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Do českých nemovitostí směřovalo za prv-
ní pololetí tohoto roku celkem 1,15 miliardy 
eur. Podle analýzy poradenské společnosti 
CBRE to znamená o 35 % vyšší objem než 
za stejné období loni. Druhý kvartál byl již 
ovlivněn nejistotou evropského trhu v dů-
sledku pokračujícího válečného konfl iktu na 
Ukrajině. V reakci na růst infl ace Evropská 
centrální banka v létě poprvé zvýšila své 
úrokové sazby a ceny některých nemovitos-
tí narazily na své limity. CBRE očekává, že 
během druhého pololetí yieldy u komerč-
ních prémiových nemovitostí v Česku napříč 
segmenty vzrostou o 25–75 bazických bodů. 
Současně roste úroveň nájemného stimulu-
jící poptávku investorů. Jak uvádí CBRE, le-
tošní objem investic by tak mohl kulminovat 
na hodnotě 2 miliardy eur. Jak se promítnou 
aktuální výzvy v oblasti komerčních rea-
lit a v jaké kondici je investiční trh v České 
republice? Ptáme se Vítězslava Doležala 

a Jakuba Stanislava – vedoucích manažerů 
investičního oddělení v CBRE.

Jak hodnotíte současný investiční trh v ČR? 
Jaké zaznamenal výsledky?
VD: První půlrok byl relativně silný. Pokud vý-
sledky porovnáme se stejným obdobím v loň-
ském roce, celkový objem dosáhl o 35 % vyš-
ších hodnot. Došlo i k některým významným 
nadregionálním korporátním transakcím, které 
sice nejsou zohledněny v celkových investičních 
objemech, nicméně představují významnou in-
vestiční aktivitu. Jedná se především o převzetí 
majoritního podílu ve společnosti Immofi nanz 
a S Immo ze strany investiční skupiny CPI 
Property Group. Z důvodu těchto významných 
akvizic prodala CPI v prvních měsících roku ně-
která aktiva ze svého českého portfolia. Jednalo 
se například o obchodní centra City park Jihlava 
a Igy České Budějovice, kancelářskou budovu E 
v areálu Brumlovka v Praze 4 nebo prodej prů-
myslového portfolia tří nemovitostí v okolí Prahy, 
které získal americký investor Hines a na němž 
se podílela jako poradce i CBRE. Jen tyto trans-
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KOMPRESE VÝNOSŮ dosáhla svého maxima, 
podle CBRE začínají ceny klesat

Jakub Stanislav – Director, Investment Properties, CBREVítězslav Doležal – Director, Investment Properties, CBRE

Immofi nanz získává portfolio 53 obchodních center CPIPG v ČR, SR, Polsku a Maďarsku. Kupní cena dosahuje 
324,2 milionu eur. V září byla uzavřena smlouva o nákupu týkající se 36 maloobchodních nemovitostí v České republice
a Polsku. Dokončení akvizice zbývajících nemovitostí v Maďarsku a na Slovensku se očekává do konce roku.
Exkluzivní komerční poradenství na straně kupce: CBRE
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A total of 1.15 billion euros headed to 
Czech properties in the fi rst half of this 
year. According to an analysis by the CBRE 
consulting company, this represents a 35% 
higher volume than in the same period last 
year. The second quarter was already aff ect-
ed by uncertainty on the European market 
due to the continuing confl ict in Ukraine. In 
response to increasing infl ation, this sum-
mer the European Central Bank raised its 
interest rates for the fi rst time and some 
real estate prices have hit their limit. CBRE 
expects that during the second half of the 
year, yields for prime commercial proper-
ties will grow by 25–75 basis points across 
the segments. At the same time, rent levels 
are rising, stimulating investor demand. As 
CBRE explains, this year‘s investment vol-
ume could culminate at 2 billion euros. How 
will current challenges be refl ected in the 
fi eld of commercial real estate and what is 
the condition of the investment market in the 
Czech Republic? We asked Vítězslav Doležal 
and Jakub Stanislav – Directors of the 
Investment Properties Department in CBRE.

How would you assess the current invest-
ment market? What results did it post?
VD: The fi rst half year was relatively strong. If 
we compare the results with the same period 
last year, the total volume achieved 35% higher 
values. There have also been some signifi cant 
supra-regional corporate transactions that, al-

though not refl ected in the overall investment 
volumes, represent signifi cant investment activ-
ity. This mainly has to do with CPI Property Group 
taking over the majority stake in Immofi nanz and 
S Immo. Due to these signifi cant acquisitions, 
CPI sold some assets from its Czech portfolio in 
the fi rst months of the year. These included, for 

THE COMPRESSION OF YIELDS has reached
its maximum, CBRE sees prices to fall

Gamma Offi  ce Building in Prague 4 was acquired by Passerinvest Group from Immofi nanz in Q3/2022
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akce znamenaly víc než třetinu celého objemu 
za první pololetí v České republice.

JS: Investoři vnímají ČR v rámci regionu střední 
a východní Evropy jako atraktivní a nejvíce sta-
bilizovaný trh, který se vyznačuje kvalitním práv-
ním i fi nančním prostředím, disponuje kvalifi ko-
vanou a dostupnou pracovní silou a nabízí zají-
mavé výnosy – v porovnání se západní Evropou 
o cca 50–150 bazických bodů vyšší. I proto patří 
Česko na mapě regionu CEE k nejvyhledávaněj-
ším trhům.

Jaký objem investic přilákaly v první polovi-
ně roku jednotlivé segmenty?
VD: Již tradičně vedl sektor kancelářských ne-
movitostí, které představují 45 % všech investic. 
Za prvních 6 měsíců roku do nich směřovalo cca 
517 milionů eur. Trh má přitom potenciál daleko 
větší výkonnosti, nabídku ale limituje nedosta-
tek prime produktů způsobený omezenou vý-
stavbou a pomalými povolovacími procesy. Od 
začátku roku se tak zobchodovaly jen dvě novo-
stavby s rozlohou přesahující 10 000 m2 – budo-
va SmíchOFF na Praze 5 a Centrum Bořislavka 
v Praze 6, kterou získal investiční fond REICO. 
Atraktivní produkty v tomto segmentu uvidíme 
zejména v příštím roce, kdy budou dokončeny 
některé další prémiové kancelářské projekty. 
Druhý nejvyšší objem přilákaly maloobchodní ne-
movitosti, které po poměrně dlouhé době zaujaly 
významný 34% podíl. To bylo dáno především 
výjimečnými transakcemi CPIPG a nákupem 
česko-maďarského portfolia Tesco maďarským 
investorem Adventum, které zahrnovalo i 4 nemo-
vitosti v České republice. Třetí příčku zaujaly logi-
stické a průmyslové nemovitosti s podílem 18 %. 

Vedle transakce Hines se např. dokončuje prodej 
poslední budovy z ostravského portfolia Hyundai, 
které získal americký investor EQT Exeter. Jedná 
se o pokračování loňské akvizice, která byla 
s hodnotou 150 mil. eur největším obchodem 
roku 2021 a současně byla určitým benchmar-
kem komprese yieldů. Exkluzivním komerčním 
poradcem za stranu prodejce byla CBRE.

Zmiňujete třetinový podíl retailu. K velkým 
očekávaným transakcím v tomto sektoru pa-
tří prodej česko-slovenského portfolia retail 
parků a hypermarketů TREI s cca 50 nemovi-
tostmi, nebo prodej významného obchodní-
ho centra v Praze...
VD: V segmentu maloobchodu došlo čerstvě 
k uzavření jedné z největších transakcí v rámci 
CEE regionu, když společnost IMMOFINANZ 
koupila od svého majoritního akcionáře, společ-
nosti CPI Property Group (CPIPG), 53 maloob-
chodních nemovitostí v České republice, Polsku, 
na Slovensku a v Maďarsku. CBRE poskytovala 
komerční poradenství pro kupce. Prodej portfolia 
TREI je další z velkých transakcí, které by měly 
být dokončeny v tomto roce. K ostatnímu mohu 
prozradit jen tolik, že registrujeme zajímavé pří-
ležitosti jak v Praze, tak v regionálních městech. 
Zájem o retailový segment vnímáme zejména ze 
strany lokálních investorů, kteří trh dobře znají 
a nepodléhají evropské skepsi ohledně e-co-
mmerce. Je podstatné připomenout, že například 
obchodní centra, která spravujeme, se v oblasti 
dosahovaných tržeb již blíží v nominálních hod-
notách předcovidovým číslům. Atraktivní je pro 

investory také výnos, který je oproti ostatním seg-
mentům skokově vyšší. U nejlepších shopping 
center se výnos pohyboval koncem 2. kvartálu na 
úrovni 5,75 %, v regionech až k 7 %. U retail parků 
dosahuje prime yield úrovně 6 %, nicméně lze na-
jít i retail parky s výnosem přes 7 procent.

Jaké výzvy dnes determinují český a evrop-
ský investiční trh? Jaký je zájem ze strany 
investorů o nemovitosti v České republice?
JS: Aktuálně máme rozpracovanou celou řadu 
zajímavých transakcí, jednání jsou ale komplex-
nější a uzavření akvizic tak trvá delší dobu. Pokud 
jde o evropský trh, největší výzvou je pokračují-
cí válečný konfl ikt na Ukrajině, rostoucí infl ace 
a energetická krize, které se promítají do výkon-
nosti celé ekonomiky. Z toho pramení určitá nejis-
tota na trhu, která se odráží především na straně 
západoevropských investorů. Jedním z důsledků 
evropské infl ace je i pokles reálných příjmů do-
mácností, což může vést ke zpomalení přílivu 
investičního kapitálu institucionálních otevřených 
retailových fondů. Na českém trhu působí ale 
také řada mezinárodních private equity investo-
rů, kteří očekávají vyšší zhodnocení investic jako 
v roce 2009 až 2012. Významnou a stále rostoucí 
hnací silou českého trhu je pak domácí a středo-
evropský kapitál: v první polovině roku se čeští 
investoři na celkovém objemu podíleli z více než 
50 %, což bude trend i do příštích měsíců. Lokální 
investoři mají totiž odlišnou percepci vnímání rizik 
i vlastních investičních příležitostí. Zatímco zahra-
niční institucionální kapitál cílí téměř výhradně na 
prime produkty, lokální investoři se často více za-
měřují na atraktivní výnos a tedy i na nemovitosti 
s možností dalšího zhodnocení (value-add inves-
tice). Současně český kapitál úspěšně expanduje 
i do ostatních zemí střední Evropy.

Maloobchodní portfolio TREI v ČR a SR získá
nového majitele

 Centrum Bořislavka v Praze 6 koupil v prvním čtvrtletí 
2022 investiční fond REICO

Portfolio 53 obchodních center CPIPG v ČR, SR, Polsku
a Maďarsku získává společnost Immofi nanz
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example, the shopping centres City Park Jihlava 
and Igy České Budějovice, the E offi  ce building in 
the Brumlovka complex in Prague 4 and the sale 
of the industrial portfolio of three properties in 
the vicinity of Prague, which was acquired by the 
American investor Hines, with CBRE also partici-
pating as a consultant. These transactions alone 
were responsible for more than a third of the total 
volume in the Czech Republic in the fi rst half year.

JS: Investors see the Czech Republic as an at-
tractive and the most stable market in the region 
of Central and Eastern Europe, characterised by 
a high-quality legal and fi nancial environment, 
equipped with a skilled and available work-
force and off ering interesting yields; they are 
about 50–150 basis points higher compared 
to Western Europe. This is also why the Czech 
Republic belongs to the most sought-after mar-
kets on the map of the CEE region.

What volume of investments did the individual 
segments attract in the fi rst half of the year?
VD: Traditionally, the offi  ce real estate sector led 
the way, accounting for 45% of all investments. 
About 517 million euros went to offi  ces in the fi rst 
6 months of the year. Meanwhile, the market has 
the potential for far greater performance, but the 
supply is limited by a lack of prime products caused 
by limited construction and slow permit processes. 
Since the beginning of the year, only two new build-
ings with an area exceeding 10,000 m2 were traded, 
the SmíchOFF building in Prague 5 and Centrum 
Bořislavka in Prague 6, which the REICO invest-
ment fund acquired. We will especially be seeing 
attractive products in this segment next year, when 
some more prime offi  ce projects will be completed. 
Retail properties attracted the second highest vol-
ume, taking a signifi cant 34% share after a relatively 
long time. This was due primarily to the exceptional 
CPIPG transactions and the purchase of the Czech-
Hungarian Tesco portfolio by the Hungarian inves-
tor Adventum, including 4 properties in the Czech 
Republic. Third place went to logistics and indus-
trial properties with a share of 18 %. In addition to 

the Hines transaction, the sale of the last building 
from the Ostrava Hyundai portfolio, acquired by the 
American investor EQT Exeter, is being completed. 
This is the continuation of last year’s acquisition that, 
with a value of 150 million euros, was the biggest 
transaction in 2021 and at the same time was a cer-
tain benchmark for the compression of yields. CBRE 
was the exclusive real estate advisor for the seller.

You mention retail’s one-third share. The 
large transactions expected in this sec-
tor include the sale of TREI’s Czech/Slovak 
portfolio of retail parks and hypermarkets 
with about 50 properties and the sale of an 
important shopping centre in Prague...
VD: One of the largest transactions in the CEE re-
gion in the retail sector has been recently conclud-
ed. IMMOFINANZ purchased 53 retail properties in 
the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary 
from its majority shareholder, CPI Property Group 
(CPIPG). CBRE provided commercial advisory 
to the purchaser. The sale of the TREI portfolio  is 

another signifi cant transaction that should be com-
pleted this year. With regards to the others, I can only 
reveal that we are registering interesting opportuni-
ties both in Prague and in regional cities. We mainly 
see interest in the retail segment mainly from local 
investors who are familiar with the market and are 
not subject to European scepticism regarding e-
commerce. It is important to note that, for example, 
the business centres we manage are already ap-
proaching pre-covid numbers in nominal terms in 
the area of sales achieved. The yield, which is a fair 
bit higher than in other segments, is also attractive 
for investors. For the best shopping centres, the 
yield at the end of the 2nd quarter was at 5.75%, in 
the regions up to 7%. Retail parks achieved a prime 
yield of 6%, though retail parks with a yield of over 
7 percent can even be found.

What challenges do the Czech and European 
investment markets face these days? What 
is the interest in real estate in the Czech 
Republic on the part of investors?
JS: We currently have a wide range of interest-
ing transactions in progress, but the negotiations 
are more complex and the conclusion of the ac-
quisitions is taking a longer time. In terms of the 
European market, the biggest challenges are 
the ongoing confl ict in Ukraine, rising infl ation 
and the energy crisis, which are refl ected in the 
performance of the entire economy. This leads 
to some uncertainty on the market, which is re-
fl ected mainly on the part of Western European 
investors. One of the consequences of European 

City Park Jihlava shopping centre was acquired by 365.invest from CPIPG in Q1/2022

An industrial portfolio in Prague region was acquired
by Hines from CPIPG in Q2/2022
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V reakci na rostoucí infl ační tlaky Evropská 
centrální banka (ECB) v létě poprvé zvýšila 
své eurové úrokové sazby. Jak se rostoucí 
infl ace a dražší bankovní fi nancování propí-
še v hodnotách yieldů? Dosáhly ceny nemo-
vitostí svého maxima? 
VD: Yieldy letos dosáhly své maximální kompre-
se – to znamená, že ceny dosáhly svého vrcholu. 
Už jsme tedy za periodou, kdy docházelo k po-
klesu yieldů a růstu cen. Se změnou eurových 
úrokových sazeb očekáváme, že ve druhém 
pololetí dojde k navýšení yieldů o cca 25–75 ba-
zických bodů napříč všemi realitními sektory. 
Nejmenší změnu očekáváme u retail parků, 
které prokázaly svou odolnost už v období pan-
demie. S rostoucí infl ací lze navíc očekávat, že 
lidé budou cílit na cenově dostupnější sortiment, 
který nabízí diskontní řetězce s prodejnami prá-
vě v tomto typu aktiva. To udrží zájem investorů 
o tento produkt. V případě, že generuje nemo-
vitost svůj příjem v českých korunách, je díky 
vyšším sazbám ČNB posun yieldů ještě vyšší. 
Ve většině případů jsou ale investiční transakce 
i jejich příjmy v ČR denominovány v eurech. 
JS: Na jedné straně tedy stojí dražší obsluha dlu-
hového fi nancování, kam již banky vedle nových 
sazeb ECB promítají i budoucí možná rizika trhu. 
Naproti tomu nemovitosti generují vyšší příjem 

z nájemného, které významně roste především 
v průmyslovém sektoru, ale i v případě prémio-
vých kancelářských budov v nejlepších lokali-
tách. V Praze hodnota prime rent u logistických 
nemovitostí v některých případech dosahuje až 
k 8 eur/m2/měsíc. V loňském roce se logistika 
zejména v Praze a okolí zařadila mezi pět zemí 
s nejrychleji rostoucími nájmy v Evropě. To bylo 
dáno jednak omezenou výstavbou, a současně 
obrovskou poptávkou ze strany fi rem. Logistika 
tak patří navzdory svému 18% podílu na letoš-
ních objemech, které limitovala především ne-
dostatečná nabídka, k vůbec nejžádanějším 
aktivům na trhu. K populárním produktům se řadí 
také kanceláře, následovány retail parky. Ty se 
ale na trh dostávají také v menším počtu, než 
jaká je po nich aktuální poptávka. Celkový letoš-
ní objem investic v České republice by tak mohl 
dosáhnout cca 2 miliardy eur.

Do jaké míry se dnes potkávají cenová oče-
kávaní prodávajících a kupců?
JS: Aktuálně vnímáme, že pomyslné nůžky mezi 
kupujícími a prodávajícími jsou rozevřené, to zna-
mená, že obě strany mají ohledně ceny odlišná 
očekávání. Minulý rok byl dokončen rekordní počet 
transakcí, letos se ale více vyjednává a investoři 
se snaží kvalifi kovaně odhadnout, jaký dopad ak-

tuální situace může mít na konkrétní investiční pří-
ležitost. Každopádně majitelé nemovitostí nechtějí 
prodávat za nižší cenu a ani je k tomu nic nenutí. 
Disponují dostatečnou likviditou a mají tedy i čas 
počkat si na nabídku, která se blíží očekáváním. 
Předpokládáme, že ke sbližování těchto očekávání 
by mohlo dojít již koncem tohoto roku a naplno se 
projevit počátkem toho příštího. Kupující si naplno 
uvědomí, že cena nebude atraktivnější – a trh se 
tak přikloní zpátky na stranu prodávajících.

Na investiční scénu se vracejí také hotely. 
Jsou již po dvou letech pandemie z nejhor-
šího venku? Chystají se nějaké transakce 
i v této oblasti?
JS: Hotelový trh byl pandemií významně zasažen 
a uzavřeno bylo od roku 2020 jen mizivé procento 
transakcí. Po odeznění restrikcí ale turismus opět 
viditelně ožil. Původní klientelu pražských hotelů, 
která se rekrutovala z velké části z neevropské kli-
entely, tedy návštěvníků z USA, Číny a Středního 
východu, nahradili turisté z Evropy. Oživení se 
zatím nedotýká konferenčních a byznys hotelů, 
jedná se spíše o klasické turistické leisure hotely, 
z nichž některé již dosahují obdobných výkon-
nostních parametrů jako v období před pandemií. 
Nedávno jsme představili na trhu poměrně velký 
hotel v Praze, jedná se o transakci, která by měla 
dosahovat vyšších desítek milionů eur. A odezva 
trhu byla velmi pozitivní. Praha má na hotelovém 

Centrálu společnosti ČEZ v Praze 4 koupil v 1. čtvrtletí 2022 od CPIPG český investor RSBC

Budovu Green Point v Praze 5 získal ve 3. čtvrtletí 
investor Wood & Company
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infl ation is the decline in real household incomes, 
which could lead to a slowdown in the infl ux of in-
vestment capital of institutional open retail funds. 
However, there are also a number of international 
private equity investors on the Czech market 
who expect a higher return on investment like in 
the years 2009 to 2012. Domestic and Central 
European capital is an important and growing 
driver of the Czech market: in the fi rst half of the 
year, Czech investors contributed more than 50% 
of the total volume, which will also be a trend for 
the coming months. Local investors have diff erent 
perceptions of the risks and their own investment 
opportunities. While foreign institutional capital 
targets almost exclusively prime products, local 
investors often focus more on attractive yields 
and thus on properties with the possibility of fur-
ther appreciation (value-add investments). At the 
same time, Czech capital is also successfully ex-
panding to other Central European countries.

In response to rising infl ation pressures, this 
summer the European Central Bank (ECB) 
raised its euro interest rates for the fi rst time. 
How will rising infl ation and more expensive 
bank fi nancing be refl ected in the yields? Have 
real estate prices reached their maximum? 
VD: Yields achieved their maximum compression 
this year, meaning the prices reached their peak. 
Thus, the period when the yields fell and prices 
rose is behind us. With the change in the euro inter-
est rates, we expect that in the second half of the 
year the yields will increase by about 25–75 basis 
points across all real-estate sectors. We expect 
the smallest change in retail parks, which have al-
ready proven their resilience during the pandemic. 
Moreover, as infl ation increases, we can expect 
people to aim at the more aff ordable assortment 
that discount chains off er with shops in this type 
of asset. This will keep investors interested in this 
product. If the property generates its income in 
Czech crowns, the movement of the yields is even 
higher due to higher CNB rates. In most cases, 
investment transactions and their income in the 
Czech Republic are denominated in euros. 

JS: On one hand, there is a more expensive servic-
ing of debt fi nancing, where banks, in addition to the 
new ECB rates, are also already projecting future 
potential market risks. On the other hand, real estate 
is generating higher rent income, which is growing 
signifi cantly above all in the industrial sector, but 
also in the case of premium offi  ce buildings in the 
best locations. In Prague, the value of prime rent 
for logistics properties has in some cases reached 
up to 8 euros/m2/month. Last year in logistics, the 
Czech Republic, especially Prague and its sur-
roundings, ranked among the fi ve countries with the 
fastest growing rents in Europe. This was due both 
to limited construction and simultaneously to huge 
demand from companies. Despite its 18% share in 
this year’s volumes, which were limited mainly by the 
lack of supply, logistics is among the assets most in 
demand on the market. Offi  ces also rank among the 
popular products, followed by retail parks. However, 
these are also reaching the market in fewer numbers 
than the current demand for them. This year’s total 
volume of investments in the Czech Republic could 
therefore reach approximately 2 billion euros.

To what extent do the price expectations of 
sellers and buyers converge today?
JS: We currently perceive that the proverbial scis-
sors between buyers and sellers are open, that is, 
both sides have diff erent expectations about the 
price. A record number of transactions was com-
pleted last year, but this year there are more nego-
tiations and investors are trying to make a qualifi ed 
estimation of the impact of the current situation on 
a particular investment opportunity. At any rate, 
property owners do not want to sell at a lower price 
and nothing is forcing them to do so. They have 
suffi  cient liquidity and therefore have time to wait 

for an off er that is closer to their expectations. We 
assume that the convergence of these expecta-
tions could take place by the end of this year and 
will manifest itself fully at the beginning of next year. 
The buyer will come to the realisation that the price 
will not be getting more attractive – and the market 
will thus tilt back to the seller’s side.

Hotels are also returning to the investment 
scene. Are they already out of the worst of it 
after two years of the pandemic? Are there 
any planned transactions in this area?
JS: The hotel market was hit hard by the pandemic 
and only a negligible percentage of transactions 
have been concluded since 2020. After the restric-
tions subsided, however, tourism came back to life 
once again. The original clientele of Prague hotels, 
which was recruited largely from non-European 
customers, i.e., visitors from the USA, China and the 
Middle East, was replaced by tourists from Europe. 
The recovery has not yet aff ected conference and 
business hotels, but rather classic tourist leisure ho-
tels, some of which already achieve similar perfor-
mance parameters as in the pre-pandemic period. 
We recently introduced a relatively large hotel to the 
market in Prague, a transaction that should reach 
the higher tens of millions of euros. And the market 
response was very positive. Prague has a privileged 
position on the hotel market. If we compare the num-
ber of visitors to Budapest, for example, it is more 
than double. Investors, however, are waiting to see 
whether hotels will confi rm their performance in the 
long run or whether it is just a temporary swing. So, 
if Czech hotels maintain their momentum in the win-
ter months, we expect this sector to be signifi cantly 
strengthened by the beginning of next year.

How do you view the rental housing sector 
as an investment product? 
JS: Rental and student housing in Western Europe 
represent huge markets and a segment that is defi -
nitely on the rise. In the USA, “multifamily” is already 
investment sector number 1. In the Czech Republic, 
however, it is still “in its diapers”. With the exception 
of the 2020 sale of the Residomo portfolio, which 

SmíchOFF Offi  ce Building in Prague 5 was acquired
by Portiva from Penta in Q1/2022
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trhu výsadní postavení. Pokud porovnáme její ná-
vštěvnost např. s Budapeští, jedná se o víc než 
dvojnásobek. Investoři nicméně vyčkávají, zda 
hotely svou výkonnost potvrdí i v dlouhodobém 
horizontu a nejde pouze o dočasný výkyv. Pokud 
si tedy české hotely svou dynamiku udrží i v zim-
ních měsících, očekáváme, že počátkem příštího 
roku tento sektor významně posílí.

Jak vnímáte jako investiční produkt sektor 
nájemního bydlení? 
JS: Nájemní a studentské bydlení představu-
jí v západní Evropě obrovské trhy a segment, 
který je jednoznačně na vzestupu. V USA je 
oblast „multifamily“ již investičním sektorem čís-
lo 1. V České republice je ale stále tzv. „v plen-
kách“. S výjimkou prodeje portfolia Residomo 
v roce 2020, které vzniklo již v 90. letech, je 
nabídka stále minoritní. Investoři mají extrémní 
zájem, ale produkt prakticky neexistuje. Vidíme 
sice již první vlaštovky, jako např. akvizici re-
zidenčního projektu na Hagiboru společností 
Invesco, obecně nicméně převažuje develop-
ment vlastnických bytů. To se ale může změnit 
ve chvíli, kdy bude pro developery výstavba 
nájemního bydlení ekonomicky atraktivnější. 
Aktuální situace dramatického růstu cen vlast-
nických bytů a hypoték nahrává dynamickému 
růstu nájemného, což by mohlo rozpohybovat 
trh. Nyní tedy přichází doba, kdy by nájemní 
byty měly vznikat – přinejmenším ve velkých 

městech, jako je Praha, Plzeň nebo Brno. Než 
ale bude ČR v této oblasti skutečně rozvinutým 
trhem, jak ho známe ze západní Evropy a USA, 
ještě nějakou dobu to potrvá.

Dalším z často diskutovaných témat posled-
ní doby, které zazní i na letošním veletrhu 
Expo Real, je evropský Green Deal a imple-
mentace principů ESG. Jak se odráží na in-
vestičním trhu s komerčními nemovitostmi?
JS: Téma udržitelnosti a společenské odpo-
vědnosti hraje na investičním trhu již delší dobu 
zásadní roli a zelené certifi kace jsou dnes již 
prakticky nezbytností. V souvislosti s dohodou 
Green Deal ale tyto snahy dále akcelerovaly. 
Institucionální investoři a fondy dnes investují 
téměř bezvýhradně do nemovitostí, které jsou 
v souladu s taxonomií a principy ESG. Pokud 
budovy dané parametry nenaplní, odrazí se to 
nejen v hodnotách nájemného, ale i yieldů. 
VD: Rostoucí význam udržitelnosti je patrný i na 
úrovni fi nančního trhu. Banky i privátní kapitál ve 
svém výběru takové produkty jednoznačně pre-
ferují, což se propisuje i v podmínkách výhod-
nějšího fi nancování, ať již formou bankovních 
úvěrů, nebo tzv. zelených bondů. To motivuje 
developery k výstavbě projektů, které jsou nejen 
efektivní, ale i ohleduplné k životnímu prostředí. 
Je tedy zřejmé, že do budoucna bude majoritní 
podíl likvidity právě v oblasti nemovitostí, které 
jsou dlouhodobě udržitelné.

was established in the 90s, the supply is still slight. 
Investors are extremely interested, but the product 
is practically non-existent. Although we can see 
some harbingers, such as the acquisition of a resi-
dential project in Hagibor by Invesco, the develop-
ment of ownership fl ats generally predominates. 
But this may change when the construction of rental 
housing is more attractive economically for develop-
ers. The current situation of the dramatic rise in the 
prices of ownership fl ats and mortgages is driving 
the dynamic growth in rents, which could get the 
market moving. Now the time has come when rental 
fl ats should be created, at least in large cities such 
as Prague, Plzeň and Brno. It will take some time, 
however, before the Czech Republic will be a truly 
developed market in this area, like the markets we 
know from Western Europe and the USA.

Another frequently discussed topic in the last 
little while, which will also be presented at this 
year’s Expo Real trade fair, is the European 
Green Deal and the implementation of ESG 
principles. How are they refl ected in the in-
vestment market for commercial real estate?
JS: The themes of sustainability and social respon-
sibility have played a crucial role on the investment 
market for a long time, and green certifi cation is 
now virtually essential. However, these eff orts have 
accelerated even more in the context of the Green 
Deal. Today, institutional investors and funds invest 
almost exclusively in real estate that is in line with 
ESG’s taxonomy and principles. If the buildings do 
not fulfi l the parameters, this will be refl ected not 
only in the rental values, but also in the yields. 
VD: The growing importance of sustainability is 
also evident on the level of the fi nancial market. 
Both banks and private capital clearly prefer such 
products in their selection, which is also refl ected 
in terms of more favourable fi nancing, whether in 
the form of bank loans or “green” bonds. This mo-
tivates developers to build projects that are not 
only effi  cient, but also environmentally-friendly. It 
is clear, therefore, that in the future, the majority 
share of liquidity will be in areas of real estate that 
are sustainable over the long term.

Další budovu ostravského průmyslového areálu Ostrava Airport Multimodal Park získal americký investor EQT Exeter 
od developera Concens ■ Exkluzivní komerční poradenství: CBRE

Schuco 2021-09 inzerce B2B modulova fasada 2 230x240mm_K01.indd   1S 06.09.21   14:30
BW_III_2022.indb   12BW_III_2022.indb   12 29.09.22   21:0029.09.22   21:00



Schuco 2021-09 inzerce B2B modulova fasada 2 230x240mm_K01.indd   1Schuco 2021-09 inzerce B2B modulova fasada 2 230x240mm K01 indd 1 06.09.21   14:3006 09 21 14:30
BW_III_2022.indb   13BW_III_2022.indb   13 29.09.22   21:0029.09.22   21:00



C
IT

Y 
 C

IT
Y 

 C
IT

Y 
 C

IT
Y 

 C
IT

Y 
 C

IT
Y 

 C
IT

Y 
 C

IT
Y 

 C
IT

Y 
 C

IT
Y 

 C
IT

Y 
 C

IT
Y 

 

14

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

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí 
Expo Real se po dvou letech útlumu vrací 
v plné síle. Na akci, která se koná na mni-
chovském výstavišti 4.–6. října, pořadatelé 
předpokládají účast víc než 1 900 vystavo-
vatelů, to je o polovinu větší číslo než v loň-
ském roce. K hlavním tématům letošního 
ročníku bude patřit hledání východisek rea-
litního trhu v atmosféře turbulencí globální 
ekonomiky, úvěrová politika, udržitelný roz-
voj měst a ochrana klimatu. Vedle nabitého 
konferenčního programu lákají pozornost 
mezinárodního publika již tradičně pavilony 
jednotlivých zemí. Hlavní město Praha, sta-
tutární město Ostrava a Moravskoslezský 
kraj tak využijí příležitosti představit se 
v konkurenci světových metropolí ve spo-
lečné české expozici: Ústředním bodem pre-
zentace Prahy bude projekt Vltavské fi lhar-
monie a městem připravované projekty no-
vých čtvrtí, které nabídnou 6–8 tisíc cenově 

dostupných nájemních bytů. Ostrava před-
staví záměr výstavby nové koncertní síně 
a úspěšně dokončenou proměnu brown-
fi eldu městských jatek v galerii moderního 
umění Plato. Investory bude lákat i nabídkou 
průmyslových a rozvojových zón. 

Prezentaci Prahy vévodí
Vltavská fi lharmonie 
Česká metropole se na letošním veletrhu před-
staví především svým vlajkovým projektem 
Vltavské fi lharmonie, jejíž budoucí podoba 
vzešla v květnu letošního roku z mezinárodní ar-
chitektonické soutěže, kde se utkalo 115 ateliérů 
z celého světa. Důležitým krokem k realizaci ví-
tězného návrhu z dílny renomovaného dánské-
ho studia Bjarke Ingels Group (BIG) je nyní 
podpis smlouvy mezi městem a architekty. Ten 
otevírá cestu ke zpracování projektové doku-
mentace a získání potřebných povolení k zahá-
jení stavby. „Díky úspěšné změně územního plá-

nu a podpoře zastupitelstva výstavbě tohoto mo-
derního centra hudby nestojí nic v cestě. Projekt 
Vltavské fi lharmonie znamená návrat Prahy na 
mapu moderní světové architektury a také im-
pulz nastartování proměny navazujícího největ-
šího pražského brownfi eldu, 110hektarového 
území Bubny-Zátory,“ uvedl Ondřej Boháč, ředi-
tel Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy. 

V budově Vltavské fi lharmonie, která vyroste 
na předpolí Hlávkova mostu u stanice metra 
Vltavská, vznikne akusticky dokonalý sál pro 
1 800 posluchačů a další dva menší sály. Vedle 
dvou nejvýznamnějších českých orchestrů – 
České fi lharmonie a Symfonického orchestru 
hlavního města Prahy FOK – zde bude sídlit 
také hudební oddělení a kreativní hub Městské 
knihovny v Praze. Budovu doplní kavárna 
a střešní restaurace, nábřeží Vltavy oživí nová 
náplavka, díky níž bude fi lharmonie v perma-
nentním kontaktu s řekou, nové náměstí a park. 
Šikmé navrstvené střechy pak umožní návštěv-
níkům vystoupat až na vrchol budovy, odkud se 
bude otevírat panoramatický výhled na řeku a na 
historické dominanty Prahy. 

Celkovou investici podle aktuálních cen měs-
to odhaduje na 9,4 miliardy korun a Praha nyní 
ve spolupráci s projektovým týmem Vltavské 
fi lharmonie připravuje založení nového na-
dačního fondu, který by pomohl kulturní stá-
nek fi nancovat. Spuštěn by měl být v polovině 
roku 2023. „Předpokládáme, že třetinu investice 
by mělo pokrýt ze svého rozpočtu hlavní měs-
to Praha, třetinu by fi nancoval stát a poslední 
třetinou by přispěl soukromý a veřejný sektor, 
tedy donátoři z oblasti bankovnictví i byznysu 
a také veřejnost, která bude mít zájem projekt 
Vltavské fi lharmonie podpořit,“ upřesnil člen 
projektového týmu Vltavské fi lharmonie Martin 

Hlavní město Praha představí na veletrhu Expo Real svůj vlajkový projekt Vltavské fi lharmonie, jejíž budoucí podoba 
vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. V konkurenci 115 ateliérů z celého světa zvítězil návrh renomovaného 
dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG)

PRAHA, OSTRAVA a MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
na Expo Real ve společné expozici
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After two years of smaller scale operations, 
the Expo Real international trade fair of invest-
ment opportunities is returning in full force. At 
the event, which will be held at the Munich ex-
hibition centre on 4–6 October, the organisers 
expect the participation of more than 1,900 ex-
hibitors, which is fi fty percent more than last 
year. This year’s main themes will include 
starting points of the real estate market in the 
turbulent atmosphere of the global economy, 
lending policies, the sustainable development 
of cities and protection of the climate. Apart 
from the packed conference program, the at-
tention of the international public is tradition-
ally attracted by the pavilions of individual 
countries. The capital city of Prague, the statu-
tory city of Ostrava and the Moravian-Silesian 
Region will thus use the opportunity to pres-
ent themselves in a joint Czech exhibition in 
competition with the world‘s metropolises: The 
central point of Prague’s presentation will be 
the Vltava Philharmonic project and the proj-
ects prepared by the city for new neighbour-
hoods, which will off er 6–8 thousand aff ord-

able rental fl ats. Ostrava will present the plan to 
build a new concert hall and the successfully 
completed transformation of a brownfi eld of 
the city slaughterhouse into the Plato gallery 
of contemporary art. The off er of industrial and 
development zones will also attract investors. 

Vltava Philharmonic dominates 
the Prague presentation 
At this year’s trade fair, the Czech capital will 
primarily be presenting its fl agship Vltava 
Philharmonic project, whose future appearance 
came from an international architectural competi-
tion in May of this year, in which 115 studios from 
all over the world competed. The signing of a con-
tract between the city and the architects is now an 
important step toward the realisation of the winning 
design from the renowned Danish studio Bjarke 
Ingels Group (BIG). This will open the way to the 
preparation of the project documentation and the 
acquisition of the required permits to begin the 
construction. “Thanks to the successful change of 
the zoning plan and the support of the City Council, 
nothing stands in the way of the construction of this 

modern music centre. The Vltava Philharmonic 
project means the return of Prague to the map of 
modern international architecture and also an im-
pulse to start the transformation of Prague’s largest 
brownfi eld, the 110 ha territory of Bubny-Zátory,” 
explained Ondřej Boháč, Director of the Institute for 
Planning and Development of the City of Prague. 

In the Vltava Philharmonic building, which will be go-
ing up on the front of Hlávka Bridge near the Vltavská 
metro station, an acoustically perfect hall will be cre-
ated for 1,800 listeners along with two other smaller 
halls. In addition to two of the most important Czech 
orchestras (the Czech Philharmonic and the Prague 
Symphony Orchestra), the Music Department and 
creative hub of the Prague City Library will also be 
headquartered here. The building will be comple-
mented by a café and a rooftop restaurant, new life 
will come to the Vltava River embankment, thanks to 
which the Philharmonic will be in permanent contact 
with the river, a new square and a park. The sloping 
roof will allow visitors to climb up to the top of the 
building, where a panoramic view of the river and 
the historical landmarks of Prague will open up. 

The total investment according to current prices is 
estimated by the city at CZK 9.4 billion and Prague 
is now preparing the establishment of a new 

The City of Prague will be presenting at Expo Real its fl agship Vltava Philharmonic project, whose future appearance 
came from an international architectural competition in May of this year, in which 115 studios from all over the world 
competed. The winner of the competition is the renowned Danish studio Bjarke Ingels Group (BIG)
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PRAGUE, OSTRAVA and THE MORAVIAN-
-SILESIAN REGION at Expo Real in a joint exhibit

The City of Ostrava will introduce the new concert
hall designed by the renowned American architectural 
studio Steven Holl Architects
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Gross. Realizace koncertní budovy by měla po-
dle současných plánů začít výběrem zhotovitele 
v roce 2026. Zahájení stavebních prací se oče-
kává v roce 2027 a první návštěvníci by mohli 
do prostor Vltavské fi lharmonie vstoupit za deset 
let, tedy v roce 2032.

PDS: 68 ha pozemků
pro dostupné bydlení 
Projektovou přípravu prestižní kulturní budovy 
převezme z rukou Institutu pro rozvoj a plánování 
hl. m. Prahy na podzim Pražská developerská 
společnost, příspěvková organizace (PDS). 
Projekt Vltavské fi lharmonie je výjimkou v port-
foliu příspěvkové organizace, jíž hlavní město 
Praha založilo před dvěma lety primárně s po-
sláním zajistit na městských pozemcích přípravu 
a realizaci projektů dostupného nájemního by-
dlení. V současné době má městský developer 
svěřeny pozemky o celkové rozloze 683 000 m2, 
na kterých připravuje více než 60 projektů umož-
ňujících vybudovat 6–8 tisíc bytů. 

Nové městské centrum Palmovka 
sídlem Evropské kosmické agentury 
V Mnichově Pražská developerská společ-
nost představí také tři největší projekty nových 
městských čtvrtí, které vyrostou u stanice metra 
Palmovka v Praze 8, v okolí budoucí stanice me-
tra D na Nových Dvorech v Praze 4 a v Dolních 
Počernicích. Nejblíže centru metropole je os-
mihektarový brownfi eld na Palmovce, který 
PDS plánuje proměnit v plnohodnotnou část 
města s byty, administrativou, restauracemi, 

kavárnami, obchody a službami. Projekt počítá 
také se základní školou a knihovnou a značná 
pozornost je věnována kvalitnímu veřejnému 
prostoru: život obyvatelům nové čtvrti zpříjemní 
centrální park; Palmovku s Invalidovnou a revi-
talizovaným Rohanským ostrovem propojí nová 
promenáda a vznikne zde i několik menších 
náměstí. Celkově město na Palmovce počítá 
s vybudováním 2–3 tisíc bytů a 40–50 tisíc m2 
administrativních, obchodních a společenských 
prostor. „Dominantou, která posílí prestiž lokali-
ty i celé Prahy v oblasti výzkumu a vývoje bude 
Centrum Nová Palmovka, které se stane po 
dostavbě budovy sídlem Agentury Evropské 
unie pro kosmický program EUSPA,“ zdůrazňuje 
Petr Urbánek ředitel Pražské developerské spo-
lečnosti. Proměna oblasti Palmovky proběhne 
v několika fázích a dokončena by měla být bě-
hem 15 let.

Nové Dvory: rezidenční čtvrť
u stanice metra 
Největší z trojice městských developerských 
projektů vznikne v oblasti Nových Dvorů: na 
území o rozloze 30 ha u budoucí stanice metra 
D plánuje město postavit zcela novou obytnou 
čtvrť s dostupným nájemním bydlením, školou 
i mateřskou školkou, kulturním centrem, ob-
chody, službami i zázemím pro sport a rekreaci. 
Pražská developerská společnost nyní v první 
fázi připravuje na 15 hektarech městských po-
zemků výstavbu téměř 300 000 m2 ploch pro by-
dlení a 130 000 m2 určených pro administrativu 
a další funkce. „Po změně územního plánu by 

zde mělo vzniknout 1 600 až 2 000 městských 
bytů a 5 000 nových pracovních míst. Příprava 
nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou výstav-
by nové stanice metra a s prodloužením tramva-
jové trati z Modřan, která bude u metra končit. 
Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které 
se budou realizovat postupně. Předpokládáme, 
že celek by mohl být dokončen v horizontu 10 až 
15 let,“ přibližuje Petr Urbánek. 
  
Zahradní město v Dolních Počernicích
Pro Dolní Počernice chystá PDS projekt nové 
zahradní čtvrti, jejíž výstavbu plánuje zahájit 
v roce 2025. Na území o rozloze 18,5 ha vyros-
te během 10 až 12 let 800 bytů v rodinných, řa-
dových a nízkopodlažních bytových domech se 
společnými zahradami a vnitrobloky a se spor-
tovištěm pro děti i dospělé. Srdcem čtvrti, v níž 
nebudou chybět prostory pro obchody, služby 
nebo například lékařské ordinace, bude menší 
náměstí s okrasnou zelení.

Ostrava na startu výstavby
nové koncertní síně 
Stavební práce na projektu nového koncert-
ního sálu v Ostravě začnou ještě letos; první 
koncert by se podle současných předpokladů 
mohl uskutečnit už začátkem roku 2027. Záměr 
konverze stávajícího Domu kultury a jeho futuri-
stické dostavby podle návrhu renomované ame-
rické architektonické kanceláře Steven Holl 
Architects byl americkým magazínem Architizer 
zařazen mezi 10 nejočekávanějších staveb ce-
lého světa. Novostavba, evokující svým tvarem 

Vizualizace: Nová městská čtvrť u stanice metra Palmovka ■ Osmihektarový brownfi eld 
plánuje PDS proměnit v plnohodnotnou část města se dvěma až třemi tisíci bytů, 
kancelářemi a obchody. Projekt počítá také s vybudováním školy, knihovny a kvalitních 
veřejných prostor ■ Zdroj: PDS

Ústředním bodem prezentace Prahy v Mnichově budou vedle projektu Vltavské 
fi lharmonie i městem připravované projekty nových čtvrtí, které nabídnou 6–8 tisíc 
cenově dostupných nájemních bytů. Vizualizace: Nová čtvrť u stanice metra Palmovka 
v Praze 8 ■ Zdroj: Pražská developerská společnost
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endowment fund in cooperation with the project 
team of the Vltava Philharmonic to help fund the cul-
tural hall. Construction should begin in the fi rst half 
of 2023. “We expect that the capital city of Prague 
should cover one third of the investment from its 
budget, one third would be fi nanced by the state, 
and the last third would be contributed by the pri-
vate and public sectors, i.e., the donors from the 
banking and business sectors, as well as the pub-
lic, which will be interested in supporting the Vltava 
Philharmonic project,” said Martin Gross, a member 
of the Vltava Philharmonic project team. The imple-
mentation of the concert building should begin with 
the choice of the contractor in 2026, according to 
current plans. Construction work is expected to start 
in 2027 and the Vltava Philharmonic could welcome 
the fi rst visitors in ten years, i.e., in 2032.

PDS: 68 ha of land
for aff ordable housing 
In the autumn, the Institute for Development and 
Planning of the City of Prague will hand over the proj-
ect preparation of the prestigious cultural building to
Pražská developerská společnost, příspěvková 
organizace (PDS). The Vltava Philharmonic project 
is an exception in the portfolio of the public-benefi t 
organisation, which was founded by the City of 
Prague two years ago primarily with the mission 
of ensuring the preparation and implementation of 
projects of aff ordable rental housing on urban land. 
Currently, the urban developer has been entrusted 
with land with a total area of 683,000 m2, on which it 
is preparing more than 60 projects enabling the con-
struction of six to eight thousand fl ats. 

The new Palmovka city centre is the 
seat of the European Space Agency 
In Munich, the development company PDS will also 
present three major projects for new urban neigh-
bourhoods that will be going up at the Palmovka 
metro station in Prague 8, in the vicinity of the future 
D line metro station at Nové Dvory in Prague 4 and 
in Dolní Počernice. The nearest city centre is the 
eight-hectare brownfi eld at Palmovka, which PDS 
plans to transform into a full-fl edged part of the city 
with fl ats, offi  ces, restaurants, cafés, shops and 
services. The project also includes an elementary 
school and a library and a lot of attention is paid to 
a high-quality public space: a central park will make 
the life of the inhabitants of the new neighbourhood 
more pleasant; Palmovka and Invalidovovna and 
a revitalized Rohan Island will be connected by 
a new promenade and there will be several smaller 
squares. The city plans on building a total of two to 
three thousand fl ats and 40 to 50 thousand m2 of 
offi  ce, retail and social spaces at Palmovka. “The 
dominant feature that will raise the prestige of the 
locality and of the whole of Prague in the fi eld of 
research and development will be Centrum Nová 
Palmovka, which will become the seat of the 
European Union Agency for the Space Program 
EUSPA upon its completion,” emphasised Petr 
Urbánek, Director of PDS. The transformation of 
Palmovka will take place over several stages and 
should be completed within 15 years.

Nové Dvory: a residential 
neighbourhood near the metro station 
The largest of the three urban development proj-

ects will be created in the area of Nové Dvory: on 
a territory with an area of 30 ha next to the future D 
line metro station, the city is planning on building 
a completely new residential neighbourhood with 
available rental housing, a school and preschool, 
a cultural centre, shops, services and facilities 
for sports and recreation. In the fi rst phase, PDS 
is currently preparing the construction of almost 
300,000 m2 of space for housing and 130,000 m2

for offi  ces and other functions, all on 15 hectares of 
urban land. “Following a change in the zoning plan, 
between 1,600 and 2,000 city fl ats and 5,000 new 
jobs should be created here. The preparation of 
the new district is taking place in parallel with the 
preparation of the construction of the new metro 
station and with the extension of the tram line from 
Modřany, which will terminate at the metro. The 
location is divided into individual projects, which 
will be implemented in steps. We expect that the 
whole could be completed within a period of 10 to 
15 years,” explained Petr Urbánek. 

Garden district in Dolní Počernice
For Dolní Počernice, PDS plans to launch a new 
garden district project, with construction slated 
to get underway in 2025. On an area of 18.5 ha, 
800 fl ats will be created in 10 to 12 years in fam-
ily houses, and terraced and low-rise apartment 
buildings with common gardens and courtyards 
as well as sports facilities for children and adults. 
The heart of the neighbourhood, which will in-
clude spaces for shops, services and, for exam-
ple, doctor’s offi  ces, will be a small square with 
ornamental greenery.

Nové Dvory – on a territory with an area of 30 ha next to the future D line metro station, 
the city is planning on building a completely new residential neighbourhood with 
available rental housing, a school and preschool, a cultural centre, shops, services
and facilities for sports and recreation ■ Source: PDS

The central point of Prague’s presentation will be the Vltava Philharmonic project
and the projects prepared by the city for new neighbourhoods, which will off er
6–8 thousand aff ordable rental fl ats ■ Visualisation: a new city district at Palmovka
metro station in Prague 8 ■ Source: PDS
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houslové pouzdro, nabídne po dokončení tři 
sály, z nichž největší pojme 1 300 diváků, dále 
zázemí pro Janáčkovu fi lharmonii, vzdělávací 
centrum, nahrávací studio, restauraci a kavár-
nu. Nejnovějším krokem v přípravě projektu byla 
akustická zkouška na modelu budovy, jíž realizo-
vali špičkoví japonští experti Nagata Acoustics. 
„Práce na přípravě koncertního sálu jsou v plném 
proudu, včetně zajištění externího fi nancování, 
bez něhož by nemohl projekt v plném rozsahu 
vzniknout,“ upřesnil primátor města Ostravy 
Tomáš Macura s tím, že s Moravskoslezským 
krajem se již podařilo uzavřít smlouvu o fi nanční 
participaci ve výši 300 milionů korun. 

Akcent na revitalizaci brownfi eldů 
a rozvoj historického centra 
K rozvojovým prioritám severomoravské metro-
pole patří i opětovné začlenění brownfi eldů do 
infrastruktury města a jejich transformace v mo-
derní městské čtvrti. Za strategickou považuje 
město lokalitu mezi Černou loukou a Dolní 
oblastí Vítkovic, kde vyrůstá nové zázemí pro 
sport, klastr umění Ostravské univerzity a rozví-
jí se zde i nový bytový a kancelářský develop-
ment. Území s názvem Pod Žofi nkou tvořené 
brownfi eldem a zároveň velkou prolukou, má 
vzhledem k vynikající dopravní dostupnosti po-
tenciál pro rezidenční i administrativní výstav-

bu, která nabídne nové možnosti bydlení a prá-
ce pro tisíce lidí.

Příkladem úspěšně dokončené revitalizace 
brownfi eldu v režii města je proměna histo-
rického areálu bývalých jatek z 19. století na 
galerii současného umění Plato s pěti výstav-
ními sály. Uznávaný architekt Robert Konieczny 
navrhnul sály tak, aby bylo možno je propojit 
díky systému otočných stěn. Významnou roli 
v rozvoji centra Ostravy hrají také investice do 
nové rezidenční výstavby fi nancované ve spolu-
práci města se soukromými investory: k nim patří 
i společnost Linkcity Czech Republic, jejíž pro-
jekt nabídne 158 nových apartmánových bytů. 
Volné pozemky pro realizaci multifunkčních a by-
tových domů, které představí město investorům 
na veletrhu Expo Real, se nacházejí na ulicích 
Masná, Českobratrská nebo Beno Blachuta. 
Další velkou investiční příležitostí v Ostravě je 
území určené pro výstavbu nové obytné čtvrti 
pro téměř 3 000 obyvatel mezi ulicemi Polská 
a Mongolská, na niž zpracoval územní studii 
Městský ateliér prostorového plánování a archi-
tektury (MAPPA).

60 ha pro investory v průmyslové 
zóně v Mošnově 
Zcela odlišný typ příležitosti reprezentuje strate-

gická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, nachá-
zející se 25 km jižně od centra Ostravy. Svou po-
lohou v blízkosti mezinárodního letiště, s přímým 
napojením na železnici a rychlostní komunikace, 
představuje důležitý logistický uzel pro celou 
střední Evropu. Blízká Ostrava, jako centrum 
inovací a metropole regionu s víc než 1,2 mili-
onu obyvatel pak nabízí dostatečnou kapacitu 
pracovní síly. Město nyní hledá investory pro tři 
volné pozemky o celkové rozloze 59,5 ha, které 
má ve svém vlastnictví. 

Moravskoslezský kraj láká na
inovativní výrobu, výzkum i bydlení 
Moravskoslezský kraj míří na Expo Real s  na-
bídkou rozvojových záměrů v rámci transfor-
mačního programu POHO 2030. Jeho cí-
lem je revitalizovat území o rozloze 60 ha mezi 
městy Karviná, Havířov a Orlová, otevřít kraji-
nu lidem a vybudovat nová místa, která budou 
sloužit zdejším obyvatelům i návštěvníkům. 
Investory bude kraj lákat projektem moderního 
Industriálního parku Jan Karel, zaměřeného 
na energetiku, IT a podporu malého a střední-
ho podnikání. Cirkulární Park Lazy nabídne 
prostor pro průmysl ze segmentu cirkulární eko-
nomiky, zabývající se recyklací a nahrazením 

Statutární město Ostrava bude na letošním veletrhu Expo Real prezentovat projekt nové koncertní síně, za jehož 
návrhem stojí renomovaný americký ateliér Steven Holl Architects

Ostrava představí investorům volné rozvojové plochy
v centru města ■ Vizualizace: Lokalita Českobratrská

Cirkulární park Lazy ■ Zdroj: Moravskoslezský kraj
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Ostrava at the start of the construction 
of a new concert hall 
The construction work on the new concert hall 
project in Ostrava will begin this year; the fi rst con-
cert could be held as early as in 2027, according to 
current expectations. The intention of converting the 
existing House of Culture and its futuristic extension 
according to the design of the renowned American 
architectural studio Steven Holl Architects was 
ranked among the 10 most anticipated build-
ings around the world by the American magazine 
Architizer. Upon its completion, the new building, its 
shape evoking a violin case, will off er three halls, the 
largest of which can accommodate 1,300 specta-
tors, as well as facilities for Janáček Philharmonic, an 
educational centre, a recording studio, a restaurant 
and a café. The latest step in the project preparation 
was the acoustic test on a building model, which was 
carried out by top Japanese experts from Nagata 
Acoustics. “The work on the preparation of the con-
cert hall is in full swing, including the arrangement of 
external fi nancing, without which the project could 
not be fully developed,” said Mayor of Ostrava Tomáš 
Macura, adding that the Moravian-Silesian Region 
has already managed to conclude a fi nancial partici-
pation agreement in the amount of CZK 300 million.

Accent on brownfi eld revitalisation 
and development of historical centre 
The development priorities of the North Moravian 
metropolis include the reintegration of brownfi elds 
into the city infrastructure and their transformation 
into modern urban neighbourhoods. The city con-
siders the locality between Černá louka and Dolní 

Vítkovice to be of strategic importance. New facili-
ties for sports and the art cluster of the University 
of Ostrava will be going up here, along with new 
residential and offi  ce development. In light of the 
excellent transport accessibility, the territory named 
Pod Žofi nkou, comprised of a brownfi eld as well 
as a large vacant lot, has the potential for residential 
and offi  ce buildings, which will off er new housing 
and job possibilities for thousands of people.

An example of a successfully completed revitalisa-
tion of a brownfi eld under the direction of the city 
is the transformation of the historical complex 
of the former slaughterhouse from the 19th cen-
tury into the Plato gallery of contemporary art 
with fi ve exhibition halls. The renowned architect 
Robert Konieczny designed the halls so that they 
can be connected thanks to a system of revolving 
walls. Investments in new residential construction 
fi nanced by the city in cooperation with private 
investors also play an important role in the devel-
opment of Ostrava’s centre: these include Linkcity 
Czech Republic, whose project will off er 158 new 
fl ats. Free plots of land for the realisation of multi-
functional and residential buildings, which the city 
will be presenting to investors at Expo Real, are 
located on Masná, Českobratrská and Beno 
Blachuta streets. Another major investment op-
portunity in Ostrava is the territory intended for 
the construction of a new residential neighbour-
hood for almost 3,000 inhabitants between 
Polská and Mongolská streets, for which the 
city’s Spatial Planning and Architecture Studio 
(MAPPA) has prepared an urban study.

60 ha for investors
in the Mošnov industrial zone 
A completely diff erent type of opportunity is 
represented by the strategic Ostrava-Mošnov 
industrial zone, located 25 km south of the city 
centre. Its location close to the international air-
port, with a direct connection to the railway and 
expressways, is an important logistics hub for 
the whole of Central Europe. Nearby Ostrava, 
as a centre of innovation and the capital of a re-
gion with more than 1.2 million inhabitants, off ers 
a suffi  cient labour capacity. The city is now look-
ing for investors for three vacant plots of land it 
owns with a total area of 59.5 ha. 

Innovative production, research
and housing the attraction of
the Moravian-Silesian Region 
The Moravian-Silesian Region is heading to 
Expo Real with an offer of development proj-
ects within the framework of the POHO 2030 
transformation program. Its aim is to revital-
ise an area of 60 hectares between the towns 
of Karviná, Havířov and Orlová, to open the 
landscape to people and to build new places 
that will serve local residents and visitors. 
Investors will be attracted by the modern Jan 
Karel industrial park project, focused on en-
ergy, IT and the support of small and medium-
sized enterprises. The Circular Park Lazy will 
offer space for industry from the circular econ-
omy segment, dealing with recycling and re-
placing disposable products. The POHO Park 
Gabriela project will enable companies to 

Ostrava – Masná street: the opportunity for the realisation of multifunctional
and residential development in the city center

The City of Ostrava will present new development opportunities in Ostrava
Visualisation: a new city district for 3,000 people between Polská and Mongolská streets
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jednorázových výrobků. Projekt POHO Park 
Gabriela umožní fi rmám zapojit se do transfor-
mace oblasti bývalého dolu Gabriela, která se 
stane novým centrem pohornické krajiny. Cílem 
záměru Eden Silesia pak bude podpořit pro-
měnu průmyslově poškozené krajiny na území 
určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu 
původních druhů fauny a fl óry, a návazné využití 
rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací 
a volnočasové aktivity. Soukromé projekty pre-
zentované na veletrhu budou zaměřeny přede-
vším na rezidenční bydlení ve městech Nový 
Jičín, Frýdek-Místek nebo Kopřivnice. 

Společná expozice Prahy, Ostravy 
a Moravskoslezského kraje v Mnichově
Připravované rozvojové projekty v české metro-
poli představí mezinárodní odborné realitní ko-
munitě a investorům na veletrhu Expo Real za 
hlavní město Prahu ředitel IPR Ondřej Boháč, 
ředitel PDS Petr Urbánek a ředitel Magistrátu hl. 
m. Prahy Martin Kubelka. Město Ostrava bude 
zastoupeno primátorem Tomášem Macurou, 
jeho náměstkyní Zuzanou Bajgarovou a zúčast-
ní se také ředitel Městského ateliéru prostoro-
vého plánování a architektury Ondřej Vysloužil. 
Moravskoslezský kraj budou reprezentovat kraj-
ský hejtman Ivo Vondrák, náměstek hejtmana 
Jan Krkoška a předseda představenstva společ-
nosti Moravskoslezské Investice a Development 
Václav Palička. Společná ofi ciální recepce 
Prahy, Ostravy a Moravskoslezského kra-
je na výstavišti v Mnichově se uskuteční dne 
5. 10. v 15.00 hodin. Generálním partnerem 
expozice, za jejíž designovou podobou stojí re-
nomovaná architektonicko-urbanistická kance-
lář Chybik+Kristof Associated Architects, bude 
developer průmyslových nemovitostí P3 Logistic 
Parks. Partnery budou společnosti Casua, 
Contera Management, Linkcity Czech Republic, 
Panattoni Czech Republic Development, Pod 
Žofi nkou, PRK Partners a OAMP Holding. 

participate in the transformation of the former 
Gabriela mine, which will become a new cen-
tre of the mining landscape. The goal of Eden 
Silesia will then be to support the transforma-
tion of the industrially-damaged landscape 
into a territory intended for the sustainable cul-
tivation of plants, the restoration of the original 
species of fauna and flora, and the subsequent 
use of the recultivated landscape for research, 
educational and leisure activities. The private 
projects presented at the fair will focus mainly 
on residential housing in the towns of Nový 
Jičín, Frýdek-Místek and Kopřivnice. 
  
Joint exhibition of Prague, Ostrava 
and the Moravian-Silesian Region
in Munich
Upcoming development projects in the Czech 
capital will be presented to the international 
professional real estate community and inves-
tors at the Expo Real trade fair by the Director 
of IPR Ondřej Boháč, the Director of PDS Petr 
Urbánek and the Director of Prague City Hall 
Martin Kubelka on behalf of the capital city 
of Prague. The city of Ostrava will be repre-
sented by Mayor Tomáš Macura and his dep-
uty Zuzana Bajgarová, and the Director of the 
Spatial Planning and Architecture Studio Ondřej 
Vysloužil will also be participating. The Moravian-
Silesian Region will be represented by regional 
Governor Ivo Vondrák, Deputy Governor Jan 
Krkoška and Chairman of the Board of Directors 
of Moravskoslezské Investice a Development 
Václav Palička. The joint offi  cial reception of 
Prague, Ostrava and the Moravian-Silesian 
Region at the Munich exhibition centre will take 
place on 5 October at 3 p.m. P3 Logistic Parks 
will be the general partner of the exhibition, the 
design of which is the work of the renowned ar-
chitectural and urbanism studio Chyvik+Kristof 
Associated Architects. The partners will 
be Casua, Contera Management, Linkcity 
Czech Republic, Panattoni Czech Republic 
Development, Pod Žofi nkou, PRK Partners and 
OAMP Holding. 

Eden Silesia – projekt proměny někdejší průmyslové destinace na výzkumné a vzdělávací centrum
Zdroj: Moravskoslezský kraj

POHO Park Gabriela ■ Zdroj: Moravskoslezský kraj
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Společnost Prochazka & Partners v příštím 
roce bude slavit 10 let na trhu. Vyrostla na za-
stupování nájemců komerčních nemovitostí 
v oblasti kanceláří a úspěšně rozvíjí i své 
divize Industrial a Design & Build. O per-
spektivách jednotlivých segmentů i plá-
nech do budoucna jsme hovořili s Radkem 
Procházkou, zakladatelem a majitelem spo-
lečnosti Prochazka & Partners. Vyzpovídali 
jsme ho před veletrhem Expo Real, kterého 
se společnost již tradičně účastní a rozvíjí 
zde své vztahy v rámci sítě NAI Global, jíž je 
dlouholetým členem.

Jak vás jako fi rmu ovlivnila pandemie?
Musím říct, že z pandemie jsme vyšli jako celek 
silnější. Výhodou společnosti našeho typu je, 
že není závislá na ekonomickém cyklu, kdy se 
střídají krize s konjunkturou. Tím, že naším hlav-
ním posláním je spořit náklady nájemců, šetříme 

v konjuktuře investiční a provozní náklady. V krizi 
pak zejména ty provozní. Nejčastěji naši klienti 
během pandemie optimalizovali plochu či zasta-
vili plánovanou expanzi vinou hybridního režimu 
provozu kanceláří. Přesto i krizový rok 2021 byl 
pro nás pohledem obchodních výsledků vý-
jimečný – vyjednali jsme nájemní závazky za 
3 miliardy korun – a to zejména díky industriální 
divizi. Letos vidíme pokrizové oživení v kancelář-
ském segmentu, zatímco průmyslový trh je stále 
velmi aktivní a poptávka převyšuje nabídku.

Jaký je přínos poradenské fi rmy v industriál-
ním sektoru?
V oblasti kanceláří je předjednána s poradcem 
drtivá většina transakcí, v tzv. industriálu je to 
jen zhruba třetina. Přičemž na trhu industriál-
ních nemovitostí, který loni zažíval rekordní růst, 
mají developeři a pronajímatelé určitě informač-
ní a vyjednávací převahu. Výhodou nás, jako 
poradců, je tak nejen detailní znalost trhu a vy-
lepšení vyjednávací pozice nájemce, ale také 
komplexita nabízených služeb, a to včetně tech-
nického poradenství, které standardně poskytu-
jeme i v rámci našich poradenských služeb. Tím 
jsme i v dnešní době schopni zajistit pro klienty 
výhodnější nájemní závazky, a i díky tomu jsme 
v loňském roce významně navýšili náš podíl na 
průmyslovém trhu. 

V jaké formě je dnes „industriál“?
Segment průmyslových nemovitostí je pro nás 
klíčový a je naším cílem dlouhodobě významně 
rozšířit náš podíl na tomto trhu. Kvalita a kom-
plexita našeho poradenství se ukazuje jako 
velmi cenná hodnota pro fi rmy v tomto sektoru. 
Jednou z transakcí, která, věřím, dobře refl ektuje 
naši pozici na trhu, bylo prodloužení nájmu pro 
společnost Wistron v Brně, které jsme pomohli 
najít nákladově elektivní řešení s CTP na ploše 
cca 68 000 m2. Výše nájmu během posledních 
let vyskočila o padesát procent. Cena staveb-
ních materiálů a limitovaná nabídka vyhnala 
cenu až na úroveň 7 EUR/m2 v nejžádanějších 
lokalitách, kde nájemné bylo před covid boo-
mem poptávky po průmyslových nemovitostech 
okolo 5 EUR/m2.

PROCHAZKA & PARTNERS má za sebou 
rekordní rok a 6. ročník soutěže Kanceláře roku

Radek Procházka, zakladatel a majitel společnosti 
Prochazka & Partners

Clubco (Hub & Co-working kanceláře roku, autor:
Studio acht, Vos Interieur)

Allen & Overy (Inovativní kanceláře roku, autor: Studio 
Reaktor)
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Next year Prochazka & Partners will be cel-
ebrating 10 years on the market. It grew 
through the representation of tenants of 
commercial real estate in the area of of-
fi ces and is also successfully developing 
its Industrial and Design & Build divisions. 
We talked to Radek Procházka, the founder 
and owner of Prochazka & Partners, about 
the perspectives of the individual segments 
and plans for the future. We interviewed him 
before the Expo Real trade fair, of which his 
company is a traditional participant and it is 
developing its relationships here in the NAI 
Global network, of which it is a long-stand-
ing member.

How did the pandemic aff ect you as a com-
pany?

I have to say that we came out of the pandemic 
stronger on the whole. The advantage of a com-
pany of our type is that it is not dependent on 
the economic cycle, where crises alternate with 
boom periods. Since our main mission is to save 
the tenants’ expenses, we save capital and op-
eration expenses in times of prosperity. In a crisis 
mainly operation expenses. During the pandem-
ic, our clients most often optimised their space 
or stopped a planned expansion due to the hy-
brid mode of offi  ce operations. Nevertheless, 
even the crisis year of 2021 was exceptional for 
us from the perspective of business results – we 
negotiated lease obligations worth CZK 3 billion 
– especially thanks to the Industrial Division. This 
year we see a post-crisis recovery in the offi  ce 
segment, while the industrial market is still very 
active and demand exceeds supply.

What is the benefi t of a consultancy fi rm in 
the industrial sector?
In the area of offi  ces, the vast majority of trans-
actions are renegotiated with a consultant, while 
in the industrial area it is only about a third. And 
in the industrial property market, which experi-
enced record growth last year, property develop-
ers and landlords certainly have an information 
and bargaining advantage. Our advantage, as 
advisors, is not only detailed knowledge of the 
market and an improvement in the tenant’s ne-
gotiating position, but also the complexity of the 
services off ered, including technical consulta-
tion, which we also normally provide as part of 
our consulting services. We are thus able to se-
cure more favourable lease obligations for our 
clients these days, and thanks to this, we signifi -
cantly increased our market share on the indus-
trial market last year. 

In what shape is “industrial” nowadays?
The industrial property segment is of key im-
portance to us and our goal is to signifi cantly 
expand our market share in the long term. The 
quality and complexity of our advice is proving 
to be a highly appreciated added value for com-
panies in this sector. One of the transactions 
that I believe refl ects our position on the market 
well was the extension of the lease for Wistron in 
Brno, which we helped fi nd a cost-eff ective so-
lution with CTP on an area of about 68,000 m2. 
The rent has jumped by fi fty percent over the last 
years. The price of building materials and the lim-
ited off er drove the price up to 7 EUR/m2 in the 
most sought-after locations where the rent was 
around 5 EUR/m2 before the covid boom.

How are the clients in the area of offi  ces per-
forming?
In crisis years, as the year 2021 was for offi  ces, 

PROCHAZKA & PARTNERS has a record year under 
its belt and the 6th annual Offi  ces of the Year awards

Adastra (IT Offi  ces of the Year award, author: Holub architekti)
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Jak si vedou klienti v oblasti kanceláří?
V krizových letech, jakým byl pro kanceláře 
i rok 2021, převažuje hledání nájemních a in-
vestičních úspor. Firmy také častěji zůstávají ve 
stejných prostorech i na další nájemní období. 
Většina uzavřených dealů tak byly tzv. renego-
ciace. Najdou se samozřejmě výjimky, kdy fi rmy 
investují do nových kanceláří i během krize. Jsem 
v tomto ohledu moc pyšný na náš inhouse tým 
architektů a projektových manažerů, kteří zvládli 
celou řadu zajímavých zakázek. Osobně mezi 
mé favority patřily kanceláře VWFS na Bořislavce 
a nyní usilovně pracujeme na dokončení kancelá-
ří KPMG Česká republika v Brně. Osobně si též 
velmi vážím spolupráce se Scott.Weber, kde náš 
Design & Build tým pomáhá investorovi s novými 
centry. Těch projektů, které jsme během posled-
ního roku s tímto týmem zvládli, jsou ale desítky.

V kontextu kancelářského trhu očekáváme růst 
průměrného nájmu, který investorům kompenzu-

je nižší výnos z prodeje a vyšší stavební nákla-
dy. Pro investory do existujících nemovitostí tím 
vzniká dobrá příležitost k navýšení výnosu.

Můžete více přiblížit aktuální projekt pro KPMG?
KPMG Česká republika se rozhodla přestěhovat 
své brněnské kanceláře do prestižního projektu 
Vlněna od společnosti CTP v centrální části města. 
Jedná se o novou atraktivní lokalitu v okolí Zvonařky. 
Náš designový návrh pak počítá s principy hybridní-
ho modelu práce, kdy mají zaměstnanci fl exibilitu ve 
volbě práce z kanceláře či domova. Půdorysný tvar 
budovy (do písmene H) umožnil v kancelářích pro-
pojení různých typů pracovních zón pomocí spojo-
vacího proskleného krčku, který kromě výjimečného 
panoramatického výhledu nabízí sdílená pracovní 
místa, společenský prostor s rozmanitými formami 
sezení a kuchyňku s jídelní a kavárenskou částí. 

Jaké máte plány do budoucna v oblasti za-
stupování nájemců?

Příští rok oslavíme 10 let působení na trhu a naše 
hlavní poslání se od té doby nezměnilo – sázíme 
na nadstandardní kvalitu a komplexnost našich 
služeb. Vzhledem k úspěchům posledního roku 
plánujeme nabrat dalších cca 10 lidí během 
příštích šesti měsíců. Osobně vidím velký poten-
ciál na trhu průmyslových nemovitostí, kde chci 
během příštího roku skoro zdvojnásobit počet 
našich lidí. Kancelářské oddělení rozšíříme o pa-
desát procent naší poradenské kapacity. Ruku 
v ruce s tímto růstem budeme posilovat i Design 
& Build oddělení.

Klíčem k našemu úspěchu je zaměření na kvali-
tu našich služeb a týmovost. Kvalita jednotlivců 
je pro nás opravdu důležitá a věřím, že v tom je 
i naše konkurenční výhoda. Jako jedna z mála 
fi rem jsme s dopadem covid-19 nikomu nesnížili 
plat a všem dle jejich výkonnosti hradíme vysoké 
bonusy. Oproti konkurenci u nás totiž hodnotíme 
práci individuálně, a proto pokud jedinec má 
dobré výsledky, tak má vždy nárok na zcela nad-
standardní ohodnocení na úrovni, která je u kon-
kurence zcela nedosažitelná.

Nedávno proběhl 6. ročník soutěže Kanceláře 
roku – jaké trendy jste letos v soutěži zazna-
menali?
Kvalitní pracovní prostředí se stává pomalu, ale 
jistě standardem, vítězné fi rmy jsou ty, které se 
odlišují celkovými službami, které poskytují svým 
zaměstnancům. Zatímco rok 2020 byl ve zname-
ní rostoucí kvality regionálních realizací, loňský 
rok překvapil větším využíváním hybridního re-
žimu kanceláří, vyšším důrazem na udržitelnost 
a zeleň, a celkově praktičností designu prostor 
se zacílením na celkovou efektivitu práce. A to 
jak individuální, tak skupinovou. Letos budeme 
již tradičně na podzim pokračovat Kancelářemi 
roku na koloběžkách. Je to jedinečná příležitost, 
jak vidět osobně to nejlepší, co český trh nabízí. 
Účastníci akce se tak mohou těšit, že navštíví 
kupříkladu kanceláře společností Zásilkovna, 
Adastra Digital, Allen & Overy, Scott.Weber, 
Sazka, WPP a další.

Zásilkovna (Kanceláře 21. století, autor: Vrtiška & Žák)
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the search for leasing and investment savings 
prevails. Thus, companies tend to remain more 
often in the same premises for the next lease pe-
riod, as well. Most of the concluded deals were 
renegotiations. There are, of course, exceptions 
where companies invest in new offi  ces even dur-
ing a crisis. In this regard, I am very proud of our 
in-house team of architects and project manag-
ers, who have managed a whole range of inter-
esting orders. Personally, my favourites include 
the VWFS offi  ces at Bořislavka and we are now 
working hard to complete the offi  ces of KPMG 
Czech Republic in Brno. I also personally appre-
ciate the cooperation with Scott.Weber, where 
our Design & Build team helps the investor with 
new centres. However, there are dozens of proj-
ects that we have managed with this team over 
the last year.

In the context of the offi  ce market, we expect 
an increase in the average rent, which compen-
sates investors for lower yields from sales and 
higher construction costs. This creates a good 
opportunity for investors in existing properties to 
increase the yield.

Can you tell us more about the current proj-
ect for KPMG?
KPMG Czech Republic has decided to move its 
Brno offi  ces to the prestigious Vlněna project 
from CTP in the central part of the city. It is a new 
attractive location in the area of Zvonařka. Our 
design also counts on the principles of a hybrid 
work model, where employees have the fl exibility 
to choose work from the offi  ce or from home. The 
shape of the building (the letter H) has enabled 
the connection of diff erent types of work zones in 
the offi  ces by means of a connecting glass corri-
dor that, in addition to the exceptional panoramic 
view, off ers shared workplaces, a social space 
with various forms of seating and a kitchen with 
a dining and café area. 

What plans do you have for the future with 
regard to the representation of tenants?

Next year we will celebrate 10 years on the mar-
ket and our main mission has not changed since 
the beginning; we are betting on the superior 
quality and complexity of our services. Due to 
the successes of the last year, we are planning 
to recruit approximately 10 more people over the 
next six months. I personally see great potential 
in the industrial property market, where I want to 
almost double the number of our people over the 
next year. We will expand the Offi  ce Department 
by fi fty percent of our consulting capacity. Hand 
in hand with this growth, we will also be strength-
ening the Design & Build Department.

The key to our success is the focus on the qual-
ity of our services and teamwork. The quality of 
individuals is really important to us, and I believe 
that it is also our competitive advantage. We are 
one of the few companies that hasn’t reduced 
our salaries with the impact of covid-19, and 
we pay high bonuses to everyone according to 
their performance. Compared to the local com-
petition, we evaluate the work individually, and 
therefore if the individual has good results, he 

or she is always entitled to a completely above-
standard evaluation at a level that is completely 
unattainable at the competition.

The 6th annual Offi  ces of the Year awards re-
cently took place – what trends did you no-
tice in the competition this year?
A quality working environment is slowly but surely 
becoming the standard. The winning fi rms are 
those that diff er in the overall services they pro-
vide to their employees. While 2020 was marked 
by the increasing quality of regional construction, 
last year surprised us with the increased use of 
the hybrid offi  ce regime, an increased emphasis 
on sustainability and greenery, and the overall 
practicality of the design of the spaces, with a fo-
cus on overall work effi  ciency. Both individual and 
group effi  ciency. This autumn we will continue 
with the traditional Offi  ces of the Year on scooters. 
It is a unique opportunity to see the best that the 
Czech market has to off er in person. Participants 
can look forward to visiting, for example, the of-
fi ces of Zásilkovna, Adastra Digital, Allen & Overy, 
Scott.Weber, Sazka, WPP and more.

Poetizer (Small Offi  ces of the Year award, author: Tomáš Císař, Johana Sedláčková Vamberská)
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Své 30. výročí slaví letos Passerinvest Group, jeden z největších 
developerů v Česku. Společnost, která je synonymem urbanistic-
kého developmentu, je spjata především s rozvojem městské čtvrti 
Brumlovka v pražské Michli. Na 25hektarovém území ohraničeném 
pražskou magistrálou a ulicemi Baarova a Michelská vybudovala 

20 architektonicky rozmanitých budov zahrnujících špičkové kan-
celáře s pracovními místy až pro 15 tisíc lidí i moderní bydlení, do-
plněné o škálu obchodů, sportovišť, zelených parků i velkorysých 
veřejných prostor. Své místo tu našly i veřejně prospěšné stavby: 
vedle čtyř škol a školek také relaxační a sportovní centrum Balance 
Club Brumlovka a Společenské centrum Bethany. Projekt, do něhož 
developer investoval téměř 17 miliard korun, je tak inspirací, jak s in-
vencí proměnit zanedbaný brownfi eld v plnohodnotnou část města. 
Tím ale rozvoj nekončí. Lokalitu, která přilákala nejprestižnější fi rmy 
v zemi, čeká několik dalších bytových i komerčních etap; v neda-
lekých Roztylech pak fi rma buduje u stanice metra první z budov 
rozvojové oblasti Nové Roztyly. Kam směřují budoucí plány a jaká 
byla cesta k urbanistickému developmentu? Nejen o tom hovoříme 
s Radimem Passerem, předsedou představenstva, zakladatelem 
a majoritním vlastníkem Passerinvest Group.

Společnost Passerinvest je dnes jedním z největších developerů 
v zemi. Jaké byly ale začátky vašeho podnikání? Jak se stal Radim 
Passer developerem?
Myslím, že klíčová byla na začátku vůbec odvaha začít podnikat. Realitní 
trh do roku 1989 neexistoval, obor podnikání v nemovitostech byl něčím 
zcela novým a potřebné know-how mohli přinést jedině ti, kteří již měli zku-
šenosti ze zahraničí. Už počátkem 90. let jsem s respektem sledoval, jak 
v Praze vznikají nové moderní domy, v té době je ale stavěli jen zahraniční 
developeři. Důležitým momentem bylo také mé setkání s Václavem Skalou, 
u něhož jsem rok pracoval a který byl pro mě v mnohém inspirací. Lákalo 
mě už tehdy stavět nové budovy, nebo alespoň domy pěkně rekonstruovat. 
Zároveň jsem si byl vědom toho, že je potřeba začít v malém. Firmu jsem 
tedy založil v prosinci 1991 už s touto vizí – být developerem.

Začínali jste na Vinohradech. Kdy jste dokončili svůj vůbec první 
projekt?
Nejdříve jsme nakupovali a obchodovali s činžovními domy, než jsme zís-
kali vlastní kapitál v potřebné výši, bez kterého se development dělat nedá. 
Už od počátku se nám dařilo. Postupně jsme začali s částečnými rekon-
strukcemi domů na Vinohradech a byli jsme mezi prvními, kteří nabízeli 
v roce 1992 byty do osobního vlastnictví. První komplexní projekt přišel 

Radim Passer, předseda představenstva, zakladatel a majoritní vlastník společnosti 
Passerinvest Group

PASSERINVEST GROUP slaví 30. výročí, za sebou má projekty za 
20 miliard korun, v příští dekádě připravuje investice za 35 miliard
30 let developmentu s Radimem Passerem
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Passerinvest Group, one of the largest devel-
opers in the Czech Republic, is celebrating its 
30th anniversary this year. The company, which 
is synonymous with urban development, is 
connected mainly with the development of the 
Brumlovka district in Prague’s Michle district. 
On the 25 hectare territory bordered by the 
Prague magistrála and Baarova and Michelská 
streets, it has built 20 architecturally diverse 
buildings, including top offi  ces with jobs for 
up to 15 thousand people and modern hous-
ing, complemented by a range of shops, 
sports facilities, green parks and large pub-
lic spaces. Public buildings have also found 
their place here: in addition to four schools 

and preschools, there is also the Balance 
Club Brumlovka relaxation and sports centre 
and the Bethany social centre. The project, in 
which the developer invested almost 17 billion 
crowns, is thus an inspiration for how to turn 
a neglected brownfi eld into a full-fl edged part 
of the city. But this is not the end of the develop-
ment: Several more residential and commercial 
phases await the location, which has attracted 
the most prestigious companies in the country. 
In nearby Roztyly, the company is building the 
fi rst of the buildings of the Nové Roztyly devel-
opment area near the metro station. Where are 
future plans leading and what was the path to 
urban development? We talked about all this 

and more with Radim Passer, the Chairman of 
the Board of Directors, founder and majority 
shareholder of Passerinvest Group.

Passerinvest is now one of the largest devel-
opers in the country. But what was it like when 
your business was just getting started? How 
did Radim Passer become a developer?
I think the courage to start doing business was cru-
cial at the beginning. Until 1989, there was no real 
estate market, the sector was something completely 
new and only those who had the necessary experi-
ence from abroad could bring the necessary know-
how. In the early 90s, I watched with respect how 
new modern buildings were going up in Prague, 
but only foreign developers built them at that time. 
An important moment was also my encounter with 
Václav Skala. I worked in his fi rm for a year, and this 
was a great inspiration for me. I already wanted to 
build new buildings back then, or at least to recon-
struct buildings nicely. At the same time, I was aware 
of the need to start out small. Thus, when I founded 
the company in December 1991, it was already with 
this vision: to be a developer.

You started in Vinohrady. When did you com-
plete your very fi rst project?

Filadelfi e, the headquarters of Passerinvest Group, and the elementary and secondary school Elijáš in Brumlovka
city quarter ■ Developer/Investor: Passerinvest Group

PASSERINVEST GROUP celebrates 30th anniversary
with projects worth 20 billion crowns under its belt,
in the next decade it is preparing investments for 35 billion 
Thirty years of development with Radim Passer

Green roof gardens for work and relax in Brumlovka
Developer: Passerinvest Group
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až v roce 1994 v ulici Nad Petruskou, což byly 
v tu dobu téměř jediné velikostně nadstandardní 
byty, které bylo možno v Praze koupit. V řadě ob-
lastí jsme byli už tehdy na trhu průkopníky.

Ve kterém roce jste postavili své první kance-
láře, bylo to až na Brumlovce nebo již dříve?
Úplně první kanceláře vznikly právě na Petrusce, 
ale pouze pro potřeby fi rmy Passerinvest. První 
zkušenost s kancelářemi vyšší kategorie zname-
nal rok 1997, kdy jsme kompletně zrekonstruo-
vali secesní dům na Vinohradské třídě a uvedli 
jej do provozu jako kvalitní kancelářskou budo-
vu s maloobchodními plochami v přízemí. O rok 
později už následovalo dokončení první novo-
stavby – první etapy Brumlovky.

Městská čtvrť Brumlovka dodnes patří k nej-
větším urbanistickým projektům v Praze. 
Postupně se rozrostla ze tří na 25 hektarů, 
což je téměř dvojnásobek největších roz-
vojových projektů současnosti. Kdy jste do 
území vstoupili?
Území Brumlovky jsme objevili v roce 1992 díky 
mému otci. Jednalo se o brownfi eld, kde stály v té 
době neprostupné stavební dvory a provozní objek-
ty fi rmy Pražská stavební obnova. Přestože jsme 

zpočátku uvažovali o tom, že ho připravíme k zá-
stavbě a prodáme, nakonec jsme uvěřili v jeho po-
tenciál a vsadili jsme na jeho další rozvoj. Vlastnili 
jsme tu tenkrát jen 3,5 hektaru. Městská část 
Praha 4 spolu s útvarem hlavního architekta vypsa-
la urbanistickou soutěž na celé rozvojové území, 
kde později vyrostla současná čtvrť Brumlovka, 
tedy oblast vymezenou trojúhelníkem ulic Baarova, 
Michelská a magistrálou. V soutěži, jíž jsme už ten-
krát podpořili zhruba 300 tisíci korunami, zvítězil 
mezi pěti ateliéry architekt Jan Aulík. A tehdy za-
čala naše dlouholetá spolupráce. Zároveň vznikla 
vize prvních 6 etap Brumlovky, což jsou z dnešního 
pohledu objekty Budova C, Budova B, Budova A, 
Budova D a obě části Villas; zhruba v tomto pořadí 

jsme je také začali stavět. Územní rozhodnutí na 
všech šest budov se nám podařilo získat už na po-
čátku roku 1995. Tedy za dnes neuvěřitelný rok a půl.

Hned z počátku jste získali také prestižní ná-
jemce. Jak jste výstavbu fi nancovali?
České banky nebyly tehdy ještě privatizované. 
Kancelářské budovy měly navíc nájmy v němec-
kých markách a české banky v markách fi nan-
covat neuměly. V roce 1996 jsme už ale jednali 
s Hewlett-Packard, která hledala nové kance-
láře, a naše budova se jim líbila. Díky heads of 
terms s majoritním nájemcem jsme nakonec 
uzavřeli dohodu o fi nancování s německou 
bankou Bayerische HypoVereinsbank. Což byl 
pro nás jako českého developera velký úspěch. 
Ekvity partnerem projektu se stala 50:50 fi rma 
PSJ, která už měla za sebou např. rekonstruk-
ci Obecního domu, a byla poté i generálním 
dodavatelem stavby většiny etap  severní části 
Brumlovky. Na podzim 96 se pak skutečně zača-
lo stavět. Následně přišli další velcí nájemci – 3M 
a GE. Když jsme měli na terase „Céčka“ open 
párty, což bylo v polovině roku 1998, začaly bag-
ry hrabat stavební jámu pro Budovu B.

Klíčovým byl poté rok 2000, kdy jste prodali 
první dvě dokončené budovy velkému insti-
tucionálnímu investorovi – nemovitostnímu 
fondu Heitman. Co to znamenalo pro rozvoj 
Brumlovky a pro trh obecně?
Byla to vůbec první velká investiční institucio-
nální transakce na trhu kancelářských nemo-
vitostí v Česku. V tomto roce jsme také získali 
dalšího klíčového nájemce, společnost Eurotel,
na 25 000 m2, což byl ve své době největší ná-
jemní kontrakt v zemích střední Evropy. Díky 
tomu se začaly stavět další tři etapy Brumlovky: 
Budova A, Budova D a Villas. Podařilo se nám 
také dokončit akvizici pozemků pro budoucí 
etapy Alpha, Beta a Gamma od společnosti 
Multiprojekt. Tím, že jsme překročili Vyskočilovu 
ulici, jsme již o celé budoucí čtvrti mohli začít 
přemýšlet v daleko širším kontextu. Tato část 
znamenala také významné rozšíření podílu slu-

Pohled na Budovu B a nové náměstí E.G. Whiteové na Brumlovce ■ Developer/Investor: Passerinvest Group

Dětské hřiště Baarova na Brumlovce
Investor: Passerinvest Group
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First, we bought and traded blocks of fl ats until we 
got the necessary equity, without which no devel-
opment can be done. From the beginning we were 
successful: we gradually started with the partial re-
construction of the buildings in Vinohrady and we 
were among the fi rst to off er fl ats to own in 1992. 
The fi rst comprehensive project came in 1994 
on Nad Petruskou Street, which featured at that 
time almost the only larger-size fl ats that could be 
bought in Prague. So, in many areas we were al-
ready pioneers on the market back then.

In which year did you build your fi rst offi  ces, 
was it already in Brumlovka or before?
The very fi rst offi  ces were built on Nad Petruskou 
Street, but only for the needs of Passerinvest. 
The fi rst experience with higher-end offi  ces was 
in 1997, when we completely renovated an Art 
Nouveau building on Vinohradská Avenue and 
put it into operation as a high-quality offi  ce build-
ing with retail spaces on the ground fl oor. This was 
followed a year later with the completion of the fi rst 
new building, the fi rst phase of Brumlovka.

Brumlovka is still one of the largest urban 
projects in Prague. It has gradually grown 
from 3 to 25 hectares, which is almost twice 
the size of the largest current development 
projects. When did you enter the area?
We discovered the area of Brumlovka in 1992 
thanks to my father. It was a brownfi eld where the 
impenetrable construction yards and operating 
buildings of the company Pražská stavební ob-
nova were standing at the time. Although at fi rst 
we were considering preparing it for construc-

tion and selling it, we ultimately believed in its 
potential and we bet on its further development. 
We only owned 3.5 hectares at that time. The 
Prague 4 municipal district together with the Main 
Architect’s Department announced an urban com-
petition for the entire development area where the 
current Brumlovka neighbourhood later grew up, 
an area defi ned by the triangle of Baarova and 
Michelská streets and the magistrála. From fi ve 
studios, architect Jan Aulík won the competition, 
which we supported by roughly 300 thousand 
crowns at that time. And that’s how our long-term 
cooperation began. At the same time, the vision 
of the fi rst six stages of Brumlovka was created, 
which are from today’s point of view the buildings 
Budova C, Budova B, Budova A, Budova D and 
both parts of Villas; we also started to build them 
in roughly this order.  We managed to get the zon-
ing and planning decision for all six buildings at the 
beginning of 1995. That’s only a year and a half, 
which is hard to believe today.

Right from the beginning you also acquired 
a prestigious tenant. How did you fi nance the 
construction?
The Czech banks were not yet privatised at the 
time. Moreover, offi  ce buildings had rents in 
German marks and the Czech banks couldn’t 
provide fi nancing in marks. In 1996, however, we 

were already negotiating with Hewlett-Packard, 
who was looking for new offi  ces and they liked 
our building. Thanks to the Heads of Terms with 
the majority tenant, we fi nally concluded a fi nanc-
ing agreement with the German bank Bayerische 
HypoVereinsbank. Which was a great success for 
us, as a Czech developer. PSJ, which had already 
completed the reconstruction of the Municipal 
House, became the 50:50 equity partner, and was 
then the general contractor of the construction of 
most stages of the northern phase of Brumlovka. 
Then, in the autumn of ‘96, construction really got 
underway. More large tenants subsequently came: 
3M and GE. When we had the grand opening par-
ty on the terrace of Building C, which was in mid-
1998, the excavators started digging the excava-
tion pit for Building B.

Another key year was 2000, when you sold 
the fi rst two completed buildings to a large 
institutional investor – the Heitman real estate 
fund. What did this mean for the development 
of Brumlovka and for the market in general?
It was the fi rst major institutional investment 
transaction on the offi  ce real estate market in 
the Czech Republic. In that year we also ac-
quired another key tenant, Eurotel, on 25,000 m2, 
which was at the time the largest lease contract 
in the Central European countries. As a result, we 

Baarův Park – a public green park at Brumlovka ■ Investor: Passerinvest Group

Brumlovka Square and Brumlovka building 
Developer/Investor: Passerinvest Group
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žeb. Pokud vezmu prvních šest etap, jimiž skon-
čila naše spolupráce s PSJ, dosahovaly celkem 
cca 65 000 m2. Když přibyly budovy Alpha, Beta, 
Gamma a budova Brumlovka, měl projekt najed-
nou víc než dvojnásobnou velikost; v tu chvíli už 
byl bezkonkurenčně největším moderním kance-
lářským centrem v Praze. 

Přelom tisíciletí byl pro vás také důležitým 
životním milníkem…
V roce 1998 do mého života vstoupil Pán Ježíš 
Kristus a v následujícím roce jsem se nechal 
pokřtít. Což byl pro můj osobní i profesní život 
zásadní okamžik, kdy jsem pochopil, že věci, 
které se podařily, nejsou jenom dílem náho-
dy nebo štěstí… a že statky, které máme na 
Zemi, jsou nám propůjčeny jen na omezenou 
dobu. Na Brumlovce jsme poté vybudovali 
i řadu pěkných neziskových staveb: především 
křesťanskou mateřskou školku, základní školu 
a střední školu Elijáš nebo Společenské cent-
rum Bethany, kde se mohou lidé zamýšlet i nad 
duchovními hodnotami. 

Vraťme se ještě do roku 2007, kdy jste dokon-
čili budovu Gamma a také Budovu E (Centrálu 
ČEZ), na opačné straně Vyskočilovy ulice. 
Obě získali opět mezinárodní investoři. Jaká 
byla aktivita na investičním trhu a na jaké 
úrovni se pohybovaly výnosy?
Každý náš projekt a prodej znamenal na trhu 
nový banchmark – tedy nejnižší yield, jaký se 
do té doby zobchodoval. Gammu jsme prodali 
za 5,07 %, ČEZ dokonce za 4,59 %. Což bylo 
v té době nepředstavitelné. Investorů, kteří nám 
dali nabídku, bylo téměř 20 na každou z těchto 
budov. V tu dobu jsme již měli také zajištěny po-
zemky i pro další etapy: pro budovu Delta, která 
je dnes se 41 000 m2 vůbec největší budovou lo-
kality Brumlovka, a pro Filadelfi i, kterou jsme za-
čali o rok později stavět. Financování se nám po-
dařilo získat ještě před pádem Lehman Brothers, 
tedy v době, než skončilo oněch biblických 7 let 
hojnosti a začala fi nanční krize.

Budova Filadelfi e je architektonickou a výš-
kovou dominantou celé čtvrti a současně 
sídlem společnosti Passerinvest. Byla ale 
i jednou z vašich nejnáročnějších staveb…
Filadelfi e byla naše vůbec nejnáročnější a také 
nejdražší stavba. Jednak proto, že se na praž-
ské poměry jedná o výškovou budovu, vlastně 
nejvyšší kancelářskou, která do té doby v Praze 
po revoluci nově vznikla, a také proto, že ve 
spodních patrech zahrnuje i významný podíl 
retailu, nad nímž je druhá základová deska. Ta 
sama o sobě znamenala investici přes 100 mili-
onů korun. Navíc dům, který by měl za běžných 

okolností zhruba 600 parkovacích stání, jich má 
v podzemních podlažích ještě o 400 více. Vedle 
stání pro nájemce jsme tu vybudovali i poměrně 
rozsáhlý veřejný parking. Což bylo ale důležité 
pro budoucnost projektu. Díky tomu se nám ni-
kdy nestalo, že bychom nemohli uspokojit poža-
davky našich klientů a návštěvníků na parkování. 
Což je jeden z významných benefi tů Brumlovky. 
Současně s Filadelfi í jsme dokončili i krásný 
Baarův park. Tím dostalo území za budovami 
Villas, které bylo dlouhodobě zdevastované, 
zcela nový rozměr.

Baarův park před Filadelfi í je jedním z nej-
oblíbenějších míst Brumlovky. Ta je ostatně 
svými veřejnými prostory a parky vyhlášená, 
stejně jako zelenými střešními terasami, jimiž 
udala ve své době na trhu nový směr. Jakou 
částku jste do současnosti do vybudování 
a údržby veřejných prostor investovali?
Jako urbanistický developer jsme se snažili vždy 
pracovat s určitou dávkou velkorysosti. Pokud 
sečteme všechny investice do veřejných pro-
stor, jako jsou náměstí, ulice a parky, dopravní 
infrastruktury, veřejně prospěšných staveb, jako 
školy, školky, do vodních prvků, zelených střeš-
ních zahrad a tzv. zelenomodré infrastruktury, tj. 
věcí, které nenesou návratnost, bylo to už kolem 
roku 2010, kdy byla Filadelfi e dokončena, zhru-
ba 10–11 % z celkových investic na Brumlovce. 
A v zásadě to tak zůstalo dodnes. Což rozhodně 
nebývalo u developerů zvykem, přestože dnes 
se již situace začíná pomalu měnit. Jen Balance 
Club Brumlovka znamenal investici někde kolem 
400 milionů korun, školy 300 milionů, renovace 
ulice Želetavská dalších 100 milionů. Pokud ale 
uděláte např. pěknou silnici nebo náměstí, a lidé 
se místo asfaltu dívají na přírodní kámen, který 
je navíc propustný, tak to celé vytváří atmosféru 
v lokalitě. Zodpovědný developer dnes možná 
investuje do neziskových aktivit v okolí svého 
projektu cca 1–2 %. Pokud my investujeme ně-
kolikanásobek, myslím, že už je to vidět. A věřím, 
že jsme příkladem i pro ostatní, jak systematicky 
a urbanisticky čistě rozvíjet jednu lokalitu.

Střešní zahrada Budovy B s pohledem na Filadelfi i
Developer/Investor: Passerinvest Group

Společenské centrum Bethany na Brumlovce
Investor: Passerinvest Group
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started to build three more phases of Brumlovka: 
Budova A, Budova D and Villas. We also man-
aged to complete the acquisition of the land for 
the future phases of Alpha, Beta and Gamma from 
Multiprojekt. By crossing Vyskočilova Street, we 
could already start thinking about the whole future 
neighbourhood in a much wider context. This part 
also meant a signifi cant expansion in the share of 
services. If I take the fi rst six phases, which ended 
our cooperation with PSJ, they reached a total of 
about 65,000 m2. When the Alpha, Beta, Gamma 
and Brumlovka buildings were added, the project 
suddenly had more than twice the size; at that mo-
ment it was already the largest modern offi  ce cen-
tre in Prague bar none. 

For you, the turn of the millennium was also 
an important milestone in your life…
In 1998, the Lord Jesus Christ entered my life 
and in the following year I was baptised. This was 
a crucial moment for my personal and professional 
life, when I understood that things that were suc-
cessful are not just a result of chance or luck… 
And that the possessions we have here on Earth 
are only lent to us for a limited period of time. We 
then built several attractive non-profi t buildings on 
Brumlovka: especially the Christian preschool, 
elementary school and secondary school Elijáš, 
and the Bethany social centre, where people can 
also meditate on spiritual values. 

Let’s go back to 2007, when you fi nished the 
Gamma building as well as Budova E (the 
headquarters of ČEZ) on the opposite side 
of Vyskočilova Street. Once again, both were 
acquired by international investors. What was 
the activity on the investment market and on 
what level were the yields?
Each of our projects and sales has reached a new 
benchmark on the market, the lowest yield that 
has been traded until that time. We sold Gamma 
for 5.07 %, and ČEZ in fact for 4.59 %. That was 
unimaginable at that time. There were almost 20 
investors who gave us an off er for each of these 
buildings. At that time, we had also already se-

cured land for the next phases: for the Delta build-
ing, which at 41,000 m2 is now the largest building 
in Brumlovka, and for Filadelfi e, which we started 
building a year later. We managed to obtain fund-
ing before the Lehman Brothers collapse, that is 
before the end of those biblical 7 years of abun-
dance and the start of the fi nancial crisis.

The Filadelfi e building is the architectural and 
high-rise landmark of the entire neighbour-
hood, and also Passerinvest’s headquarters. 
But it was also one of your most demanding 
buildings…
Filadelfi e was our most demanding as well as 
most expensive construction ever. First, because it 
is in Prague terms a high-rise building, actually the 
tallest offi  ce building that had been newly built in 
Prague after the revolution until that time, and also 
because it also includes a signifi cant share of retail 
on the lower fl oors, over which a second founda-
tion plate was placed. That alone represented an 
investment of over 100 million crowns. In addition, 
the building, which would under normal circum-
stances have about 600 parking spaces, has 400 
more on the underground levels. In addition to the 
parking spaces for the tenants, we also built a rela-
tively large public parking lot. But that was impor-

tant for the future of the project. Thanks to this, we 
have always been able to satisfy the requirements 
of our clients and visitors for parking. This is one of 
the signifi cant benefi ts of Brumlovka. At the same 
time as Filadelfi e, we also completed the beautiful 
Baar Park. Thus, the area behind the Villas build-
ings, which had been devastated for a long time, 
gained a whole new dimension.

Baar Park in front of Filadelfi e is one of the 
most popular places in Brumlovka. It is, after 
all, renowned for its public spaces and parks, 
just like the green rooftop terraces that gave 
a new direction to the market in its time. What 
amount have you invested in building and 
maintaining the public spaces to date?

Brumlovka: Delta offi  ce building – a green roof garden 
for work and relax

Filadelfi e – entrance lobby ■ Developer/Investor: Passerinvest Group
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Kancelářské budovy na Brumlovce, které 
v mnoha směrech předběhly svou dobu, při-
lákaly i řadu nadnárodních gigantů. Můžete 
některé z nich připomenout?
Pokud vezmeme 20 největších transakcí v historii 

pražského trhu, bude tam mít Brumlovka významné 
zastoupení. Dnes máme řádově 80 nájemců a šest 
z nich s plochami přes 10 000 m2, kteří využívají 
v součtu dvě třetiny našich kancelářských ploch. 
To si myslím, že je unikátní faktor. S mnohými jsme 
podepsali smlouvy dokonce opakovaně. Například 
se společností Eurotel na 25 000 m2 a následně 
již pod názvem Telefonica O2 na 30 000 m2. GE 
Money Bank se rozrostla na 11 000 m2 a pozdě-
ji jsme podepsali kontrakt s Moneta Money Bank 
na 21 000 m2. Tzn. řada jich u nás expandovala na 
víc než dvojnásobek. Dalším příkladem je Hewlett-
Packard, jeden z prvních klientů, který expando-
val ze 4 500 m2 až na 21 000 m2, nebo Microsoft, 
který začínal na 4 500 m2 a do roku 2015 vyrostl 
na 12 000 m2. Letos si navíc pronajali i několik tisíc 
fl exibilních kancelářských prostor v nově zrenovo-
vané Budově B. K největším patří také UniCredit 
Bank (25 000 m2), která u nás loni prodloužila svou 
smlouvu až do roku 2033. Tím šestým je společnost 
ČEZ, která využívá na Brumlovce přes 25 000 m2. 
Všechny tyto společnosti sídlí u nás dlouhodobě, 
což je velkým oceněním našich služeb.

Společnost Passerinvest je dnes neje-
nom developerem, ale také investorem. 
V roce 2014 jste začali původně prodané 
kancelářské budovy vykupovat nazpět. 

Poslední jste získali nedávno…
Letos v září jsme odkoupili od společnosti 
Immofi nanz budovu Gamma, která má rozlo-
hu 30 000 m2 a je už sedmou budovou, kterou 
jsme na Brumlovce získali nazpět. První byla 
Alpha v roce 2014, o rok později následovala 
Beta, v roce 2016 Budova A a Budova B, rok 
poté „Déčko“ a v roce 2018 Villas. Všechny tyto 
akvizice nám umožňují být našim klientům blíže, 
a v okamžiku, kdy vlastníme většinu klíčových 
budov Brumlovky, nabývají naše možnosti rozvo-
je areálu novou dimenzi. Veškeré budovy, které 
vlastníme, prošly zásadní modernizací, tak aby 
nabízely opět nejvyšší standard a krásné a udr-
žitelné prostředí.

Brumlovka zahrnuje vedle kancelářských bu-
dov také poměrně významný podíl bydlení. 
Dnes spěje do fi nále bytový dům Oliva. Jakou 
roli bude hrát rezidenční sektor ve vašich dal-
ších aktivitách? Už v roce 2012 jste dokončili 
podle návrhu architektů CMC nadstandardní 
bytový projekt Rezidenční park Baarova…
Rezidenční park Baarova měl od začátku ambici 
patřit mezi přední rezidenční projekty v Praze. Je 
unikátní i tím, že nabízí v průměru stometrové byty 
– 142 bytových jednotek, které mají dohromady 
14 000 m2. Podobné projekty už zřejmě vznikat 
nebudou. S tím, jak extrémně vzrostly náklady, 
je tlak na to, aby vznikaly spíše byty o menších 
dispozicích. Park Baarova jsme dokončili v době, 
kdy ceny klesaly, část bytů jsme tedy na čas 
pronajali a po oživení trhu je se ziskem prodali. 
Bytový dům Oliva, což je krásná moderní stavba 
přímo u parku Brumlovka, přišel na trh naopak 
v období boomu, takže všechny byty byly proda-
né v řádu měsíců. V září jsme uvedli do provozu 
také další školku v budově Olivka, která nabídne 
i příjemnou kavárnu a unikátní model švýcarské 
železnice. S rezidenční výstavbou počítáme i do 
budoucna, v dalších etapách rozvoje Brumlovky. 
Pokud se podaří uzavřít potřebné majetkoprávní 
vztahy, mohlo by tu přibýt v příštích letech řádo-
vě 600–700 nových bytů. Což si myslím, že areál 
významně oživí. Dalších 600 bytových jednotek 

Brumlovka: Rezidenční park Baarova ■ Developer: Passerinvest Group

Nová Želetavská ulice na Brumlovce
Investor/Developer: Passerinvest Group
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As an urban developer, we have always tried to 
work with a certain amount of generosity. If we add 
together all the investments into public spaces such 
as squares, streets and parks, transport infrastruc-
ture, public utility buildings, such as schools and 
preschools, water elements, green rooftop gardens 
and the so-called green-blue infrastructure, i.e., 
things that do not bear a return, it was already about 
10–11 % of the total investment in Brumlovka back 
in around 2010, when Filadelfi e was completed. This 
has essentially remained the same to this day. This 
was certainly not common for developers, although 
today the situation is slowly beginning to change. 
Balance Club Brumlovka alone meant an invest-
ment of somewhere around 400 million crowns, the 
schools 300 million, the renovation of Želetavská 
street another 100 million. But if you make a nice 
road or square, for example, and people get to look 
not at asphalt, but rather at natural stone, which is 
also permeable, then it all creates the atmosphere in 
the locality. Today, a responsible developer may in-
vest about 1–2 % in non-profi t activities in the vicinity 
of its projects. If we are investing several times more, 
I think it is easy to see. And I believe that we are an 
example for others, as well, on how to systematically 
and urbanistically develop a single location.

The offi  ce buildings in Brumlovka, which in 
many ways were ahead of their time, have at-
tracted a number of multinational giants. Can 
you remind us of some of them?
If we look at the 20 largest transactions in the his-
tory of the Prague market, Brumlovka will have 
a signifi cant representation there. Today we have 
on the order of 80 tenants and six of them with ar-
eas over 10,000 m2, who use a total of two-thirds 
of our offi  ce space. I think this is a unique factor. 
In fact, we have even signed contracts repeatedly 
with many of them. With Eurotel, for example, on 
25,000 m2 and subsequently, this time under the 
name Telefonica O2, on 30,000 m2. GE Money 
Bank has grown to 11,000 m2 and we later signed 
a contract with Moneta Money Bank for 21,000 m2. 
This means that many of them have expanded to 
more than double their size. Further examples are 

Hewlett-Packard, one of our fi rst clients, which ex-
panded from 4,500 m2 to 21,000 m2, and Microsoft, 
which started at 4,500 m2 and grew to 12,000 m2

by 2015. This year, they also leased several thou-
sand metres of fl exible offi  ce spaces in the newly-
renovated Budova B. The largest transactions 
include UniCredit Bank (25,000 m2), which ex-
tended its contract with us last year until 2033. The 
sixth is ČEZ, which uses more than 25,000 m2 in 
Brumlovka. All these companies have been based 
here for a long time, which is a great appreciation 
of our services.

These days, Passerinvest is not only a devel-
oper, but also an investor. In 2014, you started 
to buy back the offi  ce buildings you originally 
sold. You recently acquired the last one…
This September, we bought the Gamma building 
back from Immofi nanz. It has an area of 30,000 m2

and is the seventh building that we got back for 
Brumlovka. The fi rst was Alpha in 2014, followed 
a year later by Beta, then Budova A and Budova 
B in 2016, followed by Budova D a year later and 
Villas in 2018. All of these acquisitions allow us to 
be closer to our clients, and at the moment when 
we own most of the key buildings of Brumlovka, 
our possibilities for the development of the com-
plex take on a new dimension. All the buildings we 
own have undergone major modernisation to off er 

the highest standards and a beautiful and sustain-
able environment.

In addition to offi  ce buildings, Brumlovka 
also includes a relatively signifi cant share of 
housing. Today, Oliva is heading into its fi nal 
stretch. What role will the residential sector 
play in your other activities? Back in 2012 you 
completed the deluxe residential project Baar 
Residential Park according to the design of 
the architects of CMC…
From the very beginning, Baar Residential 
Park’s ambition was to be one of the leading resi-
dential projects in Prague. It is also unique in that 
it off ers on average 100 m2 fl ats: 142 fl ats that 
have a total of 14,000 m2. Such projects will appar-
ently not be created anymore. Since costs have 
risen extremely, there is pressure to build fl ats with 
smaller layouts instead. We completed Baar Park 
at a time when prices had fallen, so we rented 
some of the fl ats for a while and then sold them 
profi tably after the market revived. On the contrary, 
the Oliva block of fl ats, which is a beautiful modern 
building right next to Brumlovka Park, came to the 
market during a boom period, so all the fl ats were 
sold in a matter of months. In September, we also 
launched another preschool in the Olivka building, 
which will also off er a pleasant café and a unique 
model of the Swiss railway. We are also counting 

Athletic stadium at Brumlovka ■ Investor/Developer: Passerinvest Group
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postavíme v rámci našeho projektu Arboretum 
v brownfi eldu Interlovu na Nových Roztylech. 

Kolik budov jste od počátku až do součas-
nosti na Brumlovce vybudovali? Jakou to 
představuje výši investice a jaká investice 
vás ještě čeká? Kdy by mohla být celá čtvrť 
kompletně hotova?
Proinvestováno máme zatím zhruba 16–17 mili-
ard korun, což reprezentuje cca 250–260 tisíc m2. 
U dalších cca 190 000 m2 bytových a komerčních 
ploch, které nás ještě čekají, předpokládáme 
investici víc než 22 miliard korun. Což dobře ilu-
struje extrémní nárůst cen veškerých vstupů: po-
zemků, vykupovaných nemovitostí a samozřejmě 
i bankovního fi nancování a stavebních nákladů.

Dnes je zkolaudováno 18 budov. Pokud započí-
táme i Olivku s kavárnou a mateřskou školkou 
a bytový dům Oliva, které budou hotovy v nej-
bližší době, bude jich celkem 20. V nejbližší době 
plánujeme také výstavbu dalších objektů – Hila 
a Orion (každý cca 25 000 m2), nabídnou jak kan-
celáře, tak i nájemní bydlení a obchodní prostory. 
S výstavbou Hily bychom mohli začít už počát-
kem příštího roku, pokud se týká Orionu, zatím 
máme v plánu 3. až 4. kvartál 2023. Dohromady 
by celou čtvrť mělo tvořit 25 budov v horizontu 
9–10 let, kdy bychom mohli Brumlovku komplet-
ně dokončit a urbanisticky pěkně uzavřít.

Další rozsáhlý rozvojový projekt nové čtvrti 
pro několik tisíc lidí připravujete v lokalitě 
Nové Roztyly. Na jaře byl položen základní 
kámen kancelářské budovy Roztyly Plaza 
podle projektu ateliéru Aulík Fišer architekti, 
která je startovní čarou budoucí revitalizace 
celé oblasti v okolí stanice metra Roztyly. Jak 
je daleko výstavba a jak pokračují pronájmy?
Pro budovu Roztyly Plaza se nám podařilo získat 
majoritního nájemce, který obsadí cca 10 000 m2

z celkových 21 900 m2. Což je zhruba polovina kan-
celářských prostor a na současném trhu zásadní 
nájemní transakce tohoto roku. Bude jím společ-
nost SCS Software, rostoucí perspektivní fi rma 
ze sektoru IT. V přízemí vzniknou maloobchodní 
plochy, které obslouží vedle nájemců kancelářské 
části i cestující přilehlého autobusového terminálu 
a stanice metra. Předpokládáme, že v řádu týdnů 
začne stavba růst nad zem. Dokončení budovy je 
stanoveno na začátek roku 2024.

Součástí projektu je i revitalizace nedale-
kého brownfi eldu Interlov, kde jste již vy-
budovali rozsáhlý přírodní park o ploše 4,5 
hektaru, který zahrnuje cyklostezku a řadu 
sportovišť využívaných obyvateli celé Prahy. 
Podobně jako na Brumlovce i tady proběhla 
v minulosti urbanistická soutěž, ve které zví-
tězil ateliér A8000. Co vše v rámci budoucí 
čtvrti Nové Roztyly vyroste?

Počítáme s výstavbou celkem pěti etap, které by 
měly dohromady nabídnout zhruba 150 000 m2. 
U frekventované Jižní spojky vznikne kancelář-
ská budova Sequoia, která odcloní klidnější re-
zidenční část s cca 600 byty blíže ke Krčskému 
lesu, z nichž 400 by mělo tvořit vlastnické 
a 200 jednotek nájemní bydlení. Dvě etapy, na 
kterých teprve pracujeme, jsou stejně jako budo-
va Roztyly Plaza situovány v okolí stanice met-
ra. Jejich výstavba bude ale záviset na dalších 
jednáních s dopravním podnikem a útvarem roz-
voje hlavního města Prahy. Dobrou zprávou je, 
že byla nedávno po 15 letech schválena změna 
územního plánu umožňující rezidenční zástavbu 
na území Interlovu. Což je významný okamžik. 
A věříme, že v příštích letech nahradí někdejší 
zanedbanou lokalitu, která byla cílem bezdo-
movců, čtvrť, která bude příjemným a bezpeč-
ným místem pro práci i pro život.

Celková investice do revitalizace území Roztyl 
by se měla pohybovat v úrovni cca 13 miliard 
korun. Pokud jsme dosud – včetně ostravské-
ho projektu Nová Karolina Park – proinvestovali 
zhruba necelých 20 miliard korun, čeká nás do 
budoucna dalších pětatřicet miliard.

Je pro vás zajímavý do budoucna i rozvoj 
dalších pražských stanic metra?
Určitě jsou pro nás vedle Roztyl zajímavé i sta-
nice metra Kačerov a Budějovická, které jsou 
v naší spádové oblasti. Budějovické náměstí má 
potenciál pro development projektu evropského 
formátu. A pokud by tu takový projekt měl vznik-
nout, chtěli bychom být u toho.

Společnost Passerinvest slaví letos 30. vý-
ročí – tři dekády developerských aktivit. 
Prakticky od nuly a navzdory řadě výzev 
a turbulencí ekonomiky jste vybudoval fi r-
mu, která dnes stojí na čele českého rea-
litního a developerského trhu. Jak vnímáte 
těch 30 let, když se ohlédnete zpátky?
Je to veliká radost a veliká vděčnost. Vděčnost 
Pánu Bohu a obrovské poděkování celému týmu 

Nová čtvrť Brumlovka v Praze 4 – Michli – letecký pohled ■ Developer/Investor: Passerinvest Group
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on residential construction in the future, in the next 
phases of Brumlovka’s development. If we man-
age to conclude the necessary property relations, 
there could be 600–700 new fl ats added to the 
market in the coming years. I think this will enliven 
the area signifi cantly. We will be building another 
600 fl ats in our Arboretum project in the Interlov 
brownfi eld at Nové Roztyly. 

How many buildings have you built in 
Brumlovka from the beginning to the present 
day? What do you estimate the amount of the 
investment to be and what investment still 
awaits you? When could the entire neighbour-
hood be completely fi nished?
So far, we have invested about 16–17 billion crowns, 
which represents about 250–260 thousand m2. For 
the other approximately 190,000 m2 of fl ats and 
commercial space that still awaits us, we expect an 
investment of more than 22 billion crowns. This eas-
ily illustrates the extreme price increase of all inputs: 
land, purchased properties and, of course, bank fi -
nancing and construction costs.

Today, 18 buildings have been completed. If we 
include Olivka with its café and preschool and the 
Oliva block of fl ats, which will be ready in the near 
future, there will be a total of 20. In the near future, 
we are also planning the construction of more build-
ings – Hila and Orion (each with about 25,000 m2), 
which will off er both offi  ces as well as rental hous-
ing and retail spaces. We could start the construc-
tion of Hila at the beginning of next year, and as far 
as Orion is concerned, so far we are planning on 
the 3rd or 4th quarter of 2023. Together, the entire 
neighbourhood should be comprised of 25 build-
ings over a horizon of 9 to 10 years, when we could 
completely fi nish Brumlovka and bring it to a nice 
close, urbanistically speaking.

You are preparing another extensive develop-
ment project for a new district for several thou-
sand people in Nové Roztyly. In the spring, the 
foundation stone of the Roztyly Plaza offi  ce 
building was laid according to the design of 

the atelier Aulík Fišer architekti, which is the 
starting line of the future revitalisation of the 
entire area around the Roztyly metro station. 
How far is construction along and how is the 
leasing continuing?
For Roztyly Plaza, we managed to get a majority 
tenant who will occupy about 10,000 m2 of the to-
tal 21,900 m2. This is roughly half the offi  ce space 
and, in the current market, a major lease transac-
tion of this year. It will be SCS Software, a growing 
and perspective business from the IT sector. On 
the ground fl oor, there will be retail areas created, 
which will not only serve the tenants of the offi  ces, 
but also the passengers from the adjacent bus 
terminal and metro station. We expect that on the 
order of weeks, the construction will begin to rise 
above the ground. The completion of the building 
is slated for the beginning of 2024.

Part of the project is also the revitalisation 
of the nearby Interlov brownfi eld, where you 
have already built an extensive nature park 
with an area of 4.5 hectares, which includes 
a cycling path and a number of sports facili-
ties used by residents from all of Prague. Like 
Brumlovka, there was an urban competition in 
the past, which was won by the studio A8000.  
What will be going up in the future neighbour-
hood of Nové Roztyly?
We are counting on construction over a total of 
fi ve phases, which should off er a total of about 

150,000 m2. By the busy south ring road, an of-
fi ce building called Sequoia will be built, which 
will screen off  a quiet residential area with about 
600 fl ats closer to the Krč Forest, of which 400 will 
be sold and 200 units will be rental housing. The 
two phases that we are working on just now are 
situated in the vicinity of the metro station, just like 
the Roztyly Plaza building. But their construction 
will depend on further negotiations with the trans-
port company and the Development Department of 
the City of Prague. The good news is that a change 
to the zoning plan allowing residential construction 
in the Interlov complex was recently approved after 
15 years. Which is an important moment. And we 
believe that in the coming years, a neighbourhood 
that will be a pleasant and safe place to work and 
live will replace the former neglected locality which 
was the destination of homeless people.

The total investment into the revitalisation of the 
territory of Roztyly should be in the area of about 
13 billion crowns. If we have invested roughly 20 bil-
lion crowns so far, if we include Ostrava’s Nová 
Karolina Park project, another thirty-fi ve billion 
awaits us in the future.

Is the development of other Prague metro sta-
tions interesting for you in the future?
In addition to Roztyly, the Kačerov and Budějovická 
metro stations, which are in our catchment area, 
are defi nitely interesting to us. Budějovické 

Roztyly Plaza offi  ce building, Prague 11 ■ Developer/Investor: Passerinvest Group
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spolupracovníků, protože tento úspěch není sa-
mozřejmě dílem jednotlivce, ale je to týmová prá-
ce. Obrovské poděkování patří i všem obchod-
ním partnerům a zákazníkům, řadě nesmírně 
solidních úředníků, s nimiž se potkáváme, i ně-
kterým politikům, kteří se zasazují o rozvoj měst. 
A samozřejmě architektům, kteří s námi projekty 
celou dobu připravují. Takže jsou to především 
krásné vzpomínky a zkušenosti, které převažují 
nad všemi výzvami.

Co byste tedy popřál společnosti Passerinvest 
k narozeninám a do budoucna?
To nejdůležitější přání pro naši budoucnost, je 
zůstat Pánu Bohu věrní. Pokud mu budeme věrni 

s vědomím, že naše fi rma Pánu Bohu patří, bu-
deme dál prožívat zkušenost, kterou jsme proží-
vali dosud: Že Bůh se stará o to, co je jeho.

Na otázky odpovídal Radim Passer, stavitel, in-
vestor, věřící a vizionář, který položil základy re-
alitního trhu a developmentu v Česku. Vyznává 
heslo, že čest stojí nad obchodními zisky, jemuž 
dostál navzdory několika hospodářským krizím 
i několika politickým reprezentacím. Je také 
šťastným otcem pěti synů, z nichž nejstarší 
jde v jeho stopách. Prostřednictvím neziskové 
organizace Maranatha rozvíjí křesťanské a cha-
ritativní projekty, které pomáhají v téměř 60 ze-
mích světa.

náměstí has the potential for the development of 
a project of European format. And if such a project 
were to come about, we would like to be part of it.

Passerinvest is celebrating its 30th anniver-
sary this year – three decades of develop-
ment activities. Practically from scratch and 
despite a number of challenges and econom-
ic turbulence, you have built a company that 
is now at the forefront of the Czech real estate 
and development market. How do you see 
those 30 years when you look back?
It is a great joy and great gratitude. Gratitude to 
the Lord and huge thanks to the whole team of co-
workers, because this success is not, of course, 
the work of one man, but it is teamwork. A huge 
thank you also goes to all the business partners 
and customers, a number of extremely profession-
al offi  cials we have met with, as well as some poli-
ticians who are committed to urban development. 
And, of course, the architects who have been pre-
paring projects with us all this time. So there are 
above all beautiful memories and experiences that 
outweigh all the challenges.

So what wish do you have for Passerinvest for 
its birthday and for the future?
The most important wish for our future is to remain 
faithful to God. If we are faithful to him in the knowl-
edge that our fi rm belongs to God, we will continue 
to enjoy the experience we have enjoyed thus far: 
that God takes care of what is his.

We interviewed Radim Passer, a builder, inves-
tor, believer and visionary, who laid the founda-
tions for the real estate market and development 
in the Czech Republic. He adheres to the motto 
that honour is above profi ts, which has gotten him 
through several economic crises and several po-
litical representations. He is also the happy father 
of fi ve sons, the eldest of which is following in his 
footsteps. Through the non-profi t organisation 
Maranatha, he develops Christian and charitable 
projects that provide aid in almost 60 countries of 
the world.

Roztyly Plaza – vnitřní atrium se zelení pro odpočinek a společenské akce ■ Developer/Investor: Passerinvest Group

BW_III_2022.indb   36BW_III_2022.indb   36 29.09.22   21:0129.09.22   21:01



D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

37

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

BW_III_2022.indb   37BW_III_2022.indb   37 29.09.22   21:0129.09.22   21:01



Flexibilní řešení pro firmy i freelancery.
myhive-offices.com

Prague | Bratislava | Budapest | Bucharest | Düsseldorf | Vienna | Warsaw | A brand of IMMOFINANZ

Plaťte  
jen za to, co 
potřebujete.

BW_III_2022.indb   38BW_III_2022.indb   38 29.09.22   21:0129.09.22   21:01



A brand of IMMOFINANZ

Sami se přesvědčte o výhodách kanceláří myhive
- designově zařízený interiér
- kanceláře s denním světlem
- konferenční místnost pro větší akce
- restaurace a služby
- stoly s nastavitelnou výškou
- parkování aut i kol
- fitness

Výhodné 
zaváděcí  

ceny.

Sami se přesvědčte o výhodách kanceláří myhive
designově zařízený interiér
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Vlajkový projekt developera Penta Real Estate 
v centru Prahy má nájemce na téměř 90 % 
z celkových 27 000 m2 prostor. Exkluzivní 
kanceláře v projektu Masaryčka, pod nímž je 
podepsaná ikona světové architektury Zaha 
Hadid, přilákaly fi rmy zvučných jmen: ved-
le Fiobanky a private ekvity skupiny Second 
Foundation nebo globální konzultační společ-
nosti BCG také developery, fi nanční a práv-
nické kanceláře nebo významnou meziná-
rodní technologickou fi rmu. Své sídlo tu na-
jde od srpna 2023 i developer projektu, Penta. 
Dopravní a business hub, kde se kříží trasy 
metra, pražské magistrály a kolejí Masarykova 
nádraží, odkud pojedou v budoucnu vlaky i na 
letiště Václava Havla, nabídne lákavý mix gas-
trokonceptů, restaurací a služeb, včetně bar-
ber shopu nebo kosmetického studia. Spolu 

Pavel Streblov, ředitel komerčních projektů
v Penta Real Estate

Miloš Kocián, manažer pronájmů
v Penta Real Estate

 MASARYČKA: Top kanceláře a obchody od Zahy Hadid 
znají rok před dokončením nájemce na 90 % ploch
Nová Waltrovka oslaví v říjnu glajchu

Masaryčka, Praha 1 ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architekt: Zaha Hadid Architects
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The fl agship project of the developer Penta 
Real Estate in the centre of Prague has ten-
ants for almost 90 % of the total 27,000 m2

of space. The exclusive offi  ces in the 
Masaryčka project, which is the work of 
an icon of international architecture, Zaha 
Hadid, have attracted companies with big 
names: in addition to Fiobanka, the private 
equity group Second Foundation and the 
global consulting company BCG, they in-
clude developers, fi nancial and law fi rms 
and a major international technology com-
pany. Penta, the developer of the project, 
will also have its headquarters here starting 
from August 2023. The transport and busi-
ness hub, where the metro, Prague‘s main 
artery and the tracks of the Masaryk Train 
Station (where trains will be going to Václav 

Havel Airport in the future) all intersect, will 
off er an attractive mix of gastronomic con-
cepts, restaurants and services, including 
a barber shop and cosmetic studio. Along 
with Masaryčka, the Nová Waltrovka offi  ce 
buildings, Legatica and Metalica, will also 
be completed next year and enticing ten-
ants with their industrial genius loci. This 
October, Penta will celebrate the topping 
off  in Radlice, where more than half of the 
space is under negotiation.

Masaryčka – the new heart
of the centre of Prague
Penta’s ambition to create a place where 
Prague’s business and tourist trade will meet 
with Prague residents’ day and night life, inter-
woven with gastronomic concepts, restaurants 

and high street retail, is beginning to take shape. 
Penta has revealed the names of the fi rst tenants 
from the ranks of companies and retailers. And it 
seems there is a waiting list for free space, even 
though the monthly rent for offi  ces has already in 
some cases passed the magic limit of 30 euros 
per m2.

“Masaryčka represents an opportunity for com-
panies that have traditionally settled in older 
buildings in the city centre to motivate their em-
ployees to return to their offi  ces. Companies 
have found that they do not need so many 
square meters in outdated and technologically 
obsolete buildings, that it is far better to create 
an extraordinary environment at an extraordinary 

Nová Waltrovka – Legatica, Prague 5 – Radlice ■ Developer: Penta Real Estate

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

MASARYČKA: A year before completion, 90 % of the space 
in the top offi  ces and shops from Zaha Hadid have tenants
Nová Waltrovka to celebrate topping off  in October
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s Masaryčkou zamíří napřesrok do fi nále také 
kancelářské budovy čtvrti Nová Waltrovka – 
Legatica a Metalica – lákající svým industri-
álním geniem loci. Letos v říjnu oslaví Penta 
v Radlicích vztyčení glajchy – v jednání je víc 
než polovina ploch.

Masaryčka – nové srdce centra Prahy
Ambice Penty vytvořit místo, kde se bude potkávat 
pražský business s cestovním ruchem a denním 
i nočním životem Pražanů, protkané gastrokon-
cepty, restauracemi i highstreet retailem, začíná 
získávat konkrétní rozměr. Penta odkryla jména 
prvních nájemců z řad business fi rem i retailerů. 
A jak to vypadá, na volné plochy je pořadník. I přes-
to, že měsíční nájemné kanceláří už v některých 
případech prolomilo magickou hranici 30 eur za m2.

„Masaryčka představuje pro fi rmy, které sídlily 
tradičně v centru města ve starších budovách, 

příležitost, jak motivovat své zaměstnance k ná-
vratu do kanceláří. Firmy zjistily, že nepotřebují 
tolik metrů čtverečních v zastaralých a technolo-
gicky překonaných budovách, že je výrazně lepší 
vytvořit mimořádné prostředí na mimořádné adre-
se. A Masaryčka toto určitě nabídne,“ shodují se 
Pavel Streblov, ředitel komerčních projektů Penty 
Real Estate a Miloš Kocián, manažer pronájmů. 
„Nájemci, kteří míří na Masaryčku, preferují veli-
kostně optimalizované prostory navržené podle 
nejnovějších trendů, které dnes zaměstnanci v po-
stcovidové době od svého zaměstnavatele vyža-
dují. A můžeme říci, že mix nájemců Masaryčky 
sestává z velké části právě z takových fi rem.“

Úspěch hlásí developer i ve svém druhém projek-
tu Nová Waltrovka. Ten láká zájemce vedle polo-
hy u dvou stanic metra i atmosférou kdysi indus-
triální čtvrti, podtrženou režným cihlovým zdivem 
na fasádách a velkorysými veřejnými prostory. 

Podobně jako na Masaryčce se nájemci budov 
Metalica a Legatica, nabízejících cca 30 000 m2 
moderních kanceláří a maloobchodních prostor, 
nastěhují na začátku podzimu 2023.

Prémiové kanceláře na Masaryčce, která nese 
jedinečný rukopis architektky Zahy Hadid, obsadí 
fi rmy napříč oborovým spektrem: „Největším ná-
jemcem designové věže s  organickým průčelím 
a zlatými lamelami se stane s 5 300 m2 kancelář-
ských ploch Fiobanka, následovaná společností 
Second Foundation, private ekvity fi rmou podni-
kající v oblasti energetiky, na 3 000 m2,“ přibližuje 
Miloš Kocián. K dalším patří developerská společ-
nost Getberg, Solution and Services, Exclusive 
Tours a advokátní kancelář Jan Evan. Nejvyšší 
patra budovy si rezervují Penta Investments 
a Penta Real Estate. 

Pestrou skladbu přilákala podle slov Pavla Streblova 
a Miloše Kociána i druhá z budov Masaryčky nava-
zující na unikátní rotující piazzettu lemovanou kas-
kádou teras. Oproti nájemnímu mixu, typickému pro 
centrum města, je tady ale patrná větší diverzita: 
„Nebývalo zvykem, aby v centru Prahy sídlily krea-
tivní start-upy, nebo IT fi rmy, které dříve směřovaly 
spíše do Karlína nebo do Holešovic. A my tu takovou 
fi rmu v jedné z dohod máme. Má silný mezinárodní 
background a vyrostla ve významného hráče mezi 
tech-fi rmami,“ vysvětlují manažeři Penty. „Nejvyšší 
podlaží zvolila pro své sídlo globální konzultační 
společnost The Boston Consulting Group.“ Do 
nových moderních prostor zamíří z coworkingového 
centra HubHub na Příkopech. „Aktuálně je ve fázi 
uzavřené nájemní smlouvy nebo právně závazné 
dohody takřka 90 % kancelářských a maloobchod-
ních prostor na Masaryčce. Zbývající část kance-
láří je pod nabídkou, přičemž na každou jednotku 
registrujeme vícero zájemců, se kterými jednáme 
o konečných podmínkách,“ podtrhuje Miloš Kocián. 
„Takže dnes vnímáme u tohoto exkluzivního pro-
duktu jednoznačný přetlak poptávky nad nabídkou.“ 

Projekt, který propojí v budoucnu Staré Město 
s Karlínem a Žižkovem a Masarykovo nádraží 

Masaryčka, Praha 1 ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architekt: Zaha Hadid Architects
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address. And Masaryčka will defi nitely off er this,” 
agreed Pavel Streblov, Director of Commercial 
Projects in Penta Real Estate and Miloš Kocián, 
Leasing Manager. “Tenants who are heading to 
Masaryčka prefer size-optimised spaces de-
signed according to the latest trends, which 
employees now demand from their employer in 
this post-covid period. And we can say that the 
tenant mix of Masaryk consists of a large part of 
such companies.”

The developer has also reported success in its 
second project, Nová Waltrovka. In addition 
to its position by two metro stations, the latter 
project is also attracting tenants with the atmo-
sphere of this former industrial district, under-
scored by the raw brick masonry on the façades 
and the large public spaces. Like Masaryčka, the 
tenants of the Metalica and Legatica buildings, 
off ering about 30,000 m2 of modern offi  ce and 
retail space, will be moving in at the beginning of 
autumn 2023.

The prime offi  ces at Masaryčka, which bear 
the unique signature style of the architect Zaha 
Hadid, will be occupied by companies across 
the business spectrum. “With 5,300 m2 of offi  ce 
space, the largest tenant of the designer tower 
with its organic façade and golden slats will be 
Fiobanka, followed by Second Foundation, 

a private equity company operating in the fi eld of 
energy, with 3,000 m2,” explained Miloš Kocián. 
Others include the property developer Getberg, 
Solution and Services, Exclusive Tours and 
the law fi rm Jan Evan. Penta Investments and 
Penta Real Estate have reserved the top fl oors 
of the building. 

According to Pavel Streblov and Miloš Kocián, 
the second of the Masaryčka buildings, con-
nected to the unique rotating piazzetta lined 
with a cascade of terraces, also attracted a di-
verse mix of tenants. Compared to the rental mix 
typical for the city centre, a greater diversity is 
evident here. “It isn’t common for creative start-
-ups or IT companies, which usually head to 
Karlín or Holešovice, to be located in the centre 
of Prague. And we have such a company in one 
of the agreements. It has a strong international 
background and has grown into a major player 
among tech companies,” Penta’s managers ex-
plained. “The uppermost fl oor was chosen by 
The Boston Consulting Group for its head-
quarters.” It will be heading to the new modern 
space from the HubHub co-working centre on 
Na Příkopě. “Currently, almost 90% of the offi  ce 
and retail space in Masaryčka is in the phase of 
a concluded lease agreement or legally binding 
agreement. The rest of the offi  ces are on off er, 
though we have registered several candidates 
for each unit and we are discussing the fi nal con-
ditions with them,” said Miloš Kocián. “So today 
we see a clear surplus of demand over supply for 
this exclusive product.” 

The project, which in the future will connect the 
Old Town with Karlín and Žižkov, and Masaryk 
Station with the Main Train Station, will also be 
a lively tourism, retail and social cluster. The 
tracks of the Masaryk Train Station, from which 
trains will also be running to the airport, will 
be bridged by a technically unique roof, on 
which a park with greenery and rest areas 
will be built. The roofi ng above the platforms will 
signifi cantly shorten the journey between the two 

stations and will open a new pedestrian route 
between Hybernská and Na Florenci streets, 
which will continue in the form of a new urban 
avenue all the way to the gates of the Old Town. 

“Masaryčka will suddenly attract a completely 
diff erent type of people. Businessmen, locals 
and tourists, people from all kinds of profes-
sions, will all meet in one place. This will give 
rise to a cosmopolitan atmosphere, like we know 
in London, Berlin or Amsterdam,” stated Pavel 
Streblov. 

The heart of Masaryčka’s social life will be the 
“rotating” piazzetta between both buildings; 
from here a staircase will rise to the future plat-
form with a park. According to Penta’s manag-
ers, the motto of the site will be “Business and 
Friends”. “The Mediterranean cuisine of the 
L´Osteria pizzeria, which will be presented on 
two fl oors, will be complemented by a stylish 
bi-level restaurant of the GARE Restaurants 
group with an off er of French specialities and 
Czech cuisine, enriched with the technology of 
a minibrewery,” said Miloš Kocián. It will be pos-
sible to enjoy a culinary experience and pleas-
ant refreshments amongst the greenery in the 
outdoor gardens of both restaurants, which will 
liven up the piazzetta on street level from spring 
to autumn, just like the park above the platforms. 
Both restaurants will also have an outdoor ter-
race on the fi rst fl oor with a view of the events on 
the piazzetta.

Masaryčka, Prague 1 – under construction
Developer: Penta Real Estate

Masaryčka, Prague 1 – entrance lobby
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s Hlavním vlakovým nádražím, bude i živým turis-
tickým, retailovým a společenským klastrem. 
Kolejiště Masarykova nádraží, z něhož budou jez-
dit vlaky i na letiště, překlene technicky unikátní 
střecha, na níž vznikne park se zelení a prostory 
k odpočinku. Zastřešení nad nástupišti výrazně 
zkrátí cestu mezi oběma nádražími a otevře tu 
novou pěší trasu mezi ulicemi Hybernská a Na 
Florenci, která bude pokračovat v podobě nové 
městské třídy až k branám Starého Města. 

„Masaryčka sem najednou přitáhne úplně jiný typ 
lidí. Na jednom místě se budou potkávat business-
mani, místní i turisté, lidé z nejrůznějších profesí. 
Vznikne tu kosmopolitní atmosféra, tak jak ji zná-
me z Londýna, Berlína nebo Amsterodamu,“ popi-
suje Pavel Streblov. 

Srdcem společenského života Masaryčky bude 
tzv. rotující piazzetta mezi oběma budovami; 
právě odtud vystoupá schodiště na budoucí 
platformu s parkem. Mottem místa bude podle 
manažerů Penty příznačný slogan „Business 
and Friends“: „Středomořskou kuchyni pizzerie 
L´Osteria, která se představí na dvou podlažích, 
doplní na protější straně stylová dvojúrovňová 
restaurace skupiny GARE Restaurants s na-
bídkou francouzských specialit a české kuchyně, 
obohacené o technologii minipivovaru,“ říká 

Miloš Kocián. Na venkovních zahrádkách obou 
restaurací, jimiž ožije od jara do podzimu piazze-
tta v parteru, stejně jako park nad nástupišti, si 
bude možno vychutnat kulinářské zážitky i pří-
jemné osvěžení v zeleni. Obě restaurace budou 
disponovat i venkovní terasou v prvním patře s vý-
hledem na dění na piazzettě.

„Vytváříme místo, které žije celoročně, kde se lidé 
zastaví a budou tu trávit svůj čas. Zajdou si na sní-
dani, na obchodní schůzku, a po práci na večeři 
nebo na drink.“ 

Spektrum služeb rozšíří v ulici Na Florenci rodin-
ná cukrárna Ollies a kavárna Double Shot. 
Zatímco do ulice, která se změní v městskou třídu 
se širokými chodníky, alejemi stromů a zahrádka-
mi gastroprovozů, počítá Penta s více destinačními 
koncepty, směrem k nástupištím bude převa-
žovat gastronomie zaměřená převážně na cestu-
jící a chodce, kteří jdou kolem. A Penta se netají 
tím, že inspirací byl oblíbený koncept Manifesto. 
„Aktivujeme obě patra určená pro retail. Na úrovni 
ulice budou bistra, salaterie, pekárna a koncepty 
s nabídkou zejména take away. V prvním patře, bu-
doucím parteru nad kolejištěm, bude možno pose-
dět a si dát něco dobrého k snědku. Prolínat se tu 
budou variace chutí a vůní od veggie, přes asijskou 
až po moderní lokální kuchyni.“

Veřejnosti bude přístupná i střecha, odkud 
se otevře výhled na historické panorama Prahy: 
„Zvažujeme možnost umístit na jedné z teras bar. 
To je ale předmětem dalších jednání,“ vysvětlují 
Pavel Streblov a Miloš Kocián. Vedle společných 
komunitních teras o 1 500 m2 bude mít téměř ka-
ždý z nájemců svou vlastní terasu v ustupujících 
patrech obou budov. 

Retailovou jednotku v průčelí Zlaté věže, oriento-
vanou do prostor náměstí mezi Masaryčkou a his-
torickou nádražní dvoranou, obsadí značka iStyle, 
prodejce sortimentu Apple. V parteru druhé z bu-
dov najde své místo barber shop Be Gentleman 
a kosmetické a wellness studio IEM Spa. „V přípa-
dě Be Gentleman se jedná o hravý fancy koncept 
s vlastní módní značkou a výrobou vlastního piva. 
IEM Spa nabídne špičkové služby kosmetického 
a beauty studia.“

Nabídku služeb rozšíří také hotel oblíbené-
ho německého řetězce Motel One v ulici 
Hybernská. Ten bude uveden do provozu na 
jaře 2024. Revitalizace čeká i samotnou ulici, 
kde přibydou přechody a vznikne tu nový měst-
ský prostor s chodníky a zelení. V sousedství 
nedávno Penta koupila v aukci menší budovu 
České pošty (3 000 m2). I tam by měly přibýt 
služby. „Rádi bychom odstranili nevkusnou ná-
stavbu ze 70. let a nahradili ji moderní součas-
nou architekturou s respektem k původnímu ob-
jektu, který je součástí památkově chráněného 
komplexu nádraží. Nabízí se tak další příležitost 
vytvořit projekt, kde vedle sebe stojí historická 
nádražní a moderní designová budova.“

Jak zdůrazňují manažeři Penty, území se stane 
moderním centrem Prahy. Několikahektarový 
brownfi eld mezi ulicemi Na Florenci, Křižíkova 
a kolejištěm Masarykova nádraží nahradí v příš-
tích letech nová čtvrť s náměstími, ulicemi a ve-
řejnými prostory, kde najdou bydlení a práci ti-
síce lidí. Tvář čtvrti, která propojí centrum Prahy 
s Karlínem a Žižkovem, předurčila mezinárodní 
urbanistická soutěž Florenc 21, v níž zvítězila 

Masaryčka, Praha 1 – pohled z ulice Na Florenci na tzv. rotující piazzettu ■ Developer: Penta Real Estate
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“We are creating a place that will be alive all year 
round, where people will stop and spend their 
time. They will go for breakfast, a business meet-
ing, and after work for dinner or a drink.” 

The spectrum of services will be extended by the 
Ollies family confectioner and Double Shot 
café on Na Florenci street. While Penta is plan-
ning more destination concepts on this street, 
which will be turned into a city avenue with wide 
pavements, alleys of trees and the gardens of 
F&B operations, toward the platforms the gas-
tronomy will mainly be focused on passengers 
and passers-by. And Penta has made it no secret 
that the inspiration was the popular Manifesto 
concept. “We are activating both fl oors for retail. 
On street level, there will be bistros, a salad bar, 
bakery and concepts with an off er of primarily 
take-away. On the fi rst fl oor, the future parterre 
above the tracks, it will be possible to sit and get 
something good to eat. There will be a variety of 
fl avours and aromas from vegetarian and Asian 
to modern local cuisine.”

The roof, from where a view of the historical 
panorama of Prague will open up, will also be 
open to the public. “We are considering the 
possibility of placing a bar on one of the terrac-
es. But this is the subject of further negotiations,” 
explained Pavel Streblov and Miloš Kocián. 
In addition to the joint communal terraces on 
1,500 m2, almost every tenant will have its own 
terrace on the receding fl oors of both buildings. 

The retail unit in the front of the Gold Tower, 
facing the square between Masaryčka and the 
historical station yard, will be occupied by the 
iStyle brand, a distributor of Apple’s products. 
On the parterre of the second building, a Be 
Gentleman barber shop and the beauty and 
wellness studio IEM Spa will be found. “In the 
case of Be Gentleman, it is a playful fancy con-
cept with its own fashion brand and the produc-
tion of its own beer. IEM Spa will off er the top 
services of a beauty and beauty studio.”

The popular German hotel chain Motel One
will also be expanding the off er of its services on 
Hybernská Street. This will be put into opera-
tion in the spring of 2024. Revitalisation awaits 
the street itself, where crossings will be added 
come and a new urban space with pavements 
and greenery will be created here. Penta recent-
ly bought a smaller Czech Post Offi  ce building 
(3,000 m2) in the neighbourhood in an auction. 
There should also be new services there. “We 
would like to remove the tasteless superstructure 
from the 70s and replace it with modern contem-
porary architecture with respect to the original 
building, which is part of the listed railway station 
complex. This off ers another opportunity to cre-
ate a project where a historic railway station and 
a modern designer building are located next to 
each other.”

As the Penta managers emphasise, the terri-
tory will become a modern centre of Prague. 
The brownfi eld of several hectares between Na 
Florenci and Křižíkova streets and the tracks of 
Masaryk Station will be replaced in the coming 
years by a new neighbourhood with squares, 
streets and public space, where thousands 

of people will fi nd housing and work. The face 
of the neighbourhood connecting the centre 
of Prague with Karlín and Žižkov was deter-
mined by an international urban competition 
Florenc 21, which was won by three studios: 
UNIT architekti, A69 - architekti, and Marko and 
Placemakers. They competed against 57 teams 
from all over the world. Investments into both 
stages of the project will climb to more than 
CZK 10 billion.

Nová Waltrovka – a neighbourhood 
with a genius loci
Like with Masaryčka, Penta will be celebrat-
ing the completion of the fi rst buildings of the 
nascent Nová Waltrovka neighbourhood in 
Prague-Radlice next autumn. On the site of 
a former industrial brownfi eld, which used to 
be a foundry in the past, new apartment build-
ings, a Zleep hotel from the German Deutsche 
Hospitality chain and two offi  ce buildings with 
ten and twenty thousand square meters of mod-
ern offi  ce and retail space crowned by rooftop 
terraces have been going up since last year. The 
industrial history of the locality even gave the 
buildings their names: Legatica and Metalica.

Motel One, Hybernská street, Prague 1 ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architect: Schindler Seko
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trojice ateliérů UNIT architekti, A69 - architekti 
a Marko and Placemakers. Ti se utkali v konku-
renci 57 týmů z celého světa. Investice do obou 
etap projektu se vyšplhá na více než 10 mili-
ard korun.

Nová Waltrovka – čtvrť s geniem loci
Podobně jako na Masaryčce oslaví Penta na pod-
zim příštího roku i dokončení prvních budov vznika-
jící čtvrti Nová Waltrovka v pražských Radlicích. 
Na místě někdejšího průmyslového brownfi eldu, 
kde bývala v minulosti slévárna, vyrůstají od loň-
ska nové bytové domy, hotel Zleep německého 
řetězce Deutsche Hospitality a dvě kancelářské 
budovy s deseti a dvaceti tisíci metry čtvereční-
mi moderních kancelářských a maloobchodních 
prostor korunovaných střešními terasami. Právě 
průmyslová historie lokality dala budovám i jejich 
názvy: Legatica a Metalica.

Pulzující tepnou čtvrti bude velkorysý 25–30 metrů 
široký pěší bulvár se stromy, zelenými parkovými 
plochami a vodními prvky, sahající až k centrále 
ČSOB u stanice metra Radlická. Srdcem území se 
stane náměstí, jehož dominantou bude historická 
budova slévárny, která projde citlivou rekonstruk-
cí a změní se v restauraci s minipivovarem. 

Jak upřesnil Pavel Streblov, v současnosti je stav-
ba na úrovni sedmého nadzemního podlaží, bě-

hem října vztyčí Penta na obou kancelářských 
budovách glajchu. Spolu s výstavbou akceleruje 
i tempo pronájmů. „Aktuálně máme pod nabídka-
mi zhruba 50 % všech prostor. V momentě, kdy 
stavba viditelně roste, se aktivuje i zájem nájem-
ců,“ zdůraznil Miloš Kocián. „O budově Legatica 
vedeme jednání se zájemcem, který by mohl ob-
sadit všech 10 000 m2 kancelářských i retailových 
ploch. Díky komornímu měřítku a lukrativní poloze 
je Legatica ideálním sídlem pro jednu fi rmu, která 
chce mít svou vlastní budovu s vlastní korporátní 
identitou.“
 
Zájem je ale také o násobně větší Metalicu s roz-
lohou 20 000 m2, která zaujme svou dynamickou 
fasádou z režných pálených cihel, odkazující k in-
dustriálnímu geniu loci lokality. „Metalica disponuje 
podlažím o velikosti až 3 800 m2, což umožní ná-
jemcům umístit své týmy v jenom patře. Současně 
umíme budovu, která má tři komunikační jádra 
a dvě hlavní recepce, dělit i vertikálně. Aktuálně 
na trhu není mnoho budov, které nabízejí takovou 
fl exibilitu.“ 

„Nová Waltrovka je dnes zavedenou lokalitou, 
která má na trhu zvuk. Z obou stran ji lemují 
úspěšné kancelářské klastry, kde sídlí nadnárodní 
fi rmy z nejrůznějších oborů, což vytváří podhoubí 
pro spolupráci, nové myšlenky a inovace,“ dodá-
vá Pavel Streblov.

Parter budov orientovaný k frekventované třídě 
Radlická zaujmou showroomy, vzorkové prodejny 
a klientská centra, hlavní promenádu se stro-
my, fontánami a zelení budou lemovat po obou 
stranách obchody, gastronomie a služby. „Dnes 
máme dohodu s Penny marketem, což je důležitý 
pilíř retailového konceptu, nicméně usilujeme o do-
plnění dalšími službami, jako je fi tness, kavárna 
a koncept zdravého bistra,“ říká Miloš Kocián. „Lidé 
dnes preferují interakci venku, v přírodě. Radši než 
v kanceláři si dají schůzku na lavičce pod stromy, 
kde mohou i poobědvat nebo pracovat. A takové 
prostředí my na Nové Waltrovce nabídneme.“

Na střeše vznikne velkorysá komunitní terasa se 
zelení, posezením a komunitní zahrádkou, jejíž 
součástí budou i včelí úly. „Na udržitelný koncept 
klademe velký důraz. Obě budovy jsou navrženy 
a stavěny tak, aby splnily parametry ESG taxono-
mie, certifi kace Leed Gold i certifi kace Well, hod-
notící bezpečnost a kvalitu pracovního prostředí. 
Současně přidáváme na základě inspirace ze stra-
ny veřejnosti další zelené plochy nebo vodní prvky, 
které přispějí k eliminaci vzniku tepelného ostrova. 
Veřejné prostory obohacujeme nejen o zeleň, ale 
také o dětská hřiště a hrací prvky, kde si budou 
moci děti pohrát,“ doplňuje Pavel Streblov.

Poprvé vstoupila Penta do lokality mezi stanicemi 
metra Jinonice a Radlická už v roce 2013. Během 
šesti let tu vybudovala stovky nových bytů, ma-
teřskou školu, 5 kancelářských budov, tři nová 
náměstí s obchody a službami a 2hektarový park 
doplněný kilometrovým běžeckým oválem, ven-
kovním fi tness a přírodním amfi teátrem pro spo-
lečenské akce. Za projekt revitalizace brownfi eldu 
Walter získala ocenění za nejlepší multifunkční de-
velopment v CEE.

„Vracíme se do lokality, kde jsme vybudovali zá-
zemí v podobě občanské vybavenosti, veřejných 
prostor i ploch pro sport a relaxaci, které doplňu-
jeme o další zajímavou architekturu. A věříme, 
že podobně jako předchozí etapa bude úspěšná 
i Nová Waltrovka.“

Nová Waltrovka, Praha 5 – Radlice ■ Developer: Penta Real Estate
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The vibrant artery of the neighbourhood will be 
the a generous 25–30-meter wide pedestrian 
boulevard with trees, green parks and wa-
ter features, reaching all the way to the ČSOB 
headquarters next to the Radlická Metro Station. 
The heart of the territory will be the square, the 
dominant feature of which will be the historical 
foundry building, which will undergo sensitive 
reconstruction and will be transformed into a res-
taurant with a mini-brewery. 

As explained by Pavel Streblov, the construc-
tion is currently on the level of the seventh storey 
and in October Penta will top off  both offi  ce 
buildings. Along with the construction, the pace 
of rentals is accelerating. “We currently have 
about 50 % of all the space under off ers. The in-
terest of tenants is also activated when the build-
ing is visibly growing,” emphasised Miloš Kocián. 
“We are holding negotiations for the Legatica
building with a possible tenant who could oc-
cupy all 10,000 m2 of the offi  ce and retail space. 
Thanks to its smaller dimensions and lucrative 
location, Legatica is the ideal base for a single 
company that wants to have its own building with 
its own corporate identity.”

However, there is also interest in the twice-as-
large Metalica with an area of 20,000 m2, which 
impresses with its dynamic façade made of raw 
burned bricks, referring to the industrial genius 
loci of the locality. “Metalica has fl oors with sizes 
of up to 3,800 m2, which will allow tenants to 
place their teams on a single fl oor. At the same 
time, we also know how to vertically divide the 

building, which has three communication cores 
and two main receptions. There are currently 
not many buildings on the market that off er 
such fl exibility.” 

“Nová Waltrovka is a well-established location, 
which has a good reputation on the market today. 
From both sides, it is lined with successful offi  ce 
clusters, where multinational companies from 
various fi elds are based, which creates a breed-
ing ground for cooperation, new ideas and inno-
vation,” added Streblov.

The street level of the buildings facing the busy 
Radlická Avenue will feature showrooms and cli-
ent centres, while the main promenade with 
trees, fountains and greenery will be lined 
on both sides with shops, restaurants and ser-
vices. “Today we have an agreement with Penny 
Market, which is an important pillar of the retail 
concept, but we are striving to add other services 
such as a fi tness centre, café and the concept of 
a healthy bistro,” stated Miloš Kocián. “People to-
day prefer to interact outdoors, in nature. Instead 
of in the offi  ce, they prefer to make an appoint-
ment on a bench under the trees, where they can 
also eat lunch or work. And we will off er such an 
environment in Nová Waltrovka.”

On the roof there will be a grand community ter-
race with greenery, seating and a community 

garden, which will also include bee hives. “We 
place great emphasis on a sustainable concept. 
Both buildings are designed and built to fulfi l the 
parameters of ESG taxonomy, LEED Gold cer-
tifi cation and Well certifi cation, assessing the 
safety and quality of the work environment. At 
the same time, on the basis of inspiration from 
the public, we add other green areas or water 
elements, which will help to eliminate the forma-
tion of a thermal island. We enrich public spaces 
not only with greenery, but also with playgrounds 
and game elements where children can play,” 
added Streblov.

Penta fi rst entered the location between the 
Jinonice and Radlická metro stations in 2013. 
In six years, it built hundreds of new fl ats, a pre-
school, fi ve offi  ce buildings, three new squares 
with shops and services and a two-hectare park, 
complemented by a kilometre running oval, out-
door fi tness facility and a natural amphitheatre 
for social events. For the project for the revitali-
sation of the Walter brownfi eld it won the award 
for the best multifunctional development in CEE.

“We are returning to the location where we built fa-
cilities in the form of civic amenities, public spaces 
and areas for sports and relaxation, which we are 
supplementing with more interesting architecture. 
And we believe that, just like the previous stage, 
Nová Waltrovka will also be successful.”Nová Waltrovka – Metalica, Prague 5 – entrance lobby

Nová Waltrovka – Legatica and Metalica, Prague 5 – Radlice ■ Developer: Penta Real Estate
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BISTRO PAULUS
Kantýna pro 21. století

FREEWORK

TOP ADRESA
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Nejmodernější administrativní budova 
v Olomouci, Envelopa Offi  ce Center develope-
ra Redstone Real Estate, která získala ocenění 
za druhý nejlepší development v soutěži Best 
of Realty za rok 2021, nově přilákala rostoucí 
softwarovou fi rmu Kontent.ai. Necelý rok od 
svého otevření jsou kanceláře i obchodní pro-
story v Envelopě ze tří čtvrtin obsazené a díky 
proslavenému umění michelinského kuchaře 
Romana Pauluse se stala i oblíbenou gast-
ronomickou destinací obyvatel Olomouce. 
Z celkové plochy zbývá k dispozici pouhých 
5 000 m2 a vlastník počítá s tím, že do konce 
roku se objekt, který si vyžádal investici téměř 
miliardu korun, zcela zaplní. 

„Envelopa není jedinou moderní kancelářskou 
budovou v Olomouci, je ale první a dosud jedi-
nou budovou nabízející kanceláře v nejvyšším 
standardu,“ uvádí Jan Lukáš, obchodní ředitel 
Redstone Real Estate. „Je atraktivní pro nájem-
ce, kteří mají na své prostory nejvyšší nároky: 
Mají velké ambice v regionu, jsou lídry ve svých 
oborech a chtějí být inovativní. Kladou důraz na 
reprezentativní funkci svého sídla i kvalitu pra-
covního prostředí s vědomím, že ovlivňuje pra-
covní atmosféru, kreativitu a výkon.“ 

Kvalitní architektura i vysoký standard kancelá-
ří již do Envelopa Offi  ce Center přivedly jména 
jako je Banka Creditas, která v budově využívá 

celé třetí patro o rozloze 2 830 m2; dále zde sídlí 
Silack Rental (1 455 m2), CSG Defence (430 m2), 
BP Stavby, Hella nebo FreeWork. Jako své sídlo 
si jej zvolil také developer, společnost Redstone 
Real Estate. Ta obsadila nejvyšší podlaží s po-
bytovou terasou, nabízející otevřený výhled na 
historické centrum Olomouce. 

Budova ale láká také dynamické inovativní fi rmy: 
nováčkem v objektu je od srpna mezinárod-
ní softwarová společnost Kontent.ai. Firma 
vznikla v Brně před sedmi lety jako interní start-
-up v rámci společnosti Kentico; letos se v sou-
vislosti se vstupem investora osamostatnila 
a v rámci regionální expanze se rozhodla vytvořit 
další kancelář v Olomouci, kde spatřovala poten-
ciál pro další rozvoj. 

Rozhodujícím faktorem byla centrální poloha 
Olomouce, díky které je město dobře dopravně do-
stupné pro zaměstnance z celého regionu, a také 
fakt, že je zde univerzita. „V Brně již několik let 
úspěšně spolupracujeme s Masarykovou univerzi-
tou, vedeme diplomové práce a organizujeme stáže 
pro studenty. Rádi bychom stejný model spolupráce 
nastavili také s Univerzitou Palackého v Olomouci,“ 
vypočítává Filip Tesař, Engineering manager fi rmy 
Kontent.ai. V Česku se společnost soustředí na vý-
voj softwaru, obchodní zastoupení má v New Yorku, 
Amsterodamu, Londýně a Sydney.  

„Envelopa Offi  ce Center nás zaujala svojí kvalitou, je 
to špičková moderní budova, splňující veškeré naše 

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Developer: Redstone

ENVELOPA OFFICE CENTER přilákal 
do Olomouce progresivní IT start-up

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Developer: Redstone
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The most modern offi  ce building in Olomouc, developer Redstone Real 
Estate’s Envelopa Offi  ce Center, which won the award for the second-
best development in the Best of Realty awards in 2021, recently attract-
ed the growing software company Kontent.ai. Less than a year since 
its opening, three-quarters of the offi  ces and retail spaces in Envelopa 
are occupied and thanks to the famous artistry of Michelin-starred chef 
Roman Paulus, it has become a popular dining destination for the in-
habitants of Olomouc. Only 5,000 m2 remains available from the total 
area and the owner expects the building, which required an investment 
of almost one billion crowns, to be completely full by the end of the year. 

“Envelopa is not the only modern offi  ce building in Olomouc, but it is the fi rst and 
so far the only building off ering offi  ces in the highest standard,” stated Jan Lukáš, 
the Sales Director of Redstone Real Estate. “It is attractive for tenants who have 
the highest demands on their spaces: they have great ambitions in the region, 
are leaders in their fi elds and want to be innovative. They emphasise both the 
representative function of their headquarters and the quality of the work environ-
ment, knowing that it aff ects the work atmosphere, creativity and performance.” 

The quality architecture and high standard of offi  ces have already brought big 
names to Envelopa Offi  ce Center, such as Banka Creditas, which uses the 
entire third fl oor with an area of 2,830 m2. Other companies with their seats 
here include Silack Rental (1,455 m2), CSG Defence (430 m2), BP Stavby, 
Hella and FreeWork. The developer Redstone Real Estate also chose it as its 
headquarters. It occupied the uppermost fl oor with a terrace off ering an open 
view of the historic centre of Olomouc. 

However, the building also attracts dynamic innovative companies: the interna-
tional software company Kontent.ai has been in the building since August. 
The company was established in Brno seven years ago as an internal start-up 
within the company Kentico; this year, with the entry of an investor, it became in-
dependent and, as part of regional expansion, decided to create another offi  ce 
in Olomouc, where it saw the potential for further development. 

Envelopa Offi  ce Center – atrium, Olomouc ■ Developer: Redstone

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Developer: Redstone

ENVELOPA OFFICE CENTER attracts 
progressive IT start-up to Olomouc
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nároky. Koncept sdílených kanceláří FreeWork nám 
zároveň umožnil rychlý start. Nemusíme se zdržovat 
zařizováním kanceláří a investovat do fi t-outu. Navíc 
sdílené kanceláře nabízejí maximální fl exibilitu. 
Uvidíme, jak rychle porosteme, a ve chvíli, kdy nám 
prostory přestanou stačit, můžeme se přestěhovat, 
nebo si přibrat další kanceláře,“ uvádí Filip Tesař. 

Velkou výhodou je pro Kontent.ai také poloha 
Envelopa Offi  ce Center v sousedství univerzity. 
Firma se do svých kanceláří nastěhovala v srp-
nu a již od října chce nastartovat program stáží 
pro studenty. Zaměstnanci z regionu, kteří dojíž-
dějí do práce převážně vlakem, ocení i fakt, že 
Envelopa je umístěna na spojnici mezi historic-
kým centrem města a Hlavním nádražím a stani-
ce tramvaje je přímo před budovou. 

Top kanceláře v Olomouci
Elegantní prosklená budova s efektně zaob-
leným nárožím směřujícím ke křižovatce ulic 
Kosmonautů a Wittgensteinovy evokuje obraz 
lodní přídě a akcentuje začátek moderního ad-
ministrativně obchodního bulváru, v nějž se tří-
da Kosmonautů postupně proměňuje. Stovky 
zaměstnanců, kteří do Envelopy denně proudí 
za prací, sem vnášejí pulzující energii. Moderní 

administrativní budova se díky působivé archi-
tektuře i kvalitě kancelářských i obchodních 
prostor stala dominantou lokality a významným 
impulzem pro její rozvoj. 
 
Atrium šperkem budovy
Dominantním designovým prvkem objektu je 
velkorysé atrium, které propojuje všechna pa-
tra. Před návštěvníkem se otevře hned poté, co 
projde hlavním vstupem obloženým kamenem 
a moderní recepcí. Kupoli střechy, která má 
plochu 306 m2, tvoří síť ocelových trojúhelníků 
zasklených trojskly. Pod vzdušnou klenbou se 
vznáší instalace fi rmy Lasvit s názvem Ribbon, in-
spirovaná stuhou vlající ve větru. Stuha z desítek 
zavěšených trojúhelníkových skel je nasvícena 
externím osvětlením s dynamickými světelnými 
scénami. „Po setmění je tak možné originální dílo 
i celé atrium oživit širokou škálou barev a docílit 
tím jedinečného zážitku,“ popisuje Petr Hlávka, 
tiskový mluvčí Redstone. „Atrium jsme koncipo-
vali jako multifunkční sál. Má vynikající akustiku 
a lze jej využít k pořádání koncertů, divadelních 
představení, přednášek, společenských eventů 
nebo módních přehlídek,“ dodává autor designu 
budovy, architekt Václav Hlaváček ze Studia acht. 
Prostor dále zpříjemňuje zeleň a vzrostlé stromy. 

Restaurace michelinského kuchaře 
V parteru budovy ožil i segment služeb: prodej-
nu o rozloze 1 120 m2 tu otevřel obchodník se 
sportovním zbožím Endorphin Republic a část 
rozlohy atria obsadil vyhledávaný gastronomic-
ký koncept Bistro Paulus. Restaurace na ploše 
558 m2 má jednoduchý, elegantní design založe-
ný na několika výrazných interiérových prvcích, 
přiznané technologie v podhledech pak zajíma-
vě kontrastují s dřevěnou podlahou. Prostoru vy-
bavenému stylovým nábytkem a boxy s polstro-
vanými sedačkami vévodí šéfkuchařův stůl. 

Restaurace disponuje jednou z nejmodernějších 
kuchyní v regionu, speciality se zde připravují 
například i na masivním grilu na dřevěné uhlí Big 
Green Egg. Moderní kantýna, vedená michelin-
ským kuchařem Romanem Paulusem, s kvalitní 
a nápaditou nabídkou české i mezinárodní ku-
chyně, je magnetem, který sem láká nejen za-
městnance z celého okolí, popularitu si získal 
i mezi obyvateli a návštěvníky Olomouce.
 
Envelopa Offi  ce Center není jediným projektem 
developera Redstone Real Estate v Olomouci: fi r-
ma pokračuje také v rozvoji oblasti Šantovky, leží-
cí na spojnici s historickým centrem města: nově 
získala stavební povolení na výstavbu druhé fáze 
oblíbené Galerie Šantovka, podobně jako na reali-
zaci hotelu pro řetězec AC Hotels by Mariott s kon-
gresovým centrem. Úspěšně pokračuje také budo-
vání rezidenčního komplexu Šantovka Living: byty 
v prvních čtyřech bytových domech jsou podle ob-
chodního ředitele Jana Lukáše téměř vyprodány 
a nyní fi rma spouští výstavbu třetí etapy, která do-
plní další dva bytové domy. První byty v lokalitě by 
měly být předány novým majitelům v březnu 2023.  

Envelopa Offi  ce Center – atrium, Olomouc ■ Developer: Redstone

Bistro Paulus láká návštěvníky z celé Olomouce
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The decisive factor was the central location of 
Olomouc, thanks to which the city is easily acces-
sible for employees from all over the region, as well 
as the fact that there is a university here. “We have 
been working successfully with Masaryk University 
in Brno for several years, supervising diploma the-
ses and organising internships for students. We 
would also like to set up the same model of coop-
eration with Palacký University in Olomouc,” said 
Filip Tesař, the Engineering Manager of Kontent.
ai. In the Czech Republic, the company focuses on 
software development, with sales offi  ces in New 
York, Amsterdam, London and Sydney.  

“Envelopa Offi  ce Center impressed us with its qual-
ity; it is a state-of-the-art building that meets all our 
requirements. Meanwhile, the shared offi  ce concept 
FreeWork enabled us to get started quickly. We 
don’t have to lose time arranging the offi  ces and in-
vesting in the fi t-out. In addition, shared offi  ces off er 
maximum fl exibility. We’ll see how fast we grow and 
when the space is no longer enough, we can move 
or take up more offi  ces,” explained Filip Tesař. 

The location of Envelopa Offi  ce Center in the vi-
cinity of the university is also a great advantage for 
Kontent.ai. The company moved into its offi  ces in 
August and it wants to start a program of internships 
for students starting from October. Employees from 
the region, who mainly commute to work by train, 
will appreciate the fact that Envelopa is located on 
the link between the historical city centre and the 
main train station and that a tram station is right in 
front of the building. 

Top offi  ces in Olomouc
An elegant glass building with an impres-
sively rounded corner facing the intersection of 
Kosmonautů and Wittgensteinova streets evokes 
an image of the bow of a ship and accentuates the 
beginning of the modern offi  ce/retail boulevard into 
which třída Kosmonautů gradually transforms. The 
hundreds of employees who fl ow to Envelopa daily 
for work bring a vibrant energy with them. Thanks 
to its impressive architecture and the quality of the 

offi  ce and retail spaces, the modern offi  ce building 
has become a landmark of the locality and a sig-
nifi cant impulse for its development. 

Atrium the jewel of the building
The dominant design element of the building 
is a grand atrium that connects all the fl oors. It 
opens up before the visitors as soon as they pass 
through the main entrance panelled with stone 
and the modern reception. The dome of the roof, 
which has an area of 306 m2, is formed from a net-
work of triple-glazed steel triangles. An installation 
from Lasvit named Ribbon, inspired by a ribbon 
blowing in the wind, soars under the airy dome. 
The ribbon, made of dozens of suspended glass 
triangles, is lit by external lighting with dynamic 
light scenes. “After dark, it is possible to bring 
this original work and the entire atrium to life with 
a wide range of colours to create a unique experi-
ence,” said Petr Hlávka, Redstone’s spokesman. 
“We designed the Atrium as a multifunctional hall. 
It has excellent acoustics and can be used to or-
ganise concerts, theatre performances, lectures, 
social events or fashion shows,” added the de-
signer of the building, architect Václav Hlaváček 

of Studio acht. The greenery and mature trees 
make the space even more pleasant. 

Restaurant of Michelin-star chef 
The segment of services has also come to life on 
the street level of the building: the sporting goods 
chain Endorphin Republic opened a shop on an 
area of 1,120 m2 and the popular dining concept 
Bistro Paulus has taken up part of the atrium. The 
restaurant, with an area of 558 m2, has a simple, 
elegant design based on several distinctive interior 
elements, while the exposed technology in the ceil-
ings present an interesting contrast to the wooden 
fl oor. The space, equipped with stylish furniture 
and boxes with padded seats, is dominated by the 
chef’s table. 

The restaurant has one of the most modern kitch-
ens in the region. Specialities here are prepared, 
for example, on a Big Green Egg, a massive 
charcoal grill. The modern cafeteria, managed 
by the Michelin-starred chef Roman Paulus, with 
a high-quality and imaginative off er of Czech and 
international cuisine, is a magnet that attracts not 
only employees from all over the area, but has also 
gained popularity among the inhabitants and visi-
tors of Olomouc.

Envelopa Offi  ce Center is not the only project de-
veloped by Redstone Real Estate in Olomouc: the 
company is also continuing with the development 
of the area of Šantovka, lying on the link with the 
historical city centre. It has newly acquired a build-
ing permit for the construction of the second phase 
of the popular Galerie Šantovka, as well as for the 
construction of a hotel for the AC Hotels by Mariott 
chain with a convention centre. The construction 
of the Šantovka Living residential complex is also 
progressing successfully: the fl ats in the fi rst four 
blocks of fl ats have almost sold out according to 
Sales Director Jan Lukáš and the company is now 
launching the construction of the third stage, which 
will complement the other two blocks of fl ats. The 
fi rst fl ats in the locality should be handed over to 
new owners in March 2023.

Envelopa Offi  ce Center – atrium, Olomouc
Developer: Redstone
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Multifunkční projekt Port7 developera 
Skanska v pražských Holešovicích dosáhl 
v létě nejvyššího bodu stavby. Dokončení tro-
jice budov Edinburgh, Alexandria a Dover, je-
jichž 35 000 m2 kancelářských a obchodních 
prostor je dnes obsazených z víc než z 33 %, 
je plánováno na březen 2023. V budovách B 
a C je plánován rezidenční development. 
Projekt zároveň otevírá další část nábřeží ve-
řejnosti a kulturním, sportovním i volnočaso-
vým aktivitám. Proměna dříve nepřístupného 
a znečištěného brownfi eldu odráží strategii 
Skanska rozvíjet stavby se společenským 
přesahem a odpovědností k životnímu pro-

středí v souladu s principy ESG. O Port7 
i cestě k environmentálně a společensky udr-
žitelnému developmentu a uhlíkové neutrali-
tě hovoříme s Janou Prokopovou, ředitelkou 
pronájmů, a s Evou Nykodymovou, manažer-
kou pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitel-
nosti v jednotce komerčního developmentu 
Skanska v České republice.   

Port7 má díky poloze přímo u stanice me-
tra ambici být novým centrem pražských 
Holešovic, jehož atmosféru podtrhne nová 
náplavka a veřejně přístupný park. Co 
všechno bude nabízet? 

JP: Vedle 31 000 m2 moderních kancelářských 
prostor odpovídajících nejvyšším současným 
standardům, nabídne Port7 také obchody, služ-
by a především velký veřejný prostor s parkem, 
cyklostezkou a nábřežní promenádou. Chceme 
využít charizma řeky i skvělé polohy u stanice 
metra a vlakového nádraží a vybudovat tu nové 
pulzující srdce Holešovic, kde se bude prolínat 
komfortní pracovní prostředí s bydlením a záze-
mím pro sport i relaxaci. Právě svou atmosfé-
rou ve spojení s řekou bude projekt výjimečný. 
V Holešovicích takový prostor léta chyběl a věří-
me, že bude lákat návštěvníky nejenom z okolí, 
ale i z celé Prahy. 

HOLEŠOVICKÝ PORT7 staví na fi lozofi i ESG

Port7, Praha 7 – Holešovice ■ Dříve nepřístupné území někdejšího průmyslového brownfi eldu mění Skanska v otevřený areál s veřejně přístupným parkem, cyklostezkou a nábřežní 
promenádou. Vedle prémiových kancelářských a obchodních prostor na 31 000 m2 doplněných o rezidenční development představí areál novou vltavskou Náplavku 2.0 s množstvím 
volnočasových aktivit ■ Developer: Skanska ■ Architekt: DaM
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Skanska‘s multifunctional Port7 project in 
Prague-Holešovice reached its highest struc-
tural point in the summer. The completion of 
the three buildings, Edinburgh, Alexandria 
and Dover, whose 35,000 m2 of offi  ce and re-
tail space is now more than 33 % occupied, 
is planned for March 2023. Residential devel-
opment is planned in buildings B and C. The 
project also opens another part of the embank-
ment to the public along with cultural, sports 
and leisure activities. The transformation of 
a previously inaccessible polluted brownfi eld 
refl ects Skanska‘s strategy to develop build-
ings with social overlap and environmental 
responsibility in accordance with ESG prin-
ciples. We discussed Port7 and the road to 
environmentally and socially sustainable de-
velopment and carbon neutrality with Jana 
Prokopová, the Leasing & Asset director, 
and Eva Nykodymová, the Health, Safety and 
Sustainability Manager in Skanska commercial 
development business in the Czech Republic.   

Thanks to its location right next to the metro 
station, Port7 has the ambition to be the new 
centre of Prague‘s Holešovice, whose atmo-
sphere will be underscored by a new em-
bankment and a publicly-accessible park. 
What it will off er? 
JP: In addition to 31,000 m2 of modern offi  ce spac-
es complying with the highest current standards, 
Port7 will also off er shops, services and, above all, 
a large public space with a park, cycling path and 

waterfront promenade. We want to make use of the 
charisma of the river and the excellent location by 
the metro and train station, and build a new vibrant 
heart of Holešovice here, where a comfortable 
working environment will blend in with housing and 
facilities for sports and recreation. Its atmosphere 
in connection with the river is what will make this 
project exceptional. Holešovice has been lacking 
such a space for years and we believe that it will 
attract visitors not only from the surrounding area, 
but also from all over Prague. 

Skanska is constructing its projects on the 
sustainable principles of ESG, in the imple-
mentation of which it is a leader. How are they 
specifi cally refl ected in the Port7 concept? 
EN: We are transforming a previously inacces-
sible area, where there used to be a concrete 
plant, into a generous freely accessible complex 
with benches, greenery and a range of activities. 
The most signifi cant benefi t in the ESG criteria, 
covered under the letter “S”, is the added value 

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ In the summer the complex celebrated the topping out ■ Developer: Skanska ■ Architect: DaM

Port7, Prague 7 – Holešovice
The project is being build on the ESG philosophy

HOLEŠOVICE’S PORT7 being built on the ESG philosophy
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Skanska staví ve svých projektech na udrži-
telných principech ESG, v jejichž implemen-
taci je lídrem. Jak se propisují konkrétně do 
konceptu Port7? 
EN: Proměňujeme dříve nepřístupné území, 
kde bývala betonárka, ve velkorysý volně prů-
chozí areál s lavičkami, zelení a škálou aktivit. 
Nejvýraznějším přínosem v rámci kritérií ESG 
zahrnutých pod písmenem „S“ je tedy přidaná 
hodnota pro místní komunitu. Principy zahrnuté 
v kategorii „E“ – environmentální – pak míří pře-
devším na snižování spotřeby přírodních zdrojů – 
například úspor vody a energií. Ve všech kritériích 
dosahujeme ale významně lepších, než přede-
psaných parametrů: Spotřebu energií i vody jsme 
snížili až o 40 %. Důležité pro nás jsou faktory 
jako kvalita obálky budovy, prostupnost denního 
světla, omezení tepelných ztrát, zachytávání a vy-
užití dešťové vody a mnoho dalších. Jedním z klí-
čových aspektů je i minimalizace uhlíkové stopy 
budovy. V případě Port7 jsme ji eliminovali o 9 % 
jen na základové desce, díky tomu, že jsme zvo-
lili odlišnou recepturu betonu. Klademe důraz na 
to, aby materiály obsahovaly obnovitelnou slož-
ku, využíváme recykláty a vyžadujeme i tzv. EPD 
(Environmental Product Declaration), abychom 
získali jasnou evidenci celého jejich životního cyk-

lu. Jsme tedy schopni spočítat uhlíkovou stopu na 
celých 60 let provozu objektu.

Které z těchto parametrů oceňují klienti nej-
více?
JP: Nájemci se intenzivně zajímají o snižování 
uhlíkové stopy a oceňují zdravé a motivující pra-
covní prostředí, ptají se ale na soulad s principy 
ESG obecně, což je tématem především u mla-
dé generace a nadnárodních fi rem, pro něž je 
otázka udržitelnosti a ohleduplnosti k životnímu 
prostředí jednou z priorit. V dlouhodobém hori-
zontu je kladen hlavní důraz na úspory energií 
a vody, které se propisují do provozních nákladů.
   
Téma energetické náročnosti budov vstu-
puje nyní ještě více do popředí v souvis-
losti s dramatickým nárůstem cen energií. 
Skanska už tradičně cílí na nejvyšší stupeň 
certifi kace LEED Platinum. Můžete připome-
nout i další certifi káty, které budova získá? 
EN: Vedle LEED Platinum, který pracuje mimo 
jiné s energetickým modelem budovy, usilujeme 
také o nejnovější verzi certifi kace WELL – rovněž 
v úrovni Platinum, která se věnuje kvalitě pra-
covního prostředí. Paralelně pracujeme také na 
WELL Health & Safety Rating, kterému se někdy 

říká proticovidový WELL. Ten míří na efektivní 
postupy v oblasti zdraví a bezpečnosti. Zabývá 
se například tím, jak bezpečně obnovit provoz 
po odstávce z důvodu pandemie, řeší případné 
rizikové stavy, čisticí procesy, kvalitu vzduchu 
atd. Všemi třemi certifi káty disponuje jako jediný 
v Praze náš projekt Parkview. Nejnovější verze 
Platinum ale nastavuje ještě přísnější kritéria než 
ty předchozí, Port7 tak půjde ve všech paramet-
rech ještě výše.

V létě byla dokončena hrubá stavba domi-
nanty areálu Edinburgh (27 800 m2) i obou 
menších budov Alexandria (4 200 m2) a Dover 
(3 700 m2). Jaký bude další harmonogram? 
Co dnes probíhá na stavbě? 
EN: Nejviditelnějším milníkem je momentálně 
dokončování fasády na budově Edinburgh, která 
ve svém designu odráží i své okolí a průmyslo-
vou historii lokality. Kolaudaci všech tří budov 
plánujeme na konec března 2023 a v dubnu by 
se měli stěhovat první nájemci.

Jak se projekt zaplňuje? Nejnověji jste uzavře-
li smlouvu s česko-americkou IT fi rmou Manta. 
Jak hodnotíte současný kancelářský trh? 
JP: Po odeznění pandemických restrikcí poptáv-
ka znatelně ožila. Firmy dnes ale nehledají pou-
hé kanceláře, ale prostředí, které je oproti home 
offi  ce v mnoha směrech atraktivnější a umožní 
zaměstnancům propojit svůj pracovní život i s tím 
osobním. To je jeden z podstatných aspektů, který 
fi rmám usnadňuje návrat lidí do kanceláří.

Port7 cílí na nejvyšší stupeň certifi kací LEED Platinum, Well Platinum a WELL Health & Safety Rating
Developer: Skanska

Port7, Praha 7 – Holešovice ■ V létě dosáhla hrubá 
stavba svého nejvyššího bodu
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for the local community. The principles covered 
under the category “E” (environmental) aim pri-
marily at reducing the consumption of natural re-
sources, such as water and energy. In all criteria, 
however, we achieve signifi cantly better param-
eters than are prescribed: We have reduced en-
ergy and water consumption by up to 40 %. The 
factors that are important to us include building 
envelope quality, daylight permeability, heat 
loss reductions, rainwater utilisation, and many 
more. One of the key aspects is the minimisa-
tion of a building’s carbon footprint: in the case 
of Port7, we reduced it by 9 % on the foundation 
plate alone, because we chose a diff erent recipe 
for the concrete. We place an emphasis on the 
materials containing a renewable component, 
we use recyclates and we also require an EPD 
(Environmental Product Declaration) to obtain 
a clear record of their entire life cycle. Thus, we 
are able to calculate the carbon footprint for the 
entire 60 years of operation of the building.

Which of these parameters do the clients 
value most?
JP: Tenants are intensively interested in reduc-
ing the carbon footprint and appreciate a healthy 
and motivating working environment, but they 
are asking for compliance with the principles of 
ESG in general, which is a topic especially for 
young generations and multinational compa-
nies, for whom the question of sustainability and 
environmental friendliness is one of the priorities. 
Over the long term, the main emphasis is placed 
on energy and water savings, which are refl ect-
ed in the operating costs. 

The theme of the energy performance of build-
ings is now becoming even more prominent in 
connection with the dramatic increase in en-
ergy prices. Skanska traditionally aims at the 
highest level of certifi cation, LEED Platinum. 
Can you also tell us the other certifi cates that 
the building will receive? 
EN: In addition to LEED Platinum, which works, 
among other things, with the building’s energy 

model, we are also striving for the latest version 
of the WELL certifi cation, also Platinum, which 
is dedicated to the quality of the work environ-
ment. In parallel, we are also working on the 
WELL Health & Safety Rating, which is some-
times called the anti-covid WELL. It focuses on 
eff ective health and safety practices. It deals, for 
example, with how to safely resume operations 
after a shutdown due to a pandemic, addressing 
potential risk conditions, cleaning processes, air 
quality, etc. Our Parkview project is the only one 
in Prague to have all three certifi cates. However, 
the latest Platinum version sets even stricter cri-
teria than the previous one, so Port7 will be going 
even higher in all parameters.

In the summer, the superstructure of 
Edinburgh (27,800 m2), and both smaller 
buildings, Alexandria (4,200 m2) and Dover 
(3,700 m2), was completed. What are the 
next steps? What is being done on the con-
struction site today? 
EN: The most visible milestone is currently the 
completion of the façade on the Edinburgh 
building, the design of which refl ects its sur-
roundings and the industrial history of the site. 

We plan to complete all three buildings by the 
end of March 2023 and in April the fi rst tenants 
should be moving in.

How many percent of the project are leased? 
Most recently, you signed a contract with the 
Czech-American IT company Manta. How do 
you evaluate the current offi  ce market? 
JP: Demand has signifi cantly recovered after the 
pandemic restrictions subsided. Today, however, 
companies are not just looking for offi  ces, but 
rather for an environment that is more attractive 
than home offi  ce in many ways and allows em-
ployees to connect their working lives and per-
sonal lives. This is one of the important aspects 
that makes people returning to the offi  ces easier 
for companies.

At this moment, we have leased 33 % of the Port7 
complex. The entire Alexandria building will be oc-
cupied by the VIGO Investments Group, which in-
cludes the insurance company Direct pojišt’ovna. 
Thus, it took advantage of the unique opportunity 
to be a part of the complex while at the same time 
having its own building. Manta, one of the fast-
growing IT start-ups with offi  ces in New York, 

Port7 is designed in the highest standards of LEED Platinum, Well Platinum and Health & Safety Rating certifi cations  
Developer: Skanska
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V tuto chvíli máme pronajato 33 % plochy Port7. 
Celou budovu Alexandria obsadí skupina VIGO 
Investments, jejíž součástí je Direct pojišťovna. 
Využila tak unikátní možnost být součástí kam-
pusu a zároveň mít vlastní budovu. Společnost 
Manta, což je jeden z rychle rostoucích start-upů 
v oblasti IT s pobočkami v New Yorku, Lisabonu 
a Dublinu, obsadí 1 390 m2 v budově Dover. Dále 
máme uzavřenou smlouvu s fi rmou Scott.Weber, 
která nabídne na 4 300 m2 sdílené servisované 
kanceláře, a společnost OCP zde bude provozo-
vat oční centrum a lékárnu na 1 600 m2. 

Jak budou koncipovány kancelářské prostory? 
JP: Budova Edinburgh, jejíž tři věže nabídnou 
unikátní výhled, bude mít vzhledem ke své ve-
likosti tři samostatná vstupní lobby. Dokážeme 
tak uspokojit i klienta s požadavkem na plochu 
kolem 10 000 m2 a vyčlenit pro něj třetinu budo-
vy s vlastní recepcí. Plochu podlaží lze dělit na 
jednotky od 500 až po velkorysých 4 300 m2. 
Což ocení jak menší fi rmy, pro něž jsou určeny 
prostory ve věžích, tak větší nájemci, preferují-
cí umístění všech svých zaměstnanců na jed-
nom patře.

Devízou budovy jsou i tematické terasy s vý-
hledem na Vltavu a do zeleně nedaleké troj-

ské vinice… Čím budou specifi cké?
EN: Každá ze tří teras nabídne odlišné prostředí 
a možnosti využití. Terasa zaměřená na eventy 
a fi remní akce bude vybavena stylovým barem, 
další bude nabízet prostory pro nerušenou prá-
ci venku se stíněným sezením a třetí bude rela-
xační se spoustou zeleně, křesílky, houpačkami 
a vertikální komunitní zahradou.

Jaké další služby bude Port7 zahrnovat? 
JP: Ve středu kampusu vznikne piazzetta obklo-
pená obchody. Celkově zde po dokončení druhé 
fáze bude k dispozici 4 500 m2 retailových ploch. 
Co se týká jídla, v Port7 míříme na food hall, kte-
rý nabídne širokou škálu pokrmů z celého světa. 
V pokročilých fázích jednání jsme nyní s provo-
zovateli restaurace, vinotéky, barbershopu, ob-
chodu s potravinami a delikatesami a umístěn 
zde bude také bankomat a boxy pro výdej zási-
lek. Spektrum služeb pak doplní fi tness centrum 
a kavárna s pekárnou. 

Jak se lidé do areálu dostanou od stanice 
metra? Je již v provozu plánovaný podchod 
pod železniční tratí? 
EN: Podchod je již vybudovaný a otevřený bude 
zároveň s kolaudací Port7. Propojí holešovické 
nádraží tak, aby zaměstnanci fi rem i návštěvníci 

došli suchou nohou až do areálu i do svých kan-
celáří v horizontu zhruba tří minut. 

Port7 nabídne také řadu volnočasových akti-
vit. Jedním z benefi tů bude již zmíněný park 
a především nová vltavská Náplavka 2.0. 
Nač se mohou Pražané těšit?
JP: Návštěvníci tu najdou například letní kino, hři-
ště na plážový volejbal, lehátka, ohniště a místa 
na barbecue, lezeckou stěnu nebo dětské hřiště. 
Rádi bychom, aby od jara do podzimu byl na ná-
břeží otevřený bar s posezením, který bude slou-
žit stejně jako ostatní aktivity nejen nájemcům, 
ale i všem lidem z okolí. Nově vzniklou cyklostez-
kou se dostanete podél Vltavy až do Libně nebo 
k trojskému zámečku. Nábřeží pak zpestří unikát-
ní prvek v podobě konferenční místnosti na vodě. 
Lokalita tak bude žít sedm dní v týdnu přes den 
i večer a současně obohatí celou Prahu.

Port7 je největším multifunkčním projek-
tem společnosti Skanska v ČR, další roz-
víjí nedaleko, ale také v Radlicích nebo na 
Pankráci. V jakém pořadí budou následovat?
Dalším z našich projektů bude Key na Praze 4, 
následovat bude Mercury, kdy se opět vrátíme 
do lokality Prahy 7, kde jsme dlouhodobě etab-
lovaní, a posledním v naší pipeline bude pro-
jekt v Radlicích. Což bude vlajková loď skupiny 
Skanska, unikátní dřevostavba a vůbec první kli-
maticky neutrální projekt ve střední Evropě. 

Udržitelnost je součástí vaší fi remní kultury. 
Skanska směřuje k uhlíkové neutralitě do roku 
2045. Jak se vám daří tento závazek plnit?  
EN: Jde o náročný a velmi komplexní proces, 
do něhož je zahrnut i subdodavatelský řetězec. 
Obnáší celou škálu kroků, od výběru partnerů 
a materiálů, přes hledání nových řešení pro-
střednictvím naší inovativní platformy a sdílení 
znalostí napříč zeměmi, až po výpočet uhlíkové 
stopy pro veškerou naši činnost. Od roku 2015, 
kdy uhlíkovou stopu sledujeme a počítáme, se 
nám ji podařilo snížit již o více než 40 %. Je to 
výzva, ale můžeme říci, že jsme na dobré cestě. 

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ Jednou z devíz projektu jsou velkorysé tematické terasy s výhledem na nábřeží Vltavy
a nedalekou trojskou vinici ■ Developer: Skanska
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Lisbon and Dublin, will occupy 1,390 m2 in the 
Dover building. We also have concluded a con-
tract with Scott.Weber, which will off er shared ser-
viced offi  ces on 4,300 m2, and OCP will operate 
an eye centre and pharmacy on 1,600 m2. 

How will the offi  ce space be conceived? 
JP: The Edinburgh building, whose three towers 
off er a unique view, will have three separate en-
trance lobbies because of its size. We can also 
satisfy a client with a space requirement of about 
10,000 m2 and allocate a third of the building for 
it with its own reception. The area of a single fl oor 
can be divided into units ranging in size from 500 to 
a generous 4,300 m2. Both smaller companies, for 
which space has been set aside in the towers, and 
larger tenants, preferring all their employees being 
located on a single fl oor, will appreciate this.

Another strength of the buildings will be the 
thematic terraces with views of the Vltava 
River and the nearby Troja vineyards… What 
makes them stand out?
EN: Each of the three terraces will off er diff erent 
environments and possibilities of use. Events-
focused terrace will be equipped with a stylish 
bar, another will off er spaces for undisturbed 
work outside with shaded seating, and the third 
will be for relaxation, with lots of greenery, chairs, 
swings and a vertical community garden.

What other services will Port7 include? 
JP: A piazzetta will be formed in the centre of 
the complex, surrounded by shops. Overall, 
4,500 m2 of retail space will be available here af-
ter the completion of the second phase. As far as 
food is concerned, we are aiming for a food court 
in Port7, off ering a wide range of dishes from all 
over the world. We are currently in the advanced 
stages of negotiations with restaurant operators, 
a wine shop, a barbershop, a shop with grocer-
ies and delicacies, and there will also be ATMs 
and boxes for the delivery of consignments. A fi t-
ness centre and a café with a bakery will round 
out the range of services. 

How do people get to the complex from the 
metro station? Is the planned underpass un-
der the railway line already in operation? 
EN: The underpass has already been built, 
and will be open at the same time as the con-
struction approval of Port7. It will connect to the 
Holešovice railway station so that employees of 
the companies and visitors can reach the com-
plex and their offi  ces in about three minutes. 

Port7 will also off er a number of leisure 
activities. One of the benefi ts will be the 
aforementioned park and above all, the new 
Vltava River Náplavka 2.0. What can the peo-
ple of Prague look forward to?
JP: Visitors will fi nd a summer cinema, a beach 
volleyball court, sun loungers, a fi re pit and bar-
becue areas, a climbing wall and a playground. 
We would like to have an open bar with seat-
ing on the embankment from spring to autumn, 
which will not only serve the tenants, but also all 
the people from the surrounding area. The newly 
created cycle path will take you along the Vltava 
River to Libeň or to the Troja Chateau. The em-
bankment will then be livened up with a unique 
element in the form of a conference room on 
the water. The location will be lively seven days 
a week, both day and evening, while at the same 
time enriching the whole of Prague.

Port7 is Skanska’s largest multifunctional 
project in the Czech Republic. The company 
also develops one nearby but also in Radlice 
and Pankrác. In what order will they follow?
Another of our projects will be Key in Prague 4, 
followed by Mercury, where we will once again 
return to Prague 7, where we have long been 
established, and the last in our pipeline will be 
the project in Radlice. This will be the fl agship 
of the Skanska Group, a unique wooden con-
struction and the fi rst climate-neutral project in 
Central Europe. 

Sustainability is part of your corporate cul-
ture. Skanska is heading toward carbon neu-
trality by 2045. How will you manage to fulfi l 
this commitment?  
EN: This is a demanding and highly complex 
process, which includes the subcontracting 
chain. It involves a whole range of steps, from 
the selection of partners and materials, to fi nd-
ing new solutions through our innovative plat-
form and sharing knowledge across countries, 
to calculating the carbon footprint for all our ac-
tivities. Since 2015, when we started monitoring 
and calculating the carbon footprint, we have al-
ready managed to reduce it by more than 40 %. 
It’s a challenge, but we can say that we are on 
the right track.

Port7, Prague 7 – Holešovice ■ The chill out area by the river ■ Developer: Skanska
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Realizace druhé etapy obchodně-zábav-
ního centra Eurovea na nábřeží Dunaje 
v moderním centru Bratislavy spěje do 
fi nále. Už příští rok v dubnu nabídne pro-
slulá pasáž návštěvníkům celkem 320 ob-
chodů, restaurací a zábavy na 85 000 m2. 
Své budoucí provozovatele zná více než 
80 % ploch. Magnetem nové části centra 
bude dvoupodlažní prodejna irského mód-
ního řetězce Primark, a podle realitních 
expertů bude otevření prvního obchodu 
populární značky v zemi retailovou udá-
lostí roku. Srdcem pasáže, která se zvětší 
o 25 000 m2, bude velkolepé atrium deko-
rované zelení a stravovací zóna s kapaci-

tou 1 156 míst, jíž doplní stylový foodhall; 
svou novou tvář představí i multikino, kte-
ré se rozroste na 17 sálů. 

Nákupní pasáž Eurovea, jejíž původní design 
byl inspirován plynoucím tokem Dunaje, „proté-
ká“ stejně jako řeka celým komplexem Eurovea. 
Současně bude páteří vznikající čtvrti Eurovea 
City, nabízející bydlení, pracovní příležitosti, pro-
stor pro kulturní a společenské akce i nová ná-
městí a kvalitní veřejné prostory.
 
Druhá etapa pasáže Eurovea bude téměř iden-
tickým obrazem té původní. Současná pasáž 
bude plynule pokračovat a vyústí až ve velkory-
sém atriu dekorovaném zelení s průhledem přes 
všechna patra. Díky prodloužení designové stře-
chy z tisíců skleněných trojúhelníků bude celý 
interiér disponovat denním světlem a současně 

Eurovea II, Bratislava ■ Druhá etapa nejznámějšího nákupního bulváru Slovenska zvětšuje rozlohu pasáže na 85 000 m2, kde poskytne prostor pro 320 jednotek. Kapacita multiplexu 
se zvýší na 17 sálů a také nabídka gastronomie se rozšíří: o chuťové pohárky zákazníků bude soupeřit 60 gastrokonceptů ■ Developer: J&T Real Estate

DRUHÁ ETAPA nejznámějšího slovenského 
nákupního bulváru otevírá na jaře 2023

Výstavba druhé etapy multifunkčního centra Eurovea na 
nábřeží Dunaje v moderním centru Bratislavy míří do fi nále
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The construction of the second phase of 
the Eurovea shopping/entertainment centre 
on the Danube embankment in the modern 
centre of Bratislava is nearing the fi nish 
line. Next April, the renowned mall will of-
fer visitors a total of 320 shops, restaurants 
and entertainment on 85,000 m2. More than 
80 % of the space already has their future 
operators. The magnet of the new part of the 
centre will be a two-story shop from the Irish 
fashion chain Primark, and according to real 
estate experts, the opening of the fi rst store 
of the popular brand in the country will be 
the retail event of the year. The heart of the 
mall, which will be 25,000 m2 larger, will be 
a spectacular atrium decorated with green-

ery and a dining area with a capacity of 
1,156 seats, complemented by a stylish food 
hall. The multiplex cinema will also present 
its new face and will grow to 17 screens. 

The Eurovea shopping mall, whose original de-
sign was inspired by the Danube River, “fl ows” 
just like the river through the entire Eurovea 
complex. At the same time, it will be the back-
bone of the emerging Eurovea City district, off er-
ing housing, employment opportunities, space 
for cultural and social events, as well as new 
squares and high-quality public spaces.

The second phase of the Eurovea mall will be an 
almost identical refl ection of the original one. The 

current passage will continue smoothly and will 
open into a large atrium decorated with greenery 
with a view over all the fl oors. Thanks to the ex-
tension of the designer roof made of thousands 
of glass triangles, the entire interior will have day-
light and will also give a uniform impression. Two 
storeys and one underground level of the shop-
ping mall will run from the central space with es-
calators. Now, however, it will reach the Eurovea 
Tower, the highest residential skyscraper in the 
country, to whose reception it is directly con-
nected. Thus, next year customers will be able 
to walk through a comfortably covered mall with 
shops and restaurants from the edge of the Old 
Town to the new square at Apollo Bridge, which 
is being created within Eurovea City.  

Eurovea II, Bratislava ■ The second phase increases the area of the shopping mall to 85,000 m2, where it provides space for 320 units. The capacity of the multiplex cinema will 
increase to 17 screens and the off er of dining will expand: 60 dining concepts will compete for the customer’s taste buds ■ Developer: J&T Real Estate

SECOND PHASE of most famous Slovak 
shopping boulevard to open in spring of 2023

BW_III_2022.indb   61BW_III_2022.indb   61 29.09.22   21:0229.09.22   21:02



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

62

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

bude působit jednotným dojmem. Od ústřední-
ho prostoru s eskalátory se budou rozbíhat dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží nákupní ga-
lerie; ta ale dosáhne nově až k Eurovea Tower, 
nejvyššímu rezidenčnímu mrakodrapu v zemi, 
na jehož recepci se přímo napojí. Zákazníci tak 
budou moci projít už v příštím roce komfortně 
krytou pasáží s obchody a restauracemi od hra-
nice Starého Města až k novému náměstí u mos-
tu Apollo, které vzniká v rámci čtvrti Eurovea City.  
 
Eurovea větší a v novém designu
Nejznámější nákupní pasáž na Slovensku čeká 
řada změn: kromě rozšíření o nové prostory pro-
chází redesignem, zvětšením i relokacemi také 

stávající obchody a gastronomie. První etapa 
centra Eurovea uvedená do provozu v roce 2010, 
lákala ročně přes 15 milionů návštěvníků, jimž 
nabídla na 60 000 m2 plochy víc než 220 obcho-
dů, 39 restaurací a kaváren a multiplex Cinema 
City s 9 sály. Druhá fáze zvětšuje rozlohu nákupní 
pasáže na 85 000 m2, kde poskytne prostor pro 
320 jednotek. Kapacita multiplexu se zvýší na 
17 sálů a také nabídka gastronomie se rozšíří: 
o chuťové pohárky zákazníků bude soupeřit 
60 gastrokonceptů. Do nové části se přesune 
celý foodcourt; relokace přitom umožní zdvojná-
sobit jeho plochu: Na 3 700 m2 tak vznikne cel-
kem 1 156 míst k sezení. Návštěvníci se mohou 
těšit na mezinárodní řetězce jako Burger King, 
KFC, oblíbené Mondieu, Urban House nebo 
zcela nový koncept skupiny Medusa Group 
Café De Como  a Bo Concept od Soho.

Food hall – styl & gastro
Součástí patra zaměřeného na gastronomii a zá-
bavu bude také moderní food hall, navržený me-
zinárodním retailovým expertem, portugalským 
studiem REIFY., které stojí za konceptem celého 
rozšíření a je také autorem redesignu původ-
ní části centra. Velký otevřený prostor v mírně 

industriálním stylu doplněný polosoukromými 
zákoutími, přinese návštěvníkům různorodý 
a pestrý mix stylů a gastronomických zážitků, 
které si budou moci vychutnat v zajímavě archi-
tektonicky řešeném interiéru oživeném zelenými 
rostlinami. Hlavní komunikační body pasáže pak 
budou zvýrazněny zelenými stěnami a dalšími 
designovými prvky. 

Gastronomie patří podle Jorge Morgadinha ze 
společnosti REIFY. k nejrychleji se rozvíjejícím 
odvětvím. „Koncept food hall, který posouvá zá-
žitek z jídla, práce a posezení s přáteli na úplně 
novou úroveň, se stává celosvětovým gast-
ronomickým trendem. Nabízíme zákazníkům 
možnost zkoumat chutě a atmosféru světových 
kuchyní, vychutnávat si lokální speciality v ne-
zvyklém provedení, či si dokonce namíchat vlast-
ní drink ve specializovaném baru,“ uvádí leasing 
manager Katarína Paule. „Zároveň chceme, aby 
se tam cítili komfortně a vnímali prostor jako mís-
to, kde si mohou také odpočinout a relaxovat.“
  
Ve food hall najdou návštěvníci také spektrum 
multifunkčních zón: „Bude zde pódium pro různé 
prezentace a vystoupení, dětský koutek, zábavní 
zóna i oddychová a společenská zóna s výhle-
dem na Dunaj, který byl inspirací při vytváření 
návrhu,“ popsal Jorge Morgadinho. Design food 
hallu, jehož prostor bude viditelný i z nižších pod-
laží, vychází z elementu vody, kamenů a zeleně, 
a odkazuje na nábřeží Dunaje. Svou koncepcí 
nabízí alternativu ke gastronomickému provozu 
foodcourtu i k populární promenádě lemované 

Obchodní centrum Eurovea láká od svého uvedení do provozu v roce 2010 přes 15 milionů návštěvníků ročně. 
Magnetem nové části pasáže bude dvoupodlažní prodejna irského módního řetězce Primark

Eurovea II, Bratislava – srdcem centra bude velkorysé 
atrium dekorované zelení Eurovea II, Bratislava – food hall
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A bigger Eurovea in a new design
Several changes await the most famous shopping 
mall in Slovakia: in addition to the expansion with 
new spaces, it will be going through a redesign, 
enlargement and relocation of the existing shops 
and gastronomy. The fi rst phase of the Eurovea 
centre was put into operation in 2010 and attract-
ed over 15 million visitors a year, off ering them 
more than 220 shops, 39 restaurants and cafés, 
and a multiplex Cinema City with 9 screens, 
all on 60,000 m2. The second phase increases 
the area of the shopping mall to 85,000 m2, 
where it provides space for 320 units. The ca-
pacity of the multiplex cinema will increase to 
17 screens and the off er of dining will expand: 
60 dining concepts will compete for the cus-
tomers’ taste buds. The entire food court will 
move to the new section. The relocation will al-
low it to double its area: a total of 1,156 seats will 
be created on 3,700 m2. Visitors can look forward 
to international chains such as Burger King, 
KFC, the popular Mondieu, Urban House or 
the brand new concept of Medusa Group Café 
de Como and Bo Concept of Soho.

Food hall – style & dining
The dining and entertainment fl oor will also in-
clude a modern food hall, designed by an in-
ternational retail expert, the Portuguese studio 
REIFY., which is behind the concept of the whole 
expansion and is also the author of the redesign 
of the original part of the centre. The large open 
space in a slightly industrial style, complement-
ed by semi-private nooks, will bring visitors a di-
verse and varied mix of styles and gastronomic 
experiences that they will enjoy in an interesting 
architecturally designed interior enlivened by 
green plants. The main communication points of 
the mall will then be highlighted by green walls 
and other design elements. 

According to Jorge Morgadinho from REIFY., 
F&B is one of the fastest-growing sectors. “The 
concept of the food hall, which takes the expe-
rience of food, work and sitting with friends to 

a whole new level, is becoming a global gas-
tronomic trend. We off er customers the oppor-
tunity to  explore the fl avours and atmosphere of 
the world’s cuisine, enjoy local specialities in 
an unusual way, or even mix their own drink at 
a specialised bar,” stated the centre’s leasing 
manager Katarína Paule. “At the same time, we 
want them to feel comfortable there and to per-

ceive the space as a place where they can also 
rest and relax.”

Visitors will also fi nd a spectrum of multifunction-
al zones in the food hall : “There will be a stage 
for various presentations and performances, 
a children’s corner, an entertainment zone and 
a relaxation and social zone overlooking the 

Eurovea II, Bratislava ■ The dominant design feature of the shopping mall is a magnifi cent glass roof
Developer: J&T Real Estate
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restauracemi, kavárnami a bary, jejíž prodlouže-
ní je součástí developmentu Eurovea II. 

„Food hall bude mít částečně amfi teátrově uspo-
řádané sezení s výhledem na Dunaj a centrální 
prostor lemovaný sezením s výhledem na ma-
jestátní siluetu mrakodrapu Eurovea Tower,“ 
vysvětluje Paule a dodává, že nová gastrozóna 
a kina obsadí téměř celé první patro. 

Megaplex se 17 sály
Současný multiplex s 9 sály projde komplexní re-

konstrukcí a zvětší se o dalších 8 sálů. Cinema 
City se chystá otevřít v rámci Bratislavy zcela 
nový koncept – megaplex se 17 sály a kapacitou 
2 400 diváků, vybavený nejmodernějšími tech-
nologiemi. Součástí budou také VIP sály, nabíze-
jící kromě maximálního pohodlí a nadstandard-
ních služeb také prostorovou zvukovou techniku 
Dolby Atmos, umožňující divákům různé va-
rianty, jak si užít fi lm podle vlastních preferencí. 
Multiplex bude umístěný v nové části pasáže 
Eurovea a bude pomyslnou vstupní branou do 
nové rozsáhlé gastronomické zóny. 

Nové koncepty & značky
Mezi nově příchozími retailery, kteří vstupují do 
nové části nákupní pasáže, přitahují nejvíce po-
zornosti kotevní nájemci. K nim se řadí vedle 
Primarku, který zde otevře svou vlajkovou dvou-
podlažní prodejnu, také např. prodejci sportovní 
módy JD Sports, fl ag ship prodejna Nike, prémiový 
koncept supermarketu Tesco, mezinárodně známé 
řetězce Burger King a KFC, první kamenné prodej-
ny úspěšných online platforem Modivo a eobuv, 

nové větší Mango včetně pánské módy Mango 
Man nebo úspěšný koncept HalfPrice, který nabízí 
designovou módu za výjimečné ceny. „Obsazeno 
je v současné více než 80 % nových ploch. 
Jednáme o vstupu dalších nových retailových ře-
tězců na Slovensko, výsledek ale závisí částečně 
i na vývoji současné společenské a ekonomické 
situace,“ komentuje Oľga Hammer.

Nové módní značky a gastronomické koncepty 
přibyly do portfolia nákupního centra Eurovea 
už po obnovení plného provozu po období ome-
zení v důsledku epidemie koronaviru. „Z nově 
příchozích můžeme jmenovat například znač-
ky Halada, Home&You, CCC, Terranova, DNA 
beauty&brunch, a za pár měsíců přibydou znač-
ky Calvin Klein Jeans a Calvin Klein Underwear. 
Eurovea si po celou dobu udržela 98% obsaze-
nost, a dnes je opět stoprocentně pronajatá.“ 
  
K obchodníkům, jimž se v centru Eurovea daří 
již od jeho otevření, patří známé značky H&M, 
Mango, Peek & Cloppenburg, Billa, A3 Sport, 
dm drogerie, Humanic, New Yorker nebo oceňo-
vané restaurace na promenádě, jako například 
Al Faro, Primi, Eurovea a Brasserie La Marine. 

Bratislavská high street
Exkluzivně pouze v centru Eurovea najdou zá-
kazníci prodejny značek COS, GAP, Under 
Armour, Pinko, Luisa Spagnoli, Tosca Blu, 
Weekend Max Mara, BSBG MAXAZRIA, fabio 
gatto, Alizé Fashion House, Tatuum, Armani 
Exchange nebo restaurace Wagamama. 

„Eurovea si za 12 let své existence získala postave-
ní nejprestižnějšího nákupního bulváru Bratislavy,“ 
uvádí Paule. „Klíčovým faktorem úspěchu je struk-
tura nájemců, která odráží jedinečnou polohu 
v centru města: proto se Eurovea stala ekvivalen-
tem bratislavské high street s vlajkovými loďmi 
prestižních značek. A věříme, že své výsadní po-
stavení po otevření rozšířené pasáže, nabízející 
novou kvalitu nákupních, gastronomických i spole-
čenských zážitků, v dubnu 2023 dále posílí.“

Nákupní bulvár Eurovea je srdcem a páteří vznikající čtvrti Eurovea City v moderním centru Bratislavy
Developer: J&T Real Estate

Vstupní branou rozsáhlé stravovací zóny bude
megaplex se 17 sály a kapacitou 2 400 diváků
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Danube, which was the inspiration for the de-
sign,” Jorge Morgadinho described. The design 
of the food hall, whose space will be visible even 
from the lower fl oors, is based on the element 
of water, stones and greenery, and refers to the 
Danube embankment. With its concept, it off ers 
an alternative to the dining options of the food 
court as well as to the popular promenade lined 
with restaurants, cafés and bars, the extension 
of which is part of the development of Eurovea II.. 

“The food hall will have seating in a semi-amphi-
theatre arrangement with a view of the Danube 
and a central area lined with seating with a view 
of the majestic silhouette of the Eurovea Tower 
skyscraper,” explained Hammer, adding that the 
new dining zone and cinemas will occupy almost 
the entire fi rst fl oor. 

Megaplex with 17 screens
The current multiplex with 9 screens will un-
dergo a comprehensive reconstruction and will 
be enlarged by another 8 screens. Cinema City
is about to open a completely new concept in 
Bratislava – a megaplex with 17 screens and 

a capacity of 2,400 cinemagoers, equipped 
with the latest technologies. There will also be 
VIP auditoriums that will off er, in addition to 
maximum comfort and superior services, Dolby 
Atmos surround sound technology, allowing 
viewers to enjoy a variety of diff erent options for 
enjoying a fi lm according to their preferences. 
The multiplex will be located in the new part of 
the Eurovea passage and will be a gateway to 
the new expansive dining zone. 

New concepts & brands
Among the newly-arrived retailers coming to the 
new part of the shopping arcade, the anchor 
tenants are attracting the most attention. In ad-
dition to Primark, which will be opening its fl ag-
ship two-fl oor store, these include JD Sports 
fashions, Nike’s fl agship store, a premium Tesco 
supermarket concept, the internationally known 
Burger King and KFC chains, the fi rst brick and 
mortar shops for the successful Modivo and 
eobuv online platforms, a new bigger Mango in-
cluding Mango Man fashions and the successful 
HalfPrice concept that off ers designer fashions 
at exceptional prices. “Currently, more than 80 % 

of the new spaces are occupied. We are nego-
tiating the entry of other new retail chains into 
Slovakia, but the result depends partly on the 
development of the current social and economic 
situation,” commented Katarína Paule.

New fashion brands and dining concepts have been 
added to the Eurovea shopping centre portfolio af-
ter full operations have been restored after a pe-
riod of restriction due to the coronavirus epidemic. 
“The newcomers include, for example, the Halada, 
Home&You, CCC, Terranova, DNA beauty&brunch 
brands, and they will be joined in a few months by 
Calvin Klein Jeans and Calvin Klein Underwear.  
Eurovea maintained 98% of its occupancy all along 
and is now 100% leased again.”

Merchants who have been successful in the 
Eurovea centre since its opening include the 
well-known brands H&M, Mango, Peek & 
Cloppenburg, Billa, A3 Sport, dm drogerie, 
Humanic, New Yorker and award-winning restau-
rants on the promenade, such as Al Faro, Primi, 
Eurovea and Brasserie La Marine. 

Bratislava high street
Shops that customers can fi nd exclusively in 
Eurovea include COS, GAP, Under Armour, 
Pinko, Luisa Spagnoli, Tosca Blu, Weekend 
Max Mara, BSBG MAXAZRIA, fabio gatto, Alizé 
Fashion House, Tatuum, Armani Exchange, and 
restaurant Wagamama. 

“Over its 12 years of existence, Eurovea has 
gained the status of the most prestigious shop-
ping boulevard in Bratislava,” stated Paule. “The 
key success factor is the tenant structure, which 
refl ects the unique location in the city centre: 
that’s why Eurovea has become the equivalent 
of Bratislava’s high street with the fl agship stores 
of prestigious brands. And we believe that it will 
further strengthen its prominence after the open-
ing of the expanded passage in April 2023, of-
fering new quality shopping, dining and social 
experiences.” 

Eurovea shopping mall is part of the new city district Eurovea City at the Danube riverbank. The magnet of the new part of 
the centre will be a two-story shop from the Irish fashion chain Primark, and according to real estate experts, the opening 
of the fi rst store of the popular brand in the country will be the retail event of the year ■ Developer: J&T Real Estate

BW_III_2022.indb   66BW_III_2022.indb   66 29.09.22   21:0229.09.22   21:02



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Brumlovka, budova G
Michelská 1552/58 ⸄ 140 00 Praha 4 – Michle

aluprof.com

⸠ Nový showroom v Praze

Online 
rezervace

Připravili jsme pro Vás prostor, kde mohou architekti, výrobci a koncoví zákazníci vidět výrobky ALUPROF v zajímavém uspořádání. 

V showroomu si budete moci prohlédnout panoramatický bezrámový systém MB-Skyline type R, zdvižně-posuvné dveře MB-77HS, 

skládací dveře MB-86 Fold Line, fasády řady MB-SR50N, okna a dveře MB-86 či MB-104 Passive určené pro energeticky úsporné 

a pasivní budovy. Také se můžete těšit na ukázky rozmanitého stínění, například na venkovní žaluzie SkyFlow 

a roletové systémy značky ALUPROF. 

Je toho spousta. Přesvědčte se sami. Těšíme se na Vás. 
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Nákupní centrum Europark v pražských 
Štěrboholech je o krok blíže k připravova-
né expanzi. Do centra těžícího především 
z rodinných nákupů obyvatel východní čás-
ti hlavního města a jejího bezprostředního 
okolí, vstupuje nově hypermarket Globus, 
který nahradí současnou prodejnu potravin 
řetězce Albert. Hlavní akcionář Europarku, 
společnost DBK Praha, si od výměny ko-
tevního nájemce slibuje potřebné zvýšení 
návštěvnosti před zamýšlenou investicí. Pro 
Globus jde o první rozšíření sítě prodejen 
po 11 letech: do Štěrbohol přináší nový kon-
cept, který zatím představil pouze na dvou 
místech v ČR. 

Když do Europarku ve Štěrboholech vstoupil 
v roce 2019 nový investor, DBK Praha, začalo se 
hovořit o možnosti budoucího rozšíření dnes již 
20 let starého nákupního centra na východním 
okraji Prahy. Rozhodnutí investovat do nákupu 
většinového podílu v Europarku Štěrboholy se 
opíralo o možnost budoucího zhodnocení: areál 
nabízí 180 000 m2 volného pozemku pro další 
development. Nákupní centrum nyní DBK Praha 

vlastní spolu s předchozím vlastníkem, společ-
ností SES Spar European Shopping Centers, 
která je postavila a v roce 2002 otevřela. Ve spo-
lečnosti Europark Holding, která je majitelem 
centra, si ponechala 23% podíl. Majoritním akci-
onářem je DBK Praha se 77 %. 

Provozovatel centra nyní realizuje první krok, 
který podle ředitele centra Libora Pospíšila 
otevře cestu k budoucí expanzi: je jím výměna 
kotevního nájemce, operátora hypermarketu: 
stávající řetězec Albert nahradí Globus, který 
si získal oblibu mezi zákazníky šíří sortimentu 
a prodejem čerstvých potravin, včetně vlast-
ní pekárny, cukrárny, řeznictví a v neposlední 
řadě i díky restauraci, která je nedílnou součástí 
konceptu jeho hypermarketů. Zákazníci tak ve 
Štěrboholech nově najdou kavárnu Globus Café 
a budou si tu moci vyzvednout také nákup, který 
si objednají prostřednictvím iGlobus.cz. 

Globus ve zdejší prodejně uplatní nový koncept 
tzv. sortimentních světů, který zatím otestoval 
v Čakovicích a v Českých Budějovicích. Kupující 
při tomto uspořádání najdou podobné zboží na 

jednom místě, což spolu s nižšími regály a lep-
ším orientačním systémem zrychlí nakupování. 
 
Ředitel nákupního centra od vstupu nového ná-
jemce očekává zvýšení atraktivity a návštěvnosti 
centra; pro Globus je to příležitostí k první expan-
zi po 11 letech: nový hypermarket obchodník na-
posledy otevřel v roce 2011 v Havířově. 

Podle tiskové mluvčí řetězce, Anety Turnovské, 
láká Globus do Štěrbohol především možnost 
dosáhnout na zákazníky z východních částí Prahy 
i spádových oblastí na východ od hlavního města. 
V Praze Globus provozuje zatím tři hypermarkety, 
v celé ČR jich má dnes 15. V přízemí nákupní pa-
sáže ve Štěrboholech plánuje otevřít další na plo-
še 11 000 m2 v polovině příštího roku. Restaurace, 
která vznikne přebudováním a modernizací pro-
storu dosavadní restaurace Albert, se představí 
letos v říjnu. Obsadí jednotku o rozloze 1 289 m2 
s venkovní terasou v prvním poschodí. Obě patra 
propojí nový eskalátor, který povede k restauraci 
z pasáže před hypermarketem. 

„Výměna hypermarketu si vyžádá zásadněj-
ší úpravy z důvodu větších nároků Globusu na 
prostor: Albert měl v přízemí 10 000 m2, kdežto 
Globus obsadí o 1 000 m2 více. Nově tedy hyper-
market zabere další jednotky o rozloze 500 m2 
a zbývajících 500 m2 ukrojíme z pasáže,“ popisu-
je Pospíšil. Po dobu úprav, od poloviny září až do 
otevření Globusu, zákazníky obslouží pětisetme-
trová prodejna potravin Berto. 

Nový nájemce přichází také do jednotky sousedící 
s fi tcentrem v prvním patře: v září zde otevírá svou 
novou prodejnu obchodník se sportovní módou 
Sportisimo, který nahradí původní Hervis. V sou-
časné době nabízí Europark ve Štěrboholech 
73 obchodů, služeb, kaváren a restaurací, sou-
částí centra je také parkování pro 2 100 aut na 
povrchovém parkovišti a v podzemních garážích.  

Pražské obchodní centrum Europark Štěrboholy mění kotevního nájemce – bude jím hypermarket Globus

PRAŽSKÝ EUROPARK prochází proměnou
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The Europark shopping centre in Prague-
Štěrboholy is a step closer to its prepared 
expansion. A Globus hypermarket, which 
will replace the current Albert grocery store, 
will be entering the centre, which is mainly 
used for family shopping by residents of the 
eastern part of the capital city and its imme-
diate surroundings. The main shareholder of 
Europark, DBK Praha, promises to increase 
the footfall before the planned investment 
with the replacement of the anchor tenant. 
For Globus, it is the fi rst expansion of the 
network of stores in 11 years: to Štěrboholy 
it brings a new concept, which it has so far 
only introduced in two places in the Czech 
Republic. 

When a new investor, DBK Praha, entered 
Europark in Štěrboholy in 2019, it began to talk 
about the possibility of the future expansion of the 
20-year-old shopping centre on the eastern out-
skirts of Prague. The decision to invest in the pur-
chase of a majority stake in Europark Štěrboholy 
was based on the possibility of future apprecia-
tion: the site off ers 180,000 m2 of free land for 
further development. DBK Praha now owns the 
shopping centre together with its previous owner, 

SES Spar European Shopping Centers, which 
built it and opened it in 2002. The latter retained 
a 23% share in Europark holding, which is the 
owner of the centre. The majority shareholder is 
DBK Praha with 77 %. 

The centre operator is now implementing the 
fi rst step, which will, according to the Director of 
the centre Libor Pospíšil, open the way to future 
expansion: specifi cally, the replacement of the 
anchor tenant, the hypermarket operator. The 
existing Albert chain will be replaced by Globus, 
which has gained popularity among customers 
with the width of its assortment and the sale of 
fresh food, including its own bakery, pastry shop, 
butcher shop and, last but not least, thanks to its 
restaurant, which is an integral part of its hyper-
market concept. Thus, customers will now fi nd 
a Globus Café in Štěrboholy and will also be able 
to pick up the items they order via iGlobus.cz. 

Globus will apply a new concept of “prod-
uct worlds” in this store, which it has tested in 
Čakovice and České Budějovice so far. In this ar-
rangement, buyers will fi nd similar goods in one 
place, which, together with lower racks and a bet-
ter orientation system, will speed up shopping. 

The shopping centre Director expects the entry 
of the new tenant to increase the attractiveness 
and footfall of the centre; it is an opportunity for 
Globus to expand for the fi rst time in 11 years: 
the retailer last opened a new hypermarket in 
Havířov in 2011. 

According to the press spokesperson for the 
chain, Aneta Turnovská, Globus was mainly at-
tracted to Štěrboholy by the possibility of reach-
ing customers from the eastern part of Prague 
and the catchment areas to the east of the capital 
city. At this time, Globus operates three hypermar-
kets in Prague and it has 15 of them in the Czech 
Republic. It is planning to open another on an 
area of 11,000 m2 on the ground fl oor of the shop-
ping mall in Štěrboholy in the middle of next year. 
The restaurant, which will be built through the ren-
ovation and modernisation of the existing Albert 
restaurant, will be presented this October. It will 
occupy a unit of 1,289 m2 with an outdoor terrace 
on the fi rst fl oor. Both fl oors will be connected by 
a new escalator, which will lead to the restaurant 
from the passage in front of the hypermarket. 

“Replacing the hypermarket will require more sub-
stantial modifi cations due to Globus’ greater space 
requirements: Albert had 10,000 m2 on the ground 
fl oor, whereas Globus will occupy 1,000 m2 more. 
Thus, the hypermarket will now take up another unit 
of 500 m2 and the remaining 500 m2 will be taken 
from the passage,” explained Pospíšil. During the 
modifi cations, from mid-September until Globus 
opens, customers will be served by a fi ve-hundred-
square-metre Berto grocery store. 

A new tenant is also coming to the unit adja-
cent to the fi tness centre on the fi rst fl oor: in 
September, the sports fashion retailer Sportisimo 
will be opening its new store, which will replace 
the original Hervis. At present, Europark off ers 
73 shops, services, cafés and restaurants in 
Štěrboholy, and the centre also includes parking 
for 2,100 cars in the outdoor parking lot and un-
derground garages.

Europark Štěrboholy shopping centre in Prague is introducing a new anchor tenant: Globus hypermarket with its new 
Globus restaurant ■ Source: Globus

PRAGUE‘S EUROPARK 
undergoing transformation

BW_III_2022.indb   69BW_III_2022.indb   69 29.09.22   21:0229.09.22   21:02



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

70

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

Do roku 2026 představí území vymezené uli-
cemi Úzká, Dornych a Uhelná v širším centru 
Brna zcela novou podobu. Developer Crestyl 
získal v červenci územní rozhodnutí na mul-
tifunkční projekt, který plánuje vybudovat na 
místě stávajícího obchodního domu Tesco 
v sousedství hlavního vlakového nádraží. 
V rámci 6 budov komplexu Dornych vznik-
ne celkem 64 000 m2 využitelných prostor 
rozdělených mezi kanceláře, retail a nájem-
ní byty. Realizace záměru, jehož dokončení 

Crestyl předpokládá do čtyř let, si vyžádá 
investici v celkové výši 7 miliard korun.  

Obchodní dům Tesco s pozemky o rozloze 
33 000 m2 mezi ulicemi Dornych, Úzká a Uhelná 
v sousedství brněnského hlavního vlakového ná-
draží získal developer Crestyl od společnosti Tesco 
v roce 2017. Plánuje na nich vybudovat komplex 
šesti 7–8patrových budov, které se budou lišit svojí 
architekturou i velikostí. Po dokončení nabídnou cel-
kem 26 000 m2 kancelářských a 27 000 m2 obchod-

ních ploch, doplněných 216 byty určenými k proná-
jmu. Ty v projektu nahradí původně zamýšlený hotel. 

Budovy v projektu navrženém architekty polského 
studia MTDI a brněnského ateliéru Arch.Design 
obklopí centrální prostor o rozloze 25 000 m2, z nějž 
budou návštěvníci vcházet do obchodů a restaura-
cí na třech úrovních: v prvním podzemním podlaží, 
v parteru a v prvním patře. Obchody by měly na-
bídnout obvyklý mix nákupů, služeb a gastronomie 
včetně supermarketu. Ve vyšších poschodích pak 
budou ve dvou domech byty a ve čtyřech zbývají-
cích administrativa. Všechny části budou propojené 
podzemními garážemi se 700 parkovacími místy. 

Domy budou mít částečně zelené střechy a de-
veloper počítá s umístěním fotovoltaických pa-
nelů a využitím dešťové vody pro závlahu zeleně 
a splachování. Budovy budou vybaveny dobíje-
cími stanicemi pro elektromobily i elektrická kola 
a zázemím pro cyklisty. Podle informace develo-
pera je komplex projektován tak, aby odpovídal 
standardům certifi kace LEED Platinum. 

Prostor uvnitř areálu bude částečně zastřešený, 
aby návštěvníci mohli mezi obchody a restaurace-
mi přecházet suchou nohou. „Střešní konstrukce 
bude pravděpodobně kombinací skla a fólií, ale 
na konkrétním technickém řešení se ještě pracu-
je,“ popsal tiskový mluvčí Crestylu Ondřej Micka. 
Veřejný prostor vznikne také mezi kolejištěm a sa-
motnými budovami. „Celý komplex je koncipován 
tak, aby byl plně funkční i po přesunu nádraží a zů-
stal napojen na připravovaný systém městských 
parků na místě dnešního kolejiště,“ dodal Micka.

Poloha na spojnici mezi hlavním vlakovým a au-
tobusovým nádražím, nákupní galerií Vaňkovka 
a plánovanou budoucí Jižní čtvrtí by měla být 
i v budoucnu zárukou dostatečného pohybu lidí 
v novém areálu. „V současné době proudí přes 
tento významný dopravní uzel víc než 75 000 lidí 

Dornych Brno ■ Developer: Crestyl ■ Architekt: MTDI, Arch.Design

V CENTRU BRNA vyroste projekt za 7 miliard
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By the year 2026, the territory in the wider 
centre of Brno defi ned by Úzká, Dornych and 
Uhelná streets, will present a completely new 
appearance. In July, Crestyl acquired the zon-
ing and planning decision on a multi-func-
tional project that it plans to build on the site 
of the existing Tesco department store next 
to the Main Train Station. In the six buildings 
of the Dornych complex, a total of 64,000 m2

of usable space will be created, divided be-
tween offi  ces, retail and rental fl ats. The im-
plementation of the plan, which Crestyl plans 
to complete within four years, will require 
a total investment of CZK 7 billion.  

Crestyl acquired the Tesco department store, with 
land with an area of 33,000 m2 between Dornych, 
Úzká and Uhelná streets in the neighbourhood of 
Brno’s Main Railway Station, from Tesco in 2017. It 

is planning on building a complex of six 7–8-storey 
buildings on the land, each diff ering in architecture 
and size. Upon completion, it will off er a total of 
26,000 m2 of offi  ce and 27,000 m2 of retail space, 
supplemented by 216 fl ats for rent. These will re-
place the originally intended hotel in the project. 

The buildings in the project designed by archi-
tects of the Polish studio MTDI and the Brno 
atelier Arch.Design will surround a central space 
with an area of 25,000 m2 from which visitors will 
enter shops and restaurants on three levels: on 
the fi rst underground level, on street level and on 
the fi rst fl oor. The shops should off er the usual 
mix of shopping, services and dining, including 
a supermarket. On the higher fl oors, there will be 
fl ats in two buildings and offi  ces in the remaining 
four. All the sections will be connected by under-
ground garages with 700 parking spaces. 

The buildings will have partly green roofs and the 
developer is counting on the placement of pho-
tovoltaic panels and the use of rainwater for the 
irrigation of greenery and for fl ushing. The build-
ings will be equipped with charging stations for 
electric vehicles and electric bicycles and facili-
ties for cyclists. According to the developer, the 
complex is designed to meet LEED Platinum 
certifi cation standards. 

The area inside the complex will be partially 
covered so that visitors can pass between the 
shops and restaurants without getting wet. 
“The roof structure is likely to be a combination 
of glass and foil, but the exact technical solu-
tion is still being developed,” described Ondřej 
Micka, the press spokesperson for Crestyl. 
A public space will also be created between 
the train tracks and the buildings themselves. 
“The entire complex is designed to be fully 
functional even after the train station has been 
moved and remains connected to the prepared 
system of city parks on the site of today’s train 
tracks,” Micka added. 

Dornych Brno ■ Developer: Crestyl ■ Architect: MTDI, Arch.Design

SEVEN-BILLION-CROWN project
going up in centre of Brno
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denně,” uvedl Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pro-
nájmu maloobchodních nemovitostí v realitní 
společnosti Cushman & Wakefi eld. 

Vydání stavebního povolení Crestyl očekává 
v polovině příštího roku. Samotnému zahájení 

stavby pak bude předcházet uzavření stávají-
cích obchodů a demolice původní budovy Tesca 
i dalších objektů na pozemku. Celý projekt 
Dornych by měl být podle současných předpo-
kladů dokončen ve druhém pololetí 2026, tedy 
za čtyři roky. 

The location on the line between the main train 
and bus station, the Vaňkovka shopping mall and 
the planned future Jižní čtvrtí should continue to 
guarantee the suffi  cient movement of people in 
the new complex in the future. “At present, more 
than 75,000 people are passing through this ma-
jor transport hub every day,” said Jan Kotrbáček, 
Head of Retail Agency at the Cushman & 
Wakefi eld real estate company. 

Crestyl expects the building permit will be issued 
in the middle of next year. The actual start of the 
construction will then be preceded by the clo-
sure of existing shops and the demolition of the 
original Tesco building and other buildings on the 
land. According to current forecasts, the entire 
Dornych project is expected to be completed in 
the second half of 2026, i.e., in four years.

Dornych Brno ■ Developer: Crestyl ■ Architekt: MTDI, Arch.Design
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ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
SOUTĚŽE PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2021

HAVEL & PARTNERS s kancelá emi v Praze, Brn , Bratislav , Plzni, Olomouci 
a Ostrav  je s týmem 32 partner  a celkem 300 právník  a da ových poradc  
nejv tší nezávislou právnickou  rmou ve st ední Evrop

  Tým více než 30 zkušených právník  v etn  7 partner  zam ených na nemovitosti, 
stavebnictví a právo životního prost edí

Právní a da ové služby v souvislosti s nákupem a  nancováním nemovitostí, 
vyjednávání smluv p i akvizicích nemovitostí a projektovém  nancování jak na 
stran  investora, tak na stran   nancující instituce

   Klientela z ad p edních mezinárodních a domácích developerských spole ností, 
investor , stavebních spole ností, bank a ve ejné správy

  Nejúsp šn jší kancelá  v eské republice a na Slovensku dle celkového sou tu 
všech nominací a titul  v rámci dosavadních ro ník  sout že Právnická  rma 
roku a nejlepší právnická  rma p sobící v eské republice dle prestižního 
mezinárodního ocen ní Chambers Europe v letech 2020–2022
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Mgr. Martin Ráž, M.Jur.,
partner, HAVEL & PARTNERS
Mgr. Jan Šplíchal,
advokát, HAVEL & PARTNERS

Faktorů, které výrazně ovlivňují výši staveb-
ních nákladů, je mnoho – neustále se zvyšu-
jící infl ace, nedostatek stavebních materiálů, 
rostoucí ceny energií, nedostatek pracovní 
síly ve stavebnictví a v neposlední řadě též 
válka rozpoutaná ruskou agresí na Ukrajině. 
Nechcete-li se tedy v průběhu stavby dočkat 
nepříjemného překvapení, že kvůli rostoucím 
nákladům jako stavební fi rma na zakázce 
proděláte, nebo naopak jako zákazník zapla-
títe přemrštěnou cenu, doporučujeme vhod-
ně zohlednit růst cen ve smlouvách.

 
Zájmy smluvních stran ohledně ceny, za kte-
rou má být stavba realizována, jsou odlišné. 
Objednatel má zájem, aby byla stavba prove-
dena a dokončena za cenu, která byla původně 
sjednána ve smlouvě, a tedy aby se tato cena 
dále nijak nezvyšovala. Naopak zájmem zhoto-
vitele je, aby v případě, že dojde během doby 
provádění stavby ke zvýšení nákladů na realiza-
ci stavby, mohl požadovat přiměřené navýšení 
ceny díla. Žádný zhotovitel nechce dotovat ob-
jednateli provedení jeho stavby, a naopak chce 
svou práci provádět se ziskem. Jak tedy zohled-
nit růst cen ve smlouvách?

Z pohledu zákazníka je to zdánlivě jednoduché. 
Stačí mít fi xní celkovou cenu (nejlépe výslovně 
prohlášenou za pevnou či nepřekročitelnou), 
tedy mít smlouvu bez formulací typu, že se cena 

materiálu určí až dle skutečnosti, nebo bez ujed-
nání o vyšší moci. Smlouva by také měla obsa-
hovat formulaci, že na sebe zhotovitel přebírá 
nebezpečí změny okolností (viz níže). Ale nejdů-
ležitější je najít důvěryhodného zhotovitele, kte-
rému záleží na dobré pověsti a smlouvu jen tak 
neporuší. A to už může být mnohem těžší.

Vyšší moc
Otázkou také je, zda si ve smlouvě o dílo může fi r-
ma jako pojistku před zvyšujícími se náklady sjed-
nat formulaci o vyšší moci, či nikoliv. Objednatel 
zpravidla nestojí o to, aby byla stavba jakkoliv pro-
dlužována nebo aby se v průběhu realizace zvý-
šila její cena. Ujednání týkající se vyšší moci tedy 
většinou slouží zhotoviteli, neboť zhotovitel je 
zpravidla ten, kdo na základě události vyšší moci 
požaduje nějaké úlevy, zejména pak prodloužení 
doby výstavby, nebo právě zvýšení ceny díla.
 
Vyšší moc či force majeure, obvykle chápeme 
jako nějaký „zásah shůry“, a ve starších anglic-
kých smlouvách dokonce bývá nazývána „Act of 
God“. Nemůžeme tuto situaci ovlivnit, typicky jde 
o živelnou katastrofu. Ve standardním meziná-
rodním chápání vyšší moc zprošťuje nebo poza-
stavuje plnění povinnosti (např. dokončit stavbu 
ve lhůtě). Dokud vyšší moc či její následky trva-
jí, povinnost se neuplatní, takže ji nelze porušit 
a nejsou žádné negativní následky (pokuty, ná-
hrada škody, ani možnost odstoupení apod.).
 
Takovou vyšší moc ale český občanský zákoník 
nezná, obsahuje jen velmi omezenou výjimku 
z odpovědnosti za škodu dle §2913/2 (dříve tzv. 
okolnosti vylučující odpovědnost); ta ale nemá 
vůbec žádný vliv na další negativní následky, 
především smluvní pokuty či možnost odstoupe-
ní. Záleží tedy takřka ze 100 % na textu konkrétní 
smlouvy, zda a jak se vyšší moc uplatní.

ZVYŠUJÍCÍ SE STAVEBNÍ NÁKLADY –
myslete na ně při uzavírání smluv

Ilustrační foto / Illustrative photo
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There are many factors that signifi cantly 
aff ect the costs of construction – steadily 
increasing infl ation, shortage of building 
materials, rising energy prices, shortage of 
labour in the construction industry, and last 
but not least the war started by Russian ag-
gression in Ukraine. In order to avoid the un-
pleasant surprise of fi nding that during the 
construction process you as a construction 
company will lose out on the contract due 
to the rising costs or, on the other hand, as 
a customer you will pay an exorbitant price, 

we recommend that you make adequate pro-
visions for price increases in your contracts.

Construction usually takes many months to com-
plete, or even years in more complicated cases, 
and it is very likely that price and cost increases 
will still continue during this time. The interests of 
the contracting parties as to the price at which 
the construction is to be carried out are diff er-
ent. The customer wants the construction to be 
carried out and completed at the price originally 
agreed in the contract, and that price to remain 
unaff ected. Conversely, the contractor’s interest 
is to be able to demand a reasonable increase in 
the price of the work if the costs of the construc-
tion increase during the construction period. No 
contractor wants to subsidise the construction 
for its customer, but rather wants to carry out 

their work at a profi t. So how should the price in-
creases be refl ected in contracts?

From the customer’s perspective, it seems to be 
simple. Just having a total price fi xed (preferably 
expressly declared as fi xed or not to be exceed-
ed), i.e. having a contract not containing formu-
lations such as that the price of the material will 
only be determined based on real prices or with-
out force majeure clauses. The contract should 
also contain a formulation that the contractor 
assumes the risk of a change in circumstances 
(see below). But the most important thing is to 
fi nd a trustworthy contractor who cares about 
its reputation and will not breach the contract so 
easily. And this can be much harder.

Force majeure
The question is also whether or not a company 
can negotiate a force majeure clause in the con-
tract for work as a safeguard against rising costs. 
As a rule, the client does not want the construc-
tion to be prolonged in any way or the price to 
increase during the course of the construction. 
Therefore, force majeure clauses usually work 
for the benefi t of the contractor, as the contractor 
is usually the one who, based on a force majeure 
event, claims some relief, in particular an exten-
sion of the construction period or an increase in 
the price of the work.

Force majeure is usually understood as an “act 
of God”, as it is often referred to in older con-
tracts in English. It is a situation beyond our 
control, typically a natural disaster. In the stan-

 RISING CONSTRUCTION COSTS –
should be borne in mind when contracting

Mgr. Jan Šplíchal, associate,
HAVEL & PARTNERS

Mgr. Martin Ráž, M.Jur., partner, 
HAVEL & PARTNERS
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Dle velké většiny obvyklých smluvních ujednání 
ale zvýšení stavebních nákladů na trhu samo 
o sobě není vyšší moc. To by musela smlouva 
obsahovat ustanovení, které by na zvýšení sta-
vebních nákladů přímo myslelo. 

Infl ační doložky 
Proto se spíše používají různé infl ační či indexač-
ní doložky, které zajišťují automatické, pravidel-
né zvyšování ceny díla podle předem určených 
kritérií odvozených od aktuální situace na trhu. 
Firmy se tak chrání proti nepředvídatelnému vý-
voji cen. Užívání infl ačních doložek ale rozhodně 
není povinné a záleží na dohodě stran, musí s ní 
tedy ve smlouvě souhlasit fi rma i zákazník.

Jak by měla taková infl ační doložka konkrétně 
vypadat, ale neříká žádný zákon. Jde totiž vždy 
o dohodu smluvních stran, ve smyslu je povole-
no vše, co není zakázáno. Důležité je především 
zaměřit se na přesnou defi nici infl ace, tedy za 
jakých okolností může fi rma požadovat uhraze-
ní vyšší ceny nákladů. V praxi se proto využívají 
indexy cen stavebních prací, cen stavebních 
děl či nákladů stavební výroby, které pravidel-
ně vydává Český statistický úřad. Případně se 
ve smlouvách pracuje s oborovými nebo bur-
zovními indexy na nejdůležitější položky, jako 
je ocel nebo beton. Jsou to reálné a konkrétní 

parametry, na základě kterých si mohou strany 
určit přesný postup.

Infl ační doložka by měla dále také obsahovat frek-
venci, s jakou se ceny budou případně navyšovat. 
A znovu záleží na smluvních stranách, jak si tento 
parametr nastaví. Pokud řešíme ve smlouvě růst 
ceny meziročně podle průměrné roční míry infl a-
ce, je třeba si uvědomit, že výsledky průměrné 
roční míry infl ace nejsou známé hned po skočení 
daného roku, ale třeba až v březnu. Při součas-
ném dynamickém vývoji cen se tak jeví jako vhod-
nější zvolit kratší časový úsek pro srovnání. Může 
to být kvartálně nebo třeba i měsíčně.

Infl ační doložku si také můžete ve smlouvě na-
stavit tak, že se aktivuje automaticky při překro-
čení určité míry infl ace, a může tak fungovat jako 
pojistka proti dynamickým událostem na trhu.

Podstatná změna okolností
Za situace, když bude na počátku sjednána pev-
ná cena za provedení stavby, a v době její realiza-
ce dojde k výraznějšímu zvýšení stavebních ná-
kladů, by bylo možné si také položit otázku, zda 
se jedná o podstatnou změnu okolností, či nikoliv.
 
Ustanovení občanského zákoníku (§ 1764–1766 
a speciálně pro smlouvy o dílo § 2620 odst. 2) 
pamatují na situace, kdy se během trvání určité 
smlouvy podstatně změní okolností. Nicméně, jejich 
použití je dost náročné. Změna musí nastat až po 
uzavření smlouvy a dle § 1765 musí vyvolat zvlášť 

hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran zne-
výhodněním jedné z nich. Dle § 2620 odst. 2 se pak 
vyžaduje zcela mimořádná nepředvídatelná okol-
nost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.
 
Pokud jsou tyto podmínky naplněny, může se 
smluvní strana, která je takovou změnou okol-
ností nepříznivě dotčena, domáhat u soudu, 
aby vztah mezi smluvními stranami „narovnal“ 
a smlouvu přiměřeně změnil – nebo ji naopak 
ukončil. Ustanovení § 2620 odst. 2 poskytuje 
specifi cky pro smlouvy o dílo i výslovné právo na 
zvýšení ceny díla.
 
Zhotovitel však při odvolávce na výše uve-
dená ustanovení narazí na několik problémů. 
Především, velká část smluv jejich použití zcela 
vylučuje, např. formulací, že na sebe zhotovitel 
(nebo obě strany) „přebírá nebezpečí změny 
okolností“. Pokud ustanovení vyloučena nejsou, 
je možné se jich dovolat u soudu jen bezpro-
středně poté, co změna nastala; dle § 1766 se 
navíc má za to, že po 2 měsících je již pozdě.
 
Dále pak podstatná změna okolností neoprav-
ňuje k odložení plnění – jinými slovy, zhotovitel 
nesmí přerušit práce. Také se mu nijak nestaví 
lhůty, nejsou ovlivněny pokuty apod. Případná 
žaloba tak v praxi představuje ze strany zhoto-
vitele sázku na to, že za několik let vysoudí po 
objednateli navýšení ceny díla, případně ještě 
nejistější sázku na to, že získá od soudu nějakou 
úlevu ve formě předběžného opatření platného 
po dobu sporu. Z těchto důvodů se sice „pod-
statnou změnou okolností“ často hrozí v dopi-
sech, či ji zhotovitel používá jako argument pro 
„dobrovolné“ navýšení ceny dodatkem ke smlou-
vě, ale na skutečný soudní spor dojde málokdy.
 
Autor: HAVEL & PARTNERS

Ilustrační foto / Illustrative photo

Ilustrační foto / Illustrative photo
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dard international understanding, force majeure 
releases from or suspends an obligation (e.g. 
to complete construction within a deadline). As 
long as the force majeure or its consequences 
continue, the obligation does not apply, so it 
cannot be breached and there are no adverse 
consequences (such as fi nes, damages, and the 
possibility of withdrawal).

However, the Czech Civil Code knows such force 
majeure; it contains only a very limited exemp-
tion from liability for damages in Section 2913(2) 
(formerly called circumstances excluding liability). 
Nevertheless, this has no impact on other ad-
verse consequences, especially contractual pen-
alties or the possibility of withdrawal. It therefore 
depends almost 100 % on the text of the specifi c 
contract whether and how force majeure applies.

However, according to the vast majority of com-
mon contractual arrangements, an increase in 
construction costs in the market is not in itself 
force majeure. That would require the contract 
to contain a provision that directly envisages the 
increase in construction costs.

Infl ation clauses 
This is why various infl ation or indexation clauses 
are more likely to be used, which provide for auto-
matic, regular price increases according to prede-
termined criteria derived from the current market 
situation. Companies use this method to protect 
themselves against unpredictable price develop-
ments. However, the application of infl ation claus-
es is certainly not mandatory and depends on the 
agreement of the parties, so both the company 
and the customer must agree to it in the contract.

However, no law says what such an infl ation 
clause should look like. It is always an agreement 
between the parties, in the sense that everything 
that is not forbidden is permitted. The important 
thing is to focus on the exact defi nition of infl a-
tion, i.e. under what circumstances the company 
may demand payment of higher cost prices. In 

practice, therefore, the construction price, con-
struction work prices or construction production 
cost indices are used, which are regularly issued 
by the Czech Statistical Offi  ce. Alternatively, con-
tracts work with sectoral or stock exchange indi-
ces for the most important items, such as steel 
or concrete. These are realistic and concrete 
parameters on the basis of which the parties can 
determine the exact procedure.

The infl ation clause should also include the fre-
quency with which prices will be increased, if 
necessary. Again, it is up to the parties how they 
set this parameter. If the contract deals with year-
on-year price increases based on the average 
annual infl ation rate, it should be borne in mind 
that the results of the average annual infl ation 
rate are not known immediately after the end of 
the given year, but perhaps only in March. Thus, 
with the current dynamic price developments, it 
seems preferable to choose a shorter period of 
time for comparison. This could be a calendar 
quarter or even a month.

The infl ation clause can also be defi ned in the 
contract so that it is activated automatically 
when a certain infl ation rate is exceeded and 
can thus work as a safeguard against dynamic 
market events.

Material change of circumstances
In a situation where a fi xed price is agreed at 
the beginning for the construction and the con-
struction costs increase signifi cantly during the 
construction period, the question could also be 
asked whether or not this is a material change of 
circumstances.

The provisions of the Civil Code (Sections 
1764–1766 and Section 2620(2) specifi cally for 
contracts for work) provide for situations where 
there is a material change in circumstances dur-
ing the term of a contract. However, their applica-
tion is quite challenging. The change must occur 
after the execution of the contract and, under 

Section 1765, must cause a particularly gross 
disproportion in the rights and obligations of the 
parties by disadvantaging one of them. Section 
2620(2) then requires a wholly extraordinary un-
foreseeable circumstance that makes comple-
tion of the work materially more diffi  cult.

If these conditions are met, the party adversely 
aff ected by such a change in circumstances 
may seek in court to “balance out” the relation-
ship between the parties and modify the con-
tract accordingly – or, alternatively, to terminate 
it. Section 2620(2) also provides, specifi cally for 
works contracts, an express right to increase the 
price of the work.

However, the contractor encounters several 
problems when referring to the above provi-
sions. First of all, a large number of contracts 
exclude their application altogether, such as by 
stating that the contractor (or both parties) “as-
sumes the risk of a change in circumstances”. 
If the provisions are not excluded, they can only 
be invoked in court immediately after the change 
has occurred; moreover, under Section 1766, it 
is deemed to be too late after 2 months.

Furthermore, a material change in circumstances 
does not justify postponement of performance – in 
other words, the contractor may not interrupt the 
work. Also, the deadlines, penalties, etc. are not 
suspended for the contractor. In practice, bringing 
an action means a bet for the contractor that in 
a few years’ time it will be able to recover an in-
crease in the price of the work from the customer, 
or, even more uncertainly, that it will obtain some 
relief from the court in the form of a preliminary 
measure valid for the duration of the dispute. For 
these reasons, although a “material change in cir-
cumstances” is often used as a threat in letters or 
by the contractor as an argument for a “voluntary” 
price increase by an amendment to the contract, 
actual litigation rarely occurs.

Author: HAVEL & PARTNERS 
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V důsledku navýšení úrokových sazeb hypo-
ték a faktického snížení dostupnosti vlastnic-
kého bydlení vstupuje stále více do popředí 
segment bydlení určeného k nájmu. Současně 
roste také poptávka po studentském či tzv. 
manažerském ubytování. V České republice 
se tak již objevují první větší developerské 
projekty, které nejsou primárně určeny k pří-
mému prodeji. Lze však jednoduše otočit kor-
midlem a změnit rázem typ výstavby, popř. vy-
užití již realizovaných či rozestavěných projek-
tů? A jaké jsou možnosti využití rezidenčních 
projektů kromě jejich prodeje jednotlivým 
vlastníkům jednotek?

Povaha vztahu
Základní dvě právní formy bydlení, kdy uživatel 

nemovitost nevlastní, představují nájem a uby-
tování. Pro majitele nemovitosti mohou mít tyto 
formy zásadní dopad jak na podobu samotné ne-
movitosti, tak na nároky na její provozování. Obě 
formy mohou zároveň v budovách dobře fungovat 
v kombinaci s administrativní funkcí, pokud smí-
šenou výstavbu umožňuje v místě územní plán.
 
Současně mají obě formy každá zvláštní úpravu 
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku („ob-
čanský zákoník“). Zvláštní ustanovení jsou stano-
vena specifi cky pro nájem bytu v ustanovení § 2235 
an. občanského zákoníku a smlouva o ubytování je 
upravena v samostatném pododdílu v § 2326 an. 
občanského zákoníku. Pokud některé aspekty tak-
to specifi cky upraveny nejsou, řídí se oba smluvní 
vztahy obecnými ustanoveními o nájmu.
 
Územní plán
Územní plány v České republice stanovují různé 
druhy funkčního využití území a současně vyme-
zují podrobnější účel využití, který je stanoven 
různými funkčními typy. Podrobněji pak uvádějí 
přípustnost různých typů budov s určitým využi-

tím. Vedle staveb pro bydlení jsou často výslov-
ně zmiňována (zejména v plochách smíšeného 
charakteru) ubytovací zařízení.
 
Co si pod tímto pojmem představit? Pojem uby-
tování má z právního pohledu více rovin. Dle vy-
hlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území („vyhláška č. 501/2006“) 
se rozumí „stavbou ubytovacího zařízení stav-
ba nebo její část, kde je poskytováno ubytová-
ní a služby s tím spojené“. Většina z nás si pod 
ubytovacím zařízením představí hotel či penzion, 

které ostatně vyhláška č. 501/2006 uvádí mezi 
prvními ve výčtu kategorií ubytovacích zařízení. 
Těmi jsou nicméně i jiná ubytovací zařízení, kte-
rá se konkrétním využitím mohou od hotelu vý-
razně lišit. Vyhláška dále defi nuje také stavby pro 
bydlení, přičemž oba typy těchto staveb mají dle 
stavebních předpisů svá specifi ka. 

Výstavba 
Už při samotném projektování je tak nezbytné 
dodržovat určité parametry, které jsou pro dané 

NÁJEMNÍ BYDLENÍ & UBYTOVÁNÍ
z pohledu práva a daní

Kryštof Dosoudil, advokát Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Olga Kaizar, advokátka a partnerka Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
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As a result of increasing interest rates for 
mortgages and the actual decrease in the 
availability of home ownership, the segment 
of housing meant for rent is becoming more 
popular. At the same time, the demand for 
student or “managerial” accommodations 
is also increasing. Thus, the fi rst larger de-
velopment projects that are not primarily 
meant for direct sale are appearing in the 
Czech Republic. But is it possible to simply 
alter course and suddenly change the type of 
construction or the use of already built or un-
fi nished projects? And what are the possibili-
ties of using residential projects in addition 
to selling them to individual owners of units?

Nature of the relationship
Rental and accommodation represent the basic 
two legal forms of housing, where the user does 
not own the property. For property owners, these 
forms can have a major impact on both the ap-
pearance of the property itself and the demands 
on its operation. Both forms can also work well 
in buildings in combination with an offi  ce func-
tion if mixed construction is permitted in the local 
zoning plan.

At the same time, both forms have special regu-
lations in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code 
(the “Civil Code”). Special provisions are laid 
down specifi cally for the rental of a fl at in the pro-
visions of Section 2235 et seq. of the Civil Code, 

and the accommodation contract is regulated in 
a separate subsection in Section 2326 et seq. of 
the Civil Code. If certain aspects are not specifi -
cally regulated in this way, both contractual rela-
tions shall be governed by the general lease.

Zoning plan
Zoning plans in the Czech Republic defi ne dif-
ferent types of functional use of a territory and at 
the same time defi ne a more detailed purpose of 
use, which is determined by diff erent functional 
types. It then sets out in more detail the admis-
sibility of diff erent types of buildings with certain 
uses. In addition to buildings for housing, accom-
modation facilities are often explicitly mentioned 
(especially in areas of a mixed character).

What is meant by this term? The concept of ac-
commodation has multiple levels from a legal 

point of view. According to Decree No. 501/2006 
Coll., on the General Requirements for the Use 
of a Territory (“Decree No. 501/2006”), the term 
“an accommodation facility building” is under-
stood to mean “a building or part thereof where 
accommodation is provided along with related 
services”. Most of us imagine a hotel or pension 
under the term accommodation facility, which, 
after all, Decree No. 501/2006 lists among the 
fi rst in the list of categories of accommodation 
facilities. There are, however, other accommo-
dation facilities that may diff er signifi cantly from 
a hotel in terms of concrete use. The Decree also 
defi nes structures for housing, while both types 
of buildings have their own specifi cs according 
to building regulations. 

Construction 
Starting from the design itself, it is necessary to 

 RENTAL HOUSING & ACCOMMODATION
from the perspective of the law and taxes

Ilustrační foto / Illustrative photo
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typy budov stanoveny právními předpisy. Nad 
rámec současného právního režimu dodáváme, 
že ačkoli již nabyl platnosti nový stavební zákon, 
v tuto chvíli nebyly schváleny prováděcí předpisy, 
včetně právě vyhlášek, které upravují požadavky 
na využívání území či na výstavbu. Nový stavební 
zákon umožní současně vydání vlastních staveb-
ních předpisů i Brnu a Ostravě po vzoru dnešních 
Pražských stavebních předpisů. Do budoucna se 
tak mohou v těchto městech určité aspekty týkají-
cí se podoby budov lišit. Příkladem budiž již dneš-
ní rozdělení na jednotky krátkodobého a dlouho-
dobého ubytování, které Pražské stavební předpi-
sy vymezují nad rámec obecných předpisů. 

Jak plyne z defi nice ubytovacího zařízení výše, 
charakteristické pro ubytování je poskytování 
spojených služeb. Ze služeb, které se mohou 
promítnout i do přípravy projektu budovy, je tak 
dobré pamatovat např. na recepci, prostory 
vhodné k úschově cenností či prádelnu, popř. 
stále více poptávané prostory pro společné se-
tkávání. A protože tyto předpokládané služby 
mají mimo jiné nároky na podobu budovy, sta-
noví prováděcí právní předpisy parametry pro 
výstavbu ubytovacího zařízení, a to povinně.

 Dle vyhlášky č. 501/2006 je u staveb ubytovacích 
zařízení např. nezbytné zajištění prostoru pro pří-

jezd vozidel pro zásobování a prostor pro stání 
těchto vozidel při nakládání a vykládání. Vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby („vyhláška č. 268/2009“) již dle svého 
názvu doplňuje další konkrétní požadavky na jed-
notlivé typy staveb. U staveb pro bydlení a ubyto-
vacích zařízení klade různé nároky např. na svět-
lou výšku pokoje či podobu vstupních prostor do 
budovy. V případě schodiště např. vyhláška u by-
tových domů stanoví povinnost denního osvět-
lení, zatímco u ubytovacích zařízení předepisuje 
povinné minimální rozměry. Projektant musí pa-
matovat i na výtah – stavby ubytovacích zařízení 
vyšší tří pater musí mít výtah, bytové domy až od 
pěti pater. Jednodušší práci bude mít naopak se 
zajištěním parkování. Zatímco jedno parkovací 
stání vyžaduje regulace pro standardní byt o vý-
měře do 100 m2, v případě ubytovny připadá jed-
no parkovací místo na 4 lůžka.
 
Uvedené vyhlášky regulují současně požadavky 
také na bytové domy, tj. i parametry „nájemních 
jednotek“. Ze samotné vyhlášky č. 268/2009 
je ale na první pohled zřejmé, že zvláštních po-
žadavků je u bytových domů výrazně méně. 
Celkově lze konstatovat, že stavby ubytovacích 
zařízení jsou o něco více regulovány. Existují 
přesné požadavky na velikost a vybavení pokojů, 
požární bezpečnost a další parametry. Ne všech-

ny parametry však znamenají vyšší náklady při 
výstavbě, proto je vhodné provést vždy před po-
drobným projektováním budovy analýzu zejména 
na základě možností dle územního plánu v místě. 
S provozováním nájemního bydlení či ubytování 
jsou současně spojeny i další povinnosti. 

Zkolaudováno. Co dál?
Konečně jsou všechny procesy za vámi, máte 
zkolaudováno. Máte již vyřizování s úřady za 
sebou? Zejména při budoucím poskytování uby-
tování je nezbytné vyřídit ještě další záležitosti.
  
V takovém případě byste si nejprve měli zajistit 
příslušnou živnost, která v případě nájmu zpra-
vidla není třeba.
 
S ubytováním je tradičně spojen také poplatek 
za pobyt dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, jehož výše se může v jednotlivých 
městech lišit. Pokud však budete poskytovat 
ubytování dlouhodobějšího charakteru, poplat-
ková povinnost se na ubytované nevztahuje, 
pokud délka ubytování přesahuje 60 po sobě 
jdoucích dní. U cizinců současně stanoví zákon 
č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České 
republiky povinnost ubytovatele hlásit pobyt 
cizinců na cizineckou policii, pokud pobyt pře-
sahuje délku 3 dnů. Ačkoli daný zákon pracuje 
s pojmem ubytovatel, sám výslovně uvádí, že 
pro tyto účely se ubytováním rozumí také vztah 
založený nájemní smlouvou a obdobné vztahy. 
Obě tyto povinnosti jsou zpravidla spojeny s ve-
dením vlastní evidence. 
S poskytováním ubytování je dále spojena také 
např. povinnost poplatků kolektivním správcům 
autorských práv.

Řada těchto povinností v případě poskytování 
prostor do nájmu odpadá. Na druhou stranu, 
díky fl exibilitě ubytování lze zpravidla dosáhnout 
na vyšší výnos, který může řadu těchto povin-
ností převážit. Ostatně, jak náklady na spojené 
služby, tak náklady na další zmíněné povinnosti 
lze zahrnout do ceny ubytování.

Ilustrační foto / Illustrative photo
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adhere to certain parameters, which are specifi ed 
by legal regulations for the given types of build-
ings. In addition to the current legal regime, we 
add that although the new Construction Act has 
already come into force, implementing regulations 
have not been approved at this time, including the 
decrees that regulate the requirements for land 
use or for construction. The new Construction Act 
will simultaneously permit Brno and Ostrava to is-
sue their own building regulations, along the lines 
of Prague’s current building regulations. Thus, 
certain aspects relating to the design of buildings 
in these cities may diff er in the future. An example 
of this is the current division into units of short-
term and long-term accommodation, which are 
defi ned by the Prague building regulations above 
and beyond the general regulations. 

As follows from the defi nition of an accommoda-
tion facility above, the provision of connected ser-
vices is characteristic for accommodation. From 
among the services that can also be refl ected in 
the preparation of a building project, it is good 
to remember, for example, the reception, spaces 

suitable for the storage of valuables, a laundry 
room, or increasingly requested spaces for joint 
meetings. And because these expected services 
have, inter alia, demands on the form of a build-
ing, the implementing legal regulations specify 
the parameters for the construction of the ac-
commodation facility, and this is mandatory.

According to Decree No. 501/2006, for the con-
struction of accommodation facilities, for ex-
ample, it is necessary to provide space for the 
arrival of vehicles for supply deliveries and the 
space for the parking of these vehicles during 
loading and unloading. As its name would sug-
gest, Decree No. 268/2009 Coll., on Technical 
Requirements for Construction Works (“Decree 
No. 268/2009”) complements other specifi c re-
quirements for individual types of buildings. For 
housing and accommodation facilities, it places 
various demands on, for example, the ground 
clearance of the rooms or the form of the en-
trance spaces into the building. In the case of 
staircases, for example, the decree for blocks 
of fl ats specifi es an obligation of daylight, while 

in the case of accommodation facilities it pre-
scribes mandatory minimum dimensions. The 
designer must also keep the lift in mind: accom-
modation facilities with more than three storeys 
must have a lift, blocks of fl ats from fi ve storeys. 
On the other hand, arranging parking will be 
easier. While the regulation requires one parking 
space for a standard fl at with an area of up to 
100 m2, while in the case of a hostel there is one 
parking space for 4 beds.

These regulations also regulate the current re-
quirements on blocks of fl ats, i.e., the param-
eters of the rental units, as well. However, it is 
evident from Decree No. 268/2009 itself that 
there are signifi cantly fewer special require-
ments for blocks of fl ats. Overall, it can be said 
that the construction of accommodation facilities 
is somewhat more regulated. There are precise 
requirements for room size and equipment, fi re 
safety and other parameters. However, not all 
parameters imply higher construction costs, 
therefore it is always advisable to carry out an 
analysis before a detailed design of the building, 
in particular on the basis of the zoning plan in 
the location. There are also other obligations as-
sociated with the operation of rental housing or 
accommodation. 

Approved. What next?
Finally, all the processes are behind you, the 
building is fi nished and approved. Is all the red 
tape with the authorities behind you? In particu-
lar, further matters need to be addressed for the 
future provision of accommodation.

In this case, you should fi rst arrange the appro-
priate trade, which in the case of rentals is usu-
ally not necessary.

An accommodation fee is traditionally associ-
ated with accommodation pursuant to Act No. 
565/1990 Coll., on Local Fees, the amount of 
which may vary from city to city. However, if you 
provide accommodation of a longer-term nature, Ilustrační foto / Illustrative photo
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Základní rozdíly aneb co bude
ve smlouvě 
Před zahájením projektu budovy s promítnutím 
platného územního plánu nebo při přípravě jeho 
změny je vhodné vědět, jaké jsou možnosti její-
ho užívání, tedy i jaké náklady či starosti se bu-
dou vázat na provozování budovy. Hlavní rozdíly 
lze shrnout do následujících bodů:
Smluvní vyváženost – oproti nájmu bytu, kde je 
zákonná úprava výrazně nakloněna právům ná-
jemce, lze tak ve smlouvě o ubytování často sjed-
nat i ustanovení ve prospěch ubytovatele. Úpravu 
ubytování lze celkově označit za volnější s možností 
výraznějšího odchýlení od zákonného nastavení. 
Doba – ubytování se někdy označuje také za 
„krátkodobý nájem“. Zatímco nájemní vztah lze 
nastavit i na dobu neurčitou či mnoho let, uby-
tování bude zpravidla časově omezeno, ačkoli 
ne nezbytně. Dle charakteru ubytování se doba 
může lišit (např. u ubytování studentů až celá 
doba studia). 
Prostory – u nájmu i ubytování se předpokládá, 
že budou takto využívány prostory k tomu urče-
né. Z pohledu občanského zákoníku nicméně 
není vyloučeno, že i pobyt v prostorách jiného 
charakteru může být považován za ubytování 
nebo nájem. V takových případech je však vždy 
třeba ověřit soulad i se stavebními předpisy a eli-
minovat tak případné správní postihy. 
Spojené služby – jedním ze základních rysů uby-
tování je poskytování určitých spojených služeb. 

Stejně jako v případě zákonného předpokladu ome-
zené doby, i zde se lze od „standardního nastavení“ 
odchýlit a poskytování služeb ve smlouvě nezakot-
vit, popř. vyloučit. Služby jsou nicméně charakteris-
tickým znakem ubytování, proto je třeba jejich ome-
zení zvážit, aby nebyl vztah považován za nájem. 
Výpověď – z pohledu ubytování lze označit re-
žim výpovědi za výrazně volnější než u nájmu. 
V případě pronajímatele, resp. ubytovatele zá-
kon stanoví důvody pro výpověď před uplynutím 
sjednané doby, nicméně ubytovaní zákonem 
omezeni nejsou a smlouvu mohou vypovědět 
i bez udání důvodu. Naproti tomu v případě ná-
jmu občanský zákoník uvádí přesně výpovědní 
důvody a u nájmu na dobu určitou neumožňuje 
podání výpovědi bez udání důvodu. 

Vedle dalších odlišností nad rámec uvedených 
výše má celkově ubytování i nájem shodný zá-
konný základ. Řada záležitostí bude tak i ve 
smlouvách obdobná a lze je posuzovat stejně 
pro oba vztahy.
 
Závěrem této části zároveň upozorňujeme, že 
na povahu smluvního vztahu nemá vliv charakter 
stavby dle výše uvedených stavebních předpisů. 
Základní rozdíl mezi nájmem a ubytováním totiž 
tkví v účelu obývání těchto prostor. Jako pomůcka 
může sloužit skutečnost, že pokud je účelem by-
dlení, tedy vytváření domova, jedná se o nájem, 
a to bez ohledu na faktickou podobu prostor. Dle 

pravidla, že se právní jednání posuzuje dle svého 
obsahu, tak je vždy nutno ve smlouvě zřetelně na-
stavit klíčové parametry tak, aby odpovídala svému 
označení. Jak je totiž patrné z rozdílů výše, hranice 
mezi nájmem a ubytováním může být často tenká. 

Odložení prodeje 
U řady dokončovaných projektů možná develo-
peři zvažují, zda nabídnout jednotky rovnou na 
trhu k prodeji. Jak popsáno výše, budova určená 
k nájmu či ubytování by měla mít od počátku pří-
slušné parametry. Ačkoliv projekt od začátku pro 
takové využití nebyl nastaven, není v budově po-
skytování i ubytovacích služeb předem vylouče-
no. Stejně tak není překážkou ani využití budovy 
k nájemnímu bydlení, třebaže původním zámě-
rem developera byl primárně prodej jednotek.

Pokud tak hodlá developer například část svého 
portfolia využít formou ubytování, je vždy dopře-
du vhodné zhodnotit, zda je taková varianta po 
právní stránce možná, popř. po fi nanční a daňo-
vé stránce výhodná. 

Daňové dopady
Z daňového pohledu se nájem a ubytování také 
podstatně liší a mají různé daňové dopady. Nájem 
prostor pro bydlení (tj. mimo jiné nájem bytových 
jednotek, rodinných domů) je vždy osvobozen od 
daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet 
daně. Osvobození sice na jednu stranu zbavuje 
pronajímatele povinnosti aplikovat daň z přidané 
hodnoty vůči nájemcům, na druhou stranu však 
pronajímatel, přestože je plátce, není oprávněn 
uplatnit si související nárok na odpočet daně ze 
stavebních a následných provozních a investič-
ních nákladů. Což je v praxi velice problematické.

Oproti tomu poskytování ubytovacích služeb vždy 
podléhá dani z přidané hodnoty, a to ve výši 10 % 
a plátce si tak může uplatnit u vstupů souvisejících 
s pořízením nebo výstavbou ubytovacích zařízení 
plný nárok na odpočet daně. Zákon o DPH defi nu-
je množinu plnění, které se považují za ubytování 
jako „ubytovací služby, které odpovídají číselnému 

Ilustrační foto / Illustrative photo
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the fee obligation is not applicable if the accom-
modation exceeds 60 consecutive days. For for-
eigners, Act No. 326/1999 Coll., on the Residence 
of Foreigners in the Territory of the Czech 
Republic, requires an accommodation provider 
to report the stay of foreigners to the foreign po-
lice if the stay exceeds 3 days. Although the given 
law works with the concept of an accommodation 
provider, it explicitly states that for these purposes 
accommodation also means a relationship based 
on a lease agreement and similar relationships. 
Both of these obligations are generally linked to 
the management of one’s own records. 
The provision of accommodation is also associ-
ated, for example, with the obligation of fees to 
collective copyright management organisations.

Several of these obligations do not apply in the 
case of the provision of premises for rent. On the 
other hand, thanks to the fl exibility of accommo-
dation, it is usually possible to achieve a higher 
yield, which can outweigh many of these obliga-
tions. Moreover, both the costs of connected ser-
vices and the costs of the other aforementioned 
obligations can be included in the price of ac-
commodation.

Basic diff erences or what will be
in the contract 
Before starting a building project with a projec-
tion of a valid zoning plan or when preparing its 
change, it is advisable to know what the possibil-
ities of its use are, that is, what costs or concerns 
will be associated with the operation of the build-
ing. The main diff erences can be summarised in 
the following points:
Contractual balance – compared to the rental 
of a fl at, where the legal arrangement is signifi -
cantly favourable to the rights of the tenant, it 
is often possible to negotiate provisions in an 
accommodation contract to the benefi t of the 
accommodation provider. Overall, the arrange-
ments of accommodation can be described as 
more relaxed with the possibility of a more sig-
nifi cant deviation from the legal settings. 

Period – accommodation is sometimes referred 
to as a “short-term lease”. While a lease relation-
ship can be set for an indefi nite period or for many 
years, accommodation will usually be limited in 
time, although that does not necessarily have to 
be the case. The period can diff er depending on 
the nature of the accommodation (e.g., for student 
accommodation up to the duration of the studies). 
Spaces – for rentals and accommodation, it is 
assumed that the spaces designated for that 
purpose will be used. From the perspective of 
the Civil Code, however, it is not ruled out that 
even a stay in spaces of another nature can be 
considered to be accommodation or a rental. In 
such cases, however, compliance with the build-
ing regulations must always be verifi ed in order 
to avoid administrative penalties. 
Connected services – one of the basic features 
of accommodation is the provision of certain 
connected services. Just like in the case of the 
legal assumption of a limited period, it is possi-
ble to deviate from the “standard setting” and not 
fi x or exclude the provisioning of services in the 
contract. Services are nevertheless a charac-
teristic feature of accommodation, so restricting 
them should be considered carefully so that the 
relationship will not be considered to be a rental. 

Notice – from the point of view of accommoda-
tion, providing notice can be considered to be 
signifi cantly laxer than in the case of rentals. 
In the case of the landlord, or accommodation 
provider, the law specifi es the reasons for the 
notice before the agreed period expires, though 
accommodation is not limited by law and can ter-
minate the contract even without giving a reason. 
In contrast, in the case of rentals, the Civil Code 
states the precise reasons for giving notice and 
does not allow it without providing a reason in 
the case of rentals for a defi nite period. 

Apart from other diff erences beyond those men-
tioned above, accommodation and rentals gener-
ally have the same legal basis. A number of mat-
ters will thus be similar in the contracts and can be 
assessed in the same manner for both relations.

At the end of this section, we also note that the 
nature of the contractual relationship does not 
aff ect the nature of the construction according 
to the aforementioned building regulations. The 
basic diff erence between rentals and accommo-
dation lies in the purpose of living in these spac-
es. It can help that if the purpose of housing is 
to create a home, it is a rental, regardless of the 
actual appearance of the space. According to 
the rule that legal acts are assessed according 
to their content, it is always necessary to clearly 
set the key parameters in the contract to match 
their designation. As can be seen from the dif-
ferences above, the border between rentals and 
accommodation can often be thin. 

Delayed sales 
For a number of completed projects, developers 
may consider whether to off er units directly for 
sale on the market. As described above, a build-
ing intended for rentals or accommodation should 
have the relevant parameters from the beginning. 
Even if the project has not been set up for such 
use from the beginning, the provision of accom-
modation services in the building is not ruled out 
in advance. Nor is it an obstacle to use the build-

Ilustrační foto / Illustrative photo
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kódu klasifi kace produkce CZ-CPA 55 ve znění 
platném k 1. lednu 2008“. Do této kategorie spadá 
široká škála služeb od ubytovacích služeb v hote-
lích nebo podobných zařízeních až po ubytovací 
služby v pokojích nebo ubytovacích jednotkách 
pro dlouhodobé ubytování (např. koleje, ubytovny). 
V některých případech se tak nájem a ubytování 
mohou v mnoha znacích prolínat. Domníváme se 
však, že pokud jsou naplněny výše uvedené zna-
ky ubytování z právního pohledu a odpovídá tomu 
i smluvní nastavení, měly by být služby považová-
ny za ubytovací i z daňového pohledu.
 
V každém nájemním projektu doporučujeme do-
předu zvážit jednotlivé daňové dopady a provést 
správné daňové nastavení. Zároveň je nezbytné, 
aby toto daňové nastavení šlo ruku v ruce s na-
stavením právním a zároveň prvotním driverem by 
vždy mělo být komerční hledisko. Struktury vytvo-
řené výlučně za účelem možnosti uplatnění náro-
ku na odpočet daně z investičních výdajů, nejen 
že z obchodního hlediska vůbec nemusí fungovat 
a zároveň se společnosti mohou vystavit riziku, že 
z pohledu správce daně mohou být rozporovány. 

Novostavby i rekonstrukce 
Výše jsme popsali řadu aspektů, kterými se od 
sebe liší nájem a ubytování. Z popsaného je zřej-
mé, že ačkoli různé právní předpisy často používají 
obdobné pojmy, mohou mít tyto pojmy v různých si-
tuacích odlišné souvislosti. Nad rámec popsaných 
aspektů je současně nezbytné zohlednit daňová 
hlediska a samozřejmě potenciál příslušné lokality. 
Všechna tato kritéria je vhodné u každého projek-
tu individuálně porovnat a zhodnotit jejich výhody 
a nevýhody či jejich kombinace s dalším funkčním 
využitím budovy. Ačkoli mohou u některých pro-
jektů převažovat určité nevýhody jednoho typu vý-
stavby, mohou být často vyváženy výhodami, které 
příslušná forma nájemního bydlení umožňuje, ať 
už právní, nebo daňové, ale i marketingové. Vedle 
samotné nové výstavby pak obdobné platí i pro 
úvahy o renovaci budov pro jeden nebo druhý účel. 

Autor: Deloitte Legal

ing for rental housing, even if the developer’s orig-
inal intention was primarily the sale of units.

If, for example, the developer intends to use part 
of its portfolio in the form of accommodation, 
it is always appropriate to evaluate in advance 
whether such a variant is legally possible and fi -
nancially advantageous and tax-eff ective. 

Tax implications
From the tax point of view, rent and accommoda-
tion also vary considerably and have diff erent tax 
implications. The rental of housing space (i.e., 
inter alia, the rental of fl ats, family houses) is al-
ways exempt from value added tax without the 
right to deduct the tax. While on the one hand, 
this exemption releases the landlord from the 
obligation to apply the value added tax to the 
tenants, on the other hand, even if the landlord 
is a VAT payer, he is not entitled to apply the re-
lated claim to deduct the tax from the construc-
tion and subsequent operating and investment 
expenses, which is very problematic in practice.

On the other hand, the provision of accommoda-
tion services is always subject to a value added 
tax of 10 % and the payer can thus claim the full 
right of deduction for payments related to the ac-
quisition or construction of accommodation facili-
ties. The VAT Act defi nes a set of transactions that 
are considered to be accommodation as ‘accom-
modation services which correspond to the code 
number of the CZ-CPA 55 product classifi cation as 
in force on 1 January 2008’. This category includes 
a wide scale of services ranging from hotels or 
similar accommodation facilities to accommoda-
tion services in rooms or accommodation units for 

long-term accommodation (e.g., dormitories, hos-
tels). In some cases, rental housing and accom-
modation can overlap in many ways. However, we 
believe that if the aforementioned features of ac-
commodation are fulfi lled from a legal point of view 
and the contractual provisions are also in sync, the 
services should be considered to be accommoda-
tion from a tax perspective as well.
 
In each rental project, we recommend consid-
ering the individual tax impacts in advance and 
making the correct tax confi gurations. At the 
same time, it is important for this tax confi gu-
ration to go hand in hand with legal confi gura-
tions and, at the same time, the initial driving 
force should always be a business perspective. 
Structures created solely for the purpose of the 
possibility of applying the right to deduct the tax 
from investment expenses, not only from a busi-
ness perspective, might not work at all, while si-
multaneously subjecting the company to the risk 
that it could be contested by a tax administrator. 

New buildings and reconstructions 
Above we described a number of aspects in which 
rental housing and accommodation diff er from each 
other. It is clear from the above that, although dif-
ferent legal regulations often use similar concepts, 
these concepts may have diff erent contexts in diff er-
ent situations. In addition to the aspects described 
above, it is also necessary to take into account the 
tax aspects and, of course, the potential of the local-
ity in question. All these criteria should be individu-
ally compared for each project and their advantages 
and disadvantages or their combination with further 
functional use of the building should be evaluated. 
While some projects may have some disadvan-
tages of one type of construction, they can often 
be off set by the benefi ts that the relevant form of 
rental housing allows, whether legal or tax, but also 
marketing. In addition to new construction itself, the 
same applies to considerations about the renova-
tion of buildings for one purpose or the other. 

Author: Deloitte Legal

Ilustrační foto / Illustrative photo
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Organizace spojených národů vyhlásila rok 2022 Mezinárodním rokem skla. Den po dni sdílíme v AGC svou vášeň 
pro sklo se všemi, kterým je právě tak jako nám zřejmé, že tento materiál má své jasné místo i v budoucnosti.

Více na: www.agc-glass.eu/cs/sklo-vytvari-jasnejsi-budoucnost          

2022. Oslavujeme Mezinárodní rok skla!
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Na rok 2030 je naplánováno dokončení re-
zidenčního projektu, jehož výstavbu letos 
v červnu na pravém břehu řeky Vltavy v jiho-
západní části Modřan zahájila developerská 
společnost Skanska Residential. Stát bude 
na bezmála šestihektarovém brownfi eldu po 
bývalém cukrovaru; ten dal projektu i jeho 
název: Modřanský cukrovar. 

Architektonický návrh areálu, kde vznikne po-
stupně téměř osm set bytů, pochází z dílny stu-
dia Chybik+Kristof Architects. Dominantou 
Modřanského cukrovaru bude centrální náměstí 
s obchody, službami a restauracemi, které bude 
přístupné novým obyvatelům, ale i lidem ze spá-
dové oblasti. „Navrhli jsme tady i multifunkční 
krytý veřejný prostor, odkazující na historickou 
výrobní halu původního cukrovaru. Sloužit bude 

například pro pořádání společenských akcí,“ uvedl 
Ondřej Mundl, hlavní architekt projektu ze studia 
Chybik+Kristof Architects. Návrh zahrnuje také 
zklidněné ulice a revitalizaci části nábřeží Vltavy. 
U řeky tak přibydou nové prvky, jako jsou například 
schody k vodě, pobytové louky či místa na grilová-

ní. Kromě příjezdových cest je celá čtvrť koncipová-
na jako pěší zóna; z hlavní příjezdové komunikace 
budou vozidla sjíždět přímo do podzemních garáží. 

Úvodní etapa Modřanského cukrovaru, zahrnu-
jící realizaci 112 bytů, jejichž prodej Skanska 
zahájila už loni na podzim, představuje výstavbu 
dvou samostatných městských bloků o třech až 
pěti podlažích. Kvůli zachování výhledu na řeku 
se jejich výška směrem k Vltavě bude snižo-
vat a po dokončení mezi nimi vznikne polootev-
řený vnitroblok, kde kromě zeleně dostanou pro-
stor i prvky drobné architektury a mobiliář slou-
žící k odpočinku. V parteru obou domů se bude 
nacházet několik komerčních jednotek.

Podle Petra Michálka, generálního ředitele 
Skanska Residential, bude Modřanský cukro-
var projektem, který je postaven na sofi stikova-
né modrozelené infrastruktuře. Dešťová voda 
neskončí v kanalizaci, ale díky propustným 
povrchům, odvodňování chodníků a terénním 
úpravám se vsákne nebo odpaří, případně bude 
svedena do akumulačních nádrží k dalšímu vyu-
žití. Součástí hospodaření s vodou bude i recyk-
lace vody přímo v areálu: takzvaná šedá voda se 
bude kromě splachování moci využívat také pro 
praní v automatických pračkách.
 
Dalším typickým stavebním prvkem projektu je 
využití recyklovaného betonu, vyráběného ze 
stavební suti. „Takzvaný rebetong v Modřanském 
cukrovaru využijeme nejen pro nosné konstruk-
ce domů, ale také jako pohledově přiznaný pr-
vek vstupních prostorů a fasád bytových domů,” 
popsal architekt Ondřej Mundl. Střechy někte-
rých domů pokryje extenzivní bezúdržbová ze-
leň nebo komunitní zahrada.

Areál vznikne v šesti etapách a převažovat bu-
dou střední a větší bytové jednotky 2kk až 4kk. 

Modřanský cukrovar, Praha-Modřany ■ Developer: Skanska Residential ■ Architekt: Chybik+Kristof Architects

V MODŘANECH VYRŮSTÁ rezidenční
areál s osmi stovkami bytů

Modřanský cukrovar – multifunkční krytý veřejný prostor  
Architekt: Chybik+Kristof Architects
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The completion of a residential project, 
the construction of which the development 
company Skanska Residential began this 
June on the right bank of the Vltava River 
in the south-western part of Modřany, is 
planned for 2030. It will stand on the almost 
six-hectare brownfi eld of a former sugar fac-
tory, which also gave the project its name: 
Modřanský cukrovar. 

The architectural design of the complex, where 
almost eight hundred fl ats will gradually be 
built, comes from the studio Chybik+Kristof 
Architects. The dominant feature of Modřanský 
cukrovar will be the central square with 
shops, services and restaurants, which will 
be accessible to the new residents, as well as 
to people from the catchment area. “We also 
designed a multifunctional covered public 
space, alluding to the historical production hall 
of the original sugar factory. It will be used, for ex-
ample, for holding social events,” stated Ondřej 
Mundl, the main architect of the project from the 
studio Chybik+Kristof Architects. The design 
also includes a calming of the street and a revit-
alisation of part of the Vltava embankment.

There will be new elements such as stairs to the 
water, meadows and barbecue areas added by 
the river. Except for the access roads, the entire 
neighbourhood is conceived as a pedestrian 
zone; vehicles will descend directly into under-
ground garages from the main access road. 

The initial stage of Modřanský cukrovar, including 
the construction of 112 fl ats, which Skanska start-
ed selling last autumn, represents the construc-
tion of two separate urban blocks with three to fi ve 
storeys. In order to maintain the view of the river, 
their height toward the Vltava will decrease
and upon completion there will be a semi-open 
courtyard where, apart from greenery, there will 
also be elements of small-scale architecture and 
outdoor furniture for relaxation. There will be sev-
eral retail units on the street level of both buildings.

According to Petr Michálek, the General Director 
of Skanska Residential, Modřanský cukrovar 
will be a project that is built on a sophisticated 
blue-green infrastructure. Rainwater will not end 
up in sewers but, due to permeable surfaces, 
the drainage of pavements and landscaping will 
soak in or evaporate, or it will be diverted into 

Modřanský cukrovar – a residential project in Prague-Modřany developed by Skanska Residential
Architect: Chybik+Kristof Architects

RESIDENTIAL COMPLEX with eight 
hundred fl ats going up in Modřany

Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací 
vrata | Okna | Dveře | Posuvné dveře 
Fasády | Zastřešovací   heroal.cz

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

Myslete ve velkém 
do nejmenšího
detailu.
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V nejvyšších ustupujících patrech se počítá s byty 
určenými pro náročnou klientelu a s mezonety vy-
bavenými vedle střešních teras i vlastní saunou.

Celkové investiční náklady na realizaci první eta-
py, která bude stát na ploše 10 500 m2 a  jejíž 
kolaudace je plánována na jaro roku 2024, do-
sáhnou 970 milionů korun. Výstavbu dalších 
bloků developer plánuje zahajovat postupně 
v letech 2023 až 2027. 

storage tanks for further use. Water manage-
ment will also include water recycling directly on 
the premises: “Grey” water will be used for auto-
matic washing machines in addition to fl ushing.

Another typical structural element of the project 
is the use of recycled concrete, produced from 
construction rubble. “We will use the Rebetong 
in Modřany cukrovar not only for the supporting 
structure of the buildings, but also for the exposed 
element of the entrance spaces and façades of the 
blocks of fl ats,” said architect Ondřej Mundl. The 
roofs of some buildings will be covered by extensive 
maintenance-free greenery or a community garden.

The complex will be built over six stages and 
the medium-sized and larger two- to four-room 
units will prevail. The uppermost receding fl oors 

include fl ats designed for demanding clients and 
duplexes equipped with rooftop terraces as well 
as their own sauna.

The total investment costs for the implementation 
of the fi rst stage, which will stand on an area of 
10,500 m2 and whose approval is planned for the 
spring of 2024, will amount to CZK 970 million. The 
developer plans to start the construction of other 
blocks gradually between 2023 and 2027.

Modřanský cukrovar, Praha-Modřany
Architekt: Chybik+Kristof Architects

Modřanský cukrovar – the 1st phase
Developer: Skanska Residential

Obytné budovy 

 

www.goldbeck.cz
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Kde jsou lidé, 
tam se musí větrat
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Situace na rezidenčním trhu je dnes velmi 
turbulentní, úrokové sazby hypoték rostou 
a čím dále více kupujících nedosáhne na 
vlastní bydlení. Vyzpovídali jsme proto Pavla 
Friče, jednatele společnosti Home Portal, 
provozující portál s novostavbami, který se 
zaměřuje na nové projekty v celé republice. 
Na trhu tak pomáhá nejen kupujícím s nava-
zujícími službami, jako je fi nancování či kou-
pě investičních bytů, ale působí i jako mar-
ketingová agentura s prodejním týmem pro 
developery. 

Služby pro kupující nabízí většina realitních 
serverů, v čem ale spočívá vaše služba pro 
developery?
V situaci, kdy rezidenční trh jede tak, že stačí vy-
stavit nabídku a po chvíli se po ní zapráší, mohou 
mít developeři pocit, že nepotřebují externí po-
moc. Nyní je ale situace taková, že dáváme de-
veloperům k dispozici náš tým zkušených odbor-
níků z oblasti marketingu a prodeje. Věříme si, 

takže jsme placeni skrze success fee. To zname-
ná, že developer platí jen v případě úspěšného 
prodeje a nejde do rizika spolupráce s někým, 
s kým třeba doposud nemá zkušenost. 

Nejste tedy klasická realitka, která vystaví 
nabídku na svém serveru?
Rozhodně ne, máme dokonale zmapován celý 
marketing a sales proces, takže dokážeme dát de-
veloperům do ruky přesná čísla o tom, kolik chodí 
leadů, vážných zájemců o nemovitost, proč zákaz-
níci chtějí či nechtějí nakupovat, jaké kampaně se 
osvědčily, jaké méně atd. Využíváme celou řadu 
online kanálů a vše měříme, takže víme přesně, co 
a proč funguje. Z pohledu toho, že aktivně sháníme 
kupující a dokážeme projekt zpopularizovat, věří-
me, že ve službách pro developery jsme jednička 
na trhu. Developer díky nám získá kompletní mar-
ketingové a obchodní oddělení za zlomek ceny, 
kterou by musel hradit interně. Kupříkladu za mar-
ketingové služby nic neplatí, hradíme je z našeho 
success fee, které je navázáno na prodeje.

Jak přesně tedy spolupráce funguje? 
Umíme poskytnout komplexní řešení, kdy zajistí-
me marketing, sales, ale třeba i služby klasické-
ho makléře včetně prohlídek nemovitostí, anebo 
si developer vybere jen část z našich služeb 
a my se dokážeme sladit i s jeho interním týmem. 
Tomu pak poskytujeme zpětnou vazbu – doká-
žeme mu radit tzv. „očima“ zákazníka a zkuše-
nosti pak přetavit do konkrétní podoby a zlepšení 
např. u dalších developerských projektů. 

Pociťujete aktuálně ochlazení trhu?
Realitní trh reaguje vždy pomaleji než ekonomi-
ka, ale určitým signálem může být fakt, že mě-
síčně se nám nyní ozývají přibližně čtyři desítky 
menších developerů s projekty tzv. „na papíře“ do 
20 bytů různě po republice. Jejich cílem je pro-
dat takový projekt, který má již vyřízené územní 
a stavební povolení, ale v současné situaci růstu 
cen stavebních materiálů a rostoucích úroko-
vých sazeb hypoték si nemohou dovolit riskovat 
tolik jako velcí developeři. Větší hráči tak mohou 
hotový projekt koupit a začít ihned stavět, aniž 
by museli kupříkladu tři roky běhat po úřadech. 

Co zajímavého máte dnes ve svém portfoliu?
Aktuálním hitem jsou určitě nemovitosti do 
50 km kolem Prahy. Nemají sice tak vysoký vý-
nos pohledem posledních pěti let, jako rizikovější 
lokality na severu Čech, ale dlouhodobá bezpeč-
nost investice je pro řadu investorů daleko dů-
ležitější než okamžitý výnos. Kupříkladu v Mladé 
Boleslavi jsme aktuálně začali exkluzivně na-
bízet nadstandardně vybavený projekt Green 
Mladá Boleslav, který se staví přímo s výhledem 
na nedaleké golfové hřiště. Pro kompletní nabíd-
ku pak doporučuji podívat se na náš web. 

-Advertorial-

Poklepání základního kamene projektu Green Mladá Boleslav. Zleva: Pavel Frič (jednatel společnosti Home Portal), Jan 
Hamr (statutární ředitel DMG Stav), Ondřej Klička (investiční manažer DRFG), František Mačkal (výrobní ředitel DMG Stav)

Pavel Frič – Home Portal: Orientujeme se na novostavby 
a pomáháme developerům s marketingem a prodejem
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The situation on the residential market is cur-
rently very turbulent, interest rates on mort-
gages are rising and more and more buyers 
cannot aff ord their own housing. That’s why 
we talked to Pavel Frič, the Executive Director 
of Home Portal, which operates a portal with 
new buildings, which focuses on new proj-
ects throughout the country. Thus, it does 
not only help buyers with connected ser-
vices, such as fi nancing or the purchase of 
investment fl ats, but also acts as a marketing 
agency with a sales team for developers. 

Most real estate servers off er services for buy-
ers, but what is your service for developers?
In the situation on the residential market, where 
it is enough to present an off er and it is sold in 
no time, developers may feel that they do not 
need external assistance. But now the situation 
is such that we provide developers with our team 
of experienced marketing and sales experts. 
We believe in ourselves, so we are paid through 
a success fee. This means that the developer 

only pays if the sale is successful and does not 
risk collaborating with someone with whom he 
has no experience to date. 

So, you are not a classic real estate agency 
who places an off er on its server?
Defi nitely not, we have perfectly mapped the en-
tire marketing and sales process, so we can give 
developers precise fi gures about how many leads 
are coming in, serious property seekers, why cus-
tomers want or do not want to buy, which cam-
paigns have proven themselves, which less, etc. 
We use a variety of online channels and measure 
everything, so we know exactly what works and 
why. From the point of view that we actively look 
for buyers and we are able to popularise the proj-
ect, we believe that we are number one on the 
market in services for developers. Thanks to us, 
the developer will get a complete marketing and 
sales department at a fraction of the price it would 
have to pay internally. For example, they pay noth-
ing for marketing services, we cover them from 
our success fee, which is linked to sales.

So how exactly does the cooperation work? 
We are able to provide a comprehensive solution 
where we can provide marketing, sales, but also 
the services of a classic broker, including real 
estate inspections, or the developer can choose 
just a part of our services and we can align our-
selves with his internal team. We then provide 
feedback – we can advise him “through the eyes” 
of the customer and then transform the experi-
ence into a concrete form and improvements, for 
example, for other development projects. 

Do you feel the market has cooled down at 
the moment?
The real estate market always responds more 
slowly than the economy, but the fact that we are 
being approached every month by roughly forty 
smaller developers with projects “on paper” for up 
to 20 apartments all throughout the country could 
be a certain signal. Their goal is to sell a project 
that already has a zoning and building permit, but 
in the current situation of rising prices of building 
materials and rising interest rates for mortgages, 
they cannot aff ord to risk as much as large devel-
opers. Larger players can buy a completed project 
and start building immediately without having to go 
through all the red tape for three years, for example. 

What is of interest in your portfolio these days?
The current hit is defi nitely real estate up to 50 
km from Prague. Although they do not have such 
a high yield in terms of the last fi ve years as riskier 
locations in North Bohemia, the long-term se-
curity of the investment is much more important 
for many investors than the immediate yield. For 
example, in Mladá Boleslav we have currently 
started off ering the luxury-equipped Green Mladá 
Boleslav project, which is built directly with a view 
of the nearby golf course. For the complete off er, 
I recommend taking a look at our website. 

-Advertorial-

Green Mladá Boleslav – Golf apartments ■ Source: Home Portal

Pavel Frič – Home Portal: We focus on new buildings 
and help developers with marketing and sales
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Do roku 2024 bude hotova další část pro-
měny někdejší průmyslové aglomerace ve 
Vysočanech. Položením základního kame-
ne počátkem letošního léta odstartovala 
výstavba rozsáhlého rezidenčního projektu 
nazvaného Tesla Hloubětín. Na brownfi eldu 
po bývalém podniku na výrobu rádií a televi-
zí v pražském Hloubětíně tak začala vyrůstat 
nová městská čtvrť s přibližně patnácti sty 
byty. Jejím investorem je developer Central 
Group, generálním dodavatelem konsorci-
um společností VCES – BAK.

Bezmála sedmihektarový brownfi eld, ohraniče-
ný ulicemi U Elektry a Poděbradská na úrovni 
zastávky tramvaje Nademlejnská, se v rozlehlý 
bytový areál pro zhruba tři tisíce obyvatel bude 
měnit postupně. V každé z několika na sebe na-
vazujících etap vždy vyroste jeden blok o čtyřech 
sekcích, které spolu budou propojeny v podze-

mí. Dokončení výstavby celé čtvrti, pro niž budou 
typické terasovitě ustupující domy, je plánováno 
na závěr roku 2030.

Prodej bytů z úvodní etapy, která by měla být ho-
tova koncem roku 2024, developer odstartoval 
již loni v listopadu. Objekty lapidárně označené 
písmeny A, B, C a D nabízely celkem 312 jedno-
tek – aktuálně se ve třech z nich nachází zhru-

ba 120 volných bytů. Dům B o 38 jednotkách je 
v současné době vyprodán. 

Investice za devět miliard
Areál Tesly Hloubětín nabídne kromě bydlení 
i dostatek prostoru pro větší či menší obchody, 
restauraci a kavárnu či základní služby; to vše 
bude situováno do prvních nadzemních pod-
laží domů. Vybudovány zde mimo jiné budou 
i dvě nové školky a několik dětských hřišť, uvnitř 
čtvrti pak vznikne zklidněný vnitroblok s volnější 
a vzdušnější zástavbou, veřejným parkem a pěší 
zónou se zelení.

„Kromě mateřských škol, veřejného parku a dal-
ší vybavenosti Tesly Hloubětín se fi nančně po-
dílíme i na kompletní rekonstrukci Poděbradské 
ulice a zkapacitnění a modernizaci čtyř velkých 
křižovatek,“ uvedl ředitel Central Group Dušan 
Kunovský a dodal, že výše investice do veřej-
ných staveb a ekologické dekontaminace pře-
sáhne 190 milionů korun. Celkové investiční 
náklady na realizaci čtvrti pak v současných ce-
nách představují částku devět miliard korun.

Pod architektonickým návrhem čtvrti, v níž se 
jako reminiscence na minulost areálu objeví 
i řada industriálních prvků, je kromě architek-
tonického týmu developera podepsán i ateliér 
LOXIA. Jeho rukopis dnes nese řada bytových, 
veřejných i administrativních projektů, které 
v uplynulých zhruba dvaceti letech vyrostly na-
příč hlavním městem. Patří k nim například obyt-
ný soubor Nad Rokytkou v Praze 9, Rezidence 
Kajetánka v Praze 6, bytové domy Elča a Emča 
v Modřanech či rezidenční čtvrť Nové Chabry 
v Praze 8.

Rezidenční areál Tesla Hloubětín vznikající v Praze 9 nabídne celkem 1 500 bytů. První etapa s 312 bytovými 
jednotkami bude dokončena v roce 2024 ■ Developer: Central Group ■ Architekt: Loxia

CENTRAL GROUP MĚNÍ hloubětínský
brownfi eld v novou městskou čtvrť

Tesla Hloubětín ■ Developer: Central Group

Tesla Hloubětín, Praha 9 ■ Developer: Central Group
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By 2024, another part of the transformation 
of the former industrial agglomeration in 
Vysočany will be completed. With the lay-
ing of the foundation stone at the beginning 
of this summer, the construction of a large 
residential project called Tesla Hloubětín 
got underway. Thus, a new urban neighbour-
hood with approximately fi fteen hundred 
fl ats started going up on a brownfi eld on the 
site of a former radio and television factory 
in Prague‘s Hloubětín district. Its investor is 
the development company Central Group, 
the general contractor a consortium of the 
companies VCES – BAK. 

The almost seven-hectare brownfi eld, bordered 
by U Elektry and Poděbradská streets at the lev-
el of the Nademlejnská tram stop, will gradually 
be transformed into a large residential complex 
for about three thousand inhabitants. In each 
of the several consecutive stages, one block of 

four sections will always be built, which will be 
connected underground. Completion of the con-
struction of the entire neighbourhood, for which 
receding terraced buildings will be typical, is 
planned for the end of 2030.

Last November, the developer launched the 
sale of the fl ats from the opening phase, which 
should be fi nished at the end of 2024. The build-
ings succinctly designated with the letters A, B, C 

and D off ered a total of 312 units. Currently there 
are about 120 free apartments in three of them. 
Building B with 38 units is currently sold out. 

An investment of nine billion
In addition to housing, the Tesla Hloubětín com-
plex will off er plenty of space for shops both 
large and small, a restaurant and a café or basic 
services; all of this will be located on the ground 
fl oor of the buildings. Two new preschools and 
several playgrounds will also be built here, and 
a calm inner courtyard will be built inside the 
neighbourhood with a more relaxed and airy 
construction, a public park and a pedestrian 
zone with greenery.

“In addition to the preschools, public park and 
other facilities of Tesla Hloubětín, we are also fi -
nancially contributing to the complete reconstruc-
tion of Poděbradská Street and the modernisation 
and increase of the capacity of four major inter-
sections,” stated Central Group Director Dušan 
Kunovský, adding that the amount of investment 
in public buildings and ecological decontamina-
tion will exceed CZK 190 million. The total invest-
ment costs for the realisation of the district repre-
sent nine billion crowns at current prices.

In addition to the developer’s architectural team, 
the studio LOXIA is also behind the architectural 
design of the neighbourhood, in which a number 
of industrial elements appear in reminiscence of 
the past of the complex. Today, several residen-
tial, public and administrative projects that have 
gone up throughout the capital city in the last 
twenty years or so bear LOXIA’s signature style. 
These include, for example, the Nad Rokytkou 
residential complex in Prague 9, Rezidence 
Kajetánka in Prague 6, the Elča and Emča 
blocks of fl ats in Modřany, and the Nové Chabry 
residential neighbourhood in Prague 8.

Tesla Hloubětín, Prague 9 ■ Developer: Central Group ■ Architect: Loxia

 CENTRAL GROUP IS TURNING a Hloubětín
brownfi eld into a new urban neighbourhood

Tesla Hloubětín ■ Developer: Central Group
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Americká developerská společnost Trammell 
Crow Company se od svého vstupu na evrop-
ský trh v březnu 2021 již etablovala ve svém 
novém teritoriu jako významný logistický 
hráč. V současnosti působí v devíti zemích 
Evropy a Praha je centrálou fi rmy pro evrop-
skou logistickou expanzi. S jedenácti novými 
lokalitami, včetně první v České republice 
a dalších, které představí v nejbližší době, do-
sahuje evropské portfolio TCC přes 3,5 milio-

nu čtverečních stop – tj. více než 330 000 m2. 
S Ianem Worboysem, výkonným ředitelem 
a vedoucím evropské logistiky, hovoříme 
o dosavadní expanzi společnosti, rychle se 
měnícím logistickém trhu i o cílech a vyhlíd-
kách dalšího růstu v nadcházejících letech.

Trammell Crow Company je jedním z největ-
ších globálních hráčů na trhu – v Evropě je 
zatím relativně mladou společností…
TCC je v USA renomovanou a velmi známou etab-
lovanou fi rmou, za oceánem působí relativně krát-
ce – zhruba 17 měsíců. V Evropě jsme tedy začínali 
od nuly. V současné době máme kanceláře v pěti 
zemích a týmy 39 lidí ve Velké Británii, Francii, 
Belgii, Španělsku, Portugalsku, České republice, 
na Slovensku, v Německu a Rakousku. Stále hle-
dáme nové příležitosti k  růstu – jedním z trhů, kde 
logicky nesmíme chybět, tak bude např. Nizozemí.

Svou evropskou centrálu má TCC v Praze, 
která vám, jako někdejšímu CEO P3 Logistics 
Parks, není cizí. Jak se vám podařilo nastar-
tovat tak dynamickou expanzi?

Prahu vnímám jako svůj domov. Poté, co jsem 
ukončil své působení v P3 a na čas odešel, jsem 
se do ní rád vrátil a otevřel novou kapitolu. Prvním 
krokem v evropské expanzi TCC bylo ustanovit 
lídry jednotlivých zemí, z nichž mnohé znám řadu 
let, některé více než 30. Trammell Crow Company 
je obrovskou fi rmou s mnoha kontakty a díky 
tomu se nám daří získávat ty nejlepší lidi na trhu. 
Prakticky z ničeho jsme tak v Evropě vyrostli na 
úroveň, kdy jsme zmiňováni po boku největších 
hráčů. TCC je součástí skupiny CBRE, pracuje 
ale samostatně jako nezávislá dceřiná společ-
nost zaměřená na development nemovitostí. 
Opakovaně byla také vyhodnocena jako největší 
developer na území Spojených států.

Jak se daří TCC v oblasti otevírání nových 
lokalit v rámci evropské sítě?
V oblasti akvizic se nám daří dosahovat skvě-
lých výsledků: ve Velké Británii rozvíjíme tři 

Trammell Crow Company, jeden z největších developerů USA, rozšiřuje svou síť evropských logistických parků. 
V současnosti působí v 9 zemích Evropy: Velké Británii, Španělsku, Francii, Belgii, Portugalsku, České republice,
na Slovensku, v Německu a Rakousku ■ Zdroj: TCC

TRAMMELL CROW COMPANY akceleruje expanzi 
v Evropě a posiluje svou síť logistických parků

Ian Worboys, výkonný ředitel a vedoucí evropské 
logistiky ve společnosti Trammell Crow Company

Trammell Crow Company (TCC) od svého 
založení v roce 1948 vybudovala nebo získala 
prostřednictvím akvizic přes 2 900 budov napříč 
sektory o rozloze 655 milionů stop, jejichž hodnota 
je víc než 75 miliard dolarů. V průmyslovém sekto-
ru vlastní TCC aktiva o ploše 60,4 milionu čtvereč-
ních stop s hodnotou 2,7 miliardy dolarů a s roz-
vojovým potenciálem 21,1 milionu stop v hodnotě 
7,9 miliardy dolarů. K 30. červnu 2022 měla TCC 
ve všech odvětvích ve stadiu realizace projekty za 
19,3 miliardy USD a za 11,5 miliardy USD ve fázi 
příprav. Aktuálně fi rma zaměstnává 700 expertů ve 
26 metropolích USA i Evropy.
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Since launching in Europe in March 2021, the 
American developer Trammell Crow Company 
is already establishing itself as a major logis-
tics player in its new territory. The company 
now covers nine countries in Europe with 
Prague serving as the headquarters for the 
fi rm’s European logistics expansion. With 
11 sites acquired or secured including its fi rst 
in CR and more soon to be announced, the fi rm 
already has some 3.5 million sqft (330 thou-
sand sqm) in its European pipeline. We speak 
to Ian Worboys, Managing Director, Head of 
European Logistics, about the company’s ex-
pansion so far, the rapidly changing state of the 
logistics market, and the aims and outlook for 
further growth in the years to come.

Trammell Crow Company is still relatively 
young in Europe. You started it from the be-
ginning here...
TCC is well known in the US but here across the 
ocean it’s a new company ramping up, now just 
17 months old. Having started from zero in Europe, 
we are now up to 39 people, with offi  ces in fi ve 
countries and teams covering the UK, France, 
Belgium, Spain, Portugal, Czech Republic, Slovakia, 
Germany and Austria. We are continually looking 
at additional expansion opportunities and feel the 
Netherlands is a logical market we need to be in.  

The new business is based in Prague, a city 
you’re no stranger to as the former CEO of 
P3 Logistics Parks. How did you get to this 

stage so quickly in terms of teams?  
I consider Prague as my home. Having fi nished my 
years at P3 and gone away, I was happy to return 
for this new chapter. The fi rst thought on setting 

Trammell Crow Company, one of the largest developers in USA, is expanding its logistics network in Europe in 9 countries: UK, France, Belgium, Spain, Portugal, Czech Republic, 
Slovakia, Germany and Austria: Visualisation: TCC Logistics Park Alovera, Spain

TRAMMELL CROW COMPANY continues to build 
its European network of logistics parks

Founded in 1948, Trammell Crow Company 
(TCC) has developed or acquired nearly 
2,900 buildings across various sectors valued 
at $75 billion and over 655 million square feet. 
The company has industrial product covering 
60.4 million square feet valued at $2.7 billion 
and a further pipeline of 21.1 million square feet 
valued at $7.9 billion. As of June 30, 2022, across 
all sectors TCC had $19.3 billion of projects in 
process and $11.5 billion in its pipeline. It employs 
700 professionals in 26 major cities throughout the 
United States and Europe.
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lokality: Milton Keynes, Sheffi  eld a nejnověji 
Heywood, ve Španělsku jsme získali dva pozem-
ky v Madridu a tři v Barceloně, ve Francii jsme 
nedávno podepsali opci na areál se třemi bu-
dovami a v Německu připravujeme dva projekty 
u Berlína. V ČR máme aktuálně pod smlouvou 
první lokalitu, což jak věřím, oznámíme během 
září. A to jsme českou pobočku otevřeli teprve 
před 4 měsíci. Pokud vezmeme v potaz, že jsme 
toto všechno stihli během pouhých 17 měsíců, 
byla to skutečně výzva.

Na které aspekty se zaměřujete při vstupu na 
nové trhy? Patří k nim i rozloha pozemku?
Lokality volíme na základě tří hlavních kritérií: 
atraktivita pro investory, atraktivita pro nájem-
ce a dostupnost pozemků k výstavbě. Což 
nám dává výsledek rovnice, kde expandovat 
a generovat zisk. Obecně platí, že nepreferu-
jeme největší transakci, ale smysluplný a profi-
tabilní obchod. Řada našich projektů v Evropě 
má rozlohu mezi 40–50 000 m2. Největší ve 
Španělsku mají aktuálně cca 55 000 m2, ve 
Velké Británii od 30 po 35 000 m2. Nejmenší 
projekt, který v Evropě můžeme postavit, by 
měl mít alespoň 8 500 m2. Záleží na příleži-
tosti, takže zohledňujeme více faktorů: pokud 
jde např. o lokalitu s nízkou konkurencí, může 
být i menší pozemek zajímavým obchodem. 
Umíme se podívat na všechny typy nemovitos-
tí: od pozemků na zelené louce, přes brown-

fieldy, až po existující logistické parky s rozvo-
jovým potenciálem.

Některé z vašich evropských projektů jsou 
již ve fázi realizace. Jaký potenciál nabízejí 
jednotlivé vaše trhy?
Na každém z našich trhů máme pipeline mnoha 
desítek tisíc metrů čtverečních. Ve fázi realizace 
je v rámci naší evropské sítě aktuálně 1,4 milionu 
čtverečních stop – tj. 130 000 m2 pronajímatelné 
plochy, což představuje investici cca 100 milio-
nů USD. Ve velké Británii jsme zahájili výstavbu 
našeho prvního evropského projektu v červenci 
a další následoval krátce poté ve Španělsku. 
V rámci pěti evropských zemí dnes rozvíjíme cca 
3,5 milionu čtverečních stop (330 000 m2) v hod-
notě 650 milionů USD.

Do České republiky vstoupila TCC nedávno. 
Jaké jsou vaše plány rozvoje? Předpokládáte 
další expanzi v ČR a na Slovensku?
V čele české pobočky stojí v pozici výkonného 
ředitele Petr Kovařík, který je členem našeho 
týmu cca 4 měsíce, a v srpnu se k nám připojili 
dva noví kolegové. Už v tuto chvíli pracují na 
nových akvizicích. První lokalitu již máme pod 
smlouvou a věřím, že během září ji představí-
me veřejnosti. Jedná se o projekt na zelené 
louce s rozlohou cca 12 000 m2 v prémiové 
lokalitě. Čeká nás tedy povolovací proces, 
a stejně jako u většiny našich ostatních pro-

jektů už máme zájemce o pronájem, v tomto 
případě ze strany dvou firem. Současně pro-
věřujeme v ČR i další lokality. První pozemky 
máme vytipované i na Slovensku – opět na ze-
lené louce, a myslím, že projekt budeme moci 
představit rovněž koncem září.

Jak hodnotíte potenciál ČR v oblasti logistiky?
Nájemci nemovitostí v České republice jsou čas-
to německé fi rmy – maloobchodníci, distributoři, 
výrobci automobilů atd., a ti potřebují prostory. 
Na českém trhu je tak stále silná poptávka, jedna 
z nejsilnějších v Evropě, a pro letošní rok se před-
pokládá přibližně 15% růst nájemného. V důsled-
ku zdlouhavých povolovacích procesů je kapacit 
nedostatek, takže poptávka výrazně převyšuje 
nabídku. V Praze tato situace (vedle vysoké míry 
renegociací) vedla k přesunu části fi rem do regio-
nů. Brno je specifi cký trh – jednak z důvodu obtíž-
ného povolování staveb a díky dominantní pozici 
CTP, ale Olomouc, Zlín, Ústí nad Labem, všechna 
tato města zaznamenala nárůst poptávky. Takže 
výzvou je především získat vhodný pozemek. 
Slovensko se snaží přilákat nové investice z oblasti 
automobilového průmyslu i dalších sektorů, získání 
pozemků je tak o něco jednodušší než v ČR.

Jak vnímáte současný logistický trh v Evropě? 
V současnosti dochází k výrazným změnám 
a bude zajímavé sledovat, co nastane v příštích 
měsících. Kvůli současné situaci na trhu se po-
měrně značná část developerů stahuje z původ-
ně rezervovaných lokalit. Důvodů je řada: infl ace, 
rostoucí náklady na bankovní úvěry, zvýšení vý-
nosů o zhruba 100 bazických bodů – takže deve-
lopeři, kteří si sjednali podmínky za vysoké ceny, 
si nyní nemohou dovolit tyto pozemky developo-
vat. To znamená, že fi rmy, které mají silné fi nanční 
zázemí, jako právě TCC, mohou některé z nich 
získat za nové ceny. Znamená to korekci trhu, jíž 
právě procházíme, ale pro dobře fi nancovanou 
společnost to znamená naopak příležitost.

Jak se korekce trhu propsala do cen pozem-
ků a stavebních nákladů? 

Ilustrační foto: Trammell Crow Company posiluje svou přítomnost vedle klíčových trhů západní Evropy i v regionu
CEE – ČR a na Slovensku ■ Zdroj: TCC
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up logistics for TCC was that I had to fi nd country 
leaders that I’ve known for many years – some 
over 30 years. Between us, we’re well known in our 
markets, and we’ve been able to attract the best 
people, about 90 % through contacts. So, we’ve 
come from zero to being mentioned alongside all 
our big counterparts. Part of the CBRE family, we 
work independently as a real estate development 
subsidiary. TCC has also repeatedly been ranked 
as the largest property development fi rm in the US.

How many sites do you have in the European 
network so far?
We’ve made steady progress on buying sites: in UK, 
we have three places, Milton Keynes, Sheffi  eld, and 
most recently Heywood; in Spain, we bought two 
sites in Madrid and three in Barcelona; in France, 
we’ve recently signed an option for a site with three 
buildings; and in Germany we have two sites out-
side of Berlin. In CR we have our fi rst site under 
off er which I hope to sign in September. And we 
only opened the offi  ce in Czech Republic 4 months 
ago. It’s been an exciting ride. If you said we’d have 
bought and reserved all these sites in 17 months…

What do you look for when you enter a mar-
ket? Is there a target size for new parks?  
We choose based on three essential things: 
where do investors want to be, where do oc-
cupiers want to be, and where is there land to 
develop. Ultimately these tell us if it is possible 
to develop and make a profi t. Generally, we are 
not looking for the biggest deal, we are looking 
for sensible, profi table deals. A lot of our sites in 
Europe are 40–50,000 sqm. At the moment, the 
largest, in Spain, is 55,000 sqm, and the three 
in UK are from 30–35,000 sqm. The smallest in 
Europe we can build is 8,500 sqm. But it also 
depends on opportunity so we’re able to look at 
other factors; if in area with very little competi-
tion, then smaller is also very good business. 

We can look at many kinds of properties, includ-
ing greenfi elds, brownfi elds or existing parks 
with expansion potential.

How much logistics space does TCC have 
underway, and what is the capacity of the 
sites in the European network so far? 
Each country has a pipeline of many tens of 
thousands of sqm. Across our European logistics 
network, we’ve got about 1.4 million sqft (rental 
square feet; 130,000 sqm) already in process, 
representing a budget of USD 100 million. These 
are in UK, where our fi rst site in Europe broke 
ground in July and Spain where we started soon 
after. In the pipeline, we’ve got nearly 3.5 million 
sqft (330 thousand sqm), worth some USD 
650 million, across fi ve countries. 

The Czech business is young. What is 
planned for the fi rst site? Do you aim for 
more in CR, or in Slovakia?
We hired a managing director, Petr Kovařík, 
to head Czech development just four months 
ago, and the two newest team members just 
joined in August. The team has successfully 
been looking at sites. The fi rst site is contractu-
ally ours, and we hope to announce where in 
September. It will be a 12,000 sqm warehouse 
in a prime location, a greenfi eld site. We have 
to run the planning process, but like in most 
of our buildings, we already have interest in it 
– two companies have approached us. We are 
looking at many sites now in CR. We have also 
identifi ed our fi rst site in Slovakia, a greenfi eld 

site of good size; it’s under off er and we hope to 
announce it as well in September. 

Does the CR currently off er signifi cant po-
tential in logistics development?
Here in CR, occupiers are very often based in 
Germany – retailers, distributors, car manufac-
turers, etc., and they need space. The Czech 
market is still seeing strong demand, among 
the strongest in Europe, with predictions around 
15% for rental growth for this year.

And the planning restrictions are such that 
there is a shortage of space, so demand out-
weighs supply hugely. In Prague, this (and the 
high renegotiation rates going with it) has led 
to some companies moving to the regions. 
Ostrava has attracted some. Brno is a diff erent 
market to get into (due to factors such as plan-
ning restriction and the entrenchment of CTP) 
but Olomouc, Zlín, Ústí nad Labem – they all are 
seeing demand. But still, it’s about trying to fi nd 
the land.  It seems to be more possible to get 
sites in Slovakia than in CR, in terms of ease 
and availability, and Slovakia is always looking 
to attract investment, from car manufacturers to 
a host of others.   

How do you view the logistics market now 
in Europe? 

Illustrative photo: DB Schenker 
Trammell Crow Company is active in 9 European countries and 11 locations ■ Source: TCC
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Vzhledem k tomu, že zdražily bankovní úvěry 
a některé fi rmy odkládají své projekty, musely 
ceny pozemků klesnout – jsme za vrcholem, tro-
chu se posouváme zpět dolů. Stavební náklady se 
v loňském roce zvýšily o 20–25 % a s odkládáním 
projektů dochází opět k jejich poklesu. Jako deve-
loper vypisujeme výběrová řízení a jsme v živých 
tendrech. Ještě před třemi měsíci jsme zazname-
nali růst cen, jedna z čerstvých nabídek je ale už 
o 5 % nižší. To je podstatná změna. Tyto korekce 
mohou být pro trh jak pozitivní, tak negativní, my 
ale vidíme, že ceny pracují v náš prospěch. 

V ČR i na dalších trzích registrujeme několik 
společností, které odstoupily od svých obchodů, 
a ty my nyní sledujeme: některým jsme dali dříve 
nabídku (a byli druzí nebo třetí) a dnes se vracejí 
s tím, že by chtěly jednat.

Ovlivní tyto změny v ekonomice expanzní 
plány TCC? V jakém horizontu byste uvažo-
vali o vstupu na další trhy CEE nebo do dal-
ších zemí západní Evropy?
Pokud jde o budoucnost, jsme optimisté. 
Nicméně sledujeme aktuální dění i volatilitu 
trhu. Vedle Nizozemí se zaměříme na země, kde 
můžeme budovat profi tabilní byznys jak v cyklu 
ekonomického poklesu, tak vzestupu, a kde se 
domníváme, že kombinace makroekonomických 
faktorů je pozitivní a základní aspekty nabídky 
a poptávky příznivé. O Maďarsku zatím neuva-
žujeme z důvodu geopolitických otazníků, které 
investoři vnímají. 

Rumunsko dnes těží z přesunu výroby z Číny 
zpět do Evropy a mohlo by být trhem, který bu-
deme zvažovat do budoucna. Možná budeme 
přemýšlet i o dalších, nicméně v tuto chvíli se 
koncentrujeme na to, aby naše stávající trhy byly 
dostatečně pokryty a dobře fungovaly. Rostli 
jsme velmi rychle a naším cílem je stabilizovat 
portfolio, které máme. Náš dvouletý plán jsme již 
splnili a do konce roku docílíme i části tříletého 
plánu jak co do geografi cké působnosti, tak veli-
kosti týmu i dalšího rozvoje.

There is substantial fl ux and it will be interest-
ing to see what happens in the next few months. 
Because of the current market, quite a few de-
velopers have pulled out of sites they had under 
off er. There are many reasons: infl ation, cost of 
bank debt, an increase in yields of some 100 bps 
– so a lot of developers who agreed terms at high 
prices now cannot aff ord to develop sites that 
they had under off er. This means companies that 
have good lines of fi nance, like TCC, are able to 
pick some of those up at new prices. It’s a mar-
ket correction we’re going through, but to a well 
funded company it’s an opportunity.

How have these factors infl uenced land and 
building costs? 
As bank debt has gone up and some companies 
are postponing projects, land prices have had to 
come down – we’re over the peak, sliding back 
down a little. Building costs were up 20–25 % last 
year and, again, as projects are postponed we’re 
seeing building costs coming down.

As a company we are out tendering and are in live 
bids for projects. About three months ago we saw 
prices plateauing and one of our recent quotes 
has come in about 5 % down from the plateau. So 
that’s an important change. These corrections can 
be good for a market as well as bad, and we see 
these build prices as working in our favour. 

Here in CR and other markets we now know of 
several companies who have pulled out of deals, 
and we’re now looking at them; some we’ve bid 
on (and came second or third) and they’re now 
coming back saying they’d like to talk.

Given these economic changes, where 
does TCC stand in its plan to expand. When 
might you look at new market entries in 
CEE or beyond? 
We are optimistic about the future, however, we 
have an eye on the present and what is the real-
ity of a moving market. Besides the Netherlands, 
we are focused on where we can build a profi table 
business through down and up cycles and where 
we believe the combination of macro economic 
trends are positive and supply demand fundamen-
tals are favorable. We are not looking at Hungary 
yet, due to geopolitical issues which investors see. 

Romania is benefi tting from shifting manufacturing 
from China to Europe and could be a market we 
consider in the future. We may consider other mar-
kets as well, but for the moment, we are focused on 
ensuring all our current markets are adequately cov-
ered and performing well. We’ve grown very quickly 
and want to consolidate what we have – we have 
already achieved our two-year plan, and by the end 
of year we will be at the stage of our three-year plan, 
with regard to countries, teams and developments.

Illustrative Photo: N Sierra Hwy Newhall, USA ■ Trammell Crow Company is building a logistics park network in key 
markets of Western Europe and in CEE – Czech Republic and Slovakia
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Developerská společnost Demaco pokročila 
během roku 2022 v rozvoji hned několika prů-
myslových projektů v Česku. Tři nové parky na 
Moravě představují portfolio fi nancované fi r-
mou z vlastního kapitálu: Výstavbu parku DMC 
ValMez zahájí developer ještě letos realizací 
haly německé výrobní fi rmy Schott, na kterou 
naváže dalšími dvěma budovami o celkové 
rozloze 28 000 m2. Jižně od Ostravy – v DMC 
Paskov již na ploše 8 500 m2 vyrůstá nová hala 
pro Škodu Auto. Poslední z trojice projektů, 
kde zaujme plochu 4 500 m2 další renomovaná 
fi rma, se začne stavět jižně od Brna v příštím 
roce. Do roku 2024 tak společnost bude vlast-
nit portfolio tří parků v hodnotě cca 70 milionů 
eur. Nový development připravuje i v dalších 
lokalitách, včetně Prahy nebo východočes-
kého kraje. Demaco aktuálně spravuje a roz-

víjí 140 000 m2 průmyslových a skladovacích 
prostor a spolu s výstavbou zahajuje i jednání 
s potenciálními investory. 

Společnost, která se prosadila před třemi lety 
jako developer a generální dodavatel, se díky no-
vým aktivitám stává rovněž investorem. Bankovní 
fi nancování DMC ValMez situovaného ve 
Valašském Meziříčí ve Zlínském kraji poskytla 
Česká spořitelna (člen skupiny Erste). Další dva 
moravské projekty pro renomované klienty rychle 
pokročily i díky spolupráci s bankovním domem 
UniCredit Bank. Ta bude zajišťovat fi nancování vý-
stavby logistické haly Škoda Auto. „V posledních 
měsících jsme zaznamenali významný posun jak 
v oblasti akvizic, tak fi nancování a nových proná-
jmů. Do našeho týmu jsme také přivedli dalšího 
klíčového člena, Martina Černého, který nastoupil 
na pozici obchodního ředitele společnosti,“ uvedl 
Jaroslav Kaizr, jednatel Demaco.

DMC Paskov na Ostravsku – nový závod pro Škoda Auto ■ Developer/Investor: Demaco

DEMACO POKROČILO v rozvoji 
průmyslového developmentu
napříč Českou republikou

Jaroslav Kaizr, jednatel společnosti Demaco Martin Černý, obchodní ředitel společnosti Demaco
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Demaco has been in high gear over the 
course of 2022, having moved ahead on 
several new industrial projects in the CR. 
Three new parks in Moravia represent 
a new portfolio using Demaco’s own eq-
uity. In Park DMC ValMez, the company has 
an 11,000 sqm industrial hall preleased to 
German manufacturer Schott, which it plans 
to start before year’s end with a further 
28,000 sqm possible in the same location. 
South by Ostrava, development is under-
way on an 8,500 sqm hall for Škoda Auto, 
which forms the new DMC Paskov. A third 
project, south in Brno, a hall of 4,500 sqm 
for another blue-chip company is slated for 
construction next year. The three locations, 
representing a portfolio worth roughly EUR 
70 million, are set to be completed by 2024. 
Demaco is also planning new parks in other 
parts of the country, including Prague and 
Eastern Bohemia. The company currently 
has over 140,000 sqm under management. 

With more plans in the off ering, Demaco is 
interested in speaking with investors. 

With the latest activity, Demaco, which started 
three years ago carving a niche as both a develop-
er and general contractor, has also become an in-
vestor of its own. The ValMez property, located in 

the Moravian town of Valašské Meziříčí in the Zlín 
region, was fi nanced by Česká spořitelna (mem-
ber of Erste group). Demaco’s plans for two further 
developments for blue-chip clients in Moravia are 
progressing quickly, with fi nancing announced 
with UniCredit Bank for the Škoda Auto logistics 
facility in DMC Paskov. “The last few months have 
seen great strides, in acquisitions, fi nancing and 
client contracts. We have also brought in another 
key team member, Martin Černý, who has recently 
started as the company’s commercial director,” 
said Jaroslav Kaizr, Partner at Demaco.

The Paskov area, at Ostrava’s southern border, 
is established as a logistics hub – the new DMC 
Paskov is right next to Rail Cargo Terminal, 
owned by Polish fi rm PKP Cargo. “Construction 
of the new 8,500 sqm facility for Škoda Auto
is already underway and completion is expected 
by the end of 2022,” said Černý. The second new 
project, in the Brno area, is a 4,500 sqm facility, 
which Demaco plans to build in 2023, but further 
details are still confi dential. “That gives us a port-
folio of three projects from north to south Moravia 
with blue-chip clients led by Demaco with fi nanc-
ing secured.”

DMC Paskov (Ostrava region) – a new facility for Škoda Auto – under construction ■ Developer/Investor: Demaco

DEMACO ADVANCING on industrial 
developments across the Czech Republic

DMC ValMez, Valašské Meziříčí ■ Developer/Investor: Demaco
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Lokalita Paskova je zavedeným logistickým uz-
lem na jižním okraji Ostravy a nový park DMC 
Paskov tak vyroste hned vedle železničního kontej-
nerového terminálu, který vlastní polská společnost 
PKP Cargo. „Novou halu pro Škodu Auto, která se 
již staví, plánujeme dokončit v závěru roku 2022,“ 
upřesnil Černý. Dalším novým projektem bude 
hala o rozloze 4 500 m2 na Brněnsku, jíž plánu-
je Demaco začít stavět v roce 2023, podrobnosti 
ale zatím developer nezveřejnil. „Díky tomu máme 
v portfoliu pod značkou Demaco už tři parky sahající 
od severní až po jižní Moravu s klienty z řad špičko-
vých fi rem i zajištěným fi nancováním.“

ValMez na startu
Přípravou DMC ValMez developer své aktivity na 
Moravě zahájil. Akvizice pozemku, která proběhla 
formou prodeje a zpětného pronájmu ze strany 
německé výrobní fi rmy Schott, dospěla do fi nále 
letos v červenci. Společnost ve Valašském Meziříčí 
vyrábí pro zákazníky po celém světě sklo pro nej-
různější využití: od bílé techniky přes maloobchod-
ní vitríny a chladicí boxy na potraviny až po LED vo-
diče pro automobilový a letecký průmysl. Demaco 
postaví pro Schott v DMC ValMez kompletně no-
vou halu o rozloze 11 000 m2, která doplní její stá-
vající provozy a zajistí jí vyšší efektivitu. Pozemek 
o rozloze 13 hektarů nabízí Demacu také možnost 
dalšího rozvoje. „Jde o dobře situovaný areál s re-
nomovaným klientem, kde máme možnost vybu-
dovat dalších 28 000 m2 pronajímatelných pro-

stor, což plánujeme v příštích dvou letech,“ uvedl 
Martin Černý. Demaco počítá se zahájením stavby 
nové haly pro Schott do konce letošního roku, její 
dokončení se očekává v roce 2023.   

Projekty s perspektivou
Jaroslav Kaizr považuje uvedení projektu DMC 
ValMez na trh za klíčový krok. „Je základem pro 
vznik nového portfolia, realizovaného z našeho 
vlastního kapitálu.“ Po zohlednění projektů DMC 
Paskov a Brno bude Demaco vlastnit do roku 2024 
portfolio v hodnotě zhruba 70 milionů eur, zalo-
žené na dlouhodobých nájemcích s přibližně de-
setiletým WAULT, uvádí Kaizr. Tím ale plány ne-
končí. „Rozšiřujeme naše aktivity i mimo Moravu. 
Plánujeme další dva nové projekty v Praze a ve 
východních Čechách, a již jsme získali stavební 
povolení na výstavbu haly o rozloze 18 000 m2 
v parku DMC Kvasiny, který se nachází přímo 
u výrobního závodu automobilky Škoda Auto. 
Dohromady se jedná o dalších 40 000 m2 nové 
výstavby, která bude realizována v příštích dvou 
letech.“ Kvalita nájemních kontraktů spolu s atrak-
tivními lokalitami pomohla zajistit i fi nancování no-
vých projektů na Moravě „Nyní jednáme s bankami 
o plánech další expanze. Je velmi pravděpodobné, 
že budeme přidávat další destinace, a s rozšířením 
portfolia o nové projekty rozšíříme i možnosti fi nan-
cování. O investicích do portfolia jsme tak ochotni 
jednat i s novými investory,“ uvedl fi nanční ředitel 
společnosti Demaco Zdeněk Raus. 

Řízení výstavby
I přes přetrvávající potíže na stavebním trhu v po-
sledních měsících se Demacu problémy vyhnuly: 
„Situace na trhu s materiály byla výzvou, ale zvládli 
jsme ji,“ vysvětluje Tomáš Budař, generální ředitel 
společnosti Demaco. „Například některé staveb-
ní materiály a komponenty nakupujeme přímo od 
dodavatelů a předem, abychom měli k dispozici 
potřebné zásoby klíčových prvků. To nám umožňuje 
lépe plánovat harmonogram výstavby a vyhnout se 
dodatečným nákladům a prodlením. Protože jsme 
také generálním dodavatelem staveb, rozhodujeme 
se zejména s ohledem na potřeby konkrétního pro-
jektu, nejde nám tudíž jen o cenu, ale i o kvalitu a pře-
devším fl exibilitu. Naše projekty dodáváme vždy 
včas a v rámci schváleného rozpočtu.“ Demaco 
udržuje se svými subdodavateli dlouhodobé osobní 
vztahy, což mu spolu s vlastním softwarovým řeše-
ním umožňuje náklady držet pod kontrolou a lépe je 
řídit. „Jedním ze základních kamenů našeho úspě-
chu je štíhlý management výstavby a tento softwa-
rový nástroj nám to umožňuje. Softwarová platforma 
www.building.online / www.budova.online, na jejímž 
návrhu jsme se podíleli, je určena nejen pro řízení 
staveb, ale také pro řízení správy nemovitostí.“  

Demaco percepcí tří let
Demaco si získalo uznání už za svůj předchozí pro-
jekt DMC Pardubice. Park, který fi rma rozvíjí ve 
spolupráci s investorem Star Capital Finance, dnes 
prochází dalším rozvojem. Je určen především pro 
výrobní fi rmy a mezi jeho nájemce patří společnos-
ti jako Forvia, Fisher Scientifi c, Jusda, Nika, Nefab 
a další. V roce 2020 park získal ocenění Best of 
Realty. V té době měla Demaco pouze čtyřčlenný 
tým. „Nyní máme dvanáct lidí a chceme se dále roz-
víjet jako etablovaný developer, asset manager, ge-
nerální dodavatel a v poslední době i jako investor,“ 
říká Jaroslav Kaizr. „V pozici developera a stavební-
ho manažera se nám za tři roky existence podařilo 
v České republice vybudovat 65 000 m2 kvalitních 
průmyslových prostor v lokalitách jako Týniště, 
Pardubice, Tachov a Plzeň. V současné době 
Demaco spravuje a rozvíjí průmyslové parky s víc 
než 50 nájemci v hodnotě přes 120 milionů eur.“

DMC Týniště nad Orlicí ■ Developer: Demaco
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ValMez on track
Demaco’s project DMC ValMez launched the 
developer’s activity in Moravia. The property was 
acquired in July this year via a sale and leaseback 
transaction with the German manufacturer Schott. 
In Valašské Meziříčí the company produces glass 
for clients locally and around the world – covering 
a span of uses, from white goods applications to 
retail display and grocery chill boxes, as well as 
LED wires for automotive and aerospace indus-
tries. Demaco will build a new 11,000 sqm facility 
for Schott onsite, an addition to their current op-
erations that will provide them with more effi  cien-
cy. The 13-hectare site also aff ords Demaco the 
opportunity for further development. “It’s a well-
located site with a reputable client and we have 
the ability to develop another 28,000 sqm on-
site, which we plan over the next two years,” said 
Černý. Demaco plans to commence construction 
on the new hall for Schott before the end of the 
year, with completion expected in 2023.   

Well secured projects
Kaizr looks back at the launch of DMC ValMez as 
a key step for the company. “It acted as a seed asset 
for a new portfolio, a Demaco portfolio purchased 
with our own equity.” Once development at DMC 
Paskov and Brno are factored in, by 2025, Demaco 
will have a portfolio worth roughly EUR 70 million, 
based on long-term tenants with a 10-year WAULT, 
says Kaizr. Plans do not stop there. “We are ex-
panding our portfolio further outside of Moravia. We 
plan another two new projects in Prague and 
Eastern Bohemia, and have already obtained 
a building permit for construction of an 18,000 sqm 
hall in park DMC Kvasiny, right next to the Škoda 
Auto car plant and thus a very attractive location. 
Collectively, that is a further 40,000 sqm of new 
development, which will be built over the next two 
years.” The quality of the tenant agreements along 
with proven developments helped secure fi nanc-
ing on the new projects in Moravia. “We are talking 
to other banks regarding expansion plans. We are 
very likely to add more locations and by adding 
new projects to the portfolio we will also widen the 

range of fi nancing. We are also willing to discuss in-
vestment into the portfolio with new investors,” said 
Demaco’s CFO Zdeněk Raus. 

Managing construction
Despite the ongoing diffi  culties in the construc-
tion materials in the market over the last months,  
Demaco has avoided problems, explains Tomáš 
Budař, CEO of Demaco: “The situation on the 
materials market has been challenging, but we 
have managed it. For example, we pre-purchase 
some scarce construction materials and parts 
right from the suppliers  in order to have all the 
necessary stock for our projects. This allows us 
to better plan construction timing and to avoid any 
extra expenses above the budget. As we are also 
a general contractor, we make these decisions ac-
cording to the needs of each project, which means 
we do not trade the quality and fl exibility for lower 
price. We have always delivered our projects within 
budget and on time.” Demaco maintains good re-
lations with its subcontractors, he adds, and this 
along with a custom software solution have al-
lowed the company to better control and manage 
costs. “One of the keystones of our success is that 
we have a lean management and this software 

tool has helped make this possible. The software 
solution, www.building.online / www.budova.on-
line, which we helped design, is for Construction 
Management, as well as Property Management.”  

Demaco over three years
Demaco earned early recognition for DMC 
Pardubice. That park, developed in cooperation 
with the investor Star Capital Finance, was rational-
ized to enhance its effi  ciency and is being further 
developed. Designed mainly for production pur-
poses, its roster of clients includes companies such 
as Forvia, Fisher Scientifi c, Jusda, Nika, Nefab and 
others. The park earned a Best of Realty award in 
2020. At that time, Demaco had only a four-person 
team. “We are now up to twelve people and aim to 
continue to grow as an established developer, asset 
manager, general contractor and recently also an in-
vestor,” says Kaizr. “As a developer and construction 
manager, we managed over the three years of exis-
tence to deliver 65,000 sqm of high-quality industrial 
projects in the Czech Republic in locations such as 
Týniště, Pardubice, Tachov and Plzeň. Demaco cur-
rently manages 50 tenants across its existing parks 
in the CR. Currently, in terms of asset management, 
it represents a portfolio over EUR 120 million.”

DMC Pardubice ■ Developer: Demaco
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Individuální přístup a řešení. Vlastní lokality 
a realizace. Komplexní služby od projektového 
návrhu až po údržbu nemovitosti. To jsou hlavní 
pilíře, na kterých rozvíjí vlastní developerské ak-
tivity společnost ANTRACIT PROPERTY v Česku 
a na Slovensku. V současnosti realizuje projek-
ty v Ostravě, Plzni, Žilině, Prešově nebo Senci.

Retail i nové byty v Česku
Projekt ANTRACIT PorubkaPoint v Ostravě je ur-
čený k dlouhodobému pronájmu v konceptu SBU. 
U dvoupodlažní budovy (užitná plocha 2 556 m2) 
je možnost rozdělení na více nájemních jednotek.

Prostory jsou ideální pro lehký průmysl, fi remní síd-
lo, obchody nebo služby. Velkou výhodou lokality 
je výborná dostupnost a napojení na dálnici D1. 
Stavět by se mohlo začít do konce roku 2022.

Ve fázi získávání potřebných stavebních povole-
ní je administrativní a bytový projekt ANTRACIT 

Polyfunkční dům Vaclaw na lukrativním místě 
v centru Ostravy. V závěrečné etapě architek-
tonické studie je nájemní brownfi eldový projekt 
ANTRACIT Plzeň nedaleko vlakového nádraží 
v Plzni. Zahájení rekonstrukce a úprav objektu 
je v plánu v průběhu roku 2023. V přípravné fázi 
jsou pak další dva projekty: ANTRACIT Ústí 
a ANTRACIT Chotoviny v jižních Čechách.

Sklady i showroomy na Slovensku
U projektu ANTRACIT Prešov v průmyslovém
areálu v části Záborské (skvělá dostupnost na dálni-
ci E50) je před dokončením výstavba inženýrských 
sítí. V současné době stále probíhají jednání s ně-
kolika možnými zájemci o tyto prostory. Dlouhodobý 
pronájem lze využít pro skladové haly, showroomy 
nebo prodejny. Projekt nabízí dvě varianty řešení 
zastavěného území: První počítá s halou o rozloze 
40 850 m2 s možností rozdělení na více jednotek. 
Ve druhé pak zahrnuje tři samostatné haly s admi-

nistrativní částí a samostatný koncept SBU (celková 
plocha všech objektů je 36 500 m2).

Projekt ANTRACIT Spot s atraktivní polohou 
v městské části Žilina – Považský Chlmec včet-
ně výborné dostupnosti na hlavní tahy obchvatu 
města i dálnici D3 lze využít například pro sklady, 
showroomy, prodejny či gastroprovozy. Výstavba 
by měla začít v první polovině roku 2023. V příprav-
né fázi je další etapa projektu ANTRACIT Senec. 
Jedná se o výstavbu další logistické haly (rozloha 
6 500 m2), která poskytne i menší nájemní jednotky.

-In
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e-

ANTRACIT PROPERTY:
developerské projekty v Česku
a na Slovensku jsou v plném proudu

„Realizujeme projekty na vlastních lokalitách 
a zajišťujeme klientům komplexní služby 
od návrhu přes výstavbu až po správu 

a údržbu objektů.“
Jan Hasík, jednatel ANTRACIT PROPERTY

„Umíme nabídnout individuální řešení 
pro každého klienta. Nabízíme prostory 

nejvyšší kvality, které připravujeme na míru 
konkrétním požadavkům.“

Tomáš Kosa, jednatel ANTRACIT PROPERTY

Společnost ANTRACIT PROPERTY se zaměřu-
je na logistické, výrobní, retailové, administrativní 
a bytové projekty, které připravuje zejména formou 
dlouhodobého pronájmu, nájemních projektů na 
míru nebo výstavbou do vlastnictví. Reference: 
ANTRACIT House Ostrava (multitenant budova); 
IANP Ostrava (průmyslová zóna); ANTRACIT 
Point Žilina (administrativní objekt se skladovými 
a showroomovými prostory); ANTRACIT Senec 
(distribuční centrum pro Rajhraciek.sk). Na realiza-
ci a projekční přípravě jejich staveb se podílí sta-
vební společnosti HSF System a HSF System SK, 
správu zabezpečuje společnost SK Facility. 
Více na www.antracitproperty.eu.

BW_III_2022.indb   104BW_III_2022.indb   104 29.09.22   21:0429.09.22   21:04



105-A
dv

er
to

ria
l-

An individual approach and design. Our own 
localities and construction. Comprehensive 
services from the project design all the way 
to property maintenance. Those are the 
main pillars on which ANTRACIT PROPERTY 
prepares its own development activities in 
the Czech Republic and Slovakia. It is cur-
rently implementing projects in Ostrava, 
Plzeň, Žilina, Prešov and Senec.

Retail and new fl ats
in the Czech Republic
The ANTRACIT PorubkaPoint project in 
Ostrava is meant for long-term leases in the SBU 
concept. It is possible to divide the two-storey 
building (with a usable space of 2,556 m2) into 
multiple rental units.

The spaces are ideal for light industry, a company 
seat, shops or services. A great advantage of the 
locality is the excellent accessibility and the con-
nection to the D1 motorway. Construction should 
get underway by the end of 2022.

The offi  ce and residential project ANTRACIT 
Vaclaw Multifunctional Building in a lucrative 
space in the centre of Ostrava is in the phase of ob-
taining the necessary building permits. The rental 
brownfi eld project ANTRACIT Plzeň close to the 
train station in Plzeň is in the fi nal phase of the ar-
chitectural study. The reconstruction and repairs to 
the building is planned for 2023. Another two proj-
ects are in the preparatory phase: ANTRACIT Ústí 
and ANTRACIT Chotoviny in South Bohemia.

Warehouses and showrooms
in Slovakia
The construction of the civil engineering infra-
structure is nearing completion in the ANTRACIT 
Prešov project in the industrial complex in the 
municipality of Záborské (with excellent access to 
the E50 motorway). Currently, negotiations are still 
ongoing with several possible interested parties for 
these spaces. A long-term lease can be used for 
storage halls, showrooms or shops. The project of-
fers two options for the design of the built-up area: 
the fi rst calls for a hall with an area of 40,850 m2 

with the opportunity to divide it into multiple units. In 
the second, there are three separate halls with an 
administrative part and a separate SBU concept 
(the total area of all the buildings is 36,500 m2).

The ANTRACIT Spot project, with an attractive 
location in the Žilina – Považský Chlmec city dis-
trict, which off ers excellent accessibility to the 
main city ring roads and the D3 motorway, can 
be used, for example, for warehouses, show-
rooms, shops or food and beverage services. 
Construction should begin in the fi rst half of 2023. 
The next phase of the ANTRACIT Senec project 
is in the preparatory phase. It is the construction 
of another logistics hall (with an area of 6,500 m2), 
which will also off er smaller rental units.

ANTRACIT PROPERTY:
development projects in the Czech Republic
and Slovakia are proceeding full steam ahead

“We are constructing projects on our own 
localities and providing clients comprehensive 

services from the design and construction 
to the administration and maintenance 

of the buildings.“ 
Jan Hasík, Executive Director, ANTRACIT PROPERTY

“We are able to off er individual solutions for 
every client. We off er spaces of the utmost 

quality, which we customise to specifi c 
requirements.” 

Tomáš Kosa, Executive Director, ANTRACIT PROPERTY

ANTRACIT PROPERTY is oriented on logistics, pro-
duction, retail, offi  ce and residential projects, which 
it primarily prepares in the form of long-term leases, 
built-to-suit rental projects and construction for buil-
ding ownership. References: ANTRACIT House 
Ostrava (multi-tenant building); IANP Ostrava (indu-
strial zone); ANTRACIT Point Žilina (offi  ce building 
with warehouse and showroom spaces); ANTRACIT 
Senec (the distribution centre for Rajhraciek.sk). 
HSF System and HSF System SK contribute to the 
construction and design preparation of their buil-
dings, while the administration is provided by SK 
Facility. More at www.antracitproperty.eu.
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Podle analýzy stavebně poradenské spo-
lečnosti OM Consulting vzrostly za necelé 
dva roky stavební náklady na českém trhu 
o 22 až 30 %. Nejmarkantnější změnu zazna-
menaly ceny oceli a dřeva, které ještě nedáv-
no atakovaly částky o 60–90 % vyšší než před 
pandemií. Dramatické zvýšení cenových 
relací materiálů, energie i stavebních prací, 
za nímž stál kolaps dodavatelských řetězců 
a krize na Ukrajině, přepsalo tradiční sché-
mata na straně stavebních fi rem, ale i deve-
loperů a investorů. Jaká je dnes role cost ma-
nagera a jaké výzvy čekají trh do budoucna? 
Nejen o tom hovoříme s  výkonným ředitelem 
OM Consulting Ing. Pavlem Semrádem.

Po dvou letech pandemie se developeři po-
týkají se zásadním růstem cen materiálů 

a stavebních prací. Jakým vývojem prošel 
trh v posledních měsících?
Změnu bylo možno zaznamenat už v roce 2021. 
V důsledku předchozích lockdownů došlo na 
trhu k nahromadění poptávky, jíž stimulovaly 
i nízké úrokové sazby a levné fi nancování, sou-
časně došlo k narušení řady dodavatelských 
řetězců a nedostupnosti některých materiálů. 
Což bylo prvním impulzem k růstu cen. Stavební 
náklady tak vzrostly již loni podle našich údajů 
zhruba v rozmezí 12–18 %. Rok 2022 byl zá-

sadně ovlivněn dramatickým zdražením energií 
a nejistotou, která panuje na trhu v důsledku vá-
lečného konfl iktu na Ukrajině. Růst cen energií 
se následně promítl i v cenách materiálů, jejichž 
výroba je energeticky náročná: například sklo, 
ocel, cement, keramika nebo hliníkové fasády. 

Kterých komodit se zdražení dotklo nejvý-
znamněji? Jaký očekáváte další vývoj cen 
a jaká je aktuální situace?
K nejvyššímu nárůstu došlo u cen dřeva (90 %), 
železa a výztuže (60 %), hliníku, tepelných izola-
cí a hliníkových fasád a hliníkových oken (25 %). 
V současnosti ale již začínají ceny některých 
materiálů klesat. Trh pružně reaguje a díky nale-

DRAMATICKÝ NÁRŮST stavebních nákladů
a cen energií nutí trh ke změnám,
říká Ing. Pavel Semrád, nový ředitel OM Consulting

Ing. Pavel Semrád, výkonný ředitel společnosti
OM Consulting

Futurama Business Park, Praha 8 – Karlín – nové sídlo společnosti OM Consulting

Pavel Semrád přichází do fi rmy s více než 
20 lety zkušeností v oblasti developmentu, 
realit, fi nancí a investičního trhu. V minulosti 
vedl týmy v CPI Property Group v pozici 
ředitele developmentu a následně asset 
managementu v ČR a na Slovensku. V čele 
OM Consulting stojí od června 2022.
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According to analyses of the construction 
consulting company OM Consulting, con-
struction costs on the Czech market have in-
creased by 22 to 30 % in less than two years. 
The most marked changes were recorded by 
steel and wood prices, which were recently 
60–90 % higher than before the pandemic. 
The dramatic increase in prices of materi-
als, energy and construction work, which 
is due to the collapse of supply chains and 
the crisis in Ukraine, has rewritten tradi-
tional schemes on the part of construction 

companies, as well as developers and in-
vestors. What is the role of a cost manager 
these days and what challenges await the 
market in the future? We spoke about this 
and more with the Executive Director of 
OM Consulting, Ing. Pavel Semrád.

After two years of the pandemic, develop-
ers face a signifi cant increase in the price 
of materials and construction work. What 
development has the market gone through 
in recent months?
The change could be noticed as early as in 2021. 
Previous lockdowns led to a build-up of demand 
on the market, stimulated by low interest rates 
and cheap fi nancing, while we have also seen 
disruptions to several supply chains and the un-
availability of some materials. This was the fi rst 
impulse to increase prices. Thus, construction 
costs already increased last year, according 
to our data, from somewhere between 12 and 
18 %. The year 2022 was fundamentally infl u-
enced by the dramatic rise in energy prices and 

the uncertainty prevailing on the market as a re-
sult of the war in Ukraine. The rise in energy ex-
penses was subsequently refl ected in the prices 
of materials whose production is energy-inten-
sive: for example, glass, steel, cement, ceramics 
and aluminium façades. 

Which commodities were most aff ected by 
the rise? What further price developments do 
you expect and what is the current situation?
The highest increases occurred in the prices 
for wood (90 %), iron and reinforcement (60 %), 
aluminium, thermal insulation, and aluminium fa-
çades and windows (25 %). At the current time, 
however, the prices of some materials are already 
starting to fall. The market responds fl exibly and 
when new supply chains are found, availability 
increases. The prices of the reinforcement have 
already reached the pre-war level, in contrast to 
the aluminium products that are still holding their 
price. Wood also recorded a decline. Thus, so far 
this year we see the year-on-year growth in costs 
at 10–12 %. At the same time, the price of con-

THE DRAMATIC INCREASE in construction costs 
and energy prices is forcing market changes,
says Ing. Pavel Semrád, the new Director of OM Consulting

Victora Palace, Prague 6 – the luxury residential project developed by Penta Real Estate
Construction management: OM Consulting

Maison Ořechovka, Prague 6 – the high-end residential complex developed by Penta Real 
Estate and BPD Development ■ Construction management: OM Consulting

Pavel Semrád comes to the company with 
more than 20 years of experience in the 
area of development, real estate, fi nance 
and the investment market. In the past, he 
led teams in CPI Property Group as the 
Director of Development and subsequently 
Asset Management in the Czech Republic 
and Slovakia. He has been head of OM 
Consulting since June 2022.
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zení nových dodavatelských řetězců se zvyšuje 
dostupnost. Ceny výztuže se již dostaly na před-
válečnou úroveň, na rozdíl od hliníkových výrob-
ků, které si zatím cenu drží. Pokles zaznamenalo 
i dřevo. V tomto roce tak vidíme zatím meziroční 
růst nákladů o 10–12 %. Současně rostla i cena 
stavebních prací. A přestože i tady tempo růstu 
zpomalilo, pružnost směrem dolů bude záviset 
spíše než na krátkodobých faktorech na celko-
vém ekonomickém vývoji. 

Jak reagovali developeři? Došlo k přerušení 
výstavby či odložení některých projektů? 
Z našich klientů žádný stavbu nezastavil. Co se 
změnilo, je intenzita práce na všech projektech – 
zejména s ohledem na cost management a value 
inženýring – tj. hledání nejlepšího cenového, ma-
teriálového a technického řešení umožňujícího 
realizaci. Projekty jsou náročnější na fl exibilitu, na 
mnohem intenzivnější komunikaci jak s investo-
rem, tak při vyjednávání s dodavateli. Změna a op-
timalizace struktury subdodavatelů totiž mnohdy 
vede k nalezení prokazatelně výhodnější ceny.

Jak se změnila role cost managera?

Role cost managementu je v současné době 
naprosto klíčová pro úspěšné řízení a dokon-
čení projektu. Na trhu se rapidně zvýšil cenový 
rozptyl nabídek jednotlivých dodavatelů. Je tedy 
mnohem obtížnější najít při výběrovém řízení tu 
správnou, jíž doporučíme klientovi k realizaci. 
Úloha cost managementu spočívá nejen v ově-
ření nejnižších možných cen, které lze na trhu 
dosáhnout, ale i v aktivním hledání těchto mož-
ností, což vyžaduje prakticky online sledování 
cen na trhu. OM Consulting nepracuje s pře-
vzatými ceníky, ale vytváří vlastní databáze cen 
a dodavatelů, které nám umožňují mít okamžitý 
přehled o aktuálních cenových relacích. 

Jaké řešení se nabízí u projektů, které se 
ještě nezačaly stavět?
Důležitější než kdy dříve je právě příprava. U pro-
jektů, které se ještě nezačaly stavět, je klíčové 
prověřit znovu všechna technická řešení, tak aby 
z pohledu ceny byla v daném čase realizovatel-
ná. Nikdy není pozdě projekt revidovat a nechat 
projít value inženýringem. Pro vlastní výstavbu 
pak doporučujeme investorům zvážit realizaci for-
mou construction managementu, který podle naší 

zkušenosti vede k významnému snížení nákladů. 
Zcela zásadní je také precizní znalost podmínek, 
za nichž je dnes vhodné kontrakty uzavírat.

Dokáže ve stávající turbulentní atmosféře 
generální dodavatel garantovat cenu?
Generální dodavatelé dnes nezřídka využívají 
princip, kdy je část dodávky ujednána v tzv. ote-
vřených balíčcích. Může to být až 50–60 % celé 
stavby, které nabízí formou balíčků tendrovaných 
až v průběhu realizace, s tím, že předem navrhují 
přirážku k vytendrovaným cenám. Vzhledem ke 
stávající volatilitě trhu jsou přirážky poměrně vy-
soké (obvykle 12 %, ale i 20 %), protože fi rmy se 
v nich snaží pokrýt veškerá rizika, která mohou 
nastat v horizontu několika let výstavby. Pokud 
je dnes snaha docílit pevnou cenu, velká část in-
vestorů ji považuje za obtížně akceptovatelnou.

Stále oblíbenější alternativou je řízení stav-
by formou construction managementu (tedy 
bez generálního dodavatele), kdy jsou sou-
těženy v samostatných balících všechny 
části a komponenty stavby. Jaké jsou výho-
dy a nevýhody?
V současné době nabývá construction manage-
ment na aktuálnosti, protože nabízí větší fl exibilitu 
v čase i při hledání nejvhodnějších dodavatelů, 
což mnohdy vede k zajištění znatelně výhodněj-
ší ceny. Flexibilita je benefi tem i při klientských 
změnách, nebo při optimalizaci projektu či dílčích 
úpravách během stavby, což je v případě generál-
ní dodávky poměrně obtížné. Další úsporu oproti 
kontraktu s generálním dodavatelem znamená 
eliminace zmíněné rizikové přirážky. Celková 
úspora pak činí 10–20 % dle typu projektu. 

Na druhou stranu je construction management 
pracnější a náročnější co do týmu profesionálů, 
kteří mají dostatečnou zkušenost. Například spo-
lečnost Penta, která je špičkový developer, staví 
formou construction managementu jak komerční, 
tak své bytové projekty, a věřím, že vzhledem k je-
jímu významu a velikosti bude inspirací i pro další 
hráče na trhu. V současnosti pro ni dokončujeme 

Pětihvězdičkový hotel Alcron v centru Prahy prochází komplexní modernizací ■ Construction management: OM Consulting
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struction work increased. And even though the 
growth rate has slowed down here, downward 
fl exibility will depend more on overall economic 
development than on short-term factors. 

How did developers react? Was construc-
tion interrupted or have some projects been 
postponed? 
Out of our clients, none stopped construction. 
What has changed is the intensity of work on all 
projects, especially with regard to cost manage-
ment and value engineering, meaning looking for 
the best price, material and technical solution for 
implementation. Projects are more demanding 
on fl exibility, much more intensive in communica-
tion with both the investor and when negotiating 
with the contractors. Changing and optimising the 
structure of subcontractors often leads to fi nding 
a demonstrably more advantageous price.

How has the role of cost manager changed?
The role of cost management is currently abso-
lutely crucial for successful project management 
and completion. The price dispersion of off ers from 
individual suppliers has increased rapidly on the 
market. It is therefore much more diffi  cult to fi nd the 
right one to recommend to the client for construc-
tion during the selection procedure. The role of cost 
management is not only to verify the lowest possi-
ble prices that can be achieved on the market, but 
also to actively search for these possibilities, which 
requires virtually online price monitoring on the 
market. OM Consulting does not work with copied 
price lists, but it creates its own price and supplier 
databases, which allow us to have an immediate 
overview of current price relations. 

What solution is off ered for projects that 
have not yet begun building?
Preparation is more important than ever. For 
projects that have not yet started construction, 
it is crucial to re-examine all the technical solu-
tions so that they can be built in time from the 
perspective of prices. It is never too late to revise 
the project and go through the value engineer-

ing. For its own construction, we recommend 
that investors consider the realisation in the form 
of construction management that, according to 
our experience, leads to a signifi cant reduction 
in costs. A precise knowledge of the conditions 
under which it is now suitable to conclude con-
tracts is also essential.

Can the general contractor guarantee the 
price in the current turbulent atmosphere?
Today, general contractors often use the principle 
that part of the delivery is agreed in “open” pack-
ages. It can be up to 50–60 % of the entire build-
ing, which it off ers in the form of packages only 
tendered during the construction, where they pro-
pose a margin on the tendered prices in advance. 
Due to the current market volatility, the margins 
are relatively high (usually 12 %, but even 20 %), 
because the companies are trying to use them to 
cover all the risks that may occur over a period of 
several years of construction. If there are eff orts to 
achieve a fi xed price today, a large proportion of 
investors fi nd it diffi  cult to accept.

An increasingly popular alternative is con-
struction management (i.e., without a gen-
eral contractor), when all parts and com-
ponents of the construction are tendered 
in separate packages. What are the advan-
tages and disadvantages?
Currently, construction management is becoming 
increasingly popular because it off ers more fl exi-
bility over time and when looking for the most suit-
able suppliers, which often leads to a signifi cantly 
better price. Flexibility is also a benefi t during 
client changes or when optimising the project or 
making partial modifi cations during the construc-
tion, which is quite diffi  cult in the case of a general 
contractor. Further savings compared to a con-
tract with a general contractor is in the elimination 
of the aforementioned risk margin. The total sav-
ing is 10–20 % depending on the type of project. 

On the other hand, construction management is 
more laborious and demanding in terms of the 

team of professionals who have suffi  cient ex-
perience. For example, Penta, which is a lead-
ing developer, is building both commercial and 
residential projects in the form of construction 
management, and I believe that due to its impor-
tance and size, it will also inspire other players 
on the market. We are presently fi nalising, for ex-
ample, the residential project Maison Ořechovka 
for it and we are beginning to cooperate on the 
construction of the Victoria Palace project on 
Vítězné náměstí in Prague 6.

Another issue that resonates sharply today is 
the rising price of energy. How is it refl ected 
in the area of development and real estate?
In the case of new buildings, a heavier emphasis 
is placed on energy effi  ciency and the long-term 
sustainability of buildings due to the dramatic 
increase in energy prices. If, until recently, certifi -
cations such as BREEAM and LEED were seen 
as a marketing tool, developers and investors are 
now seeking to off er technological solutions that 
have proven to minimise consumption, and pro-
vide energy-effi  cient operations and the subse-
quent reduction in operating costs. Certifi cation 
is virtually a necessity, but what has changed 
due to the rapid growth in energy prices is the 
fact that owners and tenants are interested in the 
real consumption of buildings and also a way to 
achieve the minimisation of energy consumption 
through an additional investment. This does not 
only apply to new buildings, but mainly to build-
ings 5–15 years old. 

So, what solution do you recommend?
The future of new buildings is clearly in energy 
effi  ciency. For buildings over 5–15 years of age, 
we recommend implementing an energy fea-
sibility study and responding to changes in the 
market, because the future will not look kindly 
on owners if their buildings are energy-intensive. 
Tenants and investors, especially global com-
panies, will no longer be willing to choose build-
ings that are energy-ineffi  cient, and this will be 
refl ected in rental and yields.
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např. rezidenční projekt Maison Ořechovka a za-
hajujeme spolupráci na realizaci projektu Victoria 
Palace na Vítězném náměstí v Praze 6.

Dalším tématem, které dnes ostře rezonuje, 
je rostoucí cena energií. Jak se odráží v ob-
lasti developmentu a nemovitostí?
V případě novostaveb je dnes kladen v důsledku 
dramatického nárůstu cen energií daleko větší 
důraz na energetickou efektivitu a dlouhodobou 
udržitelnost budov. Jestliže ještě před nedávnem 
byly certifi kace, jako BREEAM a LEED, chápány 
spíše jako marketingový nástroj, dnes developeři 
a investoři usilují o to, aby nemovitosti nabízely 
technologická řešení, která prokazatelně vedou 
k minimalizaci spotřeby, energeticky úspornému 
provozu a následnému snížení provozních ná-
kladů. Certifi kace je prakticky nezbytností, co se 
ale díky raketovému růstu cen energií změnilo, je 
fakt, že vlastníky i nájemce zajímá reálná spotře-
ba budov a také způsob, jak třeba i dodatečnou 
investicí minimalizace spotřeby energií dosáh-
nout. Což se netýká jen novostaveb, ale přede-
vším budov 5–15 let starých. 

Jaké řešení tedy doporučujete?
Budoucnost nových staveb je jednoznač-
ně v energetické efektivitě. Pro budovy starší 
5–15 let doporučujeme realizovat energetickou 
feasibility study a reagovat na změny na trhu, 
protože budoucnost vlastníkům neodpustí, po-
kud budova bude energeticky náročná. Nájemci 
ani investoři, zejména z řad globálních fi rem, ne-
budou již ochotni budovy, které jsou energeticky 
neefektivní, při svém výběru akceptovat, což se 
odrazí v hodnotách nájemného i yieldů.

OM Consulting má řadu studií tohoto typu 
za sebou… Mimo jiné pro Západočeskou ga-
lerii nebo kancelářskou budovu Nile House 
a další. Jak taková spolupráce probíhá?
Nabízíme vlastníkům budov energetickou studii, 
která komplexně posoudí hospodaření s energi-
emi, stavební a technologické možnosti budovy, 
a co je důležité, navrhne konkrétní řešení. Daná ře-

šení navrhne ve variantách, které současně nacení 
– což je pro mě optikou člověka, který stál 20 let 
na straně investora a developera, velkou přidanou 
hodnotou. Navrhujeme tedy řešení v několika mož-
nostech, kdy každá má svůj investiční náklad a vy-
počtenou návratnost refl ektující dosaženou úsporu 
spotřeby energií vůči stávajícímu stavu.

O budově uvažujeme jako o celku, ať již se to 
týká redukce přehřívání, fasád, technologií, 
úspory vody i efektivního řízení provozu; ve 
všech těchto oborech disponujeme vlastními 
specialisty s dlouholetým know-how, kteří navrh-
nou a doporučí optimální postup. Současně umí-
me zajistit prostřednictvím našich týmů project 
a construction managementu i realizaci.

Součástí portfolia společnosti je vedle kan-
celářských budov i spektrum rezidenčních, 
retailových, průmyslových a hotelových pro-
jektů. Můžete některé připomenout?
Z nejnovějších projektů, na kterých v současnosti 
pracujeme, bych rád uvedl např. rekonstrukci ob-
chodního domu Máj v centru Prahy pro společnost 
Amadeus Real, projekt NR7 na náměstí Republiky 
developera Crestyl a další zajímavou zakázkou je 
naše spolupráce se skupinou Sekyra Group na 
nové čtvrti Smíchov City – Jih, což je jeden z největ-
ších revitalizačních projektů v Praze. V oblasti rezi-
dencí se podílíme na zakázkách jak v oblasti vlast-
nického, tak nájemního bydlení: již jsem zmiňoval 
luxusní projekty skupiny Penta Maison Ořechovka 
a Victoria Palace, kde zajišťujeme služby construc-
tion managementu, dále např. Tulipa Karlín develo-
pera AFI Europe, a nově jsme navázali spolupráci 
se společností Domoplán, která je developerem 

krásných rezidenčních projektů. A pokud se týká 
hotelů, aktuálně realizujeme komplexní modernizaci 
hotelu Alcron a připravujeme výstavbu dalšího lu-
xusního hotelového komplexu v centru Prahy. V prů-
myslovém sektoru pak připravujeme nový projekt 
logistického areálu v severních Čechách a pokra-
čujeme ve spolupráci se společností Toyota v rámci 
výrobního závodu Kolín-Ovčáry.

Rád bych vyzdvihl také naše oddělení technic-
kých due diligence, které zpracovává audity sto-
vek nemovitostí ročně a které se letos podílelo 
mimo jiné i na jedné z největších investičních 
transakcí tohoto roku, nákupu Centra Bořislavka 
investičním fondem REICO.

Vy osobně máte v oblasti investic a de-
velopmentu řadu zkušeností, velkou část 
své profesní kariéry jste vedl developer-
ský a asset manažerský tým CPI Property 
Group, jednoho z největších investorů nejen 
Česku. Nyní stojíte v čele týmu společnosti 
OM Consulting. Čím vás nejvíce oslovila?
OM Consulting vnímám jako fi rmu s velkým 
potenciálem. Oceňuji obrovskou invenci obou 
vlastníků, Michala Mühlbauera i Ondřeje Valy, 
kteří mají perfektní proklientský přístup, který se 
zároveň pojí s tlakem na profesionalitu, expertizu 
a poctivost. Vybudovali fi rmu, která se prakticky 
od nuly posunula na přední příčky svého oboru. 
Takže moc rád přispěji k posílení týmu společnos-
ti tak, abychom společně rozvinuli její další poten-
ciál a nabídli služby, které budou nejenom v ČR, 
ale i zemích CEE špičkou na trhu.

OM Consulting poskytuje stavebně konzultační 
služby prostřednictvím svých expertů v oblasti 
cost managementu, řízení projektů, construc-
tion managementu, technologií, architektury & 
projektování, bankovního monitoringu a tech-
nických due diligence. Od svého vzniku se fi rma 
se sídlem v Praze podílela na projektech a za-
kázkách v ČR, SR, Polsku, Maďarsku a dalších 
zemích CEE v hodnotě desítek miliard korun.

OM Consulting pokračuje ve spolupráci se společností 
Toyota v rámci výrobního závodu Kolín-Ovčáry
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OM Consulting has a number of studies of 
this type behind it, including for the Gallery 
of West Bohemia or the Nile House offi  ce 
building, among others. How does such co-
operation take place?
We off er building owners an energy study that 
will comprehensively assess energy manage-
ment, and the structural and technological ca-
pabilities of the building and, importantly, will 
propose concrete solutions. The given solution 
will be designed in variants that it simultaneously 
values, which is for me, in the eyes of a person 
who has been on the side of the investor and 
developer for 20 years, great added value. We 
therefore propose several alternative solutions, 
each with its own investment cost and a calculat-
ed return refl ecting the energy savings achieved 
against the current state.

We consider the building as a whole, whether it 
concerns the façades, technologies, water sav-
ings and effi  cient operation management, or 
a reduction of overheating; in all these fi elds we 
have our own specialists with long-term know-
how, who will design and recommend the opti-
mal procedure. At the same time, we are able to 
arrange project and construction management 
and construction through our teams.

In addition to offi  ce buildings, the compa-
ny’s portfolio includes a spectrum of resi-
dential, retail, industrial and hotel projects. 
Can you mention some of them?
Among the latest projects we are currently work-
ing on, I would like to mention, for example, the 
reconstruction of the Máj department store in 
the centre of Prague for Amadeus Real, and 
Crestyl’s NR7 project at náměstí Republiky and 
another interesting order is our cooperation 
with Sekyra Group on the new Smíchov City – 
Jih neighbourhood, which is one of the largest 
revitalisation projects in Prague. In the area of 
residential properties, we are participating in 
contracts both in the area of housing ownership 
and rental housing: I have already mentioned 

Penta’s luxury projects, Maison Ořechovka 
and Victoria Palace, where we are providing 
construction management services, as well as 
Tulipa Karlín from the developer AFI Europe, 
and we have newly established cooperation 
with Domoplán, which is a developer of beautiful 
residential projects. And as far as hotels are con-
cerned, we are currently implementing the com-
prehensive modernisation of the Alcron Hotel 
and are preparing to build another luxury hotel 
complex in the centre of Prague. In the industrial 
sector, we are preparing a new logistics complex 
project in northern Bohemia and we are continu-
ing to work with Toyota in the Kolín-Ovčáry pro-
duction plant.

I would also like to highlight our Technical Due 
Diligence Department, which processes audits 
of hundreds of properties per year and which 
has been involved, among other things, in one 
of the biggest investment transactions of this 
year, the purchase of Centrum Bořislavka by the 
REICO investment fund.

You personally have a lot of experience in in-
vestment and development, and for a large 
part of your professional career you led the 
Development and Asset Management team 

of CPI Property Group, one of the largest in-
vestors not only in the Czech Republic. You 
are now at the helm of the OM Consulting 
team. What attracted you most about it?
I see OM consulting as a company with great po-
tential. I appreciate the huge inventiveness of both 
owners, Michal Mühlbauer and Ondřej Vala, who 
have a perfect pro-client approach, which is also 
connected with the pressure on professionalism, 
expertise and honesty. They have built a compa-
ny that has moved from scratch to the top of their 
fi eld. So, I am very glad to contribute to strength-
ening the company’s team in order to jointly devel-
op its further potential and off er services that will 
be the best on the market not only in the Czech 
Republic, but also in the CEE countries.

Centrum Bořislavka was acquired by REICO in Q1/2022 ■ Technical Due Diligence: OM Consulting

OM consulting provides construction con-
sulting services through its experts in cost 
management, project management, con-
struction management, technology, archi-
tecture & design, bank monitoring and tech-
nical due diligence. Since its inception, the 
Prague-based company has participated in 
projects and contracts worth tens of billions 
of crowns in the Czech Republic, Slovakia, 
Poland, Hungary and other CEE countries.
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Novou Waltrovkou odkrýváme krásu další části zanedbané lokality a s respektem k historii vnášíme život zpět do území. Projekt navazuje na úspěšné dokončení první 
a druhé fáze Waltrovky a nabídne 24.000 m2 nových, moderních kancelářských prostor a 4.300 m2 retailových prostor k pronájmu. Nový development zahrnuje rovněž 
rezidenční část se 460 byty a hotel se 166 pokoji. Projekt získal stavební povolení a v minulém roce byla zahájena výstavba obou kancelářských budov. Budovy s názvem 
METALICA a LEGATICA nabídnou svým budoucím nájemcům nejen ten nejvyšší technický standard, ale hned několik teras s panoramatickými výhledy, příjemnou 

komunitní zahradu na střeše a pohodlné zázemí pro sportovce v podobě koláren a sprch.

K PRONÁJMU 24 000 m2 KANCELÁŘÍ

WWW.N O VA W A LT R O V K A .C ZDOKONČENÍ H2 2023
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