aktivech. 

Poohlížíte se aktuálně také po příležitostech 
pro nové akvizice? Jaká je vaše vize do bu-
doucna?
Řekl bych, že je aktivně nevyhledáváme, proto-
že máme plán výstavby plný na několik let, ale 
naskytne-li se zajímavá nabídka, rozhodně ji pro-
věříme. Nejsme závislí na externím fi nancování, 
takže pokud by se jednalo o vhodnou příležitost 
ve smyslu výnosu a lokalitu, které věříme, nevá-
hali bychom. Pokud se týká budoucnosti, chce 
se Skanska ještě více zaměřit na problematiku 
uhlíkové neutrality. Už v současnosti sleduje-
me u všech našich budov uhlíkovou stopu, ale 
naší vizí je vyvinout nový systém hodnocení 
a na této metrice spolupracujeme s Českou ra-
dou pro šetrné budovy. Pokračujeme také v naší 
strategii udržitelného developmentu. U projektu 
Radlická usilujeme například o konstrukci na 
bázi dřevěných trámů, první v regionu střední 
a východní Evropy. Jedná se o přelomový prvek, 
což bylo a je naším cílem: pozdvihnout develop-
ment na novou úroveň. Disponujeme rozsáhlými 
zkušenostmi ze severských zemí, kde je práce 
se dřevem mnohem dále, a spolu s architektem 
Jakubem Ciglerem se už na ni skutečně těšíme. 

Port7, Praha 7 – pěší trasa z Nádraží Holešovice vyústí 
přímo na centrální piazzu s obchody a restauracemi

Port7, Praha 7 – projekt nabídne ve 3 budovách celkem 
35 000 m2 moderních kanceláří a obchodních prostor
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it’s going to be the area. The small plot in Bubny 
for now represents landbank for us. 

Skanska has strongly favoured, and per-
haps led the way, in terms of green certifi ca-
tion, with LEED and also WELL. What is your 
view on the importance of this approach go-
ing forward?
We started with WELL on Visionary and have 
integrated it into projects ever since. Recently 
Parkview achieved WELL Gold certifi cation and 
we’ve also added to it the newer WELL Health-
Safety Rating (developed in response to safety 
concerns in 2020). Standards continue to rise. 
For Port7 we will be targeting WELL platinum 
in the new version. The project will also be as-
sessed under LEED version 4, which as the lat-
est version is even more stringent, and we are 
again targeting no lower than Platinum. We also 
follow and implement more and more principles 
of the circular economy; especially with Mercury 
we aim to recycle and reuse as much of the 
building as we can. Our focus is also on low car-
bon solutions where we involve the whole sup-
plier chain from the early project start.

What is Skanska’s plan for further develop-
ment? Among projects being prepared are 
Key in Prague 4 and Radlická in Prague 5. 
How much do you plan to deliver in the next 
3 to 4 years?
We aim to start Key even before Mercury – exact 
timing depends on permitting but we would like to 
start in the fi rst half of next year. Key was bought 
at the time with a valid permit, but we are chang-
ing the permits under a new design. The project is 
composed of two buildings next to each other and 
we will probably phase them, so A would be com-
pleted in Q2/2024 and B Q1–Q2/2025. After Key 
we have Radlická – we aim to start about Q2/2024, 
again phasing the project as it’s two volumes, each 
with about 13,000 sqm. That’s the furthest we go 
under the current plan. So as of now including 
Port7, Key, Mercury and Radlická, Skanska has 
some 116,000 sqm of commercial space under 

construction and preparation. Our preferred range 
is roughly 20,000 sqm per year so we are on track. 

Skanska successfully sold Parkview 
(16,000 sqm) for EUR 77 million. How do you 
view the investment market at this time? 
The pandemic had a major impact on the in-
vestment market last year and we were selling 
Parkview through some of the worst times to 
be on the market, but despite that we managed 
very well with the process. A major complication 
was the inability to travel, and as a result we did 
a lot of virtual tours. Many investors even put 
their capital deployment on hold. But even with 
all that we still received several very competitive 
off ers and it proved to be a successful tender. 
We closed the sale in the fi rst quarter to Deka 
Immobilien for EUR 77 million.

Speaking generally, the investment market is 
still active despite the circumstances, and we 
believe volumes, which were lower over the last 
year, will pick up going forward. For prime prod-
uct, yields will not rise, at worst they will remain 
stable. We are confi dent that whatever happens 
we will be able to fi nd a good investor, because 
we always have good architecture and locations, 
best-in-class technology and fl exibility in the 

buildings, and attract good tenants. And if we 
compare with other cities in region, Prague con-
tinues to be a safe haven for investors. We also 
see the strong growth of domestic capital which 
adds to demand for assets. 

Are you still looking to acquire more prop-
erty in Prague? What is your general view 
looking ahead?
I would say we are not actively looking for proper-
ties, because we are set for several years with the 
pipeline, but if a good opportunity comes up, we 
would certainly look at it. We are not dependent 
on external fi nancing, so if it’s a good business 
case in terms of yield and a location we trust, we 
wouldn’t hesitate. With Skanska going forward we 
want to concentrate more on carbon neutrality. We 
actually do carbon calculations on all our build-
ings already, but our aim is to develop a rating 
system and we’re working with the CZGBC for this 
metric. Our focus on sustainability will continue to 
advance. On Radlická for example, we aim it to 
be a timber construction, the fi rst in CEE. It’s a bit 
of a game changer in terms of construction, so 
that’s the goal, to bring it a notch higher. We have 
experience from the Nordics where timber is more 
advanced and, working here with Jakub Cigler on 
it, are really looking forward to it. 

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ The project’s completion is expected in Q2/2023 ■ Developer: Skanska
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V říjnu 2021 plánuje developerská společ-
nost Redstone otevřít v srdci Olomouce 
Envelopa Offi  ce Center. Realizace první ad-
ministrativní budovy v nejvyšším standar-
du ve městě si vyžádá celkovou investici 
přesahující miliardu korun. Projekt z dílny 
architekta Václava Hlaváčka a Studia acht, 
o jehož kvalitě a udržitelnosti svědčí získaná 
precertifi kace LEED Gold, nabídne celkem 
15 000 m2 kancelářských ploch odpovída-
jících náročným současným požadavkům, 

doplněných retailovými prostory v parteru 
a podzemní parkovací garáží. Přes 60 pro-
cent ploch zná již nyní podle investora své 
budoucí uživatele: nejvýznamnějším nájem-
cem je Banka Creditas, která obsadí celé 
třetí patro o rozloze 2 830 m2. Novým mag-
netem v lokalitě bude trendy bistro slavného 
michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse. 
Ten je zároveň šéfkuchařem dalšího gastro-
nomického nájemce v budově, společnosti 
Lobster Catering. 

Kolaudace kancelářského centra Envelopa, 
jehož výstavbu zahájil developer Redstone 
v roce 2019, proběhne na konci letošního září. 
Design moderní prosklené administrativní budovy 
navrhlo Studio acht architekta Václava Hlaváčka 
v souladu s nejnovějšími trendy a s důrazem na 
funkčnost a fl exibilitu prostor. „Ta je spolu s vyba-
vením špičkovými technologiemi podmínkou vy-
tvoření dokonalého zázemí fi rem 21. století,“ zdů-
razňuje manažer projektu Patrik Loydl. Pro budoucí 
uživatele to například znamená, že kromě využití 
pro administrativu nabízí budova možnost umístit 
sem také jiné provozy, jako jsou například laborato-
ře, ateliéry, studia, ordinace, kontaktní centra nebo 
obchodní prostory. Přízemí s celkem 1 870 m2 
pronajímatelné plochy nabízí využití jak formou 
kanceláří, tak také retailu. „Žádná část budovy není 
předem účelově vymezena, jde o otevřené plochy, 
které dělíme a přizpůsobujeme podle potřeby, po-
žadavků trhu a našich preferencí,“ vysvětluje Patrik 
Loydl a dodává, že typické patro v šestipodlažní 
budově má rozlohu 2 000–2 800 m2 a je dělitelné 
až na osm jednotek. Tři podzemní patra nabídnou 
prostor pro zaparkování 170 aut. 

Celé třetí patro Envelopa Offi  ce Center, které 
s plochou 2 830 m2 představuje téměř dvacet pro-
cent celkové rozlohy administrativních prostor v bu-
dově, obsadí podle kontraktu podepsaného v břez-
nu letošního roku dosud největší nájemce, Banka 
Creditas. Kancelářské prostory plánuje dynamic-
ky se rozvíjející soukromá banka využít zejména 
pro back offi  ce, call centrum a hypoteční centrum. 
Přes 200 pracovníků banky se do Envelopy podle 
plánu nastěhuje k 1. říjnu letošního roku. Plochu 
1 300 m2 v šestém patře, kde se bude nacházet také 
pobytová terasa, obsadí skupina Redstone. K dal-
ším nájemcům patří např. advokátní a poradenská 
kancelář Arrows, společnost Silack (stavebnictví 
a odpadové hospodářství) či coworkový koncept 
servisovaných kanceláří Freework.   

Atrium se zelení a uměleckým dílem
Komfortu uživatelů budovy a jejich návštěvníků 
bude sloužit moderní recepce ve vstupní hale, 

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Chloubou budovy, jejíž otevření je plánováno na letošní říjen, je velkorysé atrium 
se zelení a designovým osvětlením, které bude kombinovat společenskou a relaxační funkci. K nájemcům Envelopa 
Offi  ce Center patří Banka Creditas, advokátní kancelář Arrows, společnosti Silack, Freework, Redstone, Lobster 
Catering a další ■ Architekt: Studio acht ■ Developer: Redstone

ENVELOPA OFFICE CENTER
míří do fi nále
Moderní kanceláře v srdci Olomouce
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In October 2021, the Redstone development 
company is planning to open the Envelopa 
Offi  ce Center in the heart of Olomouc. The 
construction of the fi rst offi  ce building in the 
city in the highest standard required a to-
tal investment exceeding 1 billion crowns. 
The project, from the workshop of architect 
Václav Hlaváček and Studio acht, the quality 
and sustainability of which can be seen in the 
LEED Gold pre-certifi cation that it obtained, 
off ers a total of 15,000 m2 of offi  ce space 
corresponding to demanding contemporary 
requirements, supplemented by retail spac-
es on street level and underground parking. 
Over 60 per cent of the space already has its 
future users, according to the investor: the 
most signifi cant tenant is Banka Creditas, 
which will occupy the entire third fl oor with 
an area of 2,830 m2. The trendy bistro from 
the famous Michelin chef Roman Paulus will 
be a new magnet in the area. He is also the 
chef of another gastronomical tenant in the 
building, Lobster Catering. 

The fi nal construction approval of the 
Envelopa Offi  ce Center, the construction of 
which the developer Redstone began in 2019, 
will take place at the end of this coming 
September. The design of the modern glass of-
fi ce building was designed by Studio acht archi-
tect Václav Hlaváček in accordance with the lat-
est trends and with an emphasis on functionality 
and the fl exibility of the spaces. “That, combined 
with the state-of-the-art technologies used, is 
a condition for the creation of perfect facilities 
for companies fi rmly based in the 21st century,” 
emphasised Project Manager Patrik Loydl. For 
future users this means, for example, that in ad-
dition to offi  ce use, the building can also be used 
for operations such as laboratories, ateliers, stu-
dios, surgeries, contact centres or sales spaces. 
The ground fl oor, with a total of 1,870 m2 of leas-
able space, is perfect for use both for offi  ces 
and for retail. “The rear of the building does not 
have a defi ned purpose in advance, it is an open 
space that we can divide and adapt according 
to the requirements, market demands and our 

preferences,” explained Patrik Loydl, adding that 
a typical fl oor in the six-storey building has an 
area of 2,000–2,800 m2 and can be divided into 
as many as eight units. Three underground lev-
els off er space for parking 170 cars. 

The entire third fl oor of Envelopa Offi  ce Center
that, with an area of 2,830 m2, represents almost 
twenty percent of the overall area of the offi  ce 
space in the building, will be occupied by the 
largest tenant to date, Banka Creditas, pursu-
ant to a lease signed in March of this year. The 
dynamically-developing private bank is planning 
to primarily use the offi  ce spaces for its back of-
fi ce, call centre and mortgage centre. 200 bank 
employees will be moving into Envelopa ac-
cording to plan on 1 October. The Redstone 
group will occupy 1,300 m2 on the sixth fl oor, 
where there will also be a terrace. Other tenants 
include, for example, the Arrows legal and con-
sulting company, Silack (construction and waste 
management) and the co-working concept of 
serviced offi  ces Freework.   

An atrium with greenery
and a work of art
The modern reception in the entrance hall, which 
is connected to the open space of a large, cov-
ered central atrium, serves the comfort of the 
building’s users and their visitors. This connects 
all six fl oors of the building and off ers a combi-
nation of representative and relaxation functions 
with services. It will also be possible to use it as 
a conference space with multimedia facili-
ties and Wi-Fi coverage or it can be leased to 

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc (LEED Gold) ■ Developer: Redstone ■ Architect: Studio acht

ENVELOPA OFFICE CENTER
heading into the fi nal stretch
Modern offi  ces in the heart of Olomouc 

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Developer: Redstone
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na niž naváže otevřený prostor velkorysého 
zastřešeného centrálního atria. To propojí 
všech šest nadzemních pater budovy a nabídne 
kombinaci reprezentativní a relaxační funkce se 
službami. Mimo jiné bude možné jej využít také 
jako konferenční prostor s multimediálním 
zázemím a pokrytím wifi  či k pronájmu a pořádá-
ní společenských akcí. Vybaveno bude stylovým 
nábytkem a mobiliářem i uměleckými díly a ve 
spolupráci s návrháři ze světoznámého studia 
Lasvit zde vzniká designové osvětlení. „Atrium 
je největší architektonickou zajímavostí budo-
vy,“ uvádí Patrik Loydl. „Jde o jedno z největších 
zasklených atrií na Moravě, kryté unikátně kon-
struovaným světlíkem. Spolu s celoprosklenou 
vnější fasádou jedinečně prosvětlí kancelářské 
prostory.“ Z atria bude možné vstupovat do retai-
lových jednotek v přízemí, které budou zároveň 
přístupné také zvenčí. Umístěno zde bude napří-
klad trendové bistro Romana Pauluse. 

Přípravy kantýny a bistra slavného šéfkucha-
ře o rozloze 600 m2 jsou již v plném proudu. 
Progresivní gastronomický podnik, jehož nabíd-
ka bude pestrou kombinací různých exotických 
světových kuchyní s tradiční domácí, by se měl 
pro zaměstnance pracující v budově i návštěv-
níky otevřít také letos v říjnu. Dalším nájemcem 
Envelopa Offi  ce Center, který bude moci těžit 
z kuchařského umění a zkušeností Romana 
Pauluse, bude společnost Lobster Catering. 

V budově bude mít fi rma, zaměřená na posky-
tování cateringových služeb na veřejných, fi -
remních i soukromých akcích v celé ČR, zázemí 
s jednou z nejmodernějších kuchyní na Moravě. 

LEED Gold
„Nezapomínáme ani na bezprostřední okolí bu-
dovy,“ popisuje ekologickou koncepci budo-
vy Michaela Burke, letting manažerka skupiny 
Redstone. „Parter osázený zelení nabídne pro-
stor pro relaxaci s možností využití pro fi remní 
pikniky díky přípojkám na elektřinu a vodu. Chybět 
samozřejmě nebudou ani stojany pro kola, sdíle-
né koloběžky a elektrokola. Firma Redstone kla-
de velký důraz také na estetické zakomponování 
projektu do okolního prostředí.“ V rámci důrazu na 
udržitelnost provozu nabídne Envelopa v podzemí 
také zázemí pro cyklisty, v garážích najdou uživa-
telé nabíječky pro elektromobily a k zapůjčení zde 
bude elektromobil BMW, elektrokola i koloběžky.  

„Envelopa Offi  ce Center získalo precertifi kaci 
na úrovni LEED Gold a je tak první precertifi -
kovanou budovou v Olomouckém kraji dle me-
zinárodních standardů LEED. Projekt aplikuje 
chytrá řešení směřující k maximálně hospodár-
nému provozu celého komplexu při zachování 
vysokého uživatelského komfortu. Technologie, 
materiály, technická a provozní řešení byla vo-
lena s ohledem na udržitelnost a nízké provozní 
náklady,“ zdůrazňuje Michaela Burke. 

Prosklenou administrativní budovu se vstu-
pem obloženým kamenem Patagonia staví 
developer Redstone na křižovatce tří do-
pravních spojnic: Kosmonautů, 17. listopadu 
a Wittgensteinovy. Hlavní vstup Envelopy se 
bude otevírat do živé třídy Kosmonautů, pro-
pojující centrum Olomouce s hlavním vlakovým 
nádražím. Ulice se postupně proměňuje v hlavní 
městský bulvár, lemovaný řadou fi rem, obchodů 
a služeb. V lokalitě, která bývá místními označo-
vána jako olomoucká City, sídlí vedle městských 
a státních institucí také několik fakult Univerzity 
Palackého i kampus Moravské vysoké ško-
ly. Na spojnici do 8 minut pěší chůzí vzdáleného 
historického centra města leží populární nákupní 
centrum Galerie Šantovka. Dopravní spojení do 
centra Olomouce i na hlavní vlakové nádraží 
zajišťují autobusy a tramvaj se zastávkou umís-
těnou přímo před budovou Envelopy. Lokalita má 
zároveň přímé napojení na vnitřní městský okruh. 

Univerzitní město
Letting manažerka skupiny Redstone potvrzuje, 
že se o prostory v budově zajímají také další větší 
potenciální nájemci i množství menších olomouc-
kých fi rem. „Aktuálně řešíme poptávky na prosto-
ry o rozloze od 200 až po několik tisíc m2,“ uvádí 
Michaela Burke. „Kromě olomouckého regionu se 
zaměřujeme na fi rmy z Ostravy, Brna a Zlína.“ Do 
Olomouce potenciální nájemce podle jejích slov 
láká kromě strategické polohy v centru Moravy 
s dobrým napojením na nejdůležitější dopravní 
tahy také fakt, že v univerzitním městě najdou do-
statek kvalifi kované a jazykově vybavené pracovní 
síly. „Motorem ekonomického rozvoje města se 
stávají dynamické progresivní fi rmy, napojené na 
významné vědecko-výzkumné ústavy a centra ex-
celence. Budoucnost města proto spočívá ve zna-
lostní ekonomice a sofi stikované produkci v obo-
rech, jako je biomedicína, nanotechnologie, bio-
technologie a další,“ vypočítává Michaela Burke 
a dodává: „Zároveň je ale Olomouc také krásným 
historickým městem s bohatým kulturním děním, 
které nabízí nepřeberné množství volnočasových 
aktivit a v němž se velmi příjemně žije.“

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Novým mag netem v lokalitě bude trendy bistro slavného michelinského šéfkuchaře 
Romana Pauluse ■ Developer: Redstone
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hold social events. It will be equipped with styl-
ish furniture and works of art and there will also 
be designer lighting here in cooperation with 
the designers from the world-renowned Lasvit 
studio. “The Atrium is the building’s greatest ar-
chitectural feature,” stated Patrik Loydl. “It is one 
of the largest glass atria in Moravia, covered by 
a uniquely-constructed skylight. Together with 
the façade made entirely of glass, it will illumi-
nate the offi  ce spaces in a unique way.” From the 
atrium, it will be possible to enter the ground fl oor 
retail units, which will also be accessible from 
outside. Roman Paulus’ trendy bistro will be 
located here, for example.

The preparation of the cafeteria and bistro from 
the celebrated chef with an area of 600 m2 are 
already fully underway. The progressive gastro-
nomic enterprise, which will off er a diverse com-
bination of various exotic international cuisines, 
including Czech, should open for the employees 
working in the building and visitors in October. 
Another tenant of Envelopa Offi  ce Center, 
which will be able to benefi t from the culinary 
artistry and experience of Roman Paulus, will 
be Lobster Catering. The company, oriented 
on providing catering services for public, com-
pany and private events throughout the Czech 
Republic, will have its facilities in the building, 
including one of the most modern kitchens 
in Moravia. 

LEED Gold
“We haven’t forgotten about the immediate vicin-
ity of the building, either,” explained the Letting 
Manager of Redstone, Michaela Burke, explain-
ing the environmental conception of the building. 
“The street level with greenery off ers space 
for relaxation and the opportunity for use for 
company picnics thanks to being connected to 
electricity and water. There will also, of course, 
be bike stands, and shared scooters and 
electric bikes. Redstone placed a heavy em-
phasis on the aesthetic integration of the project 
in the surrounding environment.” As part of the 

emphasis on the sustainability of operations, 
Envelopa also off ers facilities for cyclists in the 
basement, users will fi nd charge points for elec-
tric vehicles in the garages and there will also be 
an electric BMW car to borrow, as well as electric 
bikes and scooters.  

“Envelopa Offi  ce Center received pre-certifi ca-
tion on the level of LEED Gold and is thus the 
fi rst pre-certifi ed building according to the inter-
national LEED standard in the Olomouc Region. 
The project applies smart solutions aimed at 
maximising the effi  ciency of operations of the 
entire complex, while maintaining a high level of 
user comfort. The technologies, material, techni-
cal and operational solutions were chosen with 
regard to sustainability and low operating ex-
penses,” emphasised Michaela Burke. 

The developer Redstone is building the glass 
offi  ce building, with its entrance lined with 
Patagonia stone, on the intersection of 
three thoroughfares: Kosmonautů, 17. lis-
topadu and Wittgensteinovy. The main en-
trance to Envelopa will open to the lively av-
enue Kosmonautů, connecting the centre of 

Olomouc with the main train station. The street 
gradually transforms into the city’s main bou-
levard, lined by several companies, shops and 
services. In the locality, which the locals call 
Olomouc City, the seats of city and state institu-
tions can be found as well as several faculties 
of the Palacký University and the campus of 
the Moravian Business College. The popular 
Galerie Šantovka shopping centre lies in the 
historic centre of the city, an eight-minute walk 
away. The transportation connections to the cen-
tre of Olomouc and to the main train station are 
provided by buses and a tram with stops located 
right in front of the Envelopa building. The local-
ity also has a direct connection to the inner city 
ring road. 

University city
The Letting Manager of the Redstone Group 
confi rmed that other large potential tenants and 
many smaller Olomouc fi rms are also interested 
in the spaces in the building. “We are currently 
looking at demand for spaces with areas from 
200 up to several thousand m2,” stated Michaela 
Burke. “Apart from the Olomouc Region, we are 
also focusing on companies from Ostrava, Brno 
and Zlín.” She added that potential tenants are 
attracted to Olomouc not only by the strategic 
position in the centre of Moravia with good con-
nections to the most important transportation 
routes, but also by the fact that in a university city 
they will be able to fi nd an abundance of quali-
fi ed and linguistically-skilled manpower. “The 
motor of the city’s economic development has 
become dynamic, progressive companies, con-
nected to the important science and research 
institutes and centres of excellence. Thus, the 
future of the city consists in a knowledge of eco-
nomics and sophisticated production in fi elds 
such as biomedicine, nanotechnology, bio-
technology and others,” Michaela Burke listed, 
adding: “Olomouc is also, however, a beautiful 
historic city with a rich cultural scene that off ers 
countless opportunities for leisure activities and 
is simply a very pleasant place to live.”

Envelopa Offi  ce Center (15,000 m2 of prime offi  ce space) 
Developer: Redstone

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Developer: Redstone
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Developerská společnost Contera chce při-
spět k přerodu Ostravy v moderní město plné 
technologií a inovací. Představila proto admi-
nistrativní budovu Organica pyšnící se špičko-
vými parametry a přívětivostí vůči životnímu 
prostředí i zaměstnancům, kterým nabídne 
pracovní prostory nejnovějšího střihu.

Název Organica i tvar budovy prozrazují inspi-
raci přírodou. Budova se bude pyšnit prestižní 
certifi kací BREEAM Excellent, která je zárukou 
šetrného provozu a udržitelnosti. Primárně však 
vychází vstříc potřebám budoucích uživatelů.

 „Největšími lákadly pro klienty a zákazníky jsou 
výjimečná lokalita, vysoká kvalita stavby a exce-
lentní architektura. Organica se stane součástí no-
vého 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 vel-
kých dopravních uzlů. Troufnu si říci, že lepší mís-
to v Ostravě nenajdete,“ říká Dušan Kastl, partner 
a výkonný ředitel společnosti Contera.

Organica je navržena ve velmi vysokém stan-
dardu, ale zároveň tak, aby se v ní zaměstnanci 

cítili dobře. Teplota a kvalita vnitřního vzduchu je 
kontrolována pomocí čidel a reaguje na koncen-
traci lidí v daném prostoru. Kde se zrovna nikdo 
nenachází, tam bude přísun vzduchu nižší. Na 
parkovišti najdou návštěvníci volné místo pomocí 
systému chytrého parkování. Samozřejmostí jsou 
doplňkové zdroje energie, díky nimž bude budova 
částečně energeticky soběstačná. Objekt bude 
vybaven nabíjecími stanicemi pro elektromobily, 
energii pro své telefony nebo tablety mohou ná-
vštěvníci získávat díky USB přímo z laviček. 

„Kromě nejmodernějších technologií uvnitř bu-
dovy a udržitelného nakládání s energiemi se 
zaměřujeme i na vnější prostředí a zeleň v jejím 
okolí. Proběhnou zde rozsáhlé sadové úpravy 
s lavičkami, které dotvoří přilehlé náměstí a zpří-
jemní pobyt zaměstnanců i návštěvníků,“ upřes-
ňuje Martin Budina, projektový ředitel Contery.

Lepší budoucnost pro Ostravu
Dnes to již prostým pohledem nelze poznat, ale 
na místě, kde vyroste Organica, býval rozsáhlý 
brownfi eld. Ten zde zbyl po desetiletích provozu 
koksovny a briketárny. Právě i kvůli všudypřítom-
nému popílku získala Ostrava svůj přídomek „čer-
ná“. Po ukončení provozu město oblast důkladně 
sanovalo a zbavilo kontaminace, aby mohlo ná-
sledně pozemek nabídnout v tendru pro komerční 
využití. Contera uspěla se svým konceptem bu-
dovy nabité moderními technologiemi, refl ektující 
stávající okolní zástavbu a kombinující špičkově 
vybavené kanceláře s maloobchodem.  

„Ostrava se postupně mění. Odprošťuje se od 
těžkého průmyslu a přetváří se v moderní město. 
Contera se v Ostravě dosud soustředila převáž-
ně na development průmyslových parků, které 
jsou ale důležitým odrazovým můstkem pro roz-

Kancelářská budova Organica (23 300 m2) bude součástí no vého administrativně-obchodního centra Ostravy, kde již 
stojí obchodní centrum Forum Nová Karolina, administrativní budova Nová Karolina Park nebo budovy Trojhalí
Developer: Contera ■ Architekt: Schindler Seko

CONTERA POSTAVÍ V OSTRAVĚ inteligentní 
a šetrnou administrativní budovu Organica

Dušan Kastl,
partner a výkonný ředitel 
společnosti Contera

Tomáš Jirků,
partner a CEO
společnosti Contera
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The Contera development company wants 
to contribute to the transformation of 
Ostrava into a modern city full of technol-
ogy and innovation. Thus, it has presented 
the Organica offi  ce building, which boasts 
state-of-the-art parameters and environ-
mental and employee friendliness, off ering 
working spaces with the latest features.

The name Organica and the shape of the build-
ing reveal the inspiration from nature. The build-
ing can boast prestigious BREEAM Excellent
certifi cation, which is a guarantee of economical 
operations and sustainability. 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 Managing 
Director of Contera.

Organica is designed in a very high standard, but 
also so that the employees feel good in it. The tem-
perature and quality of the interior air is controlled 
using sensors and reacts to the concentration 
of people in the given space. The air supply will 
be lower in spaces where there are currently no 
people. Visitors will fi nd free spots in the parking lot 
thanks to the smart parking system. Supplementary 
energy sources are a matter of course, thanks to 
which the building will be partially energy self-suf-
fi cient. The building will be equipped with charging 
stations for electric cars, while visitors can get en-
ergy for their telephones or tablets right from the 
benches thanks to USB outlets. 

“Apart from the latest technologies inside the 
building and the sustainable handling of energy, 
we are also focussing on the external environ-
ment and greenery in its vicinity. There are ex-
tensive landscaping modifi cations going on here, 
with benches that form the adjacent square and 
a pleasant spot for employees and visitors,” ex-
plained Martin Budina, Contera’s Project Director.

A better future for Ostrava
You wouldn’t know by looking at it today, but the site 
where Organica is going up was once an extensive 
brownfi eld. It was left after decades of coking plant 
and patent fuel plant operations. In fact, the om-
nipresent ash is why Ostrava was called “black”. 
After the end of operations, the city thoroughly sa-
nitised and eradicated the contamination so that it 
could subsequently off er the land for commercial 
use in a tender. Contera succeeded in its concept 
of a building loaded with modern technologies, 
refl ecting the existing structures in the vicinity and 
combining prime high-tech offi  ces with retail.  

Organica (23,300 m2) 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 ings are already standing ■ Developer: Contera ■ Architect: Schindler Seko

CONTERA TO BUILD THE INTELLIGENT and environmentally-
-friendly Organica offi  ce building in Ostrava
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voj služeb s vyšší přidanou hodnotou. Jsme rádi, 
že s Organikou k tomuto rozvoji přispějeme,“ říká 
Tomáš Jirků, partner a CEO Contery.

Unikátní pracovní prostory i retail
Organica je stavbou s šesti nadzemními podlaží-
mi, přičemž to poslední bude mít otevřenou terasu 
se zelení a relaxační zónou, a dvěma podzemními 
podlažími s parkovištěm a technickým zázemím. 
Celá budova o podlažní ploše zhruba 26 300 m2 
nabídne 23 300 m2 pronajímatelných kance-
lářských a obchodních prostor, na jednom 
podlaží je možné poskytnout až 4 200 m2 ucelené 
kancelářské plochy. Ve východní části směrem do 
náměstí Biskupa Bruna se budou nacházet ma-
loobchodní jednotky a sál pro eventy, na dalších 
stranách zázemí pro zaměstnance včetně kolárny 
a také restaurace s kavárnou. 

Přestože výstavba ještě nebyla zahájena, bu-
dova je již z více než poloviny pronajatá. 
Majoritním uživatelem Organiky bude skan-
dinávský IT gigant TietoEVRY, který sem pře-

stěhuje svou českou centrálu. Obsadí téměř čty-
ři podlaží, zbývajících 5 000 m2 kancelářských 
ploch nabídne Contera dalším klientům. 

„Pandemie ukázala, že práce na dálku nebo z do-
mova našim zaměstnancům vyhovuje a rádi by 
tuto možnost využívali i po jejím zdárném překoná-
ní. Z interního dotazování však současně vyplynu-
lo, že našim lidem chybí úzká spolupráce s kolegy, 
společné potkávání a diskuze podněcující kreativi-
tu. Tento klíčový atribut nejsme schopni perfektně 
replikovat v online prostředí. Odpovědí na tento 
problém je pro nás nový projekt Organica,“ říká 
Petr Lukasík, generální ředitel TietoEVRY Czech. 

Společnost zde svým zaměstnancům nabídne 
unikátní pracovní prostory, které respektují pes-
trou škálu činností IT fi rmy i potřeb moderního 
stylu práce. Prostory budou rozděleny na zóny 
refl ektující svůj účel – zónu klidu, potkávání, 
týmové či individuální práce. TietoEVRY do-
konce svým zaměstnancům dovolí podílet se 
přímo na podobě všech interiérů. Celý projekt 

Organiky by měl být dokončen nejpozději ve 
třetím kvartálu roku 2023.

Contera Park Ostrava D1
S Organikou vstupuje Contera do segmentu ad-
ministrativních budov, zůstává ale věrná i svému 
hlavnímu oboru – developmentu moderních prů-
myslových staveb. V Ostravě již několik let úspěš-
ně funguje Contera Park Ostrava City, Contera 
Park Mošnov a od loňského podzimu staví de-
veloper na bývalém brownfi eldu v Hrušově bu-
doucí Contera Park Ostrava D1. Půjde o jeden 
z nejrozsáhlejších a nejmodernějších logistických 
parků v Česku s raritními parametry.

První hala, kam přesune svou logistickou cen-
trálu prodejce sportovního zboží Sportisimo, 
má světlou výšku až 23 metrů, automatizované 
systémy i chlazení, zároveň bude s 90 000 m2 
jednou z největších v republice. V následujících 
letech zde najde práci až 700 lidí. V Hrušově ak-
tuálně roste i sklad pro Plzeňský Prazdroj nebo 
společnost AT Computers.

Organica, Ostrava ■ Hlavním nájemcem budovy, jejíž chloubou bude centrální atrium se zelení a relaxačními prostory, je skan dinávský IT gigant TietoEVRY.
Dokončení stavby s certifi kací BREEAM Excellent se očekává ve 3. kvartálu roku 2023 ■ Developer: Contera
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“Ostrava is gradually changing. It is getting rid 
of its heavy industry and transforming itself into 
a modern city. So far, Contera has concentrated 
primarily on the development of industrial parks in 
Ostrava, which are an important springboard for 
the development of services with a higher added 
value. We are glad that we are contributing to this 
development with Organica,” stated Tomáš Jirků, 
a partner and CEO of Contera.

Unique working spaces and retail
Organica is a building with six storeys, while the up-
permost fl oor will have an open terrace with green-
ery and a relaxation zone, and two underground 
levels with parking and technical facilities. The 
entire building with a fl oor space of approximately 
26,300 m2 will off er 23,300 m2 of leasable offi  ce 
and retail space, with up to 4,200 m2 of integrated 
offi  ce space on a single fl oor. Retail units will be 
located in the eastern part facing náměstí Biskupa 
Bruna along with a hall for events. On the other 
side there will be facilities for employees, including 
a bike room, and also a restaurant and a café. 

Even though the construction has not yet begun, 
the building is already more than half leased. 
The majority user of Organica will be the 
Scandinavian IT giant TietoEVRY, which is 

moving its Czech headquarters here. It will occupy 
almost four fl oors, while Contera will off er the re-
maining 5,000 m2 of offi  ce space to other clients.

“The pandemic has shown that remote working 
from home suits our employees and we would like 
to use this possibility even after we successfully 
overcome it. From internal surveys, however, we 
see that our people are lacking close cooperation 
with their colleagues, getting together and discus-
sions that lead to creativity. We are not able to 
perfectly replicate this key attribute in an on-line 
environment. The answer to this problem for us 
is the new Organica project,” stated Petr Lukasík, 
the General Director of TietoEVRY Czech.

The company off ers its employees unique work-
ing spaces here that respect the diverse range of 
the IT company’s activities and the requirements 
of a modern working style. The spaces will be di-
vided into zones refl ecting their purpose – quiet, 
meeting, team or individual work zones. In 
fact, TietoEVRY even let its employees contrib-
ute directly to the appearance of all the interiors. 
The entire Organica project should be complet-
ed in the third quarter of 2023 at the latest.

Contera Park Ostrava D1
With Organica, Contera is entering the offi  ce build-
ing segment, though it has remained faithful to its 
main fi eld: the development of modern industrial 
buildings. Contera Park Ostrava City and Contera 
Park Mošnov have been operating successfully in 
Ostrava for many years and from last autumn the de-
veloper has been building Contera Park Ostrava 
D1 on a former brownfi eld in Hrušov. It will be one of 
the largest and most modern logistics parks in the 
Czech Republic with rare parameters.

The fi rst hall, where the vendor of sporting 
goods Sportisimo will be moving its logistics 
headquarters, has a ground clearance of up 
to 23 metres, automated systems and cooling, 
and at 90,000 m2 will be one of the largest in 
the Czech Republic. Up to 700 people will fi nd 
jobs here in the coming years. Warehouses for 
Plzeňský Prazdroj and AT Computers are also 
currently going up in Hrušov.

Organica, Ostrava ■ The majority user of Organica will be the Scandinavian IT giant TietoEVRY ■ Developer: Contera

Organica, Ostrava – Nová Karolina ■ The project should be complet ed in the third quarter of 2023 ■ Developer: Contera
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Developer JRD, který se v minulosti sou-
střeďoval převážně na rezidenční výstavbu, 
chystá na Smíchově svůj první a zatím i je-
diný offi  ce development. Projekt, pojmeno-
vaný po blízkém železničním viaduktu, vy-
tvoří nové nároží na křižovatce ulic Nádražní 
a U Železničního mostu. Výstavbě už byla 
dána zelená vydáním pravomocného územ-
ního rozhodnutí a podle developera právě 
probíhá tendr na určení generálního doda-
vatele. Pavel Krumpár, obchodní ředitel JRD, 
uvádí, že práce na projektu, jejichž průběh 
je rozvržen asi na dobu dvou let, by mohly 
být započaty ještě před koncem roku 2021.

Budova Viadukt Anděl vznikne na momentálně 
prázdném prostoru, který zde zůstal po dřívěj-
ší demolici činžovního domu z druhé poloviny 
20. století. Investor prázdný pozemek v blízkosti 
vltavské náplavky zakoupil v roce 2017. Samotná 
fi rma JRD bude mít na starosti projektový ma-

nagement stavby a řízení plánovaných fi t-outů. 
Jak uvedl Pavel Krumpár, předpokládanou in-
vestici 700 milionů korun poskytne společnost 
Property N 74, fi rma založená primárně pro rea-
lizaci stávajícího projektu českými investory.

Architektonický koncept budovy je dílem 
studia Podlipný Sladký architekti, které se 
dlouhodobě podílí také na designu rezidenčních 
projektů skupiny JRD. Pro Smíchov připravili ar-

chitekti studia tvarově členitý koncept pětipod-
lažní budovy se sedmipodlažním zvýšeným 
nárožím a ustupujícím přízemím, které poskytne 
kryté prostranství s posezením pro pěší v ulici 
U Železničního mostu. Do této ulice se bude 
otevírat i hlavní vstup domu. Fasáda bude po-
dle stávajícího konceptu vystupovat do vnějšího 
prostoru ostrou mříží světlých lamel, obklopují-
cích okna budovy. Vnitřní prostory budou uspořá-
dány kolem společného atria s prosklenou stře-
chou, které se bude otevírat až do výše šestého 
podlaží a bude vybaveno recepcí a čtyřmi výtahy. 
Součástí jeho interiéru budou také odpočinkové 
prostory se zelení a interaktivní nástěnná plas-
tika, na jejímž návrhu se podílel architekt Petr 
Vacek, ve spolupráci se studiem Klik architekti.

Smíchovská čtvrť získá ve Viaduktu Anděl ad-
ministrativní budovu s typickým patrem o ploš-
né výměře zhruba 1 200 m2. Celková plánova-
ná pronajímatelná plocha projektu činí cca 
6 500 m2, přičemž z této hodnoty je výrazná vět-
šina 5 700 m2 tvořena kancelářskými prostorami. 
Zbylá plocha k pronájmu připadne obchodům 
a službám – v současnosti se uvažuje o dvou až 
pěti jednotkách tohoto typu. Jak upřesnil Pavel 

Viadukt Anděl, Praha 5 – Smíchov ■ Projekt s plochou 6 500 m2, který již disponuje platným územním rozhodnutím, vznikne na nároží ulic Nádražní a U Železničního mostu 
Architekt: Podlipný Sladký architekti

STAVBA VIADUKTU ANDĚL by 
mohla začít už během tohoto roku

Viadukt Anděl, Praha 5 – Smíchov – pohled z ulice Nádražní
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The developer JRD, which concentrated in 
the past primarily on residential construc-
tion, is planning its fi rst and as yet only of-
fi ce development. The project, named after 
the nearby railway viaduct, will form a new 
corner on the intersection of Nádražní and 
U Železničního mostu streets. The construc-
tion was already given a green light with the 
issuing of the zoning and planning decision 
and, according to the developer, the tender to 
select the general contractor is currently un-
derway. Pavel Krumpár, the Business Director 
of JRD, stated that work on the project, which 
is scheduled to take about two years, could 
begin even before the year 2021 is out.

The Viadukt Anděl building is going up on 
a currently empty space, which remained after 
the earlier demolition of a block of fl ats from 

the second half of the 20th century. The inves-
tor purchased the empty lot close to the Vltava 
embankment in the year 2017. JRD itself will 
be responsible for the project management
of the construction and the management of the 
planned fi t-outs. As Pavel Krumpár stated, the 
expected investment of 700 million crowns
was provided by Property N 74, a company 

founded primarily for the realisation of the exist-
ing project by Czech investors.

The building’s architectural concept is the 
work of the studio Podlipný Sladký architekti, 
which has also long contributed to the design of 
the residential projects of the JRD Group. For 
Smíchov, the studio’s architects prepared the ar-
ticulated concept of a fi ve-storey building with 
a seven-storey raised corner and a receding 
ground fl oor, which provides a covered space 
with seating for pedestrians on U Železničního 
mostu Street. The main entrance to the build-
ing will also open to this street. According to the 
current concept, the façade will protrude into the 
external space through the sharp lattice of light 
slats surrounding the building’s windows. The 
internal spaces will be arranged around a com-
mon atrium with a glass roof, which will rise to 
the height of the sixth fl oor and will be equipped 
with a reception and four lifts. Its interior will also 
include relaxation zones with greenery and inter-
active wall sculptures, the design of which was 

Viadukt Anděl, Prague 5 – Smíchov (6,500 m2) ■ Architect: Podlipný Sladký architekti

THE CONSTRUCTION OF VIADUKT
ANDĚL could begin before the year’s end

Viadukt Anděl, Prague 5 – Smíchov
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Krumpár z JRD, trh pražských kanceláří rozšíří 
budova za dva roky od zahájení stavby, zatím 
nebyly zveřejněny ceny pronájmů. „Ceník jed-
notlivých kanceláří se teprve připravuje,“ dodal 
Krumpár. Developer nicméně předpokládá, že 
ceny budou odpovídat hodnotám obvyklým ve 
smíchovské lokalitě.

Návrhy interiérů počítají s možností fi t-outů v prů-
běhu výstavby, tedy úprav na základě potřeb pří-
padných nájemců, jimž bude nabídnuta například 
možnost změn vnitřních dispozic nebo instalace 
dalšího technického vybavení jednotek. Kromě 
kanceláří bude v objektu k dispozici také společ-
ná zasedací místnost až pro 40 osob, která 
bude umístěna v nejvyšším sedmém podlaží s vý-
hledem na nedalekou Vltavu. Podobný výhled má 
poskytnout i otevřená stupňovitá střešní terasa se 
zelení, která bude sloužit jako odpočinková zóna. 
Autoři projektu se rozhodli zahrnout do interiéru 
dnes už poněkud archaický prvek – pro potřeby 
uživatelů pronajatých jednotek zde bude vytvořen 
funkční systém potrubní pošty, jehož designem 
developer dekoroval i webové stránky projektu. 

Naopak samozřejmostí je v dnešní době 72 par-
kovacích stání, která budou k dispozici ve dvou 
podzemních podlažích.

JRD se ve svých bytových projektech prezentuje 
jako developer ekologicky šetrného stavebnictví 
a podobný přístup slibuje i ve svém prvním kan-
celářském developmentu. Ambicí fi rmy je dosáh-
nout technologickým konceptem Viaduktu Anděl 
na mezinárodně uznávanou certifi kaci ekologické 
výstavby LEED Gold. Tomuto cíli se projekt po-
dle slov majitele JRD, Jana Řežába, bude snažit 
přiblížit například využitím tepelného čerpadla 
napojeného na dvanáct geotermálních vrtů, 
instalací fotovoltaického systému, jímž pravdě-
podobně bude osazena střecha budovy, stejně 
jako zřízením automatického řízeného větrání 
s rekuperací vzduchu a dalšími prvky jako sála-
vé chlazení ze stropů či venkovní stínění. Budova 
bude poskytovat také zázemí pro cyklisty, jimž by 
měla být v budoucnosti k dispozici cyklostezka, 
zahrnutá v plánované rekonstrukci Železničního 
mostu, nebo systém nabíjecích stanic pro elektro-
mobily umístěný v podzemních garážích.

Přes svůj název administrativní budova ne-
vznikne přímo na známé vytížené křižovatce 
Anděl. Pozemek je od stejnojmenné stani-
ce metra trasy B vzdálen zhruba 700 met-
rů na jih a blíže má k další stanici na lince, 
Smíchovskému nádraží, od nějž ho dělí asi 
půl kilometru. Architektura Viaduktu Anděl 
má být podle developera tvořena v souladu 
s různorodým okolím, které zahrnuje jak re-
zidenční, tak průmyslové objekty. Samotná 
budova s moderně pojatým vizuálem bude 
zasazena do původní smíchovské zástavby 
staršího data, zatímco z opačné strany bude 
mít výhled na úsek trati napojený na Železniční 
most. Smíchov, nejenom ve své nábřežní části, 
je v současnosti žádanou a rostoucí destina-
cí. Dva nové developerské projekty vzniknou 
takřka v bezprostředním sousedství budovy 
Viadukt – multifunkční čtvrť s byty a kance-
lářemi Smíchov City, kterou již staví skupina 
Sekyra Group, a o něco vzdálenější převážně 
rezidenční komplex Zlatý Lihovar, který připra-
vuje developer Trigema v území brownfieldu 
někdejšího Zlíchovského lihovaru.

Viadukt Anděl, Praha 5 – Smíchov ■ Investor: Property N 74 ■ Projektový management: JRD
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the work of architect Petr Vacek in cooperation 
with the studio Klik architekti.

The Smíchov neighbourhood will be getting an 
offi  ce building with a typical fl oor area of ap-
proximately 1,200 m2 in Viadukt Anděl. The proj-
ect’s entire planned leasable area amounts to 
about 6,500 m2, while the vast majority of this 
value (5,700 m2) is comprised of offi  ce spaces. 
The remaining space for lease will go to shops 
and services, with two to fi ve units of this type 
currently under consideration. As Pavel Krumpár 
from JRD explained, the building will expand the 
Prague offi  ce market two years after the con-
struction gets underway. So far, the prices for 
the leases have not been published. “We are 
still preparing the prices of the individual offi  ces,” 
Krumpár added. Nevertheless, the developer 
expects that the prices will correspond to the val-
ues common for the Smíchov locality.

The design of the interiors counts on the possi-
bility of fi t-outs during the course of the construc-
tion, i.e., modifi cations based on the require-
ments of the eventual tenants, who will be off ered, 
for example, the possibility of changes to the in-
ternal layout or the installation of other technical 
equipment. In addition to offi  ces, there will also 
be a common meeting room for up to 40 people 
available in the building, located on the upper-
most seventh storey with a view of the nearby 
Vltava River. The open tiered rooftop terrace with 
greenery, which will serve as a relaxation zone, 
will also provide a similar view. The authors of the 
project decided to include what is now an archaic 
element to the interior: a functional tube mail sys-
tem will be created here for the needs of the users 
of the leased units, the design of which the de-
veloper also declared on the project’s website. On 
the other hand, these days the 72 parking spots 
that will be available on two underground levels 
are a matter of course.

In its residential projects, JRD presents itself as 
a developer of environmentally-friendly construc-

tion and it promises a similar approach in its fi rst of-
fi ce development, as well. The company’s ambition 
is for Viadukt Anděl to achieve the internationally-
recognised environmental construction certifi ca-
tion, LEED Gold. According to the owner of JRD, 
Jan Řežáb, the project will endeavour to approach 
this goal, for example, with the use of a heat pump 
connected to twelve geothermal wells, the in-
stallation of a photovoltaic system, which will prob-
ably be installed on the roof of the building. There 
will also be automated ventilation and air recovery, 
as well as other elements, such as space cooling 
from the ceilings and exterior shading. The building 
will also provide facilities for cyclists, who will have 
a cycling path available in the future, included in the 
plan for the reconstruction of the Railway Bridge, 
and a system of charging stations for electric ve-
hicles situated in the underground parking lot.

In spite of its name, the offi  ce building is not go-
ing up on the well-known busy Anděl intersection. 
The land is roughly 700 metres to the south of 
the B-line metro station of the same name and is 
closer to another station on the line, Smíchovské 
nádraží, which is only about a half kilometre away. 
According to the developer, the architecture of 
Viadukt Anděl should be created in accordance 
with the diverse surroundings, which includes 
both residential and industrial buildings. The 
building itself, with the modernly-conceived vi-
sual, will be embedded in the original Smíchov 
development of an older date, while from the 
other side it will have a view of part of the train 
tracks connected to the Railway Bridge. Smíchov, 
and not only the area around the embankment, is 
currently a popular and growing destination. Two 
new development projects are going up in essen-
tially the immediate vicinity of the Viadukt building: 
a multifunctional neighbourhood with fl ats and of-
fi ces named Smíchov City, which Sekyra Group 
is already building, and the somewhat more dis-
tant and predominantly residential complex Zlatý 
Lihovar, which the Trigema development compa-
ny is preparing on the territory of the brownfi eld on 
the site of the former Zlíchovský lihovar distillery.

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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Developerská a investiční společnost 
Bluehouse dokončila modernizaci nákup-
ního centra Novo Plaza. Centrum o rozloze 
27 500 m2 v ulici Novodvorská v Praze 4, které 
se znovu otevřelo koncem května zároveň se 
všemi prodejnami v zemi, ukázalo svou novou 
tvář po 16měsíční renovaci. Vnitřní prostory 
galerie získaly originální svěží design, jenž 
charakterizují přírodní materiály – dřevo, kov 
a cihly, podtrhující industriální atmosféru inte-
riéru prosvětleného denním světlem. Poslední 
fáze renovace zahrnující i vybudování moder-
ní stravovací zóny následovala krátce poté, co 
byla dokončena nová fasáda, kterou představil 
developer loni na podzim spolu s novým, dy-

namičtějším názvem a logem centra. K novin-
kám mezi nájemci patří např. společnost Fit Up, 
která provozuje své fi tness centrum na ploše 
1 000 m2, obchod oblíbené značky Tescoma, 
Eta a další prodejny, které se otevřely již během 
první poloviny roku 2021. Ty doplní ještě letos 
nový provozovatel drogerie a dvě jednotky 
známého provozovatele rychlého občerstvení. 
Celkem se nabídka centra Novo Plaza rozroste 
jen v roce 2021 o plných 2 000 m2. Spektrum 
kotevních nájemců, s nimiž developer prodlu-
žuje smlouvy, má rozšířit také prodejna velkého 
nadnárodního diskontního řetězce, která by se 
mohla představit v Praze 4 v polovině příštího 
roku. Už v červnu spouští centrum novou mar-

ketingovou kampaň, včetně své vlastní mobilní 
aplikace Novo Plaza, a na září 2021 chystá pro 
zákazníky slavnostní gala opening.

Poslední fázi stavebních prací zahájil developer 
začátkem tohoto roku. Nejrozsáhlejší a závěrečná 
etapa modernizace centra Novo Plaza zahrnovala 
vedle komplexní renovace a rozšíření stravo-
vací zóny v horním patře galerie, nového nábytku 
a informačních panelů, také nové podlahové kry-
tiny v prostoru celého centra a především odstra-
nění původního obložení v hlavním prostoru, jež 

Obchodní centrum Novo Plaza v Praze 4 otevřelo po 16měsíční renovaci v novém designu. Ofi ciální slavnostní „gala opening“ centra – s dalšími novými značkami a tržištěm 
s čerstvými farmářskými produkty ve vstupním atriu – je plánován na září tohoto roku ■ Investor: Bluehouse Capital

CENTRUM NOVO PLAZA otevřelo po dokončení 
poslední fáze renovace v novém designu
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Bluehouse has completed the modernization 
of Novo Plaza. The 27,500 sqm convenience 
shopping centre in Prague 4 Novodvorská 
reopened along with the nation’s shops at 
the end of May – also showing its fresh new 
look after a 16 month refurbishment. The 
centre’s skylit spaces have a full new mall in-
terior where natural wood, brick, and metal 
accents play off  the industrial elements of 
the building. A new food court as part of this 
fi nal phase complements the remodelled fa-
cade, which was unveiled last autumn along 
with the centre’s new sharper name and logo. 
In tenant news, Fit Up has just opened its 
1,000 sqm fi tness premises and following the 
recent opening of Tescoma, other smaller ad-
ditions to the mall opened stores during the 
fi rst half of 2021. New additions to the tenant 
mix are progressing with a new drugstore 
operator and two units of a famous fast food 
operator signed to open in the centre for lat-
er in the year, resulting in over 2,000 sqm of 
new tenants opening in 2021. In addition to 
prolongations of existing retailers, the cen-

tre is planning to attract a large international 
discount retailer which should complete the 
leasing plan by mid 2022. In June, as part 
of a soft opening, the centre will launch the 
next phase of marketing including its own 
Novo Plaza mobile app. As the pandemic 
wanes a grand opening event is planned for 
September which can be aligned with the 
opening of the new brands in the centre.

Bluehouse launched the fi nal stage of the mod-
ernization works of the shopping centre at the be-
ginning of this year. A continuation of the second 
phase which began last summer, this latest and 
fi nal stage was the most substantial. It included 
a reconstruction of the upstairs food court, new 
furniture and wayfi nding, new fl oors across the 
centre and removal of cladding in the entire mall, 
leaving surfaces either exposed or replacing them 
with natural materials, including metal and wood 
to build on the industrial atmosphere previously 
set in play. Now, walking along the fi rst or second 
level gallery, with skylights along the entire length 
above more visible, a fresher, more open feeling 

is everywhere. “We made the best of the lock-
down periods to really advance the interior works 
and this last stage completes the interesting, in-
dustrial-toned feeling we were aiming for. 

From the beginning of June cosmetically, to the 
public, the modernization works were completed, 
so we’re using the whole month to represent 
our soft opening,” said Iain Fanthorpe, Country 
Manager of Bluehouse Capital. Because of the 
virus situation, a grand opening event is instead 
planned in September, when there will be more 
clarity on the situation. “From now to then our plan 
is to turn up the marketing and promotion of the 
shopping centre. One of the primary elements of 
our business plan was to make the shopping cen-
tre a nicer experience. We’ve done this, so now 
in addition to the convenience factor, which was 
always a strong attraction for customers, we’re 
going to promote to our catchment the improve-
ments and modern features we have added.”

Novo Plaza is on a natural plateau of Prague 4 with 
the Vltava river to the east, a highway to the north, 

Bluehouse Capital has completed the modernization of Novo Plaza in Prague 4. A grand opening event is planned for September which will be aligned with the opening of the new 
brands and the fresh market in the centre

NOVO PLAZA completes its modernization
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nahradily přírodní materiály a cihlové obklady, 
odkazující k někdejší průmyslové historii budovy. 

Obě podlaží nákupní galerie, nad níž se klene 
v celé délce prosklený střešní světlík, nabízejí nyní 
nerušený výhled do vzdušných otevřených prostor 
naplněných svěží atmosférou. „Období lockdownu 
jsme využili na maximum a výrazně pokročili s mo-
dernizací interiéru pasáže, která získala ve fi nální 
etapě renovace přesně ten zajímavý industriální 
kontext, který byl naším cílem. Od začátku června 
jsou modernizační práce dokončeny, takže celý mě-
síc využijeme k tomu, abychom představili centrum 
v novém designu zákazníkům zatím „nanečisto“, 
uvedl Iain Fanthorpe, country manager společnosti 
Bluehouse Capital s tím, že díky pandemii covidu 
je ofi ciální slavnostní otevření centra stano-
veno na září. „Do té doby se chceme zaměřit na 
marketingové aktivity a propagaci směrem k široké 
veřejnosti v celé spádové oblasti. Naším cílem bylo 

zpříjemnit atmosféru všech prostor a nabídnout zá-
kazníkům ještě lepší zážitek z nakupování, což se 
podařilo. Vedle pozice obchodního a společenské-
ho těžiště lokality, které si zákazníci oblíbili, jim nyní 
představíme centrum se všemi novinkami, které 
jsme pro ně v předchozích měsících přichystali.“

Obchodní centrum Novo Plaza se nachází v za-
lidněné oblasti v sousedství sídliště Novodvorská 
v Praze 4, vymezené na východě řekou Vltavou, 
dálnicí na severu a lesem na západní straně. 
Spádová oblast zahrnuje v dojezdové vzdálenos-
ti 10 minut více než 100 000 lidí. „Jsme v rámci 
Prahy 4 spolehlivou destinací, kde lze vždy koupit 
oblečení pro děti, nové boty, ale i potraviny, aniž by 
zákazník trávil čtvrthodinu hledáním parkovacího 
místa a dalších 30 minut snahou se zorientovat 
jako v některých obřích centrech. Pokud v Praze 4 
cokoli potřebujete snadno a rychle, je Novo Plaza 
první volbou. Navíc nyní skýtá atraktivní a mo-

derní prostředí s ještě bohatší nabídkou.“ K nej-
větším nájemcům centra se řadí supermarket 
Tesco (7 000 m2), elektro Datart, knihkupectví 
Luxor, módní značky H&M, Deichmann, Takko 
Fashion, Pepco, New Yorker a Sportisimo. 

V rámci předchozí etapy modernizace, kterou 
zahájil vlastník v létě 2020, získala nový design 
i vnější fasáda a hlavní vstupní portál centra. 
Představila také první prvky dekoru s průmyslovou 
tematikou, s cihlovým obkladem v exteriéru i v ori-
ginálním atriu centra se střešním světlíkem, na-
vazujícím na vstupní část. Loni v létě se společnost 
Bluehouse také rozhodla rozdělit druhou fázi do 
dvou částí tak, aby mohla dokončit práce, které bu-
dou mít na design centra bezprostřední dopad. „Byl 
to signál směrem k našim nájemcům, že i uprostřed 
období nejistoty ve svém plánu modernizace pokra-
čujeme. Práce jsme dokončili v říjnu 2020, a poté, co 
prodejny koncem listopadu směly otevřít, fungovalo 
centrum, aniž by jej rušila výstavba, až do Vánoc,“ 
popsal Fanthorpe. Design modernizace mělo na 
starosti architektonické studio Kyzlink. První fáze, 
která začala již v únoru 2020, přinesla zkvalitnění 
podzemního parkování a sociálního zázemí 
v přízemí. Generálním dodavatelem 2. etapy byla 
stavební fi rma SIS, projektové fi nancování celé mo-
dernizace centra poskytla Česká spořitelna. 

Fresh market už letos v létě
Nyní je pozornost zaměřena na využití zrenovova-
ných prostor. Už v létě představí Novo Plaza trh 
s čerstvými potravinami situovaný ve vstup-
ním atriu centra. „Představíme obchodníky, 
kteří budou nabízet čerstvé sezónní produkty, 
ale i vafl e, med, kávu nebo zmrzlinu a další. 
Návštěvníci, kteří nepřijdou nakoupit v tržnici, mo-
hou strávit příjemný čas v zajímavém prostředí při 
relaxaci.“ Jak uvádí Fanthorpe, z důvodu moderni-
zace v zadní části centra byly původní stánky vedle 
prodejny Tesco přesunuty dočasně právě do atria. 
„Aniž bychom to cíleně plánovali, zafungoval pře-
sun mobilních stánků jako test, zda bude toto mís-
to pro koncept fresh marketu atraktivní. A stalo se 
nesmírně populární; přestože jsme zde měli zatím 

Obchodní centrum Novo Plaza v Praze 4 přivítalo v závěru května zákazníky v novém designu ■ Investor: Bluehouse Capital
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and a wood to the west, nesting 100,000 people 
within a 10 minutes drive. “We are that reliable des-
tination in Prague 4 where you can get T-shirts for 
the kids, a pair shoes, and groceries from Tesco 
– and you don’t have to spend 15 minutes fi nding 
a parking space and 30 minutes navigating a huge 
centre. If you need something quick and conve-
nient in Prague 4, Novo Plaza is that option. And 
now it’s an attractive and modern environment with 
new features designed to enhance the visit.”  The 
centre’s larger tenants include Tesco (7,000 sqm), 
Datart, H&M, Deichmann, Takko Fashion, Pepco, 
Luxor, Lindex, New Yorker and Sportisimo. 

The previous stage (Phase 2A) of modernization 
was started over the summer in 2020. It dealt with the 
refurbishment of the external street-facing facade 
and the entrance area of the centre. It also revealed 
the fi rst elements of an industrial themed decor, with 
brickwork externally and in the centre’s original skylit 
atrium, which is structurally joined to the entrance 

area. At that time, last summer, Bluehouse had 
made a decision to break the second phase into two 
stages in order to begin promptly on works which 
would provide immediately impact. “It was a signal 
to our tenants that amid a year of uncertainty we 
were holding strong to our plans on modernization 
of the centre. We completed that stage in October 
and when stores were allowed to reopen at the end 
November this gave the centre a free run-up with-
out any construction to Christmas,” said Fanthorpe. 
Handling the design of the shopping centre’s mod-
ernization was the architectural studio Kyzlink. The 
fi rst stage, which began in February 2020, focused 
on improving basement parking and WCs on the 
ground fl oor. The second stage of works were car-
ried out by SIS and the modernization as a whole 
was fi nanced by Česká spořitelna. 

Fresh market in summer 
Focus is now on making use of the newly im-
proved space. Over summer Novo Plaza will be 

introducing the fresh market in the centre’s en-
trance atrium. “We’ll have entrepreneurial op-
erators that sell seasonal produce, waffl  es, 
honeys, coff ee, ice cream, etc. People may 
not come just for that but once here, they will 
be able to spend time to sit down and relax in 
a pleasant and interesting environment.” In or-
der to complete the modernization works in the 
back part of the mall, Fanthorpe explains, the 
kiosks which were originally next to Tesco, were 
moved into the atrium area. “Without planning 
strategically, the temporary relocation of kiosks 
actually worked as a test of how that location 
would work for the fresh market concept. And 
it was super popular, we only had fi ve kiosks 
there but were really pleased to see the life 
that it brought to that area. It created an interior 
street atmosphere. The space itself is very nice, 
with plenty of natural light and not confi ned so 
is a natural place where people will congregate. 
We are now discussing with an operator, which 

Novo Plaza shopping centre in Prague 4 has opened in a new industrial design ■ Investor: Bluehouse Capital
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jenom několik stánků, s potěšením jsme zazname-
nali, jak celé místo ožilo. Vznikl zde přirozený pro-
stor s atmosférou uličního tržiště: atrium plné den-
ního světla nabízí velmi pěkný design a díky tomu, 
že není uzavřené, se stalo místem, kde se lidé při-
rozeně koncentrují. Aktuálně jednáme s operáto-
rem, který má zkušenost s podobným konceptem 
i v jiných lokalitách, a bude řídit provoz jednotlivých 
obchodníků s čerstvými produkty i u nás.

Věrnostní aplikace Novo Plaza
V rámci otevření spouští Novo Plaza také novou 
mobilní věrnostní aplikaci centra. Dosud provozovali 
nájemci své věrnostní programy nekoordinovaně, 
takže nový postup umožní managementu centra 
oslovit zákazníky přímo a realizovat marketingové 
akce společně s nájemci, nebo i nezávisle na nich. 
Jak uvádí Fanthorpe, ročně navštíví Novo Plaza 
zhruba 4,5 milionu lidí. „Cílíme na stálé zákazníky, 
kteří centrum navštěvují pravidelně, ale naším zámě-
rem je motivovat, aby chodili častěji, a také chceme 
přilákat nové, kteří utratí více. Jedním z cílů našeho 
marketingového plánu je zvýšit hodnoty návštěv-
nosti, ale také obraty nájemců.“ To znamená oslove-
ní více různorodých cílových skupin a přilákání zá-
kazníků s větší kupní silou, včetně nových obyvatel 
rychle rostoucí rezidenční destinace podél Vltavy. 
„Od začátku roku jsme citelně navýšili propagaci 
centra a také jsme výrazně aktivnější na webových 
stránkách a na sociálních sítích, kde jsme v denním 
kontaktu se zákazníky. Rovněž jsme investovali do 
instalace billboardů ve frekventovaných lokalitách 
a zapojili se do řady lokálních marketingových aktivit, 
jako jsou víkendové akce pro rezidenty nebo spon-
zorování zajímavých akcí v místních školách a spor-
tovních klubech v rámci celé spádové oblasti.“

Nové značky  
V posledních 12 měsících dokázal Bluehouse na-
vzdory pandemii získat i nové nájemce. Například 
značku Fit Up, která otevřela v květnu 2021. „Jde 
o krásnou jednotku provozovatele fi tness cent-
ra. Z důvodu restrikcí nemohli otevřít dříve, ale díky 
naší intenzivní propagaci vstoupili do povědomí 
s předstihem. Společnost Datart, která prodloužila 

nájemní smlouvu, nedávno investovala do nového 
konceptu prodejny o rozloze 800 m2 a představi-
la zároveň i svůj další obchod značky Eta. Obě 
otevřely v červnu, což znamená významné zatraktiv-
nění nabídky v patře galerie, kde již funguje oblíbená 
prodejna Tescoma, která je lákadlem pro zákazníky.“ 
Noví provozovatelé se představí i ve stravovací zóně, 
například koncept Tex-Mex. „V květnu jsme pode-
psali další dvě nájemní smlouvy se známým pro-
vozovatelem rychlého občerstvení, který otevře 
v průběhu listopadu, a zájem registrujeme rovněž 
v segmentu diskontního prodeje, takže věříme, 
že brzy uzavřeme smlouvu na zhruba 1 000 m2 
s etablovaným zahraničním diskontním řetězcem.“ 

Investor se zaměřil také na rozmístění a optimalizaci 
plochy prodejen. „U některých jednotek jsme upravili 
velikost na míru novým konceptům prodejců a řadu 
nájemců relokovali tak, aby vznikly klastry podob-
ných prodejen pohromadě. Jedním z příkladů je 
přesun značky McPen naproti Tescu, kde jsou nyní 
s výkonností prodejny velmi spokojeni. Uvažujeme 
také o přesunu některých etablovaných značek do 
horního patra, čímž uvolníme dolní jednotky pro 
nové, které klepou na dveře. Určitý typ retailerů je 
stále v expanzním módu a vnímají šanci pro svůj 
další růst – například specializovaní prodejci po-
travin nebo maloobchodní prodejci farmaceutic-
kých a zdravotnických potřeb,“ říká Fanthorpe. 
„Což vnímáme jako příležitost k osvěžení nabídky. 
Je pravda, že některé značky mají fi nanční potíže, 
ale většina z našich nájemců, jimž končily smlouvy, 
je prodloužila a řetězce jako Datart, McPen nebo 
Takko Fashion významně investovaly do nových 
konceptů svých prodejen a jejich modernizace, což 
je signálem důvěry v místní trh. Nový koncept připra-
vuje také Tesco. Všechny tyto investice mají obrov-

ský pozitivní dopad i na vnímání celého centra, což 
jsme jako majitelé velmi uvítali.“

Nabídku osvěží také nový prodejce občerstvení 
a těstovin k odnosu s sebou. „V průběhu léta, až 
bude v provozu i venkovní sezení, ožije i exteriér 
centra,“ podotýká Fanthorpe a dodává, že vedle 
jednání s velkými retailery plánují mix nájemců do-
plnit v přízemí o dvě menší prodejny kosmetiky. 

S dokončením všech pronájmů se počítá na pře-
lomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku. 
„V tomto období budeme moci zhodnotit obchodní 
výsledky, růst návštěvnosti, tržeb i příjmů z nájem-
ného.“ Fanthorpe uvádí, že v centrech Novo Plaza 
i Korso Karviná, které Bluehouse otevřel po renova-
ci v roce 2019, zaznamenali loni co do příjmů z ob-
ratu zajímavý fenomén: obvyklý nárůst obratového 
nájemného přirozeně nenastal u obchodníků s mó-
dou, naopak významně vzrostly tržby prodejců do-
mácích potřeb, lékáren a potravinových prodejen. 
„To kompenzovalo propad tradičních zdrojů příjmu 
z nájemného – mezi rokem 2019, který byl pova-
žován za úspěšný, a rokem 2020, tedy obdobím 
pandemie, jsme zaznamenali diferenci pouhých 
1 000 eur, takže prakticky nulový rozdíl. Ten byl pou-
ze ve složení nájemců, kteří generovali daný příjem. 
Což potvrzuje fakt, že některé značky a někteří pro-
dejci si vedou velmi dobře a maloobchodní sektor 
se nenachází ve stavu katastrofy, jak naznačují ně-
které novinové titulky!“

Investiční potenciál
Po určité době plánuje vlastník centrum Novo 
Plaza nabídnout na investičním trhu k prodeji. 
„Investorovi, který stojí o moderní, stabilizova-
né, výkonné lokální obchodní centrum,“ upřesnil 
Fanthorpe a dodal, že Bluehouse se zároveň po-
ohlíží po dalších aktivech, která nabízejí možnost 
rozšíření či renovace. „Stále hledáme podobné 
typy aktiv, jako bylo Korso Karviná nebo Novo 
Plaza, a v retailovém sektoru stále vidíme poten-
ciál. Neomezujeme se ale jenom na maloobchod. 
Podobné příležitosti budeme hledat i v kancelář-
ském, logistickém nebo hotelovém sektoru.“

Novo Plaza, Praha 4 – součástí renovace bylo i nové 
moderní sociální zázemí ■ Investor: Bluehouse Capital
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handles similar concepts for other locations, to 
manage the fresh market operators.”

More purchasing power
As part of the soft opening Novo Plaza is also go-
ing to launch a mobile loyalty app. Various tenants 
currently provide apps in a fragmented way so the 
new app allows Novo Plaza management to con-
nect with customers directly and do promotions 
in parallel with or independent of tenant actions. 
Some 4.5 million people visit Novo Plaza every 
year. “We’re still targeting the regulars, they’ll visit 
anyway, but the idea is to get them to go more and 
also attract a customer that can spend more. This 
is one of the key aims in our marketing plan – not 
only to increase footfall but to attract customers 
that will increase tenant turnovers.” This involves 
targeting diff erent catchment profi le as well, try-
ing to attract people with higher purchasing pow-
er, like those in the rapidly developing residential 
area along the river for example. “The loyalty app 
will be for them as well as the more value oriented 
clientele from the local area. Since the beginning 
of the year we’ve really increased promotion of 
the centre and are a lot more active on social me-
dia and the website, more daily interaction. We’ve 
also expanded marketing in other ways such as 
investing in better-visibility billboard locations, en-
gaging in more localised marketing activities such 
as weekend events or sponsorship at attractions, 
schools and sports clubs within the locality.”

New brands  
Even in these last 12 months Bluehouse has man-
aged to secure new tenants. Among them, Fit Up 
opened in May. “It’s a beautiful unit for a fi tness op-
erator; due to covid restrictions they were unable 
to open – nonetheless, we were promoting them 
even before they were allowed to open to raise 
awareness in the locality. Datart prolonged for an-
other long-term lease; as part of it, they made a full 
investment into their 800 sqm concept store and 
added their new store, Eta. They opened in June 
and are a huge benefi t to the 2NP level. Tescoma, 
which just opened last year, has been driving peo-

ple upstairs already.” New operators will also open 
in the food court, for example one with a Tex-Mex 
concept. “In May, we also signed two very impor-
tant leases with a well known fast food name to 
open in November. Strong demand has also come 
in the discount segment and we are hoping to be 
signing 1,000 sqm with one chain very soon.” 

Bluehouse has also focused both on tenant relo-
cations and adjusting some retail unit sizes. “We 
‘rightsized’ several units in line with the new con-
cepts of retailers and relocated a number of ten-
ants, creating clusters of similar types together. 
One example, we moved McPen opposite Tesco, 
where it should be and they’re very happy with 
their performance. We are also looking at relo-
cating some of the established retailers to the 
upper level, which then frees up these high value 
units for new concepts which are knocking on 
the door – certain retailer types are in expansion 
mode and sensing opportunity,” says Fanthorpe. 
Some of these concepts, such as specialist food 
retailers, and pharmacy/health retailers are even 
willing to pay key money in certain situations, he 
says. “This happened recently with a 500 sqm 
anchor tenant discussion – this is a strong signal 
that there are certain brands and sectors very 
keen to expand. We also see this as a good way 
to refresh the tenant mix. It’s true that it’s not all 
rosy and some brands are in fi nancial diffi  culty, 
but the majority of our tenants with lease expiries 
over the last 24 months all prolonged, with some, 
like Datart, McPen, Takko Fashion, committing to 
invest heavily into new concept stores and store 
modernizations – all these are signs of retailer 
confi dence. Tesco is also going to retrofi t their 
store in a new concept. Such tenant investments 

have a huge cosmetic impact on the center and 
as a landlord we welcome it.”

Changes to come
A food truck operator with takeaway pasta will 
add to the outdoor off er. “So as the summer pro-
gresses and seating is put out the external area 
will also have a lot more activity. In addition to the 
ongoing anchor tenant discussions, we still want 
to attract one or two new brands to the centre, in 
smaller units, such as health orientated cosmetic 
brands; these can only be on the ground fl oor.”

Leasing is expected to be completed by Q1/Q2 
next year. “At that point we will see early results 
of KPIs, footfalls, spending increases, and hope-
fully income increases from turnover rents and 
speciality leasing.” Fanthorpe says an interesting 
turnover phenomenon was observed in Novo 
Plaza and Korso Karviná, which Bluehouse re-
opened after a makeover in spring 2019. The 
usual turnover rent increases from fashion ten-
ants was naturally absent in 2020, but the likes 
of housewares, pharmacies and groceries all 
signifi cantly improved and many activated their 
turnover hurdles. “This actually compensated for 
the reduction from traditional turnover sources – 
from 2019, deemed the successful year, to 2020, 
the pandemic year, the diff erence in total turn-
over rent year-on-year, was just 1,000 euro less, 
so there was essentially no change in turnover 
income, just a change in the tenants generat-
ing it. Again, we see this as a sign that certain 
brands, retailers are performing well, and retail is 
not the disaster zone some headlines say it is!”

After a suitable time, the plan is ultimately to sell-on 
Novo Plaza. “To an investor who wants a modern, 
stabilized, well performing neighbourhood cen-
tre. We’re still looking for similar types of assets 
like Korso Karviná and Novo Plaza and still feel 
there’s opportunity in retail. We look for schemes 
with solid fundamentals and a good repositioning 
aspect. It’s not limited to retail. We’ll look at similar 
opportunities in offi  ce, logistics, and hotels as well.”

Novo Plaza, Prague 4 – part of the modernisation 
was the design of new social equipment
Investor: Bluehouse Capital
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Do svažujícího se prostoru nad stanicí metra 
Bořislavka v pražských Vokovicích nechal in-
vestor, společnost KKCG Real Estate Group, 
zasadit několik „krystalů“ – blok čtyř elegant-
ních prosklených administrativních budov 
s veřejně přístupnou piazzettou, které byly 
dokončeny v závěru dubna, je zároveň no-
vým sídlem skupiny KKCG. Součástí areálu 
je také nová obchodní pasáž o dvou podla-
žích. Přestože v části komplexu ještě pokra-
čují poslední úpravy, v nižším patře pasáže, 
otevírajícím se do ulice Kladenská, byl už 
4. června zahájen provoz některých obchodů.

Prostor, který klesá od křižovatky ulic Evropská 
a Liberijská k níže položené ulici Kladenské, za-
koupila společnost KKCG Real Estate Group 
už v roce svého vzniku, tedy 2012. Společnost, 
zabývající se rezidenčním i komerčním develop-

mentem, je členem investiční skupiny KKCG 
podnikatele Karla Komárka. Centrum Bořislavka 
je především administrativním komplexem, zahr-
nujícím téměř 30 000 m2 plochy kancelářských 
prostor, jejichž část už v červnu obsadí i někte-
ré společnosti skupiny KKCG. Dvouúrovňová 
obchodní pasáž, táhnoucí se nižšími podlažími 

areálu, by ve svém plném provozu měla zahrno-
vat kolem 60 jednotek obchodů a služeb, které 
zaplní až 10 000 m2 obchodní plochy.

První část obchodů a služeb se návštěvníkům 
otevřela už 4. června. Šlo prozatím o některé 
z jednotek nižšího podlaží, kde své služby nyní na-
bízejí například obchody jako Lidl, dm drogerie, 
Knihy Dobrovský, AKM papírnictví, Tescoma, 
DeluXe Flowers, Grand Optical nebo Valmont 
tabák a také pobočka Komerční banky či spo-

Centrum Bořislavka, Praha 6 ■ Developer: KKCG Real Estate ■ Architekt: Aulík Fišer architekti ■ Nově dokončený komplex zahrnuje přes 30 000 m2 kanceláří, kde našly své nové
sídlo i některé z fi rem investiční skupiny KKCG. Ty doplňuje obchodní pasáž o rozloze 10 000 m2, jejíž první část se otevřela v červnu veřejnosti

Centrum Bořislavka, Praha 6 – nákupní pasáž  
Developer: KKCG Real Estate

Centrum Bořislavka, Praha 6 – nákupní pasáž  
Developer: KKCG Real Estate

V CENTRU BOŘISLAVKA byla otevřena
první část nové obchodní pasáže
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The investor, KKCG Real Estate Group, had 
several “crystals” embedded into the slop-
ing area above the Bořislavka metro station 
in Prague-Vokovice. The block of four el-
egant glass offi  ce buildings with a publicly-
accessible piazzetta, which was completed 
at the end of April, is also the new seat of 
the KKCG Group. The complex also includes 
a new bi-level shopping mall. Even though 
the fi nishing touches are still being com-
pleted in part of the complex, some of the 
shops on the lower fl oor of the mall, which 
opens towards Kladenská Street, began op-
erations on 4 July.

KKCG Real Estate Group purchased the 
space, which descends from the intersection of 
Evropská and Liberijská streets to the lower-sit-
uated Kladenská Street, in the year of its incep-
tion, i.e., 2012. The company, involved in resi-
dential and commercial development, is a mem-
ber of businessman Karel Komárek’s KKCG in-

vestment group. Centrum Bořislavka is primarily 
an offi  ce complex, containing almost 30,000 m2

of offi  ce space, part of which was already oc-
cupied by some companies of the KKCG group 
in June. The bi-level shopping mall, spreading 
out over the lower fl oors of the complex, should 
contain around 60 units of shops and services 
under full operation, fi lling up to 10,000 m2 of re-
tail space.

The fi rst part of the shops and services al-
ready opened to visitors on 4 July. These were 
some of the units on the lower fl oor, where shops 
like Lidl, dm drogerie, Knihy Dobrovský, AKM 
papírnictví, Tescoma, DeluXe Flowers, Grand 
Optical and Valmont tabák, now off er their ser-
vices, along with branches of Komerční banka, 
Fortuna and Exchange. The other units are 
planning to launch their operations in two phas-
es on 21 June and then in September. According 
to Zuzana Čápová, the Press Spokesperson for 
KKCG, the future expansion of the mall’s assort-

ment should focus especially on the segment 
of services. On its website, Centrum Bořislavka 
mentions, for example, Datart electronics, Euro 
Nails, Klier beauty salon and MÚÚÚ butchery as 
some of the future tenants of the upper fl oor.

The plans regarding the opening of the complex 
were originally several months more optimistic, 
though the complicated situation over the past 
year played a role in the slight delay. Nevertheless, 
Petr Pujman, the General Director of KKCG Real 
Estate Group, sees the results positively. “Even 
though the covid-19 pandemic impeded some 
work, I am glad that we managed to get the fi nal 
construction approval on 30 April 2021,” he 

Centrum Bořislavka, Prague 6 ■ Developer: KKCG Real Estate ■ Architect: Aulík Fišer architekti

First part of new shopping mall
opens in CENTRUM BOŘISLAVKA

Centrum Bořislavka – shopping mall
Developer: KKCG Real Estate
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lečnosti Fortuna a Exchange. Zahájení provozu 
dalších jednotek je naplánováno ve dvou fázích 
na 21. června a letošní září. Podle Zuzany Čápové, 
tiskové mluvčí KKCG, se další rozšiřování na-
bídky pasáže má v budoucnu zaměřit zvláště na 
segment služeb. Na webových stránkách uvádí 
Centrum Bořislavka mezi budoucími nájemci hor-
ního patra pasáže např. elektro Datart, Euro Nails, 
kadeřnictví Klier nebo řeznictví MÚÚÚ.

Plány ohledně otevření komplexu byly původně 
o několik měsíců optimističtější, na mírném zpož-
dění měla podíl i komplikovaná situace uplynu-
lého roku. Petr Pujman, generální ředitel KKCG 
Real Estate Group, ale přesto vidí výsledky po-
zitivně. „Přestože nám pandemie covidu-19 brz-
dila některé práce, jsem rád, že se nám podařilo 
30. dubna 2021 stavbu zkolaudovat,“ vysvětlu-
je. Dodává také, že společnost plánuje zprovoznit 

celý komplex během letošního roku a naplnit tak 
původní plán. Řízení zhruba tři roky trvající stavby 
v hodnotě 3,5 miliardy korun se ujal tým samot-
ného investora, probíhala ale ve spolupráci s con-
struction manažerem Ruby Project Management. 
Mezi četnými dodavateli stavby byly vedle RUBY 
PM také Sipral, Metrostav, Feri, Sollus Nábytek, 
Living 77, Zakládání staveb, Instalace Praha, ka-
menictví Jež, Deba Bohemia, Brněnské izolace, 
PBW a Novecon.

Architektonické pojetí čtyř budov, stojících 
nyní v jedné linii mezi Evropskou a Kladenskou 
ulicí, vzniklo v rámci spolupráce autorů Jana 
Aulíka a Leoše Horáka ze studia Aulík Fišer 
architekti, kteří museli pro jeho vytvoření pro-
jít mezinárodní architektonickou soutěží. 
Podoba geometrických objektů s nepravidelnou 
strukturou hran, ve spojení s téměř jednolitou 

fasádou z širokých ploch čirého skla navozuje 
vizuální dojem krystalů. Kompozice krystalic-
kých struktur prostupuje i interiérový design, 
a to včetně obou podlaží obchodní galerie. 
Její křivolace tvarované pasáže jsou laděny do 
kontrastní černobílé barevnosti a stropy jsou 
dekorovány ostrými geometrickými prvky, kte-
ré v některých místech zdobí i vnitřní fasádu. 
Svrchnímu podlaží poskytuje osvětlení podobně 
tvarované široké stropní okno ve střední části 
pasáže, které tvoří průhled do vyvýšených pro-
stor víceúrovňové piazzetty.

Piazzetta s výhledem na město, z níž čtyři krys-
taly centra vystupují, se rozprostírá podél jižní 
strany komplexu jako veřejná terasa nad níže po-
loženou Kladenskou ulicí. Prostupuje ale mezi bu-
dovami až na sever k rušné ulici Evropské, která je 
na zhruba stejné výškové úrovni. Přímo z piazzetty 
povedou do svrchního podlaží pasáže dva vstupy, 
které jsou ale v současnosti uzavřené. Už nyní ale 
nabízí piazzetta několik míst k venkovnímu pose-
zení či fontánu vsazenou do samotné plochy tera-
sy, jejíž okraj lemuje řada zelených stromků. V blíz-
ké budoucnosti bude v pasáži otevřena kavárna 
The Miners Coff ee & Characters, která bude 
z terasy mít svůj vlastní vstup. Na podzim by se 
součástí piazzy měla stát také plastika česko-ar-
gentinského konceptuálního umělce Federica 
Díaze s názvem „Na horu“, jímž odkazuje na histo-
rii lokality a stezku, která jí procházela. 

Architektonický koncept areálu dá prostor také 
řadě dalších uměleckých prvků. Jedním z nich je 

Centrum Bořislavka, Praha 6 – první část obchodní pasáže se otevřela počátkem června veřejnosti

Centrum Bořislavka – interiér s designovým osvětlenímCentrum Bořislavka, Praha 6 Centrum Bořislavka – vstupní lobby
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explained. He also added that the company is 
planning to put the entire complex into operation 
this year, thereby fulfi lling the original plan. The 
construction, which lasted roughly three years 
and cost 3.5 billion crowns, was managed by 
a team of the investor itself, though in coopera-
tion with Ruby Project Management. In addition 
to RUBY PM, the many construction suppliers 
included Sipral, Metrostav, Feri, Sollus Nábytek, 
Living 77, Zakládání staveb, Instalace Praha, ka-
menictví Jež, Deba Bohemia, Brněnské izolace, 
PBW and Novecon.

The architectural concept of the four buildings, 
now standing in a row between Evropská and 
Kladenská streets, arose from cooperation be-
tween architects Jan Aulík and Leoš Horák 
from the studio Aulík Fišer architekti, which 
had to go through an international architec-
tural competition. The similarity of the geo-
metric buildings with an irregular structure of 
edges, combined with the almost monolithic 
façade made of wide surfaces of clear glass, 
evokes the visual impression of crystals. 
The composition of the crystalline structure 
also permeates the interior design, includ-
ing both fl oors of the shopping mall. Its cur-
vilinear passages are decorated in contrasting 
black and white and the ceilings are decorated 
with sharp geometric elements, which also dec-
orate the interior façade in some places. The 
upper fl oor provides lighting in the form of wide, 
shaped skylight windows in the middle section 
of the mall, which permits a view through to the 
raised space of the multi-level piazzetta.

The piazzetta with a view of the city, from 
which the four crystals of the centre rise, spreads 
out along the southern side of the complex 
as a public terrace above the lower-situated 
Kladenská Street. It also spreads between the 
buildings towards the north all the way to the 
busy Evropská Street, which is on roughly the 
same height. There are two entrances to the up-
per fl oor of the shopping mall directly from the 

piazzetta, though they are currently closed. But 
now the piazzetta already off ers several spots to 
sit and a fountain embedded right into the sur-
faces of the terrace, which is lined by a row of 
green trees. The Miners Coff ee & Characters, 
which will have its own entrance from the ter-
race, will have soon be opening in the mall. In the 
autumn, a statue from the Czech/Argentine 
conceptual artist Federico Díaz entitled “Up 
the Mountain”, which refers to the history of 
the locality and the path that passed through it, 
should also become part of the piazzetta. 

The architectural concept of the complex will 
also provide space for several other artistic ele-
ments. One of them in the outer part of the com-
plex is an object called “Planet”, created in 
collaboration with the architects Jan Aulík, Leoš 
Horák, David Zalabák and Pavel Filip. A glass 
statue “Iceberg” was created for the entrance 
lobby of the offi  ce section and also contributes 
to its lighting. It is a work created in the Czech 
design and glass studio Lasvit directly by its 
Artistic Director Maxim Velčovský. The crystal 
and ice, however, is also complemented by or-
ganic structures. A large epiphyte comprised 
of 76 acacia stakes is part of the lobby and 
provides room for 4,000 green and fl owering 

plants to grow. When creating the epiphyte and 
several other objects with greenery located on 
the upper fl oors, the creators of the architectural 
design of the complex cooperated with archi-

Centrum Bořislavka, Prague 6 – canteen ■ Developer: KKCG Real Estate

Centrum Bořislavka – shopping mall
Developer: KKCG Real Estate
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ve vnější části areálu objekt s názvem „Planeta“, 
vytvořený za spolupráce autorů Jana Aulíka, Leoše 
Horáka, Davida Zalabáka a Pavla Filipa. Pro vstupní 
lobby kancelářské části komplexu byla vytvořena 
skleněná plastika „Ledovec“, která se podílí na 
jejím osvětlení. Jde o dílo vytvořené v rámci českého 
designového a sklářského studia Lasvit, a to přímo 
jeho uměleckým ředitelem Maximem Velčovským. 
Krystal a led je ale doplněn také organickými struk-
turami. Součástí lobby je totiž rozsáhlý epifyt tvo-
řený 76 akátovými kůly, které poskytují prostor 
k růstu 4 000 zelených i kvetoucích rostlin. Tvůrci 
architektonického návrhu komplexu při tvorbě epify-
tu a několika dalších objektů se zelení umístěných 
ve vyšších podlažích spolupracovali s architektem 
Zdeňkem Sendlerem. V budoucnu vnitřním pro-
storám svou tvorbou přispějí další autoři jako Pavel 
Roučka, Jan Poupě, František Hodonský, Milan 
Houser či Jan Kovařík.

Vzhledem k uzavření vchodů z piazzetty je ob-
chodní pasáž v současnosti přístupná pouze 
dvěma vstupy. Jde v prvé řadě o průchod do 
vestibulu metra Bořislavka, který se otevírá do 
svrchního podlaží. V něm je prozatím přístupný 
pouze koridor mezi tímto vstupem a eskaláto-
rem vedoucím do zprovozněného nižšího pa-
tra pasáže. Do podlaží, které je vůči Evropské 
ulici prakticky ve třetím suterénu, vede vstup 
i z Kladenské ulice. 

Část z celkových 580 parkovacích míst je pří-
stupná přímo z nákupní zóny. Zbylý prostor ga-
ráží, jejichž součástí jsou i nabíjecí stanice pro 
elektromobily, se nachází ještě o patro níže.

Zatímco pro zájemce o pronájem obchodní 
plochy zbývá podle informace developera ještě 
asi 15 % jednotek, kancelářské prostory jsou 
už beze zbytku pronajaty. V brzké době zde své 
pracovní zázemí naleznou společnosti KKCG 
a KKCG Real Estate Group (tedy investor pro-
jektu a investiční skupina, pod kterou spadá), 
dále Sazka, SAZKA Group, MND nebo KKCG 
Technologies. Další nájemci se do moderních 
kanceláří Centra Bořislavka přesunou letos na 
podzim: jde o společnosti Škofi n (Volkswagen 
Financial Services), Pražská vodohospo-
dářská společnost, IGT Czech Republic 
a MM&C.

tect Zdeněk Sendler. In the future, other artists 
such as Pavel Roučka, Jan Poupě, František 
Hodonský, Milan Houser and Jan Kovařík will 
contribute to the interior spaces with their works.

Due to the closed entrances from the piazzetta, 
the shopping mall is currently only accessible 
from two entrances. First and foremost, it is the 
passage to the Bořislavka metro vestibule, which 
opens to the upper fl oor. Here, for the time being, 
there is only a corridor between this entrance 
and the escalator leading to the lower level of 
the mall, which is in operation. An entrance also 
leads from Kladenská Street to the fl oor that is 
practically on the third basement level with re-
gards to Evropská Street. 

Some of the total of 580 parking spots are 
accessible directly from the parking zone. The 
remaining space of the garages, which also in-
clude charging stations for electric vehicles, is 
located one level lower.

While there are still about 15 % of the units left 
for those interested in leasing retail space, ac-
cording to the developer, the offi  ce space is 
already fully leased. In the near future, KKCG 
and KKCG Real Estate Group (i.e., the project 
investor and the investment group it falls under) 
will fi nd their working facilities here, as will Sazka, 
SAZKA Group, MND and KKCG Technologies. 
Other tenants will be moving in to the modern 
Centrum Bořislavka offi  ces this autumn, spe-
cifi cally Škofi n (Volkswagen Financial Services), 
Pražská vodohospodářská společnost, IGT 
Czech Republic and MM&C.

Centrum Bořislavka, Praha 6 – Součástí lobby je rozsáhlý epifyt tvořený 76 akátovými kůly, které poskytují prostor 
k růstu 4 000 zelených i kvetoucích rostlin

Centrum Bořislavka – interiér

Centrum Bořislavka – interior
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Realizace druhé etapy obchodního centra 
Eurovea, která vyrůstá na nábřeží Dunaje, do-
spěla do fáze hrubé stavby. Do konce června 
bude dokončena i poslední část fasetované 
prosklené střechy, která překlene velkorysý 
prostor stravovací zóny. Rozšířením cent-
ra o 25 000 m2, jež zaujme více než stovka 
obchodů, dosáhne plocha centra téměř 
85 000 m2 a počet ochodů se vyšplhá na 300. 
Jak uvádí developer J&T Real Estate, prona-
jato je zhruba 70 % nových prostor: hlav-
ním nájemcem bude irský módní řetězec 
Primark, který prodejnou v centru Eurovea 
vstoupí na slovenský trh. Stravovací zóna, 
včetně konceptu food hall, za jejímž de-
signem stojí architekti Sonae Sierra 

Conceptual Design & Architecture, rozšíří 
nabídku gastronomie v centru na 3 700 m2. 
Nová jména přibydou také v první fázi, kde 
otevřou v létě své vlajkové prodejny značky 
Tatuum, GAP a Xiaomi Mi. V dubnu oznámil 
developer získání úvěru ve výši 116 milionů 
eur, jímž bude fi nancována vedle rozšíření 
centra i výstavba přilehlé kancelářské bu-
dovy Pribinova X. Úvěr poskytl syndikát tří 
bankovních domů: Tatra banka, UniCredit 
Bank a Slovenská sporiteľňa. Otevření dru-
hé etapy obchodního centra Eurovea je na-
plánováno na konec roku 2022.

Rozšíření centra je součástí multifunkčního de-
velopmentu Eurovea 2 zahrnujícího také dvě 

kancelářské budovy (Pribinova X a Y s prona-
jímatelnou plochou 40 000 m2) a dva bytové 
objekty – Riverside a Eurovea Tower, které na-
bídnou celkem 485 bytů. Architektonický kon-

Rozšíření obchodního centra Eurovea je součástí rozsáhlého multifunkčního developmentu „Eurovea 2“ zahrnujícího také dvě kancelářské budovy a dva rezidenční objekty, včetně 
výškové bytové věže Eurovea Tower. Otevření druhé fáze nákupního centra je plánováno na konec roku 2022 ■ Developer: J&T Real Estate

Výstavba druhé etapy bratislavského obchodního
centra Eurovea dospěla do fáze dokončení hrubé stavby

Druhá etapa bratislavského obchodního
CENTRA EUROVEA má hrubou stavbu

BW_II_2021_book.indb   72BW_II_2021_book.indb   72 22.06.21   21:3122.06.21   21:31



SH
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

SH
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
73

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

The structure of the Eurovea shopping mall 
extension on the banks of the Danube in 
Bratislava is almost fully visible. By the end 
of June the last part of the faceted glass 
roof will be applied above hall bearing 
the food court. The additional 25,000 sqm 
and 100 shops being added to the original 
Eurovea mall will bring the total size of the 
centre to nearly 85,000 sqm and 300 shops. 
According to developer J&T Real Estate over 
70 % of the extension has so far been leased, 
with the fashion-anchor tenant Primark mark-
ing its entry into the Slovak market. Under 
a retail concept by Sonae Sierra Conceptual 
Design & Architecture, the centre’s F&B of-
fer will enlarge to 3,700 sqm comprising 
a new Foodcourt and Food Hall. There are 
also new tenants joining the existing centre: 
Tatuum, GAP and a Xiaomi Mi concept store 

will all open this summer.  In April JTRE re-
ported a EUR 116 million loan from Tatra 
banka, together with Slovenská sporiteľňa 
and UniCredit Bank for Eurovea 2, which 
will be used to construct the extension of 
the Eurovea and adjacent Pribinova X offi  ce 
building. Opening of the Eurovea mall exten-
sion is planned for the end of 2022.

The Eurovea shopping centre extension is part 
of a wider mixed use development including 
offi  ce and residential components known as 
Eurovea 2. Bratislava-based GFI Architects over-
sees the design of Eurovea 2. The gross devel-
opment value of the Eurovea 2 development is 
EUR 570 million.

Eurovea was opened in 2010, at the time, utilizing 
a previously undeveloped part of the city, just next 

to the historical centre along the Danube riverside. 
The extension of the shopping centre, planned 
from the outset, broke ground in December 2019, 
along with the rest of the project’s second phase 
known as Eurovea 2. This includes in addition 
to the shopping centre two residential buildings 
(Riverside and Eurovea Tower; 485 apartments) 
and two offi  ce buildings (Pribinova X and Y; GLA 
40,000 sqm), and underground parking. The exten-
sion is being constructed as a structural continua-
tion of the original phase of Eurovea along the line 
of the Danube eastward towards the Apollo Bridge. 

Eurovea shopping mall extension, Bratislava ■ Developer: J&T Real Estate

EUROVEA SHOPPING CENTRE 
extension reaches fi nal height

Eurovea 2, Bratislava (under construction)
Developer: J&T Real Estate
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cept projektu je dílem slovenského ateliéru GFI. 
Celková investice se vyšplhá na 570 milionů eur. 

Nákupní centrum Eurovea bylo uvedeno do pro-
vozu již v roce 2010 a jeho realizace, včetně ve-
řejných prostor a promenády podél Dunaje, ote-
vřela dosud nevyužitou oblast nábřeží východně 
od centra Bratislavy. Rozšíření nákupního centra, 
s nímž se počítalo již od samého začátku a které je 
pokračováním linie původního komplexu směrem 
k mostu Apollo, se začalo stavět v prosinci 2019.

V únoru tohoto roku se stavba vyhoupla nad zem. 
„Konstrukce nákupního centra již dosáhla svého 
nejvyššího bodu, s výjimkou kina, kde bude hrubá 
stavba dokončena v průběhu léta,“ upřesnil Pavel 
Pelikán, výkonný ředitel JTRE. „V polovině června 
bude dokončeno první obytné podlaží výškové 
věže Eurovea Tower.“ Třetím nadzemním podla-
žím pokračuje i realizace administrativní budovy 
Pribinova Y (poblíž mostu Apollo). Každá z budov 

projektu Eurovea 2 má svůj vlastní harmono-
gram stavby, která postupuje nadále podle plánu. 
„Dokončení výstavby obchodního centra je naplá-
nováno na rok 2022, Eurovea Tower bude dokon-
čena v průběhu roku 2023, na který je plánováno 
také fi nální dokončení celého projektu, včetně 
nábřežní promenády, bulváru Pribinova a dalších 
veřejných prostor,“ uvedl Pelikán. Rezidenční věž 
Eurovea Tower se tak stane se svými 45 podlaží-
mi a výškou 168 metrů nejvyšší stavbou v zemi.

V dubnu získal projekt Eurovea 2 úvěr ve výši 
116 milionů eur. Projektové fi nancování bude 
zajišťovat syndikát vedený Tatra bankou ve spo-
lupráci se Slovenskou sporiteľňou a UniCredit 
Bank. Podle J&T Real Estate bude úvěr vyu-
žitý na výstavbu rozšíření obchodního centra 
Eurovea spolu s přilehlou kancelářskou budo-
vou Pribinova X. Smluvní dokumentaci jednoho 
z největších realitních úvěrů na Slovensku při-
pravila mezinárodní advokátní kancelář Dentons.

Architektura & nové značky
Druhá fáze centra bude plynule a přirozeně na-
vazovat na původní komplex jak co do prostoru, 
tak architektonického pojetí. Spolu s novou čás-
tí o 25 000 m2 získá nový design i stávající pa-
sáž. Cílem je podle developera vytvořit vizuálně 
i architektonicky ucelený koncept, jehož design 
sjednotí podlaha z přírodních materiálů, zeleň 
a skleněná klenba střechy táhnoucí se po celé 
délce budovy. „Srdcem komplexu bude živý pro-
stor na konci nové pasáže u mostu Apollo, kde 
dvě venkovní náměstí vyústí do vnitřního atria 
centra. Vznikne tak unikátní místo pro setkávání, 
kde se bude prolínat interiér s exteriérem v jeden 
celek,“ popsal Peter Žiak, projektový manažer 
centra. Po dokončení dosáhne centrum Eurovea 
celkovou plochu 85 000 m2.

Hlavním nájemcem nové části centra bude irský 
módní řetězec Primark, který zde otevře dvoupod-
lažní prodejnu o rozloze více než 3 600 m2. V rám-

Obchodní centrum Eurovea, Bratislava ■ Rozšířením centra dosáhne jeho rozloha 85 000 m2 a počet obchodů se vyšplhá na 300 ■ Developer: J&T Real Estate
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In February of this year, construction on the 
scheme began to pass ground level. “The shop-
ping mall extension reached its fi nal height, 
except for the cinema, where shell construc-
tion will be completed by summer,” said Pavel 
Pelikán, JTRE’s Executive Director. “In mid-
June, the fi rst residence fl oor of the skyscraper 
Eurovea Tower will be fi nished. The offi  ce build-
ing Pribinova Y (near the Apollo Bridge) is now 
moving through the third above ground fl oor.” 
Each of the buildings of the Eurovea extension 
has its own planned rate of construction prog-
ress, but all are progressing according to plans, 
said Pelikán. “The completion of the shopping 
center construction is planned for 2022 and the 
skyscraper will be fi nished in 2023 when the fi -
nal completion of the whole project including 
waterfront promenade, boulevard Pribinova and 
other public spaces, is planned,” Pelikán said.  
Eurovea Tower will be the country’s tallest build-
ing at 45 fl oors and a height of 168 m.

Eurovea 2 received notable fi nancing in April, 
a construction loan provided by a syndicate of 
banks led by Tatra banka, together with Slovenská 
sporiteľňa and UniCredit Bank. According to 
JTRE the loan is being applied to the construction 
of the extension of the shopping centre along with 
the adjacent Pribinova X offi  ce building. Contract 
documentation for the loan, one of the largest real 
estate loans in Slovakia in recent years, was pre-
pared by the law fi rm Dentons. 

Architecture and new brands
The second phase of Eurovea is meant to 
smoothly attach to the original complex in 
terms of volume and architecture. Along with 
the 25,000 sqm extension, the current shop-
ping arcade will also be redesigned. The aim is 
keep the shopping area visually and architectur-
ally unifi ed and natural fl ooring accompanied by 
greenery will be integral elements, as will be the 
centre’s recognizable faceted glass skylight run-

ning the length of the centre. “The concept’s cen-
trepiece will be a square located at the end of 
a new passage leading toward the Apollo Bridge, 
where two outer squares will be connected to an 
inner courtyard. A new multimedia meeting point 
will be created, merging the shopping arcade 
and the exterior into a single unit,” said Peter Žiak 
project manager of Eurovea. Once completed, 
Eurovea will have 85,000 sqm of retail space. 

The Ireland based retailer Primark should oc-
cupy a two-level store of over 3,600 sqm as the 
scheme’s anchor fashion tenant. New retailers 
are also joining the existing centre. “The latest, 
Tatuum and GAP brands, will open this summer 
their operations in Eurovea as their fi rst stores 
in the Slovak Republic, along with Xiaomi Mi 
concept Store. We are now fully occupied,” said 
JTRE. As part of the extension project, the cur-
rent food court’s area will double to 3,700 sqm, 
off ering 1,156 seats and 35 food outlets. It will 

Eurovea shopping mall extension, Bratislava ■ Developer: J&T Real Estate
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ci projektu rozšíření se zdvojnásobí i plocha stá-
vající stravovací zóny, která na 3 700 m2 nabídne 
1 156 míst k sezení a 35 konceptů rychlého občer-
stvení. Součástí zóny bude gastrokoncept ve stylu 
food hall z dílny ateliéru Sonae Sierra Conceptual 
Design & Architecture, který stojí rovněž za rede-
signem celého centra. Prostory věnované gastrono-
mii jsou obsazeny z 90 %. Jak uvádí developer, nové 
značky zamíří i do stávající části pasáže: „Se svými 
nejnovějšími koncepty se v centru představí letos 
v létě značky Tatuum a GAP (poprvé na Slovensku), 
spolu s vlajkovou prodejnou značky Xiaomi Mi. Tím 
dosáhne první etapa centra obsazenosti 100 %.“ 

Nedílnou součástí projektu bude přilehlá oblast 
nábřeží řeky. Stávající promenáda podél Dunaje 
lemovaná restauracemi a kavárnami bude pro-
dloužena až k mostu Apollo, čímž dosáhne rozlo-
hy 25 000 m2. Vyšší podlaží budou patřit reziden-

cím. JTRE potvrdila také plány ohledně rozšíření 
nabídky služeb, včetně supermarketu, který po-
skytne zázemí pro budoucí rezidenční a kance-
lářskou část. „V současnosti je prodáno v celém 
projektu, tj. Riverside residence i Eurovea Tower, 
80 % bytů. Jednání pokračují s potenciálními ná-
jemci kancelářské části,“ uvedl developer.

Během lockdownu, který činil plných 30 % otevírací 
doby loňského roku, zaznamenala obchodní cent-
ra na Slovensku pokles obratu až o 20 % v porov-
nání s dobou před pandemií, zatímco obrat retail-
parků poklesl o cca 10 %, uvádí Tomáš Demeter, 
manažer pronájmů ve společnosti MVGM Leasing 
s tím, že dopady poslední vlny omezení od začát-
ku nového roku do doby, kdy se zákazníci na jaře 
začali vracet, jsou ještě ve fázi zpracování. Podle 
společnosti CBRE byla majoritní část obchodů 
znovuotevřena 19. dubna 2021. Po roce pande-
mie ale přetrvává mezi maloobchodníky opatrnost. 
„Nájemci, kteří ještě nepodepsali smlouvy, jsou při 
rozhodování obezřetnější, někteří se dokonce obá-
vají třetí vlny a čekají na to, jak se bude dále vyvíjet 
situace a návštěvnost center. V případě retailpar-
ků je výhled o něco pozitivnější,“ dodává Katarina 
Frimmelová, koordinátorka pronájmů v CBRE. Jak 
doplnil Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefi eld, 
obchodníci situaci znovu analyzují a upřednostňují 
především centra, která zaujímají na trhu domi-
nantní postavení.

include a food hall-style gastro concept by the 
Sonae Sierra Conceptual Design & Architecture 
studio, which is behind the extension’s concept 
and redesign. “The Foodcourt, Food Hall and 
restaurants on the promenade (gastro) are now 
90 % occupied,” JTRE told Building World. 

The adjoining riverside area is an integral part of 
Eurovea; here the existing pedestrian zone along 
the waterfront lined with restaurants and cafes 
will be extended as far as Apollo Bridge, forming 
a 25,000-square-meter promenade along the 
Danube. The fl oors above this level form part of 
Eurovea 2’s residential. JTRE stated plans to ex-
pand the existing range of services and will open 
a new supermarket, which it sees as support for 
the additional residential and offi  ce components. 
“To date we already sold more than 80 % of the 
apartments in the whole project – Eurovea Tower 
and Riverside Residences. We are in talks with 
potential offi  ce tenants,” the developer stated.

During Slovakia’s shutdown time in 2020, which 
represented about 30 % of the full opening time 
over the year, shopping centres saw up to 20 % 
reduction in turnovers compared to pre-pandemic 
times, while retail parks noticed a decline on aver-
age of some 10 %, according to MVGM Leasing 
and Tenant Coordinator Tomas Demeter. The ef-
fects of the most recent wave of restrictions since 
the beginning of the new year compared to when 
shoppers began to return in spring is still being 
evaluated he says. According to CBRE, the main 
part of shops were reopened April 19. There is 
more caution among retailers after the pandemic 
year. “Tenants who have not signed leases yet 
are more careful about decisions, with some even 
concerned about a third wave; so there is a lot 
more waiting to see what the situation will be with 
shopping malls. The situation is slightly better with 
retail parks,” said Katarina Frimmelová, leasing co-
ordinator with CBRE. According to Jan Kotrbáček 
from Cushman & Wakefi eld, retailers are now re-
analyzing the situation, giving greater consider-
ation to shopping centres with dominance.

Druhá etapa obchodního centra Eurovea, Bratislava ■ Jedním z největších nájemců bude irský módní řetězec Primark, 
který představí v centru na nábřeží Dunaje dvoupodlažní prodejnu o rozloze 3 600 m2 ■ Developer: J&T Real Estate

Obchodní centrum Eurovea – druhá etapa
Developer: J&T Real Estate
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Koronavirová pandemie ovlivnila mimo jiné 
i fi nancování nemovitostí a jejich develop-
mentu. Banky jsou obezřetnější při fi nan-
cování některých typů investic či projektů 
a pečlivě si vybírají podle sektorů a oblastí. 
Na druhou stranu ale poklesly úrokové saz-
by a díky nízkým úrokům investoři hledají 
příležitosti ke zhodnocení svého majetku 
prostřednictvím investic do nemovitostí. 
Nabízejí se jim při tom různé zdroje fi nan-
cování. Kromě klasických bankovních úvěrů 
jsou to i dluhopisy nebo nový trend crowd-

fundingu. Cílem tohoto článku je stručné 
představení jednotlivých možností včetně 
jejich výhod a nevýhod.

Bankovní úvěr – levné, ale ne vždy 
dostupné fi nancování
Banky jsou v pandemické době opatrnější 
a pečlivě zvažují rizika dlužníka a fi nancovaných 
projektů. Bankovní úvěr je sice v současné době 
relativně levný a pro řadu developerů je stále 
první volbou, daní za levné peníze je ale menší 
míra „svobody“ dlužníka a určitá administrativní 
zátěž při správě úvěru.
 
Čím větší je riziko projektu, tím přísnější jsou poža-
davky banky – typicky nutnost určité výše vlastního 
kapitálu, požadavky na plnění fi nančních ukazatelů 
typu DSCR či LTV a další fi nanční omezení.

Banka potřebuje mít vysokou míru kontroly nad 
projektem. Je tedy třeba se připravit na do-
dávání fi nančních výkazů (typicky čtvrtletně) 
a jiné informační povinnosti, zákaz výplat spo-
lečníkům, zákaz změny kontroly nad dlužníkem 
a další nástroje, které mají zajistit, že banka 
bude dobře informovaná a v případě problémů 
bude moci požadovat jejich nápravu či v kraj-
ních případech i předčasné splacení úvěru či 
realizaci zajištění.
  
Bankovní úvěr ale nemusí být vždy dostupný 
zejména v počátečních fázích developmentu 
nebo při nedostatku vlastních zdrojů developera. 
Skutečně levné úvěry poskytují banky spíše ho-
tovým projektům bez development rizika. Často 
také vůbec nefi nancují projekty před fází výstavby.
 
Dluhopisy – dražší,
ale pružnější varianta
Dluhopisy je možné využít v případě, kdy banka 
určitou část developmentu nechce nebo neumí 
fi nancovat z důvodů rizik. Dluhopisy umožní do-
dat prostředky mezi vlastní kapitál developera 
a bankovní úvěr, a mohou tak sloužit pro efektiv-
nější fi nanční páku. Doplní vlastní zdroje o další 
vrstvu fi nancování, aby investor dosáhl na ban-
kovní úvěr.

Dluhopisy jsou typicky dražší než bankovní úvě-
ry. Úrokové sazby se nyní v oblasti nemovitost-
ního fi nancování pohybují mezi 4–7 % p.a. a je 
třeba připočíst další zhruba 1–3 % na začátku 
pro náklady distribuce, pokud se dluhopisy pro-
dávají prostřednictvím distribučních sítí.

Pokud chce emitent dluhopisů nabízet své 
dluhopisy veřejně (tedy více než 150 osobám 
mimo tzv. kvalifi kované investory), musí sestavit 
takzvaný prospekt, nechat jej schválit Českou 
národní bankou a zveřejnit na webu. Prospekt 
je rozsáhlý dokument obsahující mj. podrobné 
informace o emitentovi a jeho podnikání, obsa-
hující také podmínky samotných dluhopisů (tzv. 
emisní podmínky).

FINANCOVÁNÍ REALIT 
v „pandemickém“ roce 2021

Ilustrační foto
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The coronavirus pandemic has also had an im-
pact on real estate fi nancing and development. 
Banks have become more cautious about fi -
nancing certain types of investments or proj-
ects and carefully select sectors and areas. On 
the other hand, interest rates have dropped, 
which allows investors to look for new oppor-
tunities for appreciating their assets by invest-
ments in real estate. To this end, there are vari-
ous sources available. Besides classic bank 
loans, these include bonds or crowdfunding as 
a new trend. The aim of this article is to briefl y 
introduce the individual options, including their 
advantages and disadvantages

Bank loans – cheap but not always 
available fi nancing
In pandemic times, banks are more cautious 
and carefully consider the risks of the borrower 
and the projects to be fi nanced. Although a bank 
loan is currently relatively cheap and still the 
fi rst choice for many developers, the penalty for 
cheap money is less “freedom” on the part of 
the borrower and some administrative burden in 
loan administration.

The higher the risk of the project, the stricter the 
bank’s requirements – this typically involves the 
requirement to have a certain level of equity, and 
meeting fi nancial indicators such as DSCR or 
LTV, and other fi nancial restrictions.

The bank needs to have a high degree of control 
over the project. Therefore, it is necessary to be 

prepared for the obligation to provide fi nancial 
statements (typically on a quarterly basis) and 
other reporting obligations, a ban on payments 
to shareholders, a ban on a change of control 
over the debtor, and other tools that are to en-
sure that the bank will be well informed and able 
to demand remedy in the case of any problems 
or, in extreme cases, early repayment of the loan 
or the realisation of the collateral.

However, a bank loan need not always be avail-
able, especially at the initial stages of develop-
ment or in the event of the lack of the devel-
oper’s equity. Really cheap loans are granted 
to banks more for fi nished projects without any 
development risk. In addition, banks often do not 
fund projects at all before the construction stage.

Bonds – a more expensive
but more fl exible option
Bonds can be used if the bank does not want to 

or cannot fi nance a certain part of the develop-
ment due to risks. Bonds will make it possible to 
provide funds between the developer’s equity 
and a bank loan and can thus serve for more effi  -
cient fi nancial leverage. They will supplement its 
own funds with another layer of fi nancing so that 
the investor can obtain a bank loan.

Typically, bonds are more expensive than bank 
loans. Interest rates in real estate fi nancing now 
range from 4 to 7 % p.a. and an additional 1 to 
3 % should be added for distribution costs at the 
beginning if the bonds are sold through distribu-
tion networks.

If a bond issuer wants to off er its bonds publicly 
for sale (i.e. to more than 150 people outside of 
qualifi ed investors), it must issue a prospectus, 
have it approved by the Czech National Bank 
and publish it on its website. The prospectus is 
an extensive document containing, among other 

 REAL ESTATE FINANCING
in the “pandemic” year of 2021

Mgr. Jan Topinka,
Partner, HAVEL & PARTNERS

JUDr., Bc. Martin Stančík,
Associate, HAVEL & PARTNERS
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Proces sestavení prospektu a jeho schválení je 
obvykle záležitostí 2–4 měsíců. Česká národní 
banka zde neposuzuje kvalitu ani bonitu emiten-
ta jako dlužníka, ale hlídá, aby prospekt obsaho-
val všechny informace potřebné pro rozhodnutí 
investora o koupi dluhopisů, včetně popisu rizik 
spojených s investicí. Určitě lze proto doporučit 
obrátit se na odborníky, kteří umí se sestavením 
prospektu pomoci.
 
Nastavení obchodních podmínek dluhopisů 
(úrok, splatnost, výplaty úroků, zajištění, před-
časné splacení atd.) je plně na emitentovi, práv-
ní předpisy zde téměř žádná omezení nestanoví. 
Ovšem podmínky je třeba nastavit tak, aby dlu-
hopisy byly dostatečně atraktivní pro investory 
a dobře se prodávaly. Nabídka se v praxi obvyk-
le neobejde bez distributora, který zná trh a má 
přístup k investorům.

Důležité je také správné nastavení struktury fi nan-
cování. Zatímco banka obvykle poskytuje úvěr 
projektové společnosti, dluhopisová realita je 
pestřejší – přímo projektové společnosti vydávají 
dluhopisy spíše výjimečně a spíše u velkých de-
velopmentů, častější je vydávání na úrovni holdin-
gů či subholdingů nebo prostřednictvím účelové 
společnosti ve skupině. Ty následně do projektů 
půjčují získané peníze, které fungují jako vlastní 

zdroje projektové společnosti, která pro fi nanco-
vání projektu získává typicky bankovní úvěr.
 
Lze shrnout, že podmínky dluhopisů nebývají 
zdaleka tak přísné jako u bankovních úvěrů – in-
formační povinnosti jsou obvykle malé, fi nanční 
závazky lehčí nebo žádné, zajištění se objevuje 
v menší míře, a emitent má tak mnohem vět-
ší míru svobody v projektu. Na druhou stranu 
změna podmínek dluhopisů v průběhu jejich 
života (typicky prodloužení splatnosti) je poměr-
ně obtížná, vyžaduje totiž souhlas schůze jejich 
vlastníků. Navíc je tu riziko, že investoři, kteří se 
změnou na schůzi nesouhlasí, mohou požádat 
o předčasné splacení svých dluhopisů.
 
Crowdfunding – alternativa pro fi nan-
cování menších realitních projektů
Podle zkušeností naší advokátní kanceláře se 
zejména u menších realitních projektů těší stále 
větší oblibě takzvaný crowdfunding, který je na 
poli fi nancování docela nováčkem.
  
Podstatou crowdfundingu je získávání investic od 
vyššího počtu drobných investorů, kteří přispívají 
zpravidla menší částkou k vybrání cílové částky zá-
jemce o fi nancování. Mezi investorem a develope-
rem stojí tzv. crowdfundingová platforma, která vybí-
rá peníze od investorů a poskytuje je developerovi.

Úvěr poskytovaný crowdfundingovou platformou 
není svou povahou a podmínkami v porovnání 
s bankovními úvěry tak „přísný“. Platformy totiž 
nemají tak striktní regulaci (viz níže).
 
Na trhu již nyní funguje řada crowdfundingových 
platforem, které fi nancují spíše menší projekty 
v řádech desítek milionů korun. Jsou schopny 
zafi nancovat i projekty či jejich fáze, které nefi -
nancují banky (či je fi nancují pouze z části), jejich 
podmínky bývají volnější a sjednání fi nancování 
rychlejší než u dluhopisů a u bank. Pravidlem je 
však zajištění zástavními právy k nemovitostem 
či k jiným projektovým aktivům. Vyšší riziko se 
také promítá i do ceny peněz a takové fi nanco-
vání tedy bývá dražší než bankovní úvěry.
 
Při správném nastavení obchodního a právní-
ho modelu nemusejí crowdfundingové platformy 
v současné době podléhat regulaci poskytování 
fi nančních služeb, což snižuje jejich náklady. To se 
však změní s příchodem nového nařízení o crowd-
fundingu, které bude účinné na konci tohoto roku 
a nově stanoví řadě crowdfundingových platforem 
povinnost získat povolení k činnosti od České ná-
rodní banky – to může vést k omezení nyní rostou-
cího trhu a rovněž zdražit jejich fi nancování.

Na závěr poznámka. Na trhu lze vidět i jiné 
způsoby získávání investic od široké veřejnosti 
– půjčky apod. Tato praxe je však nelegální, je 
považovaná za provozování „černé banky“ nebo 
kolektivní investování a Česká národní banka ji 
postihuje vysokými pokutami. Dluhopisy s pros-
pektem, různé typy fondů, zejména fondů kvalifi -
kovaných investorů nebo výše uvedený (správně 
nastavený) crowdfunding jsou naopak vhodným 
nástrojem pro získávání peněz od veřejnosti.

Autor: HAVEL & PARTNERS

Ilustrační foto
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things, detailed information about the issuer and 
its business, including the terms of the bond (the 
terms of issue). 

Preparing and approving the prospectus usually 
takes 2 to 4 months. The Czech National Bank does 
not assess the quality or solvency of the issuer 
as the debtor but supervises that the prospectus 
contains all the information necessary for an inves-
tor’s decision to purchase the bonds, including a de-
scription of the risks associated with the investment. 
It is therefore defi nitely advisable to contact experts 
who are able to assist in preparing the prospectus.

Defi ning the business terms of the bonds (such 
as interest, maturity, interest payments, collat-
eral, early repayment) is entirely up to the issuer, 
there are almost no restrictions imposed by law. 
However, the terms need to be set to make the 
bonds suffi  ciently attractive to investors and sell 
well. In practice, the off er usually needs a dis-
tributor who is familiar with the market and has 
access to investors.

Equally important is setting up the fi nancing struc-
ture correctly. While the bank usually grants a loan to 
a project company, the bond reality is more diverse 
– bonds are directly issued by project companies 
in rather exceptional cases and for large develop-
ments; more often, they are issued at the level of 
holding or sub-holding companies or via a special 
purpose vehicle within the group. They then lend the 
obtained money to the projects, which function as 
the own funds of the project company that usually 
obtains a bank loan to fi nance the project.

Generally, the terms of the bonds are far from as 
strict as those of bank loans – the reporting obli-
gations are usually minor, fi nancial obligations are 
lighter or none, collateral is usually smaller in ex-
tent, and the issuer has a much greater degree of 
freedom in the project. On the other hand, chang-
ing the terms of the bonds over the course of their 
life (typically extending their maturity) is relatively 
diffi  cult, as it requires the approval by a meeting of 

their holders. In addition, there is a risk that inves-
tors who do not accept the change at the meeting 
may claim early repayment of their bonds.

Crowdfunding – an alternative to 
smaller real estate project fi nancing
In our law fi rm’s experience, crowdfunding, quite 
a new phenomenon in fi nancing, is becoming 
increasingly popular, particularly for smaller real 
estate projects.

Crowdfunding is a way of raising money from 
a larger number of minor investors who usually 
contribute a smaller amount to reach the target 
amount for the person interested in fi nancing. 
There is a crowdfunding platform between the in-
vestor and the developer, which collects money 
from investors and provides it to the developer.

Compared to bank loans, a loan provided by 
a crowdfunding platform is not so “strict” in its na-
ture and terms. This is because the platforms are 
not subject to such strict regulation (see below).

A number of crowdfunding platforms already ex-
ist on the market that provide fi nancing for rather 
smaller projects worth tens of millions of Czech 
crowns. These platforms are also able to fund 
projects or stages thereof that are not fi nanced by 
banks (or for which only partial fi nancing is pro-
vided); their terms are usually looser and arrang-

ing fi nancing is faster than for bonds and in banks. 
However, a rule also applies that security must be 
provided by mortgages over real estate or other 
project assets. A higher risk is also refl ected in the 
price of the money, and such fi nancing is there-
fore more expensive than bank loans.

With a correctly set business and legal model, 
crowdfunding platforms do not currently need to 
be subject to fi nancial services regulation, which 
reduces their costs. However, this will change 
with a new crowdfunding regulation that is to 
take eff ect at the end of this year and will impose 
an obligation on many crowdfunding platforms to 
obtain a licence from the Czech National Bank: 
this may curb the currently growing market and 
make their fi nancing more expensive as well.

A note in conclusion. Other forms of obtain-
ing investments from the general public can be 
seen on the market, such as loans. However, this 
practice is illegal, it is considered the operation 
of an “illegal bank” or collective investment and is 
subject to heavy penalties by the Czech National 
Bank. On the contrary, bonds with a prospectus, 
various types of funds, especially qualifi ed inves-
tor funds or the above-mentioned (correctly set-
up) crowdfunding are a suitable tool for raising 
money from the public.

Author: HAVEL & PARTNERS

Illustrative photo
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Digitalizace se nevyhýbá ani odvětví ob-
chodu s nemovitostmi a dá se očekávat, 
že vbrzku zasáhne i tento sektor, jakkoli je 
jinak postaven na osobním kontaktu zájem-
ce a prodávajícího, prohlídce nemovitosti či 
vlastnoručním podepisováním dokumentů. 
Tomu nahrává i fakt, že v retailu se jedná 
o mnohaleté závazky z hypotečních úvěrů 
a bydlení na velkou část života.

Digitalizaci však urychlí několik paralelních 
trendů. Jednak to bude digitalizace souvisejí-
cích sektorů, zejména bankovnictví a pojišťov-

nictví. Zde budou zanedlouho online sjedná-
vané úvěry běžnou praxí, když online založení 
účtu či nákup většiny retailových produktů již 
nyní možný je. Digitalizací nakonec prochází 
i katastr nemovitostí. V neposlední řadě má vliv 
i trend nákupu investičních nemovitostí, u kte-
rých zájemce často prohlídku či osobní jednání 
nepreferuje, jedná se u něj o nákup jednoho 
z dalších bytů.

Základní možnosti digitalizace
V prvé řadě je nutné se podívat, co vše v pro-
cesu retailového nákupu nemovitosti je možné 
digitalizovat. Vycházíme z toho, že ne v kaž-
dém segmentu je vhodná digitalizace celého 
procesu. Je proto důležité, aby bylo digitalizaci 
možné „škálovat“, tedy jak digitalizovat end-to-
-end celý proces včetně procesů souvisejí-
cích, tak třeba i jednotlivé jeho kroky. V praxi 

to znamená zamyslet se nad tím, jak převést 
do digitální roviny vše od prvotního kontaktu 
a podpisu rezervační smlouvy až po vklad do 
katastru a třeba navazující reklamační (záruč-
ní) fázi, a to třeba včetně sjednání hypotéky. 
Zároveň ale musí být možné některé z těchto 
kroků ponechat ve fyzické rovině, třeba proto, 
že jsou na to klienti v daném segmentu zvyklí, 
nebo proto, že by se zrovna u tohoto dílčího 
kroku (třeba podpis kupní smlouvy) digitaliza-
ce nevyplatila, resp. byla příliš nákladná.

Digitalizaci může podléhat několik konkrétních 
kroků. Především jde o elektronické podepiso-
vání, a to všech dokumentů, které v průběhu 
kupního procesu vznikají – rezervační smlouvy 
(či smlouvy o smlouvě budoucí), kupní smlouvy, 
zástavní smlouvy a úvěrové smlouvy. Druhým 
důležitým krokem jsou povinnosti podle AML 
zákona. Nově už mají tyto povinnosti i realitní 
zprostředkovatelé, jimiž jsou externí nebo interní 
makléři. Jde tedy o to, aby se zájemce nemusel 
s dokladem totožnosti dostavit fyzicky na poboč-
ku za účelem identifi kace. Vedlejšími, ale také 
důležitými kroky jsou například ověření úvěru-
schopnosti zákazníka hypoteční bankou.

Důležitý je i koncept digitalizace. Právní úprava 
by mohla vypadat, jako by každý krok v rámci 
prodejního procesu měl být digitalizován sám 
o sobě. Tato možnost není vyloučena, ale nebude 
příliš praktická. Znamenala by, že budeme napří-
klad smlouvy elektronicky podepisovat za pomoci 
e-mailu, posílat si je tam a zpátky, budeme mu-
set mít zvláštní nástroj pro AML identifi kaci atd. 
Druhou možností je, že celý proces bude inte-
grován do jednoho prostředí, které bude jakýmsi 
klientským portálem podobným například inter-

Jan Procházka, partner,
advokát Deloitte Legal

DIGITALIZACE v Real Estate

Olga Kaizar, partnerka,
advokátka Deloitte Legal
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Not even sectors like real estate will be able 
to avoid digitalisation and we can expect it to 
come sooner rather than later, even though it 
is otherwise founded on personal contact be-
tween the seller and potential buyers, tours 
of the properties and personal signing of the 
documents. The fact that retail deals with mort-
gage credit liabilities and housing for a good 
part of a person’s life also plays into this.

But several parallel trends will speed up digitali-
sation. On one hand it, there is the digitalisation 
of related sectors, in particular banking and in-
surance. Here loans negotiated online will soon 

be common practice, since setting up accounts 
online and buying most retail products is already 
possible. In fact, even the land registry is un-
dergoing digitalisation. Last, but not least, the 
trend of buying investment property also has an 
infl uence, as buyers often do not prefer tours or 
personal negotiations, it is just the purchase of 
another fl at for them.

Basic digitalisation possibilities
First and foremost, it is important to take a look 
at what all can be digitised in the retail purchas-
ing process. We assume that it is not preferable 
to digitalise the entire process in each segment. 
Thus, it is important to be able to “scale” the digi-
talisation, i.e., digitalising both the entire process 
end-to-end, including the related processes, and 
also the individual steps. In practice this means 
thinking about how to transfer everything, from 
the fi rst contact and signing of a reservation 

agreement, to the entry to the land register and 
related claims (warranty) phase, including per-
haps the negotiation of a mortgage, into a digi-
tal environment. At the same time, however, it 
must be possible to leave some of these steps 
on a physical level, perhaps because the clients 
in the given segment are used to it or because 
digitalisation does not pay off  for this particular 
step (i.e., the signing of the purchase contract) 
or it would be too expensive.

Several specifi c steps can be subject to digitali-
sation. This especially applies to electronic sig-
natures for all the documents that are created 
over the course of the purchasing process: res-
ervation agreements (or preliminary contracts), 
purchase contracts, security agreements and 
loan agreements. Another important step ap-
plies to the obligations pursuant to the AML law. 
Now real estate agents, such as external or inter-
nal brokers, also have these obligations. Thus, it 
is about the buyer not having to come in person 
with a form of identifi cation to a branch in order 
to be identifi ed. A secondary, though also impor-
tant step is, for example, verifying the creditwor-
thiness of the customer by a mortgage bank.

The digitalisation concept is also important. The 
legislation might appear as though each step 
in the sales process should be digitalised. That 
possibility cannot be ruled out, but it will not 
be too practical. It would mean that we will, for 
example, sign contracts through e-mail, send 
them there and back again, we will have to have 
a special tool for AML identifi cation, etc. The 
second possibility is that the entire process will 
be integrated into a single environment, where 
there will be some kind of client portal similar to, 
for example, Internet banking. At the beginning 
of the process the applicants will get access 
data and all the following steps will take place 
directly in that environment. The client logs in 
and, when in the client zone, he reads the draft 
contract, for example, and signs it electronically 
by clicking on “Sign”. This solution will be much 

Illustrative photo: Riviéra Karlín ■ Developer: Sekyra Group

DIGITALISATION in Real Estate
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netbankingu. V úvodu procesu získá zájemce pří-
stupové údaje, všechny další kroky se již budou 
odehrávat přímo v tomto prostředí. Klient se za-
loguje, v rámci klientské zóny si přečte například 
návrh smlouvy a stisknutím tlačítka „Podepsat“ 
elektronicky podepíše. Toto řešení bude uživatel-
sky mnohem komfortnější a navíc se zde budou 
lépe integrovat všechny dílčí i navazující procesy. 
Může zde proběhnout nejen podepisování, ale 
i AML identifi kace, prověření úvěruschopnosti, 
odeslání dokumentů na katastr atd. Navíc bude 
možné klientské zóny využít v navazující komuni-
kaci se zákazníkem, ohledně reklamací apod.

Jak konkrétně na to
Prvním krokem je AML identifi kace, která dle 
českého AML zákona probíhá v zásadě tvá-
ří v tvář, tedy na osobním setkání, porovnáním 
podoby člověka s jeho průkazem totožnosti. 
V dnešní době existují v zásadě dvě řešení jak 

toto osobní setkání nahradit, a to jednak bankov-
ní identita a jednak tzv. penny transfer. Bankovní 
identita je způsob identifi kace dostupný klientům 
některých českých bank. Jejich okruh se bude 
postupně rozšiřovat a dá se předpokládat, že 
brzy bude tato cesta dostupná většině české 
populace. V zásadě jde o to, že by se při prvním 
nebo každém přihlášení do prostředí developera 
klient hlásil pod svými přihlašovacími údaji jako 
do svého internetbankingu. Určitou nevýhodou 
je, že je tato možnost omezena pouze na klienty 
některých českých bank. Zahraniční zákazníci 
by museli mít zřízený účet u české banky.

Metoda penny transfer spočívá v převodu sym-
bolické jedné koruny na účet developera z účtu 
u banky zákazníka a naskenování dvou osob-
ních dokladů. Může se jednat o banku kdeko-
li v Evropské unii či EHP. Převod se zpravidla 
uskuteční na pozadí předprogramované aplika-
ce, takže zákazník nebude muset „ručně“ zadat 
příkaz k převodu. Řešení je o něco složitější, ale 
zase je dostupné zákazníkům s účtem kdekoli 
v Evropské unii či EHP.

Elektronické podepisování je dnes harmonizo-
váno na základě evropského nařízení eIDAS. To 
stanoví, že i nejjednodušší elektronický podpis 
(stisknutí tlačítka Podepsat či podpis v e-mailu) 
je v zásadě rovnocenný podpisu vlastnoruční-
mu. Pro dokumenty, které nevyžadují ověřený 

podpis (rezervační smlouva, smlouva o smlou-
vě budoucí, případně úvěrová smlouva), je tak 
možné poměrně jednoduše elektronicky pode-
pisovat v zákaznickém rozhraní. U dokumentů 
vyžadujících ověřený podpis je situace složitější, 
pro ně není prostý elektronický podpis dostačují-
cí. I zde je dvojí možnost. Buď zákazník disponu-
je tzv. uznávaným elektronickým podpisem (lze 
zřídit u vybraných autorit, například na poště), 
nebo je nutné mu ho v zákaznickém rozhraní 
zřídit. Tyto podpisy nejsou zdaleka tak rozšířené, 
proto bude zpravidla zákaznické prostředí za-
hrnovat komponentu, která zákazníkovi umožní 
takový podpis získat, a to ideálně tak, aby nemu-
sel nikam fyzicky chodit. Taková řešení již existují 
a v tuto chvíli probíhají jejich první piloty.

Pokud by v zákaznickém prostředí mělo dojít 
i k uzavření hypoteční smlouvy, bude se hodit 
komponenta umožňující prověřit zákazníkovu 
úvěruschopnost. To je povinná součást poskyto-
vání spotřebitelského úvěru. Taková komponenta 
může využít napojení na zákazníkův účet na bázi 
API rozhraní dle pravidel PSD2, přičemž tyto funk-
ce již dnes nabízí převážná většina českých bank. 
Stažením transakční historie a jejím zpracováním 
tak bude nahrazena povinnost poskytovat histo-
rii výpisů z účtů e-mailem, či dokonce na papíře. 
Důležité však je, že pokud by tato hypoteční či 
třeba pojišťovací komponenta byla integrována 
do prostředí provozovaného developerem, bude 
muset developer mít oprávnění ke zprostředkování 
úvěrů či pojištění vydávané ČNB.

Závěr
V tomto článku jsme nastínili jen základní mož-
nosti digitalizace a jejich komerční využití v re-
tailovém prostředí. Existuje i řada jiných mož-
ností a řada technologických řešení teprve bude 
vznikat. Jistě budou využitelné i pro segment 
komerční. V každém případě je důležité být se-
známen s jejich možnostmi a nenechat si v tom-
to ohledu ujet digitalizační vlak.

Autor: Deloitte LegalIlustrační foto: Tulipa Třebešín ■ Developer: AFI Europe

Ilustrační foto: Diamanty Karlín ■ Developer: Sekyra Group
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more comfortable for the users and, moreover, 
will better integrate all the partial and connected 
processes. In addition to signing, this can also 
be used for AML identifi cation, checking credit-
worthiness, sending documents to the cadastre, 
etc. Plus, it will also be possible to use the client 
zone to communicate with the customers, for ex-
ample with regard to claims.

What needs to be done?
The fi rst step is AML identifi cation that, accord-
ing to the Czech AML law, takes place essential-
ly face-to-face, thus at a personal meeting, com-
paring the person’s appearance with his identifi -
cation. Today, there are essentially two ways to 
replace the personal meeting, which are a bank 
identify and something known as a penny trans-
fer. A bank identity is an identifi cation method 
available to clients of some Czech banks. Their 
number can gradually be increased, and we can 
expect that this path will soon be available to 
most of the Czech population. Essentially, during 
the fi rst and then every log in into the develop-
er’s environment, the client would log in using his 
login data for his Internet banking. The disadvan-
tage is that this possibility is limited only to the 
clients of some Czech banks. Foreign customers 
would have to have an account at a Czech bank.

The penny transfer method consists of the 
transfer of a symbolic single crown to the de-
veloper’s account from an account at the cus-
tomer’s bank and the scanning of two personal 
documents. This can be a bank anywhere in the 
European Union or the EEA. The transfer usu-
ally takes place in the background of a pre-pro-
grammed application, thus the customer will not 
have to enter the transfer order manually. The so-
lution is a bit more complicated, but on the other 
hand it is available to customers with an account 
anywhere in the European Union or the EEA.

These days, electronic signatures are harmon-
ised on the basis of the European eIDAS regula-
tion. This states that even the simplest electronic 

signature (pressing a Sign button or a signature 
in an email) is essentially equal to a handwrit-
ten signature. Thus, for documents that do not 
require a verifi ed signature (reservation agree-
ment, preliminary contract or a loan agreement), 
it is relatively easier to sign in the customer inter-
face. The situation is more complicated for docu-
ments requiring a verifi ed signature, for which 
a simple electronic signature is not suffi  cient. 
Here, too, there are two possibilities. Either the 
customer has a recognised electronic signature 
(which can be set up at selected authorities, for 
example at the post offi  ce), or it is necessary to 
set it up in the customer interface. These signa-
tures are not that widespread, so the customer 
environment will usually contain a component 
that lets the customer get such a signature, ide-
ally without having to physically go somewhere. 
Such a solution already exists and at this mo-
ment its fi rst pilot projects are proceeding.

If a mortgage agreement should be concluded 
in the customer environment, a component en-
abling the checking of the customer’s creditwor-
thiness will be useful. It is a mandatory part of 

providing a consumer loan. Such a component 
could use a connection to the customer’s ac-
count on the basis of an API interface according 
to PSD2 rules, whereas a vast majority of Czech 
banks already off er these functions. Thus, down-
loading and processing a transaction history will 
be replaced with the obligation to provide a his-
tory of statements from e-mail accounts or even 
on paper. It is important, however that if this mort-
gage or perhaps insurance component would be 
integrated in the environment operated by the 
developer, the developer would be authorised to 
mediate a loan or insurance issued by the CNB.

Conclusion
In this article, we touched on the basic possibili-
ties of digitalisation and its commercial use in the 
retail environment. There are many other possi-
bilities and many technological solutions are still 
to be created. They will certainly be usable for 
the commercial segment, as well. In any case, it 
is important to be informed of their possibilities 
and to not miss the digitalisation boat.

Author: Deloitte Legal

Illustrative photo: Port Karolína ■ Developer: Skanska Reality
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Developerská společnost Linkcity zahá-
jila v červnu proces revitalizace jednoho 
z největších pardubických brownfi eldů. 
Území někdejšího továrního komplexu Tesla 
Kyjevská v širším centru města leželo la-
dem přes dvě desetiletí. Po tříletém období 
projektování a povolovacích procesů, které 
naplnily podmínky výběrového řízení vy-
psaného městem, převedlo v dubnu 2021 
město Pardubice území na nového vlast-
níka, Linkcity. Developer v území o rozloze 
2,5 hektaru vybuduje novou městskou čtvrť 
pod názvem Nová Tesla, zahrnující 250 bytů, 
supermarket s parkovacím domem a 10 řa-
dových domů. O projektu, který je příkladem 
úspěšné spolupráce veřejného a privátního 
sektoru, i konceptu vznikající čtvrti, hovoří-
me s ředitelem Linkcity pro Českou repub-
liku, Clémentem de Lageneste, a s primáto-
rem Pardubic, Martinem Charvátem.

Město získalo areál Tesly už před několika lety. 
Co předcházelo myšlence na výběrové řízení?
Martin Charvát: Tento proces začal v roce 2011, 
kdy byla zahájena první jednání a přípravy na 
převod komplexu Tesla z Pardubického kraje na 
město Pardubice. V té době město realizovalo 
stavebnětechnický průzkum celého areálu i jed-

notlivých budov, což vyvrcholilo v roce 2014, kdy 
byl bezplatný převod smluvně dokončen včetně 
všech souvisejících povinností, a tedy i provoz-
ních nákladů. Město provedlo nezbytné úpra-
vy směřující především k zabezpečení areálu 
a snažilo se o jeho maximální využití: komplex 
se stal populárním místem pro tréninky české 
i městské policie a výcvik služebních psů. Je 
důležité říci, že podstatným prvkem darovací 
smlouvy ze strany kraje byla i povinnost vybu-
dovat určitý počet parkovacích stání pro potřeby 
pardubické nemocnice a nové dopravní napojení 
areálu. V roce 2017 tak město rozhodlo o vyhlá-
šení výběrového řízení na externího odborného 
poradce, který by zajistil proces spojený s pro-
dejem a novým využitím komplexu bývalé Tesly.

V tomto momentu do procesu vstoupila 
společnost Linkcity. Jaký byl váš první do-
jem z území?
Clément de Lageneste: Šlo o velmi zajímavé 
místo a okamžitě jsme viděli potenciál, který 
nabízí. Nachází se poblíž centra, zahrnuje his-
torický element a navíc je situováno mezi hustě 
obydlenou aktivní zónu s nemocnicí a klidnější 
rezidenční část města. Určitou obavu vzbudila 
pouze skutečnost, že jde o oplocený pozemek 
s bránou, který má na svém okraji silniční nad-
jezd, takže k němu není snadný přístup. Což byl 
významný aspekt. Proto jsme se na problém 
zaměřili a podařilo se jej vyřešit už v rané fázi 
díky novému přístupovému bodu k pozemku 
i nemocnici, kterým je spojovací komunikace 

Tesla Kyjevská, Pardubice ■ Zdroj: Linkcity

Někdejší tovární komplex Tesla Kyjevská v širším centru 
Pardubic promění developer Linkcity v novou městskou 
čtvrť s několika stovkami bytů. Historická budova 
ředitelství Tesly projde renovací

Jeden z největších pardubických brownfi eldů Tesla Kyjevská získal v dubnu 2021 podpisem smlouvy s městem 
Pardubice nového majitele – developerskou společnost Linkcity

LINKCITY ZAHAJUJE REVITALIZACI
brownfi eldu Tesla v Pardubicích
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Linkcity has begun the redevelopment of 
one of Pardubice’s largest brownfi elds. 
The grounds of the former Tesla Kyjevská 
factory complex in the wider centre of 
Pardubice has sat vacant for over two de-
cades. Following a three year process of de-
sign and permitting, which simultaneously 
satisfi ed conditions of a tender, the City of 
Pardubice transferred the property to the 
new owner Linkcity in April. The developer 
will now be responsible for construction on 
the 2.5 ha property, creating the Nová Tesla 
district, a new residential neighbourhood 
with 250 apartments, a supermarket and 
10 terraced houses. We speak with Clément 
de Lageneste, Director of Linkcity in Czech 

Republic, joined by Mayor of Pardubice 
Martin Charvát, about some of the factors 
behind the cooperation, the opening up of 
this part of the city, and how the new district 
will look.

The City of Pardubice came into possession 
of the Tesla site some years ago. How did the 
tender originate?
Martin Charvát: In a process going back to 2011, 
negotiations and preparations were made for 
a transfer of the Tesla complex from the Region 
of Pardubice to the City of Pardubice. This 2.5 ha 
brownfi eld was the seat of the former Tesla 
Kyjevská complex, and had sat idle since the 
late 1990s. During this time the city carried out 

a construction and technical survey of the whole 
complex. This culminated in 2014, with the gratu-
itous transfer of the property to the City, with all 
the obligations and costs needed to maintain it. 
The City made the necessary adjustments for se-
curing the area and endeavoured to actively use 

Tesla Kyjevská, Pardubice – Linkcity started 
the revitalisation process in June 2021

Tesla Kyjevská, Pardubice – the former factory complex will be transformed into a new city district with 250 fl ats, supermarket, parking house and 10 terraced houses ■ Developer: Linkcity

LINKCITY BEGINS REVITALIZATION
of the Tesla brownfi eld in Pardubice
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pod mostem. Řekl bych, že poté obavy zcela 
pominuly, protože bylo zřejmé, že jde o skutečně 
vynikající lokalitu. 

Jak pokračovalo výběrové řízení? Mělo měs-
to nějaké specifi cké požadavky?
MCh: Výběrové řízení bylo vypsáno s cílem zís-
kat kvalitního konzultanta a partnera, který musel 
mít ve svém týmu právní a fi nanční specialisty, 

spolu se zkušenými urbanisty a architekty s vý-
bornou orientací v oblasti územního plánování 
a stavebního řízení. Neměli jsme konkrétní poža-
davky na využití prostor. Naší vizí bylo zachová-
ní jedné ze stávajících budov, konkrétně hlavní 
budovy někdejšího ředitelství Tesly, nechtěli 
jsme ale omezovat či limitovat budoucí ucha-
zeče v návrzích projektů. Proto jsme uvítali, že 
investor sám přišel s návrhem centrální budovu 
zachovat a využít.

CdL: Předložení projektu našeho týmu a ná-
sledná jednání vyvrcholila v říjnu 2018 podpi-
sem smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Což 
byl okamžik vítězství pro obě strany. Poté jsme 
zahájili práce na urbanistické studii celé lokality 
a proces územního řízení – to znamená stabiliza-
ci konceptu, funkční náplně a objemu zástavby, 
a také řešení, jak budou jednotlivé části napoje-
ny. Finální převod nemovitosti, který byl podmí-
něn splněním všech těchto aspektů, byl dokon-

čen v dubnu tohoto roku. Město získalo prode-
jem areálu částku 36 076 638 korun a Linkcity jej 
převzala jako nový vlastník.

Jaké jsou vaše plány využití hlavní budovy 
Tesly – resp. někdejší Telegrafi e? Jak bude 
začleněna do konceptu nové čtvrti?
CdL: Objekt Tesly bude náležet v budoucnu 
Univerzitě Pardubice a stane se součástí jejího 

Nová Tesla, Pardubice – developer Linkcity zahájil v červnu proces revitalizace brownfi eldu Tesla Kyjevská v novou městskou čtvrť

Tesla Kyjevská, Pardubice – hlavní budovu Tesla bude 
po rekonstrukci využívat pardubická univerzita

Tesla Kyjevská, Pardubice – chátrající brownfi eld 
nahradí v budoucnu stovky nových bytů a zeleň
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it – the area become a popular place for training 
the Czech and City police, along with their service 
dogs. It should be mentioned that an important 
condition of the donation contract by the region 
was the obligation to build a certain number of 
parking spaces for the needs of the Pardubice 
hospital, and to build a new traffi  c connection 
to the complex. In 2017, the City decided to call 
a tender for an external expert advisor who would 
ensure the entire process together with the sale 
and use of the former Tesla complex.

At this point, Linkcity was introduced to the 
project. What was your impression when 
you saw it?
Clément de Lageneste: It was a very interest-
ing site and we could immediately see the poten-
tial off ered by it. You’ve got the proximity to the 
city centre, an element of history and this setting 
between a dense and active area between the 
hospital and a quieter more residential area. An 
initial concern we had when we fi rst saw it was 
as it was a gated site with a roadway overpass 
on one border, so there was no easy connection 
to the site. This is an important aspect. We im-
mediately addressed the issue and managed do 
solve it at a very early stage, by creating a new 
access point for both our site and the hospital, 
with a common connection passing under the 
bridge. After this, I would say there was no more 
concern, because it was clear the location was 
indeed an excellent one. 

How did the tender process go forward from 
here? Were there specifi c requirements for 
new potential uses?
MCh: The City of Pardubice wanted to obtain 
a high-quality consultant for the whole process, 
which should have in its team legal and fi nancial 
specialists, along with experienced urban archi-
tects with excellent skills in spatial planning and 
construction management. We did not have any 
specifi c requirements for the use of the former 
Tesla site. We had an idea of the possible pres-
ervation or use of the main building of the former 

headquarters, but we did not want to restrict or 
limit future applicants in their proposal. Therefore, 
we are very happy that the investor himself came 
up with an option for the central building.
CdL: The submissions by our team and related 
discussions ended with the signing of the future 
purchase agreement, in October 2018. This was 
the winning moment for both sides. We then 
started work on the master plan and the zon-
ing permits for the whole location. This involved 
stabilizing the concepts, formed the usages and 
masses, and the way all the parts would work 
together. The fi nal transfer of the property was 
conditional upon all aspects being fulfi lled. This 
took place in April, when the City of Pardubice 
received CZK 36,076,638 for the sale of this 
area and Linkcity took over as owner. 

What are the plans for the main Tesla build-
ing, the former Telegraphy structure? How 
do you view this as part of the project?
CdL: The Tesla building will be dedicated in the 
future to Pardubice University and become part 
of its campus. Part of the solution for them was 
that we would demolish the various structures at-
tached in pieces over the decades, leaving just 
this centrepiece, some 3,000 sqm, remaining. 

Once this process is fi nished the building will be 
sold to them, and they will manage the refurbish-
ment to their own specifi cations. We like sites 
which have a history, an identity to play or build 
on. For a site like Tesla, preserving the identity 
and recognizing the heritage are fundamentals 
topics. Therefore, keeping the most emblematic 
building in the future development appeared ob-
vious. Its visible connection to its function in the 
past provides a feeling of solidity, and its pres-
ence will enhance the rest of the development. 

What benefi ts will the revitalization of the 
brownfi eld bring to the City and its inhabitants? 
MCh: There are many benefi ts. The main one is 
the revitalization of the whole area and inhabita-
tion of the area. Life will come to the locality and 
the life belongs to the City. For the inhabitants of 
the City  – it is certainly a matter of improving the 
surroundings where they live. Another bonus for 
the City is the elimination of unpleasant phenom-
ena associated with brownfi elds.
CdL: We are always driven by the fi nal users 
and wish to off er them a wide range of services 
together with products matching their expecta-
tions. We believe that the opening of this district 
and work done to re-connect it to its surrounding 

Tesla Kyjevská, Pardubice – the central Tesla building will be integrated into the new city district Nová Tesla as a part 
of the Univesity Pardubice campus ■ Developer: Linkcity
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kampusu. Jedním z prvků renovace je zbourání 
nejrůznějších konstrukcí, které k budově v prů-
běhu desetiletí byly přistavěny, přičemž zacho-
vána bude jen centrální část, zhruba 3 000 m2. 
Jakmile bude tato etapa hotova, budovu získá 
univerzita, která si již bude řídit proces renova-
ce podle svých vlastních potřeb. Ceníme si pro-
jektu, který má svou historii a vlastní identitu, 
s níž si lze pohrát a na které lze stavět. V úze-
mí, jakým je Tesla, je historické kulturní dědic-
tví zásadním tématem. Proto bylo zachování 
jedné z nejvíce typických budov areálu jedno-
značným rozhodnutím. Propojení historického 
odkazu se současností podpoří atmosféru celé 
vznikající čtvrti.

Jaké další benefi ty přinese projekt městu 
a jeho obyvatelům? 
MCh: Těch výhod je jistě mnoho. Hlavní z nich 
je revitalizace celého území a obydlení oblasti, 
která ležela desetiletí ladem. Do lokality se vrá-
tí nový život a život k městu patří. Pro obyvatele 
města se jedná určitě také o zkvalitnění prostře-
dí, v jehož okolí žijí. Dalším bonusem pro město 
je rovněž eliminace některých negativních feno-
ménů souvisejících s brownfi eldy obecně a zvý-
šení bezpečnosti. 

CdL: Naší motivací jsou vždy lidé – koncoví uži-
vatelé, jimž chceme nabídnout široké spektrum 
služeb a produkt, který naplní jejich očekávání. 
Věříme, že otevření lokality a její propojení s okolím 
bude obyvateli, ale i lidmi pracujícími poblíž, vnímá-
no jako jednoznačný přínos. Věnovali jsme znač-
nou pozornost kvalitě veřejných prostor i občanské 
vybavenosti. A jsme také pyšní, že nabídneme roz-
manitou škálu bydlení, od vlastnických bytů, přes 
řadové domy, až po družstevní bydlení, které bude 
součástí první etapy projektu. Multifunkční koncept 
pro nás znamená, promítnout všechny tyto aspek-
ty do projektu revitalizace a oživení celé lokality.

Můžeme si celkový koncept představit po-
drobněji? Jaký bude další harmonogram?
CdL: V současnosti připravujeme zahájení vý-
stavby první etapy v těsné blízkosti budovy 
Tesla. Zde vznikne největší z objektů areálu, 
který nabídne v šesti podlažích 126 bytů. Vedle 
běžného vlastnického bydlení bude více než 
čtvrtina bytů družstevních. Dále tu vyroste šest 
bytových domů o dvou až čtyřech patrech a linie 
deseti řadových domů. Toto uspořádání součas-
ně respektuje požadavek na snižování hustoty 
zástavby ve směru od nemocnice k urbanistické 
struktuře rodinných domů v sousedství.

Vstupní prostranství orientované k univerzitě 
bude věnováno parkování, čímž bude splněna 
podmínka výběrového řízení, a dále maloob-
chodu, protože pokud se podíváme na občan-
skou vybavenost, je zatím velmi limitovaná. 
Nabídneme jak venkovní, tak krytá parkovací 
místa v nižších patrech budovy, celkem 150 par-
kovacích stání. V horní úrovni domu bude umís-
těn supermarket osazený zelenou střechou. 
Počítáme ale i s dalšími obchodními jednotkami 
jako například pekárny, kavárny atd., které bu-
dou směřovat přímo k čelní fasádě budovy Tesla. 
Tato vybavenost bude sloužit jak obyvatelům ce-
lého areálu, tak lidem pracujícím v okolí.

Spolupracujeme s místními architekty ze studia 
Med Pavlík architekti a s Atelierem Tsunami. 
Všechny byty, s výjimkou některých studií, bu-
dou disponovat balkóny či terasami. Domníváme 
se, že jsou stejně podstatné jako interiéry. A usi-
lujeme o to, abychom nabídli takové, které ne-
budou jen tenkým proužkem, ale bude je mož-
no skutečně využívat a budou odpovídat úrovni 
bytu, který si zákazník koupí. Celé území bude 
kombinací veřejných, poloveřejných a privátních 
prostor a zvažujeme i další koncepty, například 
komunitní zahrady. Parkové úpravy bývají často 
opomíjeným prvkem výstavby, pracujeme ale na 
tom, abychom vytvořili skutečně kvalitní a atrak-
tivní prostředí.

Jak pokračuje prodej bytů a jaké bude nača-
sování dalších etap?
CdL: Poptávka je velmi dobrá a předprodeje 
pokračují velmi rychlým tempem. Pokud se týká 
načasování, v dubnu byly zahájeny demoliční 
práce. S výstavbou první fáze začneme během 
června, jakmile demolice skončí. Druhá etapa, 
zahrnující hlavní vstupní prostory, parkování, 
maloobchod, tři bytové domy a řadové domky, 
by měla následovat už v prvním čtvrtletí příštího 
roku. Třetí a poslední etapou, kterou předsta-
vují tři bytové domy ve východní části a vpře-
du u hlavního vstupu, bude revitalizace celého 
areálu kompletně dokončena.

Tesla Kyjevská – jeden z největších brownfi eldů v širším centru Pardubic se začíná měnit v novou převážně rezidenční 
městskou čtvrť ■ Developer: Linkcity
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will be the fi rst benefi t for inhabitants and people 
working around. We paid considerable attention 
to the quality of public spaces, including a retail 
off er. We are also proud to off er true diversity in 
the residential proposals, from apartments to in-
dividual houses, and to include a housing coop-
erative in the fi rst phase of the project. Managing 
mix-use projects means for us considering all 
these aspects of a brownfi eld redevelopment.

Can you say more on the layout of the grounds, 
including residential and other uses?
CdL: We are preparing to start construction now 
on fi rst phase, which is immediately next to the 
Tesla building. This is the largest building of the 
project, with 126 apartments over six storeys. In 
addition to regular sales, a share of these, over 
25 %, are being off ered under a cooperative 
structure. Next to this will be a total of six buildings 
of two to four storeys, and then a row of 10 ter-
raced houses. This arrangement follows the de-

creasing density from the hospital into the urban 
fabric of individual houses in the neighbourhood. 

The entrance area facing the university will be 
dedicated to parking, fulfi lling a condition of the 
tender, and to retail – if you look at the retail off er 
in the vicinity today, there is very little. The park-
ing will be both outdoor and in the lower levels of 
a new building, in total some 150 spaces. This 
building will have a supermarket above, topped 
with a green roof. There will also be some small-
er retail units, bakeries, cafes, etc, directly facing 
the main façade of the Tesla building. These ele-
ments will serve all the people in the community 
as well as those living and working nearby.

We cooperated with local architects Med Pavlík ar-
chitekti working in cooperation with Atelier Tsunami. 
All of the apartments except some of the studios 
have balconies/terraces; these we feel are becom-
ing as important as the interiors. And we put atten-

tion into off ering those which are not just a narrow 
strip but which you can really use and correspond 
to the level at which you are buying. Grounds will 
have a mixture of public, semi-public and private 
areas and we’re considering additional concepts, 
possibly community gardens. Landscaping is often 
the forgotten part of developments and we’re work-
ing to develop something of very high quality. 

How has demand been so far? What is the 
timing of the next phases?  
CdL: Demand has been very good and presales 
were very fast. On the timing, demolition started 
in April. We will start construction on the fi rst 
phase immediately once this is fi nished in June. 
The second phase consists of the main access, 
the parking and retail building as well as three of 
the mid-sized buildings and the individual hous-
es. We’ll start this in Q1 next year. And then we’ll 
fi nish with last three mid-sized buildings on the 
east side, as well as on at the front at entrance. 

Nová Tesla, Pardubice – the former brownfi eld is being transformed into a new city district ■ Developer: Linkcity
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Prodej bytů moderního rezidenčního pro-
jektu Oliva v pražské Michli byl zahájen 
koncem března letošního roku. Developer 
Passerinvest Group tu nabídl zájemcům 
72 luxusních bytových jednotek na celkem 
7 obytných podlažích. Zhruba čtvrtina z nich 
je už prodána nebo závazně rezervována. 
Budova netradiční organické architektury, 
vznikající v bezprostředním sousedství parku 
Brumlovka, jejíž výstavba byla zahájena letos 
v lednu, by se měla stát součástí michelské-
ho panoramatu do konce roku 2022. Ve stej-
nou dobu byty uvítají své nové obyvatele.

Společnost Passerinvest Group se zapsala 
do povědomí úspěšným developmentem roz-
sáhlého multifunkčního areálu BB Centrum. 
Rozvoj areálu, který se rozprostírá na prostran-
ství ohraničeném ostrým úhlem ulic Michelská 
a 5. května, byl započat už koncem 90. let. 
Rezidence Oliva se bude nad Michelskou 

ulicí vyjímat jako jeho nová součást. Na výstav-
bě objektu spolupracuje Passerinvest Group 
s generálním dodavatelem Ridera Stavební. 
Budova má ve fi nále dosáhnout výše 8 nad-
zemních podlaží; v současnosti pokračují práce 
na výstavbě tří podzemních pater.

Obytnou rezidenci bude poskytovaným záze-
mím doplňovat menší objekt o 2 nadzemních 

podlažích pod zdrobnělým názvem Olivka, 
který poskytne například prostory pro mateř-
skou školu či kavárnu s venkovním sezením. 
Budova, která je nyní ve fázi konstrukce stropu 
druhého podlaží, by měla být hotova ve třetím 
čtvrtletí roku 2022.

Architektura organických křivek
Developer zdůrazňuje jako jednu z devíz 
Rezidence Oliva příjemný komorní rozměr projek-
tu a originální architektonické pojetí, jehož auto-
rem je architekt Boris Redčenkov z ateliéru A69 
- architekti. Názvy „Oliva“ a „Olivka“ získaly obě 
budovy pro svůj zvláštní eliptický půdorys, připo-
mínající právě tuto oblíbenou plodinu Středomoří. 
Světlá fasáda z průsvitných skleněných panelů 
by podle architekta Borise Redčenkova měla 
obytným prostorám přinést dostatek světla bez 
narušení soukromí. Elegantní prosklené plochy 
charakterizují vnější podobu budovy i její interiér 
– od francouzských oken samotných bytů, přes 
panoramatické výtahy v budově, až po proskle-
nou střechu velkorysého vstupního atria, které má 
zároveň podpořit komunitní atmosféru domu. 

Rezidence Oliva nabídne 72 prémiových bytů s lodžiemi a terasami v sousedství parku Brumlovka v pražské Michli  
Developer: Passerinvest Group ■ Architekt: A69 - architekti ■ Generální dodavatel: Ridera Stavební

V REZIDENCI OLIVA NA PRAZE 4 
má svého kupce už čtvrtina bytů

Rezidence Oliva, Praha 4 – Michle – vnitřní atrium 
s prosklenou střechou ■ Developer: Passerinvest Group

Rezidence Oliva, Praha 4 – Michle
Developer: Passerinvest Group 
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The sales of fl ats in the modern Oliva 
residential project in Prague-Michle was 
launched at the end of this March. The devel-
oper Passerinvest Group off ered 72 luxury 
fl ats here on a total of 7 storeys. Roughly 
one quarter of them have  already been 
bought or have binding reservations. The 
building, with non-traditional organic archi-
tecture, is going up in the immediate vicinity 
of Brumlovka Park. Construction got under-
way this January and it should become part 
of the Michle panorama by the end of 2022. 
The fl ats will also be welcoming their new 
occupants at the same time.

Passerinvest Group gained recognition through 
the development of the expansive multifunc-

tional BB Centrum complex. The development 
of the complex, spread out over a space bor-
dered by the sharp angle of Michelská and 5. 
května streets, was begun at the end of the 90s. 
Rezidence Oliva will be a prominent new part of 
it above Michelská Street. Passerinvest Group 
is cooperating with the general contractor Ridera 
Stavební on the construction of the building. The 
building should ultimately reach a height of eight 
storeys, though work is currently continuing on 
the construction of the three basement levels.

The residence will be joined by a smaller building 
with two storeys under the diminutive name pro-
viding Olivka, which will provide facilities, such 
as space for a preschool and café with outdoor 
seating. The building, which is now in the phase 

of the construction of the ceiling of the second 
fl oor, should be fi nished in Q3 2022.

Architecture of organic curves
The developer emphasises the pleasant com-
pact size of Rezidence Oliva as one of the proj-
ect’s assets, along with the original architectural 
concept, the author of which is architect Boris 
Redčenkov from ateliér A69 - architekti. Both 
the buildings got the names “Oliva” and “Olivka” 
for their unusual elliptical, olive-like layout, bring-
ing to mind this popular Mediterranean fruit. 
The light façade made of translucent glass pan-
els should bring an abundance of daylight into 
the living spaces, according to architect Boris 
Redčenkov, without a disruption of privacy. The 
elegant glass surfaces characterise the exter-
nal appearance of the building and its interior, 
from the French windows of the fl ats themselves 
and the panoramic lifts in the building to the 
glass roof of the large entrance atrium, which 
should support the community atmosphere of 
the building. 

The private outdoor environment of the fl ats will 
go hand in hand with the social aspect of the in-
terior space of the building, which off ers an airy, 
well-lit, wood-cladded space complemented by 
an interior garden with trees enriching the route 
through the building to the fl at,” explained Boris 
Redčenkov. The atrium provides a potential 
space to set up the actual reception for the build-
ing, though so far this possibility is being left up 

Rezidence Oliva, Prague 4 – Michle ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architect: A69 - architekti
General constructor: Ridera Stavební

A QUARTER OF THE FLATS IN
REZIDENCE OLIVA already have buyers

Rezidence Oliva, Prague 4 – Michle
Developer: Passerinvest Group
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„Soukromé venkovní prostředí bytů půjde ruku 
v ruce se společenským aspektem vnitřního 
prostoru domu, který nabídne vzdušný pro-
světlený prostor obložený dřevem, doplněný 
o vnitřní zahradu se stromy obohacující tra-
su domem k bytu,“ popisuje Boris Redčenkov. 
Atrium poskytne potenciální prostor pro zřízení 
vlastní recepce budovy, tato možnost je však 
prozatím ponechána na rozhodnutí budoucích 
majitelů. Celý projekt rezidence bude zřízen 
jako bezbariérový.

Zatímco přízemí Rezidence Oliva bude pone-
cháno nebytovým prostorám, zbylých 7 poscho-
dí nabídlo v březnu potenciálním majitelům ši-
roký výběr bytových dispozic od 1+kk po 4+kk. 

Plošná výměra nabízených bytů se pak pohy-
buje v rozmezí od 32 m2 do 119 m2. 

Poptávka roste
Podle Lenky Preslové, obchodní ředitelky 
Passerinvest Group, našla po 2 měsících prode-
je vážné zájemce a kupce už zhruba čtvrtina ze 
72 jednotek, nejvíce poptávané byly byty o dis-
pozici 2+kk. V prodeji zůstávají byty všech po-
skytovaných dispozic, cena jednotek se pohybu-
je v širokém rozpětí mezi 4 826 000 Kč za 1+kk 
(33 m2) až po 18 159 000 Kč. Nejvyšší cenou se 
paradoxně nevyznačuje prostor o největší plo-
še či dispozici, ale byt 3+kk o výměře 107,5 m2, 
který je jednou ze dvou posledních dostupných 
jednotek nejvyššího poschodí. 

Byty v nejvyšším patře Rezidence Oliva budou 
osazeny prostornými terasami, ve zbylých 
poschodích plní jejich funkci lodžie. Obyvatelé 
bytů budou moci využít sklepy a celkem 84 par-
kovacích stání v podzemních garážích v suteré-
nu budovy. Počítáno je také s centrální rekupe-
rací vzduchu a řízeným větráním, přispívajícím 
ke zdravému vnitřnímu prostředí bytů. 

Mezi pozitiva objektu patří podle investora i kva-
litní lokalita. Celý areál BB Centrum se rozpíná na 
území asi 25 hektarů. Prostor zahrnuje moderní 
kancelářské budovy, už v roce 2012 byl ale v úze-
mí dokončen také Rezidenční park Baarova, který 
zde nabídl 170 bytů. V rámci areálu je provozová-
na mateřská, základní i střední škola Elijáš.

„Rezidenční funkce areálu je nedílnou součástí této 
lokality, která je v rámci celé Prahy velmi vyhledá-
vána pro svoji polohu, zeleň, bezpečnost, dostup-
nost MHD i plnou občanskou vybavenost,“ dodává 
Lenka Preslová. Lokalita oplývá širokým zázemím: 
nachází se zde přes 70 obchodů, více než 20 re-
staurací, několik náměstí a množství prosto-
rů pro rekreaci a sport. K nim patří vedle nově 
zrenovovaného fi tness a wellness centra Balance 
klub Brumlovka také dva rozlehlé parky, z nichž 
Rezidenci Oliva je blíže park Brumlovka. Jak uvádí 
investor Passerinvest Group, zajímavostí parku bude 
nově unikátní model železnice o velikosti plných 
112 m2, inspirovaný oblastí Švýcarských Alp, který 
bude součástí expozice v budově Olivka. Samotná 
rezidence bude stát v jihovýchodní části BB Centra, 
u jižní křižovatky ulic Michelská a Hodonínská, 
v blízkosti zastávek autobusové dopravy a necelých 
700 metrů od stanice metra C Kačerov.

Skupina Passerinvest Group, pro niž je rozvoj 
BB Centra už přes 20 let hlavním projektem, 
si klade za cíl vybudovat v lokalitě prosperují-
cí a v podstatě soběstačnou čtvrť. Současně 
společnost chystá revitalizaci dalšího rozsáh-
lého rozvojového území v oblasti, nedalekých 
Nových Roztyl, v místě brownfi eldu zanecha-
ného po někdejších prostorách Interlovu.

Rezidence Oliva, Praha 4 – Michle (ve výstavbě)
První majitelé 72 bytů se nastěhují koncem roku 2022 ■ Developer: Passerinvest Group

Menší budova Olivka nabídne prostor pro mateřskou školu a kavárnu
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to the future owners to decide. The entire project 
of the residence will be set up to be barrier-free.

While the ground fl oor of Rezidence Oliva will 
be left for non-residential spaces, the remaining 
seven fl oors off ered potential owners a diverse 
selection of fl at layouts in March, from one to 
four rooms with kitchenettes. The area of the of-
fered fl ats ranges from 32 m2 do 119 m2. 

Demand is increasing
According to Lenka Preslová, the Sales Director 
of Passerinvest Group, roughly one quarter of 
the 72 fl ats have seen serious interest or actual 
buyers after two months of sales, with two-room 
fl ats being most in demand. Flats of all the pro-
vided layouts are still available, with the price for 
a unit ranging anywhere from CZK 4,826,000 for 
a one-room fl at (33 m2) up to CZK 18,159,000. 
Paradoxically, the highest price does not indi-
cate the space with the largest area or layout, but 
a three-room fl at with 107.5 m2 of space, which 
is one of two remaining units on the uppermost 
fl oor that are still available. 

The fl ats on the top fl oor of Rezidence Oliva will 
be fi tted with spacious terraces, while on the 
remaining fl oors their function will be fulfi lled by 
balconies. The inhabitants of the fl ats will be 
able to use cellar stalls and a total of 84 park-
ing spots in underground garages in the build-

ing’s basement. There are also plans for central 
air recovery and controlled ventilation, con-
tributing to the healthy internal environment of 
the fl ats. 

The quality of the location is also one of the 
building’s pluses, according to the investor. The 
entire BB Centrum complex is spread out over 
25 hectares. The space includes modern offi  ce 
buildings, though already back in 2012 Baar 
Residential Park was completed, which off ered 
170 fl ats here. The Elijáš preschool, and el-
ementary and high schools operate within 
the complex.

“The residential function of the complex is an 
integral part of this locality, which is very popu-
lar within Prague due to its position, greenery, 
safety, accessibility by urban transport and full 
civic amenities,” added Lenka Preslová. The lo-
cality abounds with everything one needs: there 
are over 70 shops here, more than 20 res-
taurants, several squares and a lot of space 

for sports and recreation. These include the 
newly-renovated fi tness and wellness centre, 
Balance klub Brumlovka, as well as two large 
parks, with Rezidence Oliva closer to Brumlovka 
Park. As the investor Passerinvest Group states, 
the new and unique model railway with an area 
of no less than 112 m2, inspires by an area of the 
Swiss Alps, will be part of an exhibit in the Olivka 
building. The residence itself will stand in the 
south-eastern part of BB Centrum, by the south-
ern intersection of Michelská and Hodonínská 
streets, close to the bus stops and less than 
700 metres from the Kačerov (C) metro station.

The goal of Passerinvest Group, for which the 
development of BB Centrum has been its main 
project for over 20 years, is to build a prosperous 
and essentially self-suffi  cient neighbourhood 
in the locality. At the same time, the company 
is planning to revitalise the extensive develop-
ment in the area of the nearby Nové Roztyly, on 
the site of a brownfi eld left behind by the former 
Interlov spaces.

Rezidence Oliva – atrium, Prague 4 – Michle ■ Developer: Passerinvest Group

Rezidence Oliva, Prague 4 – Michle

BW_II_2021_book.indb   95BW_II_2021_book.indb   95 22.06.21   21:3222.06.21   21:32



R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

T

96

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

Developerská a stavební společnost Trigema 
své aktivity v období všeobecného útlumu 
v důsledku pandemie covid paradoxně zrych-
lila: prodeje bytů loni zdvojnásobila, podob-
ně jako konsolidovaný obrat, který vzrostl 
z jedné na téměř dvě miliardy korun a v růstu 
pokračuje i letos. Novým přírůstkem do port-
folia je areál Zlíchovského lihovaru v Praze 5, 
který revitalizací v hodnotě 3,5 miliardy korun 
změní v novou rezidenční čtvrť a moderní již-
ní bránu metropole. Jak uvádí Marcel Soural, 
předseda představenstva skupiny Trigema, 
celkem má developer v přípravě a realizaci 
projekty v hodnotě 10 miliard korun a zá-
běr svých developerských aktivit rozšiřuje 
i do oblasti nájemního bydlení. Výsledky víc 
než desetileté působnosti a analýzy dat na 

rezidenčním trhu současně fi rma zúročuje 
v online platformě Flat Zone, která zájemcům 
o bydlení nabízí komplexní databázi rezi-
denčních novostaveb v ČR a profesionálům 
spektrum analytických výstupů s cílem kul-
tivovat český trh s bydlením. 

Jak se dařilo loni a v prvních měsících 
roku 2021 skupině Trigema? Kolik bytů spo-
lečnost dokončila a prodala? Nakolik po-
ptávku ovlivnily dopady pandemie covid?  
MS: Pokud se vrátíme o rok zpět, začátek pande-
mie trh pochopitelně ochromil. Poptávka po bytech 
se zcela zastavila, zhruba po měsíci nebo měsíci 
a půl ale začala znovu ožívat a prodeje se po-
stupně vrátily na obvyklé hodnoty. Dnes můžeme 
konstatovat, že epidemie covid ve fi nále ovlivnila 

rezidenční trh spíše pozitivně: vedle permanent-
ního zájmu o nové bydlení podpořila poptávku 
také snaha ochránit fi nance před infl ací právě 
investicí do bytů. Jednoznačně to dokládají naše 
loňské výsledky: v Praze a v Plzni, kde jsme ak-
tivní, jsme za loňský rok prodali celkem 230 bytů. 
Oproti roku 2019 se 100 prodanými jednotkami je 
to významný nárůst. Letos plánujeme dát na trh 
700 bytů, 200 v Plzni a 500 v Praze, z nichž zhruba 
200 jednotek bychom chtěli prodat do konce roku. 
Na základě objemu připravených a povolených 
projektů očekáváme, že v tomto růstovém trendu 
budeme pokračovat i v následujících letech.  

Jaký objem investic tyto připravované pro-
jekty představují? Počátkem roku jste získali 
brownfi eld někdejšího Zlíchovského lihova-
ru na Smíchově – plánujete i další akvizice?
MS: Ve fázi přípravy máme dnes development 
v hodnotě 10 miliard korun. Naše projekty ve 
výstavbě představují jen letos investiční objem 
1,5 miliardy korun. Na nových akvizicích sa-
mozřejmě intenzivně pracujeme, a pokud vše 
půjde podle plánu, budeme moci oznámit v ho-
rizontu zhruba 3–4 měsíců další zajímavý projekt 
v Praze a také náš v pořadí čtvrtý projekt Plzni.

Marcel Soural, předseda představenstva skupiny Trigema

TRIGEMA DÁ LETOS DO PRODEJE 700 NOVÝCH BYTŮ, 
v příštích 5 letech plánuje vybudovat vlastní portfolio 
s tisícovkou rezidencí k nájemnímu bydlení

V únoru dokončila společnost Trigema akvizici brownfi eldu 
Zlíchovského lihovaru v Praze 5, kde plánuje vybudovat 
převážně rezidenční čtvrť s cca 600 byty a 4 500 m2 
maloobchodních prostor
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Paradoxically, during the general down-
turn as a result of the covid pandemic, the 
Trigema development and construction com-
pany accelerated its activities: it doubled 
the sale of fl ats last year, similar to its con-
solidated turnover, which increased from 
one to almost two billion crowns, and the 
growth is continuing this year, as well. A new 
addition to the portfolio is the Zlíchovský 
lihovar complex in Prague 5, which will be 
transformed through revitalisation valued 
at 3.5 billion crowns into a new residential 
neighbourhood and the modern southern 
gateway to the city. As the Chairman of the 
Board of Directors of Trigema Marcel Soural 
explained, the developer has projects with 
a value totalling 10 billion crowns in prepara-
tion and under construction and it is expand-
ing the scope of its development activities 
to the area of rental housing, as well. At the 
same time, the Company is making use of the 
results of more than a decade of operations 
and data analyses on the residential market 
in the online Flat Zone platform, which off ers 
those interested in fl ats a comprehensive 
database of new residential buildings in the 
Czech Republic and a professional spectrum 
of analytical output with the goal of refi ning 
the Czech housing market. 

How did the Trigema group fare last year and in 
the fi rst months of 2021? How many fl ats did 
the company complete and sell? To what extent 
did the covid pandemic eff ect the demand?  
MS: If we go back a year, of course the start of 
the pandemic understandably paralysed the mar-
ket. The demand for fl ats stopped in its tracks, 
but roughly after a month or a month and a half 
it started to revive and sales slowly started to re-

turn to their regular values. Today, we can state 
that the eff ect of the covid epidemic on the mar-
ket was ultimately more positive: in addition to 
permanent interest in new housing, the eff ort to 
protect fi nances against infl ation through invest-
ments in fl ats also supported demand. Our results 
last year clearly show that: in Prague and in Plzeň, 
where we are active, we sold a total of 230 fl ats 
last year. Compared to 2019 with 100 sold units, 
that is a considerable increase. This year we are 
planning on putting 700 fl ats on the market, 200 in 
Plzeň and 500 in Prague, from which we would 
like to sell roughly 200 units by the end of the year. 
Based on the volume of prepared and approved 
projects, we expect to continue in the growing 
trend in the coming years, as well.  

What volume of investments do these pre-
pared projects represent? At the beginning 

of the year, you obtained a brownfi eld of the 
former Zlíchovský lihovar in Smíchov. Are 
you planning any other acquisitions?
MS: Today we have development valued at 10 bil-
lion crowns in the preparatory phase. This year 
alone, our projects under construction represent 
an investment volume of 1.5 billion crowns.  We 
are working intensively on new acquisitions, of 
course, and if all goes according to plan, we will 
be able to announce another interesting project 
in Prague in approximately 3 to 4 months, as well 
as our fourth project in Plzeň.

How do you fi nance the growing portfolio of 
projects? Are you also considering the pos-
sibility of cooperating with other investors 
in addition to bank fi nancing?  
MS: We are using a combination of all the pos-
sibilities that the market off ers us. The primary 

The former brownfi eld of Zlíchovský lihovar (Zlíchov distillery) in Prague 5 will be transformed into a new residential quarter 
with 600 fl ats and 4,500 m2 of retail space ■ Developer: Trigema ■ Architect: Black n’ Arch

 TRIGEMA TO OFFER 700 NEW FLATS FOR SALE this year 
and is planning on building its own portfolio with a thousand 
residences with rental housing in the next fi ve years
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Jak rostoucí portfolio projektů fi nancujete? 
Nezvažujete vedle bankovního fi nancování 
také možnost spolupráce s dalšími investory?  
MS: Využíváme kombinaci všech možností, které 
trh nabízí. Primárním zdrojem krytí našich potřeb 
jsou banky, u nichž máme velmi dobrý rating, 
a jsme proto schopni získat opravdu dobré pa-
rametry pro fi nancování už připraveného a rozje-
tého projektu. Na fázi akviziční, kdy potřebujeme 
nakoupit pozemek, který nemá ještě povolení, 
nebo brownfi eld, použijeme zpravidla vlastní 
ekvitu, plus výnosy z našeho dluhopisového pro-
gramu. Letos v lednu jsme úspěšně vydali již třetí 
emisi dluhopisů poté, kdy jsme v prosinci splatili 
první emisi. Pokud jde o investory, v současné 
době jednáme s významným nemovitostním fon-
dem o odprodeji části našich projektů. Možnost 
založení joint venture s potenciálním spoluinves-
torem některého z našich příštích projektů vzhle-
dem k rychlému tempu našeho růstu začneme 
možná v určité fázi reálně zvažovat.  

Můžeme se zastavit u jednotlivých projektů, 
které aktuálně stavíte a popsat si některé 
z nich podrobněji?
MS: V lednu jsme dokončili středně velký projekt 
Nová Nuselská v Praze 4 se 146 byty, který je 
v současné době plně vyprodaný. V loňském 

roce jsme zahájili výstavbu projektu se 137 byty 
a 15 rodinnými domy v pražském Braníku, kte-
rý dokončíme letos. Kolaudace je naplánovaná 
na přelom září a října a již nyní je většina jedno-
tek prodaná: v nabídce zbývá aktuálně 12 bytů 
a 10 rodinných domků. V neposlední řadě 
v současné době zahajujeme prodej bytů v na-
šem plzeňském projektu Skvrňany, který od 
dubna stavíme, a po dokončení nabídne celkem 
203 bytových jednotek v sedmi domech. 

Vaším největším plánovaným projektem je 
Lihovar na pražském Smíchově. Jak dale-
ko jste pokročili v přípravách a jaká je vaše 
vize, pokud jde o budoucí podobu areálu?  
 MS: Akvizici Lihovaru jsme dokončili v únoru, 

poté, co předchozí vlastník získal na projekt 
územní rozhodnutí. V současné době probíhají 
práce na projektu pro stavební povolení, který 
připravuje náš architektonický ateliér Black n‘ 
Arch. Projekt je zajímavý tím, že se jedná o roz-
lehlý ucelený brownfi eld, jehož revitalizace vý-
razně promění vstupní obraz Prahy při příjezdu 
z jihu. Po dokončení nabídne Lihovar zhruba 
600 bytů a 4 500 m2 nebytových prostor 
v parteru sedmi- až osmiposchoďových by-
tových domů, které budou tvořit pro Prahu ty-
pickou blokovou zástavbu. Srdcem nové čtvrti 
s industriálně laděným designem bude kromě 
nového náměstí také objekt původní varny, který 
je památkově chráněnou budovou. Na jeho re-
konstrukci máme již vydané stavební povolení 
a v současné době zahajujeme v rámci nulté eta-
py práce na proměně varny v galerii s kavárnou 
a informačním centrem. V jednom z vnitrobloků 
plánujeme vytvořit velké zastřešené tržiště, kde 
si lidé nakoupí zajímavé potraviny a zároveň bu-
dou moci ochutnat z nabídky nejrůznějších bister 
a malých restaurací. Naší vizí je vybudovat čtvrť 
se specifi ckou atmosférou, takže si hrajeme 
nejenom s architekturou jednotlivých domů, ale 
i konceptem veřejných prostor i s každým drob-
ným detailem. Aby zde skutečně vzniklo místo, 
které bude v rámci Prahy unikátní.

S jak velkou počítáte investicí? 
MS: Celková investice by se měla pohybovat 
zhruba v řádu 3,5 miliardy korun.

Revitalizací brownfi eldu někdejšího Zlíchov-
ského lihovaru vznikne čtvrť se 600 byty, plá-
nujete etapizaci výstavby? Jaký bude další 
harmonogram?
MS: Proměna Lihovaru bude rozdělena do tří 
etap. V první fázi, jejíž výstavbu plánujeme za-
hájit na konci roku, vznikne 250 bytů určených 
k vlastnickému bydlení. Tržnice spolu s varnou 
budou součástí druhé etapy. Třetí etapě bude 
dominovat v jižním cípu umístěný nově posta-
vený objekt, koncipovaný jako obytná továrna 
s komínem, kde vzniknou loftové byty. Komínem 

Rezidence Braník, Praha 4 – projekt nabízející 137 bytů a 15 rodinných domků čeká na přelomu září a října 2021 kolaudace
Developer: Trigema

Brownfi eld Zlíchovského lihovaru na Smíchově nahradí
v příštích letech nová rezidenční čtvrť ■ Developer: Trigema
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source for covering our needs are banks, with 
which we have a very good rating and we are 
therefore able to get really good parameters 
for fi nancing an already-prepared and running 
project. In the acquisition phase, when we need 
to buy land that does not have permits yet, or 
a brownfi eld, we usually use our own equity, plus 
yields from our bond programme. This January, 
we successfully issued the third issue of bonds 
after we paid out the fi rst issue in December. As 
far as investors are concerned, we are currently 
negotiating with an important real estate fund 
on the sale of part of our projects. We may start 
realistically considering the possibility of estab-
lishing a joint venture with a potential co-investor 
in one of our next projects in light of the rapid 
tempo of our growth.  

Can we stop at some of the projects you cur-
rently have under construction and describe 
some of them in more detail?
MS: In January, we completed the medium-sized 
Nová Nuselská project in Prague 4 with 146 fl ats, 
which is currently fully sold. Last year, we began 
the construction of a project with 137 fl ats and 
15 family houses in Prague-Braník, which we 
are completing this year. The fi nal construction 
approval is planned for the turn of September and 
October and most of the units have already been 
sold: there are currently 12 fl ats and 10 family 
houses left. Last, but not least, we are currently 
launching the sale of fl ats in our Plzeň project
Skvrňany, which we have been building from 

April and which, upon completion, will off er a total 
of 203 fl ats in seven buildings. 

The biggest project you are planning is the 
Lihovar in Prague-Smíchov. How far have 
you advanced in the preparation and what is 
your vision, as far as the future appearance 
of the complex is concerned?  
MS: We completed the acquisition of Lihovar in 
February, after the previous owner got the zon-
ing and planning decision for the project. Work is 
currently underway on the project for the build-
ing permit, which our architectural atelier Black 
n’ Arch is preparing. The project is interesting in 
that it is an expansive, integrated brownfi eld, the 
revitalisation of which will signifi cantly transform 
the image of Prague when entering it from the 
South. Upon completion, Lihovar will off er ap-
proximately 600 fl ats and 4,500 m2 of non-
residential space on street level of the seven- 
to eight-storey blocks of fl ats, which will form 
a block structure typical for Prague. The heart of 
the new neighbourhood with an industrial design 
will include a new square as well as the origi-
nal brewing building, which is a listed building. 
We already have the building permit issued for 
its reconstruction and we are currently begin-
ning work on the transformation of the brewing 

building into a gallery with a café and informa-
tion centre as part of the initial phase. In one of 
the inner courtyards, we are planning to create 
a large covered marketplace, where people can 
purchase interesting food and can also taste of-
ferings from all kinds of bistros and small restau-
rants. Our vision is to build a neighbourhood with 
a specifi c atmosphere, so we are not only play-
ing with the architecture of the individual build-
ings, but also with the concept of a public space 
and with each detail, no matter how small. In or-
der for a place that will be unique within Prague 
to truly be created here.

How large of an investment are you planning? 
MS: The total investment would be roughly on 
the order of 3.5 billion crowns.

A neighbourhood with 600 fl ats will be cre-
ated through the revitalisation of the brown-
fi eld of the former Zlíchovský lihovar distill-
ery. Are you planning to use phases? What 
will the further time schedule be?
MS: The transformation of the distillery will be 
divided into three phases. In the fi rst phase, the 
construction of which we are planning to begin 
at the end of the year, 250 fl ats will be cre-
ated, meant for homeownership. The market, 

Residence Braník, Prague 4 ■ The project with 137 fl ats and 15 family houses is expected to be fi nished in September/
October 2021 ■ Developer: Trigema

Nová Nuselská, Prague 4 ■ The project with 146 fl ats was 
fi nished in January 2021 ■ Developer: Trigema
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v srdci projektu, v jehož patě plánujeme umístit 
zajímavou restauraci, pojede výtah, který ná-
vštěvníky vyveze nahoru na vyhlídku. Vznikne 
zde kombinace vlastnického a nájemního 
bydlení. Defi nitivně hotovo by mohlo být v hori-
zontu tří až čtyř let. 

K nájemnímu bydlení, jemuž bude věnována 
část bytů v Lihovaru, je určen i další desig-
nově zajímavý projekt, který stavíte v praž-
ském Karlíně…
MS: V říjnu 2020 jsme přímo naproti historické-
mu komplexu Invalidovny zahájili výstavbu pro-
jektu Fragment. Na jeho designu, ve kterém 
se prolíná architektura s uměním, spolupraco-
valo architektonické studio Qarta Architektura 
se sochařem Davidem Černým, s nímž jsme 
před časem založili již zmíněné studio Black n‘ 
Arch. David Černý vzhled Fragmentu ozvláštnil 
obřími kovovými sochami, jejichž defi nitivní po-
dobu ale teprve zveřejníme. Komplex nabídne 
celkem 140 nájemních bytů spolu s 2 500 m2 
retailových prostor v parteru a garážovým stá-
ním v podzemí, přičemž investice dosáhne cca 
1,25 miliardy korun. Projektové fi nancování po-
skytla Česká spořitelna, což dokládá, že banky 
se již s tímto typem produktu naučily pracovat. 

Kolaudaci plánujeme na přelomu 3. a 4. čtvrtletí 
roku 2022 a rádi bychom, aby se do nových bytů 
už od října stěhovali první nájemníci. 

Pokud porovnáme projekty Lihovar a Frag-
ment, jaký nabídnou standard bydlení? Jak se 
budou pohybovat ceny nájmů?  
MS: Karlínský Fragment vnímáme jako prémiové 
bydlení, které budeme nabízet za ceny převyšu-
jící pražský průměr. Je to dáno i tím, že se zde 
nezabýváme pouze exteriérovým designem, ale 
hodně se věnujeme také interiéru. Byty budou 
navrženy včetně zařízení a vybavení do posled-
ního detailu, s tím, že když u nás budete chtít by-
dlet, tak přijedete s kufrem a s jedním ramínkem 
a za pár minut bydlíte. V areálu Lihovaru se jedná 
spíše o bydlení pro mladé lidi a tomu bude odpo-
vídat také cenová hladina. 

V Plzni od dubna stavíte rezidenční projekt 
Skvrňany, kde bude část bytů určena rovněž 
k pronájmu. Znamenají zmíněné tři projek-
ty nájemního bydlení – Fragment, Lihovar 
a Skvrňany – sílící orientaci společnosti 
Trigema na tento segment? 
MS: Naším záměrem je postupně budovat 
vlastní portfolio nájemního bydlení, v němž by-

chom chtěli do pěti let mít zhruba 1 000 bytů. 
Financovat je budeme z výnosů prodeje vlast-
nického bydlení. To znamená, že naší strategií je 
i nadále stavět byty k prodeji, na nich se budeme 
snažit realizovat zisk, a ten pak budeme v kom-
binaci s bankovním fi nancováním reinvestovat 
do nájemního bydlení. 

Jak bude koncipována správa nájemního 
portfolia? 
MS: Nechceme správu outsourcovat. Rozhodli 
jsme se tudíž vedle developmentu a vlastní sta-
vební společnosti vybudovat také interní větev 
správy a pronájmu, která se bude starat o port-
folio našich nájemních bytů a jejich nájemce. 

Očekáváte tedy, že poptávka po nájemních 
bytech poroste? 
MS: Pro odpověď se vraťme do oblasti prodeje 
bytů. Letos se v prvním čtvrtletí prodalo v Praze 
2 100 bytů, nejvíce za poslední dekádu. V kom-
binaci se zdlouhavým povolováním staveb došlo 
současně k dramatickému propadu nabídky na 
pouhých 4 200 bytů a převis poptávky dál tlačí 
ceny vzhůru. V Praze dnes průměrná cena do-
stupných bytů dosahuje 120 000 Kč/m2 a zhru-
ba v této úrovni se pohybují i ceny bytů v našich 
projektech. Nájmy oproti tomu na začátku pan-
demie lehce poklesly poté, kdy na trh přibyly 
tisíce bytů především z nabídky airbnb, nicmé-
ně letos se hodnoty stabilizovaly. Podle našeho 
názoru nastává tedy nyní přesně ona doba, kdy 
začne startovat nájemní bydlení, protože se bu-
dou rozevírat nůžky mezi výší splátky hypotéky 
a cenou nájmu. Dokud jsou zhruba na stejné 
úrovni, nebo je splátka hypotéky o 10 nebo 20 % 
vyšší než nájem, lidé raději investují do vlastního 
bydlení. Ale ve chvíli, kdy by měli platit hypoté-
ku 30 000 Kč měsíčně a nájemné bude stát jen 
15 nebo 18 tisíc, značná část lidí upřednostní 
pronájem. A tehdy u nás začne skutečně fungo-
vat nájemní trh s byty.

Vraťme se ještě k developmentu. Jedním 
z vašich plánovaných projektů, který je spe-

Rezidence Skvrňany, Plzeň ■ Stavba rezidenčního projektu s 203 byty byla zahájena letos v dubnu ■ Developer: Trigema
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together with the brewing building, will be part 
of the second phase. The dominant feature of 
the third phase will be a newly-built building in 
the southern tip, conceived as a residential fac-
tory with a chimney, where loft fl ats will be built. 
A lift will take visitors up the chimney in the heart 
of the project to enjoy the view. We are plan-
ning on building an interesting restaurant at its 
base. A combination of ownership and rental 
housing will be created here. It should be de-
fi nitively completed over the course of three to 
four years. 

Rental housing, to which part of the fl ats in 
Lihovar will be dedicated, is also the focus 
of another interesting designer project that 
you are building in Prague-Karlín…
MS: In October 2020, we began the construc-
tion of the Fragment project right across from the 
historical Invalidovna complex. The architectural 
studio Qarta Architektura is cooperating with 
sculptor David Černý, with whom we founded the 
aforementioned Black n’ Arch studio not long 
ago, on its design, in which architecture intermin-
gles with art. David Černý enhanced the look of 
Fragment with huge metal statues, though their 
defi nitive appearance is yet to be announced. 
The complex off ers a total of 140 rental fl ats to-
gether with 2,500 m2 of retail space on street 
level and underground parking, where the invest-
ment should reach about 1.25 billion crowns. 
The project fi nancing was provided by Česká 
spořitelna, which shows that banks have already 
learned to work with this type of product. We are 
planning the fi nal construction approval at the 
turn of Q3 and Q4 of 2022 and we would be glad 
if the fi rst tenants would move into the new fl ats 
starting from October. 

If we compare the Lihovar and Fragment 
projects, what standards do they off er? 
What level will the rental prices be on?  
MS: We perceive Karlín’s Fragment as premium 
housing, which we will be off ering at prices ex-
ceeding the Prague average. This is also given 

by the fact that we do not only deal with the ex-
terior design here, but we also pay a lot of at-
tention to the interior. The fl ats will be designed 
with fi ttings and furnishings down to the last de-
tail, so if you will want to live here, you will come 
with a suitcase and one hanger and in a few 
minutes you will have a home to call your own. 
The Lihovar complex is more housing for young 
people, and the price will also refl ect that. 

Since April, you have been building the 
Skvrňany residential project in Plzeň, where 
some of the fl ats will also be designated for 
rental. Do these three rental housing projects, 
Fragment, Lihovar and Skvrňany, indicate 
Trigema’s growing orientation on this segment? 
MS: Our goal is to gradually build our own portfolio 
of rental housing, in which we would like to have 
roughly 1,000 fl ats within fi ve years. We will be fi -
nancing them from the revenue from the sale of 
fl ats to owners. This means that our strategy will 
continue to be building fl ats to sell, on which we will 
try to realise a profi t, which we will then reinvest into 
rental housing in combination with bank fi nancing. 

How will the management of the rental port-
folio be conceived? 

MS: We do not want to outsource the adminis-
tration. We have decided, in addition to devel-
opment and our own construction company, to 
also build an internal management and leasing 
branch, which will take care of the portfolio of our 
rental fl ats and their tenants. 

So, you expect the demand for rental fl ats to 
increase? 
MS: For the answer, let’s go back to the sale of 
fl ats. In the fi rst quarter of this year, 2,100 fl ats 
were sold in Prague, the most in the past decade. 
In combination with the protracted construction 
permit process, there was simultaneously a dra-
matic drop in the supply to only 4,200 fl ats and the 
excess demand is continuing to push prices up. In 
Prague today, the average price of available fl ats 
has reached 120,000 Kč/m2 and the prices for 
fl ats in our projects are also roughly on this level. 
Rent, on the other hand, dropped slightly at the 
beginning of the pandemic, when thousands of 
fl ats came on the market, primarily from the off er 
of Airbnb, though this year the values have stabi-
lised. Thus, in our opinion, this is the perfect time 
for rental housing to take off , because the gap be-
tween mortgage payments and the price of rent 
will continue to grow. When they are on roughly 

Fragment, Prague 8 – Karlín (under construction) ■ The project will be decorated by huge metal statues designed by sculptor 
David Černý ■ Developer: Trigema ■ Architect: Qarta Architektura, David Černý
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cifi cký mimo jiné i svým multifunkčním cha-
rakterem, je Top Tower, která má být součas-
ně nejvyšší stavbou v Praze. Jaký bude její 
koncept a funkční náplň?
MS: Přímo u výstupu z metra v Nových Butovicích 
plánujeme postavit 135 m vysokou věž podle pro-
jektu studia Black n‘ Arch. Budova nabídne mix 
funkcí, z nichž hlavní bude co-living, spolubydlení 
neboli rezidenční bydlení pro lidi, kteří vyznávají 
určitý životní styl. Vznikne zde 400 nájemních 
bytů, které nabídnou na velmi malé ploše zhruba 
19 m2 vše potřebné: bude zde koupelna, kuchyň-
ský kout, skříně i postel. Design interiéru bude vel-
mi promyšlený, prostor bude využitý do poslední-
ho centimetru. Vedle toho projekt nabídne na třech 
k tomu určených podlažích ve společných prosto-
rech větší obývací pokoje, posilovnu, společnou 
velkou kuchyň, knihovny, studovny, společenské 
místnosti a podobně. Spolubydlení je rostoucím 
trendem v celé západní Evropě, centra tohoto 
typu úspěšně fungují například v Amsterodamu, 
v Londýně nebo v Madridu a neustále přibývají 
další. Výhodou je především cenová dostupnost 
malých bytů. Další funkcí, kterou Top Tower nabíd-
ne, bude vedle určitého podílu obchodů a slu-
žeb také administrativa: přesunout by se sem 

měla celá skupina Trigema. Projekt počítá celkem 
s 8 000 m2 kanceláří, z nichž polovinu obsadí 
naše společnost, a zbývající 4 000 m2 nabídneme 
k pronájmu.

Budova zaujme i svým netradičním de-
signem z dílny Davida Černého… V jakém 
časovém horizontu by mohla být zahájena 
realizace a jaká je plánovaná investice?
MS: Hlavním designovým prvkem Top Tower 
bude loď, která bude zároveň plnit funkci static-
kou a přepravní. Lodí povedou dva výtahy, které 
vyvezou návštěvníky do restaurace v nejvyšším 
patře, odkud bude jedinečná vyhlídka na 85 % 
panoramatu Prahy. V současné době připravu-
jeme paralelně s probíhající změnou územního 
plánu dokumentaci pro sloučené územní a sta-
vební řízení a věříme, že do dvou let bychom 
mohli mít stavbu povolenou. Následná realizace 
by mohla trvat zhruba 3 až 3,5 roku. Projekt si 
vyžádá investici ve výši 3 miliard korun a opět jej 
plánujeme zařadit do svého portfolia. 

Specifi ckým produktem v portfoliu skupiny je 
online platforma fl atzone.cz. Jaká je její funk-
ce a na jakou klientelu touto službou cílíte?  
MS: Trigema se již téměř 10 let věnuje detailní 
analýze rezidenčního trhu a zabývá se komplex-
ním sběrem dat. Zhruba před čtyřmi lety jsme se 
rozhodli data, kterých byl již značný objem, in-
stitucionalizovat. Tak vznikl agregátor Flat Zone, 

který je určen jednak pro zájemce o nové bydlení 
a zároveň pro developery a další fi rmy působící 
na rezidenčním trhu v ČR. 

Čím se odlišuje Flat Zone od běžného inzert-
ního portálu? Kde vnímáte hlavní benefi ty?
MS: Agregátor Flat Zone se od inzertního portálu 
liší tím, že není odkázaný na nabídky, které by na 
něj umísťovali inzerenti. O náplň se stará interní 
tým, který neustále vyhledává a stahuje informa-
ce ze všech projektových webů v ČR. Na plat-
formě fl atzone.cz proto najdou lidé, kteří hledají 
nové bydlení, komplexní databázi všech bytů 
v nově stavěných rezidenčních developerských 
projektech, které jsou v nabídce na trhu v ČR. 
Produkt je tedy zajímavý jak pro zájemce o by-
dlení, kteří ušetří čas, protože na jednom místě 
získají ucelenou nabídku, tak také pro develope-
ry: potenciální kupující, kteří kliknou na fl atzone.
cz na konkrétní byt, přesměrováváme totiž přímo 
na jejich webové stránky. 

V čem je přidaná hodnota pro fi rmy? 
Podstatná je nepochybně také struktura na-
bízených informací… 
MS: Primárně vyhledávač slouží developerům 
jako marketingový nástroj. Zároveň ale moni-
torujeme kompletní informace z trhu, takže jim 
dokážeme dodávat také analytické služby pro-
střednictvím zpoplatněné analytické platformy 
Flat Zone Studio, určené výhradně pro fi rmy 
a profesionály. Díky ní mohou developeři získat 
například analýzu trhu ve chvíli, kdy zvažují ex-
panzi nebo zkoumají nové akviziční příležitosti. 
Další službou je monitoring konkurence. Na Flat 
Zone tedy najdou nejen developeři, ale také 
banky, úřady a různé další instituce relevantní in-
formace, na základě nichž mohou činit přesnější 
a kvalifi kovanější rozhodnutí. To zde v minulosti 
chybělo. Naší vizí, s níž jsme do tohoto koncep-
tu vstupovali, byla myšlenka kultivovat trh, učinit 
jej transparentnějším. A domnívám se, že jsme 
dnes jedním z mála developerů, který se nesou-
středí jen na byznysovou část trhu, ale zároveň 
usiluje také o jeho kultivaci.

Top Tower, Praha 5 – Nové Butovice ■ Hlavní náplní 
135 metrů vysoké věže bude co-living. Celkem 
400 nájemních bytů doplní kancelářská část o rozloze 
8 000 m2, obchody a služby ■ Developer: Trigema 
Architekt: Black n’ Arch

Online platforma fl atzone.cz nabízí komplexní databázi 
všech bytů v nově stavěných rezidenčních developerských 
projektech v ČR a profesionálům spektrum analytických 
výstupů z rezidenčního trhu ■ Zdroj: Trigema
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the same level, or the mortgage payment is 10 or 
20 % higher that rent, people would rather invest 
in their own housing. But as soon as they would 
pay 30,000 a month for a mortgage and rent will 
only cost 15 or 18 thousand, then many people 
will prioritise renting. And that is when the rental 
market for fl ats will truly start working.

Let’s return to development for a moment. 
one of your planned projects, which is specif-
ic in part due to its multifunctional nature, is 
Top Tower, which is also simultaneously sup-
posed to be the tallest structure in Prague. 
What will its concept and function be?
MS: Right by the entrance to the Nové Butovice 
metro, we are planning on building a 135-metre-
high tower according to a design from the Black 
n’ Arch studio. The building off ers a mix of func-
tions, the main being co-living, or residential 
housing for people who adhere to a certain life-
style. There will be 400 rental fl ats created here, 
which will off er everything you need on a very 
small area of about 19 m2: there will be a bath-
room here, a kitchenette, a closet and a bed. 
The interior design will be very well thought out, 
with the space being used to the last centime-
tre. In addition, the project will off er, in common 
spaces, larger living rooms, a weight room, 
a large common kitchen, libraries, study rooms, 
common rooms, etc. on three fl oors designated 
for this. Co-living is a growing trend throughout 
Western Europe, with centres of this type oper-
ating successfully in Amsterdam, London and 
Madrid and there are constantly more popping 
up. The advantage is primarily the aff ordability 
of small fl ats. Another function that Top Tower 
will off er, in addition to a certain share of shops 
and services, is offi  ces: in fact the entire Trigema 
group should be moving here. The project plans 
for a total of 8,000 m2 of offi  ces, half of which 
our company will occupy, with the remaining 
4,000 m2 available to lease.

The building will also attract attention thanks to 
its non-traditional design from David Černý… 

When is the construction slated to get under-
way and what is the planned investment?
MS: The main design element of Top Tower will 
be a boat, which will simultaneously fulfi l a static 
and transport function. Two elevators will make 
their way through the ship, taking visitors up to 
the restaurant on the uppermost fl oor, where 
they will enjoy a unique view of 85 % of the 
Prague panorama. We are currently preparing 
documentation for merged zoning and building 
proceedings in parallel with the ongoing change 
to the zoning plan and we believe that we could 
have the building permit within two years. The 
subsequent construction should last roughly 3 to 
3.5 years. The project will require an investment 
in the amount of 3 billion crowns and we are 
once again planning on adding it to our portfolio. 

The fl atzone.cz platform is a specifi c prod-
uct in the group’s portfolio. What is its func-
tion and what clientele are you targeting 
with this service?  
MS: For almost 10 years now, Trigema has been 
performing detailed analyses of the residential mar-
ket and is involved in the complex collection of data. 
Roughly four years ago, we decided to institutionalise 
the already considerable volume of data. That’s how 
the Flat Zone aggregator was created, which is 
meant for those interested in new housing as well 
as for developers and other companies operating on 
the residential market in the Czech Republic. 

How does Flat Zone diff er from regular ad-
vertising portals? Where do you perceive its 
main benefi ts?
MS: The Flat Zone aggregator diff ers from ad-
vertising portals by not depending on the off ers 
that the advertisers have to place on it. An inter-
nal team takes care of the content, constantly 
searching for and downloading information from 
all project websites in the Czech Republic. Thus, 
people who are looking for a new fl at will fi nd 
a comprehensive database of all the fl ats in new-
ly-built residential development projects that are 
off ered on the market in the Czech Republic. The 
product is therefore interesting both for those 
who are interested in a fl at, who will save time 
because they will get a comprehensive off er all 
in one place, as well as for developers: we redi-
rect potential buyers who click on a specifi c fl at 
on fl atzone.cz directly to their website. 

What is the added value for companies? The 
structure of the off ered information is also 
undoubtedly important… 
MS: The search engine primarily serves devel-
opers as a marketing tool. But it also monitors 
the complete information from the market, so 
we are also able to provide them with analytical 
services through a paid analytical platform, 
Flat Zone Studio, meant exclusively for com-
panies and professionals. Thanks to this, de-
velopers can get, for example, market analyses 
at the moment they are considering an expan-
sion or investigating a new acquisition opportu-
nity. Competition monitoring is another service. 
Thus, on Flat Zone, not only developers, but 
also banks, authorities and other various insti-
tutions will fi nd relevant information, based on 
which they can make a more precise and quali-
fi ed decision. That was lacking here in the past. 
The vision we took into this concept was the 
idea to refi ne the market, to make it more trans-
parent. And I think that we are one of the few 
developers who does not only concentrate on 
the business side of the market, but also tries 
to make it better.

Top Tower in Prague – Nové Butovice will off er 
a panoramatic view of Prague from a height 135 m 
Developer: Trigema

BW_II_2021_book.indb   103BW_II_2021_book.indb   103 22.06.21   21:3222.06.21   21:32



R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

T

104

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

Už v příštím roce budou moci noví majite-
lé zakotvit ve dvou právě vznikajících „pří-
stavech“ v pražských Strašnicích. Na mís-
tě někdejšího sídla České námořní plavby 
mezi ulicemi Nad Vodovodem a Počernická 
vyrůstají dva nové rezidenční komplexy, 
jejichž stavba od loňského zahájení výraz-
ně pokročila. Práci na projektech zaštiťují 
2 různí developeři, Rezidence Na Palouku 
(100% vlastněná SUDOP Invest) pro pro-
jekt Silver Port a JRD Development pro rezi-
denci Green Port. Oba rezidenční komplexy 
vytvoří společný blok celkem sedmi budov 
vi zuálně blízké architektury, která je v obou 
případech produktem studia Podlipný 
Sladký architekti. Výstavbu 226 nových bytů 
v obou rezidencích zajišťuje generální doda-
vatel Metrostav.

Stavba komplexu Green Port byla zahájena 
v únoru 2020, jen několik měsíců před let-
ním spuštěním výstavby rezidence Silver Port. 
Přesto má nyní Silver Port ve stavebních pra-
cích lehký náskok. Zatímco dokončení hrubé 
stavby rezidence Green Port je naplánováno na 
letošní červen, závěr hrubé stavby jejího „stříbr-
ného“ souseda byl oznámen už v dubnu a nyní 
se rezidence nachází ve fázi jemnějších úprav: 
po dokončeném osazení oken se v Silver Portu 
přistupuje k práci na vnitřních rozvodech, interié-
rových fasádách a zateplení. 

Nový rezidenční blok přinese oblasti Hagiboru 
architekturu kontrastních barevných tónů za-
sazených do členitého povrchu budov. „Hlavní 
plochy fasády jsou pojednány cihelnými pásky 
ve světlém odstínu a veškeré „zářezy“, tj. stěny 

lodžií a ustupující podlaží, jsou navrženy z hlad-
ké omítky v kontrastní tmavě šedohnědé barvě,” 
popisují architekti Martin Sladký a Luděk 
Podlipný. Historie zvolené lokality, spojená s in-
stitucí České námořní plavby, přivedla autory 
návrhu k vizualitě postavené na podobě přímoř-
ských přístavů: „Pro ustupující podlaží jakoby 
vyříznutá z hlavní hmoty domu jsme našli inspi-
raci v architektuře přímořských měst, jejichž vý-
stavba kopíruje strmé srázy středomořského po-
břeží.“ V souladu se snahou přinést do Strašnic 
v Česku tolik chybějící oceán budou projektová-
ny i interiéry, jejichž designérka Pavla Hromková 
ze studia Notakio se nechala inspirovat svou 
zkušeností z plaveb na luxusních lodích. 

Tři domy rezidence Green Port vystoupají do 
výše 6–8 podlaží, v nichž poskytnou celkem 
156 bytových jednotek; zbylých 70 bytů ob-
sáhne komplex Silver Port ve čtyřech pětipod-
lažních budovách. Většina bytů se bude otevírat 
vnějšímu prostoru skrze lodžie, některé byty 
nabídnou terasy, jednotky v přízemí pak předza-
hrádky směřující převážně do vnitrobloku. K dis-
pozici budou také sklepy, kočárkárna, zázemí 
pro cyklisty a dostatek parkovacích míst v pod-
zemních garážích. Ve standardech sází develo-

Rezidence Silver Port nabídne v lokalitě Hagiboru v Praze 3 celkem 70 bytů ve čtyřech pětipodlažních domech
Investor: SUDOP Invest ■ Architekt: Podlipný Sladký architekti ■ Generální dodavatel: Metrostav

Ve Strašnicích postupuje stavba
rezidencí SILVER PORT A GREEN PORT

Rezidence Silver Port, Praha 3 – Hagibor
Investor: SUDOP Invest
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Next year, the new owners will be able to 
drop anchor in two “ports” arising in Prague-
-Strašnice. Two new residential complexes are 
going up on the site of the former seat of Czech 
Ocean Shipping between Nad Vodovodem 
and Počernická streets and their construc-
tion has advanced signifi cantly since it began 
last year. Work on the projects is covered by 
2 diff erent developers, Rezidence Na Palouku 
(100% owned by SUDOP Invest) for the Silver 
Port project and JRD Development for Green 
Port. Both residential complexes form a com-
bined block of seven buildings with visually 
similar architecture, which is the product of 
the studio Podlipný Sladký architekti in both 
cases. The construction of 226 new fl ats in 
both residences is provided by the general 
contractor Metrostav.

The construction of the Green Port complex was 
launched in 2020, just a few months before the 
construction of the Silver Port residence began 
in the summer. In spite of this, Silver Port has 
a slight head start in construction work. While 
the completion of the carcase of Green Port
is planned for this June, the conclusion of the 
carcase of its “silver” neighbour was announced 
back in April and now the residence is in the 
phase of refi nements: following the completion 
of the installation of the windows, work is ad-
vancing in Silver Port on the interior wiring, inte-
rior façades and insulation. 

The new residential block brings the area of 
Hagibor architecture that features contrasting 
tones embedded in the building’s articulated sur-
face. “The main surfaces of the façade are treated 

brick strips in a light shade and all the “niches”, 
i.e., the balcony walls and receding fl oors, are 
designed in smooth plaster in a contrasting dark 
grey/brown colour,” explained architects Martin 
Sladký and Luděk Podlipný. The history of 
the chosen locality, connected with the Czech 
Ocean Shipping institution, led the authors of 
the design to a visuality based on the appear-
ance of sea ports: “For the receding fl oors, like 
they were cut away from the main mass of the 
building, we found inspiration in the architecture 
of seaside towns, whose construction copies the 
steep slopes of the Mediterranean coast.” The in-
teriors will also be designed in accordance with 
the eff ort to bring to Strašnice a bit of the ocean 
that is sorely lacking in the Czech Republic, with 
the designer Pavla Hromková from the studio 
Notakio drawing inspiration from her experience 
sailing on yachts. 

The three Green Port buildings rise to a height 
of 6–8 storeys, which provide a total of 156 fl ats; 
the Silver Port complex contain the remaining 
70 fl ats in four fi ve-storey buildings. Most of the 
fl ats will open to the outside through balconies, 
some fl ats off er terraces, while the units on the 
ground fl oor have yards that aim primarily at the 

Green Port, Prague 3 – Hagibor (156 fl ats) ■ Developer: JRD Development ■ Architect: Podlipný Sladký architekti   
General constructor: Metrostav

Construction of SILVER PORT AND GREEN PORT 
residences in Strašnice progressing

Green Port, Prague 3 ■ Developer: JRD Development
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per na design přírodních materiálů, ale také na 
moderní technologie, jako je například automa-
tické řízené větrání s rekuperací tepla; tepelnou 
izolaci doplňují okna s trojitými skly.

Budovy rezidencí budou společně obklopovat 
zelení osázený park v otevřeném vnitrobloku, 
který vzniká jako součást projektu. Autoři komple-
xu zdůrazňují jeho udržitelnost a environmentální 
prvky, mezi něž patří například zařízení pro zadr-
žování dešťové vody. Projevem pozitivního vztahu 
k přírodě je také rozmístění ptačích budek urče-
ných pro rorýse obecného, které mají po zasazení 
do samotné izolace jednotlivých obytných budov 
kompenzovat prudké změny teplot.

Co se týče výstavby, čeká rezidence ještě dlou-
há cesta, prodej bytů se ale u obou komple-
xů blíží svému závěru. Obytné prostory Silver 
Portu se na trh nemovitostí dostaly v listopa-
du 2019, po roce a půl je prodáno 90 % bytů 
a v nabídce jsou aktuálně jednotky o dispozi-
cích od 2+kk po 4+kk a plochách 52,60 m2 až 
112,90 m2. Cena bytů stoupá přímou úměrou 
k ploše od 6 604 540 Kč po 16 426 010 Kč. 
V Green Portu, jehož prodej byl zahájen o rok 
dříve, v listopadu 2018, našlo majitele 95 % 
jednotek a z původních 156 bytů nabízí deve-
loper na svých stránkách jen jediný. Jde o byt 
4+kk, jehož plocha 107,40 m2 je zájemcům 
k dispozici za cenu 12 361 428 Kč.

Podle momentálního plánu se noví obyvate-
lé nastěhují do rezidence Green Port o něco 
dříve, a to v červenci 2022, Silver Port zatím 
předání bytů plánuje na říjen téhož roku.

Množství zájemců zřejmě přilákala mimo jiné i žá-
daná oblast na hranici Strašnic a Vinohrad, která 
se v posledních letech stává součástí širšího centra 
hlavního města. Rezidenční blok bude stát v blíz-
kosti autobusové zastávky Pod Třebešínem, výho-
dou bude také zhruba kilometrová pěší vzdálenost 
od zastávek metra A Želivského i Strašnická. 
Přímou součástí projektu budou také komerční pro-
story o 1 270 m2, které vzniknou v rezidenci Green 
Port. Své sídlo zde umístí např. Česká námořní plav-
ba a studio Podlipný Sladký architekti.

Developeři spolupracují kromě společného ar-
chitektonického konceptu také na prodeji a mar-
ketingu. Ten zajišťuje JRD Development kromě 
svého projektu i pro rezidenci Silver Port. Pro 
společnost SUDOP Invest, která právě dokon-
čila práce na Rezidenci Churchill, je výstavba 
70 bytů rezidence Silver Port jediným momen-
tálně probíhajícím rezidenčním projektem. JRD 
Development v současnosti realizuje stavbu 
několika obytných komplexů v různých čás-
tech metropole, mezi něž patří také projekt Na 
Hvězdárně Třebešín, který bude v průběhu le-
tošního roku dokončen a zkolaudován v relativní 
blízkosti rezidencí Green Port a Silver Port.

inner courtyard. There will also be cellars, pram 
rooms, facilities for cyclists and an abundance of 
parking spots in underground garages available. 
In terms of standards, the developer is betting on 
a design of natural materials, as well as on mod-
ern technologies, such as automatically-con-
trolled ventilation with heat recovery. Thermal in-
sulation supplements the triple-glazed windows.

The buildings of the residences will jointly sur-
round a green park in the open inner block, 
which will be created as part of the project. The 
architects of the complex emphasise its sus-
tainability and environmental elements, which 
include, for example, equipment for the reten-
tion of rain water. The placement of birdhouses 
meant for the common swift, which compensate 
for sharp changes in temperature after being 
embedded in the actual insulation of the individ-
ual residential buildings, is also an expression of 
the positive relationship to nature.

As far as the construction is concerned, the 
residences have a long road ahead of them, 
though the sale of the fl ats is nearing the end 
for both the complexes. The residential spaces 
of Silver Port were put on the real estate mar-
ket in November 2019 and after a year and a half 
90 % of the fl ats have been sold. There are 
currently units available with layouts of from two 
to 4 rooms and areas ranging from 52.60 m2 up 

Green Port, Praha 3 ■ V červnu 2021 očekává developer JRD dokončení hrubé stavby

Silver Port, Prague 3 – under construction
Investor: SUDOP Invest
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to 112.90 m2. The prices of the fl ats rise in direct proportion to the area, 
from CZK 6,604,540 to CZK 16,426,010. In Green Port, which went on 
sale a year earlier, in November 2018, 95 % of the units have found own-
ers and from the original 156 fl ats, the developer now off ers just one on its 
website. It is a four-room fl at with a kitchenette, whose area of 107.40 m2

is available for the price of CZK 12,361,428.

According to the momentary plan, the new inhabitants will be able to 
move in to Green Port a bit earlier, specifi cally in June 2022, while so 
far Silver Port is planning on handing over the fl ats in October of the 
same year.

Many people were evidently interested, in part, by the popular location 
on the edge of Strašnice and Vinohrady, which has become part of the 
wider city centre in recent years. The residential block will stand close 
to the Pod Třebešínem bus stop, and the roughly kilometre walk to the 
Želivského and Strašnická metro stations is also an advantage. The 
commercial spaces with an area of 1,270 m2 that will be going up in 
Green Port will be a direct part of the project. Czech Ocean Shipping and 
Podlipný Sladký architekti will fi nd their headquarters here, for example.

In addition to the joint architectural concept, the developers also cooper-
ated on the sales and marketing. This is provided by JRD Development 
for Silver Port in addition to its own project. For SUDOP Invest, which 
just completed the work on the Rezidence Churchill, the construction 
of the 70 fl ats in Silver Port is currently its only ongoing residential proj-
ect. JRD Development is currently involved in the construction of sev-
eral residential complexes in various parts of the city, including the Na 
Hvězdárně Třebešín project, which will be completed and approved 
during the course of this year and is in the relative vicinity of Green Port 
and Silver Port.

Silver Port, Prague 3 – interior ■ Investor: SUDOP Invest
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Pražské studio Kaňka + Partners, které si již 
získalo na trhu renomé, má na svém kontě 
architektonické návrhy a projekty napříč 
všemi typy staveb. Po zkušenostech s kom-
plexními zakázkami, jako například plánova-
ný redevelopment brownfi eldu Zlatý Lihovar 
na Smíchově nebo proměna slavného 
Grandhotelu Evropa na Václavském náměstí, 
na nichž se ateliér podílel, zúročuje nyní své 
know-how na řadě nových staveb nejrůzněj-
ších typologií. Mezi ně patří rezidenční areá-
ly developerů Daramis a Cronesta, kancelář-
ský komplex v centru Prahy nebo vzdělávací 
centrum Porsche ČR v sousedství R&D cen-
tra u Dolních Břežan. O hlavních milnících 
rozvoje ateliéru, realizovaných a aktuálních 

projektech, stylu práce i vizích do budoucna 
hovoříme se zakladatelem a ředitelem spo-
lečnosti Tomášem Kaňkou.

Nedávno jste představili nové větší kancelá-
ře společnosti. Pokud se ohlédneme nazpět, 
jaké byly klíčové momenty rozvoje studia 
Kaňka + Partners?
Počátky našeho podnikání sahají až do 
roku 2007, kdy jsme spolu s londýnským ar-
chitektem Clarkem Geddesem založili ateliér 
GeddesKaňka (známý i pod původním názvem 
Geddes Architects Prague), který se podílel např. 
na projektu jednoho z nejúspěšnějších obchod-
ních center v České republice – Olympia Brno. 
V následujících letech jsme postupně upevňo-

vali své renomé a získávali další velké projekty 
v Česku. Od roku 2019, kdy jsem v rámci přátel-
ské dohody převzal Clarkův podíl v pražské po-
bočce, pokračuje ateliér v úspěšné cestě pod ná-
zvem Kaňka + Partners. Díky růstu počtu zakázek 
i velikosti fi rmy jsme se začali postupně poohlížet 
po nových větších prostorech pro své sídlo. Loni 
jsme se přestěhovali do nových kanceláří, které 
jsme koupili na Radlické, s výhledem přímo na 
projekt Smíchov City. Prostory ateliéru jsou nyní 
třikrát větší, a to nám umožňuje tým fl exibilně 
rozšiřovat podle našich potřeb. Což je podstat-
né právě v době, kdy přibývá stále více projektů. 
Získat ale potřebné množství talentů je vzhledem 
k aktu ální situaci na trhu skutečná výzva.

Můžeme si připomenout některé z projektů, 
na nichž jste se podíleli v poslední době? 
Jedním z nejznámějších je Zlatý Lihovar na 
Smíchově, který získal nedávno územní roz-
hodnutí. Příprava takto komplexního projek-
tu byla nepochybně velkou výzvou…
Zlatý Lihovar byl jedním z našich největších 
projektů, na němž jsme začali pracovat už 
v roce 2015. Jedná se o rozsáhlý, převážně re-
zidenční komplex, doplněný aktivním parterem, 
který představuje revitalizaci brownfi eldu ně-
kdejšího Zlíchovského lihovaru o celkové hrubé 
podlažní ploše 52 000 m2, jehož součástí je také 

Tomáš Kaňka, zakladatel a ředitel architektonického a projekčního ateliéru Kaňka + Partners

KAŇKA + PARTNERS: architekti 
a projektanti všech typologií staveb

Zelené město Heights, Praha-Jarov
Generální projektant: Kaňka + Partners
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The Prague studio Kaňka + Partners, now 
a well-known name in the market, has worked 
on architectural design for a diverse range of 
developments. After the experience of com-
plex projects such as the redevelopment 
of the Zlatý Lihovar brownfi eld in Smíchov 
and the famous Hotel Evropa on Wenceslas 
Square, the studio is applying its skills to 
a number of new schemes in various sectors. 
Among them are residential schemes for 
developers Daramis and Cronesta, an offi  ce 
complex in downtown Prague, and a training 
centre for Porsche ČR in the capital’s R&D 
fringe. We speak with founder and director 
Tomáš Kaňka about crucial moments from 
the studio’s early years, the scope of its prac-
tice, and the approach to its current work.

You have recently moved your architectural 
studio into new and larger offi  ces. Can you 
give us the background to your business up 
to this point? 

The business goes back to 2007, when Clark 
Geddes and I set up GeddesKaňka (with its 
original name Geddes Architects Prague), itself 
based on a London-based relationship, where 
we worked together on one of the country’s most 
successful shopping centres, Olympia Brno. 
In the years that followed, our work continued 
to get better known as we were commissioned 
for bigger projects. I took over Clark´s company 
share in 2019 (in a very amicable split) working 
under the new name of Kaňka + Partners. With 
the steady increase in attention and business it 
was only fi tting that we started to look for larger 
premises. Last year we moved to our new offi  c-
es, which we bought, on Radlická, overlooking 
the Smíchov City project. Our premises are now 
three times bigger, giving us the ability to extend 
the team as needed. This is very important, as 
there are still many more projects in the offi  ng. 
Due to the situation on the market right now, 
I must add, it’s a challenge to fi nd as much talent 
as we need. 

Can you tell us about your projects? Among 
the best known is Zlatý Lihovar. It was an ex-
tremely complex project to plan  
Yes, Zlatý Lihovar was one of our biggest proj-
ects, mainly residential with complimentary 
retail, which we began in 2015. It involved the 
redevelopment of the distillery grounds of some 
52,000 sqm of gross external area and includ-
ed the preservation of two listed structures, the 
historic varna (distillery house) and the chim-
ney. We were tasked by the investor to come up 
with an engaging design for the planning permit. 
Due to several revisions which were caused by 
various limits and conditions it took an enor-
mous amount of work, but we were successful. 
The project was sold to Trigema and the transfer 
took place at the beginning of this year, which 
was the planned end for our involvement in the 
scheme. We are now working on other projects 
that cover residential, offi  ce and other industry 
specifi c uses.  Zlatý Lihovar defi nitely helped us 
to gain an enormous amount of experience in 
a number of areas, including permitting for both 
historic properties and new developments, as 
well as winning us new projects for developers 
and other well known clients. 

One such historical property was the Hotel 
Evropa. It is one of Prague’s most iconic 
buildings from the Art Nouveau period...
Yes, in fact for the Hotel Evropa we worked on 
the change of building permit, and continued 

Zlatý Lihovar, Prague 5 – Smíchov (a redevelopment of the former brownfi eld)
Design and planning permit: Kaňka + Partners

KAŇKA + PARTNERS: architectural 
designers for all sectors 

Výhledy Rokytka, Prague 9
Project engineer: Kaňka + Partners
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obnova dvou kulturních památek, historické varny 
(rafi nerie lihu) a komína lihovaru. Investor nás po-
věřil úkolem navrhnout nadčasovou architekturu, 
s cílem získat územní rozhodnutí. Projekt prošel 
řadou revizí z důvodů nejrůznějších limitů a strikt-
ních omezení v daném území, s nimiž nebylo vů-
bec jednoduché se vypořádat, přesto jsme ale 
uspěli. Projekt s územním rozhodnutím koupila 
společnost Trigema, přičemž transakce byla do-
končena počátkem tohoto roku. Tento krok byl zá-
roveň plánovaný konec našeho působení na této 
zakázce. Což mě samozřejmě mrzí. V současnos-
ti pracujeme vedle několika rezidenčních develo-
pmentů i na nových zakázkách v kancelářském 
sektoru a zajímavých projektech pro technologic-
ké fi rmy. Zlatý Lihovar byl pro nás v každém přípa-
dě cennou zkušeností v mnoha ohledech, včetně 
složitých povolovacích procesů jak pro nový re-
zidenční komplex, tak pro obě kulturní památky. 
Tento projekt byl zároveň referencí, díky níž jsme 
získali nové zakázky od rezidenčních developerů 
i dalších významných klientů.

Významnou referencí ve vašem portfoliu je 
i renovace a dostavba historické budovy 
Grandhotelu Evropa na Václavském náměstí, 
jedné z ikonických secesních staveb Prahy…

V případě renovace a dostavby hotelu Evropa 
jsme projektovali změnu stavby před dokonče-
ním a dále jsme zde byli aktivní i po zahájení vý-
stavby v rámci autorského dozoru. Byli jsme sou-
částí renomovaného mezinárodního týmu, kde 
náš český ateliér spolupracoval s uznávaným 
britským studiem Benoy coby koncepčním archi-
tektem a v rámci návrhu interiéru s oceňovaným 
izraelským studiem Baranowits + Kronenberg. 
Před změnou vlastnické struktury byla naším 
klientem v pozici investora rakouská společnost 
Julius Meinl a také budoucí provozovatel hotelu, 
celosvětový luxusní hotelový řetězec W Hotels. 

Pojďme se podívat na vaše současné akti-
vity. Spolupracujete s pražskou developer-
skou fi rmou Daramis. Jaké projekty aktuálně 
připravujete?
Spolupráci se společností Daramis jsme zaháji-
li již v roce 2018 a momentálně s nimi rozvíjíme 
dva rezidenční projekty. Prvním z nich je Zelené 
Město Heights, situované na hranici Jarova 
a Hrdlořez v Praze 9. Navrhujeme zde čtvrtou 
a poslední fázi, kterou tvoří dva bytové domy 
s 233 byty. Součástí projektu je rozlehlý park 
o rozloze přesahující 5 000 m2 nejen pro reziden-
ty všech etap. Projekt parku zahrnuje i dětské 

a sportovní hřiště a dále na něj navazuje také ko-
merční část, zahrnující občanskou vybavenost 
– jako například restaurace. Aktuálně pracujeme 
na prováděcí dokumentaci, tak aby stavba moh-
la být zahájena ještě do konce tohoto roku.

Další projekt pro společnost Daramis, který nabíd-
ne luxusní bydlení v širším centru města, je zatím 
v rané fázi. Jedná se o rezidenční objekt o sedmi 
až osmi patrech se 185 jednotkami, situovaný 
vedle bývalého Parkhotelu (Mama Shelter) 
v Holešovicích. Je to výjimečná lokalita, nedaleko 
parku Stromovka. Aktuálně jsme ve stádiu přípravy 
dokumentace pro společné územní řízení a sta-
vební povolení, přičemž s klientem úzce spolupra-
cujeme na fi nálním řešení fasády objektu. Komplex 
bude zahrnovat různá řešení fasád, která budou 
reprezentovat tři jednotlivé budovy, v souladu s ty-
pickou blokovou zástavbou Holešovic. Klademe 
důraz na přírodní materiály, včetně kamenných 
obkladů, abychom vyhověli standardům nejvyšší 
třídy. Rezidentům bude k dispozici také nádvoří ve 
vnitrobloku, jehož součástí bude příjemná soukro-
má zahrada s vodními prvky.

Další rezidenční projekt rozvíjíte ve Vysočanech 
s developerem Cronesta…
Do tohoto projektu jsme vstoupili v roli projektanta 
stavební části. Náš tým zahrnuje nejen architekty, 
ale i stavební inženýry, takže můžeme svým klien-
tům poskytovat celou škálu služeb, včetně kom-
pletní stavební dokumentace od A do Z, autorské-
ho dozoru apod. V projektu společnosti Cronesta, 

Zlatý Lihovar – proměna brownfi eldu někdejšího Zlíchovského lihovaru v Praze 5 – Smíchov
Architektonicko-urbanistické řešení, územní rozhodnutí: Kaňka + Partners

Výhledy Rokytka, Praha 9
Projektant stavební části: Kaňka + Partners
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to be involved when the construction started. 
We were part of a very solid international team 
– our own studio from the Czech Republic, work-
ing with the accomplished UK studio Benoy as 
lead architects, and then handling the interiors 
was the esteemed Israeli studio of Baranowits 
+ Kronenberg. Prior to the change in owner-
ship structure, our client, the investor, was the 
Austrian company Julius Meinl, and the signed 
operator, the worldwide premium hotel chain 
W Hotels. 

Let’s turn to new projects. You are working 
with Prague-based developer Daramis. Can 
you give us some details?
In 2018, we started our cooperation with 
Daramis, and we are working with them on two 
residential projects at the moment. The fi rst is 
the Zelené Město Heights, located at the border 
of Jarov and Hrdlořezy in Prague 9. We are de-
signing the fourth and fi nal phase, composed of 
two residential towers with 233 fl ats. Included is 
a huge park of over 5,000 sqm for the residents 
of all phases and our design incorporates play-
grounds and commercial units linked to the park, 
including food and beverage facilities. We are 
currently carrying out the detailed design docu-
mentation and aim to start construction at the 
end of this year.

The other for Daramis is at an earlier stage. It is 
a residential block of seven to eight fl oors with 
185 units, located next to the former Parkhotel 

(Mama Shelter) in Holešovice. It’s an exceptional 
location, very close to Stromovka park. We are 
now in the planning stage of the luxury city liv-
ing concept and are cooperating closely with 
Daramis on the facade solution. The building 
will include three façade designs representing 
three individual buildings, to match the typical 
Holešovice city block. We are placing empha-
sis on natural materials, potentially using stone 
cladding to meet the high-end standard. An in-
ternal yard will be accessible for all residents, 
which will include a private garden with water 
features, etc.

Just to the north in Vysočany you are al-
ready onsite on a project with developer 
Cronesta...
Yes, we’ve been involved since the detailed de-
sign documentation. Our team includes archi-
tects as well as civil engineers, which means 
that we are able to deliver a full range of services 
to our clients, including design documentation 
from A to Z, site inspections, etc.. This project 
for Cronesta is called Výhledy Rokytka and we 
worked on the detailed design package based 
on the architectural design from EBM. The proj-
ect comprises two 12 storey buildings off ering 
a total of 120 fl ats with common underground 
parking on two levels. It’s basically next to the 
Kolbenova metro station, very well positioned in 

this dynamic, up-and-coming area. We are now 
fully involved during the construction period as 
the main project engineer coordinating the site 
inspections, client changes, etc.  The buildings 
have already reached the fi fth level and should 
be fi nished in 2022.

You are responsible for the design of offi  ces in 
downtown Prague. What is the approach here?
We have a project in the heart of Prague con-
sisting of two adjacent buildings in Opletalova 
just off  Wenceslas Square. It’s a mixed-use 
scheme, where we managed to obtain a demo-
lition package and building permit and are now 
working on the detailed design. The two build-
ings, Opletalova 4 and 6, will be joined to cre-
ate a mixed-use scheme of roughly 15,000 sqm 
gross external area, with offi  ces, ground level re-
tail, and “resi” on top. The historical portion of the 
older building faces the street, and along with the 
newer adjacent building it will be fully renovated, 
with new build taking place both behind and in the 
form of an attic extension. We also found a solu-
tion to accommodate 87 parking spaces in the 
basement using an automated parking system.

It’s not only ‘typical’ sectors you are de-
signing for. Your latest news is a project for 
Porsche ČR – can you give us some details?
This is our latest project, and we have been 

Zelené město Heights, Prague 9 – Jarov ■ General designer: Kaňka + Partners

Illustrative photo:
Grandhotel Evropa – W Hotels, Prague 1
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který nese název Výhledy Rokytka, jsme pracovali 
na prováděcí dokumentaci na základě architekto-
nického návrhu společnosti EBM. Komplex bude 
tvořen dvěma dvanáctipatrovými věžemi, které 
nabídnou celkem 120 bytů se společným pod-
zemním parkováním ve dvou úrovních. Nachází 
se poblíž stanice metra Kolbenova, přímo v srdci 
dynamicky se rozvíjející oblasti v blízkosti Rokytky. 
Nyní jsme zapojeni do realizační fáze stavby jako 
hlavní inženýr projektu, koordinující také klientské 
změny atd. Hrubá stavba budov již dosáhla výše 
pátého patra a dokončeny by měly být v roce 2022.

Váš ateliér stojí také za projektem připra-
vované kancelářské budovy v centru Prahy. 
Jaké řešení jste zvolili v tomto případě?
V centru Prahy připravujeme projekt sestávající 
ze dvou sousedících budov v Opletalově ulici 
v těsné blízkosti Václavského náměstí. Jedná se 
o projekt s polyfunkčním využitím, kde se nám 
podařilo získat demoliční výměr a stavební povo-
lení, a aktuálně pracujeme také na prováděcí do-
kumentaci stavby. Obě budovy, Opletalova 4 a 6, 
budou propojeny tak, aby zde vznikl multifunkč-
ní komplex o rozloze zhruba 15 000 m2 hrubé 
podlažní plochy – s kancelářemi, maloobchod-
ními prostory v parteru a několika byty v hor-
ních patrech. Uliční část staršího historického 
objektu bude spolu s přilehlou mladší budovou 
citlivě zrekonstruována a doplněna o novostav-
bu ve vnitrobloku. Dále dojde k navýšení mlad-
šího objektu ve formě jednopodlažní nástavby. 
Prostřednictvím automatizovaného parkovacího 
systému jsme také našli řešení, jak do suterénu 
budov umístit 87 parkovacích stání.

Společnost Kaňka + Partners není ale pouze 
architektonickým studiem navrhujícím de-
veloperské projekty. Čerstvou novinkou je 
projekt pro společnost Porsche ČR – můžete 
nám k tomu říci něco bližšího?
Jedná se o jeden z našich nejnovějších projektů, 
který na začátku května vstoupil do fáze výstavby. 
Jde  o zcela odlišný typ stavby, která ve své funkční 
náplni zahrnuje vzdělávání, vědu a technologie – 
v tomto konkrétním případě ve formě vzdělávacího 
a vývojového centra pro společnost Porsche ČR. 
Nachází se v obci Zlatníky-Hodkovice, v těsném 
sousedství Dolních Břežan, což je vyhlášená lo-
kalita zaměřená právě na výzkum a vývoj. S obcí 
Zlatníky-Hodkovice velmi úzce spolupracujeme. 
Pro danou oblast jsme zpracovávali změnu regu-
lačního plánu a objekt pro Porsche ČR je pro nás 
jeden z několika projektů v této lokalitě. Vzdělávací 
centrum tvoří pět laboratoří, které jsou určeny pro 
přímý trénink servisu automobilů. Objekt je dále do-
plněn o školicí a zasedací místnosti včetně navazu-
jících kanceláří. Centrum bude poskytovat zázemí 
nejen pro Porsche ČR, ale pro celý koncern VW.  
R&D je perspektivní a rychle rostoucí segment 
a věříme, že uspějeme i v dalších výběrových říze-
ních v této oblasti, kterých se nyní účastníme.

V neposlední řadě je důležité zmínit, že vedle těch-
to rozsáhlých realizací připravuje náš ateliér i řadu 
projektů pro soukromé osoby a investory, včetně 
několika vil a jejich interiérového designu. Jedná 
se o projekty od klasických rodinných domů, až po 
skutečně luxusní vily pro velmi náročnou klientelu. 
Celkově bych tedy rád potvrdil, že se nebojíme žád-
ného projektu – a to ať v Česku, nebo zahraničí.

onsite now since about the beginning of May. 
It’s a totally diff erent type of building, integrating 
science and technology into the overall function-
ality, in this case as a training centre for Porsche 
ČR. It’s located in Zlatníky-Hodkovice, next to 
Dolní Břežany, a known R&D area. We are work-
ing in very close cooperation with the town of 
Zlatníky-Hodkovice, as we prepared the master 
plan for this location, and this is one of the fi rst 
projects there. The training centre consists of 
fi ve labs for direct car-service training, comple-
mented by meeting rooms and offi  ces. The train-
ing centre will actually support not just Porsche 
but a wider part of the whole VW vehicle group. 
It’s an exciting area and we are also involved in 
other similar tenders at the moment.

Last but not least it is important to mention that 
apart from these main projects, we do a lot of 
other ones for private investors, including sev-
eral villas and interior design. These range from 
designing standard family houses up to villas for 
high-end clientele. In fact, we are happy to work 
on any type of project across the Czech Republic 
or in other markets.

Vzdělávací centrum společnosti Porsche ČR v obci Zlatníky-Hodkovice v sousedství R&D klastru Dolní Břežany
Architekt: Kaňka + Partners

Opletalova 4 and 6, Prague 1 – a new multifunctional 
project with offi  ces, retail and residential component  
Architect: Kaňka + Partners
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Společnost Daikin má ve svém portfoliu 
řešení vytápění a chlazení jak pro nové 
komerční budovy, tak pro rekonstruova-
né historické objekty. Ty jsou charakteris-
tické omezeným prostorem pro venkovní 
jednotky i přísnějšími pravidly jejich umís-
ťování. Příkladem toho je i palác Zlatý kříž 
v Jungmannově ulici v Praze.

Zlatý kříž byl postaven jako budova pojišťovny 
roce 1931 (arch. Fritz Lehmann) a je zapsán na 
seznamu nemovitých kulturních památek. V le-
tech 2014–2019 prošel náročnou, ale citlivou 
rekonstrukcí, včetně kompletní modernizace 
systémů chlazení, vzduchotechniky a vytápění. 
V objektu jsou v současné době umístěny kan-
celáře, prodejní prostory, sklady a restaurace. 
Objekt má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží 
a celkovou rozlohu 4 531 m2.

Vytápění a chlazení tedy nově zajišťuje 2. gene-
race VRV systémů řady IV C+ (Cold Region), 
která je optimalizovaná na vytápění. Tato řada je 
vhodná pro instalace, kde je tepelná ztráta vět-

ší než 60 % vypočtené tepelné zátěže budovy. 
Hlavní předností řady VRV IV C+ je nový kom-
presor s přímým vstřikováním par chladiva. Část 
výměníku ve venkovní jednotce je vybavena 
bypassem horkých par z kompresoru. Tato část 
je neustále horká a výrazně tak zpomaluje růst 
námrazy na výměníku.

„Systém umožňuje vytápění až do –25 °C. 
Venkovní jednotky jsou nastaveny tak, aby doba 
mezi jednotlivými defrosty byla až 5 h a topný vý-
kon udržujeme konstantní až do teploty –15 °C. 
Teprve potom začíná klesat,“ popisuje apliko-
vaný VRV systém Martin Rolčík, Consulting 
Sales Engineer, Daikin Airconditioning Central 
Europe – Czech Republic.

Pro pokrytí požadovaných 315 kW stačilo 
10 venkovních modulů VRV IV (které jsou umís-
těny ve stísněném prostoru na střeše). Ty záso-
bují celkem 125 vnitřních parapetních jednotek, 
8 nástěnných jednotek a 1 plochou kazetovou 
podstropní jednotku s dekoračním panelem. 
Každou vnitřní jednotku mohou uživatelé ovládat 

nezávisle – kabelovými ovladači Madoka, kte-
ré mají elegantní design, jednoduché, intuitivní 
ovládání a dobře ladí s moderními interiéry.

Celý systém je napojen na Daikin Intelligent 
Touch Manager umožňující individuální faktu-
raci pro každého nájemce a je možné ho velice 
snadno doplnit zařízením pro monitoring a vzdá-
lenou správu, který pomáhá optimalizovat VRV 
systémy z hlediska provozu, zvýšení účinnosti 
a spolehlivosti s predikcí možných poruch.

Zastaralé systémy chlazení i vytápění v budově 
Zlatý kříž, které již provozně nevyhovovaly, tedy 
byly nahrazeny uživatelsky komfortním systé-
mem Daikin VRV řady IV C+ (Cold region), který 
plnohodnotně pokrývá současné nároky jak na 
chlazení, tak na vytápění. VRV systémy Daikin 
jsou zčásti plněny certifi kovaně umístěným re-
generovaným chladivem a přispívají tak ke sni-
žování zátěže životního prostředí.

Zaměřit se na rekonstrukci objemného fondu stáva-
jících budov staršího data má význam i s ohledem 
na plánovanou podporu renovační vlny v rámci 
Zelené dohody pro Evropu. Jejím cílem je v příš-
tích deseti letech minimálně zdvojnásobit tempo re-
novací a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energe-
tické účinnosti, účinnějšímu využívání zdrojů a zvý-
šení kvality života lidí v těchto budovách.

-PR-

V budově je umístěno celkem 125 vnitřních parapetních jednotek Daikin FXL-Q
Autor fotografi í v textu: Eva Nečasová, TZB-info

VRV SYSTÉMY DAIKIN jsou
vhodné i pro historické budovy
Rekonstrukce budovy Zlatý kříž

Palác Zlatý kříž v Jungmannově ulici v Praze je zapsán 
na seznamu nemovitých kulturních památek
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Daikin has heating and cooling solutions 
in its portfolio both for new commercial 
buildings and for reconstructed historical 
buildings. The latter are characteristic for 
their limited space for outdoor units and 
stricter rules for their placement. A good ex-
ample of this is the Golden Cross Palace on 
Jungmannova Street in Prague.

The Golden Cross was built as an insurance build-
ing in 1931 (architect Fritz Lehmann) and is listed 
as a cultural monument. In the years 2014–2019, it 
underwent demanding, but sensitive reconstruction, 
including the complete modernisation of the HVAC 
systems. Currently, there are offi  ces, shops, storage 
space and a restaurant. The building has 8 storeys 
and 2 underground levels and a total area of 4,531 m2.

Thus, the heating and cooling is newly provided by 
the 2nd generation of VRV systems of the IV C+ 
(Cold Region) line, which is optimised for heating. 
This line is suitable for installation where the thermal 
loss is greater than 60 % of the calculated thermal 
load of the building. The main features of the VRV IV 
C+ line is the new direct refrigerant vapour injection 
compressor. Part of the exchanger in the outdoor 
unit is equipped with a bypass of hot vapour from the 

compressor. This part is constantly hot and thus sig-
nifi cantly slows the growth of frost on the exchanger.

“The system enables heating all the way to –25 °C. 
The outdoor units are set so that there is up to 
5 hours between the individual defrosts and we keep 
the heating capacity constant down to a tempera-
ture of –15 °C. Only then does it start to decrease,”
Martin Rolčík, Consulting Sales Engineer, Daikin 
Airconditioning Central Europe – Czech Republic, 
described with regard to the applied VRV system.

Ten outdoor VRV IV models (which are located in 
a tight space on the roof) were enough to cover the 
requested 315 kW. They supply a total of 125 fl oor 
standing units, eight wall-mounted units and one 
fully fl at ceiling cassette with a decorative panel. 

The users can control each interior unit individually 
with a wired Madoka controller, which has an el-
egant design, simple and intuitive controls, and fi ts 
in well with modern interiors.

The entire system is linked to a Daikin Intelligent 
Touch Manager, enabling the individual billing of 
each tenant and it possible to very easily supplement 
it with a device for monitoring and remote adminis-
tration, which helps optimise VRV systems from the 
perspective of operations, and increasing effi  ciency 
and reliability with the prediction of possible defects.

The obsolete air conditioning and heating systems 
in the Golden Cross Palace that were no longer 
operationally suitable were thus replaced with the 
Daikin VRV IV C+ (Cold region) line, which fully 
covers the current demands on both cooling and 
heating and increases user comfort. Daikin’s VRV 
systems are partially fi lled with certifi ed reclaimed 
refrigerant allocation and thus contribute to lower-
ing the burden on the environment.

It is also worthwhile to focus on the reconstruction of 
the stock of existing buildings of an older date with 
regard to the planned support of the wave of reno-
vations as part of the European Green Deal. Its 
goal is to at least double the tempo of renovations 
over the coming decade and to ensure that the reno-
vations lead to higher energy effi  ciency, a more ef-
fective use of resources and an increase in the qual-
ity of people’s lives in these buildings.

-PR-

Plochá kazetová podstropní jednotka s dekoračním panelem Daikin FXZQ Vytápění a chlazení budovy zajišťuje 2. generace Daikin VRV systémů řady IV C+ (Cold Region)

DAIKIN’S VRV SYSTEMS are also 
suitable for historical buildings
Reconstruction of Golden Cross Palace

Každou vnitřní jednotku je možné ovládat nezávisle 
a velmi intuitivně díky kabelovým ovladačům Madoka
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Společnost CENTRA a.s., která je jedním 
z největších poskytovatelů správy komer-
čních i rezidenčních nemovitostí na českém 
trhu, slaví 30. výročí svého podnikání. Své 
služby pro širokou škálu klientů z řad pri-
vátních investorů a developerů, společen-
ství vlastníků i veřejný sektor zajišťuje pro-
střednictvím sedmi specializovaných divizí. 
Celkem dnes v týmu 520 zaměstnanců spra-
vuje přes 900 nemovitostí zahrnujících 2 mi-
liony m2 plochy a přes 30 000 bytů. V port-
foliu fi rmy, která sází na proklientský pří-
stup a inovace, fi guruje například centrála 
ČSOB v Praze-Radlicích, budova Crystal na 
Vinohradech, rezidenční komplex Waltrovka, 
fakultní nemocnice Motol a Na Homolce, 
dále Strahovské a Masarykovy koleje, bu-
dovy magistrátu Hlavního města Prahy, 
Staroměstská radnice či Clam-Gallasův pa-
lác, síť 545 kancelářských a technických bu-

dov CETIN nebo 315 poboček České pošty 
a řada dalších. 

Michal Čamek, majitel a zakladatel společ-
nosti CENTRA a.s., se netají tím, že fi rmu vy-
budoval od nuly, přesto svou vizi prosperují-
cí společnosti, která bude špičkou v oboru, 
dokázal úspěšně proměnit v realitu.

Dnes stojíte v čele jedné z největších fi rem 
na trhu FM a správy nemovitostí v zemi. 
Jaké ale byly začátky vašeho podnikání? 
Není tajemstvím, že se datují do doby těsně 
po sametové revoluci – doby, kdy FM byl ne-
známým pojmem a realitní trh v plenkách…
MČ: S příchodem svobody v roce 1989 nastala 
i doba nových možností a výzev. Šlo nejenom 
o možnosti cestování, které byly do té doby 
zapovězeny, ale z mého pohledu především 
o možnost se svobodně realizovat a dokázat si, 

že mám své místo ve svobodném světě. Téměř 
okamžitě po sametové revoluci jsem začal pod-
nikat na živnostenský list. Pracovních příležitostí 
byla celá řada a příležitostí k získávání nových 
zkušeností a poznatků uprostřed rodícího se rea-
litního trhu a vznikající tržní ekonomiky ještě více 
– jasným cílem tak bylo stát se z drobného pod-
nikatele majitelem právnické osoby. Podnikání 
dát váhu a „světu“ říci: Myslím to vážně!

Kdy tedy poprvé zazněl název společnosti 
CENTRA? Jaká byla náplň její činnosti?
MČ: Logickým vyústěním těchto snah bylo za-
ložení společnosti, k čemuž došlo v květnu 
roku 1991. Tak vnikla CENTRA v.o.s., která se 
později transformovala v akciovou společnost 
a v této formě působí dodnes. Náplní společnosti 
bylo už od počátku poskytování služeb majitelům 
nemovitostí. Práce nejrůznějšího charakteru byly 
tehdy zastřešeny souhrnným pojmem „inženýr-
ská činnost“. Klient si mohl přát v podstatě cokoli 
a my se mu snažili vyhovět: zařizovali jsme vše, 
od drobných údržbářských prací, přes evidenci 
plateb, až po veškerou administrativní činnost 
spojenou s provozem nemovitosti. Když se na 
nás obrátil například zákazník s požadavkem rea-
lizovat demolici celého areálu a vyčištění staveni-
ště, i do toho jsme se pustili. A zvládli jsme to! Což 

CENTRA a.s. slaví 30. výročí
Michal Čamek, předseda představenstva a zakladatel společnosti CENTRA a.s.

CENTRA a.s. zajišťuje správu více než 30 000 bytů 
a téměř 2 milionů m2 komerční plochy
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CENTRA a.s., which is one of the largest pro-
viders of commercial and residential real 
estate management on the Czech market, is 
celebrating its 30th anniversary. It provides its 
services for a wide range of clients from the 
ranks of private investors and developers, as-
sociations of owners and the public sector 
through seven specialised divisions. Today 
the company’s team of 520 employees man-
ages more than 900 properties, containing 
2 million square metres of space and more 
than 30,000 fl ats. The portfolio of the com-
pany, which is based on a pro-client approach 
and innovation, includes the ČSOB headquar-
ters in Prague-Radlice, the Crystal building in 
Vinohrady, the Waltrovka residential complex, 
the Motol and Na Homolce teaching hospi-
tals, the Strahov and Masaryk student dorms, 
the Prague City Hall building, The Old Town 
City Hall, Clam-Gallas Palace, the network of 
CETIN’s 545 offi  ce and technical buildings 
and 315 branches of the Czech Post Offi  ce, 
among many others. 

Michal Čamek, the owner and founder of 
CENTRA a.s., has made no secret of the fact 
that he built the company from scratch, nev-
ertheless he managed to successfully trans-

form his vision of a prosperous company 
that will be a leader in its fi eld into reality.

Today you stand at the head of one of the 
largest companies on the FM and property 
management market in the country. But how 
was it like at the beginning of your busi-
ness? It is no secret that it dates back to the 
period right after the Velvet Revolution, a pe-
riod when FM was an unknown term and the 
real estate market was in diapers…
MČ: When freedom came in 1989, it was also 
a time of new opportunities and challenges: it 
was not only about the possibility to travel, which 
had been forbidden until that time, but from my 
perspective primarily about the possibility to 

freely realise my plans and prove that I have 
a place in the free world. Almost immediately 
after the Velvet Revolution, I started doing busi-
ness on a trade licence. There were all kinds of 
job opportunities and even more possibilities 
for acquiring new skills and experience in the 
middle of the nascent real estate market and ris-
ing market economy, thus my clear goal was to 
make the leap from a small businessman to a le-
gal entity. To give my business some weight and 
tell the “world”: I am serious!

When was the name of the company CENTRA 
fi rst heard? What did it do at the time?
MČ: The logical outcome of these eff orts was 
the establishment of a company, which was 
in May of 1991. That’s how CENTRA v.o.s. 
was created, which was later transformed into 
a joint-stock company and it has remained in 
this form until this day. The company was in-
volved in providing services to property own-
ers from the very beginning. Work of all kinds 
was covered at the time by the general term 
“engineering activities”. The client could ask es-
sentially for anything, and we would try to com-
ply: We handled everything, from small main-
tenance work and payment records to all the 
administrative activities related to the operation 

CENTRA a.s. celebrates its 30th anniversary
CENTRA a.s. provides facility management services for more than 30,000 fl ats
of private investors and municipalities Crystal Vinohradská, Prague 3 ■ Facility management: CENTRA a.s.

CENTRA a.s. off ers garden services for cities
and private investors
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bylo impulzem k rozšíření spektra našich služeb o autodopravu a likvidaci 
odpadu velkoobjemovými kontejnery. V té době jsme již činnost společnosti 
více institucionalizovali a zastřešili ji ofi ciální hlavičkou Správa nemovitostí.

CENTRA se brzy etablovala v privátní sféře. Dnes ale spravujete de-
setitisíce bytů a dalších nemovitostí i pro veřejný sektor. Jaká byla 
vaše první zkušenost v této oblasti?
MČ: Ve snaze o růst a proniknutí do dalšího segmentu trhu se CENTRA
v.o.s. zúčastnila výběrového řízení na správu domů ve vlastnictví městské 
části Praha 8. A uspěli jsme! Získali jsme tak příležitost zúročit své zkuše-
nosti také při správě většího souboru nemovitostí a další obchodní úspě-
chy na sebe nenechaly dlouho čekat. Společnosti CENTRA přibývaly do 
správy nejenom domy soukromých vlastníků a investorů, ale i nemovitosti 
dalších městských částí. Ty později následovaly také kancelářské, retailové 
a průmyslové nemovitosti, zakázky v oblasti zdravotnictví, školství, služeb 
nebo i cenné památkově chráněné budovy.

Postupně jste také významně rozšířili portfolio nabízených služeb 
a posunuli se mezi přední hráče v oblasti správy a integrovaného 
facility managementu. Jaký je tedy váš recept na úspěch?
MČ: Abychom mohli poskytovat skutečně komplexní službu a garantovat 
její vysokou kvalitu, začali jsme zakládat další nové divize. Postupně tak 
přibyla divize zahradnických služeb, technického provozu budov, účetně 
ekonomické oddělení, divize úklidu a divize skutečné inženýrské činnosti, 
tak jak ji známe v současnosti. Po celou dobu jsme usilovali o to, praco-
vat systematicky, přemýšlet a plánovat s dlouhodobou vizí do budoucna 
a s jednoznačným cílem: být lídrem v kvalitě, rychlosti i ceně na trhu. Dále 
se zlepšovat, vzdělávat se a zákazníkům poskytovat ucelenou službu 
a komplexní péči o veškerý svěřený majetek po celé České republice. Což 
jsou hodnoty, které přetrvávají dodnes.

Trh má dnes za sebou více než rok covidové krize, období turbulen-
cí, omezení a řady změn. Jaká je vaše vize do budoucna?
MČ: Dnešní doba je plná nelehkých situací a znovu přináší nové výzvy. 
Jednou z největších zůstává pandemie covid-19, překonání jejích dopa-
dů do našich osobních i pracovních životů, dalšího fungování společnosti 
i celé ekonomiky. Do budoucna se dívám s pokorou, ale i s optimismem. 
Musíme jako fi rma pružně reagovat a přemýšlet, jak dále pracovat, kam se 
vyvíjet a co zákazníkům přinést, aby naše služby byly konkurenceschopné 
a my byli svým klientům silným a spolehlivým partnerem. A především po-
starat se o to nejcennější, co máme: fi rma je nic bez lidí a jejich khow-how! 
Jistota, slušný výdělek a perspektiva našich lidí je pro nás nesmírně důle-
žitá, stejně jako spokojenost klientů. Je motivací, proč se práci pro fi rmu 
věnovat na 100 % a dále ji rozvíjet. Věřím, že tyto hodnoty nám pomohou 
udržet společnost v takové formě, že bude i nadále zaznamenávat ekono-
mický růst i nárůst počtu spokojených klientů. Děkuji jim tímto za přízeň.

Michal Čamek, předseda představenstva a zakladatel společnosti CENTRA a.s.

Budova Centrály ČSOB v Praze-Radlicích ■ Facility management: CENTRA a.s.
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of the real estate. If, for example, a customer 
came to us with a request to demolish an en-
tire complex and clean up the construction site, 
we got to work right away on that as well. And 
we did it! Which was an impulse for expanding 
the spectrum of our services to include haulage 
and waste disposal using large containers. At 
that time, we had institutionalised the compa-
ny’s activities more and covered it with the of-
fi cial title of Property Management.

CENTRA quickly got established in the pri-
vate sphere. Now, however, you manage 
tens of thousands of fl ats and other proper-
ties for the public sector. What was your fi rst 
experience in this area?
MČ: In the eff ort to grow and break into another 
market segment, CENTRA v.o.s. participated in 
the selection procedure for the administration 
of buildings owned by the Prague 8 city district. 
And we succeeded! Thus, we also got the op-
portunity to capitalise on our experience during 
the administration of a bigger set of properties 
and we didn’t have to wait long for further busi-
ness success to come. Not only did CENTRA
start administering buildings for private owners 
and investors, but also real estate in other city 
districts. These were later followed by offi  ces, re-
tail and industrial properties, orders from areas 
of healthcare, schools, services and also valu-
able listed buildings.

You also gradually expanded the portfolio of 
off ered services and moved to the forefront 
of the leading players of administration and 
integrated facility management. What, then, is 
your recipe for success?
MČ: In order to provide a truly comprehen-
sive service and guarantee their high qual-
ity, we started establishing more new divi-
sions. Thus, we added divisions for Garden 
Services, Technical Operations of Buildings, the 
Accounting Economic Department, Cleaning 
Services and a division of real Engineering-
Investment Activities as we know them today. 
For the entire time we have striven to work sys-
tematically and think and plan with a long-term 
vision of the future and with a distinct goal: to be 
a market leader in quality, speed and price. To 
continue to improve, train and provide custom-
ers a comprehensive service and complex care  

for all the properties entrusted to us throughout 
the Czech Republic. Which are the values that 
endure to this day.

The market currently has more than a year 
of the covid crisis behind it, a period of tur-
bulence, restrictions and many changes. 
What is your vision for the future?
MČ: These days are full of diffi  cult situations and 
bring, once again, new challenges. One of the 
largest is still the covid-19 pandemic, overcom-
ing its eff ects on our personal and working lives, 
the further functioning of the company and the 
entire economy. We are looking towards the fu-
ture with humility and with optimism. As a com-
pany, we have to react fl exibly and think about 
how to work, were to develop and what to bring 
customers so that our services are competitive 
and we are a strong and reliable partner for our 
clients. And above all to take care of the most 
valuable asset we have: a company is nothing 
without its people and their know-how! The cer-
tainty, good salary and perspective of our people 
is extremely important for us, just like the satis-
faction of our clients. It is motivation for dedicat-
ing 100 % to the company’s work and to continue 
to develop it. I believe that these values will help 
us to maintain the company in such a form that it 
will continue to grow economically and increase 
the base of satisfi ed clients. I would like to thank 
them for their trust.CENTRA a.s. – integrated facility management

CETIN heaguarters in Prague 9 ■ Facility management: CENTRA a.s. – the company 
provides FM Services for the network of CETIN’s 545 offi  ce and technical buildings

Waltrovka residential complex, Prague 5 ■ Developer: Penta
Facility management: CENTRA a.s.
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