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Nejlepší právnická  rma pro
oblast nemovitostí a stavebnictví

v regionu st ední a východní
Evropy (2018)

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

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

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

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

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

Již 20 let jsme s Vámi úsp šní. Právem.

Nejúsp šn jší kancelá
v R a SR dle celkového
po tu nominací a titul

(2008–2020)

Nejlepší právnická  rma
roku v eské republice

(2020, 2021)

Právnická  rma roku
v eské republice

(2018, 2019)
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Podle statistik poradenské společnosti 
Jones Lang LaSalle se v první polovině roku 
uskutečnily v regionu střední a východní 
Evropy obchody s nemovitostmi za více než 
4,6 miliardy eur. Celkovým číslům vévodi-
lo s převahou Polsko, které se s hodnotou 
2,5 miliardy eur podílelo na uzavřených 
transakcích více než 53 %; investice v Česku 
dosáhly zhruba 750 milionů eur, což před-
stavuje meziroční pokles. Naopak Slovensko 
zaznamenalo s transakcemi v celkové hod-
notě 538 milionů eur druhý nejvyšší objem 
v historii. Největší transakcí na slovenském 
trhu byl prodej 60% podílu nákupního cen-
tra Aupark v Bratislavě v hodnotě 270 mili-
onů eur. V celé střední a východní Evropě 
nicméně převažovaly obchody v kancelář-
ském sektoru, které podle poradců Colliers 
tvořily 39 % objemu, následovány průmyslo-
vým sektorem, který přilákal 25 % investic. 
Do fi nále vstoupil také prodej portfolia Apex 
společnosti P3 čínskému investorovi CGL 
Investment, které zahrnuje 16 průmyslo-
vých aktiv v sedmi zemích, z toho čtyři v ČR 

a jedno v Polsku. Jak uvádí Colliers, celko-
vý letošní investiční objem v CEE regionu 
by mohl na konci roku 2021 oscilovat mezi 
10 a 11 miliardami eur. 

Všechny země v regionu zaznamenaly v prvním 
pololetí meziroční pokles objemů v porovnání 
se stejným obdobím let 2020 a 2019, upozor-
nila společnost Colliers, s výjimkou Maďarska 
a Slovenska. Podle Colliers se celkové objemy 
meziročně propadly o 22 %. 

Jak uvádí JLL, v Polsku se zobchodovaly nemo-
vitosti za 2,5 miliardy eur. Na vysoké úrovni zů-
staly investice do průmyslových nemovitos-
tí, za které investoři utratili 855 milionů eur, což 
je druhý nejlepší výsledek v historii; těsně násle-
dovány kancelářemi se 799 miliony eur, což je 
o 40 % méně než v 1. pololetí 2020, ale stále 4 % 
nad desetiletým průměrem. „Skutečnou hvěz-
dou 1. pololetí byl rezidenční sektor (564 mil. 
eur), který zaznamenal obrovský nárůst zájmu 
a nebývalý vzestup,“ zdůrazňuje JLL s odka-
zem na segment nájemního bydlení. Největší 

transakcí v polském rezidenčním sektoru byla 
akvizice 2 500 bytů ve 13 projektech v růz-
ných lokalitách, které získala od společnosti 
Budimex Nieruchomości švédská společnost 
Heimstaden za cca 310 milionů eur. Český 
developer Crestyl společně s Cornerstone 
Partners poté dokončil v květnu převzetí deve-
lopera Budimex Nieruchomości za 8,5 miliardy 
korun. Hotové nájemní byty bude Heimstaden 
postupně přebírat v příštích pěti letech. Pozitivní 
vyhlídky investic do sektoru nájemního bydlení 
potvrzují i analýzy dalších poradenských fi rem: 
„Sektor nájemních bytů se velmi rychle rozvíjí 
a stále nabírá na obrátkách, registrujeme čím 
dál více tzv. předprodejů, kdy se investoři snaží 
zajistit si vhodné produkty ještě před zahájením 
výstavby,“ dodává Avison Young.

V České republice se v první polovině 
roku 2021 uskutečnily transakce v hodnotě cca 
750 milionů eur. Poradci se shodují na tom, že 
převažovaly investice do kancelářských ne-
movitostí, které tvořily více než 50 % objemu. 
Výraznou aktivitu zaznamenal i průmyslový 

N
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T

6

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

INVESTICE V CEE REGIONU dosáhly
v 1. pololetí 2021 přes 4,6 miliardy eur 

Společnost Heimstaden Bostad, třetí největší poskytovatel nájemního bydlení 
v Evropě, koupila v květnu 2021 více než 2 500 bytů v Polsku od společnosti Budimex 
Nieruchomości. Developerskou společnost Budimex Nieruchomości koupil ve stejném 
období český developer Crestyl

V posledních šesti měsících oznámila Heimstaden v Polsku dvě podobné transakce. 
Od developera Marvipol koupila více než 700 bytů, které budou dokončeny v letošním 
a příštím roce. Polská fi rma Eiff age jí dodá v letech 2022 a 2023 dalších 640 bytů. 
Celkem tak má Heimstaden v příštích pěti letech zaručeno převzetí přibližně 4 000 bytů 
v pěti městech ■ Vizualizace: Portfolio Budimex Nieruchomości / Crestyl
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Over EUR 4.6 billion of property was trans-
acted in the CEE during the fi rst half of 
the year according to Jones Lang LaSalle. 
Poland easily led in the region accounting 
for over 53 % of the transactions with a vol-
ume of EUR 2.5 billion while Czech invest-
ment was in the neighbourhood of EUR 
750 million, a decline from 2020. Slovakia in 
contrast recorded the second highest vol-
ume on record in the fi rst half of the year, 
with deals totalling EUR 538 million. Volumes 
were clearly led by retail: the largest deal 
was the sale of the fi rst tranche (60 %) of 
the Aupark shopping centre in Bratislava, 
worth EUR 270 million. Offi  ce sector deals 
nonetheless prevailed in CEE as a whole, 
forming 39 % of deal volumes according to 
Colliers, followed by industrial representing 
25 %. The sale of the Apex portfolio by P3 
to Chinese fi rm CGL Investment is drawing 
to a close. It comprises 16 assets in seven 
countries, including four in CR and one in 

Poland. Year end deal volumes across CEE 
according to Colliers could range between 
EUR 10 and 11 billion for 2021. 

All countries in the region recorded year on year 
declines in volumes for the fi rst half of 2021 
compared to the same period of 2020 and 2019, 

pointed out Colliers, except for Hungary and 
Slovakia. According to Colliers research, year on 
year volumes were down 22 % compared to the 
fi rst half of 2020.

In Poland, volumes of EUR 2.5 billion were re-
corded in H1 according to JLL. Industrial activ-
ity remained high through 2021 and in H1 totalled 
EUR 855 million, its second best result ever; this 
was followed closely by offi  ces with EUR 799 mil-
lion, down 40 % on H1 2020 but still 4 % above 
the 10-year average, the consultancy noted. 
“The true star of H1 was the living sector (EUR 
564 million) which has seen enormous growth of 
interest and an unprecedented turnover,” added 
JLL, referring to the residential rental segment. 
Among deals, Sweden based Heimstaden’s ac-
quisition of a pipeline of 2,500 apartments
across 13 projects in various Polish cities from 
Budimex Nieruchomości for c. EUR 310 million
was the largest ever transaction in the Polish resi-
dential sector. Czech developer Crestyl together 

Aupark Bratislava (Slovakia) ■ The 60 % share was acquired by WOOD & Company from URW (which led the transaction
in a JV with Tatra Asset Management). The total acquisition cost of EUR 450 million makes it the largest real estate deal 
on record in the Slovak market

CEE INVESTMENT REACHES 
EUR 4.6 billion in H1 2021 

Sweden based Heimstaden Bostad acquired a pipeline 
of 2,500 apartments across 13 projects in various Polish 
cities from Budimex Nieruchomości for c. EUR 310 million

Selected investment transactions in H1/2021

Property Country City Price mil. EUR Vendor Purchaser

Budimex portfolio 2,496 apartments Poland Various 310 Budimex Heimstaden AB

Buma Portfolio Poland Various 200 Buma Partners Group

Tranche 3 of the Metro Portfolio Poland Various 106 PIMCO/Oaktree/Redefi ne Echo Polska Properties (EPP)

YIT portfolio – 1,000 apartments Poland Warsaw 100 YIT NREP

Nová Karolina Park CZ Ostrava 80 Passerinvest Group RT Torax Group

Parkview CZ Prague 77 Skanska Deka Immobilien

Explora Business Center CZ Prague 70 Golden Star Group Trigea

Avenir Business Park CZ Prague 67 Tristan Capital Partners AFI Europe

Aupark Bratislava (60 % stake) Slovakia Bratislava 270 URW Wood&Co/TAM

Arete Portfolio (CR & SR) Slovakia Various 113 Arete Cromwell

Zuckermandel Offi ces Slovakia Bratislava x JTRE Erste Realitna Renta

BBC 1 & 1 Plus Slovakia Bratislava x CA Immo WOOD & Company

Ericsson and Evosoft headquarters HU Budapest 160–170 WING GTC

Váci Greens building D HU Budapest 50–60 Optima Zrt. GTC

Campus 6.2 and 6.3 Romania Bucharest 97 Skanska S Immo

The Light One Romania Bucharest 56 River Development UNIQA Real Estate GmbH

Source: JLL ■ Price: Market sources
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sektor. Jednou z nejvýznamnějších transakcí 
celého regionu je prodej portfolia Apex spo-
lečnosti P3, které zahrnuje 16 aktiv v 7 zemích. 
Zhruba 40 % tvoří středoevropské nemovitosti, 
přičemž čtyři se nacházejí v ČR a jedna v Polsku. 
Podle zdrojů z trhu je kupujícím čínská společ-
nost CGL Investment; transakce je téměř uzavře-
na, uvádí zdroje.

Slovensko rostlo
Slovensko má naopak za sebou podle většiny 
statistik hvězdný půlrok; podle JLL zazname-
nalo v 1. pololetí druhý nejvyšší investiční ob-
jem v historii s hodnotou 538 milionů eur, což 
je o 19 % více než loni. Dominantní roli sehrál 
s více než 50% podílem maloobchodní sek-
tor. K tomu přispěl zatím největší letošní ob-
chod: 60% podíl bratislavského nákupního 
centra Aupark o rozloze 59 600 m2 získal od 
společnost Unibail-Rodamco-Westfi eld investor 
WOOD & Company, který transakci vedl v JV 
se společností Tatra Asset Management. Jak 
uvádí Avison Young, celková hodnota transakce 
450 milionů eur z ní činí vůbec největší zazna-
menaný obchod na slovenském trhu. Transakce 
je rozdělena do čtyř tranší, přičemž první tranše 
(270 mil. eur) je alokována v 1. pololetí 2021. 

Největší průmyslovou transakcí byl prodej čes-
ko-slovenského portfolia Arete Invest austral-
ské společnosti Cromwell (Cromwell European 
REIT). Portfolio tvoří 11 nemovitostí, z nichž 
většina se nachází na Slovensku a zbývající část 
v ČR. „Ve druhé polovině roku očekáváme, že 
investiční aktivita bude pokračovat a v závislos-
ti na načasování a uzavření transakcí dosáhne 
roční objem mezi 650 miliony a 1 miliardou eur,“ 
uvedla JLL.    

Objem investic v Maďarsku za 1. pololetí 2021 
byl srovnatelný s rokem 2020; podle JLL činil cca 
630 milionů eur, v čele s investicemi do kan-

celářských nemovitostí v hodnotě cca 500 mi-
lionů eur. Jak dodává  Avison Young za více 
než 80 % investic stál domácí kapitál. „Několik 
významných obchodů zahájených v roce 2020 
nebylo dosud uzavřeno, přičemž investoři se za-
měřili na off -market transakce. Očekáváme, že 
aktivita ve 2. pololetí dále vzroste.“ 

Rumunské nemovitosti přilákaly podle údajů 
poradenské společnosti JLL zhruba 309 mili-
onů eur, kancelářský sektor si udržel se 64 % 
objemu opět majoritní podíl. Největší transakcí 
prvního pololetí 2021 v zemi byl prodej kance-
lářských budov Campus 6.2 a 6.3 (38 000 m2) 
v Bukurešti, které získal investor S Immo od 
společnosti Skanska za zhruba 97 milionů eur. 
Avison Young předpokládá, že investice do kan-
celářských prostor budou dominovat rumunské-
mu trhu i po zbytek roku. 

Podle informací poradců Colliers byl v první polo-
vině roku 2021 v celém regionu nejaktivnější ev-
ropský kapitál, který se na celkových číslech po-
dílel 46 %. „Významnou aktivitu jsme zaregistro-
vali na straně švédských (11 %), britských (11 %) 
a německých investorů (8 %). Český a maďarský 
kapitál pokračovaly ve svém tažení s 20 %, resp. 
10% podílem na celkovém objemu.“ Naopak kapi-
tál ze severní Ameriky, Blízkého východu a Afriky 
vykázal minimální aktivitu, nicméně Colliers oče-
kává, že se na trhy střední a východní Evropy ve 
druhé polovině roku vrátí.

Jak uvádí Avison Young, ve 2. pololetí bude 
v CEE regionu nabývat na významu rezidenční 
segment. „Vzhledem k tomu, že probíhá řada 
významných transakcí, kde stojí na straně kupu-
jících institucionální investoři, předpokládáme, 
že tento segment se stane jedním z nových pilířů 
investičního trhu, protože stále více fondů alo-
kuje svůj kapitál na akvizice typu built to rent.“ 
Celkový letošní objem investic ve středo- a vý-
chodoevropském regionu by tak mohl podle 
predikcí Colliers oscilovat mezi 10–11 miliar-
dami eur.Aupark Bratislava (Slovakia)

Nejaktivnějším sektorem byly v celém CEE regionu investice do kancelářských nemovitostí s 39% podílem.
Foto: Zuckermandel, Bratislava (SK) ■ Kancelářskou budovu Zuckermandel v centru Bratislavy koupil od společnosti 
J&T RE investiční fond Erste Realitna Renta
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with Cornerstone Partners then completed 
its takeover of Budimex Nieruchomości in May 
in a deal worth CZK 8.5 billion. (The acquisition 
by Heimstaden is to continue over the next fi ve 
years.) Analysis by other consultancies supports 
the positive outlook of the residential segment in 
the market, “The PRS sector has emerged rapidly 
and continues to gather pace, Avison Young are 
recording numerous forward purchases as inves-
tors scramble to secure suitable product.”

In the Czech Republic the fi rst half of 2021 saw 
volumes in the order of EUR 750 million trans-
acted according to agents. The offi  ce sector 
dominated, agents generally pointed out, form-
ing more than 50 % of deals. There was also sig-
nifi cant activity in the industrial sector which in-
cluded the Czech and Polish markets: the sale of 
the Apex portfolio by P3, comprising 16 assets 
in 7 countries. CEE makes up close to 40 % of the 
portfolio, with four assets in CR and one in Poland. 
According to market sources, the Chinese com-
pany CGL Investment is the buyer. The deal is 
almost closed, sources said.   

Slovak deals strong
Slovakia has had by most accounts a stellar 
year; according to JLL, it recorded the second 
highest H1 volume ever, EUR 538 million, an 
increase of 19 % over last year. The retail sec-
tor dominated with over 50 % of volumes. 
That was thanks to the largest deal – the sale 
of the 59,600 sqm shopping centre Aupark in 

Bratislava by Unibail-Rodamco-Westfi eld to 
WOOD & Company (which led the transaction 
in a JV with Tatra Asset Management). The to-
tal acquisition cost of EUR 450 million makes 
it the largest real estate deal on record in the 
Slovak market, according to Avison Young. The 
transaction is divided into four tranches with the 
fi rst tranche allocated to H1 worth EUR 270 mil-
lion. The biggest industrial transaction over CR 
and Slovakia together was sale of the portfolio
from Czech based Arete Invest to Australian 
Cromwell (Cromwell European REIT). The port-
folio consists of 11 properties, the greater part of 
GLA (93,000 sqm) being in Slovakia and the re-
mainder in CR according to JLL. “For the second 
half of the year, we expect investment activity in 
the Slovak market to continue and, depending 
on the timing and successful closing of deals, 
annual volumes to reach anywhere between 
EUR 650 million to EUR 1 billion.” said JLL. 

Hungarian volumes in H1 were comparable to 
those of 2020; according to JLL, they amount-
ed to c. EUR 630 million, led by offi  ces with 
roughly EUR 500 million. Local capital secured 
more than 80 % of the total volume of transac-
tions according to Avison Young. “Several high 
profi le deals launched in 2020 did not close and 
investors have tended to focus on off -market 
deals. We expect the activity to pick up in H2,” 
the consultancy added. 

Investment volume for Romania in H1 2021 was 
reported at c. EUR 309 million by JLL, with the 
offi  ce sector forming 64 % of the total invest-
ment volume. The largest deal was the sale of 
the Campus 6.2 & 6.3 buildings (38,000 sqm) 
in Bucharest, acquired by S Immo from Skanska 
for roughly EUR 97 million. Going forward, of-
fi ce deals in Romania will continue to have the 
highest impact on 2021’s investment volume, 
says Avison Young.

Capital from European investors was the most 
active in the fi rst half of 2021 forming a 46 % 
share of the total volumes, according to Colliers. 
“Nordic, UK and German capital were behind most 
of the activity (forming 11 %, 11 % and 8 % respec-
tively of total volume). Czech and Hungarian capital 
continue their drive with 20 % and 10 % of the to-
tal regional volume, respectively. North American, 
Asian, Middle Eastern and African capital have all 
been fairly quiet so far this year but are expected to 
return in H2,” Colliers said. 

Looking forward in H2, the residential investment 
segment will feature even more heavily in the re-
gion according to Avison Young. “As a number 
of high profi le transactions are underway, be-
ing sold to international institutions; this market 
segment is expected to become a new pillar of 
the investment market as an increasing number 
of funds allocate equity to BTR (build-to-rent) 
acquisitions.” For CEE as a whole, Colliers es-
timates that year end volumes will remain be-
tween EUR 10 and EUR 11 billion for 2021.

The Arete industrial portfolio in CR and Slovakia was 
acquired in H1/2021 by Australian Cromwell
(Cromwell European REIT)

Offi  ce sector deals prevailed in CEE as a whole, forming 39 % of total deal volumes.
Photo: Nová Karolina Park Ostrava (CR) ■ The building was acquired in H1/2021 for EUR 80 million from Passerinvest 
Group by the Czech investor RT Torax Group
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Český investiční trh se po šoku způsobe-
ném pandemií koronaviru opět pomalu 
dostává do tempa. Jak se shodují pora-
denské fi rmy napříč spektrem, investiční 
aktivita začala narůstat koncem prvního 
pololetí 2021, které skončilo podle sta-
tistik realitní společnosti CBRE s bilancí 
přes 800 milionů eur. Pomineme-li loňskou 
výjimečnou transakci bytového portfolia 
Residomo za 1,3 miliardy eur, které získal 
švédský investor Heimstaden Bostad, jed-
ná se o meziroční nárůst o 43 %. Při po-
rovnání celkových čísel jde ale oproti první 
polovině roku 2020 o 55procentní propad. 
První tři kvartály tohoto roku slibují podle 
předběžných výsledků CBRE celkový in-
vestiční objem ve výši přes 1,150 miliardy 
eur. Zatímco druhému kvartálu dominovaly 
transakce s kancelářskými nemovitostmi na 
čele s akvizicemi komplexů Avenir a Explora 
v Praze 5 – Nových Butovicích, největším 
obchodem třetího čtvrtletí 2021 je obří akvi-
zice evropského průmyslového portfolia P3 
čínským investorem CGL Investment. Česká 
část portfolia, kde již transakce byla uzavře-
na, zahrnuje 4 průmyslové parky v Praze, 
Předlicích, Hradci Králové a Turnově. 

Nového majitele mají vedle obchodního 
centra Korso Karviná i české Nákupní parky 
Haná a Ostrava. Rostoucí atraktivitu investic 
do nájemního bydlení pak potvrzují nákupy 
investorů v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

„Byli jsme svědky přehodnocování strategií in-
vestorů, opakovaného projednávání odložených 
transakcí a také opatrného zahajování nových, 
což je nyní vidět na vzrůstajícím objemu uza-
vřených obchodů,“ uvedl Tomáš Krus, investiční 
analytik CBRE. Oživení trhu potvrzuje i Stuart 
Jordan, ředitel poradenské a realitní společnosti 
Savills: „Investiční aktivita vzrostla ve 2. a 3. čtvrt-
letí, tedy v době, kdy se již zmírnila pandemic-
ká omezení, nadále je ovšem patrná absence 
větších transakcí.“ Průměrná velikost transakce 
podle Savills dosáhla ve 2. kvartálu 30,5 milionu 
eur, což je o 10 milionů eur méně než čtvrtletní 
průměr v době před pandemií. Na větší obcho-
dy s hodnotou nad 100 milionů eur tak český 
trh teprve čeká. Předběžné výsledky za první tři 
kvartály roku 2021 podle analýzy poradců CBRE 
naznačují, že celkový objem investic směřujících 
do českých nemovitostí za toto období přesáh-
ne hodnotu 1,150 miliardy eur. Za celý rok 2021 
očekává CBRE cca 2 miliardy eur.

Majoritu si drží kanceláře
Prvnímu pololetí dominovaly podle údajů CBRE 
s hodnotou 334 milionů eur a víc než 40% po-
dílem investice do kancelářských nemovitostí 
a stejně tomu bude zřejmě i v posledním kvartále 
roku 2021. Probíhající nákup kancelářské budo-
vy E v pražském BB Centru, kterou si pronají-
má společnost ČEZ, oznámila na sociálních sítích 
společnost RSBC Group. Prodávajícím je sku-
pina CPIPG Radovana Vítka. Předchozí vlastník 
(Orco Group) koupil budovu s cca 15 700 m2 kan-
celáří situovanou v zavedené kancelářské desti-
naci Prahy 4 v roce 2007 jako čerstvou novostav-
bu za cenu 75 milionů eur s výnosem 5 %.

Podle zdrojů z trhu plánuje Vítkova skupina 
prodej i některých dalších zajímavých kan-
celářských aktiv v Praze, celkem dnes vlastní 
v ČR 29 administrativních budov. Nárůst kance-
lářských transakcí hlásí realitní poradci napříč 
trhem. Výnosová míra, která se u prime produk-
tů pohybuje podle Savills na úrovni 4,1 % i níže, 
láká na trh další produkty. Na trhu se spekuluje 
např. o již dříve ohlášeném (a loni pozastaveném) 
prodeji administrativního a obchodního centra 
Bořislavka v Praze 6, nabízejícího 30 000 m2 
plně pronajatých kanceláří a obchodní pasáž 
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 ČESKÝ INVESTIČNÍ TRH začíná ožívat

Společnost RSBC ohlásila probíhající nákup kancelářské budovy ČEZ v pražském 
BB Centru. Prodejcem je skupina CPIPG

Kupcem panevropského průmyslového portfolia P3, které zahrnuje i 4 parky v ČR,
je čínský investor CGL Investment
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After the shock caused by the coronavirus 
pandemic, the Czech investment market is 
starting to gain speed again. As consult-
ing companies across the spectrum agree, 
investment activity began to grow at the 
end of the fi rst half of 2021, which ended 
with a balance of over 800 million euros 
according to statistics from the real estate 
company CBRE. Setting aside last year’s ex-
ceptional transaction of the Residomo hous-
ing portfolio for 1.3 billion euros, which was 
acquired by Swedish investor Heimstaden 
Bostad, there was a year-on-year increase 
of 43 %. When comparing the total fi gures, 

however, there is a 55 percent drop com-
pared to the fi rst half of 2020. According to 
CBRE’s preliminary results, the fi rst three 
quarters of this year promise a total invest-
ment volume of over 1.150 billion euros. 
While the second quarter was dominated 
by offi  ce real estate transactions, led by the 
acquisitions of the Avenir and Explora com-
plexes in Prague 5 – Nové Butovice, the larg-
est transaction in Q3 2021 is the huge acqui-
sition of P3’s European industrial portfolio 
by the Chinese investor CGL Investment. Retail Park Haná in Olomouc (19,200 m2) was acquired by Trigea in Q3/2021

Lyra Offi  ce Building in Prague 5 was acquired by
100 Towers Holding in Q3/2021

Selected investment transactions in Q1-Q3/2021

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

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

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

Q1 2021 Parkview Prague 4 Offi ce 77 Skanska Deka Immobilien

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

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

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

Q1 2021 Transgas Prague 1 Mixed used na HB Reavis PSN

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

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

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

Q2 2021 Avenir Business Park Prague 5 Offi ce 66.5 Tristan Capital Partners AFI Europe

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

Q2 2021 Korso Karviná Karviná Retail na Bluehouse Conseq 

Q2 2021 Platinium Brno Offi ce 23.5 Reico RSBC

Q2 2021 Millenium Center Brno Offi ce 7.5 Generali Investment CEE RSBC

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

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

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

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

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

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

Q2 2021 Retai Park Netolice Netolice Retail na DRFG ZDR Investments 

Q2 2021 Retail Park Ovčáry Ovčáry Retail na KPD Group Patria

Q3 2021 P3 portfolio (4 assets) Prague, Turnov, H. Králové, Předlice Industrial na P3 CGL Investment

Q3 2021 Retail Parks Haná Olomouc + Ostrava Olomouc, Ostrava Retail na x Trigea

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

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

Q3 2021 SC Opatovská Prague 4 Retail na TTP Invest Conseq

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

Q3 2021 Chrastava Business Park Liberec Industrial na x CTP

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

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

Q3 2021 Pekárny Brno Brno Residential na x Siko

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

Q3 2021 Development portfolio CR Residential na Domoplan DRFG

Q3 2021 Protivín castle Protivín Hotels na x IC Group

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

Q3 2021 Regional industrial portfolio – 4 bld. Regions Industrial na x x

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

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

CZECH INVESTMENT MARKET starting to come to life
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o 10 000 m2, které bylo dokončeno letos v dubnu. 
Podle některých zdrojů již zájemci začínají kroužit 
i kolem předloni zkolaudované kancelářské bu-
dovy SmíchOFF (11 000 m2) společnosti Penta 
v Praze 5 – v lukrativní business lokalitě Anděl.
 
„Zájem mezinárodních investorů o česká ak-
tiva zůstává silný. Tuzemský trh je etablován 
jako stabilní, velmi žádaný – a zatím nic nena-
povídá, že by se to mělo změnit,“ shodují se 
CBRE a Savills. Na trhu je také např. portfolio 
společnosti Revetas Capital, zahrnující 3 kan-
celářské budovy v Praze 8 – Karlíně (včetně 
budovy Rubín), jehož hodnota se odhaduje na 

cca 80 mil. eur. Ve fi nální fázi je rovněž prodej 
nejmenované historické budovy v centru Prahy.

Atraktivitu kancelářského sektoru potvrdil už zá-
věr druhého kvartálu. Na červnové kancelář-
ské akvizice komplexu Avenir Business Park 
v Praze 5 – Nových Butovicích (25 600 m2), 
který získala společnost AFI Europe za 66,5 mi-
lionů eur, a budovy Explora Business Center 
(22 800 m2) v téže lokalitě, jíž si připsal na konto 
český investiční fond Trigea (70 mil. eur), naváza-
ly ve třetím čtvrtletí prodeje kancelářských budov 
Lyra Offi  ce Center na Smíchově a Technopark 
Pekařská ve Stodůlkách. Budovu Lyra s 8 500 m2 
kanceláří připojil do svého portfolia český inves-
tiční fond 100 Towers Holding, za nímž stojí maji-
telé fi rmy Capexus, která se zabývá interiérovým 
designem. Objekt plánuje zrekonstruovat a zno-
vu pronajímat, umístí zde i svůj nový showroom. 
Prodejcem byl mediální dům Bauer Media. 

„Na trhu je dostatek kapitálu, který reaguje na 
různé příležitosti. Investoři však velmi pečlivě 
vyhodnocují faktory, jakými jsou udržitelnost 
příjmů, obsazenost či zajímavé pobídky,“ upo-
zorňuje CBRE. 

Populární logistika
Očekávaným vítězem pandemie je díky masiv-
nímu nárůstu poptávky ze strany e-commerce 
logistický sektor, který se stal jedním z favoritů 
v hledáčku nadnárodních i domácích investorů. 
Zatímco v ČR tvořily prvním pololetí 2021 průmy-
slové a logistické investice cca 18 % (146 mil. 
eur), v sousedním Polsku se již jednoznačně 
vyšvihly do čela. V důsledku převisu zájmu do-
šlo k rapidnímu zdražení nemovitostí v sektoru 
a poklesu yieldů. „Pokud u referenční akvizice 
pražského komplexu Amazonu, jíž jsme do-
končili před dvěma lety, vzbudil tehdejší výnos 
4 % možná zdvižené obočí, dnes by jej již nikdo 
nepovažoval za agresivní,“ komentuje Stuart 
Jordan z Savills. Poradenská společnost JLL 
uvádí ke konci 2. kvartálu prime yield 4,75 %. 

Ve druhém čtvrtletí byly podle JLL uzavřeny 
v ČR dvě významnější transakce: Dokončen 
byl prodej česko-slovenského industriálního 
portfolia Gramercy, které v Česku zahrnuje 
průmyslový park v Pohořelicích u Brna. Areál tří 
budov o ploše 44 000 m2 získal investiční fond 
Dream Industrial REIT. Clarion Gramercy par-
ky v Pohořelicích i Dunajské Stredě (55 000 m2) 
prodala po dvou letech – pro svůj fond GPE III 
je koupila počátkem roku 2019 za 50 mil. eur. 
Nového majitele má i pražský logistický park 
Skyport v sousedství Letiště Václava Havla, 
který prodala Czechoslovak Group investorovi 
Ventus and Sky Logistica.

Panevropská šestnáctka přilákala 
čínský kapitál
Počátkem třetího čtvrtletí dospěla do fi nále jedna 
z největších panevropských transakcí poslední 
doby. Rozsáhlé portfolio developera P3 zahrnu-
jící 16 průmyslových aktiv v sedmi zemích, 
z toho čtyři v ČR a jedno v Polsku, získal 

Průmyslové portfolio Gramercy v ČR a SR získal
Dream Industrial REIT

Klesající yieldy lákají na trh další aktiva. Zájemci začínají kroužit i kolem nedávno dokončené kancelářské budovy
SmíchOFF v business lokalitě Praha 5 – Anděl, jejímž vlastníkem je Penta Real Estate

Kancelářskou budovu Explora koupila ve 2. čtvrtletí 
společnost Trigea za 70 mil. eur
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The Czech part of the portfolio, where the 
transaction has already been conclud-
ed, includes 4 industrial parks in Prague, 
Předlice, Hradec Králové and Turnov. In ad-
dition to the Korso Karviná shopping centre, 
the Czech Haná and Ostrava Retail Parks 
also have a new owner. The increasing at-
tractiveness of rental housing investments 
is confi rmed by the purchases of investors 
in Prague, Plzeň, Brno and Ostrava.

“We have been witness to a rethinking of inves-
tor strategies, a repeat negotiation of deferred 
transactions, and a cautious start-up of new 
ones, which is now seen in the growing volume 
of concluded transactions,” said Tomáš Krus, an 
Investment Analyst at CBRE. Stuart Jordan, The 
Director of the Savills consulting and real estate 
company, also confi rmed the market revival: 
“Investment activity increased in Q2 and Q3, 
thus at a time when pandemic constraints had 
already been eased, but there is still a lack of 
larger transactions evident.” The average trans-
action size according to Savills reached 30.5 mil-
lion euros in Q2, which is 10 million euros less 
than the quarterly average in the period before 
the pandemic. Thus, the Czech market is still 
waiting for larger deals with a value of over EUR 
100 million. The preliminary results for the fi rst 
three quarters of 2021, according to an analysis 
by CBRE advisers, suggest that the total volume 
of investment in Czech real estate for this period 
will exceed 1.150 billion euros. CBRE expects 
about 2 billion euros for the whole of 2021.

Offi  ces hold the majority
According to CBRE’s data, the fi rst half was 
dominated by investments into offi  ce proper-
ties with a value of 334 million euros and a more 
than 40 % share, and this is also likely to be the 
case in the last quarter of 2021. The ongoing pur-
chase of the offi  ce Building E in Prague’s BB 
Centrum, which ČEZ leases, was announced 
by RSBC Group on social networks. The seller 
is Radovan Vítek’s CPIPG group. The previ-

ous owner (Orco Group) bought the building 
with about 15,700 m2 of offi  ces situated in the 
established Prague 4 offi  ce destination in 2007 
as a newly-constructed building for a price of 
75 million euros with a yield of 5 %.

According to market sources, Vítek’s group 
is also planning on selling some other in-
teresting offi  ce assets in Prague; it currently 
owns 29 offi  ce buildings in the Czech Republic. 
The increase in offi  ce transactions is reported 
by real estate consultants across the market. 
According to Savills, the yield rate that is around 
4.1 % and below for prime products is attracting 
other products to the market. There is specula-
tion on the market, for example, about the previ-
ously announced (and last year suspended) sale 
of the Bořislavka offi  ce and shopping centre in 
Prague 6, off ering 30,000 m2 of fully leased of-
fi ces and a shopping mall with 10,000 m2, which 
was completed this April. According to some 
sources, interested parties are already beginning 
to circle around last year’s approved SmíchOFF
offi  ce building (11,000 m2) from Penta, in the lu-
crative Anděl business area in Prague 5.

“The interest of international investors in Czech 
assets remains strong. The domestic market 
is established as a stable, highly popular mar-
ket, and so far, there is nothing to suggest that 
this should change,” CBRE and Savills agree. 
The Revetas portfolio, for example, is also on 
the market. It includes three offi  ce buildings in 
Prague 8 – Karlín (including the Rubín building), 
whose value is estimated at about 80 million eu-
ros. The sale of an unnamed historical building in 
the centre of Prague is also in its fi nal phase.

The attractiveness of the offi  ce sector was con-
fi rmed by the end of the second quarter. The 
June offi  ce acquisitions of the Avenir Business 
Park complex in Prague 5 – Nové Butovice 
(25,600 m2), acquired by AFI Europe for 66.5 mil-
lion euros, and the Explora Business Center
building (22,800 m2) in the same location, which 
was acquired by the Czech investment fund 
Trigea (EUR 70 million), were followed in the third 
quarter with the sale of the offi  ce buildings Lyra 
Offi  ce Center in Smíchov and Technopark
Pekařská in Stodůlky. The Czech investment 
fund 100 Towers Holding (which Capexus, which 
is involved in interior design, is behind) added 
the Lyra building, with 8,500 m2 of offi  ces, to its 
portfolio. It plans to reconstruct the building and 
rent it out again, and it will also place its new 
showroom here. The seller was Bauer Media. 

“There is enough capital responding to various 
opportunities on the market. However, investors 
are very carefully assessing factors such as in-
come sustainability, occupancy or interesting 
incentives,” CBRE pointed out. 

Popular logistics
Thanks to the massive growth in demand on the 
part of e-commerce, the expected winner of the 
pandemic is the logistics sector, which has be-
come one of the favourites in the spotlight of both 
multinational and domestic investors. While indus-
trial and logistics investments accounted for about 
18 % (146 million euros) in the Czech Republic 
in the fi rst half of 2021, in neighbouring Poland they 
have defi nitely already climbed to the top. As a re-
sult of the excess of interest, prices for real estate 

P3 Park Turnov – P3 industrial European portfolio of 
16 assets was acquired by Chinese CGL Investment

Avenir Business Park in Prague 5 – Nové Butovice was 
acquired by AFI Europe for EUR 66.5 million
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čínský investor CGL Investment. Prodej čes-
ké části portfolia, jíž tvoří čtyři průmyslové parky 
– P3 Předlice, P3 Prague Bluepark, P3 Trutnov 
a P3 Hradec Králové, je již uzavřený. Vyplývá 
to z údajů v obchodním rejstříku. Prodávající 
stranu zastoupili poradci JLL. Společnost CGL 
Investment s centrálou v Hongkongu není na 
středoevropském trhu nováčkem. V lednu 2020 
rozšířila svá aktiva o dvě distribuční centra 
Amazonu v Polsku, na Slovensku vlastní průmys-
lový park v Galantě, v ČR logistický park v Mostě 
a další park v maďarské Budapešti. Aktivní je 
také na německém trhu. Na asijském konti-
nentu operuje vedle Číny také např. v Thajsku 
a Vietnamu. Před uzavřením transakce vlastni-
la CGL Investment průmyslová aktiva o rozloze 
1,4 milionu m2. V České republice má čínský in-
vestor svou pobočku v budově SmíchOFF spo-
lečnosti Penta.

Ve třetím kvartálu nakupovaly v průmyslovém 
segmentu i společnost CTP a Arete Invest. 
Druhá jmenovaná rozšířila svá aktiva o prů-
myslovou nemovitost na Berounsku, CTP zís-
kala Business Park Chrastava na Liberecku. 
Transakcí, která stojí za povšimnutí, je i prodej 
portfolia 4 průmyslových budov v českých regi-
onech. Míra neobsazenosti v ČR, která atakuje 
historická minima, se drží aktuálně na výši 3 %.

Ožívající retail
Přestože se český maloobchodní trh stále vyrov-
nává s řadou výzev, které přineslo období pan-
demie, směřovalo do českých retailových nemo-

vitostí v první polovině roku 2021 podle údajů 
poradců CBRE bezmála 100 milionů eur (cca 
12 % celkového objemu investic). První vlaštov-
kou byl červnový prodej obchodního centra 
Korso Karviná. Centrum o rozloze 14 000 m2 
s 30 prodejnami, které společnost Bluehouse 
v předchozích letech kompletně zmodernizo-
vala, připojil do svého portfolia realitní podílo-
vý fond Conseq. Vlastníka změnilo v prvních 
devíti měsících roku i několik retail parků: např. 
RP Poděbradská v Praze 9 (Conseq), RP 
Netolice (ZDR Investments), RP Ovčáry (Patria) 
nebo RP Mohelnice a další. Svůj zájem o retai-
lové nemovitosti potvrdila společnost Conseq 
i svou třetí letošní akvizicí, jíž rozšířila svá aktiva 
o nedávno dokončené lokální obchodní cent-
rum v ulici Opatovská v Praze 4 (8 000 m2), 
které získala od místního developera TTP invest.

K dominantním retailovým transakcím třetího 
kvartálu se řadí prodeje Nákupního parku 
Haná v Olomouci (19 200 m2) a Nákupního 
parku v Ostravě (10 300 m2). Nemovitosti 
koupil český investiční fond Trigea ze skupiny 
Partners. Kupce zastoupila poradenská spo-
lečnost CBRE. Prodávající stranu Cushman 
Wakefi eld. Téměř 70 % plochy olomouckého 
parku zaujímají prodejci nábytku a vybavení 
do domácnosti (Möbelix, Siko, OKAY nábytek, 
Koberce BRENO nebo Jysk), dalších 14 % tvo-
ří nabídka elektra (Electro World) a 9 % plochy 
obsadí od příštího roku potravinový řetězec Lidl. 

V Retail Parku Ostrava jsou zastoupeny na tře-
tině plochy značky z oblasti módy, třetinu tvoří 
sektor nábytku a vybavení domácnosti a 16 % 
zaujímají prodejci sportovního sortimentu. Mezi 
nájemci jsou řetězce jako Sportisimo, Decathlon, 
dm drogerie, Sinsay nebo Super Zoo.

Jak naznačují některé zdroje, podíl retailu na 
celkovém investičním objemu v Česku se letos 
možná významně navýší. Ředitelka společnosti 
Tesco Stores Katarina Navrátilová uvedla pro 
tisk, že do konce roku 2021 plánují prodat tři 
obchodní centra a jedno centrum do budouc-
na. Ve hře je i pražské nákupní centrum Eden 
s rozlohou přes 30 000 m2 a více než stovkou 
obchodů. Pokud by se transakci podařilo letos 
skutečně dokončit, vzrostla by celková bilance 
investic do maloobchodního sektoru v Česku řá-
dově o stovky milionů eur.

Nákupní park v Ostravě koupila společně s parkem Haná Olomouc ve 3. čtvrtletí společnost Trigea

OC Korso Karviná koupil ve 2. čtvrtletí 2021 investiční 
fond Conseq

P3 Hradec Králové ■ Panevropské průmyslové portfolio 
P3 koupil čínský investor CGL Investment
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in the sector rapidly increased, accompanied by 
a drop in yields. “If the reference acquisition of the 
Amazon complex in Prague, which we completed 
two years ago, perhaps raised eyebrows with its 
yield of 4 % at that time, no one would consider 
it aggressive today,” said Stuart Jordan of Savills. 
The JLL consulting company presented a prime 
yield of 4.75 % at the end of Q2. 

According to JLL, two important transactions were 
concluded in the Czech Republic in the second 
quarter: the sale of the Czech-Slovak Gramercy 
industrial portfolio was completed and includes 
an industrial park in Pohořelice near Brno in the 
Czech Republic. The complex of three build-
ings with an area of 44,000 m2 was acquired by 
the investment fund Dream Industrial REIT. 
Clarion sold the Gramercy parks in Pohořelice and 
Dunajská Streda (55,000 m2) after two years – it 
bought them for its GPE III fund at the beginning 
of 2019 for 50 million euros. The Skyport logistics 
park in Prague next to the Václav Havel Airport also 
has a new owner. It was sold by the Czechoslovak 
Group to the investor Ventus and Sky Logistica.

The pan-European sixteen attracted 
Chinese capital
At the beginning of Q3, one of the biggest pan-
European transactions in recent times crossed 
the fi nishing line. The large portfolio of the 
developer P3, comprising 16 industrial as-
sets in seven countries, four of which are 
in the Czech Republic and one in Poland, 
was acquired by the Chinese investor CGL 
Investment. The sale of the Czech part of the 
portfolio, consisting of four industrial parks – P3 
Předlice, P3 Prague Bluepark, P3 Trutnov and 
P3 Hradec Králové, has already been concluded 
according to data in the Commercial Register. 
The seller was represented by consultants from 
JLL. CGL Investment, with its headquarters in 
Hong Kong, is not a newcomer to the Central 
European market. In January 2020, it expanded 
its assets by two Amazon distribution centres in 
Poland, and in Slovakia it owns an industrial park 

in Galanta, in the Czech Republic a logistics park 
in Most and another park in Budapest, Hungary. 
It is also active on the German market. On the 
Asian continent it operates, for example, in 
Thailand and Vietnam in addition to China. Prior 
to concluding the transaction, CGL Investment 
owned industrial assets with an area of 1.4 mil-
lion m2. In the Czech Republic, the Chinese inves-
tor has a branch in Penta’s SmíchOFF building.

In Q3, CTP and Arete Invest also went buying 
in the industrial segment. The latter expanded its 
assets to include an industrial property in Beroun, 
while CTP acquired Business Park Chrastava in 
the Liberec region. Another transaction worth 
noting is the sale of a portfolio of 4 industrial 
buildings in the Czech regions. The vacancy rate 
in the Czech Republic is currently at 3 %, which 
is close to the lowest value in history.

Reviving retail
Despite the fact that the Czech retail market is still 
facing a number of challenges brought about by 
the pandemic, almost 100 million euros (about 
12 % of the total investment volume) went to Czech 
retail properties in the fi rst half of 2021, according 
to data from CBRE consultants. The harbinger 
was the sale of the Korso Karviná shopping 
centre in June. The property share fund Conseq
added the 14,000 m2 centre with 30 shops, 
which Bluehouse completely modernised in pre-
vious years, to its portfolio. Several retail parks 
also changed owners in the fi rst nine months 
of the year: e.g., RP Poděbradská in Prague 9 
(Conseq), RP Netolice (ZDR Investments), RP 
Ovčáry (Patria) and RP Mohelnice, among oth-
ers. Conseq also confi rmed its interest in retail 
properties as well with its third acquisition this 
year, which expanded its assets with a recently 
completed local shopping centre in Opatovská 
Street in Prague 4 (8,000 m2), which it acquired 
from the local developer TTP invest.

The dominant retail transactions of the third 
quarter include the sales of the Haná shopping 

park in Olomouc (19,200 m2) and a shopping 
park in Ostrava (10,300 m2). The Czech invest-
ment fund Trigea bought the real estate from 
the Partners group. The buyer was represented 
by the CBRE consulting company and the sell-
er by Cushman Wakefi eld. Almost 70 % of the 
Olomouc park’s area is occupied by vendors of 
furniture and housewares (Möbelix, Siko, OKAY 
furniture, BRENO carpets and Jysk), while an-
other 14 % is electronics (Electro World) and 9 % 
of the area will be occupied by the Lidl grocery 
chain from next year. One-third of the Ostrava 
Retail Park is represented by fashion brands, 
one-third by the furniture and housewares sec-
tors and 16 % by vendors of sporting goods. 
The tenants include chains such as Sportisimo, 
Decathlon, dm drogerie, Sinsay and Super Zoo.

As some sources indicate, the share of retail 
in the overall investment volume in the Czech 
Republic may increase signifi cantly this year. The 
Director of Tesco Stores, Katarina Navrátilová, 
told the press that they are planning to sell three 
shopping centres by the end of 2021 and one 
centre in the future. The Prague shopping cen-
tre Eden, with an area of over 30,000 m2 and 
more than 100 shops, is also in the game. If the 
transaction were actually to be completed this 
year, the total balance of investment in the retail 
sector in the Czech Republic would increase by 
hundreds of millions of euros.

Mover of the year: rental housing
Just like throughout the entire European conti-
nent, the popularity of rental housing investments 
is also growing in the Czech Republic. Due to the 
lack of fi nished products, however, “pre-sales” are 

Opatovská shopping centre in Prague 4 was acquired
by Conseq in Q3/2021
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Skokan roku: nájemní bydlení
Podobně jako na celém evropském kontinentu, 
i v Česku roste křivka popularity investic do ná-
jemního bydlení. Díky nedostatku hotových pro-
duktů však převládají letos tzv. předprodeje, tedy 
investice do projektů, které se teprve začínají 
stavět. Dominantní pozici si drží s velkým násko-
kem švédský investor Heimstaden Bostad. Na 
loňskou mimořádnou akvizici v hodnotě 1,3 mili-
ardy eur navázal v ČR zatím dvěma transakcemi: 
Po akvizici portfolia 226 hotových nájemních bytů 
v Plzni v projektu Unicity, uzavřel akviziční doho-
du o nákupu projektu Pergamenka v Praze 7 – 

Holešovicích. Za 164 plně vybavených bytů 
a 4 nebytové jednotky, které mu postaví developer 
Finep na klíč, zaplatí 1,2 miliardy korun. Realitním 
poradcem byla společnost Deloitte. Násobně vět-
ší akvizice dokončila společnost na území Polska 
a ve skandinávských zemích, kde získala řádově 
tisíce bytů. Dvě akviziční dohody uzavřel v ČR 
také český investor Mint Investment: Celkem 
200 nájemních bytů získá v první fázi projektu 
Vysočanský mlýn v Praze 9, které vybuduje 
pro potřeby fondu na míru developerská společ-
nost Metrostav Development; víc než 100 nájem-
ních bytových jednotek převezme Mint v plzeň-
ském projektu Bydlení Skvrňany developera 
Trigema, jejichž dokončení se očekává v závěru 
roku 2022. Oba produkty zařadí do svého fondu 
MINT I. rezidenční podfond SICAV. Fond Czech 
Home Capital ze skupiny DRFG vstoupil akvizi-
cí 274 bytů určených k pronájmu do severomo-
ravské metropole Ostravy, další aktivity plánuje 
fi rma v Brně. Realitní poradenství při transakci 
poskytla společnost Knight Frank. Plány na ote-
vření nového fondu, který se bude zaměřovat na 
investice do rezidenčního nájemního sektoru, již 
oznámila také např. společnost BH Securities.
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dominant this year, i.e., investments into projects 
that are only just starting to be built. The Swedish 
investor Heimstaden Bostad holds the domi-
nant position by a signifi cant margin. So far, it has 
followed up last year’s extraordinary acquisition 
worth 1.3 billion euros with two transactions in 
the Czech Republic: After the acquisition of the 
portfolio of 226 fi nished rental fl ats in Plzeň in the 
Unicity project, it concluded an acquisition agree-
ment on the purchase of the Pergamenka project 
in Prague 7 – Holešovice. It paid 1.2 billion crowns 
for 164 fully-equipped fl ats and 4 non-residential 
units, which the developer Finep will custom 
build for it. The real estate advisor was Deloitte. 
The company has completed several times larger 
acquisitions in Poland and in the Scandinavian 
countries, where it has acquired thousands of 
fl ats. The Czech investor Mint Investment also 
concluded two acquisition agreements in the 
Czech Republic: It will acquire a total of 200 rental 
fl ats in the fi rst phase of the Vysočanský mlýn 
project in Prague 9, which will be tailor made for 
the needs of the fund by the development com-
pany Metrostav Development. Mint will be taking 
over more than 100 rental fl ats in the Plzeň proj-
ect Bydlení Skvrňany by the developer Trigema, 
the completion of which is expected at the end 
of 2022. It will include both products in its MINT 
I. residential sub-fund SICAV. The Czech Home 
Capital fund from the DRFG group entered the 
North Moravian capital of Ostrava with the ac-
quisition of 274 fl ats intended for rent, while the 
fi rm is planning other activities in Brno. Knight 
Frank provided real estate consultancy services 
during the transaction. BH Securities has also an-
nounced plans to open a new fund that will focus 
on investments into the residential rental sector.

Vysočanský mlýn, Praha 9 ■ Společnost Mint Investment uzavřela  ve 2. čtvrtletí 2021 akviziční dohodu o nákupu 
portfolia 200 nájemních bytů v první etapě projektu Vysočanský mlýn ■ Developer: Metrostav Development

Švédský investor Heimstaden vstoupil akvizicí 
167 nájemních bytů v projektu Pergamenka na území Prahy

Portfolio of more than 100 fl ats for rent was acquired by 
Mint Investment in Pilsen – Skvrňany from Trigema
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zi ■ Arete

zi ■ Karolina
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Po úspěšně zvládnutém roku pandemie 
a s blížícím se čtvrtým kvartálem pokračuje 
společnost Savills v České republice v dyna-
mickém růstu svých obchodních aktivit nejen 
na investičním trhu. Po loňských prodejích 
pražského komplexu Astrid Offi  ces pro spo-
lečnost UBM a portfolia maloobchodních ne-
movitostí společnosti Mitiska v ČR a Srbsku 
následovala počátkem roku akvizice kance-
lářské budovy Parkview v Praze 4 v hodnotě 
77 milionů eur, v níž tým Savills zastupoval ně-
meckého investora Deka Immobilien. V sou-
časnosti se společnost podílí na investičních 
transakcích v celkové hodnotě přes 750 mili-
onů eur. O zkušenostech z období pandemie, 
připravovaných obchodech, si tuaci na inves-
tičním trhu i plánech v blízké budoucnosti 
hovoříme se Stuartem Jordanem, výkonným 
ředitelem a vedoucím investičního oddělení 
Savills Česká republika.

Savills působí na českém trhu již více než 
čtyři roky. Jak se společnosti dařilo v loň-
ském a letošním roce?
Rok 2020 byl zjevně výzvou pro celý realitní 
trh. Oblast správy nemovitostí byla vystavena 
obrovskému tlaku, který si žádal velmi fl exibilní 
přizpůsobení řady řídicích procesů a operativ-
ních řešení. Savills spravuje v ČR nemovitosti 
v hodnotě 1,1 miliardy eur, což bylo pro celý tým 
náročnou zkouškou, v níž ale velmi dobře obstál. 
V polovině loňského roku jsme své aktivity po-
sílili o tým oceňování a výrazný růst zazname-
nalo i naše oddělení stavebního a projektového 
poradenství, protože řada pronajímatelů využila 
období dočasného omezení provozu k urychlení 
svých programů rekonstrukcí. Tyto tři obchodní 
linie, které si vedly nad očekávání skvěle, nám 
pomohly v roce, který byl co do transakcí spíše 
pomalejší, dosáhnout velmi dobrých výsledků. 
První kvartál 2021 byl obdobím lockdownu, ale 

ve 2. a 3. čtvrtletí se již situace začala jevit mno-
hem pozitivněji; řada nájemních a investičních 
transakcí dnes postupně krystalizuje a jsem pře-
svědčen, že se to odrazí i v silném závěru roku.

Rok a půl trvající pandemie, která zasáhla 
řadu fi rem, ovlivnila i pohled na využití kan-
celářských prostor. Jak vnímáte aktuální si-
tuaci na trhu?
Je zřejmé, že pod vlivem pandemie dojde k ur-
čité úpravě pracovního režimu fi rem, což ale ur-
čitě neplatí pro celou ekonomiku obecně. Firmy 
byly nuceny naučit se pracovat více fl exibilně 
a mnozí, včetně mě, se přesvědčili, že tento sys-
tém může fungovat efektivně. V Savills, a nejen 
u nás, pandemie urychlila již probíhající proces 
změny pracovní politiky. Stejná cesta ale není 
pro všechny a nemyslím, že bude přehodnocena 
zcela. Při pohledu na statistiky z našeho portfolia 
je patrné, že přítomnost zaměstnanců v kancelá-
řích je podstatně vyšší u malých a středních spo-
lečností (MSP) než u nadnárodních fi rem (MNC). 
Pokud se tedy díváme na kanceláře z investiční-
ho pohledu, lze předpokládat, že budovy s pest-
rým seznamem nájemců mohou být ve středně-
dobém horizontu na trhu úspěšnější než takové, 
jimž dominuje některá z velkých korporací, které 
již naznačují, že fl exibilní režim v některých pra-
covních pozicích bude normou a potřeba kance-
lářské plochy může klesat.

Aktivity Savills ale loňská situace, která celý trh 
zaskočila, nijak nezpomalila. Jako jeden z nej-
větších realitních poradců na světě, který je již 
v ČR pevně ukotvený, jsme roky tvrdé práce 
nehodlali měnit při první výzvě. Během čtyř let 
se fi rma významně rozrostla a loni v září naopak 
expandovala do nových větších prostor, kde nyní 
tým Savills využívá kanceláře o dvojnásobné 
ploše. Dnes jsou z 80 % plné, nejsou děleny ho-
rizontálně ani vertikálně, což podporuje ducha 
týmové spolupráce, a je zřejmé, že jako fi rma 
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SAVILLS OČEKÁVÁ silný závěr roku

Stuart Jordan, výkonný ředitel a vedoucí investičního oddělení Savills Česká republika
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Savills in the Czech Republic, after manag-
ing the business through the fi rst year of the 
pandemic, continues to build on momentum 
as the fourth quarter of 2021 approaches. 
Following penning  deals including last year’s 
sales of Astrid Offi  ces in Prague for UBM and 
a retail warehouse portfolio for Mitiska (CR, 
Serbia), early this year the team closed on the 
EUR 77 million acquisition in Prague of the 
offi  ce building Parkview for Deka Immobilien. 
Savills is now involved in transaction pro-
cesses for assets totalling over EUR 750 mil-
lion. We talk to Stuart Jordan, Managing 
Director & Head of Investment, Savills Czech 
Republic about the experience across busi-
ness lines since the pandemic, deals in the 
offi  ng, the investment market today, and the 
company’s plans for the near future.

The company is now over four years old 
in CR. How was last year and this year for 
Savills?

2020 was obviously a challenging year for ev-
erybody. The Property Management business 
was put under a huge amount of stress; requir-
ing constant adjustments to management pro-
cedures and operational responses. We have 
approximately EUR 1.1 billion AUM (assets un-
der management) so it was very demanding on 
the management team, but they stood up to that 
task exceptionally well. Last year we brought a 
Valuation team into Savills mid-year and our 
Building & Project Consultancy (BPC) business 
line saw a major uptick in business with many 
landlords using the lockdown periods to expe-
dite refurbishment programmes. So ultimately, 
we had three non-transactional business lines 
that stood up very well last year, which really 
helped us through a more fallow year for the 
transactional side of the business. The fi rst 
quarter of 2021 saw the CR under lockdown 
again but in the 2nd and 3rd quarters everything 
began to look much more positive, with many 
occupational and investment projects now crys-

tallising and I am confi dent that will refl ect in a 
strong end to the year.

The pandemic a year-and-a-half in has hit 
some occupiers hard, how is it in your offi  ce?
Clearly, there will be an adjustment to occupation-
al regimes post-pandemic, but this will be by no 
means generic across the economy. Companies 
were forced into fl exible working and for many 
doubters, including myself, they have seen how 
this can work and work eff ectively. As with every-
thing, one-size does not fi t all and for Savills CR, 
the pandemic merely sped-up a change in fl ex-
ibility of working policies, already being phased in 
but I don’t believe it will be overhauled completely. 
Similarly, looking at our occupational statistics 
from the managed portfolio, there is a clear pat-
tern emerging that physical occupation is much 
higher in SMEs (small and medium enterprises) 
than it is in MNCs (multinational corporations). 
With an investment hat on, it gives rise to the hy-
pothesis that granular tenant rosters may stand-
up better in the medium term than those domi-
nated by a handful of larger occupiers who seem 
convinced that fl exible working will become the 
norm for specifi c employee functions and that of-
fi ce spatial requirements will reduce. 

Savills strategy last year was not to make knee 
jerk reactions to a situation nobody truly un-
derstood and hence we didn’t scale back the 
business. As one of the largest international 
real estate advisors in the world, it admittedly 
took Savills a while to land in the CR, so we 
were not about to unpick three years of hard 
work at the first sign of a challenge. The busi-
ness has grown immensely in four years and 
we moved into much bigger premises last 
September and are now working from offices 
twice the size. Internally we have occupancy 
of over 80%; the culture of the business is not 
siloed into horizontal or vertical structures, and 
we know that we work much more efficiently 
as a business with people working physically 
together.  

Early this year Savills closed on the EUR 77 million acquisition in Prague 4 of the offi  ce building Parkview for
Deka Immobilien. Savills is now involved in transaction processes for assets totalling over EUR 750 million

SAVILLS EXPECTS signifi cant
end of year deal fl ow in CR
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jsme mnohem efektivnější, když můžeme být 
v přímém kontaktu a pracovat společně.

Savills od svého vstupu na trh dynamicky 
roste. Jak velký je v současnosti váš tým?
Nyní máme více než 60 lidí. Od počátku jsme si 
byli vědomi toho, že abychom se prosadili ve-
dle ostatních mezinárodních agentur, musíme 
rychle získat významné tržní pozice a růst. Už 
během prvních měsíců jsme tým rozšířili o ex-
celentního hráče v oblasti správy nemovitostí – 
fi rmu SB Property Services, což dalo vzniknout 
platformě, na níž jsme mohli dále pevně stavět. 
Postupně jsme posilovali další strategická oddě-
lení o zkušené profesionály, např. v oblasti oce-
ňování a kapitálových trhů, stavebního a projek-
tového poradenství a v neposlední řadě oddělení 
pronájmu kancelářských prostor. Věděli jsme, že 
expanze je klíčovým faktorem úspěchu, a když 
se dnes ohlédneme zpět, byla to jedna z věcí, 
které se skutečně podařily a posunuly nás vý-
razně kupředu.

Pojďme nyní k situaci na investičním trhu 
v Česku. Jaký objem investic a jaké trendy 
přinesla první polovina roku 2021?
V prvním pololetí roku 2021 jsme zaznamenali 
celkový investiční objem 716 milionů eur, což 

představuje meziroční pokles o 63 %; pokud 
ale pomineme výjimečnou transakci portfolia 
Residomo, jedná se o 16% nárůst. Stále je to 
ale výrazně méně (- 59 %) než ve stejném ob-
dobí roku 2019. Investiční aktivita vzrostla ve 
2. a 3. čtvrtletí, tedy v době, kdy se již zmírnila 
pandemická omezení, nadále je ovšem patr-
ná absence větších transakcí s hodnotou nad 
100 milionů eur. Pokud se týká jednotlivých seg-
mentů, tak 47 % celkového objemu – tj. 339 mi-
lionů eur – tvořily investice do kancelářských 
budov a přes 120 milionů eur (17 %) reprezento-
valy průmyslové transakce.

Nemyslím si, že mezi lety 2019 a 2021 došlo 
k zásadnímu posunu v trendech, nicméně in-
vestoři zcela oprávněně více dbají na důkladný 
hloubkový audit nakupované nemovitosti a řekl 
bych, že častější je i komplexní audit již v rané 
fázi transakce, tedy ještě před podáním nabíd-
ky. Uvědomují si své časové zdroje a chtějí se 
soustředit na obchody, kde je vyšší pravděpo-
dobnost úspěšnosti. Přes optimismus, ohledně 
dostupnosti kapitálu a nabídek, které jsou ce-
nově konkurenceschopné, bych neřekl, že jsou 
na stejné úrovni, jako jsme byli svědky v minu-
losti. Pokud je předmětem prodeje institucionální 
produkt v průmyslovém sektoru, získáte 10, 15 

i 20 nabídek, v ostatních sektorech vidíme na-
opak méně, zato cílenějších nabídek specializo-
vaných, zkušených a kvalifi kovaných investorů.

Jak hodnotíte poptávku a výnosovou míru 
v jednotlivých sektorech?
Je zřejmé, že není nouze o kupce pro průmy-
slové nemovitosti, ať už jde o evropské REIT 
fondy, které se poohlížejí v ČR, o developery, 
kteří chtějí získat nemovitosti, aby zvýšili objem 
svých aktiv, nebo o investory, kteří kupují starší 
budovy za účelem revitalizace, což samozřej-
mě vede k poklesu výnosů v daném sektoru. 
Pokud u referenční akvizice pražského komple-
xu Amazonu, již jsme dokončili před dvěma lety, 
vzbudil tehdejší výnos 4 % možná zdvižená obo-
čí, dnes by jej již nikdo nepovažoval za agresivní. 
Hyundai v Ostravě je vynikajícím příkladem toho, 
kde se dnes pohybují regionální průmyslová ak-
tiva. U kanceláří osciluje současný prime yield 
kolem 4,1 %, ale podle mého názoru, pokud by 
na trh přišel nejlepší produkt ve své třídě, byl by 
pod 4 %.
 
V maloobchodním sektoru je obtížné úroveň 
výnosů specifi kovat. Vlastníci se potýkají s pro-
blémy v oblasti asset managementu, na trhu 
vnímáme aktivitu a uvidíme i konkrétní trans-
akce, jejich komplikovanost bude ale nadále 
přetrvávat. Snažím se diskuzi ohledně yieldů 
uklidnit, protože otázkou nejsou podle mého 
názoru ani tak vstupní výnosy, ale spíše budou-
cí příjmy. Nemovitosti jsou pojistkou proti infl a-
ci, pilíř stability s možností fi nancování úvěrem 
a prostřednictvím dluhopisů – lidé tak rádi slyší 
slovo „výnos“, protože jde o snadno uchopitel-
né měřítko. Nicméně +/–10 bazických bodů na 
vstupním výnosu nezaručí v tomto tržním klimatu 
úspěšnost produktu zdaleka tolik, jako fakt, zda 
nájmy a toky příjmů z nájemného budou +/–10 % 
ve střednědobém horizontu. 

Očekáváte nějaké změny v oblasti fi nanco-
vání? Jaké jsou hlavní zdroje investičního 
kapitálu?

Při loňském prodeji komplexu Astrid Offi  ces v Praze 7 – Holešovicích zastoupil tým Savills společnost UBM
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Savills has announced new positions quite 
steadily since opening – how big is your 
team now?
We are in excess of 60 people now. We knew 
from initial establishment that to be able to hold 
our own alongside other international agen-
cies in the market we needed to gain traction 
and scale quickly. We acquired an outstanding 
Property Management business, SB Property 
Services, within the fi rst six months, which gave 
us a platform to build on. We then implemented 
team lifts where we found opportunities, for ex-
ample in Valuation, BPC and most recently of-
fi ce agency. Time we believed would be of the 
essence and with hindsight that was one thing 
we got very right.  

Let’s turn to the investment market in CR. 
How were H1 volumes and what trends or 
characteristics do you see?
We saw a volume of EUR 716 million in H1 2021, 
a year-on-year drop of 63% (or up 16% if the 
exceptional Residomo transaction is removed 
from 2020’s fi gure); this is still well below (- 59%) 
H1 2019. The pace of activity increased in Q2 
and Q3 when pandemic restrictions were eas-
ing but still lacked larger transactions, those 
above EUR 100 million. Offi  ces accounted for 
some EUR 339 million (47% of volume) and in-
dustrial transactions just over EUR 120 million 
(17%). I am not sure there has been a major shift 
in trends between 2019 and 2021, but investors 
rightly ensure thorough and proper levels of due 
diligence and I would say that early stage (pre-
bid) due diligence is more expansive. 

Investors are more conscious of their own time 
resource and want to focus on transactions 
where they stand a higher probability of success. 
So for all the gusto (quite rightly) concerning the 
depths of capital available, and although bidding 
is competitive and price-competitive, I would not 
say it is as deep as we have seen in the past. 
Sure, if you are selling an institutional indus-
trial sector asset you will be harvesting 10, 15, 

20 off ers but generally across other commercial 
sectors I see less but more focused off ers from 
specialised, experienced and qualifi ed investors.

How do you interpret demand, and what are 
yields now by sector?
It’s obvious there’s no shortage of buyers for 
industrial, whether they be European REITs 
looking into CR, developers themselves look-
ing to buy standing properties to increase as-
sets under management and scale, or those 
buying older assets to reposition – so of course 
that’s driving sector yields down. The return of 
the benchmark transaction we completed of 
‘Amazon Prague’ two years ago may have raised 
a few eyebrows, at a low four yield, but nobody 
would argue that looks aggressive today. Project 
Hyundai in Ostrava is an excellent example of 
where regional industrial assets now also price. 
Offi  ces we benchmark circa 4.1% but my view 
is if best-in-class product came to the market it 
would be sub-4%. 

In retail, it’s hard to say what core yields are as 
owners have asset management challenges still 
to work through but we still see good activity so 
transactions will complete, however the complex-
ity of those deals will continue going forward. In 
any case, I try to move away from this discussion 

with clients as for me the climate is not about yield 
so much but rather more focus is needed on in-
come. RE is an obvious infl ation hedge, broods 
stability and multiple arbitrage options to fi nance 
with bank debt and now bonds. People like to 
quote yields as it’s a natural and digestible bench-
mark but +/–10 bps on an initial yield will not de-
termine the success of the investment rationale in 
this climate, as much as whether those rents and 
income streams are +/–10% in the medium term. 

Do you see any changes in fi nancing condi-
tions over the coming year? Have the main 
sources of capital changed?
It appears that infl ation will be modest (perhaps 
3% this year) so I don’t think interest rates will 
necessarily be used as a mechanism for further 
control and banks should continue to fi nance 
quality product well. Now we have a secondary 
market allowing bonds to be more easily used 
for fi nancing (for single assets rather than for full 
funds at this stage).  Concerning capital, domes-
tic investors remain strong, which is a good thing 
for the stability of the market. Foreign capital, 
which is increasingly in depth typically aggres-
sive either at the very core or opportunistic end, 
is still strong (it was 58% of the H1 volume) and 
tends to be more competitive on those higher 
transactions volumes. 

Savills provided investment advisory on the sale of a Retail Warehouse portfolio for Mitiska in CR and Serbia last year
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How does the investment market look for the 
rest of 2021? What can be said of potential 
volume?
Several deals we’re involved in are quite substan-
tial and certainly there will be others in the market, 
so if all of these transaction deals get over the 
line, then the volume can be surprisingly large. So 
if the market continues like it has and all of these 
conclude we could see another year like 2019; on 
the other hand they may fall into next year – bear 
in mind the three or four months at the beginning 
of the year were very slow, so going forward tim-
ing will be really critical for a number of these 
deals in process and whether they drop into 2021 
or 2022. There are very few transactions out there 
that follow a simple cookie-cutter format and most 
are more complex. Agents have to be much more 
creative in how you bring buyer and seller togeth-
er and transactions need to be detailed and struc-
tured early on. Looking ahead, I am hoping we 
will transact on somewhere close to a EUR 500m 
volume in 2021.

What are the plans for Savills and its busi-
ness lines looking forward?
We now off er all key service lines of PM, 
Building & Project Consultancy, Valuation, 
Offi  ces Agency, Industrial Agency, Research 
and Investment. We will be adding retail to that in 
the short term. Retail has exceptional challenges 
(but it was a changing sector and the pandemic 
has obviously sped this up), however retail will 
evolve as it always has, and we like many of our 
clients, sign up to that mantra. We will continue 
our expansion and activity into the multifamily/
PRS space and we have an exceptional USP 
(unique selling proposition) through our associa-
tion with Lexxus. In an immature and developing 
sector, when investors enter they are eager for 
data and analysis and having a partner that’s 
been in that segment and possesses 28 years 
of data sets as well as the development and op-
erational inertia it’s something that positions us 
well and will allow us to grow this business line 
alongside others into 2022 and beyond.

Zdá se, že infl ace bude letos kolem 3 %, takže 
nemyslím, že úrokové sazby budou nutně pou-
žity jako mechanismus její další kontroly a banky 
by měly i nadále bez problémů fi nancovat kva-
litní produkty. Sekundární trh může k fi nanco-
vání jednotlivých aktiv využít dluhopisů. Pokud 
jde o zdroje investičního kapitálu, silnými hráči 
zůstali domácí investoři, což dokládá stabilitu 
místního trhu. Zahraniční kapitál, který je typicky 
agresivnější a cílí na core aktiva, nebo naopak 
oportunistické příležitosti, stál v první polovině 
roku za 58 % všech investic, drží si tedy domi-
nantní roli, mimo jiné i díky tendenci být konku-
renceschopnější co do transakcí větší velikosti.

Jaká je predikce Savills v oblasti investic 
pro zbytek roku 2021?
V současnosti pracujeme na několika poměrně 
významných transakcích a registrujeme i další, 
takže pokud se všechny podaří dokončit letos, 
může být celkový investiční objem překvapivě 
vysoký. Jestliže bude trh stále aktivní a rozjed-
nané transakce budou uzavřeny ještě v tom-
to roce, mohli bychom být svědky podobného 
roku, jako byl ten 2019. Mohou se ale posunout 
i do roku 2022 a současně je nutno vzít v potaz 
první tři měsíce roku 2021, které byly pomalejší. 
Takže pro celkový objem bude skutečně rozho-
dující načasování jednotlivých obchodů. Většina 
transakcí je velmi komplexních a jejich uzavření 

trvá delší dobu. Agenti tak musí být v procesu 
propojení kupujících a prodávajících mnohem 
kreativnější a transakce musí již v počáteční fázi 
detailně strukturovat. Pokud se týká Savills, vě-
řím, že v roce 2021 uzavřeme obchody v objemu 
blížícím se 500 milionům eur.

Jaké jsou plány Savills do budoucna v ostat-
ních sektorech?
V současnosti poskytuje Savills odborné služby 
ve všech klíčových oblastech – od správy nemo-
vitostí, stavebního a projektového poradenství, 
oceňování nemovitostí, přes pronájmy kance-
lářských a industriálních prostor, až po průzkum 
trhu a investiční poradenství. V brzké době roz-
šíříme portfolio ještě o maloobchodní sektor. 
Maloobchod dnes čelí výzvám, které prohloubila 
pandemie, zůstává nicméně nedílnou součástí 
trhu, stejně jako v minulosti, a my i řada našich 
klientů, se k této vizi plně hlásíme. Expandujeme 
i v oblasti multifamily – tj. nájemních rezidencí, 
kde díky partnerské spolupráci se společností 
Lexxus zaujímáme co do nabídky exkluzivní tržní 
pozici. V sektoru, který dnes získává na oblibě, 
hledají investoři relevantní data, kvalitní analý-
zy a ocení partnera, který má 28 let zkušeností, 
vysoké renomé a rozvojový potenciál. Toto vše 
jsou konkurenční výhody, které podpoří náš růst 
nejen v této, ale i ostatních obchodních liniích 
v příštím roce i do budoucna.

Při loňském prodeji portfolia maloobchodních nemovitostí v ČR a Srbsku zastoupil tým Savills společnost Mitiska.
Savills očekává, že v tomto roce uzavře transakce v celkové hodnotě 500 milionů eur

i
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s av i l l s . c z

Savills | 

Contact one of our specialists, whether buying, selling, leasing, managing 
or strategising on the future of your commercial real estate

Investment  |  Valuation  |  Leasing  |  Property Management  |  Building & Project Consultancy  |  Research 
Offi  ces  |  Industrial  |  Residential  |  Retail  |  Land  |  Alternatives

Real Estate Decisions Depend
On Accurate Insights .

i t S ill 230 240 i t 10 9 b i dd 2 10 09 21 8 17
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BHS Real Estate Fund oznámil letos v létě svou další akvizici. Ve 
spolupráci s developerem průmyslových nemovitostí Panattoni 
vybuduje investicí 1,5 miliardy korun nový logistický park poblíž 
Bratislavy. Projekt Panattoni Park Bratislava North, který vyroste na 
pozemku o rozloze 33 hektarů u obce Plavecký Štvrtok v bezpro-
středním sousedství dálnice D2, nabídne v první etapě dvě moderní 
haly s 12 000 m2 a 6 000 m2 průmyslových a skladovacích prostor. 
Investor akvizicí rozšiřuje své stávající portfolio moderních kance-
lářských budov v Praze, Ostravě a Plzni o další perspektivní sektor. 
Na trhy logistiky vstupuje BHS REF v době, kdy poptávka po skla-

dovacích plochách díky masivnímu rozvoji e-commerce strmě roste. 
Ještě letos chce společnost BHS otevřít nový fond, který se bude 
specializovat na investice do nájemního bydlení. Jak potvrdil jed-
natel nemovitostních společností BHS REF Pavel Borovička, v ho-
rizontu příštích měsíců plánují další investice v řádu miliard korun.

BHS Real Estate Fund od svého založení intenzivně expanduje. 
Každý rok získal novou nemovitost. Můžete připomenout, jak je kon-
cipováno stávající portfolio?
Letošní průmyslová akvizice v Bratislavě je čtvrtou investicí fondu. Dosud 
tvořily portfolio tři kvalitní výnosové kancelářské nemovitosti, které zaují-
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BHS REAL ESTATE FUND vstoupil akvizicí 
v Bratislavě na perspektivní trhy průmyslu a logistiky
V přípravě je také nový fond zaměřený na investice do nájemního bydlení

Pavel Borovička, jednatel nemovitostních společností BHS REF

Panattoni Park Bratislava North –– BHS Real Estate Fund vybuduje na 33hektarovém 
pozemku u dálnice D2 poblíž Bratislavy ve spolupráci s developerem Panattoni 
průmyslový a logistický park nabízející v první etapě 12 000 m2 a 6 000 m2 
pronajímatelných prostor

Oregon House (14 500 m2), Praha-Zličín ■ Investor: BHS Real Estate Fund
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BHS Real Estate Fund announced its lat-
est acquisition in the summer. In coopera-
tion with the developer of industrial proper-
ties Panattoni, it is building a new logistics 
park close to Bratislava with an investment 
of 1.5 billion crowns. In the fi rst phase, 
Panattoni Park Bratislava North, which is go-
ing up on land with an area of 33 hectares 
by the town of Plavecký Štvrtok right next to 
the D2 motorway, will be off ering two modern 
halls with 12,000 m2 and 6,000 m2 of industrial 
and warehouse space. With the acquisition, 
the investor is expanding its current portfolio 
of modern offi  ce buildings in Prague, Ostrava 
and Plzeň with another perspective sector. 
BHS REF is entering the logistics markets 

at a time when the demand for warehouse 
space is growing sharply thanks to the mas-
sive development of e-commerce. This year, 
BHS wants to open a new fund that will spe-
cialise in rental housing investments. As 
confi rmed by Pavel Borovička, the Managing 
Director of the BHS REF real estate company, 
they plan further investments on the order of 
billions of crowns over the next few months.

BHS real Estate Fund has been expanding 
intensively since it was founded. Every year 
it acquired new real estate. Can you remind 
us how the existing portfolio is conceived?
This year’s industrial acquisition in Bratislava is 
the fund’s fourth investment. So far, the portfolio 

was comprised of three high-quality income of-
fi ce properties, which occupy a prominent posi-
tion in their region and are connected mainly with 
an interesting location, good accessibility and 
long-term lease contracts. The fi rst acquisition, 
which we concluded in 2018, was the Prague 
offi  ce building Oregon House directly opposite 
the Metropole Zličín shopping centre. Tenants 
have all the amenities, in the form of a network 
of services, shops and restaurants, in the local-
ity, which is moreover in the immediate vicinity 
of a metro station and a bus station with several 
suburban and intercity connections. In the build-
ing itself, we recently opened a new canteen for 
employees. The location off ers fantastic con-
nections to the Prague ring road and the D5 

Panattoni Park Bratislava North (Slovakia) ■ BHS Real Estate Fund in cooperation with the developer Panattoni is preparing a new logistics park close to Bratislava with
an investment of 1.5 billion crowns

BHS REAL ESTATE FUND entered the prospective industry 
and logistics market with an acquisition in Bratislava
A new fund oriented on investments into rental housing is under preparation
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mají ve svém regionu význačnou pozici a pojí je 
především zajímavá lokalita, dobrá dostupnost 
a dlouhodobé nájemní smlouvy. První akvizicí, 
kterou jsme uzavřeli v roce 2018, byla pražská 
kancelářská budova Oregon House přímo napro-
ti obchodnímu centru metropole Zličín. Nájemci 
mají v lokalitě, která je navíc v bezprostředním 
sousedství stanice metra a autobusového nádra-
ží s řadou příměstských a meziměstských spojů, 
veškeré zázemí v podobě sítě služeb, obchodů 
a restaurací. V budově samotné jsme nedávno 
otevřeli novou kantýnu pro zaměstnance. Místo 
nabízí fantastické napojení na pražský okruh 
a na dálnici D5 ve směru na Plzeň a Německo. 
Co nájemci oceňují, je i parkovací kapacita: na 
14 500 m2 máme 330 parkovacích stání. Za 
headline rent 12,90 eur tak získávají fi rmy, které 
v Oregon House sídlí, skvělé služby. V součas-
nosti máme s výjimkou 1 000 m2 budovu obsa-
zenou a dosavadní jednání naznačují, že se dům 
zaplní organicky ze strany stávajících klientů, 
kteří rostou a indikují expanzi. Registrujeme ale 
poptávky i od externích fi rem. Takže věřím, že do 
konce roku budeme mít plno.

V následujících dvou letech jste vstoupili 
vedle Prahy také do regionů – konkrétně do 
Ostravy a Plzně…

Do Ostravy jsme vstoupili na konci roku 2018 
akvizicí kancelářského parku The Orchard v šir-
ším centru města, nedaleko hlavního vlakového 
nádraží. Celkově park zahrnuje ve třech samostat-
ných budovách přes 34 tisíc m2, přičemž každá 
z nich nabízí 11 300 m2 moderních kancelářských 
ploch třídy A. Kromě kanceláří se v komplexu na-
cházejí i obchodní plochy a nájemcům je k dispo-
zici řada služeb, vedle kantýny např. restaurace, 
školka nebo fi tness. Chystáme také novou kavár-
nu. Komplex má i dostatek skladovacích prostor 
a více než 600 parkovacích míst. V sousedství 
je navíc čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními 
prostory, což je, stejně jako u našeho plzeňského 
projektu, další bonus pro naše klienty. 

Třetí akvizicí fondu, kterou jsme úspěšně uza-
vřeli loni navzdory omezením spojeným s pan-
demií, je Hamburk Business Center – novostav-
ba zkolaudovaná v roce 2019 a nejmodernější 
kancelářská budova v Plzni. Nachází se v loka-
litě U Prazdroje, tedy v pěší dostupnosti centra 
města a 300 metrů od vlakového i autobuso-
vého nádraží. Jedná se o komornější projekt 
se 7 500 m2 pronajímatelné plochy, jehož bene-
fi tem je i skvělá vizibilita a napojení na dálniční 
tahy směr Praha a Německo. Což je výhodou pro 
řadu technologických fi rem. O kvalitách budovy 

svědčí i fakt, že jeden z našich významných kli-
entů v Plzni zvítězil v letošní soutěži „Kanceláře 
roku“, což dokládá, že i v regionech lze vytvořit 
originální a jedinečné kancelářské prostory a in-
spirativní prostředí pro zaměstnance. Mezi ná-
jemci jsou v obou případech etablované společ-
nosti z řad českých a zahraničních fi rem.

Vaše nedávná akvizice v Bratislavě je prv-
ní investicí fondu v oblasti logistiky a první 
developerský projekt v portfoliu. Co bylo 
impulzem pro vstup fondu do nového seg-
mentu? Jaké nabídne nový park kapacity 
a standardy?
Panattoni Park Bratislava North skvěle doplní 
naše stávající portfolio kancelářských budov 
a přispěje k jeho segmentové i geografi cké di-
verzifi kaci. Pandemie díky výraznému nástupu 
internetového nakupování markantně zvýšila po-
ptávku po skladovacích plochách. Nabídneme 
tak nové moderní logistické a průmyslové pro-
story v době, kdy se trh potýká s nedostatkem 
kvalitní nabídky, navíc v lokalitě přímo u dálnice 

Hamburk Business Center, Plzeň
Investor: BHS Real Estate Fund

Kancelářský areál The Orchard v Ostravě (34 000 m2) ■ Investor: BHS Real Estate Fund
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motorway in the direction of Plzeň and Germany. 
The tenants also value the parking capacity: we 
have 330 parking spaces for 14,500 m2. For the 
headline rent of 12.90 euros, companies based 
in Oregon House are getting great services. 
With the exception of 1,000 m2, the building is 
currently occupied, and the negotiations so far 
suggest that the house will be fi lled organically 
by existing clients, who are growing and indicat-
ing expansion. However, we are also registering 
demand from external companies. So, I believe 
that by the end of the year we will be full.

In the two following years you entered the 
regions, namely Ostrava and Plzeň, in addi-
tion to Prague…
We entered Ostrava at the end of 2018 with the 
acquisition of The Orchard offi  ce park in the wid-
er city centre, near the main train station. In to-
tal, the park contains more than 34 thousand m2

in three separate buildings, each off ering 
11,300 m2 of modern category A offi  ce space. In 
addition to the offi  ces, there are also retail spac-
es and tenants have a number of services, in 
addition to a canteen, there is a restaurant, pre-
school and fi tness centre. We are also preparing 
a new café. The complex also has enough stor-
age space and more than 600 parking spaces. 
There is also a four-star hotel in the vicinity with 
conference facilities, which is another bonus for 
our clients, just like with our Plzeň project. 

The third acquisition of the fund, which we suc-
cessfully concluded last year despite the restric-
tions associated with the pandemic, is Hamburk 
Business Center – a new construction approved 
in 2019 and the most modern offi  ce building in 
Plzeň. It is located in the U Prazdroje locality, i.e., 
within walking distance of the city centre and 
300 meters from the train and bus stations. This 
is a smaller project with 7,500 m2 of leasable 
space, the benefi ts of which include great vis-
ibility and the connection to motorway routes in 
the direction of Prague and Germany. This is an 
advantage for many technology companies. The 

quality of the building is also evidenced by the 
fact that one of our important clients in Plzeň won 
this year’s “Offi  ce of the year” competition, which 
shows that even in the regions you can create 
original and unique offi  ce spaces and an inspir-
ing environment for employees. Established 
companies from the ranks of Czech and foreign 
fi rms are among the tenants are in both cases.

Your recent acquisition in Bratislava is the 
fund’s fi rst investment in the area of logistics 
and the fi rst development project in the port-
folio. What was the impulse for the fund’s en-
try into a new segment? What capacity and 
standards will the new park off er?
Panattoni Park Bratislava North will comple-
ment our existing portfolio of offi  ce buildings and 
contribute to its segmental and geographical 
diversifi cation. The pandemic has signifi cantly 
increased demand for storage areas due to the 
signifi cant rise in online shopping. Thus, we are 
off ering new modern logistics and industrial 
premises at a time when the market is facing 
a lack of a quality supply, in addition to the lo-
cation right by the D2 motorway, with excellent 
visibility and a connection to the main routes in 
the direction of Vienna, which is an hour’s drive 
away, Budapest, Brno and to Žilina and Warsaw 

to the north. The exit to Bratislava is approxi-
mately 6 km away and to Malacky 7 km. Thus, 
Bratislava’s vast consumer markets are reach-
able within a few minutes, so the territory off ers 
enormous potential. On the land in Plavecký 
Štvrtok, which has an area of 33 hectares, we 
are ready to build an industrial and logistics 
park with high added value over the course of 
two phases. In the fi rst phase we are planning 
to complete two halls with an area of 12,000 m2

and 6,000 m2. 

What is your expected construction sched-
ule? Will you begin building speculatively?
Yes, we got the project with its building permit and 
we want to start the construction this year. The 
general contractor is currently being selected. 
We expect to start the construction at the turn of 
October and November, with the completion of the 
fi rst phase slated for the beginning of next year. 
Some promising negotiations are currently under-
way and I believe that we could welcome the fi rst 
tenant in the fi rst half of 2022. We want to be at the 
front of the pack in the fi eld. Our goal is to off er 
spaces fulfi lling the highest demands in terms of 
energy, material and operating standards. We will 
therefore strive for one of the highest assessments 
of BREEAM environmental certifi cation.

Hamburk Business Center Pilsen ■ Investor: BHS Real Estate Fund
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D2, s vynikající viditelností a napojením na hlavní 
tahy směr Vídeň, která je dostupná do hodiny jíz-
dy, Budapešť, Brno i severně na Žilinu a Varšavu. 
Zhruba 6 km je vzdálený sjezd na Bratislavu 
a 7 km na Malacky. Rozsáhlé spotřební trhy 
Bratislavy jsou tak dosažitelné v horizontu něko-
lika minut, území tedy nabízí obrovský potenciál. 
Na pozemku v lokalitě Plavecký Štvrtok, který 
má rozlohu 33 hektarů, jsme připraveni vybudo-
vat ve dvou etapách průmyslový a logistický park 
s vysokou přidanou hodnotou. V první etapě 
plánujeme dokončit dvě haly o ploše 12 000 m2 
a 6 000 m2. 

Jaký předpokládáte harmonogram realiza-
ce? Zahájíte stavbu spekulativně?
Ano, získali jsme projekt se stavebním povo-
lením a letos chceme začít s výstavbou. V tuto 
chvíli probíhá výběr generálního dodavatele. 
Předpokládáme, že stavbu zahájíme na přelo-
mu října a listopadu, s dokončením první etapy 
počítáme na počátku příštího roku. V součas-
nosti probíhají některá slibná jednání a věřím, 
že v prvním pololetí roku 2022 bychom mohli 
přivítat první nájemce. Chceme být v oboru špič-
kou pelotonu. Naším cílem je nabídnout prostory 
splňující nejvyšší nároky co do energetických, 
materiálových i provozních standardů. Budeme 
tedy usilovat o jedno z nejvyšších hodnocení 
ekologické certifi kace BREEAM.

V jaké výši se bude pohybovat celková in-
vestice?
Celková investice do obou etap dosáhne zhruba 
1,5 miliardy korun.

Jaký podíl v projektu získal realitní fond 
BHS? Připravujete i další průmyslové a logi-
stické akvizice?
BHS Real Estate Fund má v projektu majoritní podíl 
a podobnou strategii chceme rozvíjet i do budouc-
na v případě dalších investic fondu. Developerskou 
společnost Panattoni považujeme za zkušeného 
a dlouhodobého partnera, nebráníme se ale spo-
lupráci s dalšími developery logistických a průmys-
lových nemovitostí na českém a slovenském trhu, 
kteří by byli koinvestory v projektech. Vedle develo-
pmentu (tzn. investic do pozemků s územním roz-
hodnutím a dobrým dopravním napojením) zvažu-
jeme také akvizice výnosových nemovitostí, tedy 
logistických parků, které jsou již v provozu a na-
bízejí potenciál dalšího rozvoje formou aktivního 
asset managementu. O dalších akvizicích již v tuto 
chvíli intenzivně jednáme a věřím, že přinejmenším 
jednu průmyslovou akvizici oznámíme ještě letos.

Vraťme se ještě ke kancelářským budovám. 
Fond má dosud v portfoliu výnosové nemo-
vitosti. Zvažujete i v tomto segmentu formu 
developmentu? Jak hodnotíte aktuální situ-
aci na českém kancelářském trhu?

Myslím, že pokud by nás oslovil některý z deve-
loperů s nabídkou realizovat na zajímavé adrese 
v Praze společný kancelářský development, který 
by byl dostatečně stavebně připravený (tedy při-
nejmenším s územním rozhodnutím), tak bychom 
na to s největší pravděpodobností kývli. Jsme 
novému developmentu otevřeni, chceme se nic-
méně soustředit na další investice do výnosových 
kancelářských budov, v tomto případě pouze 
v České republice. Očekáváme, že i v tomto seg-
mentu oznámíme v brzké době další akvizici.

Kancelářskému trhu nadále věříme. Míra neobsa-
zenosti se drží na stabilních hodnotách a fi rmy se 
po covidové pauze do kanceláří vrátily nebo za-
čínají vracet. Z řady průzkumů i diskuzí s nájemci 
a majiteli fi rem je zřejmé, že home offi  ce nedo-
káže nahradit společnou práci týmů, kdy klesá 
loajalita zaměstnanců, vzájemná komunikace 
i efektivita. Chuť vrátit se do kanceláří je patrná 
i u mladé generace, která je srostlá s technologi-
emi a práce na dálku jí nečiní problém. Právě tato 
skupina je ale vyloučením z týmu nejvíce zasaže-
na – juniorní pracovníci získávají své zkušenosti 
právě spoluprací se seniorními kolegy a bez prá-
ce v týmu stagnují a je prakticky zastaven jejich 
personální rozvoj. Lze tedy očekávat, že home 
offi  ce bude spíše bonusem pro zaměstnance než 
trvalou všeobecnou normou. Pandemie urychlila 
proces digitalizace a jisté změny pracovní politiky 
v souvislosti s fl exibilními pracovišti, který zapo-
čal již v minulosti. Některé fi rmy byly samozřejmě 
pandemií více ekonomicky zasaženy, jiné naopak 
v tomto období rostly, nabírají nové zaměstnan-
ce a expandují. Proptech revoluce, rozvoj e-co-
mmerce a nástup digitalizace také urychlily rozvoj 
řady perspektivních startupů, což vidíme např. 

Oregon House, Praha-Zličín ■ BHS Real Estate Fund 
plánuje další investice do kancelářských nemovitostí v ČR

Panattoni Park Bratislava North ■ V bezprostředním sousedství dálnice D2 vybuduje investiční fond BHS Real Estate Fund
ve spolupráci s developerem Panattoni ve dvou etapách moderní logistický a průmyslový areál za 1,5 miliardy korun
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What will the level of the total investment be?
The total investment in both phases will reach 
approximately 1.5 billion crowns.

What share in the project did the BHS Real 
Estate Fund acquire? Are you also preparing 
other industrial and logistics acquisitions?
BHS Real Estate Fund has a majority stake in the 
project and we want to develop a similar strategy 
in the future in the case of further investments 
of the fund. We consider Panattoni to be an ex-
perienced and long-term partner, but we are not 
against cooperation with other developers of lo-
gistics and industrial properties on the Czech and 
Slovak markets, who would be coinvestors in proj-
ects. In addition to development (i.e., investments 
into land with a zoning and planning decision and 
good transport connection), we are also consider-
ing acquisitions of income properties, i.e., logis-
tics parks that are already in operation and off er 
the potential for further development in the form 
of active asset management. We are already in in-
tensive negotiations for further acquisitions at this 
time and I believe that we will announce at least 
one industrial acquisition before this year is out.

Let’s go back to offi  ce buildings. So far, the 
fund has income property in the portfolio. 
Are you also considering the form of devel-
opment in this segment? How would you 
evaluate the current situation on the Czech 
offi  ce market?
I think that if any of the developers would contact 
us with an off er to realise a joint offi  ce develop-
ment at an interesting address in Prague that 
would be suffi  ciently prepared in terms of con-
struction (at least with a zoning and planning deci-
sion), we would most likely take it. We are open to 
new development, but we want to focus on further 
investments in profi table offi  ce buildings, in this 
case only in the Czech Republic. We expect to an-
nounce another acquisition in this segment soon.

We still believe in the offi  ce market. The vacancy 
rate is stable and companies have returned or 

are starting to return to their offi  ces after the co-
vid pause. From a number of surveys and dis-
cussions with tenants and business owners, it is 
clear that home offi  ce, where employee loyalty, 
communication and effi  ciency decline, cannot re-
place the team’s joint work. The desire to return 
to the offi  ce is evident even in the young genera-
tion, which grew up with technology and has no 
problem working remotely. But this group is the 
most aff ected by exclusion from the team – junior 
workers gain their experience by working with se-
nior colleagues, and without work in a team they 
stagnate and their personal development is virtu-
ally stopped. Thus, we can probably expect home 
offi  ce will be a bonus for employees rather than 
a permanent general standard. The pandemic 
accelerated the digitisation process and certain 
changes in the work policy in relation to fl exible 
workplaces, which already began in the past. Of 
course, some fi rms were hit harder economically 
by the pandemic, while conversely others have 
grown in this period, are recruiting new employees 
and expanding. The Proptech Revolution, the de-
velopment of e-commerce and the advent of digi-
tisation have also accelerated the development of 
a number of prospective startups, which we can 
see, for example, in Ostrava, where we register 
more demand for our project than in Prague.

Are you also preparing to enter one of the 
other market segments or open a new fund?
Yes, we are currently preparing a new invest-
ment fund for qualifi ed investors, which will fo-
cus on the currently fast-growing segment of 
rental housing. More than 500 investors are now 

investing through BHS REF, and rental fl ats are 
another asset that off ers interesting and long-
term sustainable potential. We would like to open 
the new real estate fund by the end of this year. 
Our goal will be both development projects and 
fi nished properties in Prague and in regional 
cities. These investments must be precisely 
structured and the project already adapted at an 
early stage to meet the needs of rental housing, 
which diff ers from standard owned fl ats: in terms 
of the size and layout of the fl ats, the location and 
facilities and services for the future clients. In this 
sense, we have a number of specifi c ideas and 
visions, so that the investment is truly effi  cient and 
the project is attractive for its users. The ideal form 
is therefore cooperation with the developer and 
a project that will be tailored to our needs.

We also see interest in cooperation from devel-
opers who realise that this may be an interesting 
opportunity for them to speed up their expan-
sion. They are spared the marketing costs and 
risks associated with the sale of individual fl ats, 
while another benefi t is the immediate provision 
of equity enabling the construction to start and 
also the easier acquisition of project fi nancing.

This also means a benefi t for cities and city dis-
tricts in terms of speeding up housing construc-
tion. Without new rental fl ats, cities lose their edu-
cated workforce and their development stagnates.

What investment capacity will both real es-
tate funds have?
Our intention is that the residential fund should 

The Orchard, Ostrava (34,000 m2 of A class offi  ce space) ■ Investor: BHS Real Estate Fund
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ultimately have a capacity of about 200 million 
euros, which is the equivalent of about 5 billion 
crowns. Thus, if we are counting on the standard 
volume of bank fi nancing, we can talk about in-
vestments totalling about 10 billion.

As regards the fund oriented on commercial (of-
fi ce and logistics) real estate – the BHS Real 
Estate Fund – we are ready to immediately in-
vest 1 billion crowns. In the case of exceptional 
attractive opportunities, we are able to as much 
as double this sum in the short term. We are cur-
rently monitoring the market closely, conducting 
advanced negotiations on several promising 
products in the offi  ce and logistics segment and 
I believe that we will announce two interesting 
acquisitions before the end of this year.

BHS Real Estate Fund SICAV a.s. is qualifi ed in-
vestor fund founded by the securities trader BH 
Securities and administered by the Amista invest-
ment company. BH Securities is one of the oldest 
securities traders in the Czech Republic. Through 
qualifi ed investor funds (BHS Private Equity Fund; 
BHS Option Income Fund, BHS Total Return Fund 
and Engine Classic Cars), it invests on the capi-
tal market, in corporate bonds, startups, shares, 
investment certifi cates, derivatives, and a wide 
range of other fi nancial instruments, but also for 
example in cars; represented by the BHS Real 
Estate Fund, it carries out investments in com-
mercial income properties and in development 
projects. The company, which is a subsidiary of 
Proxi Finance Group, currently manages assets 
(equity) in the amount of CZK 14 billion for private 
and corporate clients.

v Ostravě, kde registrujeme na našem projektu 
více poptávek než v Praze.

Připravujete také vstup do některého z dal-
ších segmentů trhu nebo otevření nového 
fondu?
Ano, v současné době připravujeme nový inves-
tiční fond pro kvalifi kované investory, který bude 
zaměřený na dnes rychle rostoucí segment 
nájemního bydlení. Prostřednictvím BHS REF 
dnes investuje více než 500 investorů a právě 
nájemní byty jsou dalším z aktiv, které nabízejí 
zajímavý a dlouhodobě udržitelný potenciál. Rádi 
bychom nový nemovitostní fond otevřeli do konce 
tohoto roku. Naším cílem budou jak developerské 
projekty, tak hotové nemovitosti v Praze i regio-
nálních městech. Tyto investice je nezbytné pre-
cizně strukturovat a projekt uzpůsobit již v počá-
teční fázi tak, aby odpovídal potřebám nájemního 
bydlení, které se od standardních vlastnických 
bytů liší: co do velikosti a dispozic bytových jedno-
tek, lokality i zázemí a služeb pro budoucí klienty. 
V tomto smyslu máme řadu konkrétních nápadů 
a vizí, tak aby investice byla skutečně efektivní 
a projekt atraktivní pro své uživatele. Ideální for-
mou je tedy spolupráce s developerem a projekt, 
který bude šitý na míru našim potřebám.

Zájem o spolupráci vnímáme i ze strany deve-
loperů, kteří si uvědomují, že to pro ně může 
být zajímavá příležitost k urychlení expanze. 
Odpadají jim náklady na marketing a rizika spo-
jená s prodejem jednotlivých bytových jednotek, 
dalším benefi tem je okamžité zajištění ekvity 
umožňující zahájení stavby a také snadnější zís-
kání projektového fi nancování.

Znamená to také přínos pro města a městské 
části z pohledu urychlení bytové výstavby. Bez 
nových nájemních bytů totiž města ztrácejí vzdě-
lanou pracovní sílu a stagnuje jejich rozvoj.

Jakou budou oba realitní fondy disponovat 
investiční kapacitou?
Naším záměrem je, aby měl rezidenční fond ve 
fi nále kapacitu cca 200 milionů eur, tzn. ekviva-
lent zhruba 5 miliard korun. Počítáme-li tedy se 
standardním objemem bankovního fi nancování, 
můžeme hovořit o investicích v souhrnné částce 
zhruba do 10 miliard.

Pokud se týká fondu změřeného na komerční 
(kancelářské a logistické) nemovitosti – BHS 
Real Estate Fund – jsme připraveni okamžitě in-
vestovat 1 miliardu korun. V případě výjimečné 
atraktivní příležitosti jsme v krátkém horizontu 
schopni tuto sumu navýšit i na dvojnásobek. 
V současnosti trh pozorně monitorujeme, vede-
me pokročilá jednání o několika perspektivních 
produktech v segmentu kanceláří i logistiky a vě-
řím, že dvě zajímavé akvizice zveřejníme ještě 
v letošním roce.

BHS Real Estate Fund SICAV a.s. je fond kva-
lifi kovaných investorů založený obchodníkem 
s cennými papíry BH Securities a administrova-
ný investiční společností Amista. BH Securities 
se řadí k nejstarším obchodníkům s cennými pa-
píry v Česku. Prostřednictvím fondů kvalifi kova-
ných investorů (BHS Private Equity Fund; BHS 
Option Income Fund, BHS Total Return Fund 
a Engine Classic Cars) realizuje investice na ka-
pitálovém trhu, investuje do korporátních dluho-
pisů, startupů, akcií, investičních certifi kátů, de-
rivátů i škály dalších fi nančních instrumentů, ale 
také např. do automobilů; v zastoupení BHS re-
alitního fondu realizuje investice do komerčních 
výnosových nemovitostí a do developerských 
projektů. Firma, která je dceřinou společností 
Proxi Finance Group, spravuje v současnosti pro 
privátní i korporátní klientelu aktiva (ekvitu) ve 
výši 14 miliard korun.

Do konce tohoto roku plánuje BHS otevřít nový fond 
pro kvalifi kované investory zaměřený na investice do 
nájemního bydlení

BHS is preparing a new investment fund for qualifi ed 
investors, which will focus on the currently fast-growing 
segment of rental housing
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Developerská společnost CPI Property 
Group zahájí v únoru příštího roku výstavbu 
Jižní zóny, první fáze jednoho z největších 
revitalizačních projektů v širším centru Brna. 
Do roku 2026 vdechne život nejjižnější části 
budoucí městské čtvrti protkané veřejnými 
prostory a provázané s okolím, v niž promění 
investicí 22 miliard korun dnes již kompletně 
vyčištěný 22hektarový brownfi eld někdejší 
továrny. Nová část města nabídne prostor 
pro bydlení, práci, nakupování, sport i zába-
vu 20 až 30 tisícům lidí. V první z etap vznikne 
v území 4 hektarů 110 000 m2 hrubé podlažní 
plochy v šesti kancelářských budovách a 3 re-
zidenčních blocích se čtyřmi stovkami bytů, 

obchody a službami v parteru. Pulzujícím 
srdcem Jižní zóny, prolnuté zelenými plocha-
mi, cyklostezkami a vodními prvky, bude pa-
mátkově chráněný objekt Výtopny, která se 
představí jako komunitní centrum s galerií, 
restaurační zónou a venkovním food marke-
tem na nově vytvořeném náměstí. Z jihu na 
sever protne Jižní zónu 28 metrů široký měst-
ský bulvár lemovaný stromy, kavárnami a ob-
chody. Ten napojí území Nové Zbrojovky na 
páteřní dopravní systém města. Za designem 
první etapy stojí ateliéry Kuba & Pilař archi-
tekti, A69 - architekti a Cojocaru Architekti 
spolu holandským krajinným architektem 
Lodewijkem Baljonem.

Nová Zbrojovka – nová městská čtvrť v širším centru Brna nabídne v příštích letech prostory pro bydlení, práci, sport i relaxaci pro 20–30 tisíc lidí. Srdcem první etapy nové čtvrti bude veřejné 
náměstí s kulturním a komunitním centrem ve zrekonstruované historické budově někdejší výtopny ■ Developer: CPIPG

 NASTÁVÁ ČAS pro Novou Zbrojovku
V širším centru Brna vyroste nová čtvrť pro 20–30 tisíc lidí

Miroslav Pekník, ředitel developmentu pro brněnský region 
CPI Property Group
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The development company CPI Property 
Group will begin the construction of Jižní 
zóna, the fi rst phase of one of the largest revit-
alisation projects in the wider centre of Brno. 
By 2026, the southernmost part of the future 
urban neighbourhood intersected by public 
spaces and connected with the surround-
ing area, into which 22 billion crowns will be 
invested, will breathe new life into the now 
completely cleaned 22-hectare brownfi eld 
of a former factory. The new area of the city 
will off er space for housing, work, shopping, 
sports and entertainment for 20 to 30 thou-

sand people. In the fi rst phase, 110,000 m2 of 
gross fl oor area will be going up in six offi  ce 
buildings and 3 residential blocks with four 
hundred fl ats, as well as shops and services 
on street level, all on an area of 4 hectares. 
The vibrant heart of Jižní zóna, interweav-
ing green areas, cycling paths and water 
features, will be the listed Výtopna building, 
which will be presented as a community cen-
tre with a gallery, restaurant zone and out-
door food market on a newly-created square. 
Jižní zóna is intersected from south to north 
by a 28-meter-wide urban boulevard lined 

Nová Zbrojovka, Brno ■ The vibrant heart of the 1st phase – „Jižní zóna“, interweaving green areas, cycling paths and water features, will be the listed Výtopna building, which will be presented 
as a community centre with a gallery, restaurant zone and outdoor food market on a newly-created square ■ Developer: CPIPG

THE TIME HAS COME for Nová Zbrojovka
A new neighbourhood for 20–30 thousand people will be going up in the wider centre of Brno

Nová Zbrojovka, Brno ■ Developer: CPIPG
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Nový impulz dostala revitalizace areálu bývalé 
Zbrojovky, prostírající se mezi řekou Svitavou, 
židenickým vlakovým nádražím a komplexem 
Vojenské nemocnice v Lazaretní ulici, v pro-
sinci 2020 schválením změny územního plá-
nu. Po něm následoval podpis Memoranda 
o spolupráci na infrastruktuře, výstavbě nového 
městského bulváru a mostu s městem Brnem. 
Na budoucí podobu mostu přes řeku Svitavu, 
který je klíčový pro napojení Nové Zbrojovky 
na frekventovaný dopravní uzel, Tomkovo ná-
městí, se nyní město chystá vypsat architekto-
nickou soutěž. „Za velký úspěch považuji také 
uzavření dohody ohledně protipovodňových 
opatření, do jejichž realizace jsme se aktivně 
zapojili,“ uvádí Miroslav Pekník, ředitel deve-
lopmentu pro brněnský region CPI Property 
Group. „Poskytneme za tímto účelem městu 1,5 
hektaru pozemků, tak aby mezi řekou Svitavou 
a navazujícím pásem bytových domů mohlo 
vzniknout 18 metrů široké příjemné živé ná-
břeží s cyklostezkou, zelení, stromy, stánky 
a kavárničkami.“ Směrem k domům se bude 
nábřeží stupňovitě zvedat až ke stěně podzem-
ních garáží, které budou ve směru od řeky tvořit 
protipovodňovou bariéru. 

Městské bydlení u vody
Podél nábřeží vyrostou podle schváleného 
master planu dva členité bloky bytových domů 
s prostornými zahradami ve vnitroblocích a zele-
nými střechami, terasami a balkóny nabízejícími 
otevřený výhled na řeku. Byty v blocích A a B 
budou vzhledem ke své atraktivní poloze urče-
ny primárně k prodeji do osobního vlastnictví. 
Spektrum bytů ve velikostech od 1kk po 4kk do-
plní luxusní mezonety o rozloze až 200 m2 v nej-
vyšších podlažích. Parter domů oživí retailové 
jednotky nabízející prostor pro obchody a služby; 
v sousedství plánuje developer výstavbu mateř-
ské školky. „Jednotlivé bloky budou výškově 
rozrůzněné a také jejich fasády budou členité, 
s předsazenými prvky nebo vysunutými a za-
sunutými hmotami,“ popisuje Miroslav Pekník. 
„Výška domů začne v bloku A na pěti až šesti 
podlažích a vystoupá až do osmi nebo devíti pa-
ter. Na zelených střechách bychom rádi vytvořili 
pro obyvatele společné pobytové terasy.“ Z nich 
se nabídne jedinečný výhled na město.

Třetí blok bytových domů (C) vznikne podél ulice Na 
Berance. Rezidence, které budou situovány blíže 
centrální části, by měly být určeny spíše k nájemní-

mu bydlení, které má ve čtyřsettisícovém Brně strmě 
rostoucí potenciál. Realizace prvních 200–300 bytů 
v blocích A a C, navržených architekty A69, by podle 
Pekníka měla začít v lednu roku 2024. 

Moderní kanceláře nejen 
v industriálním stylu
Výstavbě bytových domů v Jižní zóně bude 
předcházet rekonstrukce někdejšího sídla 
ředitelství Zbrojovky, označovaného jako bu-
dova D1. V jejím sousedství pak vyroste první 
novostavba v Nové Zbrojovce, kancelářská 
budova D4. CPI Property Group zahájí práce 
na obou projektech v únoru 2022, vydání sta-
vebního povolení očekává letos na podzim. Do 
konce roku 2022 by měl mít developer v ruce 
stavební povolení na všechny budovy Jižní zóny. 
Tempo výstavby dalších administrativních bu-
dov – D2, D3 a D5 – bude podle slov Miroslava 
Pekníka záviset na poptávce na trhu. 
  
Budova ředitelství situovaná u jižního vstu-
pu do areálu bude prvním ze dvou historických 
objektů, které plánuje CPIPG v rámci Jižní 
zóny zachovat a zrekonstruovat. Po dokončení 
v roce 2023 nabídne objekt v přízemí stravova-
cí zónu, pražírnu kávy, ateliéry, prostory pro 
výstavy a fi tness centrum. První patro obsadí 
brněnské sídlo společnosti CPIPG, ve dru-
hém poschodí vzniknou coworkingové prosto-
ry a na střeše terasa s velkou kavárnou. Nový 
design interiéru budovy navrhli architekti brněn-
ského studia KOGAA.  

„Služby, které v objektu vzniknou, využijí také 
budoucí nájemci prostor v sousední administ-
rativní budově. Je proto důležité, aby byla mo-
dernizace dokončena v předstihu a noví klienti, 
kteří se budou stěhovat do budovy D4, zde měli 
od počátku k dispozici restauraci, kavárnu nebo 
fi tness,“ uvádí Miroslav Pekník. Provozovatelem 
služeb bude společnost Industra. Ta nyní v areá-
lu působí v bývalé kompresorovně v sousedství 
rozlehlého historického objektu „Industry“, jehož 
rekonstrukce proběhne v rámci třetí fáze revitali-

Nová Zbrojovka, Brno ■ Podél nábřeží vyrostou dva členité bloky bytových domů s prostornými zahradami ve vnitroblocích
a zelenými střechami, terasami a balkóny nabízejícími otevřený výhled na řeku ■ Developer: CPIPG
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with trees, cafés and shops. It connects the 
territory of Nová Zbrojovka to the city’s back-
bone transportation system. The ateliers 
Kuba & Pilař architekti, A69 - architekti and 
Cojocaru Architekti are behind the design of 
the fi rst phase together with the Dutch land-
scape architect Lodewijk Baljon.

The revitalisation of the former Zbrojovka com-
plex, which is situated between the Svitava River, 
the Židenice Train Station and the military hospi-
tal complex in Lazaretní Street, received a new 
impulse in December 2020 with the approval of 
changes to the zoning plan. It was followed by 
the signing of a Memorandum of Cooperation on 
the infrastructure and the construction of the new 
city boulevard and bridge with the city of Brno. 
The city is now preparing to launch an architec-
tural competition for the future appearance of 
the bridge over the Svitava River, which is of cru-
cial importance for connecting Nová Zbrojovka 
to the busy transport node, Tomkovo náměstí. 
“I also consider it a great success to conclude 
an agreement on fl ood protection measures, in 
the implementation of which we actively par-
ticipated,” stated Miroslav Pekník, CPI Property 
Group’s Director of Development for the Brno 
Region. “For this reason, we will be providing the 
city with 1.5 hectares of land so that an 18-me-
tre-wide pleasant lively embankment with 
a cycling path, greenery, trees, stands and 
cafés can be created between the Svitava River 
and the adjacent zone of blocks of fl ats.” Toward 
these buildings, the embankment will rise gradu-
ally up to the wall of the underground garages, 
which will form a fl ood barrier from the river. 

Urban living by the water
Along the embankment, according to the approved 
master plan, two articulated blocks of residential 
buildings will be going up, with spacious gardens in 
the inner courtyards and green roofs, terraces and 
balconies off ering an open view of the river. Due 
to their attractive location, the fl ats in blocks A and 
B will primarily be for sale. The spectrum of fl ats in 

sizes ranging from one to four rooms with kitchen-
ettes will be supplemented by luxury duplexes with 
areas of up to 200 m2 on the uppermost fl oors. The 
street level of the buildings will come to life with retail 
units off ering space for shops and services. The de-
veloper also plans on building a kindergarten in the 
vicinity. “The individual blocks will vary in height and 
their façades will also be articulated, with elements 
set forward, and extended and retracted masses,” 
explained Miroslav Pekník. “The height of the build-
ings starts at fi ve to six storeys in block A and rises 
to eight or nine fl oors. On the green roofs we would 
like to create common terraces for residents.” They 
will off er a unique view of the city.

The third block of residential buildings (C) will 
be going up along Na Berance Street. The 
residences, which will be situated closer to the 
central part, should be designated more for 
rental housing, which has a growing potential in 
Brno, with its four hundred thousand residents. 
According to Pekník, the construction of the 
fi rst 200–300 fl ats in blocks A and C, designed 
by the architects from A69, should commence 
in January 2024. 

Modern offi  ces not only in 
an industrial style
The construction of the blocks of fl ats in Jižní 
zóna will be preceded by the reconstruction of 
the former headquarters of the Zbrojovka di-
rectorate, designated as building D1. In its vicin-
ity, the fi rst new building in Nová Zbrojovka, 
the D4 offi  ce building, will be built. CPI 
Property Group will start work on both projects 
in February 2022; it expects the building permit 
will be issued this autumn. By the end of 2022, 
the developer should have a building permit in 
hand for all the buildings of Jižní zóna. The pace 
of construction of the further offi  ce buildings (D2, 
D3 and D5) will depend on market demand, ac-
cording to Miroslav Pekník. 

Nová Zbrojovka in Brno will off er a modern living design at 
the river ■ Developer: CPIPG

Nová Zbrojovka – Jižní zóna, Brno ■ The new area of the city will off er space for housing, work, shopping, sports and 
entertainment for 20 to 30 thousand people. In the fi rst phase, 110,000 m2 of gross fl oor area will be going up in six offi  ce 
buildings and 3 residential blocks with four hundred fl ats, as well as shops and services on street level, all on an area of 
4 hectares ■ Developer: CPIPG
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zace. V současných prostorech provozuje mladá 
dynamická fi rma škálu aktivit, jako je divadlo, ga-
lerie, pražírna kávy nebo dílny s 3D tiskárnami 
a obráběcími stroji. Ty nabízí k pronájmu např. 
umělcům a studentům, kteří následně své rea-
lizace mohou vystavit v galerii. Z kompresorov-
ny se Industra přesune v budoucnu do objektu 
Výtopny, kde jí plánuje developer svěřit provoz 
komunitního centra s paletou společenských, 
kulturních a gastronomických služeb.

Budova D4 nabídne celkem 12 000 m2 prona-
jímatelných ploch. Šest pater objektu zaujmou 
moderní kanceláře, doplněné v přízemí coworkin-
govými a komerčními prostory. „Rádi bychom měli 
v každé budově 10 % coworkingových prostor 
jako rezervu pro startupy, nové klienty na krátko-
dobý kontrakt, nebo fl exi space pro dlouhodobé 
nájemce, kteří potřebují dočasně rozšířit své pro-
story např. na konkrétní projekt nebo zakázku,“ 
vysvětluje Miroslav Pekník. Hlavní hmota budovy 
D4 bude mít klasický obdélníkový půdorys, který 
nabízí možnost nejefektivnějšího využití prostoru. 
Na úrovni 4. poschodí bude do objektu vsazený 
menší štíhlý „prst“ stojící na vysokých sloupech. 
Ten zvětší podlahovou plochu 4.–7. podlaží 
z 1 500 m2 na více než 2 000 m2 a bude z něj 
také přístup na rozlehlé terasy na střeše hlavní 

budovy. „O prostory registrujeme už nyní znač-
ný zájem. Jednání s potenciálními nájemci jsou 
v pokročilé fázi. Očekáváme, že první jména by-
chom mohli zveřejnit již v září nebo v říjnu,“ uvádí 
Pekník. S dokončením počítá developer v roce 
2023. Následovat bude stavba dvou navazujících 
administrativních budov D2 a D3, které budou 
spojeny krčkem poskytujícím opět oblíbené ven-
kovní relaxační prostory.

Organická dominanta
Budova D5 (11 000 m2), která se od ostatních 
objektů bloku D bude lišit svou výškou 12 pa-
ter, organickým tvarem a zlatou lamelovou 
fasádou, zaujme exkluzivní polohu na nároží 
Šámalovy ulice a nového městského bulvá-

ru. „Jedná se o ideální objekt pro sídlo jednoho 
klienta, který ocení prostory v ikonické budově 
s vynikající viditelností a vlastní recepcí,“ popi-
suje Miroslav Pekník. „Zároveň bude tvořit do-
minantu vítající příchozí od hlavního vstupu do 
jižní části Nové Zbrojovky.“ Autorem designu je 
(stejně jako u ostatních administrativních budov 
bloku D) interní architektonický tým CPIPG.

Srdce Jižní zóny  
Výstavbu první etapy nové čtvrti završí developer 
renovací historické budovy bývalé Výtopny
korunované vysokým cihlovým komínem, již pro-
mění do roku 2026 v nové komunitní a kulturní 
centrum s gastrozónou, coworkingovými pro-
story a uměleckou galerií. Industriální objekt, kte-
rý se pyšní unikátním geniem loci, bude po citlivé 
rekonstrukci pulzujícím srdcem celé Jižní zóny 
a dominantou náměstí, kde se na ploše plných 
2 000 m2 mohou konat nejrůznější společenské 
a kulturní akce. Atmosféru podpoří vedle zeleně 
a vodních prvků také venkovní zastřešené tržiš-
tě s nabídkou lokálních potravin, čerstvých pro-
duktů a zajímavých gastrokonceptů a fresh barů. 
Na protilehlé straně bude náměstí uzavírat ori-
ginální novostavba v industriálním stylu (E) 
s typickou členitou světlíkovou střechou, kde se 
počítá s administrativní funkcí a živým městským 
parterem. V jejím sousedství vyroste v budouc-
nu výškový objekt moderní ubytovny pro mladé 
profesionály.

ZET.offi  ce 
První ucelená etapa proměny brownfi eldu 
Zbrojovky v novou městskou čtvrť navazuje na 
úspěšnou přestavbu objektu bývalé nářaďovny 
v severní části areálu v moderní administrativní 

Nová Zbrojovka, Brno – v rámci Jižní zóny vznikne 
kancelářská dominanta organických tvarů se zlatými 
lamelami ■ Developer: CPIPG

Nová Zbrojovka – v revitalizované historické budově 
výtopny vznikne umělecká galerie ■ Developer: CPIPG
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The directorate building, located at the south-
ern entrance to the complex, will be the fi rst of two 
historical buildings within Jižní zóna that CPIPG 
plans on preserving and reconstructing. After 
completion in 2023, the building will off er a din-
ing zone on the ground fl oor, a coff ee roastery, 
studios, exhibition spaces and a fi tness cen-
tre. The fi rst fl oor will be occupied by the Brno 
headquarters of CPIPG, coworking spaces 
will be created on the second fl oor and there will 
be a terrace with a large café on the roof. The 
new interior design of the building comes from the 
architects of the KOGAA studio in Brno.  

“The services that will arise in the building will 
also be used by future tenants of the adjacent 
offi  ce building. It is therefore important that the 
modernisation is completed in advance and the 
new clients who move to the D4 building have 
a restaurant, café and fi tness centre available 
from the very beginning,” stated Miroslav Pekník. 
The operator of the services will be Industra, 
which now operates in the former compressor 
room in the large nearby historical “Industry” 
building, the reconstruction of which will take 
place within the third phase of the revitalisation. 
In the current spaces, the young dynamic com-
pany operates a range of activities such as a the-
atre, gallery, coff ee roastery and workshops with 
3D printers and machine tools. They off er these 
for rent to artists and students, for example, who 
can subsequently display their resulting work in 
the gallery. In the future, Industra will move from 
the compressor room to the Výtopna building, 
where the developer plans to entrust it with the 
operation of a community centre with a palette of 
social, cultural and gastronomic services.

The D4 building will off er a total of 12,000 m2

of leasable space. Modern offi  ces will take up 
the six fl oors of the building, supplemented on 
the ground fl oor by coworking and commercial 
spaces. “We would like to have coworking space 
as 10 % of each building as a reserve for start-
ups, new clients for short-term contracts or fl ex-

ible space for long-term tenants who need to 
temporarily expand their premises, for example, 
for a specifi c project or order,” explained Miroslav 
Pekník. The main mass of the D4 building will 
have a classic rectangular ground plan, which 
off ers the possibility of the most effi  cient use of 
space. On the level of the fourth storey, a smaller 
slender “fi nger“ standing on high columns will be 
inserted into the building. It will increase the fl oor 
area of the 4th–7th fl oors from 1,500 m2 to more 
than 2,000 m2 and there will also be access to 
the large terraces on the roof of the main build-
ing from it. “We are already registering a great 
deal of interest in the spaces. Negotiations with 
potential tenants are at an advanced stage. We 
expect that we could release the fi rst names in 
September or October,” Pekník said. The devel-
oper plans to complete these buildings in 2023. 
This will be followed by the construction of two 
related offi  ce buildings D2 and D3, which will 
be connected by a link providing once again the 
popular outdoor relaxation areas.

Organic landmark
The D5 building (11,000 m2), which will diff er 
from the other buildings of block D by its height 
of 12 storeys, organic shape and golden la-
mella façade, will be in an exclusive position 
on the corner of Šámalova Street and the 
new city boulevard. “This is an ideal building 
for the headquarters of a single client that will 
appreciate the spaces in an iconic building with 
excellent visibility and its own reception,” de-
scribed Miroslav Pekník. “At the same time, it will 
be a dominant feature welcoming those coming 
from the main entrance to the southern part of 
Nová Zbrojovka.” The author of the design is (as 
with other block D offi  ce buildings) CPIPG’s in-
ternal architectural team.

The heart of Jižní zóna  
The developer will complete the construction of 
the fi rst phase of the new neighbourhood with 
the renovation of the historical Výtopna 
building, the former heating plant crowned by 

a high brick smokestack, which will be trans-
formed into a new community and cultural 
centre with a food court, coworking spaces and 
an art gallery by 2026. After sensitive recon-
struction, the industrial building, which boasts 
a unique genius loci, will be the pulsating heart 
of the entire Jižní zóna and the landmark of the 
square, where various social and cultural events 
can take place on an area of 2,000 m2. In addi-
tion to the greenery and water features, the at-
mosphere will be underscored by an outdoor 
covered marketplace off ering local food, fresh 
products and interesting eating concepts and 
fresh bars. On the opposite side, the square will 
be closed by an original new building in an in-
dustrial style (E) with a typical articulated sky-
light roof. Here an offi  ce function and a lively city 
street level are envisaged. Next to it, a high-rise 
building of modern accommodations for young 
professionals will be going up in the future.

ZET.offi  ce 
The fi rst comprehensive phase of the transforma-
tion of the Zbrojovka brownfi eld into a new urban 

ZET.offi  ce – the offi  ce building attracted Kiwi.com as
the anchor tenant

Nová Zbrojovka – the construction of „Jižní zóna“ – 
the 1st phase – is expected to start in the next year
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budovu ZET.offi  ce. Tu CPIPG uvedla do provozu 
v rámci nulté fáze již loni a v současnosti nabízí ma-
lou ochutnávku toho, nač se mohou zaměstnanci 
kanceláří i obyvatelé Brna v nové čtvrti těšit: develo-
per zde investicí 20 milionů korun vytvořil rozsáhlý 
park s širokou paletou možností sportovního vyžití 
i relaxace. Zároveň se tu otevřel originální prostor 
pro pořádání akcí pro nájemce i veřejnost, a pro-
mítá zde pravidelně i letní kino. ,,Zájemci o sport 
si mohou zahrát fotbal, streetball, volejbal, vyu-
žít workoutové hřiště, zaběhat si na běžeckém 
oválu a osvěžit se ve food pointu z mobilních 
buněk, nabízejícím škálu lákavých specialit,“ po-
pisuje Pekník. Na základě návrhu holandského 
krajinného architekta Lodewijka Baljona, který se 
podílel i na master planu Jižní zóny, bylo již v území 
vysazeno přes 240 nových stromů.

Budova samotná nabízí v sedmi patrech loftové 
kanceláře doplněné dvoupatrovou střešní tera-
sou poskytující nádherný výhled na Petrov i na 
hrad Špilberk. Jádro tvoří atrium, z něhož stoupají 
k horní úrovni vyhlídkových teras točité designové 
kovové schody. Objekt s netradičně řešeným in-
teriérem přilákal do areálu známá jména: prosto-
ry si zde pronajímají např. fi rmy Kiwi.com nebo 
Axians redtoo. Provozovatelem restaurace 

a kavárny s názvem re.SET v prvních dvou pod-
lažích je společnost VIOLI res. Zatímco prodejce 
letenek Kiwi.com obsadil 10 500 m2 na pěti pat-
rech, Axians redtoo operuje na 1 700 m2. „Objekt 
je pronajatý ze 70 % a s dalšími vážnými zájemci 
nyní jednáme. Předpokládáme, že do konce roku 
bude obsazeno 95 % ploch,“ netají uspokojení 
Pekník. Design budovy je dílem ateliéru A PLUS.

Udržitelný koncept – první BREEAM 
Communities v Česku
V celém projektu klade developer důraz neje-
nom na kvalitní architekturu, ale také na špič-
kovou technickou kvalitu budov, udržitelnost, 
využití obnovitelných zdrojů a minimalizaci kar-
bonové stopy. Nejvíce je tato snaha patrná právě 
na administrativních objektech, které budou mít 
extenzivní zelené střechy umožňující záchyt 
dešťové vody a její využití pro zavlažování. Na 
střechách budou umístěny i solární panely, 
které umožní pokrýt 30 % energie potřebné na 
provoz areálu z vlastních zdrojů. „Každá budo-
va splní průkaz energetické náročnosti třídy A. 
Bude reagovat na množství lidí uvnitř objektu 
a podle toho sama upraví vnitřní prostředí,“ po-
pisuje Miroslav Pekník. „Všechny budovy budou 
splňovat taxonomii EU, která je svými parametry 

srovnatelná s certifi kací BREEAM Excellent. 
Jako první developer v ČR aspiruje CPIPG také 
na získání certifi kátu BREEAM Communities, 
který hodnotí nejenom udržitelnost budov sa-
motných, ale i kvalitu celého projektu nové čtvrti 
včetně veřejných prostranství, dopravní infra-
struktury, podílu zeleně, občanské vybavenosti 
a přínosů pro širší komunitu v okolí.“ 

Dopravní obslužnost Jižní zóny i celé čtvrti Nová 
Zbrojovka zajistí 28 metrů široký bulvár se 
dvěma dopravními pruhy pro auta a pruhem pro 
cyklisty v každém směru, který naváže na živou 
Šámalovu ulici. Na opačné straně území bude 
pokračovat na nový most přes řeku Svitavu a dále 
pak Novou Dukelskou ulicí až na Tomkovo ná-
městí, ze kterého je vynikající spojení na městský 
okruh a na dálnici D1. Kolmo na bulvár, který pro-
tne území Nové Zbrojovky od jihu na sever, bude 
prostorem náměstí v Jižní zóně procházet nová 
pěší třída s cyklostezkou, která naváže na plá-
novanou lávku pro pěší přes řeku Svitavu. Na 
druhé straně (směrem na východ) projde tunelem 
pod železnicí až k nádraží Židenice a dále naváže 
na rozvinutý systém brněnských městských cyklo-
stezek. Další cyklostezka povede přímo zeleným 
nábřežím podél řeky.

Město krátkých vzdáleností
Záměrem developera je napojit území sítí komu-
nikací pro pěší, cyklisty i automobily plynule na 
okolní město, tak aby se Jižní zóna a postupně 
celá oblast Nové Zbrojovky stala jeho organickou 
součástí, která doplní nabídku bydlení, pracov-
ních příležitosti i nakupování, nejrůznějších slu-
žeb a sportovních i odpočinkových aktivit nejen 
pro obyvatele lokality, ale celého Brna. „To je zá-
měr, ke kterému směřujeme ve spolupráci s měs-
tem Brnem, jehož vedení si ve svém programu 
vytklo jako prioritu pro volební období revitalizaci 
brownfi eldů a rozšíření nabídky bydlení ve měs-
tě,“ uvádí Miroslav Pekník. Celkem by v nové čtvrti 
mohlo přibýt více než 2 500 bytů. „Naším společ-
ným cílem je vytvořit město krátkých vzdáleností, 
které bude žít sedm dní v týdnu 24 hodin denně.“ 

Nová Zbrojovka – ZET.offi  ce – v rámci nulté fáze dokončil developer CPIPG v severní části čtvrti moderní kancelářskou 
budovu ZET.offi  ce, která přilákala prestižní nájemce. Zároveň se zde otevřel originální prostor pro pořádání kulturních 
a sportovních akcí, nabízející mimo jiné sportoviště pro fotbal, streetball, volejbal, workoutové hřiště, pestrou nabídku 
gastrokonceptů a promítá zde i letní kino ■ Developer: CPIPG
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neighbourhood follows the successful recon-
struction of the former tool factory in the northern 
part of the complex into the modern offi  ce build-
ing ZET.offi  ce. CPIPG put this into operation last 
year during the pilot phase and it currently off ers 
a small taste of what the employees of the offi  ces 
and residents of Brno can look forward to in the 
new neighbourhood: the developer has created 
a large park with a wide range of sports and lei-
sure opportunities through an investment of CZK 
20 million. At the same time, it opened an original 
space here for organising events for tenants and 
the public and an outdoor cinema also regularly 
screens fi lms here. “Those interested in sports 
can play football, streetball, volleyball, use the 
workout facilities, jog on a running oval and 
refresh themselves in the food point from mo-
bile cells off ering a range of attractive specialities,” 
Pekník described. Based on a design by Dutch 
landscape architect Lodewijk Baljon, who also 
contributed to Jižní zóna’s master plan, more than 
240 new trees were planted in the area.

The building itself off ers loft offi  ces on seven 
fl oors, complemented by a two-storey rooftop 
terrace providing a beautiful view of Petrov and 
Špilberk Castle. The core consists of an atrium 
from which designer spiral metal stairs climb 
to the upper level of observation terraces.  The 
building with an untraditional interior design at-
tracted famous names to the complex: The spac-
es are rented by companies such as Kiwi.com
or Axians redtoo. The operator of a restaurant 

and café called re.SET on the fi rst two fl oors is 
VIOLI res. While the airline ticket vendor Kiwi.
com occupied 10,500 m2 on fi ve fl oors, Axians 
redtoo operates on 1,700 m2. “The building is 
70 % leased and we are currently negotiating with 
other serious candidates. We assume that by the 
end of the year, 95 % of the area will be occupied,” 
Pekník estimates with satisfaction. The building 
design is the work of the studio A PLUS.

A sustainable concept – the fi rst 
BREEAM Communities in the Czech 
Republic
Throughout the project, the developer has 
placed an emphasis not only on quality archi-
tecture, but also on the state-of-the-art technical 
quality of the buildings, sustainability, the use of 
renewable resources and the minimisation of its 
carbon footprint. This eff ort is most obvious in 
the offi  ce buildings, which will have extensive 
green roofs enabling the capture of rainwater 
and its use for watering plants. Solar panels
will also be placed on the roofs to cover 30 % 
of the energy needed to operate the complex 
from its own resources. “Each building will meet 
the Class A display energy performance certifi -
cate. It will react to the number of people inside 
the building and will adjust the indoor environ-
ment accordingly,” says Miroslav Pekník. “All the 
buildings will comply with the EU taxonomy, 
the parameters of which are comparable with 
BREEAM Excellent certifi cation. CPIPG is also 
the fi rst developer in the Czech Republic to as-
pire to the BREEAM Communities certifi cate, 
which evaluates not only the sustainability of the 
buildings themselves, but also the quality of the 
entire project of the new neighbourhood, includ-

ing public spaces, transport infrastructure, the 
share of greenery, civic amenities and benefi ts 
for the wider community in the vicinity.” 

The 28-meter-wide boulevard with two traf-
fi c lanes for cars and a lane for cyclists in 
both directions, which will connect to the busy 
Šámalova Street, will ensure the accessibility of 
Jižní zóna and the whole Nová Zbrojovka neigh-
bourhood. On the opposite side of the territory, it 
will continue onto a new bridge over the Svitava 
River and then along Nová Dukelská Street to 
Tomkovo náměstí, from where there is an excel-
lent connection to the city ring road and the D1 
motorway. Perpendicular to the boulevard, which 
crosses the territory of Nová Zbrojovka from 
north to south, a new pedestrian street with 
a cycling path, which connects to a planned 
footbridge across the Svitava River, will 
pass through the square in Jižní zóna. On the 
other side (towards the east), it passes through 
a tunnel under the railway line and leads to the 
Židenice railway station and further connects to 
the developed system of Brno city bike paths. 
Another cycling path will run directly on the 
green embankment along the river.

City of short distances
The developer’s intention is to smoothly connect the 
area with roads for pedestrians, cyclists and cars to 
the surrounding city, so that Jižní zóna and eventu-
ally the entire area of Nová Zbrojovka became an 
organic part of the city, complementing the off er 
of housing, employment opportunities, shopping, 
various services and sports and leisure activities not 
only for residents of the locality, but for all of Brno. 
“That is the plan that we are aiming at in cooperation 
with the city of Brno, whose leadership has declared 
brownfi eld revitalisation and the expansion of the 
city’s off er of housing as a priority in its programme 
for the election period,” said Miroslav Pekník. In 
total, more than 2,500 fl ats could be added in the 
new neighbourhood. “Our common goal is to create 
a city of short distances that will be lively seven days 
a week, 24 hours a day.” 

Nová Zbrojovka – ZET.offi  ce – the amenities zone for sport 
and relaxation ■ Developer: CPIPG

Nová Zbrojovka – ZET.offi  ce – the amenities zone for sport 
and relaxation ■ Source: CPIPG
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Od srpna vyrůstá v sousedství stanice metra 
Radlická v Praze 5 první etapa městské čtvrti 
Nová Waltrovka. Společnost Penta Real Estate 

navazuje v lokalitě na pomezí pražských 
Jinonic a Radlic na svůj předchozí úspěšný 
development Waltrovka, za nějž získala mezi-

národní uznání a řadu ocenění a který přilákal 
prestižní giganty jako Johnson & Johnson, 
Oracle a další. Pětihektarový brownfi eld ně-
kdejší slévárny promění developer investi-
cí 5 miliard korun v novou živou část města, 
kde najde bydlení a práci téměř 4 500 lidí. Do 
roku 2023 vzniknou podle projektu architek-
tů z Atelieru M1 architekti dvě administrativní 
budovy Legatica a Metalica nabízející přes 
30 000 m2 prémiových komerčních prostor ve 
standardu LEED Gold a 1 500 m2 teras, hotel 
Zleep německého řetězce Deutsche Hospitality 
se 166 pokoji a první z bytových domů. Pulzující 
tepnou čtvrti bude 25 metrů široký pěší bulvár 
oživený alejí stromů, zelenými ostrůvky a vod-
ními prvky, lemovaný obchody a kavárnami. 
Ve středu území se bude vyjímat na novém 
náměstí historická budova slévárny s pivovar-
skou restaurací a komunitním centrem. 

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

Pavel Streblov, ředitel komerčního 
developmentu v Penta Real Estate

Michaela Panošová, manažerka 
pronájmů v Penta Real Estate

Štěpán Pergler, projektový
manažer v Penta Real Estate

VÝSTAVBA ČTVRTI Nová Waltrovka je v plném proudu
Legatica a Metalica vyrostou na Radlické do roku 2023
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The fi rst phase of the urban neighbourhood 
Nová Waltrovka has been going up next 
to the Radlická metro station in Prague 5 
from August. In a locality on the edge of 
Prague’s Jinonice and Radlice districts, Penta 
Real Estate is continuing in the vein of its pre-
vious successful development Waltrovka, for 
which it received international recognition 
and several awards and which attracted pres-
tigious giants such as Johnson & Johnson, 

Oracle and others. With an investment of fi ve 
billion crowns, the developer is transform-
ing the fi ve-hectare brownfi eld of a former 
foundry into a new and lively area of the city, 
where almost 4,500 people will fi nd a place to 
live and work. According to the project by the 
architects from Atelier M1 architekti, two of-
fi ce buildings, Legatica and Metalica, off ering 
more than 30,000 m2 of prime offi  ce space in 
the LEED Gold standard and 1,500 m2 of ter-

races, the Zleep Hotel from the German chain 
Deutsche Hospitality with 166 rooms, and the 
fi rst of the blocks of fl ats will be built by 2023. 
The vibrant heart of the neighbourhood will be 
the 25-meter-wide pedestrian boulevard enliv-
ened by alleys of trees, green islands and wa-
ter features, and lined with shops and cafés. 
In the middle of the area, the historic foundry 
building with a brewery restaurant and a com-
munity centre will stand out on a new square. 

Nová Waltrovka, Prague 5 – Radlice ■ The construction of the new city district with the prime offi  ce and retail space is in full speed ■ Developer: Penta Real Estate

THE CONSTRUCTION of the Nová Waltrovka 
neighbourhood is well underway
Legatica and Metalica will be going up on Radlická Street by 2023
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Do lokality mezi stanicemi metra Radlická 
a Jinonice vstoupila developerská společnost 
Penta Real Estate poprvé již v roce 2013 a bě-
hem šesti následujících let v území někdejší továr-
ny Walter o rozloze 17 hektarů vybudovala pulzu-
jící multifunkční městskou čtvrť zahrnující stovky 
nových bytů, mateřskou školu, 5 kancelářských 
budov, tři nová náměstí s obchody a službami, 
které zdobí originální skulptury Pegasů českého 
umělce Davida Černého, a 2hektarový park dopl-
něný kilometrovým běžeckým okruhem, venkov-
ním fi tness a přírodním amfi teátrem pro společen-
ské akce a relaxaci nájemců i široké veřejnosti.  

Nová Waltrovka – z brownfi eldu
živá část Prahy
Koncept, na nějž dnes Penta navazuje novou 
výstavbou, získal mezinárodní ohlas a odnesl si 
i ocenění za Nejlepší multifunkční development ve 
střední Evropě. Vysoké ambice má developer také 
v případě Nové Waltrovky, jejíž architekti – Atelier 
M1 architekti – zvítězili v urbanistické a architekto-
nické soutěži uprostřed mezinárodní konkurence. 

„Podobně jako v předchozí etapě i v Nové 
Waltrovce si klademe za cíl otevřít novou část 

města. Naší ambicí je proměnit brownfi eld bý-
valé slévárny v urbanistickou strukturu živé 
čtvrti s atributy městského života, jejíž páteří 
bude pěší zóna v podobě velkorysé promenády 
o šířce 25–30 metrů, která bude lemovaná alejí 
stromů, fontánami a lavičkami a propojí oblast 
stávající Waltrovky od budovy Dynamica až 
k centrále ČSOB a stanici metra Radlická,“ uvedl 
Pavel Streblov, ředitel komerčního developmen-
tu Penta Real Estate. 

Do roka vztyčí Penta glajchu
Území, které dělí od stanice metra Radlická 
pouhé 3 minuty pěší chůze, ožilo letos v létě 
stavebním ruchem. „V srpnu jsme zahájili rea-
lizaci obou kancelářských budov Legatica 
a Metalica, v polovině září následoval objekt 
hotelu a na přelomu října a listopadu bychom 
chtěli zahájit stavbu první rezidence,“ upřes-
nil manažer projektu Štěpán Pergler. Vlastní 
výstavbě předcházelo již loni vyčištění celého 
území, demolice nefunkčních chátrajících ob-
jektů někdejšího brownfi eldu a práce na infra-
struktuře, včetně přeložky páteřní kanalizační 
sítě, do níž developer investoval 100 milionů 
korun. V současnosti pokračují výkopové a za-

jišťovací práce na spodní stavbě, v březnu by 
se monolitická konstrukce obou kancelářských 
budov měla vyhoupnout nad zem a příští rok 
v srpnu bude Penta slavit glajchu.

„Waltrovka má na trhu skvělý zvuk a věříme, že 
stejně úspěšná a atraktivní bude i její nová část, 
Nová Waltrovka. Vracíme se do lokality, kde 
jsme vybudovali zázemí v podobě občanské 
vybavenosti, veřejných prostor i ploch pro sport 
a relaxaci, které doplňujeme o další zajímavou 
architekturu, nové pracovní příležitosti, služ-
by i kvalitní bydlení. Zahájením stavby dáváme 
trhu jasný signál, že lokalitě důvěřujeme a bu-
deme do jejího rozvoje dále investovat,“ uvedl 
Pavel Streblov.

Industriální genius loci
Kancelářské budovy a business hotel vyrostou 
podél Radlické ulice, která se změní v měst-
skou třídu se širokými chodníky a stromy, kde by 
mohly podle plánu města v příštích letech jezdit 
i tramvaje. Současně vede developer jednání 
s městem o výstavbě školy se sportovištěm, kte-
rá by měla vzniknout v proluce mezi budoucím 
hotelem a budovou Metalica. Na opačné stra-

Nová Waltrovka, Praha 5 – Radlice ■ Benefi tem obou kancelářských budov Legatica a Metalica bude kaskáda privátních i společných venkovních relaxačních teras
v nejvyšších patrech ■ Developer: Penta Real Estate
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The development company Penta Real Estate
entered the site between the Radlická and 
Jinonice metro stations for the fi rst time in 2013 
and during the six following years, in the area of 
the former Walter factory with an area of 17 hect-
ares, it built a vibrant multifunctional urban dis-
trict comprising hundreds of new fl ats, a pre-
school, fi ve offi  ce buildings, three new squares 
with shops and services that are adorned by 
original sculptures of Pegasus by Czech artist 
David Černý, and a 2-hectare park with a kilo-
metre running track, outdoor fi tness facilities and 
natural amphitheatre for social events and the 
relaxation of tenants and the general public. 

Nová Waltrovka – a lively part 
of Prague from a brownfi eld
The concept, which Penta is now building on with 
new construction, has gained international ac-
claim and has also won the award for the Best 
Multifunctional Development in Central Europe. 
The developer also has high ambitions in the 
case of Nová Waltrovka, whose architects (Atelier 
M1 architekti) won the urban and architectural 
competition amidst international competition. 

“Similar to the previous phase, we are aiming at 
opening a new part of the city in Nová Waltrovka. 
Our ambition is to transform the brownfi eld of the 
former foundry into an urban structure of a lively 
quarter with attributes of urban life, whose back-
bone will be a pedestrian zone in the form of 
a grand 25- to 30-meter-wide promenade lined 
with trees, fountains and benches, connect-
ing the area of the existing Waltrovka from the 
Dynamica building to the ČSOB headquarters 
and Radlická metro station,” said Pavel Streblov, 
the Director of Commercial Development of 
Penta Real Estate. 

Penta to raise the topping-out tree 
within a year
The area, which is only a three-minute walk from 
the Radlická metro station, came to life this sum-
mer with construction activity. “In August, we 

started the construction of both the Legatica 
and Metalica offi  ce buildings, followed by the 
hotel building in mid-September, and at the turn 
of October and November we would like to start 
building the fi rst residence,” explained Project 
Manager Štěpán Pergler. Last year, the construc-
tion was preceded by a clean-up of the entire ter-
ritory, the demolition of the unused buildings of 
the former brownfi eld and infrastructure work, 
including the relocation of the backbone sewer 
network, into which the developer invested CZK 
100 million. Excavation and support work on the 
lower structure is currently continuing, and in 
March the monolithic construction of both offi  ce 
buildings should rise above the ground and next 
August Penta will celebrate the topping-off .

“Waltrovka has a good name on the market and 
we believe that its new part, Nová Waltrovka, 
will be equally successful and attractive. We are 
returning to the location where we built facilities 
in the form of civic amenities, public spaces and 
areas for sports and relaxation, which we are 
supplementing with more interesting architec-
ture, new job opportunities, services and quality 
housing. By beginning the construction, we are 
giving the market a clear signal that we trust the 

locality and will continue to invest in its develop-
ment,” said Pavel Streblov.

An industrial genius loci
Offi  ce buildings and a business hotel will be going 
up along Radlická Street, which will turn into an ur-
ban avenue with wide pavements and trees, where 
tram routes could be introduced according to the 
city’s plan in the coming years. At the same time, 
the developer is conducting negotiations with the 
city on the construction of a school with sports facil-
ities, which should be going up in the gap between 
the future hotel and the Metalica building. On the 
opposite side of the pedestrian promenade, which 
crosses a territory more than 500 meters long and 
connects both parts of Waltrovka by a wide, elegant 
staircase, blocks of fl ats with more than 450 fl ats 
will be built. “We are closer to the city centre, so the 
structure of the construction will have a more ur-
ban character in this part, with streets, a boulevard 
and squares lined with an active street level,” stated 
Štěpán Pergler. 

The dominant feature of the square, the area of 
which will reach a respectable 5,500 m2, will be the 
historic foundry building with its tall smoke-
stack, which the developer is sensitively recon-

Nová Waltrovka, Prague 5 – Radlice ■ The construction of the new city district started in August 2021
Developer: Penta Real Estate
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ně pěší promenády, která protne území v délce 
víc než 500 metrů a obě části Waltrovky propojí 
širokým elegantním schodištěm, vzniknou by-
tové domy s více než 450 byty. „Blížíme se více 
k centru města, proto i struktura zástavby bude 
mít v této části více městský charakter, s ulicemi, 
bulvárem a náměstím lemovanými aktivním par-
terem,“ popisuje Štěpán Pergler. 

Dominantou náměstí, jehož plocha dosáhne 
úctyhodných 5 500 m2, bude historická bu-
dova slévárny s vysokým komínem, kterou 
developer citlivě zrekonstruuje a umístí do ní na 
700 m2 restauraci s minipivovarem a venkovním 
sezením a případně komunitním centrem. V plá-
nu je také dětské hřiště v těsném okolí. „Slévárna 
bude skutečným srdcem čtvrti, kde se budou 
potkávat rezidenti, zaměstnanci nájemců kance-
láří i návštěvníci z okolí, aby si zašli na snídani, 
oběd i večeři, poseděli v příjemném prostředí 
nebo se setkali s přáteli či klienty,“ uvádí Pavel 
Streblov. Prostor slibuje díky jedinečnému geniu 
loci i unikátní atmosféru pro pořádání kulturních 
a společenských akcí. 

Celkem vytvoří Penta na území Nové Waltrovky 
přes 30 000 m2 nových veřejných prostor 
a vysazeno bude 450 nových stromů.

Legatica a Metalica & umění kontrastu
Průmyslová historie území se promítá v charak-
teru celé nové čtvrti, byla ale inspirací i pro jména 
obou kancelářských budov, které nyní developer 
staví. „Název Legatica vzešel ze slova legová-
ní, což je proces zušlechťování oceli, zatímco 
Metalica poukazuje na kov, který se zde vyráběl 
po několik předchozích desetiletí,“ vysvětluje 
Pavel Streblov.

Vstupní branou Nové Waltrovky od stanice 
metra Radlická bude šestipodlažní Legatica. 
„Centrála ČSOB se v tomto místě odklání od 
ulice Radlická. Příchozím se tak otevře pohled 
přímo na velkorysou veřejnou piazzettu 
s fontánami a stromy přerůstající v hlavní pěší 
bulvár, kde počítáme, podobně jako v předcho-
zích etapách Waltrovky, s instalací uměleckého 
díla, zosobňujícího industriální odkaz lokality,“ 
říká Štěpán Pergler.  

Legatica, která zaujme svou elegantní fasádou 
v bílém odstínu, zahrnuje v šesti podlažích 8 
650 m2 kanceláří a 1 280 m2 retailových prostor, 
a jak dodává Pavel Streblov, díky komornější-
mu rozměru nabídne ideální sídlo pro jednoho 
významného klienta, který ocení vlastní identitu 
a lukrativní pozici se skvělou viditelností 3 minuty 

od metra. Výrazným prvkem v designu budovy 
bude také zeleň, která se objeví nejen na střeše, 
ale bude i součástí relaxačních teras v nejvyš-
ších ustupujících patrech, odkud se bude ote-
vírat výhled do korun stromů nedaleké přírodní 
rezervace i na panorama Prahy.

Plášť v metalických barvách navazující budo-
vy Metalica, která bude mít s 18 500 m2 kan-
celáří dvojnásobnou pronajímatelnou plochu, 
vnese do území svěží kontrast, podtržený op-
tickým členěním budovy do pěti štíhlých věží. 
„Benefi tem budovy je vedle zajímavého designu 
také výjimečná rozloha podlaží, která dosahuje 
3 500 m2, což umožní uspokojit i skutečně velké 
klienty, s požadavky několika tisíc m2 na patře,“ 
říká Michaela Panošová, manažerka pronájmů 
v Penta Real Estate. Šestice kancelářských pod-
laží budovy je fl exibilně dělitelná do nájemních 
jednotek od 250 m2. Výše nájemného osciluje 
mezi 14–14,50 eur/m2 za měsíc.

V parteru, který nabídne 3 000 m2 maloobchod-
ních prostor, plánuje developer umístit fi tness 
centrum a menší supermarket. „Počítáme 
i s menšími zajímavými gastrokoncepty, bis-
try a dalšími službami, které budou lemovat 
pěší promenádu a budou atraktivní nejenom pro 

Nová Waltrovka – budova Metalica, Praha 5 – Radlice ■ Budova Metalica zaujme svou metalickou fasádou, která je opticky členěna do 5 věží. Celkem nabídne v létě 2023 cca 
18 500 m2 prémiových kanceláří s certifi kací LEED Gold a WELL Gold a 3 000 m2 maloobchodních prostor ■ Developer: Penta Real Estate
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structing. It will feature a 700 m2 restaurant with 
a mini-brewery and outdoor seating and possibly 
a community centre. The plan also includes a play-
ground in the vicinity. “The foundry will be the true 
heart of the neighbourhood, where residents, 
employees of the offi  ce tenants and visitors from 
the surrounding area will come together to enjoy 
breakfast, lunch and dinner, to sit in a pleasant en-
vironment, or to meet friends or clients,” said Pavel 
Streblov. Thanks to its unparalleled genius loci, the 
space promises a unique atmosphere for organis-
ing cultural and social events. 

In total, Penta will create more than 30,000 m2

of new public space on the territory of Nová 
Waltrovka, along with 450 new trees that will 
be planted.

Legatica and Metalica
& the art of contrast
The industrial history of the area is refl ected in 
the character of the entire new neighbourhood, 

but it was also an inspiration for the names of 
both offi  ce buildings that the developer is now 
building. “The name Legatica came from the 
Czech verb legovat, or to alloy, which is the pro-
cess of refi ning steel, while Metalica points to the 
metal that was produced here for several of the 
previous decades,” explained Pavel Streblov.

The gateway to Nová Waltrovka from the Radlická 
metro station will be the six-story Legatica build-
ing. “The ČSOB headquarters diverges from 
Radlická Street at this point. Thus, when people 
arrive, a view will open up of a grand public pi-
azzetta with fountains and trees leading to the 
main pedestrian boulevard where, like in previ-
ous stages of Waltrovka, we are planning the in-
stallation of a work of art, embodying the indus-
trial heritage of the site,” stated Štěpán Pergler. 

Legatica, which impresses with its elegant fa-
çade in shade of white, includes 8,650 m2 of of-
fi ces and 1,280 m2 of retail space on six storeys 

and thanks to its more intimate dimensions, as 
Pavel Streblov adds, it will off er an ideal seat for 
one important client who will appreciate its own 
identity and a lucrative position with great visibility 
3 minutes from the metro. A signifi cant element in 
the design of the building will also be greenery, 
which will appear not only on the roof, but will also 
be a part of the relaxation terraces on the upper-
most receding fl oors, from where a view will open 
up of the crowns of the trees of the nearby nature 
reserve and the Prague panorama.

The cladding in metallic colours of the Metalica 
building, which will have twice the leasable area 
at 18,500 m2 of offi  ces, brings a fresh contrast 
to the area, underlined by the optical division of 
the building into fi ve slender towers. “In addition 
to the interesting design, the building’s benefi ts 
also include an exceptional fl oor area, which 
will reach 3,500 m2, making it possible to sat-
isfy even truly large clients that require several 
thousand sqm on a fl oor,” explained Michaela 

Nová Waltrovka – Legatica ■ The new entrance gate of the city district Nová Waltrovka from Radlická metro station ■ Developer: Penta Real Estate
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nájemce, ale i pro místní rezidenční komunitu. 
Významnou kupní sílou bude také několik tisíc 
zaměstnanců dvou sousedících budov ČSOB,“ 
podotýká Pavel Streblov. Linii podél Radlické 
třídy obsadí showroomy s velkými prosklenými 
výkladci a prodejny, těžící z vynikající viditelnosti 
od frekventované tepny. Budova zaujme i kas-
kádou velkorysých venkovních teras, jichž 
bude celkem 1 500 m2. „Nájemci 4. a 5. podlaží 
budou mít k dispozici exkluzivní privátní terasy; 
v nejvyšším šestém podlaží vznikne terasa, kte-
rá bude sloužit všem uživatelům k odpočinku, 
ale i k pořádání fi remních a společenských akcí,“ 
dodává Michaela Panošová. Součástí prostor 
bude komunitní zahrádka, která přispěje k udrži-
telnému konceptu budovy.

Dynamický parking
Ve dvou podzemních podlažích vznikne parko-
viště pro 450 vozů. „Počítáme s dynamickým 
systémem parkování automobilů, který i pro-
střednictvím mobilní aplikace umožní rezervaci 
parkovacího místa a výrazně také zefektivní vy-
užití stálých i návštěvnických parkovacích stání. 
Každé čtvrté parkovací místo bude mít přípravu 

na nabíjení elektromobilů,“ uvádí manažer 
projektu. Cyklisté, kteří využijí síť cyklostezek, 
jíž je protkáno široké okolí, tu najdou moderní 
zázemí v podobě sprch, šaten, úschovny kol 
a servisního zázemí.

Pod vlajkou digitalizace
Nové trendy a nastupující digitalizace se odra-
zí i v pojetí vstupní lobby: „Vstupní hala bude 
evokovat svým designem spíše moderní ka-
várnu s barem nabízejícím občerstvení, kde 
lze posedět u kávy nebo realizovat obchodní 
schůzku. Odbavení návštěvníků bude probíhat 
bezkontaktně formou e-recepce. Pomocí mo-
bilní aplikace se návštěvník bude moci ohlásit 
i s předstihem a po obdržení QR kódu projít přes 
turnikety, aniž by se zdržoval u recepčního pul-
tu,“ popisuje benefi ty Štěpán Pergler. „Aplikace 
částečně nahradí i běžné plastové vstupní karty 
pro zaměstnance nájemců, kterým postačí nyní 
pouze mobilní telefony. Současně nabídne i šká-
lu užitečných informací, např. menu okolních re-
staurací, novinky z fi tness, z vlastního provozu 
budovy atd., a zároveň umožní efektivně a jed-
noduše komunikovat se správou objektu.“ 

LEED Gold & WELL
Legatica i Metalica jsou navrženy jako udržitel-
né inteligentní budovy ve standardu LEED Gold, 
garantujícím efektivní provoz a uživatelský kom-
fort. „Vzduchotechnické jednotky obou budov 
budou např. vybaveny glykolovým výměníkem, 
tak aby bylo zajištěno, že za žádných okolností 
nemůže dojít k mísení odpadního (odváděné-
ho) a přiváděného čerstvého vzduchu – což je 
zejména v období covidu přidanou hodnotou 
a ze strany nájemců velmi žádaným aspektem,“ 
zdůrazňuje Michaela Panošová. Samozřejmostí 
jsou otevíratelná okna. Penta současně cílí na 
certifi kaci WELL Gold, která dokládá vysoký 
standard budov z hlediska fyzické i psychické 
pohody uživatelů.

Nová část města
Dokončení budov Legatica a Metalica je na-
plánováno na léto roku 2023. Ve stejném roce 
ožije i velkorysá promenáda s obchody a ka-
várnami a stěhovat se začnou první rezidenti. 
Jak uvádí manažeři Penty, poslední sektor, kde 
vzniknou byty, čeká na změnu územního plánu. 
Dalších 230 bytů z celkových více než 450 se 
již začíná projektovat a do dvou let chce deve-
loper stavět. Završení revitalizace celého území 
předpokládá Penta v horizontu 6 let. V té době 
získá Nová Waltrovka svou fi nální podobu a ně-
kdejší brownfi eld ožije jako nová plnohodnotná 
část města. 

Výstavbu na Waltrovce zahájila Penta jen půl 
roku poté, co se pustila do realizace svého vlaj-
kového projektu Masaryčka v centru Prahy. 
Ikonická stavba z dílny studia proslulé architekt-
ky Zahy Hadid, která má ambici nabídnout nej-
lepší kanceláře ve městě, již vystoupila do úrov-
ně 4. podlaží, a pokud vše půjde podle plánu, za-
čátkem roku vztyčí developer glajchu. Dnes 
má Penta v Praze ve fázi výstavby vedle několika 
rezidenčních projektů dva nové hotely a 4 mo-
derní kancelářské budovy s 60 000 m2 plochy. To 
z ní činí aktuálně nejaktivnějšího developera na 
českém komerčním trhu.

Masaryčka, Praha 1 – stavba vlajkového projektu společnosti Penta v srdci Prahy podle projektu ikony světové 
architektury Zahy Hadid roste každých 25 dní o jedno patro ■ Zdroj: Penta Real Estate
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Nová Waltrovka, Prague 5 – under construction 
Developer: Penta Real Estate

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

Panošová, the Leasing Manager at Penta Real 
Estate. The building’s six offi  ce fl oors are fl exibly 
divided into rental units from 250 m2. The rent 
ranges between EUR 14–14.50/m2 per month.

On the street level, which will off er 3,000 m2 of 
retail space, the developer plans to place a fi t-
ness centre and a smaller supermarket. “We 
are also planning smaller interesting gastron-
omy concepts, bistros and other services that 
will line the pedestrian promenade and will be 
attractive not only for tenants, but also for the lo-
cal residential community. The several thousand 
employees of two neighbouring ČSOB build-
ings will also add signifi cant purchasing power,” 
said Pavel Streblov. The line along Radlická 
Street is occupied by showrooms with large 
display windows and shops, benefi ting from ex-
cellent visibility from the busy artery. The build-
ing draws attention with the cascade of large 
outdoor terraces, of which there will be a total 
of 1,500 m2. “The tenants of the fourth and fi fth 
fl oors will have exclusive private terraces; on the 
uppermost sixth fl oor there will be a terrace that 
all the users can use not only to relax, but also 
to organise corporate and social events,” add-
ed Michaela Panošová. The space will include 
a community garden that will contribute to the 
sustainable concept of the building.

Dynamic parking
A car park for 450 cars will be built on two under-
ground levels. “We are counting on a dynamic 
car parking system, which will also allow park-
ing space reservations via a mobile app and will 
also signifi cantly improve the effi  ciency of the 

use of permanent and visitor parking spaces. 
Every fourth parking space will be prepared for 
charging electric vehicles,” stated the project 
manager. Cyclists who use the network of cycle 
paths that weaves through the wide surround-
ings will fi nd modern facilities here in the form of 
showers, changing rooms, bicycle storage and 
service facilities.

Under the banner of digitization
New trends and emerging digitisation will also 
be refl ected in the concept of the entrance lobby: 
“The design of the entrance hall will evoke more 
of a modern café with a bar off ering refresh-
ments, where you can sit with a coff ee or take 
a business meeting. The visitor check-in will be 
performed contact-free in the form of an e-
reception. Using a mobile app, the visitor will 
be able to check-in well in advance and, after 
receiving a QR code, pass through the turnstiles 
without having to go to the reception desk,” ex-
plained Štěpán Pergler. “The app will also par-
tially replace conventional plastic entry cards 
for the tenants’ employees, who will now only 
need their mobile phones. At the same time, it 
will also off er a variety of useful information, such 
as the menus of nearby restaurants, news from 
the fi tness centre, from the actual operation of 
the building, etc., while allowing effi  cient and 
simple communication with the administration of 
the building.” 

LEED Gold & WELL
Legatica and Metalica are designed to be sus-
tainable intelligent sustainable buildings in the 
LEED Gold standard, guaranteeing effi  cient 
operations and user comfort. “The air condition-
ing units of both buildings will be equipped with 
a glycol exchanger, for example, to ensure that 
under no circumstances can outgoing (exhaust) 
and incoming fresh air be mixed – which is an 
added value, especially during the covid period, 
and is a very desirable aspect for the tenants,” 
Michaela Panošová stressed. Openable win-
dows are a matter of course. At the same time, 

Penta is aiming at WELL Gold certifi cation, 
which documents the high standard of buildings 
in terms of the physical and mental well-being of 
the users.

A new part of the city
The completion of the Legatica and Metalica
buildings is slated for the summer of 2023. In 
the same year, the grand promenade with shops 
and cafés will come alive and the fi rst residents 
will begin to move in. As Penta managers say, 
the last sector, where fl ats will be built, is waiting 
for a change in the zoning plan. Another 230 fl ats 
out of more than 450 are already starting to be 
designed and the developer wants to start build-
ing within two years. Penta expects the revitaliza-
tion of the whole territory to be completed within 
6 years. At that time, Nová Waltrovka will take 
its fi nal form and the former brownfi eld will come 
to life as a new full-fl edged part of the city. 

Penta started construction on Waltrovka only 
half a year after it started building its fl agship 
Masaryčka project in the centre of Prague. 
The iconic building from the studio of the famous 
architect Zaha Hadid has already risen to the 
height of the 4th fl oor and, if everything goes ac-
cording to plan, the developer will top-off  the 
construction of the building, which has the 
ambition of off ering the best offi  ces in the city, 
at the beginning of the year. Penta currently 
has two new hotels and four modern offi  ce build-
ings with 60,000 m2 of space in the construction 
phase in Prague, in addition to several residential 
projects. This makes it the most active developer 
on the Czech commercial market at this time.
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Společnost AFI Europe v uplynulých měsí-
cích významně rozšířila své nájemní port-
folio v souladu se strategií dalších investic 
do výnosových komerčních nemovitostí 
a nájemních bytů. Už loni v létě AFI ozná-
mila akvizici obřího kancelářského portfolia 
v Rumunsku v hodnotě 307 milionů eur, na 
niž letos v květnu navázala akvizicí pražské 
kancelářské budovy Avenir Business Park 
v hodnotě 66,5 milionu eur. Společnost se 
výrazně prosazuje i v segmentu nájemních 
rezidencí, který loni zařadila ke svým prio-
ritám v regionu střední a východní Evropy. 
O faktorech, které ovlivňují trh s kance-
lářskými a rezidenčními nemovitostmi, 
a o strategii dalšího růstu společnosti ho-
voříme s Doronem Kleinem, ředitelem AFI 
Europe pro ČR a Rumunsko.

Jak hodnotíte z pohledu AFI Europe loňský 
a letošní rok? Navzdory řadě turbulencí 
a omezení na trhu jste úspěšně uzavřeli ně-
kolik významných akvizic…
Jsme skutečně v akvizičním módu. V srpnu 
loňského roku jsme i přes přetrvávající omeze-
ní daná pandemií dokončili akvizici rozsáhlého 
kancelářského portfolia v Rumunsku. Jednalo se 
o historicky vůbec největší kancelářskou transak-
ci, která kdy byla na rumunském trhu uzavřena, 
v hodnotě více než 300 milionů eur zahrnující té-
měř 120 000 m2 prvotřídních kancelářských pro-
stor. Portfolio tvoří několik kancelářských parků, 
tři v Bukurešti a další v Temešváru. Letos jsme 
oznámili další akvizici v hodnotě 66,5 milionů 
eur v Praze, kde jsme získali kancelářský kom-
plex Avenir Business Park v Praze 5 – Nových 
Butovicích. Jde o nemovitost s cca 25 600 m2 
plochy, v kvalitní lokalitě na metru a plně obsa-
zenou dlouhodobými nájemci. V současnosti 
pokračuje proces začlenění parku do našeho 
portfolia, plánujeme tedy investice do některých 
společných prostor, tak aby nemovitost odpoví-
dala našemu standardu.

Jaká je tedy aktuální velikost kancelářského 
portfolia AFI na českém a rumunském trhu? 
Po akvizici vlastníme nyní v Rumunsku přibližně 
300 000 m2 kancelářských prostor, což z nás 
činí jednoho z největších vlastníků v kancelář-
ském sektoru na rumunském trhu. V ČR dosa-
huje v současné době celková pronajímatelná 
plocha našich kanceláří cca 125 000 m2, které 
jsou rozprostřeny do 13 budov v rámci šesti pro-
jektů v různých lokalitách. Vedle nedávné akvizi-
ce jde o naše developerské projekty, konkrétně 
Classic 7 v Holešovicích, náš první kancelářský 
projekt v Praze a současně první úspěšně revita-
lizovaný brownfi eld, dále AFI Karlín (v Praze 8), 
AFI Vokovice (v Praze 6) a naši nejnovější budo-

vu AFI City 1, výškovou dominantu o 19 podla-
žích se 17 300 m2 kanceláří v dnes velmi dyna-
micky rostoucí lokalitě Prahy 9. A v neposlední 
řadě se jedná o Palác Broadway, kanceláře a ob-
chodní pasáž v centru Prahy. 

V budově AFI City 1 ve Vysočanech, ale i dal-
ších nemovitostech v portfoliu AFI jste se za-
měřili na otázku zvýšení bezpečnosti a ochra-
ny zdraví nájemců nejen v souvislosti s pan-
demií, což jste vyřešili využitím zcela nové 
technologie GPS… Oč přesně se jedná?
Jedná se o systém čištění vzduchu s názvem 
Global Plasma Solutions. Do tohoto systému 
jsme investovali přibližně 1 milion eur ve všech 

AFI City 1 – nová kancelářská dominanta u stanice 
metra Kolbenova v Praze 9 ■ Developer: AFI Europe

Doron Klein, ředitel AFI Europe pro ČR a Rumunsko

AFI EUROPE POSILUJE PORTFOLIO kanceláří 
a nájemních bytů ve střední a východní Evropě
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AFI Europe has been solidifying its port-
folio and honing its strategy over the last 
year. Last summer it announced the acqui-
sition of EUR 307 million offi  ce portfolio 
in Romania, and just this May it closed on 
the EUR 66.5 million acquisition of Avenir 
Business Park in Prague. The company is 
also forging ahead strongly in the residen-
tial rental segment which it introduced last 
year as a new strategy in CEE. We talk with 
Doron Klein, CEO of AFI Europe in the CR 
and Romania, about the factors infl uencing 
the market now in offi  ce and residential, and 
strategies for further growth.

How have last year and this year been for 
you? You‘ve made some major acquisitions...
We are indeed in acquisition mode. We com-

pleted the acquisition of a large offi  ce portfolio 
in Romania in August last year even despite 
the pandemic. It was the largest offi  ce trans-

action ever done in Romania, worth over EUR 
300 million, comprising almost 120,000 sqm of 
prime offi  ce space. The buildings were divided 
among offi  ce projects, three in Bucharest and 
another in Timisoara. And this year in Prague 
we announced the EUR 66,5 million acquisi-
tion of Avenir Business Park in Prague 5 – Nové 
Butovice. It is a standing property of 25,600 sqm 
in a good location, fully occupied with  long-term 
tenants. We are currently in the process of incor-
porating this property into our portfolio – we will 
invest a little into some of the common areas of 
the building to bring it to our standard.

What are your total offi  ce holdings now in 
the CR and Romania? 
Following our acquisition, we now have approxi-
mately 300,000 sqm of offi  ces, making us one of 
the largest owners of offi  ce buildings in Romania. 
In the CR, the current total leasable area of our 
offi  ces is 125,000 sqm, spread over six projects 
(13 buildings). Aside from the recent acquisition 
they were our developments, namely Classic 7, 
our fi rst offi  ce project and brownfi eld development 
in Prague, followed by AFI Karlín, AFI Vokovice 

AFI EUROPE STRENGTHENING ITS PORTFOLIO
in offi  ces and residential rental in CEE

Avenir Business Park, Prague 5 – Nové Butovice ■ Owner: AFI Europe

AFI Park Timisoara, Romania ■ Last summer AFI Europe announced the acquisition of EUR 307 million offi  ce portfolio 
in Romania, the largest deal in the history of the Romanian offi  ce market. This made AFI Europe one of the largest 
owners of offi  ce buildings in Romania with 300,000 sqm offi  ce portfolio
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našich komerčních projektech v České republi-
ce a v Rumunsku. Všechny kancelářské budovy 
AFI v obou zemích, a v Rumunsku také naše 
nákupní centra, jsou dnes vybaveny tímto vy-
soce výkonným systémem, který využívá k čiš-
tění vzduchu ve vnitřních prostorách a ochraně 
proti virům jehlovou bodovou biopolární ionizaci. 
Plné účinnosti dosáhne během pouhých 30 mi-
nut používání. Naším záměrem je zajistit našim 
nájemcům nejen pohodlí, ale i jistotu, že mohou 
pracovat v bezpečném a zdravém prostředí.

Jak vnímáte aktuální vývoj na českém kan-
celářském trhu?
Obecně vidíme pozitivní tendenci nájemců vra-
cet se do kanceláří a z různých diskuzí, které 
vedeme s našimi nájemci, se zdá, že se již vra-
cejí docela rádi. Využití kancelářských prostor 
bude zřejmě do budoucna mírně modifi kováno, 
protože někteří zaměstnavatelé poskytnou svým 
zaměstnancům větší fl exibilitu i pro home offi  ce. 
Obecně se domníváme a vyplývá to i z řady ve-
řejných diskuzí, že bude potřeba pružnější pra-

covní politiky, na druhé straně bude ale zapotřebí 
i větší vzdálenost mezi jednotlivými pracovníky 
a pracovními místy, takže výsledný dopad na 
kancelářský trh bude relativně malý.

AFI Europe je významným hráčem také 
na poli rezidenčních nemovitostí, loni jste 
představili poměrně zásadní změnu strate-
gie. Jaké jsou tedy dnes vaše preference?
V současnosti se zaměřujeme v rámci našich ak-
tivit primárně na segment nájemního rezidenč-

ního bydlení, do kterého masivně investujeme 
a na jehož rozvoji intenzivně pracujeme. Skupina 
se rozhodla, že do segmentu rezidencí určených 
k pronájmu (nebo „build-to-rent“) budou v bu-
doucnu spadat všechny naše nové rezidenční 
projekty; nebudeme tedy investovat do nových 
pozemků pro bytovou výstavbu, pokud nebudou 
splňovat kritéria pro nájemní bydlení.  

V jaké fázi jsou v současnosti rezidenční 
projekty AFI v ČR? Jaká je hodnota investi-
ce, kterou společnost dosud investovala do 
nájemního bydlení?
V Praze máme aktuálně tři projekty ve fázi vý-
stavby: Tulipa Třebešín se 61 byty v Praze 3, 
Tulipa Karlín se 170 byty v Praze 8 a projekt 
Tulipa City se 313 jednotkami v Praze 9, který je 
součástí našeho rozsáhlého projektu nové čtvr-
ti AFI City u stanice metra Kolbenova. Celková 
investice do segmentu nájemního rezidenčního 
bydlení činí tedy 2,5 miliardy Kč (98 milionů eur).

Realizace všech tří projektů pokračuje podle plá-
nu a do konce tohoto roku budeme mít u všech 
hotovu hrubou stavbu. Nejdále je Tulipa Třebešín, 
kde je konstrukce již nyní zřetelně viditelná a pro-
jekt bude dokončen v létě příštího roku. O tři mě-
síce později bude následovat Tulipa Karlín a na 
začátku roku 2023 bude dokončena první fáze 
Tulipa City. Ještě letos v lokalitě zahájíme výstav-
bu druhé etapy s dalšími 320 jednotkami. Spolu 
s nimi bude naše pražské rezidenční nájemní 
portfolio nabízet více než 800 bytových jednotek.

AFI City 1, Praha 9 – všechny kancelářské budovy AFI Europe v ČR a Rumunsku jsou nově vybaveny systémem
čištění vzduchu Global Plasma Solutions zajišťujícím ochranu proti virům a zdravé pracovní prostředí

AFI Karlín, Praha 8 ■ Developer: AFI EuropeAFI Vokovice, Praha 6 ■ Developer: AFI Europe
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and our latest building, AFI City 1, a high-rise of 
19 storeys with 17,300 sqm of offi  ces in a rapidly 
redeveloping area of Prague 9. And fi nally, we 
are operating Palace Broadway, offi  ces and retail 
passage in the city center of Prague.

You‘ve directly addressed health and safety 
concerns in your properties, not only in AFI 
City 1, with a completely new technology – 
can you tell us about GPS?
It’s an air purifi cation system called Global Plasma 
Solutions. We invested approximately 1 million 
EUR into this system in all our commercial proj-
ects in the Czech Republic and in Romania. So 

all of our offi  ce buildings in both countries, and in 
Romania also our shopping centres, are equipped 
with this high-performance system, which uses 
Needle Point Bi-Polar Ionization to purify the air 
in the premises against viruses. It reaches full effi  -
ciency within just 30 minutes of use. The intention 
is to provide our tenants the comfort and the secu-
rity to know that they can have a safe and healthy 
environment to work in.

How do you see the offi  ce market now in the 
Czech Republic? 
Generally, we see a positive tendency of occupi-
ers to go back to offi  ces, and it seems from the 
various discussions we’re having with our tenants 
that they‘re already quite eager to go back. Offi  ce 
usage will be slightly adjusted as some of the em-
ployers will provide more fl exibility for home offi  ce. 
Generally, we believe that, as a result of many dis-
cussions, on one hand more fl exible offi  ce practic-

es will be required but on the other hand, more dis-
tance between the workers will be needed, so the 
resulting impact on offi  ces will be relatively minor.

As a strong player in residential develop-
ment, last year you announced a major shift 
in strategy…
Our big focus now is indeed the residential for 
rent segment which we are heavily investing in 
and working on right now. The group made a de-
cision that all residential projects going forward 
will be those that fi t to the residential for rent (or 
build-to-rent) segment; we will not acquire new 
land for residential development if it does not 
match the residential for rent criteria.  

At what stage are the Czech projects and 
what is your investment into the residential 
rental segment so far?
We have three projects that are currently under 
construction: Tulipa Třebešín, with 61 apartments 
in Prague 3, Tulipa Karlín, with 170 in Prague 8, 
and Tulipa City with 313 units in Prague 9 (part 
of AFI City on the Kolbenova corridor). The total 
investment into the residential for rent segment 
is 2.5 billion CZK (EUR 98 million).

All three projects are progressing on schedule 
and before the end of this year the structure on 
all three will be completed. The most advanced is 
Tulipa Třebešín, the structure is fully visible now 
and the project will be completed next summer. 
Tulipa Karlín will follow three months later and 
then in early 2023 the fi rst phase of Tulipa City 
will be completed. Before the end of this year we 
will launch the construction of the second phase 
here with another 320 units. Just with these, we 
will have over 800 units for rent in our residential 
portfolio in Prague.

Do you have other possibilities for build-to-
rent development? You have more land in P9…
There is a certain fl exibility on land in Prague 9. 
There is possible offi  ce development as well as 
development of accommodation facility for rent, 

AFI City 1, Prague 9 ■ Developer: AFI Europe

AFI Park Floreasca, Bucharest, RomaniaClassic 7, Prague 7 – Holešovice ■ Developer: AFI Europe
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Jaké jsou vaše budoucí plány v oblasti nájem-
ních rezidencí? Ve Vysočanech v rámci AFI 
City máte k dispozici ještě další pozemky…
Určitou fl exibilitu máme skutečně u našich po-
zemků v Praze 9, kde je možný jak kancelář-
ský development, tak i development ubytova-
cích služeb, takže o této možnosti uvažujeme. 
Kromě toho se ale díváme i na další příležitosti, 
ať už jde o pozemky, nebo projekty v Praze, 
s cílem rozvíjet je jako rezidenční nemovitosti 
k pronájmu.

Společnost byla dosud velmi aktivní také 
oblasti developmentu vlastnického bydlení, 
kde zaznamenala značné úspěchy. Máte ješ-
tě nějaké volné byty k prodeji? 
V Praze máme z několika stovek bytů, které jsou 
již prodané, k dispozici posledních 5 jednotek 
v závěrečné etapě luxusního projektu Tulipa 
Třebešín – vila domy. V tomto případě se nejed-
ná o masový produkt, ale exkluzivní byty ve vi-
lových domech, zahrnujících 25 rezidencí s vět-
šími výměrami a vyššími standardy. Takže zde 
cílíme na odlišný typ klientely. V jedné z 5 vil je 
možno si prohlédnout vzorový byt, který je velmi 
atraktivní a ukazuje její potenciál.

V Bukurešti jsme dokončili první fázi projektu AFI 
City, kde je zatím prodáno a předáno novým ma-
jitelům190 bytů. Celkový koncept bude podobný 
jako u našeho projektu AFI City v Praze, protože 
se opět jedná o rozvoj rozsáhlého území, v tomto 
případě 15 hektarů, které bude ve fi nále zahrno-
vat více než 2 000 bytů. Část z nich podléhá ještě 
schválení územního plánu, ale pokračujeme v po-
volování a projektování druhé etapy s více než 
570 jednotkami. V další fázi plánujeme i několik 
bytových domů určených k nájemnímu bydlení. 
Rumunsko je v tomto segmentu oproti českému 
trhu o něco pozadu, takže věřím, že ten správný 
čas pro tento typ produktu teprve přijde. V sou-
sedství našeho nákupního centra v Bukurešti plá-
nujeme další rezidenční nájemní projekt, který je 
v současné době ve fázi studie a územního pláno-
vání, ale počítáme zde přibližně se 300 bytovými 
jednotkami k pronájmu. Významnou pozici v ob-
lasti vlastnického i nájemního bydlení zaujímá AFI 
Europe rovněž v Polsku.

Jak vnímáte strmý růst prodejních cen bytů, 
který v podstatě přispěl k rozvoji segmen-
tu nájemního bydlení ve střední Evropě? 
V Praze samotné je nárůst dramatický…

V Praze jsou i pozemky mnohem dražší; nedo-
statek pozemků, které jsou nebo by mohly být 
připraveny k výstavbě, velmi stabilní a vyso-
ká úroveň poptávky po bydlení spolu s růstem 
stavebních nákladů – to vše přispělo k situaci, 
kterou vidíme nyní, kdy jsou prodejní ceny bytů 
v ČR nejvyšší v historii. V Rumunsku se ceny 
bytů v roce 2020 zvýšily o téměř 7 %, což je 
značný skok. Česká republika je vyspělejší 
a připravenější absorbovat fi nální produkty, ale 
zájem o výstavbu je v Rumunsku stejně silný 
jako u nás. V oblasti rozvoje nájemního bydlení 
Českou republiku předstihlo Polsko; populari-
ta tohoto segmentu ale obecně roste a vidíme 
také, že se o tento typ produktu zajímá stále 
více investorů.

Zmiňujete ceny stavebních prací v ČR – jaká 
je situace obecně v regionu CEE?
Situace v celém regionu je velmi podobná situaci 
v ČR. Náklady na stavební materiály včetně oceli 
i náklady na pracovní sílu v ČR vzrostly, podobně 
jako v Rumunsku a Polsku. Rostoucí křivku sta-
vebních nákladů tak můžeme sledovat v celém 
regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Jak se vyvíjely podmínky fi nancování? 
Úrokové sazby ve světě jsou nyní velmi nízké 
a stabilní, takže dluhové fi nancování je levnější. 
Lze tedy říci, že podmínky, které dostáváme, se 
za poslední rok příliš nezměnily. 

Tulipa Třebešín – Vilas, Praha 3 – v exkluzivním projektu vilových domů zbývá v nabídce posledních 5 bytů
Developer: AFI Europe

Tulipa Třebešín, Praha 3 – další etapy budou věnovány 
nájemnímu bydlení ■ Developer: AFI Europe
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Tulipa City – part of AFI City, Prague 9 ■ The following phases of the new city quarter will represent the residential for 
rent segment. The project will off er in total 640 residential units for rent
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so we can consider this conversion. On top of 
this there are other properties, either land or 
projects, that we are looking for here in the city 
with the aim to develop as residential for rent.

You were very active in the residential sales 
segment, and saw considerable success 
over the years. What is left in the CR or the 
portfolio generally in that segment? 
In Prague right now after having hundreds of 
units for sale on a yearly basis we are down 
to the last 5 units in the fi nal phase of Tulipa 
Třebešín that was developed for sale – the villa 
houses. This of course is not a mass product: 
only 25 apartments were available in exclusive 
villa homes, with larger volumes and higher stan-
dards. So, we‘re looking at it a bit diff erently and 
targeting a diff erent buyer. In fact, we’re also pre-
senting a very attractive model apartment in one 
villa which shows its potential.

In Romania we fi nished the fi rst phase of our 
Bucharest AFI City project – here 190 apartments 
are fully sold and handed over. It‘s similar to our AFI 
City project in Prague in that it’s on a very large land 
plot, in this case 150,000 sqm, and the total proj-
ect will contain more than 2,000 units. The majority 
of it is still subject to zoning plan approval but we 
are moving ahead with the permits and the design 

for the next phase of more than 570 units. We are 
also planning to do a few residential rental build-
ings in the next stage. Romania is a little bit behind 
the Czech market so I believe the right time for this 
product is yet to come. We’re planning another 
residential for rent project next to our shopping 
centre in Bucharest; it’s currently in the stage of ini-
tial design and zoning but we plan approximately 
300 units for rent there. AFI Europe is also strong in 
the residential market in Poland.

How do you view the rise in sales prices, 
which has encouraged the build to rent seg-
ment in CEE? In Prague alone the rise has 
been dramatic …
In Prague even land is much more expensive; the 
lack of land that is, or could be, ready for construc-
tion, the very stable and high level of demand for 
homes, together with the increase in construction 
costs in the country – all of this has contributed to 
the equilibrium in the market we see now where 
residential sales prices are historically high. In 
Romania prices increased by almost 7 % in 2020, 
which is substantial. The Czech Republic is more 
mature and readier to absorb product in this seg-
ment but the interest to launch construction in 
Romania is just as strong as here. Poland is ac-
tually ahead of the Czech Republic in the rental 
residential segment. There is a growing interest 

in this segment generally and we see more and 
more investors looking at this product.

You mention construction prices in the CR – 
how is it generally in the region?
The situation in the entire region is very similar 
to the CR. The cost of construction materials, in-
cluding steel as well as the cost of labour have 
gone up in the CR, and in Romania, as it has 
in Poland. Construction costs have increased 
across the entire region. 

How have fi nancing conditions been over 
the last year to now? 
The interest rate environment in the world now is 
very low, and stable, so that makes debt fi nanc-
ing cheaper. The conditions that we‘re getting 
have not really changed in the last year. 

Which segments and markets will the com-
pany focus on as part of further expansion 

Tulipa Karlín, Prague 8 – under construction
Developer: AFI Europe

Tulipa Třebešín in Prague 3 will off er 61 apartments for 
rent ■ Developer: AFI Europe
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Na které segmenty a trhy se společnost za-
měří v rámci další expanze v regionu CEE? 
Chystáte i nové akvizice? Jaké jsou plány 
AFI Europe do budoucna?
Chceme i nadále rozvíjet perspektivní segmen-
ty nájemního bydlení a kancelářských prostor, 
a to jak v oblasti developmentu, tak nákupu vý-
nosových nemovitostí nebo nemovitostí umož-

ňujících revitalizaci. Pokud se nám podaří najít 
pozemek nebo projekt, který bude v rámci obou 
segmentů splňovat naše parametry, je to něco, 
nač se určitě rádi podíváme. Zvážíme tedy 
veškeré příležitosti, které dávají ekonomický 
smysl. Což platí pro oba trhy, které spadají do 
mé kompetence: Českou republiku, kde je pro 
nás zajímavá primárně Praha, a Rumunsko, 
kde jsme vedle Bukurešti aktivní i v dalších 
lokalitách. Současně AFI Europe intenzivně 
expanduje i na polském trhu. Nedávno získa-
la kancelářský komplex T-Mobile Offi  ce Park 
ve Varšavě a další akvizici uzavřela i v Srbsku, 
kde se jedná o dva pozemky pro nový deve-
lopment. Naším cílem je tedy stabilizovat dy-
namicky rostoucí portfolio, včetně budování 
dlouhodobých vztahů s našimi nájemci, a dále 
je posilovat a rozvíjet. To je cílem AFI Europe 
v celém středoevropském regionu.

in the CEE region? Are you planning new ac-
quisitions? What are AFI Europe‘s plans for 
the future?
We want to continue to develop the promising 
segments of rental housing and offi  ce space, 
both in terms of development and in the pur-
chase of income-oriented real estate or real 
estate enabling revitalization. If we manage to 
fi nd a plot of land or a project that will meet our 
parameters within both segments, it is some-
thing we will defi nitely be happy to look at. We 
will therefore consider all opportunities that 
make economic sense. This applies to both mar-
kets that fall under my jurisdiction: the Czech 
Republic, where Prague is primarily of interest to 
us, and Romania, where we are active in other 
locations in addition to Bucharest. At the same 
time, AFI Europe is also expanding intensively 
on the Polish market. It recently acquired the 
T-Mobile Offi  ce Park offi  ce complex in Warsaw 
and closed another acquisition in Serbia, where 
there are two plots of land for new development. 
Our goal is therefore to stabilize the dynamically 
growing portfolio, including building long-term 
relationships with our tenants, and to further 
strengthen and develop it. This is the goal of AFI 
Europe throughout the Central European region.

Tulipa Karlín, Praha 8  – projekt nabídne po svém dokončení na podzim roku 2022 celkem 170 nájemních bytů 
Developer: AFI Europe ■ Do konce roku 2021 bude mít developer ve fázi výstavby více než 800 jednotek nájemního bydlení

Tulipa City – AFI City, Praha 9 – ve výstavbě
Developer: AFI Europe

Tulipa Třebešín, Prague 3 – under construction  
Developer: AFI Europe
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Koncern Passerinvest dlouhodobě buduje 
lokalitu Brumlovky – BB Centra v Praze 4 
jako příjemné místo pro práci i život. Nachází 
se zde špičkové kanceláře, prvotřídní bydle-
ní i kompletní občanská vybavenost zahrnu-
jící kromě obchodů a služeb také základní 
a střední školu či školu mateřskou. To vše je 
doplněno o řadu zelených ploch pro sport 
a relaxaci. Společnost Passerinvest Group 
na první místo vždy klade kvalitu a zakládá 
si na propracovaném městském urbanismu. 
Díky tomu je Brumlovka plnohodnotnou 
městskou čtvrtí splňující kritéria města krát-
kých vzdáleností. 

Zdejší nabídku bydlení již brzy obohatí nový bytový 
dům Rezidence Oliva. Ten je právě ve výstavbě, 
stejně jako multifunkční objekt Olivka, kde vznikne 
po dokončení kavárna či mateřská škola a zázemí 
pro park Brumlovka v sousedství. Kancelářské pro-
story zase nabídnou jeden z trendů posledních let: 
coworkingový prostor FLEKSI, v němž si zájemci 
budou moci pronajmout jediné pracovní místo, plně 
vybavenou kancelář nebo třeba velkou zasedací 
místnost pro jednorázové či pravidelné jednání.

Byty v atraktivní lokalitě u parku 
Brumlovka jsou již v prodeji 
Architektonicky jedinečný objekt Rezidence 

Oliva, který vzniká v jižní části BB Centra, nabíd-
ne 72 světlých a vzdušných bytů s dispozicemi 
od 1+kk po 4+kk. Každý z bytů disponuje tera-
sou či lodžií, sklepem i parkovacím stáním v pod-
zemních garážích. „Dokončili jsme již podzemní 

FLEKSI – nový coworkingový prostor, který se za pár týdnů otevře v Budově B offi  ce parku BB Centrum na Brumlovce v Praze 4 ■ Zdroj: Passerinvest Group

Rezidence Oliva vznikající v sousedství parku 
Brumlovka ■ Developer: Passerinvest Group

Úspěšní sídlí V BB CENTRU
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The Passerinvest Group has long been 
building the Brumlovka – BB Centrum local-
ity in Prague 4 as a pleasant place to work 
and live. There are prime offi  ces, fi rst-class 
housing and complete civic amenities, which 
include, in addition to shops and services, 
a primary and secondary school, as well as 
a preschool. All this is complemented by 
several green areas for sports and leisure. 
Passerinvest Group always places quality 
fi rst and prides itself on its sophisticated 
urban planning. As a result, Brumlovka is 
a full-fl edged urban district fulfi lling the cri-
teria of a city of short distances. 

The off er of housing here will soon be enriched 
with the new Rezidence Oliva block of fl ats. It is 
currently under construction, just like the multi-
functional Olivka building, which will hold a café 

or preschool and facilities for the Brumlovka park 
in the neighbourhood after completion. The offi  ce 
space, on the other hand, is off ering one of the 
trends of recent years: The FLEKSI coworking 
space, in which interested parties will be able to 
lease a single workspace, a fully-equipped offi  ce 
or perhaps a large meeting room for one-off  or 
regular meetings.

Flats in an attractive location near 
Brumlovka park are already on sale 
The architecturally-unique residence Rezidence 
Oliva, which is going up in the southern part of 
BB Centrum, will off er 72 bright and airy apart-
ments with layouts from one to four rooms with 
kitchenettes. Each of the apartments has a ter-
race or balcony, a cellar stall and a parking spot in 
the underground garages. “We have already com-
pleted the underground fl oors of the building and 

we are getting to the ground fl oor level. Progress 
can be seen every day and Oliva is literally grow-
ing in front of our eyes. There has already been 
a lot of interest in the fl ats since they went on sale 
and we are extremely pleased that we can off er 
our clients fi rst-class fl ats in this popular location. 
We also registered the same interest in the retail 
units on the ground fl oor of the building, which 
are already occupied,” stated Lenka Preslová, the 
Sales Director of Passerinvest Group.  

At the same time, the smaller Olivka building is 
being built in the vicinity of the block of fl ats and 
upon completion it will off er a café, preschool, 
a unique Swiss railway model and also facilities 
and toilets for visitors to Brumlovka park. The 
planned completion of both buildings is slated 
for the end of next year. Living in Brumlovka 
brings a number of advantages, especially the 
full civic amenities and excellent accessibility. 
There is a wide spectrum of shops, services and 
restaurants in the area, plus there is a primary 
and secondary school and a preschool. In addi-

SUCCESSFUL companies
are based in BB CENTRUM

Rezidence Oliva and a multifunctional building Olivka in BB Centrum, Prague 4 ■ Developer: Passerinvest Group

FLEKSI – coworking and servised offi  ces
in BB Centrum – building Budova B, Prague 4

FLEKSI – the new coworking space (3,000 m2) to open 
in November 2021
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patra stavby a dostáváme se na úroveň přízemí. 
Každý den je vidět pokrok a Oliva nám roste do-
slova před očima. O byty je už od zahájení prode-
je velký zájem a nás nesmírně těší, že můžeme 
nabídnout klientům prvotřídní byty právě v této 
oblíbené lokalitě. Stejný zájem jsme zaregis-
trovali i o obchodní jednotky v přízemí objektu, 
které už jsou obsazené,“ uvádí Lenka Preslová, 
obchodní ředitelka Passerinvest Group.  

V sousedství bytového domu současně vzniká 
menší budova Olivka, která po dokončení nabídne 
kavárnu, školku, unikátní model švýcarské železni-
ce a také zázemí a toalety pro návštěvníky parku 
Brumlovka. Plánované dokončení obou objektů je 
stanoveno na konec příštího roku. Bydlení v lokalitě 
Brumlovka přináší řadu výhod, zejména plnou ob-
čanskou vybavenost a výbornou dopravní dostup-
nost. V místě je k dispozici široké spektrum obcho-
dů, služeb a restaurací, nachází se zde základní 
a střední škola i školka. V blízkosti je navíc nájezd 
na Pražský okruh a metro linky C leží v docházkové 
vzdálenosti, případně jednu zastávku autobusem. 

FLEKSI posune vaše podnikání dál 
V poslední době je stále populárnější koncept 
fl exibilních sdílených kanceláří a Koncern 

Passerinvest na tento trend přirozeně reaguje. 
V listopadu proto otevírá coworkingový prostor 
FLEKSI v nedávno rekonstruované Budově B. 
Zájemci budou mít možnost pronajmout si pra-
covní místo v uzavřené kanceláři i coworkingu 
a samozřejmostí je zázemí v podobě plně vy-
bavených kuchyněk a recepce. „Další přidanou 
hodnotou našich sdílených kanceláří je aplikace 
FLEKSI, v níž si klienti mohou pohodlně v online 
prostředí vše zařídit bez nutnosti schůzek a te-
lefonátů. Stačí pár kliknutí a je jim k dispozici 
kompletní kancelářský servis,“ vysvětluje Hana 
Gottwaldová, provozní manažerka FLEKSI. 

Ve třech podlažích se na celkové ploše 3 000 m2 
klienti mohou těšit na prostory vymezené pro 
klidnou práci či pro setkávání a networking. 
K dispozici bude několik různě velkých zaseda-
cích místností a také speciálně vybavený prostor 
pro kreativní workshopy. Klienti budou mít do 
prostoru přístup 24 hodin denně díky digitálnímu 
klíči v telefonu. Svůj „fl ek“ si zde zájemci mohou 
pronajmout dlouhodobě, stejně jako jednorá-
zově např. pro fi remní večírek nebo workshop. 
(Více na fl eksi.cz.)

-Advertorial-

tion, there is access to the Prague ring road and 
the metro line C is within walking distance, or 
one stop by bus. 

FLEKSI will move
your business forward 
The concept of fl exible shared offi  ces has 
become increasingly popular in recent times 
and Passerinvest is naturally responding to this 
trend. That is why it will be opening the FLEKSI 
coworking space in November in the recently 
reconstructed Building B. Interested parties will 
be able to rent a workspace in a closed offi  ce 
and coworking area, and of course there are fa-
cilities in the form of fully equipped kitchens and 
a reception. “Another added value of our shared 
offi  ces is the FLEKSI app, in which clients can 
comfortably arrange everything in an online en-
vironment without having to make appointments 
or calls. All it takes is a few clicks and they have 
a complete offi  ce service at their disposal,” ex-
plained Hana Gottwaldová, the Operational 
Manager of FLEKSI. 

On a total area of 3,000 m2 over three fl oors, 
clients can look forward to spaces dedicated to 
quiet work or for meetings and networking. There 
will be several diff erent sized meeting rooms, as 
well as a specially-equipped space for creative 
workshops. Clients will have access to the space 
24 hours a day thanks to the digital key in their 
phone. Those interested can lease their spot for 
the long term, as well as for one time for a com-
pany party or workshop. (More at fl eksi.cz.)

-Advertorial-

Nový coworkingový prostor FLEKSI nabídne ve třech podlažích na ploše 3 000 m2 jednotlivá pracovní místa, oddělené 
kanceláře i zasedací místnosti a prostory pro kreativní workshopy

FLEKSI – BB Centrum – building Budova B, Prague 4
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vice ■ The
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Ještě letos plánuje developerská společnost 
Crestyl zahájit stavbu dvou kancelářských 
budov podél Vinohradské třídy v pražských 
Strašnicích. V multifunkčním projektu Hagibor 
nedaleko stanice metra Želivského plánuje 
developer vybudovat celkem 6 administra-
tivních budov s plochou 80 000 m2. V první 
komerční fázi, na níž se podílí i společnost 
EP Real Estate ze skupiny EPH miliardáře 
Daniela Křetínského, má podle projektu archi-
tektů Bogle do konce roku 2023 vzniknout ve 
dvou jedenácti- a devítipodlažních objektech 
28 000 m2 kanceláří a 3 000 m2 maloobchodní 
plochy. Zhr uba třetinu prostor (9 000 m2) ob-
sadí mediální dům Czech News Center.

V rámci projektu Hagibor postupně vznikne 
i pět rezidenčních domů se 650 byty – dva 
z nich jsou již před dokončením, výstavba třetího 
začne podle informací developera v tomto roce. 
Letos plánuje zahájit Crestyl spolu s EP Real 
Estate i první dvě z celkových šesti připra-
vovaných kancelářských budov. Pro ty má již 
developer v ruce platné územní rozhodnutí a zís-
kání stavebního povolení se očekává v příštích 
měsících. Vše propojí náměstí a centrální pěší 
zóna, která povede od stanice metra. Developer 
počítá, že v některé z plánovaných rezidenčních 
etap vznikne i určitý podíl bytů k pronájmu. 
Náklady na celý projekt překročí devět mili-
ard korun.

Autorem designu administrativní části projektu 
Hagibor a zároveň celkového urbanistického 
řešení lokality je britské studio Bogle Architects. 

Hagibor, Praha 3 – Strašnice ■ Majoritním nájemcem první plánované komerční etapy multifunkčního projektu Hagibor je s plochou 9 000 m2 mediální dům Czech News Center  
Developer: Crestyl

DO PRVNÍ KANCELÁŘSKÉ ETAPY projektu Hagibor
vstupuje EP Real Estate podnikatele Daniela Křetínského, 
přesune do ní i svůj mediální dům Czech News Center

Hagibor, Praha 3 – Strašnice ■ Poloviční podíl v projektu 
první komerční fáze získal investor EP Real Estate
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Before the year is out, the Crestyl devel-
opment company is planning to begin the 
construction of two offi  ce buildings along 
Vinohradská Street in Prague-Strašnice. In 
the multifunctional Hagibor project close to 
the Želivského metro station, the developer 
is planning to build a total of 6 offi  ce build-
ings with an area of 80,000 m2. In the fi rst 
offi  ce phase, to which EP Real Estate from 
billionaire Daniel Křetínský’s EPH group 
also contributed, 28,000 m2 of offi  ces and 
3,000 m2 of retail space should be built by 
the end of 2023 in eleven- and nine-storey 
buildings according to a design by Bogle 
Architects. Roughly a third of the space 
(9,000 m2) will be occupied by the media 
house Czech News Center.

Five residential buildings with 650 fl ats will 
also be gradually created as part of the Hagibor
project: two of these are almost completed, while 
the construction will begin on the third this year, 
according to the developer. This year Crestyl, 
together with EP Real Estate, is also planning 
to begin the fi rst two of a total of six pre-
pared offi  ce buildings. The developer already 
has a valid zoning and planning decision in its 
hands for these and it expects to get the build-
ing permit in the coming months. Everything will 
be connected by a square and a central pedes-
trian zone, which leads from the metro station. 
The developer expects a certain share of fl ats 
for rent to be created in some of the planned 
residential phases. The expenses for the entire 
project will exceed nine billion crowns.

The author of the design of the offi  ce part of 
the Hagibor project as well as the overall ur-
ban design of the locality is the British studio 
Bogle Architects. Landscape architect Michel 
Desvigne is in control of the conception of the 
public spaces. The design of the blocks of fl ats 
came from the drawing boards of the atelier Ian 
Bryan Architects, with which Crestyl cooperated 
as part of its Dock project in Prague 8 – Libeň.

The fi rst announced tenant of the offi  ce part 
of the multifunctional Hagibor project is, with 
9,000 m2, the media house Czech News 
Center, which will occupy roughly a third of the 
total of 31,000 m2 of leasable space in the fi rst 
offi  ce phase. The fi rm will be moving into the lo-
cality at the end of Vinohradská Street from its 

Hagibor, Prague 3 – Strašnice ■ Construction of the 1th offi  ce phase is expected to start at the end of this year ■ Developer: Crestyl

BUSINESSMAN DANIEL KŘETÍNSKÝ’S EP REAL ESTATE
is entering the fi rst offi  ce phase of the Hagibor project,
into which is moving his media house Czech News Center
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Koncepci veřejných prostor řídí krajinářský archi-
tekt Michel Desvigne. Návrh bytových domů vze-
šel z dílny ateliéru Ian Bryan Architects, s nímž 
Crestyl spolupracoval i v rámci svého projektu 
Dock v Praze 8 – Libni.

Prvním ohlášeným nájemcem kancelářské čás-
ti multifunkčního projektu Hagibor je s 9 000 m2 
mediální dům Czech News Center, který obsadí 
zhruba třetinu prostor z celkových 31 000 m2 pro-
najímatelných ploch první komerční fáze. Do loka-

lity na konci Vinohradské třídy přesune fi rma své 
dosavadní sídlo z adresy Komunardů 1584/42 
v Praze 7 – Holešovicích, kde sídlí od roku 2014. 
Vydavatel 4 deníků, 45 časopisů a speciálů 
a 30 webů (včetně titulů Blesk, E15 nebo Refl ex) 
plánuje podle slov Tomáše Stránského, Co-CEO 
vydavatelství Czech News Center, v budoucím 
sídle vybudovat i několik nových moderních studií. 

Komplex bude sousedit ze strany blíže ke stani-
ci metra Želivského s budovou rádia Svobodná 
Evropa, z opačné strany bude navazovat na 
nedaleký areál Vinice, kde umístila své sídlo 
Televize Prima. Jak potvrdil tiskový mluvčí společ-
nosti Crestyl Ondřej Micka, EP Real Estate drží 
v projektu první komerční etapy 50% podíl. 
S dokončením obou kancelářských budov na 
Hagiboru počítá developer v závěru roku 2023.

current headquarters at Komunardů 1584/42 in 
Prague 7 – Holešovice, where it has had its seat 
from 2014. The publisher of 4 dailies, 45 maga-
zines and specials and 30 websites (including 
the titles Blesk, E15 and Refl ex) is also planning 
on building several modern new studios in its fu-
ture headquarters, according to Tomáš Stránský, 
the Co-CEO of Czech News Center. 

The complex will be next to the Radio Free Europe 
building on the side closer to the Želivského metro 
station and on the other side it will be close to the 
Vinice complex, where Prima Television has set 
up its headquarters. As the Press Spokesperson 
for Crestyl Ondřej Micka confi rmed, EP Real 
Estate holds a 50 % share in the fi rst offi  ce 
phase. The developer plans to complete both of-
fi ce buildings in Hagibor at the end of 2023.

Hagibor, Praha 3 – Strašnice
V rámci multifunkčního projektu Hagibor vyroste také
5 bytových domů ■ Developer: Crestyl
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Envelopa Offi  ce Center (15,000 m2 of prime offi  ce space) 
Developer: Redstone

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Developer: Redstone

Skleněná fasáda krystalických tvarů nabízí díky použitému sklu mimořádně čistou estetiku. Strukturální zasklení zase umož-
ňuje jednotlivé segmenty fasády pohledově sjednotit. Funkčně sklo kombinuje vysokou úroveň tepelné izolace s protisluneční 
ochranou. V letních měsících brání pronikání nadměrného množství tepla a v zimním období snižuje tepelné ztráty. Vynikající 
světelná prostupnost vytváří světelnou pohodu uvnitř budovy. Z interiérových konstrukcí je zvlášť zajímavé atypické točité 
schodiště s proskleným zábradlím z velkoformátového ohýbaného vrstveného skla. Pečlivým výběrem použitých materiálů a 
technologií dosahuje budova požadavků v certifikaci LEED Gold.

Investor: KKCG REAL ESTATE GROUP a.s
Architektonický návrh: ateliér Aulík Fišer architekti
Dodavatel opláštění a prosklených fasád: Spiral a.s.
Dodavatel zasklení: AGC Processing Teplice a.s.
Použité sklo: izolační trojsklo s povlakem Energy 65/42S

AGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group – T +420 417 50 3246 - processingteplice@agc.com
www.agc-processing.cz – www.agc-yourglass.com

BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE
4 BUDOVY - 4 KRYSTALY, KTERÉ REPREZENTUJÍ FILOZOFII UDRŽITELNOSTI 
A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
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Bratislavské obchodní centrum Nivy de-
veloperské společnosti HB Reavis se 
30. září otevírá veřejnosti. Multifunkční 
komplex o rozloze 70 000 m2 představí 
nákupní galerii s více než 250 obchody 
a nový mezinárodní autobusový terminál. 
Developer hlásí pronajato téměř 90 % plo-
chy. Významným prvkem centra Nivy a epi-
centrem F&B je tržnice, která kombinuje 
formát farmářského trhu s restauracemi, 
kavárnami, street food koncepty a delika-
tesami. Sunshine, Kinka Ramen, Masala 
Darbar a La Fabuleuse Epicerie jsou jen 
některá jména z mnohých. Z módních zna-
ček nechybí kompletní sestava polské 
módní skupiny LPP a španělské skupiny 
Inditex. Některé brandy mají na Slovensku 

premiéru: např. Zara Home a Oysho skupi-
ny Inditex, dále Springfi eld, Women‘secret 
a Cortefi el společnosti Tendam. Mezi vět-
šími nájemci je i český šampion v prodeji 
elektroniky Alza se svým showroomem 
 o rozloze 3 000 m2. K dalším prodejnám 
patří např. Fjällräven, Björn Borg, Massimo 
Dutti, Pepco, Ecco, Calzedonia, Levi‘s nebo 
Yankee Candle. Atrakcí je zelená střecha 
o rozloze 12 000 m2 nabízející prostor pro 
sportovní aktivity, trávení volného času 
i akce pro dospělé a děti, to vše uprostřed 
přírodní zeleně z celé země. Design centra 
Nivy je dílem londýnského architektonic-
kého ateliéru Benoy ve spolupráci s brati-
slavským studiem Siebert+Talaš. Celková 
investice dosáhla 345 milionů eur. 

HB Reavis oznámil termín otevření centra Nivy 
až ve druhém zářijovém týdnu. Původně bylo 
v plánu, že centrum bude uvedeno do provo-
zu mnohem dříve; termín stanovený na konec 
roku 2020 byl ale kvůli dopadům pandemie 

Centrum Nivy, Bratislava ■ Unikátním prvkem centra s 250 prodejnami je zelená střecha o rozloze 12 000 m2 nabízející prostory pro sportovní a relaxační aktivity i společenské akce 
Developer: HB Reavis ■ Architekt: Benoy ve spolupráci s bratislavským studiem Siebert+Talaš

Centrum Nivy, Bratislava ■ Developer: HB Reavis

BRATISLAVSKÉ CENTRUM NIVY 30. září otevírá
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Bratislava’s Nivy centre is set to open at 
the end of September, developer HB Reavis 
announced. The mixed-use scheme of 
70,000 sqm GLA off ers a shopping mall 
with more than 250 shops along with a new 
international bus station for Bratislava. 
HB Reavis currently has nearly 90 % of the 
leasable area under contract. A key feature 
of Nivy and a destination for F&B is the fresh 
market which combines a farmer’s market 
with restaurants, cafes, street food and deli-
catessens. Sunshine, Kinka Ramen, Masala 
Darbar and La Fabuleuse Epicerie are just 
a few names to be found. Among fashion 
brands, the full line-up of Polish fashion 
group LPP and Spanish group Inditex will 
be present. Several fi rsts in Slovakia includ-
ing Zara Home and Oysho from Inditex, plus 
Springfi eld, Women’secret and Cortefi el 
from Tendam are also opening. Among 
larger tenants, Czech electro champion 
Alza will present a 3,000 sqm showroom. 
Other names include  Fjällräven, Björn Borg, 

Massimo Dutti, Pepco, Ecco, Calzedonia, 
Levi’s, and Yankee Candle. The scheme is 
topped by a 12,000 sqm green roof off ering 
spaces for fi tness, leisure time and events 
for adults and children all surrounded by 
natural greenery selected from across the 
country. Designed by London based archi-
tect Benoy in cooperation with Bratislava 
based Siebert+Talaš, the Nivy centre com-
bining mall and station was reported to be 
an investment of EUR 345 million. 

HB Reavis announced the date of the open-
ing of the Nivy centre in the second week of 
September. The project was initially planned to 
open much earlier; the end of 2020 had been 
proposed at one stage but due to eff ects of the 
pandemic the developer was forced to adjust 
timing and announced that the opening would be 
in 2021 with the exact date depending also on 
the recovery of the retail market. The project has 
been under construction since October 2017 
just east of Bratislava’s historical centre in the 
New Nivy zone part of the city’s growing central 
business district.

Nivy centre covers four fl oors. The ground and 
one level up hold the main area of the shopping 
concourse while the third above-ground fl oor is 
dedicated to the market. The mall continues fur-
ther to a level below ground with selected retail 
next to the new bus terminal. Serving the city and 
other countries it has 36 platforms, seven exits 
and 86 bus stops. It is meant to be in a modern 
airport style, including a chill-out zone in the mall 

Centrum Nivy, Bratislava ■ A key feature of Nivy and a destination for F&B is the fresh market which combines a farmer’s market with restaurants, cafes, street food and delicatessens. 
Sunshine, Kinka Ramen, Masala Darbar and La Fabuleuse Epicerie are just a few names to be found ■ Developer: HB Reavis

NIVY CENTRE OPENS in Bratislava September 30th

Centrum Nivy, Bratislava ■ Developer: HB Reavis
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několikrát posunut s tím, že přesné datum 
bude záviset i na oživení maloobchodního trhu. 
Komplex, který se stavěl od října 2017 východ-
ně od historického centra, je součástí zóny Nové 
Nivy, rychle rostoucí nové obchodní a business 
destinace slovenské metropole.

Nabídka centra Nivy je rozprostřena do čtyř pod-
laží. V přízemí a o patro výše se nachází hlav-
ní část nákupní galerie, zatímco třetí nadzemní 
podlaží je vyhrazeno tržnici. V prvním podzem-
ním podlaží jsou kromě nového autobusového 
terminálu umístěny i vybrané maloobchodní 
prostory. Terminál, který zahrnuje 36 nástupišť 
a sedm výstupních stanovišť pro 86 autobuso-
vých linek vnitrostátní i mezinárodní dopravy, je 
postaven v moderním stylu letištního terminálu, 
včetně odpočinkové zóny v interiéru centra s la-
vičkami, nabíječkami telefonů, bezplatným wifi  
připojením a stěnou z LCD panelů pro sledování 
jízdních řádů. Z prostoru atria se nabízí výhled 
do ostatních částí obchodního centra, jehož 
dvoupatrová galerie je překlenuta velkorysým 
proskleným světlíkem.

Developerské společnosti HB Reavis se podaři-
lo zajistit pestré spektrum nájemců, a jak dodává 
ředitel centra Nivy Ján Harom, pronajato je téměř 
90 % ploch. V oblasti módy je zastoupeno hned 
několik velkých evropských skupin. „Téměř 10 % 
obchodní plochy centra Nivy zaujímá španělská 

skupina Inditex, která představí v centru na ploše 
7 000 m2 kompletní portfolio svých sedmi zna-
ček. Mezi nimi také dvě zcela nové, které na slo-
venském trhu dosud nebyly zastoupeny: Oysho 
a Zara Home.“ uvedl Harom s tím, že všechny své 
značky přivádí do centra i polská módní skupina 
LPP, jejíž vlajková značka Reserved je v rámci 
projektu prezentována jako dvoupodlažní koncept. 
„Nováčky na Slovensku jsou i značky Springfi eld,  
Cortefi el a Women‘secret ze skupiny Tendam, jed-
noho z předních evropských prodejců módy, který 
bude v centru provozovat multibrandový obchod 
se třemi vstupy, z nichž každý bude věnován jedné 
značce.“ Móda, která dominuje zejména druhému 
nadzemnímu podlaží galerie (+1), je zastoupena 
i v přízemí, kde doplňuje nabídku služeb.

V centru se představí i řada značek se svými 
nejnovějšími formáty. „K těm nejvíce inovativním 
patří prostory předního českého internetového 
prodejce Alza, který bude vedle svého showroo-
mu provozovat v centru také svou populární služ-
bu Alza Drive.“ Showroom Alzy tvoří 2 966 m2 
prodejní plochy, která je rozprostřena do dvou 
podlaží, a sklad o rozloze 2 864 m2. Jak dodává 
Harom, segment potravin je zastoupený prodej-
nou Lidl v prvním podzemním patře a zavedenou 
místní značkou Yeme v přízemí. Centrum nabízí 
i další domácí značky, např. oblíbený slovenský 
koncept kavárny Martinus a SOM Store – pre-
zentační prodejnu s modely slovenské i české 

návrhářské módní scény. Mezi známé meziná-
rodní řetězce zastoupené v centru Nivy se řadí 
např. Björn Borg (pánské a dámské oděvy), 
Fjällräven, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka 
a Pull & Bear z oblasti módy, dále například 
Pepco, parfumerie FAnn a Douglas, Yankee 
Candle, iStores (Apple) nebo elektronika Nay.

Tržnice se světovou kuchyní
Třetí nadzemní podlaží je vyhrazeno tržnici, kte-
rá na ploše 3 000 m2 kombinuje formát farmář-
ských trhů s přehlídkou restaurací, pouličního 
občerstvení, delikates, obchůdků a kaváren. 
„Tržnice nabízí nejrůznější spektrum čerstvých 
produktů místních pěstitelů, ale také paletu svě-
tových kuchyní, od asijské, zastoupené značka-
mi Bamboo Express, Sunshine, Kinka Ramen, 
přes indickou (Masala Darbar) až po specia-
lity z Blízkého východu (Hummus),“ popisuje 
Harom. Představí se zde také slovenské značky, 
jako je Yeme bistro s bezlepkovou pekárnou a na 
slovenském trhu populární kavárna a restaurace 
Mondieu, ale i značky ze zahraničí, jako němec-
ký prodejce bubble tea, BoBoQ, francouzská 
La Fabuleuse Epicerie či vinotéka WinePlanet. 
„Tržnice bude v provozu od samého počátku 
a všichni prodejci i farmáři otevřou své provo-
zovny v souladu s pandemickými opatřeními pro 
F&B sektor.“

Zelená střecha 
Jedním z nejvýraznějších prvků centra Nivy je ze-
lená střecha, která se rozkládá na ploše 12 000 m2. 
„Pečlivě vybraná zeleň, zahrnující sukulenty, stro-
my, keře, trvalky i okrasné traviny, představuje 
rozmanitou fl óru z celého Slovenska. Střechu vypl-
ňují plochy pro volnočasové aktivity, terasy i hřiště, 
z nichž je nádherný výhled.“ popsal Harom. „Je 
navržena tak, aby tvořila oddělené zóny různých 
funkcí, které se vzájemně doplňují, takže si každý 
může najít svůj prostor. Nabízí příležitost pro odpo-
činek, různé akce, fi tness, sportovní a volnočasové 
aktivity i setkávání.“ Na střeše najdou návštěvníci 
například gril, pikniková místa, dětská hřiště i pro-
lézačky nebo komunitní zahradu. 

Centrum Nivy, Bratislava ■ Centrum Nivy představuje kompletní portfolia značek velkých módních evropských skupin 
jako Inditex, LPP nebo Tendam ■ Developer: HB Reavis
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Prezentace 
produktu

⸠  MB-SKYLINE TYPE R

Panoramatické posuvné dveře se skrytým rámem 

LET'S BUILD A BETTER FUTURE
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interior with benches, phone charging, free wifi  
and a wall of LCD TV panels to monitor sched-
ules. The space here off ers views up to the rest 
of the mall, where a two level gallery with atrium 
spaces is topped with skylights. 

HB Reavis has managed to get a high level of 
tenants under contract with leasing agreements 
now approaching 90 % of the commercial area, 
said Ján Harom, Director of Nivy. A number of 
brands and shops are worth mention. In fashion, 
several of Europe’s big groups will be represent-
ed. “The multinational clothing company Inditex 
will bring its full portfolio of brands to the centre, 
taking up a total of 10 % of the commercial area of 
Nivy (7,000 sqm). These 7 Inditex brands also in-
clude two newcomers that have been missing in 
the Slovak market, Oysho & Zara Home,” Harom 
said. The Polish fashion group LPP is bringing 
in all its brands with its fl agship brand Reserved 
presented as a two-storey concept within 
the project, he added. “Springfi eld, Cortefi el 
and Women‘secret, which are newcomers to 
Slovakia from Tendam, one of Europe’s leading 
fashion retailers, will operate one multi-brand 
space with three entrances, each dedicated to 
a brand.” Fashion predominates on the second 
level (+1) of the gallery but there is a substan-
tial share on the ground fl oor complementing the 

service element. A few particular shops are in 
larger format. “The most innovative showroom is 
being fi tted out for a leading e-commerce brand 
from the Czech Republic, Alza, which will, in ad-
dition to the showroom, also operate its famous 
Alza Drive service.” The Alza showroom has 
a sales area of 2,966 sqm divided into two fl oors 
and with a 2,864 sqm warehouse. The centre of-
fers two grocery brands, the multinational Lidl 

supermarket (-1) and the local favourite concept 
brand Yeme (ground), Harom pointed out. Other 
local brands will be present, such as the popular 
Slovak coff ee-bookstore concept Martinus and 
SOM Store, a concept store featuring designs 
of the Slovak and Czech fashion scene. Well 
known international fashion brands include Björn 
Borg (men’s and women’s apparel), Fjällräven, 
Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka, and 
Pull & Bear in fashion, as well as, to name just 
a few, Pepco, Douglas, FAnn perfumery, Yankee 
Candle, iStores (by Apple) and Nay electronics.

Market with international F&B
The Market is located on the third above-ground 
level. Covering some 3,000 sqm it is a combina-
tion of farmer’s market, street food, restaurants, 
delicatessens, shops and cafes. “The market 
will have all kinds of products from local farm-

ers, but also diff erent kinds of cuisine like Asian 
(Bamboo  Express, Sunshine, Kinka Ramen), 
Indian (Masala Darbar) and Middle Eastern 
(Hummus), explained Harom. Slovak brands 
such as Yeme bistro with its gluten-free bakery 
and the cafe & restaurant Mondieu, well known 
in the Slovak market, will also be presented as 
will brands from abroad such as German bubble 
tea maker BoBoQ, La Fabu  leuse Epicerie from 
France and the wine brands WinePlanet. “The 
market will be under operation from the very 
beginning, and all the retailers and farmers will 
open their premises according to the pandemic 
situation’s impact on the F&B sector.”

Green roof 
One of the Nivy centre’s most distinguishing fea-
tures is the green roof, spread over an area totaling 
12,000 sqm. “Thoroughly selected greenery – suc-
culents, trees, shrubs, perenni  als and ornamental 
grasses – represent the diverse fl ora of the entire 
country of Slovakia. The roof is divided into multiple 
areas that are designed for recreational activities, 
terraces and playgrounds, all providing beautiful 
views,” explained Harom. “The design the roof to 
create separate zones, each with their own distinct 
functions that complement and balance one anoth-
er, so everybody can fi nd their own space. There is 
enough room for relaxation, events, fi tness, sports, 
leisure and community meetings.” Examples to be 
found across the roof’s zones include a barbecue, 
picnic areas, children’s playgrounds and climbing 
frames, and a community garden.

Centrum Nivy, Bratislava ■ Developer: HB Reavis

Centrum Nivy, Bratislava ■ Developer: HB Reavis
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Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací vrata  
Okna | Dveře | Fasády | Služby  heroal.cz

heroal D 72 domovní dveře a dveře do objektů:
+  Proměnlivé tvary, vysoce kvalitní povrchové úpravy
+  Bezbariérový práh s integrovanou drenáží
+  Nejlepší hodnoty v tepelné a hlukové izolaci

Myslete ve velkém do 
nejmenšího detailu.

Architects’
Darling
Award
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Globální realitní a poradenská společnost 
Avison Young, která nedávno vstoupila na 
český trh, si získává renomé. Firma s cen-
trálou v Kanadě je nyní přítomna v regio-
nu střední Evropy již v šesti zemích. Své 
místo na trhu si buduje i česká pobočka 
společnosti, která se specializuje na ka-
pitálové trhy, oceňování, pronájem, tech-
nický management a správu nemovitostí. 
S Ryanem Wrayem, výkonným ředitelem 
Avison Young v ČR, a řediteli Lukášem 
Kalinou a Stefanem de Goeijem hovoříme 
o nových trendech i o tom, jak se aktuál-
ně rezonující téma sociální a environmen-
tální odpovědnosti (ESG – Environmental 
and Social Governance) promítá ve fi-
remní strategii, aktivitách i budoucích 
 plánech.

Nedávné otevření pobočky v České republi-
ce je součástí rostoucí přítomnosti společ-
nosti ve střední a východní Evropě. Jak si 
vede lokální tým Avison Young? 
Svou expanzi v rámci střední a východní 
Evropy zahájila společnost před několika lety 
v Polsku a Rumunsku; od června 2021 působí-
me v Rakousku, České republice, Maďarsku, 
Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Bulharsku, 
takže v celém regionu máme nyní silnou pozici. 
V Praze funguje v současné době osmičlenný 
tým, tvořený čtyřmi ženami a čtyřmi muži. Což 
je z pohledu ESG ideální mix, nicméně nikoliv 
prvoplánový, ale v souladu s fi lozofi í fi rmy, kdy 
volíme ty nejlepší profesionály pro daný – v tom-
to případě český – trh. V globálním vedení Avison 
Young je tým tvořen 23 osobnostmi, z nichž 40 % 
jsou ženy.  

V čem ještě je podle vás AY na českém trhu 
výjimečný? 
Naši tři zakládající ředitelé přináší dlouholeté 
profesní know-how z oblasti kapitálových trhů, 
oceňování, pronájmu, fi nancování i správy ne-
movitostí a udržitelnosti – celkem více než čtyři 
desetiletí zkušeností a intenzivní práce. Každá 
realitní kancelář je totiž tak silná, jak silní jsou její 
lidé. V té naší má navíc každý, kdo projde dveřmi 
některé z našich kanceláří jako zaměstnanec, 
možnost stát se spolumajitelem a partnerem. To 
znamená, že se může podílet na zisku, který ak-
tivně vytváří. Což zaručuje stabilitu a skutečnou 
kontrolu nad fi nančním potenciálem společnosti. 
Vzhledem k tomu, že vlastnictví i řízení je sku-
tečně lokální, jsme jako fi rma co do veškerých 
aktivit daleko fl exibilnější a operativnější.

Na trhu dnes čím dál více rezonuje téma soci-
ální a environmentální odpovědnosti. Jak se 
odráží ve vašich aktivitách a fi remní fi lozofi i?
Pro Avison Young je celosvětově sociální a envi-
ronmentální odpovědnost (ESG) již řadu let jedním 
z klíčových témat. Na místní úrovni jej uplatňujeme 
v praxi, například se snažíme minimalizovat naši 
uhlíkovou stopu; v kancelářích uplatňujeme politi-
ku bezpapírové práce, sídlíme v co-workingových 
prostorách, abychom snížili nadbytečnou spotřebu 
energie a kancelářského vybavení, a všichni za-
městnanci mají nárok na proplacení roční „Lítačky“, 
která podporuje využívání veřejné dopravy. Máme 
spoustu dalších iniciativ a plánů, například se 
chceme připojit ke kolegům ve Velké Británii, kteří 
se zavázali k uhlíkové neutralitě do roku 2030.

AVISON YOUNG EXPANDUJE v Česku s mottem 
sociální a environmentální odpovědnosti

Pražský tým globální realitní a poradenské společnosti Avison Young
Společnost s centrálou v Kanadě zaměstnává přes 5 000 profesionálů ve 100 pobočkách ve 20 zemích světa
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The newest real estate consultancy to enter 
the CZ market, Avison Young, is quickly be-
coming recognized. The Canada headquar-
tered fi rm now has a presence in Central 
Europe spanning six countries. Specialising 
in Capital Markets, Valuation, Leasing and 
Property & Technical Management, the con-
sultancy‘s Czech offi  ce is actively carving 
a niche. We speak to Ryan Wray, Principal, 
Managing Director of Avison Young in CR 
and Directors Lukáš Kalina and Stefan de 
Goeij, about how the company is respon-
ding to new forces in the market, inclu-
ding how ESG (Environmental and Social 
Governance) drives their decision-making 
as they operate and grow the agency.

Your recent opening in CR is part of the 
fi rm‘s growing CEE presence. At what stage 
is your team now locally?
Our CEE presence started a few years back in 

Poland and Romania; as of June 2021 we are 
operating in Austria, Czech Republic, Hungary, 
Poland, Romania, Slovakia and Bulgaria, so 
regionally now we’ve got a solid foundation. In 
Prague we are currently an 8-strong team; four 
female and four male. From an ESG perspective 
that’s the perfect mix, but for us it isn’t by design, 
it’s just a default of our approach of selecting the 
best individuals for the Czech market. At Avison 
Young headquarters our Global Leadership team 
is made up of 23 individuals and 40 % are female.  

How else is AY unique in the Czech market? 
Our three founding Directors bring hands-on 
experience from Capital Markets and Valuation, 
Leasing, Financing, Property Management and 
Sustainability – a combined experience of over 
four decades of specialized work. But any real 
estate agency is only as strong as its people. In 
ours, anyone who walks through the door of our 
offi  ces as an employee has the opportunity to 

become an owner, a Principal in the fi rm. That 
means they can participate in the profi ts they 
generate. That creates stability and real control 
over their total earning potential. Since we are 
truly locally managed and owned, we are more 
nimble when it comes to action.

We are hearing more about ESG in the mar-
ket; how does it impact your internal opera-
tions?  (Employees, procedures, etc...)
ESG (Environmental, Social and Governance) 
has been one of the key factors for Avison Young 
globally for many years. Locally we put it into prac-
tice, for example we try to minimise our carbon 
footprint; we have a paperless policy in the offi  ce, 
we sit in co-working space to reduce redundant 
energy consumption and offi  ce equipment, and 
all employees are entitled to payment of their an-
nual “Lítačka” card to encourage use of public 
transport. We have lots more initiatives and plans, 
for example we want to join our UK colleagues in 
their pledge to be carbon-neutral by 2030.

Returns and fi nancial gain are prime objec-
tives in real estate – why would your clients 
choose an ESG-driven consultant when 
they’ve been doing fi ne without for so long?
An ESG-driven strategy actually increases the fi -
nancial gains. Property Management and Facility 
Management are the backbone of smart real es-
tate consulting. When these two services are de-
livered correctly, they will help you reduce costs 
and create new opportunities for generating 
revenue. However, if buildings are operated and 
maintained the same way they have been for the 
past 10 years, they are eff ectively being de-val-
ued. These two services will also help you meet 
your ESG objectives – this will soon become un-
avoidable. The EU has plans and new legislation 
coming in action as we speak: The Renovation 
Wave Program and EU Taxonomy Regulation 
represent just two that have far reaching impli-
cations for landlords and companies utilising 
real estate. Our team already has the expertise 
to ensure our clients’ properties and operations 

AVISON YOUNG GROWING IN
the Czech market with ESG at its core

Avison Young headquarters in ARA Palace in Prague city center ■ Source: Avison Young
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V real estate je ale jednou z hlavních prefe-
rencí výnos a návratnost, proč vaši klienti 
upřednostnili poradce s fi lozofi í postavenou 
na sociální a environmentální udržitelnosti?
Strategie založená na ESG ve skutečnosti zvyšu-
je fi nanční zisky. Základem realitního poradenství 
je chytrá správa nemovitostí a facility manage-
ment. Pokud jsou tyto dvě služby poskytovány 
správně, pomohou snížit náklady a vytvořit nové 
příležitosti pro generování příjmů. Naopak pokud 
jsou budovy provozovány a udržovány stejným 
způsobem jako před 10 lety, dochází k jejich fak-
tickému znehodnocení. Tyto dvě služby také na-
pomáhají plnit cíle v oblasti udržitelnosti (ESG), 
které se brzy stanou nezbytností. Některé plány 
a nové právní předpisy EU vstupují právě nyní 
v platnost: především program Renovační vlna 
a nařízení EU o taxonomii, což jsou dva z těch, 
které mají dalekosáhlé důsledky pro pronajímate-
le a společnosti využívající nemovitosti. Náš tým 
má odborné znalosti, které zajistí, aby nemovitosti 
i provozy našich klientů splňovaly nové legislativ-
ní požadavky, ochránily je před uhlíkovou zátěží, 
snížily provozní náklady a současně zvýšily po-
tenciální hodnotu nájmu, otevřely nemovitost šir-
šímu spektru nájemců a vytvořily nové příležitosti 
pro generování čistého provozního zisku.

Existuje řada faktorů, které lze pozitivně změnit: 
od sledování a zkvalitnění spektra využívaných 
služeb, až po řízení rezervované energetické 
kapacity a zavádění a využívání obnovitelných 
zdrojů energie, ať už nakupovaných, nebo pro-
dukovaných vlastními silami. To vše samozřej-
mě vede k výsledku, z něhož budou profi tovat 
jak nájemci, kteří budou mít prospěch z nižších 
poplatků za služby a spotřebu médií, tak prona-
jímatelé, kteří budou mít prospěch z vyššího ná-
jemného a maximalizace hodnoty nemovitosti.

Jak se téma sociální a environmentální od-
povědnosti promítá v oblasti kapitálových 
trhů a oceňování?
V celosvětovém měřítku zaznamenáváme ob-
rovský nárůst ESG investičních fondů, například 

před několika měsíci společnost Invesco ozná-
mila svůj první fond pro zelené budovy. Z našich 
diskuzí s investičními fondy v posledních 12 mě-
sících zřetelně vyplývá, že sociální a environ-
mentální aspekty nemovitostí ovlivňují poptávku 
investorů.

Ještě nedávno se nemovitosti prodávaly pouze 
na základě WAULT (vážené průměrné doby trvá-
ní nájemní smlouvy), síly nájemců, výše nájem-
ného a kapitálové návratnosti na metr čtvereční 
atd. Dnes vedle toho vstupují do popředí fakto-
ry jako energetická náročnost budov, uhlíková 
stopa, zelené certifi kace, udržitelnost technolo-
gií, použitých materiálů i procesů. Tyto aspekty 
budou s nástupem nové legislativy, daňových 
předpisů EU a s faktem, že investoři budou tr-
vat na vyšších standardech budov, hrát stále 
významnější roli. Proto by property manažeři 
měli pracovat na zvyšování hodnoty nemovitos-
tí, nikoliv pouze hledat nejlevnější způsoby, jak 
udržet provoz.

Jaké další trendy vnímáte aktuálně na stře-
doevropském trhu?
Za významný považujeme nárůst podílu domá-
cích investorů ze střední a východní Evropy a je-
jich migraci na zahraniční trhy. V minulosti byly 
nemovitosti v regionu oceňovány na základě 
„západních“ yieldů plus rizikové prémie. Dnes 
je lokální likvidita natolik významná, že se ceny 
v regionu střední a východní Evropy budou brzy 
odvíjet od jeho vlastních fundamentů; v podstatě 
jsme se stali skutečným core trhem.

Dalším zásadním tématem je revoluce PropTech, 
která přináší stále nové nástroje. Dobré i špatné, 
u všech technologií jsou vždy vítězové a poraže-
ní, ale objem inovací, které nyní probíhají, vede 
k tomu, že se vyvíjejí a zavádějí do praxe ně-
které skutečně cenné nástroje. V Avison Young 
máme vlastní platformu AVANT, což je nástroj 
datové analýzy, který mapuje extrémně širokou 
škálu dat z oblasti real estate, od demografi e, 
přes ekonomiku, infrastrukturu, až po geografi i 
atd., a umožňuje získat komplexní přehled o ne-
movitostním portfoliu a činit tak kvalifi kovanější 
rozhodnutí ohledně jeho rozvoje. V současnosti 
je plně využíván na našich severoamerických 
trzích a Česká republika byla vybrána jako vlaj-
ková evropská destinace, kde bude AVANT im-
plementován ještě letos. 

Z lokálního hlediska máme to štěstí, že v České 
republice působí jedni z nejlepších vývojářů 
softwaru. Od dubna náš tým spolupracuje s jed-
nou platformou na vytvoření nového nástroje 
pro reporting PM a integrovaný FM na míru pro 
klienty oddělení property managementu Avison 
Young CZ. Což nám umožní efektivní reportování, 
správu i provoz budov za využití relevantních dat 
a díky tomu zvyšování hodnoty majetku našich 
klientů. Např. přechod na údržbu založenou na 
okamžitém stavu, využití či obsazenosti budovy, 
je možný právě díky tomuto softwaru. Je neuvěři-
telné, co vše lze dokázat, když můžete svobodně 
myslet, bez omezení složitou fi remní strukturou. 
Produkt, který je špičkou v řízení PM ve své tří-
dě, jsme vytvořili za několik měsíců, což je stejná 
doba, jakou by zabralo pouhé získání souhlasu se 
zahájením prací v monolitické korporátní fi rmě.
  
Věříme, že dalším novým trendem bude rostou-
cí vliv Avison Young na trzích střední a východní 
Evropy! Nyní působíme ve 20 zemích světa a na-
dále rosteme. A naše motto rezonuje i s fi lozofi í 
našich klientů: rozvíjet nemovitosti a současně 
prospívat životnímu prostředí a celé společnosti.

-PR-

Firemní fi lozofi e Avison Young respektuje téma sociální
a environmentální odpovědnosti

BW_III_2021.indb   74BW_III_2021.indb   74 05.10.21   20:5305.10.21   20:53



RR
EA

L 
ES

TA
TE

  R
EA

L 
ES

TA
TE

  R
EA

L 
ES

TA
TE

  R
EA

L 
ES

TA
TE

 
A

R
EA

L 
ES

TA
75

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

meet new legislative requirements, protect them 
from carbon taxes, reduce operational costs 
and in-turn increase their potential Rental Value, 
open-up the property to a broader spectrum of 
occupiers, and even create new opportunities for 
generating Net Operating Income.

There is so much that can be done, such as 
monitoring and improving utility consumption, 
managing reserved energy capacities better, 
and implementing renewable energy usage, ei-
ther bought or self-produced. Naturally this re-
sults in a win-win situation for the tenants, who 
will benefi t from lower service charges and utility 
consumption and the landlords, who will benefi t 
from higher rents and maximizing property value.

How does all this relate to consulting in 
Capital Markets and Valuations?
We are registering a huge surge in ESG invest-
ment funds globally; just a few months ago 
Invesco announced its fi rst green building fund 
for example. Based on all our discussions with 
investment funds over the past 12-months ESG 
is infl uencing the targets. 

Yesterday we were selling properties on the 
basis of WAULT (weighted average unexpired 
lease term), tenants’ covenant strength, rental 
rates or capital value per sqm etc. Today, on top 
of that, we are (more importantly) selling on the 
basis of Energy Performance, Emissions, Green 
Certifi cation, Future proof technologies, sustain-
ability of embedded materials and processes. 
This aspect of the property will only become 
more important as the EU legislates and taxes, 
and as Investors insist upon higher standards. 
That is why PM and FM should be working to en-
hance value, not just looking at the cheapest way 
to keep operating.

What other trends do you see as signifi cant 
in CEE in next 12–24 months?
We see the growth of CEE based investors and 
their migration across borders as signifi cant. 

In the past our region was priced based upon 
“Western markets plus a yield premium”. Today 
the locally grown liquidity is so signifi cant that the 
CEE region will soon be priced based upon its 
own fundamentals; in eff ect, we became a true 
core market.

The PropTech Revolution continues to bring new 
tools, good and bad, to the fore. With all tech, 
there are winners and losers, but the volume of 
innovation that is taking place now is resulting 
in some really valuable tools being developed 
and put into action. At Avison Young we have 
our own proprietary platform, AVANT. It is a data 
analytics tools that maps an extremely broad ar-
ray of data covering real estate, demographics, 
economy, infrastructure, geo-mapping, etc., to 
give insights about your own portfolio and make 
informed decisions about the next step. It is fully 
operational in our North American markets. And 
AY Czech Republic has been chosen as the fl ag-
ship European destination where AVANT will be 
implemented later this year. 

Locally we are really lucky to be sitting in the Czech 
Republic with some of the cleverest software devel-

opers available. Since starting in April our PM team 
have been working with one platform in particular 
to build a bespoke PM and Integral FM reporting 
tool for Avison Young CZ Property Management 
clients. This is allowing us to manage and report 
on enhancing our clients’ asset value by properly 
utilizing the building data. Features such as gradu-
ally making the change to condition-based mainte-
nance becomes possible with this software. It’s in-
credible what can be done when you are able to 
think freely, without the restrictions of a heavy cor-
porate infrastructure that has developed over de-
cades. We have been able to create what I believe 
to be a best-in-class PM reporting tool in months, 
about the same amount of time it would have taken 
to just get approvals to start work in a more mono-
lithic corporate consultancy. 

Hopefully another trend will be the impact of 
Avison Young on the CEE Market! We are now 
in 20 countries across the globe and growing. 
Our message resonates with our Clients; we can 
do real estate AND do good for the environment 
and society.

-PR-

Team of directors at Avison Young CZ ■ From the right: Ryan Wray, Principal, Managing Director of Avison Young in CR 
and Directors Lukáš Kalina and Stefan de Goeij
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Podle řídícího partnera největší česko-slovenské advokátní kance-
láře HAVEL & PARTNERS Jaroslava Havla prošel v posledních 20 le-
tech český nemovitostní trh zásadními změnami. Vzpamatoval se 
z fi nanční a realitní krize, proměnila se struktura vlastníků a investo-
rů do nemovitostí, segmentoval se trh investic do komerčních realit 

a přibyly také nové formy investování. Stále ale podle něj platí, že 
investice do nemovitostí jsou bezpečnou formou, jak dlouhodobě 
uložit a zhodnotit svůj majetek.
 
Vaše kancelář slaví letos 20. výročí. Z malé fi rmy jste se praktic-
ky od nuly vypracovali na špičku advokacie – v jednu z největších 
a nejúspěšnějších advokátních kanceláří v České republice a na 
Slovensku. Máte 2,5 tisíce klientů, obrat přes miliardu korun a dále 
rostete i v období covidové krize. Jaké je tajemství tohoto úspěchu?
V současné situaci se ukázalo, že rychlost a adaptabilita na nové pod-
mínky jsou naprosto nezbytné. Pro nás jako největší právnickou fi rmu ve 
střední Evropě bylo zcela zásadní, že jsme plně vybaveni pro řešení neo-
čekávaných a krizových situací a mohli jsme rychle reagovat na změny na 
trhu a ve společnosti. 

Neustále pracujeme na tom, abychom nabízeli lepší a komplexnější služby, 
zlepšovali jejich kvalitu a inovativnost, a to nejen tu právní, ale i hodnoto-
vou. Klienty a jejich podnikání dlouhodobě sledujeme a intenzivně s nimi 
pracujeme, jsme pak schopni pružně a efektivně reagovat, analyzovat, ale 
zejména úspěšně realizovat všechny jejich požadavky s ohledem na ak-
tuální potřeby na trhu.

Už od založení společnosti se HAVEL & PARTNERS specializuje také 
na oblast nemovitostí; za dobu 20 let ale realitní trh prošel dynamic-
kými změnami. Jaké byly podle vás ty nejzásadnější?
Začínali jsme v roce 2001, počátek nového tisíciletí byl tehdy ve znamení sil-
ného růstu cen rezidenčních nemovitostí nejen v České republice, ale i v okol-
ních zemích. Pak ale v letech 2008 a 2009 čelil nemovitostní trh nejhorší pová-
lečné recesi. Realitní bublina praskla a ceny nemovitostí prudce klesaly.
 
Trh následně pomohly oživit centrální banky svým aktivním přístupem, kdy 
postupně přicházely s uvolňováním podmínek pro hypotéky a také se sni-
žováním úrokových sazeb. Pomalu se tak trh vzpamatovával a ceny bytů 
opět rostly. Důvodem je i fakt, že nabídka dodnes zaostává za poptávkou. 
Kvůli délce povolovacího procesu se totiž v Česku dlouhodobě nedaří 
stavět dostatek nových bytů. Ani krize související s pandemií koronaviru 
na tom nic nezměnila. Ceny dále rostou a obavy z další realitní krize se 
zatím nepotvrdily. I nadále tedy bude platit, že investice do rezidenčních 
nemovitostí jsou stále bezpečnou formu, jak dlouhodobě uložit a zhodnotit 
svůj majetek.

JAROSLAV HAVEL: Klíčová je schopnost 
přizpůsobit se rychle změnám

Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS
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According to Jaroslav Havel, managing 
partner of the largest Czech-Slovak law fi rm 
HAVEL & PARTNERS, the Czech real estate 
market has undergone fundamental chang-
es in the last 20 years. It has recovered from 
the fi nancial and real estate crisis, the real 
estate ownership and investor structure 
has changed, the commercial real estate in-
vestment market has been segmented and 
new forms of investment have been added. 
However, he still believes that real estate in-
vestments are a safe way to keep and value 
your assets over the long term.

Your fi rm is celebrating its 20th anniversary 
this year. Your small offi  ce has grown from 
virtually nothing to a top law fi rm – one of 
the largest and most successful ones in 
the Czech Republic and Slovakia. You have 
2.5 thousand clients, a turnover of over a bil-
lion crowns and you continue to grow even 

during covid crisis period. What is the secret 
behind this success?
In the current situation, it has become clear that 
speed and adaptability to new conditions are ab-
solutely essential. For us, as the largest law fi rm 
in Central Europe, it was absolutely crucial that 
we were fully equipped to deal with unexpected 
and crisis situations and able to respond quickly 
to changes in the market and society. 

We are constantly working to off er better and 
more comprehensive services, to improve their 
quality and innovativeness, not only in legal pro-
fessional terms but also in terms of value. We have 
been monitoring our clients and their businesses 
on a long-term basis and worked intensively with 
them, which is why we are then able to respond 
fl exibly and effi  ciently, to analyse, but above all to 
successfully address all their requirements with 
regard to the current market needs.

Since the company was founded, HAVEL & 
PARTNERS has also specialized in real es-
tate, but over the past 20 years the real es-
tate market has undergone dynamic chang-
es. In your opinion, what have been the most 
important ones?
We started in 2001, and the beginning of the 
new millennium was marked by strong growth in 
residential property prices not only in the Czech 
Republic but also in neighbouring countries. But 
then, in 2008 and 2009, the property market faced 
its worst post-war recession. The real estate bub-
ble burst and property prices plummeted.

Central banks helped to revive the market by 
getting actively involved, gradually relaxing 
mortgage conditions and lowering interest rates. 
Slowly, the market recovered and house prices 
rose again. This is also due to the fact that supply 
still lags behind demand. Due to the length of the 
permitting procedure, it has not been possible to 
build enough new fl ats in the Czech Republic for 
a long time. Even the coronavirus pandemic cri-
sis has not changed this. Prices continue to rise 
and fears of another real estate crisis have not 
yet proven justifi ed. It will therefore continue to 
be the case that investing in residential property 
is still a safe way to keep and value your assets 
over the long term.

Florentinum, Prague 1 – HAVEL & PARTNERS headquarters

HAVEL & PARTNERS is celebrating its 20th anniversary

 JAROSLAV HAVEL: The ability to 
adapt quickly to change is crucial
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Platí totéž i pro další segmenty? Jak vnímá-
te vývoj na trhu komerčních realit?
Dynamické proměny jsme v posledních 20 le-
tech zaznamenali i na trhu komerčních nemo-
vitostí. Do roku 2010 vznikla v podstatě všech-
na dnes významná a velká nákupní centra. Po 
krizi ale následně došlo k výrazné segmentaci 
trhu. Investoři vkládali svá aktiva i do jiných 
typů komerčních nemovitostí, zejména do lo-
gistiky, kanceláří nebo hotelů. Logistický seg-
ment v České republice v posledních letech 
výrazně roste a nynější krize tento trend ještě 
posílila. V důsledku významného posílení e-
-commerce v době pandemie je enormní zá-
jem o logistické budovy a průmyslové areály. 
Kvůli přesunu zákazníků z kamenných pro-
dejen do virtuálních e-shopů se dá naopak 
očekávat, že nebudou už takovým tempem 
přibývat nové obchodní plochy. V souvislosti 
s pandemií a stále častější prací z domova po-
zorujeme také jistou obezřetnost u investic do 
kancelářských prostor.
 
Jak se jako fi rma, která každoročně realizuje 
20 až 30 velkých nemovitostních transakcí, 
s takovými proměnami na trhu vyrovnáváte?  
Máme na tuto oblast jeden z největších týmů 
na česko-slovenském trhu. V naší kanceláři se 
nemovitostem věnuje přes 30 právníků, včetně 
7 partnerů, a i díky této nadstandardní perso-
nální kapacitě a dnes již 20letým mimořádným 
zkušenostem v oblasti nemovitostí, stavebnictví 
a investičních projektů máme zásadní podíl na 
českém právním trhu.

Stejně jako se vyvíjí trh, musí se proměňovat 
i právní služby v této oblasti. Pokud chcete být 
na trhu dlouhodobě úspěšní, musíte se obratem 
přizpůsobit dynamice změn a jít cestou kom-
plexnosti. Naše služby v oblasti nemovitostí pro-
to pokrývají všechny aspekty realitních projektů 
soukromého i veřejného sektoru – od přípravy 
a povolování, přes jejich výstavbu a násled-
né transakce s nemovitostmi, až po případnou 
správu nemovitostního portfolia. Známe tak po-

drobně jednotlivé projekty už od jejich začátku 
přes všechny následné fáze, což má pro klienty 
zásadní význam.
 
Jak se v posledních letech změnila struktura 
vlastníků a investorů do nemovitostí?
Změnila se zcela zásadně a v této změně vi-
díme i velký budoucí potenciál. Stále více při-
bývá movitých investorů z řad českého a slo-
venského kapitálu. Často jde o family offices 
a kluby investorů, které primárně vydělaly pe-
níze v jiných oblastech, zejména v průmyslu 
a mimo velká města, a chtějí investovat do ne-
movitostí v Praze a dalších velkých městech. 
Cílem těchto investorů tedy není okamžitý vý-
dělek, ale dlouhodobé uložení majetku a jeho 
ochrana.

S řadou českých a slovenských podnikatelů, 
kteří patří mezi naše nejvýznamnější klienty, 
navíc neřešíme pouze investice do nemovitostí 
v Česku, ale i v zahraničí. Nejčastěji se jedná 
o investice do exkluzivních komerčních objektů, 
privátní nákupy, prodeje či pronájmy rezidenční-
ho bydlení nebo investice do realitních fondů.
 
Zmiňujete investice do fondů, v průběhu po-
sledních let vznikla řada nových otevřených 
či uzavřených realitních fondů, jaké jsou 
vaše zkušenosti v této oblasti?
Trh se prostřednictvím nemovitostních fondů 

otevřel i investorům mimo okruhy profesioná-
lů v realitním byznysu. Jde o poměrně kon-
zervativní způsob, jak zhodnotit svá aktiva, 
který je ale přístupný široké skupině investorů 
a v horizontu více let nabízí zajímavé zhod-
nocení.
  
Díky tomu, že jsme na trhu již 20 let, máme v ob-
lasti bank i nebankovních fi nančních institucí, 
u investorů a správců majetku či v poradenských 
sítích výjimečnou síť dlouhodobých kontaktů, 
jsme tedy schopni zajistit skutečně komplexní 
péči o nemovitostní portfolia a přispět tak k dlou-
hodobé maximalizaci výnosů. Klientům umíme 
poradit nejen s výběrem a nasměrováním aktiv 
do otevřených či uzavřených realitních fondů 
v ČR i v zahraničí, ale také se zakládáním jejich 
vlastních fondů, capital raisingem, správou nebo 
i exitem.

Jaké máte plány pro následující roky? 
Oblast nemovitostí bude v HAVEL & PARTNERS 
patřit i v následujících letech mezi naprosto klí-
čové oblasti, které se velmi aktivně věnuji i já 
osobně. Budeme dál zlepšovat a inovovat naše 
služby, přinášet klientům vysokou přidanou hod-
notu. Chceme nadále zůstat jejich dlouhodobým 
strategickým partnerem pro všechny fáze nemo-
vitostních projektů a být dynamickou, chytrou 
a inovativní fi rmou, která se nejen učí od těch 
nejzkušenějších a nejlepších fi rem na světě, ale 
i sama udává trendy.

I proto jsme vytvořili na dalších 10 let strategický 
programový dokument „Nemovitosti 2020–2030“. 
Posilujeme tým a měníme způsob jeho fungová-
ní a díváme se na tuto problematiku komplexně. 
Věřím, že i díky naší schopnosti fl exibilně reago-
vat na dynamiku trhu budeme nadále patřit ke 
špičce v oboru. 

Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře 
HAVEL & PARTNERS
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Does the same apply to other segments? 
How do you see the development of the 
commercial real estate market?
We have seen dynamic changes in the com-
mercial real estate market over the last 20 years. 
By 2010, practically all of today’s important and 
large shopping centres had been built. After the 
crisis, however, there was a signifi cant segmen-
tation of the market. Investors also invested their 
assets in other types of commercial real estate, 
especially logistics and offi  ce buildings or hotels. 
The logistics segment in the Czech Republic has 
been growing signifi cantly in recent years and 
the current crisis has further strengthened this 
trend. As a result of the signifi cant strengthen-
ing of e-commerce during the pandemic, there is 
a huge interest in logistics buildings and indus-
trial premises. On the other hand, due to cus-
tomers’ switching from brick-and-mortar stores 
to virtual e-shops, it can be expected that new 
retail spaces will not grow at such a high rate. In 
the context of the pandemic and the increasingly 
common working from home, we are also seeing 
certain caution in offi  ce space investments.

As a company completing 20 to 30 large real 
estate transactions every year, how do you 
cope with such market changes?  
We have one of the largest teams in the Czech-
Slovak market for this practice area. Our fi rm has 
over 30 lawyers, including 7 partners, dedicated 
to real estate, and thanks to this superior staff  ca-
pacity and 20 years of exceptional experience in 
real estate, construction and investment projects, 
we hold a major share in the Czech legal market.

Legal services in this area transform as the mar-
ket evolves. If you want to be successful on the 
market in the long term, you must adapt to the 
changing dynamics and off er comprehensive 
services. Our real estate services therefore 
cover all aspects of real estate projects in the 
private and public sector – from preparation and 
permitting, through their construction and sub-
sequent real estate transactions, and possibly 

to the management of the real estate portfolio. 
We thus have a detailed knowledge of individual 
projects from their inception through all subse-
quent phases, which is essential for our clients.

How has the real estate ownership and in-
vestor structure changed in recent years?
It has changed fundamentally, and we see the great 
potential of this change for the future. There is an 
increasing number of Czech and Slovak investors, 
often family offi  ces and investor clubs, who have 
primarily made money in other areas, especially in 
industry and outside big cities, who want to invest in 
real estate in Prague and other big cities. The goal of 
these investors is therefore not immediate profi t, but 
long-term investment and protection of their assets.

In addition, with a number of Czech and Slovak 
entrepreneurs, who are among our most impor-
tant clients, we do not only deal with real estate 
investments in the Czech Republic, but also 
abroad. Most often, these include investments 
in exclusive commercial properties, private pur-
chases, sales or leases of residential housing or 
investments in real estate funds.

You mention investments in funds. There 
have been a number of new open or closed-
ended real estate funds over the last few 
years. What is your experience in this area?
Through real estate funds, the market has 
opened up to investors outside professional real 
estate circles. It is a relatively conservative way 
to value your assets, but it is accessible to a wide 
group of investors and off ers interesting appre-
ciation over a longer period of time.

Thanks to the fact that we have been in the mar-
ket for 20 years, we have an exceptional network 
of long-term contacts at banks and non-banking 
fi nancial institutions, investors and asset manag-
ers and in advisory networks, and are therefore 
able to provide truly comprehensive care for real 
estate portfolios and thus contribute to maximiz-
ing long-term returns. We are able to advise cli-
ents not only on the selection and allocation of 
assets to open- or closed-end real estate funds 
in the Czech Republic and abroad, but also on 
the establishment of their own funds, capital rais-
ing, administration as well as exit.

What are your plans for the coming years? 
Real estate will be one of the key areas for HAVEL 
& PARTNERS in the coming years and I am per-
sonally very active in this area as well. We will 
continue to improve and innovate our services, 
bringing high added value to our clients. We want 
to continue to be their long-term strategic part-
ner for all phases of real estate projects and to 
be a dynamic, smart and innovative fi rm that not 
only learns from the most experienced and best 
fi rms in the world, but also sets trends itself.

That is why we have created the strategic pro-
gramme document “Real Estate 2020–2030” for 
the next 10 years. We are strengthening the team 
and changing the way it operates, looking at the 
issue comprehensively. I believe that thanks to 
our ability to respond fl exibly to market dynam-
ics, we will continue to be among the leaders in 
the industry. 

HAVEL & PARTNERS – one of the largest Czech-Slovak 
law fi rms has 2.5 thousand clients and a turnover of over
a billion crowns

HAVEL & PARTNERS headquarters
in Florentinum in Prague 1
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Ceny bytů především v Praze, ale nyní již 
v celém Česku, dál míří strmě vzhůru a nutí 
čím dál více lidí, kteří si koupi bytu již nemo-
hou dovolit, posunout svůj výběr do oblasti 
nájemního bydlení. Prvotní signály nástupu 
tohoto trendu zachytili v samých počátcích 
poradci Deloitte, kteří dnes mohou v oblasti 
developmentu i investic do sektoru nájemní-
ho bydlení nabídnout své zkušenosti opřené 
o množství během 10 let shromážděných re-
levantních dat. Znalost trhu spolu s léty pro-
věřeným know-how zajistila Deloitte nejen 
účast na významných akvizicích švédského 
investora Heimstaden, který k dominantní 
transakci loňska (1,3 miliardy eur) připojil 
letos projekty developerů Finep a Daramis 
v Praze a v Plzni, ale otevřela fi rmě dveře 
i k dlouhodobé spolupráci a dalším aktivitám 

v perspektivním segmentu. Shromážděná 
data poslouží také v procesu digitalizace 
realitního trhu. O příležitostech, které dyna-
micky se rozvíjející oblast nájemního bydle-
ní nabízí, i o aktuálním vývoji nejen na rezi-
denčním trhu v ČR hovoříme s Miroslavem 
Linhartem, vedoucím partnerem fi nančního 
a realitního poradenství společnosti Deloitte. 

Na začátku léta jste dokončili investiční 
transakci společnosti Heimstaden a develo-
pera Finep. Nešlo ale o vaši první spolupráci 
– jaká byla role Deloitte? 
S investorem Heimstaden jsme se potkali již na 
začátku roku, kdy jsme se v roli poradců podíleli 
na akvizici projektu nájemního bydlení develo-
pera Daramis v Plzni. Vstup do projektu Unicity 
s 226 byty, postaveného v roce 2019 v lokalitě 

Plzeň-Bory, zajistil společnosti Heimstaden dob-
rou výchozí pozici pro další expanzi v regionu. 
Další akvizicí, kterou jsme přímo zprostředkovali, 
je koupě projektu Pergamenka developera Finep 
v pražských Holešovicích se 164 byty. Významná 
je i z toho důvodu, že Heimstaden touto investicí 
vstoupil na pražský trh nájemního bydlení.  

Jsou na cestě další podobné investice? 
Heimstaden se netají dalekosáhlými akvizič-
ními plány, hovoří až o 5 000 bytů jen v ČR…
Spolupracujeme na přípravě několika transakcí 
a věřím, že vyústí v další zajímavé obchody. Náš 
švédský partner hovoří o tom, že by rád do pěti 
let rozšířil své portfolio v České republice o další 
tisíce bytů. To je ambiciózní plán, Heimstaden ale 
cílí nejenom na Prahu, zajímají je i krajská města. 
Pružnost i rychlost při uzavírání obchodů a jejich 
solventnost společnost předurčují k tomu, aby se 
stala do budoucna jedním z dominantních hrá-
čů na trzích v regionu střední a východní Evropy. 
Velmi aktivní je také ve Finsku, Dánsku i Německu, 
a nedávno si připsala velký úspěch v Polsku, kde 
je zatím příznivější situace, pokud jde o ceny bytů. 

Jak tedy vnímáte investice do nájemních 
bytů obecně, ať už se týkají nákupů dokon-

Projekt Pergamenka v Praze 7 koupil v létě švédský 
investor Heimstaden. Realitní poradenství při transakci 
poskytla společnost Deloitte

Miroslav Linhart, vedoucí partner fi nančního a realitního poradenství společnosti Deloitte

 MIROSLAV LINHART: Budoucnost spatřujeme v digitalizaci 
Nájemní bydlení jako investiční produkt a součást urbánního prostoru
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The prices of fl ats in Prague, but now also 
throughout the Czech Republic, have risen 
sharply and are forcing more and more peo-
ple who can no longer aff ord to purchase 
a fl at to move their selection to the area of 
rental housing. The advisors from Deloitte 
captured the initial signals of the arrival of 
this trend at the very beginning and can now 
off er their experience in the area of develop-
ment and investments into the rental hous-
ing sector based on the amount of relevant 
collected data over 10 years. Knowledge of 
the market combined with years of verifi ed 
know-how have ensured Deloitte not only 
participation in the signifi cant acquisitions 
of the Swedish investor Heimstaden, which 
this year added projects from the devel-
opment companies Finep and Daramis in 
Prague and in Plzeň to last year’s domi-
nant transaction (1.3 billion euros), but also 
opened the door to long-term cooperation 
and other activities in this perspective seg-
ment for the company. The collected data is 

also used in the process of digitising the real 
estate market. We talked to Miroslav Linhart, 
Deloitte’s Leading Partner of Financial and 
Real Estate Consultation, about the oppor-
tunities that the dynamically-developing 
area of rental housing off ers and on the cur-
rent developments not only on the residen-
tial market in the Czech Republic. 

At the beginning of the summer, you com-
pleted an investment transaction between 
Heimstaden and the developer Finep. This 
was not your fi rst cooperation, however. 
What was Deloitte’s role? 
We met with the investor Heimstaden back at the 
beginning of the year when, in the role of advisors, 
we contributed to the acquisition of a rental hous-
ing project by the Daramis development com-
pany in Plzeň. Entering the Unicity project with 
226 fl ats, built in 2019 in Plzeň-Bory, provided 
Heimstaden with a good starting position for fur-
ther expansion in the region. Another acquisition 
that we directly mediated is the purchase of the 

Pergamenka project from the developer Finep in 
Prague’s Holešovice with 164 fl ats. This is also im-
portant because Heimstaden entered the Prague 
rental housing market with this investment.  

Are there other similar investments on the 
way? Heimstaden has made no secret of its 
far-reaching acquisition plans, talking of up 
to 5,000 fl ats in the Czech Republic alone…
We are working together to prepare several 
transactions and I believe that this will result in 
other interesting transactions. Our Swedish part-
ner has said that it would like to expand its port-
folio in the Czech Republic by another thousand 
fl ats within fi ve years. That is an ambitious plan, 
but Heimstaden is not only targeting Prague, but 
it is also interested in the regional cities. The fl ex-
ibility and speed in closing transactions and its 
solvency predestine the company to be one of 
the dominant players in the markets of Central 
and Eastern Europe in the future. It is also very 
active in Finland, Denmark and Germany, and 
has recently racked up great success in Poland, 

Pergamenka residential project with 164 fl ats for rent in Prague 7 – Holešovice was 
acquired by Swedish investor Heimstaden in the summer from Finep. Real Estate and 
fi nancial advisory was provided by Deloitte

By the acquisition of Pergamenka residential project Heimstaden entered the Prague 
market ■ Real Estate advisory: Deloitte

MIROSLAV LINHART: We see the future in digitisation 
Rental housing as an investment product and part of the urban space
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čených nemovitostí, nebo vstupu do develo-
perských projektů?
Jde o byznys, který přeje připraveným. Tedy hrá-
čům, kteří se již v této oblasti trhu pohybují, mají s ní 
své zkušenosti a nemají nerealistická očekávání. 
Investor musí být připravený na nižší yield. Klíčovým 
faktorem jsou tak úspory z rozsahu a investor by 
měl usilovat o maximální míru efektivity. Produkt 
musí být vhodně optimalizovaný. Náš trh zatím není 
takto nastaven a jako nájemní se nabízejí standard-
ní byty. Efektivita nájemního bytu ale musí být vyšší 
a k tomu vede dlouhodobá spolupráce developera 
s investorem na projektu od samého začátku, nej-
lépe již od fáze územního rozhodnutí. Investor se 
v projektu bude od počátku angažovat, mnohdy 
i fi nančně, a bude se podílet na jeho technické, pro-
storové i energetické optimalizaci.

Znamená to, že Deloitte radí investorům i de-
veloperům, jak by měl produkt vypadat, aby 
byl efektivní? 
Ano, je to jedna z našich mnoha rolí. Deloitte zna-
losti o nájemním bydlení sbírá napříč Evropou 
dlouhodobě: již před lety jsme si uvědomili, že 

se jedná do budoucna o velmi perspektivní ob-
last. Viděli jsme, že na západ od našich hranic je 
to trend a mnoho velkých subjektů vnímá nájem-
ní bydlení jako samostatný atraktivní segment. 
Obrátili jsme tedy svoji pozornost ke sběru a vy-
užití dat, kterých dnes již máme obrovské množ-
ství, a začali jsme vyhodnocovat, za jakých pod-
mínek začíná být tento byznys zajímavý. Při jaké 
efektivitě, velikosti bytu a jeho dispozici, výši ná-
jmu a poplatků i spektra poskytovaných služeb.

Předpokládáte tedy, že poptávka po nájem-
ním bydlení poroste? 
Podle mého názoru to bude nevyhnutelné. Lidé 
si již nebudou moci dovolit bydlení kupovat 
v situaci, kdy za byt 2kk zaplatí 8 milionů Kč. 
Východiskem bude nájemní bydlení. Množství 
v poslední době uzavíraných nákupů projektů 
nájemního bydlení svědčí rovněž o rostoucím 
zájmu ze strany investorů, kteří hledají možnost 
uplatnit volný kapitál na trhu, kde není dostatek 
produktu, a uvědomují si, že ačkoliv rezidenční 
sektor nabízí výnosy pouze 3,5 %, je podstatně 
méně rizikový. Ve velkém portfoliu bytů obsaze-
nost sice někdy mírně fl uktuuje, ale příjmy z něj 
plynoucí nikdy úplně nevyschnou. Příkladem 
takových investic mohou být vedle transakcí 
Heimstaden i prodeje portfolia bytů první fáze re-
vitalizace bývalých pekáren Odkolek společnosti 
Metrostav Development nebo bytů v plzeňském 
projektu Bydlení Skvrňany developera Trigema, 
které získal správce investičních fondů MINT, 

a výčet by mohl pokračovat. Aby ale výše nájmů 
nekopírovala vývoj cen vlastnických bytů, bude 
třeba připravovat projekty od začátku efektivně 
se zřetelem k jejich fi nálnímu využití a neplýtvat 
náklady. Stát nebo obec pak může do procesu 
vstoupit různými formami podpory nájemního 
bydlení, například částečným snížením DPH 
nebo zrychlením povolovacích procesů. 

Jaké faktory ovlivní tyto investice v krát-
kodobém i střednědobém horizontu? Jak 
si vedl rezidenční trh v prvních měsících 
roku 2021 co do prodejů? 
Během letošního prvního pololetí jsme v rezi-
denčním sektoru zaznamenali „nákupní horečku“ 
taženou nejen investory, ale i lidmi, kteří potřebují 
bydlet, což potvrzuje fakt, že byty budou skutečně 
čím dál dražší. Motivem je i snaha ochránit úspo-
ry před infl ací. Trh se ale velmi rychle vyprodává: 
letos se aktuální nabídka volných bytů jen v ob-
dobí květen–červen v Praze propadla o 21 %: 
ze 4 596 na 3 543 volných bytů. Na trh přibylo 
v prvním pololetí 2021 pouze 2 481 nových bytů, 
což představuje pokles na 70 % hodnoty loňské-
ho roku. Prodeje naopak oproti prvnímu polole-
tí 2020 strmě vzrostly na 7 697 jednotek (z toho 
4 117 bytů se prodalo v novostavbách). Fakt, že 
nabídková strana nedokáže adekvátně reagovat 
na obrovskou poptávku, vede k dalšímu zvyšová-
ní cen: v prvním pololetí 2021 stoupla průměrná 
cena prodaných bytů v pražských novostavbách 
meziročně z 90 800 Kč/m2 na 109 000 Kč/m2.  

Jak se vyvíjely ceny nájmů?
Ceny nájmů v Praze se loni díky úbytku turistů 
propadly z předkrizových hodnot, kdy pražský 
průměr činil 330 Kč/m2, na 297 Kč/m2. V průběhu 
letoška pokles pokračoval na 281 Kč/m2. Nyní se 
ale křivka začíná pomalu obracet, a pokud nena-
stane další lockdown, věřím, že do roka nebo do 
dvou let se trh vrátí na hladiny z doby před epi-
demií covid. Naopak v krajských městech i regi-
onech obecně byl zřejmý už v prvním kvartále to-
hoto roku převažující nárůst hodnoty nájemného, 
který pokračoval i v průběhu léta.

Zájem investorů o segment nájemního bydlení roste. 
První etapu projektu Vysočanský mlýn koupil investor 
Mint Investments

„Nájemní bydlení je impulzem k řešení bytové krize,“
říká Miroslav Linhart z Deloitte
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where the situation regarding housing prices is 
more favourable so far. 

So how do you perceive investments in 
rental apartments in general, whether they 
concern purchases of fi nished properties or 
entering development projects?
It is a business that favours those who are pre-
pared. That is, players who are already active in 
this market area have experience with it and do 
not have unrealistic expectations. The investor 
must be prepared for a lower yield. Thus, econo-
mies of scale are a key factor and the investor 
should strive for maximum effi  ciency. The prod-
uct must be suitably optimised. Our market is 
not set up this way yet, and standard fl ats are 
off ered as rentals. However, the effi  ciency of 
a rental fl at must be higher, and the long-term 
cooperation between the developer and the in-
vestor on the project from the very beginning, 
preferably from the stage of the zoning decision, 
leads to this. The investor is involved in the proj-
ect from the beginning, often even fi nancially, 
and will participate in its technical, spatial and 
energy optimisation.

Does this mean that Deloitte advises inves-
tors and developers about how the product 
should look to be eff ective?
Yes, it is one of our many roles. Deloitte has long 
collected knowledge of rental housing across 
Europe. Years ago, we realised that this is a very 
promising area for the future. We have seen that 
it is a trend to the west of our borders, and many 
large entities perceive rental housing as a separate 
attractive segment. Thus, we have turned our at-
tention to collecting and using data that we already 
have a huge amount of today, and we started to 
evaluate the conditions under which this business 
is starting to become interesting. At what effi  ciency, 
size and layout of the fl at, amount of rent and fees, 
as well as the spectrum of services provided. 

So, you expect the demand for rental hous-
ing to increase? 

In my opinion, this will be inevitable. People will 
no longer be able to aff ord housing in a situation 
where they will pay CZK 8 million for a two-room 
fl at. The solution will be rental housing. The re-
cently concluded purchases of rental housing 
projects also show a growing interest from inves-
tors looking for the possibility of applying free 
capital to a market where there is not enough 
product and they recognise that although the 
residential sector off ers returns of only 3.5 %, 
it is signifi cantly less risky. In a large portfolio 
of fl ats, occupancy may sometimes fl uctuate 
slightly, but the income from it will never dry out 
completely. In addition to Heimstaden’s transac-
tions, the sale of the portfolio of fl ats of the fi rst 
phase of the revitalisation of the former Odkolek 
bakeries by Metrostav Development, or of the 
fl ats in the Plzeň project Bydlení Skvrňany by the 

developer Trigema, which was acquired by the 
MINT investment fund manager, are an example 
of such investments, and the list could go on. But 
in order for the amount of the rent to not replicate 
the development in the price of owned fl ats, proj-
ects will need to be prepared eff ectively from the 
beginning, taking into account their fi nal use and 
not wasting costs. The state or municipality can 
then enter the process through various forms of 
rental housing support, such as a partial reduc-
tion in VAT or an acceleration of authorisation 
processes. 

What factors aff ect these investments over 
the short and medium term? How did the 
residential market fare in terms of sales in 
the fi rst months of 2021? 
During the fi rst half of this year, we saw some 
“shopping fever” in the residential sector, driven 
not only by investors, but also by people who 
need a place to live, which confi rms the fact that 
fl ats will indeed become increasingly expensive. 
The eff ort to protect savings from infl ation is also 
a motive. The market is very quickly selling out, 
however. This year the current off er of vacant fl ats 
just in the period of May to June in Prague fell by 
21 %, from 4,596 to 3,543 free fl ats. In the fi rst 
half of 2021, only 2,481 new fl ats were added to 
the market, which represents a decrease of 70 % 
from last year. In contrast, sales rose sharply to 

Mint Investments acquired 100 fl ats for rent in 
the Bydlení Skvrňany project in Q3/2021 from Trigema

Unicity residential project in Pilsen was acquired by Swedish investor Heimstaden in Q1/2021 from Daramis
Real Estate and fi nancial advisory: Deloitte
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Znamená to, že než se dostaví nyní připra-
vované projekty, měl by se trh vrátit ke stan-
dardním hodnotám? 
Myslím, že ano. Určité riziko spatřuji pouze 
v tom, že projektů přijde na trh více najednou, do 
dvou nebo tří let to může být skokově tisíce bytů 
v institucionálním vlastnictví. U těchto investic 
ale nejde o krátkodobou spekulaci a kombinace 
cash fl ow a dlouhodobého zhodnocení půso-
bí proticyklicky, takže v dlouhodobém výhledu 
představuje investice do nájemního bydlení bez-
pečný přístav. Stabilnější vývoj než v Praze lze 
očekávat v krajských městech, kde k podobným 
šokům v důsledku výkyvů v odvětví turismu ne-
dochází. Pro srovnání, zatímco v Praze se ná-
jmy v důsledku výpadku airbnb dočasně snížily, 
v regionech naopak v první polovině roku dále 
vesměs posilovaly. Největší meziroční růst – 
o 15,6 % na 210 Kč/m2 – zaznamenala Jihlava, 
následovaná Libercem, kde ceny vyskočily 
o 8,2 % na 209 Kč/m2. Pěti- až šestiprocentní ná-
růst vykazuje Plzeň (6,1 % – 205 Kč), Olomouc 
(5,4 % – 220 Kč) nebo Hradec Králové (6,2 % 
– 218 Kč). Nejvyšší aktuální ceny nájmů mimo 
Prahu dosahuje Středočeský kraj: 226 Kč/m2 
a město Brno (257 Kč/m2).

Jedním z významných trendů na nemovi-
tostním trhu, který urychlila i pandemie co-

vid, je také nástup nových technologií. Jaké 
aktivity v tomto směru rozvíjí a připravuje 
společnost Deloitte?
Přibližně před deseti lety jsme začali pracovat na 
cenové mapě, která přinesla významný posun 
v sektoru, v němž do té doby ucelená data chyběla. 
Cenovámapa.org přehledně zpracovává nejroz-
sáhlejší databázi informací o nemovitostech urče-
ných k bydlení a o skutečných prodejních cenách již 
proběhlých transakcí. Obří databáze však Deloitte 
shromažďuje nejen o rezidenčním trhu (vlastnické-
ho i nájemního bydlení), ale také o všech segmen-
tech komerčních nemovitostí. Budoucnost realitního 
sektoru totiž spatřujeme v digitalizaci, která by bez 
spolehlivých a ucelených dat nebyla možná. 

Jaké procesy v oblasti nemovitostí bude 
možné digitalizovat? 
Již dnes se při navrhování, realizaci i provozu 
budov uplatňuje BIM, digitální informační model 
budovy. Digitalizuje se státní správa, katastr ne-
movitostí, banky. A naším cílem je nyní vyvinout 
řešení pro digitalizaci, která, jak věříme, během 
příštích let povede k zefektivnění většiny proce-
sů na realitním trhu. Nesmírně například usnadní 
proces nákupu nemovitostí. 
 
Nejsou ale nákup a pronájem nemovitostí 
spíše otázkou osobního setkávání?

Lidé to tak často vnímají, a přesto si tak důležitou 
věc, jako je jejich vlastní bydlení, dokáží koupit 
takzvaně „z papíru“. Investují velmi významnou 
částku, kterou budou mnoho let splácet, do 
nemovitosti, která zatím neexistuje, pouze na 
základě plánů a vizualizací developera. A prá-
vě tento způsob nakupování v rezidenčním 
sektoru by se mohl digitalizací velmi zefektivnit. 
Představte si, jak by se změnil například aplikací 
virtuální reality, kterou bude možné v budoucnu 
využít k prohlídkám jakýchkoliv nemovitostí včet-
ně pozemků. 

Jaká je role Deloitte v tomto procesu? 
Snažíme se být jakýmsi think-tankem, vyvinout 
produkt s využitím vlastních lidí a znalostí. Pak 
ale musí do hry vstoupit investor. Produkty, které 
dnes rozvíjíme, jsou zatím v počátečním stadiu 
a rozhodně nepřijdou za rok na trh. Naší výho-
dou ale je, že o tomto trendu, tedy o digitalizaci, 
přemýšlíme již 10 let. A celou dobu vytváříme 
databáze, které jsou základem pro její zavedení. 

Hluboká znalost trhu a obrovské množství 
informací, které o něm máte k dispozici, 
vám ale pomáhá také při vaší aktuální po-
radenské, analytické a zprostředkovatelské 
činnosti. Jak se tedy letos dařilo společnosti 
Deloitte? 
V letošním roce jsme fi nalizovali několik obcho-
dů, z nichž nejvýznamnější byly akvizice společ-
nosti Heimstaden. Kromě transakcí samozřejmě 
vytváříme analýzy a pracujeme na řadě pora-
denských zakázek pro privátní i veřejné subjekty, 
kterým poskytujeme konzultace v oblasti deve-
lopmentu projektů i remodelingu již existujících 
nemovitostí, při strukturování akvizic a prodejů 
nemovitostí, radíme jim při plánování nových 
čtvrtí a pomáháme s daňovými, právními i fi -
nančními aspekty. A rozšiřujeme svůj záběr také 
do dalších segmentů, jakými je například urba-
nismus a rozvoj měst. Velký potenciál pak spat-
řujeme v roli Deloitte jako mediátora spolupráce 
veřejného a privátního sektoru v oblasti rozvoje 
projektů nájemního a dostupného bydlení.

Unicity Plzeň – švédský investor Heimstaden koupil počátkem roku portfolio 226 nájemních bytů v dokončeném projektu 
Unicity v lokalitě Borská pole od developera Daramis. Realitní a fi nanční poradenství zajistila společnost Deloitte
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7,697 units compared to the fi rst half of 2020 (of 
which 4,117 fl ats were sold in new buildings). 
The fact that the supply side cannot adequately 
respond to the huge demand leads to further 
price increases. In the fi rst half of 2021, the av-
erage price of fl ats sold in Prague’s new build-
ings rose year-on-year from CZK 90,800/m2 to 
CZK 109,000/m2.  

How will the rental prices develop?
Due to the drop in the number of tourists, the 
rent in Prague fell to CZK 297/m2 last year from 
pre-crisis values, when the Prague average was 
CZK 330/m2. During the course of this year, the 
decline continued to CZK 281/m2. Now, however, 
the curve is beginning to turn around slowly, and 
if there will not be another lockdown, I believe 
that within a year or two the market will return to 
the levels from the time before the covid epidem-
ic. On the contrary, in the regional cities and the 
regions in general, the prevailing increase in the 
rent was already evident in the fi rst quarter of this 
year, and it continued during the summer.

Does this mean that the market should re-
turn to standard values before the projects 
currently being prepared are completed? 
I think so. I only see a certain risk in the fact that 
more projects will be coming to the market at 
the same time, within two or three years it can 
be a leap of thousands of fl ats in institutional 
ownership. But these investments are not about 
short-term speculation, and the combination of 
cash-fl ow and long-term appreciation is counter-
cyclical, so in the long run, investment in rental 
housing is a safe harbour. A more stable devel-
opment than in Prague can be expected in re-
gional cities, where similar shocks due to fl uctu-
ations in the tourism sector do not occur. In com-
parison, while in Prague rents have decreased 
temporarily due to the drop-out of airbnb, in the 
regions, on the contrary, the rents were further 
strengthened in the fi rst half of the year. Jihlava 
recorded the biggest annual growth (by 15.6 % 
to CZK 210/m2), followed by Liberec, where 

prices jumped 8.2 % to CZK 209/m2. A fi ve- to 
six-percent increase is reported by Plzeň (6.1 % 
– 205 CZK), Olomouc (5.4 % – 220 CZK) and 
Hradec Králové (6.2 % – 218 CZK). The high-
est current prices for rent outside Prague are 
achieved by the Central Bohemian Region: CZK 
226/m2 and the city of Brno (CZK 257/m2).

One of the major trends on the real estate 
market, which was accelerated by the covid 
pandemic, is the emergence of new technol-
ogies. What activities is Deloitte developing 
and preparing in this respect?
About a decade ago, we started working on 
a price map, which brought about a signifi cant 
shift in a sector in which comprehensive data had 
been lacking until then. Cenovámapa.org clearly 
processes the largest database of information 
on properties intended for housing and on the 
current sales prices of already-executed trans-
actions. But the giant database does not only 
collect information about the residential market 
(ownership and rental housing) for Deloitte, but 
also about all segments of commercial real es-
tate. We see the future of the real estate sector in 
digitisation, which would not be possible without 
reliable and comprehensive data. 

What real estate processes will it be pos-
sible to digitise? 
BIM, the digital building information model, is al-
ready being used in the design, implementation and 
operation of buildings. The state administration, ca-
dastre of real estate, banks are all being digitised. 
And our goal now is to develop a digitisation solution 
that, we believe, will lead to most of the processes 
on the real estate market becoming more eff ective 
over the coming years. For example, it will greatly 
facilitate the process of buying real estate. 

But aren’t the purchase and rental of real 
estate more a matter of personal meetings?
People often see it this way, and yet they manage 
to buy something as important as their own hous-
ing while it is still “on paper”. They invest a very 

signifi cant amount that they will be paying off  for 
many years into a property that does not yet exist, 
only on the basis of blueprints and visualisations 
by the developer. It is this method of shopping in 
the residential sector that could become much 
more effi  cient by digitalisation. Just imagine, for 
example, the possible changes in the application 
of virtual reality, which can be used in the future for 
tours of any real estate, including the land. 

What is Deloitte’s role in this process? 
We are trying to be a kind of think-tank, to de-
velop a product with the use of our own people 
and knowledge. But then an investor must enter 
the game. The products that we are developing 
today are still in an early stage, and they will 
certainly not be coming to the market in a year. 
Our advantage, however, is that we have been 
thinking about this trend, meaning digitisation, 
for 10 years now. And all that time we have been 
creating the databases that are the basis for its 
implementation. 

But profound market knowledge and the 
vast amount of information you have about 
it at your disposal also help you with your 
current consulting, analytical and mediation 
activities. So how did Deloitte fare this year? 
This year we fi nalised several transactions, the 
most important of which were Heimstaden’s ac-
quisitions. In addition to the transactions, we 
are, of course, creating analyses and working 
on a number of consulting assignments for pri-
vate and public entities, to which we provide 
consultation in the fi eld of project development 
and the remodelling of already-existing proper-
ties, the structuring of acquisitions and sale of 
real estate, we advise them in the planning of 
new neighbourhoods and help them with tax, 
legal and fi nancial aspects. And we are expand-
ing our scope to other segments, such as urban 
planning and urban development. We see great 
potential in Deloitte’s role as a mediator of public 
and private sector cooperation in the develop-
ment of rental and aff ordable housing projects.
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Společnost Metrostav Development zahájila 
v červenci výstavbu první fáze rezidenčního 
projektu Vysočanský mlýn nedaleko stanice 
metra Vysočanská v Praze 9. Revitalizace 
brownfi eldu bývalých pekáren Odkolek, kde 
vznikne celkem 660 bytů spolu s novými ve-
řejnými prostory, si vyžádá investici 3,5 mili-
ardy korun. Po dokončení nabídne areál ná-
jemní i vlastnické bydlení v kombinaci s ob-
chody a restauracemi, doplněné dvěma ná-
městími, pěším bulvárem a dvěma zelenými 
parky. První, nájemní část projektu, koupil už 
ve fázi projektování pro svůj rezidenční fond 
český investor Mint Investments. Finalizace 

transakce se očekává po ukončení stavby, 
v polovině roku 2023. Pro fond, který se 
na nájemní bydlení specializuje, šlo o dru-
hou akvizici, jíž následoval již v září nákup 
rezidenčního nájemního projektu Bydlení 
Skvrňany v Plzni developera Trigema.

Přeměnu brownfi eldu pekáren Odkolek o rozlo-
ze 4,3 ha, prostírajícího se podél ulic Ke Klíčovu 
a Jandova v sousedství vlakového nádraží 
Praha-Vysočany, v novou část města zahájil 
generální dodavatel Metrostav demolicí většiny 
průmyslových budov, které přestaly plnit svoji 
funkci již v roce 1995, kdy zde skončila výroba. Ondřej Buršík, generální ředitel Metrostav Development

Vysočanský mlýn, Praha 9 – Vysočany ■ První etapu zahrnující 220 nájemních bytů koupil už ve fázi projektování správce investičních fondů Mint Investments. Nemovitost zařadí do 
fondu zaměřeného na nájemní bydlení MINT I. rezidenční podfond SICAV ■ Developer: Metrostav Development

BROWNFIELD PEKÁREN ODKOLEK se začíná
měnit v rezidenční areál Vysočanský mlýn
Nájemní bydlení láká investory
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In July, Metrostav Development began 
the construction of the fi rst phase of the 
Vysočanský mlýn residential project close 
to the Vysočanská metro station in Prague 9. 
The revitalisation of the brownfi eld of the 
former Odkolek bakeries, where 660 fl ats 
will be going up together with new public 
spaces, will require an investment of 3.5 bil-
lion crowns. Upon completion, the complex 

will off er fl ats for rent and for sale combined 
with shops and restaurants, supplemented 
by two squares, a pedestrian boulevard 
and two green parks. The Czech investor 
Mint Investments purchased the fi rst part 
of the project, meant for rental housing, 
for its residential fund. The fi nalisation of 
the transaction is expected after the com-
pletion of the construction in the middle 

of 2023. This is the second acquisition for 
the fund, which specialises in rental hous-
ing, following the purchase of the developer 
Trigema’s Bydlení Skvrňany rental project in 
Plzeň in September.

The general contractor Metrostav began the 
transformation of the brownfi eld of the Odkolek 
bakeries with an area of 4.3 ha spreading out 

Vysočanský mlýn, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Metrostav Development

THE ODKOLEK BAKERIES BROWNFIELD is starting to 
change into the Vysočanský mlýn residential complex
Rental housing attracting investors
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Počátkem července pak zahájil výstavbu první 
fáze projektu Vysočanský mlýn.

Podle návrhu architektonického studia City Work 
Architects vznikne v západní části území ve 
čtyřech domech 220 bytů, určených k dlouho-
dobému pronájmu. Do budoucí podoby první 
fáze promluvil také investor Mint Investments, 
který 30. června letošního roku podepsal akvi-
ziční dohodu na tuto část Vysočanského mlýna 
a s developerem Metrostav Development ji 
naplánoval tak, aby byty svými dispozicemi 1kk 
a 2kk odpovídaly potřebám efektivního nájem-
ního bydlení. Kolaudace této části komplexu 
Vysočanský mlýn je naplánovaná na polovinu 
roku 2023, následně bude akvizice vypořádána 
a investor začne nabízet budoucím klientům plně 
zařízené byty vybavené moderní vzduchotech-
nikou a rekuperací v domech s vlastní recepcí 
a podzemními parkovacími garážemi. 

Generální ředitel Metrostav Development, Ondřej 
Buršík, uvádí, že prodej celé první fáze v takto ra-
ném stadiu umožní developerovi urychlit realizaci 
další etapy: „V příštím roce chceme dát na trh 
jednu z etap určených na prodej do soukro-
mého vlastnictví a zároveň zahájíme výstav-
bu.“ Všechna potřebná povolení má Metrostav 
Development v ruce: územní rozhodnutí na celý 
development a stavební povolení na první fázi 

získal již loni, stavební povolení na další dvě fáze 
byla vydána letos. V roce 2019 proběhl proces 
participace a developer pak v projektu zohlednil 
potřeby místních obyvatel. Tím si zajistil hladší prů-
běh povolovacího procesu, který se podle Ondřeje 
Buršíka obešel bez dalších námitek a odvolání. 
 
Mint investuje do nájemného bydlení
Ondřej Buršík připouští, že pokud by do projektu 
nevstoupil investor, všechny byty by byly na pro-
dej. „Produkty, na které cílíme, tedy celé domy 
určené k nájemnímu bydlení, by jinak vůbec ne-
vznikly. Přitom, jak se dnes vyvíjí poptávka a ceny 
bytů, by developeři začali jednotky okamžitě pro-
dávat, jakmile by zahájili stavbu,“ dodává partner 
Mint Investments Radim Bajgar ke strategii fondu 
Mint 1. rezidenční podfond SICAV, který je otevře-
ný drobným investorům. Ve fázi příprav fond získal 

v září i další aktivum, čtyři bytové domy v projek-
tu developera Trigema v Plzni-Skvrňanech, kte-
ré ve čtvrtém kvartálu roku 2022 nabídnou přes 
100 bytů určených k pronájmu. Jediným již ope-
rujícím projektem v portfoliu podfondu, otevřené-
ho pro investory od září 2020, je Mint Living Brno 
Campus se 120 byty, který fond koupil v říjnu 2020 
za 500 milionů korun jako svou první akvizici.    

Nová část města
Areál pekáren Odkolek odkoupil Metrostav 
Development v roce 2017 od italské společnos-
ti FIM Development s projektem od projekční 
kanceláře Helika. Ten zahrnoval jak rezidenční 
funkci a retail, tak také hotel a podstatnou pro-
porci administrativy. Nový majitel se rozhodl 
projekt změnit a navázal spolupráci s architek-
tem Jurajem Sonlajtnerem ze studia City Work 
Architects, který je autorem urbanismu celé-
ho území Vysočanského mlýna a navrhl také bu-
doucí podobu všech 12 bytových novostaveb. 

Industriální genius loci
Z historického průmyslového komplexu, který byl 
postaven v letech 1910–1911 podle projektu vý-
znamného vídeňského architekta českého původu 
Huberta Gessnera, zůstane v jižní části areálu za-
chována původní památkově chráněná admini-
strativní budova a fasáda parního mlýna z ne-
omítnutých šedobílých vápenocementových cihel 
s továrním komínem. Prostory ve správní budově 
(S1) obsadí kombinace restaurace, zhruba 300 m2 
kanceláří, krátkodobého nájemního bydlení a ko-
munitně kulturní funkce – developer zde zvažuje 
například umístění školy s uměleckým zaměřením. 

Veškeré nebytové prostory, kterých bude v celém 
areálu zhruba 3 000 m2, si Metrostav Development 
ponechá ve vlastnictví, aby nad nimi měl kontrolu 
a mohl i v budoucnu ovlivňovat jejich kvalitu a fun-
gování. „Vytvořením koncepce občanské vyba-
venosti jsme pověřili společnost Dejsiprostor. 
Ve správním objektu (S1) by měla vzniknout za-
jímavá restaurace s venkovní zahrádkou pod za-
chovaným historickým přístřeškem. Dále zde po-

Vysočanský mlýn – plán území ■ Rezidenční projekt Vysočanský mlýn se 660 byty vznikne revitalizací 4,3hektarového 
brownfi eldu někdejších pekáren Odkolek v Praze 9 – Vysočanech ■ Developer: Metrostav Development

Čtyři domy v rezidenčním projektu Bydlení Skvrňany 
získal MINT I. rezidenční podfond SICAV jako svou 
třetí akvizici letos v září ■ Developer: Trigema
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along Ke Klíčovu and Jandova streets and in the 
vicinity of the Praha-Vysočany train station into 
a new section of the city with the demolition of 
most of the industrial buildings, which stopped 
fulfi lling their function back in 1995, when pro-
duction ended. Then, at the beginning of July, it 
began the construction of the fi rst phase of the 
Vysočanský mlýn project.

In the western part of the complex, 220 fl ats
meant for long-term rent will be going up 
according the design of the architectural stu-
dio City Work Architects. The investor Mint 
Investments, which signed an acquisition 
agreement for the fi rst phase of Vysočanský 
mlýn on 30 June of this year, also had a say in 
the future appearance of this phase and planned 
it with the developer Metrostav Development
so that the fl ats, with their layouts of one and 
two rooms with kitchenettes, correspond to 
the needs of eff ective rental housing. The fi -
nal construction approval of this part of the 
Vysočanský mlýn project is planned for the mid-
dle of 2023, after which the acquisition will be 
settled and the investor will start off ering future 
clients fully furnished fl ats equipped with mod-
ern ventilation and heat recovery in buildings 
with their own reception and underground park-
ing garages. 

The General Director of Metrostav Development, 
Ondřej Buršík, stated that the sale of the entire 
fi rst phase in such an early stage lets the de-
veloper speed up the construction of the fur-
ther phases: “In the next year we would like 
to put one of the phases meant for sale on 
the market and begin construction at the same 
time.” Metrostav Development has all the nec-
essary permits at its disposal: it received the 
zoning and planning decision for the entire de-
velopment and the building permit for the fi rst 
phase last year, while the building permits for 
the next two phases were issued this year. In 
2019 the participation process took place and 
then the developer took the needs of the local 

residents into account in the project. This en-
sured the smooth course of the permit process, 
according to Ondřej Buršík, without any further 
objections or appeals. 

Mint invests into rental housing
Ondřej Buršík admits that if the investor had not 
entered the project, all the fl ats would have been 
for sale. “The products that we are aiming at, 
entire buildings meant for rental fl ats, would oth-
erwise have never come into being. Meanwhile, 
the way the demand and prices of fl ats are devel-
oping today, the developers would start to imme-
diately sell the units as soon as construction got 
underway,” added the partner of Mint Investment 
Radim Bajgar with regard to the strategy of the 
fund Mint 1st Residential Subfund SICAV, which 
is open to small investors. In the preparation 
phase of the fund, it also acquired another asset 
in September, four blocks of fl ats in the devel-
oper Trigema’s project in Plzeň-Skvrňany, which 
will off er more than 100 fl ats meant for rental in 
the fourth quarter of 2022. The only already op-
erating project in the subfund’s portfolio, open for 
investors from September 2020, is Mint Living 

Brno Campus with 120 fl ats, which the fund pur-
chased in October 2020 for 500 million crowns 
as its fi rst acquisition.    

A new section of the city
Metrostav Development purchased the Odkolek 
complex of bakeries in 2017 from the Italian 
company FIM Development with a project from 
the Helika design offi  ce. This included both 
a residential and retail function and a hotel and 
considerable proportion of offi  ces. The new own-
er decided to change the project and began co-
operating with architect Juraj Sonlajtner from the 
studio City Work Architects, which is the au-
thor of the urban plan of the entire Vysočanský 
mlýn complex and also designed the future ap-
pearance of all 12 blocks of fl ats. 

An industrial genius loci
From the historical industrial complex that was 
built in the years 1910–1911 according to a proj-
ect by the prominent Viennese architect of Czech 
origin Hubert Gessner, the original listed offi  ce 
building and façade of the steam mill made of 
unplastered grey and white lime-cement bricks 

Bydlení Skvrňany ■ The acquisition of the 4 houses with 100 fl ats for rent in the Plzeň-Skvrňany residential 
development is the third deal closed by the investment open fund MINT I. rezidenční podfond SICAV
Developer: Trigema ■ Source of the visualisation: Trigema
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čítáme s plochami pro co-working a co-living. 
Tedy malými jednotkami s větším společným 
prostorem; využít by je mohli například lidé, kteří 
přijedou čerstvě do Prahy a nemají zatím zajiště-
no trvalé bydlení,“ popisuje Ondřej Buršík.

Další občanská vybavenost, jako obchody, kavárna 
nebo mateřská školka, pak vznikne v parteru někte-
rých bytových domů a bývalého parního mlýna 
(S2). Dostavbu historického objektu svěřil developer 
česko-britskému ateliéru Bogle Architects, který 
zvítězil v architektonické soutěži. Stejní architekti 
stojí také za návrhem rekonstrukce správní budovy.

Za fasádou bývalého parního mlýna vznikne luxus-
nější bydlení, které bude těžit z industriálního cha-
rakteru budovy. Bogle Architects zde navrhli loftové 
byty s vyšší světlou výškou, na střeše vznikne well-
ness a společná terasa s bazénem a saunou. 
V domě bude vlastní recepce a v parteru by mohla 
být umístěna menší prodejna s potravinami. 

V areálu počítá Metrostav Development se dvě-
ma náměstími propojenými hlavní pěší zó-
nou, která protne celý areál ve východozápadním 
směru. Druhá, severojižní pěší komunikace propojí 
ulice Pod Krocínkou a Ke Klíčovu. Prostor pro rela-
xaci nabídnou dva zelené parky: park městské-
ho charakteru obklopí historickou administrativní 
budovu (S1) a druhý, anglický park doplněný dět-
ským hřištěm, naváže na dostavěný objekt parní-
ho mlýna (S2). Autorkou landscapingu celého are-
álu Vysočanského mlýna je krajinná architektka 
Štěpánka Šmídová, která byla stejně jako Bogle 
Architects vybrána v architektonické soutěži. 

Zachování genia loci zajišťuje kurátor, který se 
podílel na organizaci třetí soutěže, tentokrát na 
uměleckou podobu areálu. „Umělci využijí různé 
industriální prvky z původních průmyslových bu-
dov, například litinové nebo dřevěné sloupy a trá-
my nebo původní hodiny, a zachováme také koleje 
místní vlečky, které budou zapracovány do dlažby. 
Zároveň budou ve čtvrti rozmístěny sochy a fasády 
ozdobí malby a graffi  ti,“ popisuje Ondřej Buršík. 

Dopravně bude Vysočanský mlýn obsloužen 
dvěma komunikacemi napojenými na ulici Ke 
Klíčovu, kterou Metrostav Development plánuje 
rozšířit a přidat v obou směrech pruh pro cyk-
listy. Rozšíření a modernizace se dočká také kři-
žovatka ulic Vysočanská, Jandova a Ke Klíčovu. 
Spojení městskou hromadnou dopravou zkvalit-
ní nově zřízená autobusová zastávka v ulici Ke 
Klíčovu před budovou Parního mlýna, v docház-
kové vzdálenosti zhruba 5 minut je stanice metra 
Vysočanská na náměstí OSN. 

Na území Odkolkových pekáren navazuje men-
ší brownfi eld bývalého Freyova cukrovaru, 
který Metrostav Development také vlastní a plá-
nuje jeho revitalizaci. Podobně jako v případě 
Vysočanského mlýna tam počítá s rezidenč-
ní výstavbou. Vzniknout by zde mohlo zhruba 
240 bytů v sedmi bytových domech. Budoucí 
podobu cukrovaru již představil investor veřej-
nosti v rámci procesu participace a nyní po-
kračuje přípravou dokumentace pro povolova-
cí řízení.

Vysočanský mlýn, Praha 9 – Vysočany ■ Za urbanistickým konceptem areálu a designem všech 12 rezidenčních 
novostaveb stojí architektonické studio City Work Architects ■ Revitalizaci a dostavbu dvou historických objektů 
mají na starosti architekti Bogle ■ Developer: Metrostav Development
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with the factory smokestack will be preserved 
in the southern part of the complex. The space 
in the administrative building (S1) contains the 
combination of a restaurant, roughly 300 m2 of 
offi  ces, short-term rental housing and a commu-
nity cultural function; the developer is consider-
ing placing a school oriented on the arts here, 
for example. 

Metrostav Development will be retaining owner-
ship of all the non-residential space, of which 

there will be roughly 3,000 m2 in the entire 
complex, in order to have it under control so 
that it can infl uence its quality and operations 
in the future. “We have entrusted the company 
Dejsiprostor with the creation of the concep-
tion of the civic amenities. An interesting 
restaurant with an outdoor garden under the 
preserved historic roof should be created in the 
administrative building (S1). We are also plan-
ning on spaces for co-working and co-living
here. The latter are small units with bigger com-
mon areas; these could be used, for example, 
by people who have just come to Prague and do 
not yet have their permanent residence set up,” 
described Ondřej Buršík.

Other civic amenities, such as shops, a café 
and a preschool, will be created on the street 
level of some of the blocks of fl ats and the for-
mer steam mill (S2). The developer entrusted 
the completion of the historical building to the 
Czech/British atelier Bogle Architects, which 
won in an architectural competition. The same 
architects are also behind the design of the re-
construction of the administrative building.

Deluxe fl ats will be created behind the façade 
of the former steam mill, which will draw on 
the building’s industrial character. Here Bogle 
Architects designed loft fl ats with higher head-
room, while a wellness centre will be created 
on the roof together with a common terrace 
with a pool and a sauna. The building will have 
its own reception and there could be a grocery 
store situated on the street level. 

Metrostav Development is planning to have two 
squares connected by the main pedestrian 
zone that intersects the entire complex from 
east to west. The second north-south pedestrian 
road connects Pod Krocínkou and Ke Klíčovu 
streets. Two green parks off er space for relax-
ation: a park of an urban character surrounds the 
historical administrative building (S1) and the 
second English park with a playground con-

nected to the completed steam mill (S2) build-
ing. The author of the landscaping of the entire 
Vysočanský mlýn complex is the landscape ar-
chitect Štěpánka Šmídová, who was chosen 
in an architectural competition, just like Bogle 
Architects. 

The curator, who contributed to the organisation 
of the third competition, this time for the artistic 
appearance of the complex, ensures the pres-
ervation of the genius loci. “The artists use vari-
ous industrial elements from the original indus-
trial buildings, for example, cast iron or wooden 
columns and beams and the original clock, and 
we are also preserving the tracks of the local sid-
ing, which will be incorporated into the paving. At 
the same time, sculptures will be placed in the 
complex and the façades will be decorated with 
paintings and graffi  ti,” said Ondřej Buršík. 

In terms of transportation, Vysočanský mlýn 
will be served by two roads connected to Ke 
Klíčovu Street, which Metrostav Development 
plans to expand and add a bicycle lane to in 
both directions. The intersection of Vysočanská, 
Jandova and Ke Klíčovu streets will also be ex-
panded and modernised. The connection by 
public transport will be improved by the newly 
established bus stop on Ke Klíčovu Street in front 
of the steam mill building, while the Vysočanská 
metro station on náměstí OSN is about a fi ve-
minute walk away. 

The area of the Odkolek bakeries is connected 
to a smaller brownfi eld of the former Frey 
sugar refi nery, which Metrostav Development 
also owns and is planning to revitalise. As in the 
case of Vysočanský mlýn, residential construc-
tion is planned there. There should be about 
240 fl ats built in seven apartment buildings here. 
The investor has already presented the future 
appearance of the sugar refi nery to the public 
in the context of the participation process and is 
now continuing to prepare the documentation for 
the permit procedure.
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Developerská skupina Redstone zahájila 
letos v létě výstavbu nového projektu East 
Park Olomouc. Moderní logistický a průmy-
slový park, do něhož je Redstone připra-
ven investovat 1,7 miliardy korun, nabídne 
po svém dokončení na pozemku o rozloze 
200 000 m2 celkem 7 nových skladovacích 
a výrobních hal s úhrnnou pronajímatelnou 
plochou 63 400 m2. Spektrum doplní menší 
podíl kanceláří a obchodních prostor s mož-
ností zřízení showroomů. Na trh vstupuje 
developer v době, kdy míra neobsazenosti 
v České republice klesá na historické mi-
nimum a moderní průmyslové prostory na 
dálničních koridorech se stávají nedostat-
kovým artiklem.

East Park Olomouc, situovaný na východním 
okraji stotisícové moravské metropole, těží ze 
strmě rostoucí poptávky ze strany fi rem aktivních 
jak v oblasti retailu a e-commerce, tak výroby 
s vyšší přidanou hodnotou s využitím chytrých 
technologií. Jejich rozvoj umožňuje vzdělanostní 
potenciál historického a zároveň dynamicky se 
rozvíjejícího univerzitního města. To díky rozvi-
nutému obchodnímu i kulturnímu zázemí slibuje 
i velmi dobrou kvalitu života.

Benefi tem parku je z hlediska mezinárodní 
dopravy výhodná poloha na křižovatce tradič-
ní severojižní obchodní trasy spojující Polsko 
s Rakouskem a dopravní osy východ–západ ze 
Slovenska až k německým hranicím. Park je 

bezprostředně napojený na dálniční tahy zajiš-
ťující spojení na Ostravu a Katowice na seve-
ru a jižním směrem na Brno a dále na Prahu, 
Bratislavu nebo Vídeň. Dostupnost pro nákladní 
dopravu zabezpečuje sjezd z dálnice D35, síť 
obchvatů Olomouce zajišťuje plynulost dopra-
vy všemi směry bez nutnosti průjezdu krajským 
městem. Spojení areálu s městem Olomoucí pro 
zaměstnance nájemců nabídne v parku plánova-
ná autobusová zastávka; na hlavní vlakové a au-
tobusové nádraží je to méně než 15 minut.

Výstavba zahájena
Park vyroste na východním okraji města Olomouce 
– v katastru obce Bystrovany. Od ní jej oddě-
lí protihlukový val, jehož realizace nyní startuje. 

East Park Olomouc – park situovaný na východním okraji Olomouce nabídne v sedmi moderních halách 63 400 m2 výrobních a skladovacích prostor ■ Developer: Redstone

REDSTONE ZAHAJUJE stavbu East Parku Olomouc
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The development group Redstone began the 
construction of the new East Park Olomouc 
project this summer. Upon its completion, 
the modern logistics and industrial park, into 
which Redstone is prepared to invest 1.7 bil-
lion crowns, will off er a total of 7 new ware-
house and production halls with a total leas-
able area of 63,400 m2 on land with an area 
of 200,000 m2. The spectrum is completed by 
a small share of offi  ces and retail space with 
the possibility of setting up showrooms. The 
developer is entering the market at a time 
when the vacancy rate in the Czech Republic 
has dropped to its lowest point in history and 
modern industrial spaces on motorway cor-
ridors are becoming a scarce commodity.

East Park Olomouc, situated on the eastern 
edge of the Moravian metropolis with a popula-
tion of 100,000, benefi ts from the rapidly grow-

ing demand from companies active both in the 
areas of retail and e-commerce, as well as in 
production with a greater added value with the 
use of smart technologies. Their development 
is made possible by the educational potential 
of the historic and dynamically-developing uni-
versity city. This promises a very good quality 
of life thanks to the developed commercial and 
cultural background.

A benefi t of the park from the perspective of inter-
national transportation is its advantageous posi-
tion on the crossroads of the traditional north-
south trade route linking Poland with Austria and 
the east-west transport axis from Slovakia to the 
German border. The park is directly connected 
to the motorway routes providing connections to 
Ostrava and Katowice in the north and to Brno 
and further on to Prague, Bratislava or Vienna in 
the south. The accessibility for freight transport is 

provided by the exit from the D35 motorway, the 
network of the Olomouc bypasses ensures the 
fl ow of transport in all directions without the need 
to pass through the regional city. The planned 
bus stop in the park will connect the complex 
with the city of Olomouc for the tenants’ employ-
ees; it less than 15 minutes to the main train and 
bus stations.

Construction underway
The park will be going up on the eastern edge 
of Olomouc – in the municipality of Bystrovany. 
It is separated from it by a noise barrier, the 
construction of which is now starting. Work 
on the backbone distribution networks will be 
started in parallel on the basis of a valid build-
ing permit, along with the connecting road, 
which will ensure smooth transport accessibil-
ity and the diversion of the traffic load associ-
ated with the operation of the park. “We also 
plan on building a retention tank for sustain-
able water management and we place great 
emphasis on a high proportion of greenery, 
for which there will be space both on the noise 

East Park Olomouc – the park will off er a total of 7 new warehouse and production halls with a total leasable area of 63,400 m2 ■ Developer: Redstone

REDSTONE BEGINS CONSTRUCTION
of East Park Olomouc
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Paralelně budou na základě právoplatného sta-
vebního povolení zahájeny práce na propojo-
vací komunikaci, která zajistí hladkou dopravní 
obslužnost a odvedení dopravní zátěže spojené 
s provozem parku, spolu s páteřními rozvody sítí. 
„Počítáme i s vybudováním retenční nádrže pro 
udržitelné nakládání s vodou a velký důraz klade-
me na vysoký podíl zeleně, pro niž vznikne prostor 
jak na protihlukovém valu, tak také uvnitř areálu. 
V současné době probíhá změna územního roz-
hodnutí, kterou si vyžádaly některé drobné úpravy 
projektu, a do fi nále se blíží výběr generálního do-
davatele stavby,“ upřesnil Karel Pospíšil, projekto-
vý manažer Redstone. Realizace první ze sedmi 
hal (A až G) naváže podle developera na přípravné 
práce už v řádu měsíců.

První fi rmy se nastěhují v roce 2022
„V harmonogramu výstavby chceme dodržet 
systematickou strukturu stavby (tedy začít od 
haly A). Jsme ale připraveni vyjít vstříc požadav-
kům nájemců, bude-li to technicky možné,“ uvá-
dí Pospíšil. Haly nabídnou fl exibilní pronajímatel-
nou plochu v rozmezí 6 000 až 10 000 m2. První 
prostory by měly být předány budoucím uživate-
lům na podzim roku 2022. Termín dokončení ce-
lého areálu zatím nebyl stanoven, tempo výstav-

by bude podle projektového manažera vycházet 
z reálné poptávky na trhu a bude na ni pružně 
reagovat. Karel Pospíšil nevylučuje možnost 
spekulativního dokončení projektu, pokud bude 
dosaženo výrazného procenta obsazenosti. 

Pronájmy v plném proudu
„Park je svou celkovou koncepcí velmi variabil-
ní a fl exibilní. Jsme schopni dodat jednotky od 
800 m2 až po 10 000 m2 v jedné hale, případně 
lze také spojit více hal dohromady a uspokojit 
tak například požadavek na vybudování většího 
distribučního centra,“ popisuje leasing manager 
Jiří Pecha a zdůrazňuje, že právě fl exibilita je 
vedle skvělé dopravní dostupnosti a udržitelné-
ho konceptu další z konkurenčních výhod East 
Parku Olomouc. Redstone podle jeho slov již 
v současné době intenzivně jedná s budoucími 
nájemci. „Z hlediska počtu převládají výrobci, co 
do potenciálně pronajaté plochy pak dominuje 
skladování a logistika,“ prozradil Jiří Pecha. 

Pro e-commerce
i sofi stikovanou výrobu
V oblasti výroby cílí East Park Olomouc na progre-
sivní fi rmy, které těží z dostatku vysoce kvalifi kova-
né pracovní síly v univerzitním městě. Aktivní jsou 

například v odvětvích nanotechnologií, přesného 
strojírenství, biomedicíny, genetiky nebo optiky. 
„Rozvoj těchto oborů navazuje na tradiční pře-
vahu zpracovatelsko-strojírenského a kovoděl-
ného průmyslu i výroby elektrických a optických 
přístrojů v Olomouci. Progresivní trendy v oblasti 
high-tech akcelerují významné investice z fondů 
EU směřující do vědecko-výzkumných pracovišť 
Univerzity Palackého. To následně stimuluje i roz-
voj podnikatelských aktivit,“ popisuje Jiří Pecha 
a zdůrazňuje, že tomuto typu prestižních nájemců 
nabídne park vynikající kvalitu prostor, které bu-
dou odpovídat nejmodernějším standardům. 

Silná poptávka přichází také z oblasti logistic-
kých fi rem, dodávkových služeb a e-commerce, 
jejichž dynamický rozvoj urychlila v posledním 
roce a půl přijatá opatření v souvislosti s pande-
mií covid. „Zvýšená potřeba nových skladových 
kapacit v bezprostřední blízkosti spotřebních 
trhů větších měst nahrává právě East Parku, je-
hož dojezdová vzdálenost do centra stotisícové 
Olomouce je pouhých 10–15 minut.“ 

Špičkové parametry nejen
pro high-tech 
Světlá výška hal 10 m umožní podle Pechy fun-

East Park Olomouc – benefi tem parku je z hlediska mezinárodní dopravy výhodná poloha na křižovatce tradiční severojižní obchodní trasy spojující Polsko s Rakouskem a dopravní 
osy východ–západ ze Slovenska až k německým hranicím ■ Developer: Redstone
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barrier as well as inside the complex. At pres-
ent, a change of the zoning and planning deci-
sion is taking place, which required some mi-
nor modifications to the project, and the selec-
tion of the general contractor for the construc-
tion is approaching the finish line,” clarified 
Karel Pospíšil, Redstone’s Project Manager. 
According to the developer, the construction 
of the first of the seven halls (A to G) will follow 
the preparatory work in a few months.

The fi rst companies to come in 2022
“We want to follow the systematic structure of 
the construction, i.e., starting from hall A, during 
the construction schedule. But we are prepared 
to accommodate the requirements of the ten-
ants, if technically possible,” Pospíšil said. The 
halls will off er a fl exible leasable area of between 
6,000 and 10,000 m2. The fi rst spaces should be 
handed over to their future users in the autumn 
of 2022. The deadline for the completion of the 
entire complex has not yet been set, accord-
ing to the Project Manager, and the pace of the 
construction will depend on the real demand on 
the market and will respond fl exibly to it. Karel 
Pospíšil does not rule out the possibility of spec-
ulative completion of the project if a signifi cant 
percentage of the occupancy is reached. 

Leasing in full swing
“The park is highly variable and fl exible in its 
overall concept. We are able to deliver units from 
800 m2 to 10,000 m2 in a single hall, or more 
halls can also be combined together to satisfy, 
for example, the requirement to build a larger 
distribution centre,” stated Leasing Manager Jiří 
Pecha, who emphasized that fl exibility is anoth-
er of the competitive advantages of East Park 
Olomouc, in addition to the excellent accessibil-
ity and sustainable concept. Redstone, he said, 
is already negotiating intensively with future 
tenants. “From the perspective of the numbers, 
manufacturers prevail, while in terms of the po-
tentially rented area, warehouse and logistics 
dominate,” said Jiří Pecha. 

For e-commerce and sophisticated 
manufacturing
In the fi eld of production, East Park Olomouc 
targets progressive companies, which ben-
efi t from a suffi  cient highly qualifi ed workforce 
in the university city. They are active in sectors 
such as nanotechnology, precision engineering, 
biomedicine, genetics and optics. “The develop-
ment of these fi elds is linked to the traditional 
dominance of the manufacturing and metalwork-
ing industries and the production of electric and 
optic instruments in Olomouc. The progressive 
trends in high-tech are accelerating signifi cant 
investments from EU funds towards research 
and science workplaces at Palacký University. 
This subsequently also stimulates the develop-
ment of business activities,” stated Jiří Pecha, 
emphasising that this type of prestigious tenant 
will be off ered an excellent quality of space that 
will meet the most modern standards. 

There is also strong demand coming from logis-
tics fi rms, delivery services and e-commerce, 
whose dynamic development was accelerated 
by the measures implemented in the last year 
and a half in relation to the covid pandemic. 
“The increased need for new warehouse capaci-

ties in the immediate vicinity of the consumer 
markets of larger cities is a boon for East Park, 
whose commuting distance to the centre of the 
Olomouc, with its population of one hundred 
thousand, is only 10 to 15 minutes.” 

Top parameters for high-tech
and more 
The 10-metre ground clearance of the halls will 
allow the operation of some fully automated and 
robotic operations, according to Pecha. The load 
capacity of dust-free fl oors, which will correspond 
to 5 t/m2 in line with current market trends, can be 
further increased. “We are prepared to respond 
operatively to the requirements of specifi c types 
of production. We can also adapt the number of 
docks for trucks or for smaller deliveries that use 
transport services, ADR warehouses (the stor-
age of hazardous substances) or clean facilities 
for medical production,” explained Jiří Pecha. 
The park also has plenty of handling and park-
ing spaces for workers. In addition to production 
and warehouse capacities, tenants will also be 
off ered a smaller share of offi  ce and commercial 
space with the possibility of using it for show-
rooms. “We will off er an offi  ce annex to each unit 
or hall, the size of which will correspond to the 

East Park Olomouc – under construction ■ Developer: Redstone
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gování i některých plně automatizovaných a ro-
botizovaných provozů. Nosnost bezprašných 
podlah, která bude v souladu s aktuálními trž-
ními trendy odpovídat 5 t/m2, bude možné dále 
zvýšit. „Jsme připraveni operativně reagovat na 
potřeby konkrétních typů výroby. Přizpůsobit 
dokážeme i počty doků pro kamiony nebo pro 
menší dodávky, které využívají přepravní služby, 
sklady ADR (skladování nebezpečných látek), 
nebo čisté provozy pro lékařskou výrobu,“ uvádí 
Jiří Pecha. Park zároveň disponuje dostatkem 
manipulačních i odstavných ploch a parkova-
cích míst pro pracovníky. Nájemcům nabídne 
kromě výrobních a skladovacích kapacit také 
menší podíl kancelářských a obchodních pro-
stor s možností využití pro showroomy. „Ke kaž-
dé jednotce nebo hale nabídneme kancelářskou 
vestavbu, jejíž velikost bude odpovídat potřebě 
nájemce. Samostatnou kancelářskou budovu 
ale v parku neplánujeme: požadavky na vět-
ší kanceláře jsme případně schopni uspokojit 
v našem projektu Envelopa Offi  ce Center, kte-
rý se nachází v krátké dojezdové vzdálenosti 
12 minut,“ popisuje Jiří Pecha.

Výše nájemného se liší podle typu poptávky 
a její náročnosti na výstavbu, a dále podle pří-
padných nadstandardních požadavků ze strany 
nájemce, uvádí leasing manager: „Souhrnně lze 
říci, že dle standardu provedení refl ektujeme ak-
tuální úroveň cen na trhu.“  

Ekologická udržitelnost
Do projektu byla implementována i moderní 
energeticky úsporná řešení, jako je například 
osvětlení LED. Hospodaření s vodou zlepší 
retenční nádrže na zadržování dešťové vody, 
která bude následně využívána k zavlažování 
zelených ploch. Počítá se také s nadstandard-
ním ozeleněním, včetně vertikální popínavé 
zeleně na fasádách budov a stovek keřů a stro-
mů na několikasetmetrovém valu kolem areálu. 
Park bude mít vlastní čističku odpadních vod. 
„Předpokládáme, že stejně jako jiné naše pro-
jekty i tento necháme certifi kovat renomovanou 
společností. Finální výběr druhu certifi kace nás 
ale teprve čeká,“ uvádí Karel Pospíšil.

East Park Olomouc je prvním developmentem 
skupiny Redstone v segmentu logistických 
a průmyslových nemovitostí. V minulosti spo-
lečnost zajišťovala asset management např. pro 
logistické areály v Pardubicích. „Projekt je jed-
ním z širokého spektra našich aktivit, snažíme 
se udržovat portfolio diverzifi kované,“ shrnuje 
Karel Pospíšil. Developer podniká i v oblasti kan-
celářské, maloobchodní, rezidenční a hotelo-
vé výstavby. Celkem dnes skupina podnikatele 
Richarda Morávka připravuje a vlastní projekty 
v hodnotě téměř 25 miliard korun. „Jaký podíl 
bude zaujímat logistika, se rozhodneme na zá-
kladě zkušenosti právě s projektem East Park 
Olomouc.“

tenant’s needs. We are not, however, planning 
a separate offi  ce building in the park: We are able 
to satisfy the requirements for larger offi  ces in our 
Envelope Offi  ce Center project, which is located 
a short 12-minute drive away,” stated Jiří Pecha.

The amount of the rent varies according to the 
type of demand and its intensity in terms of 
construction, and also according to any above-
standard requirements by the lessee, the leas-
ing manager stated: “In summary, we refl ect the 
current market price level according to the imple-
mentation standard.”  

Environmental sustainability
Modern energy-saving solutions such as LED 
lighting have also been implemented in the 
project. Retention tanks for retaining rainwater, 
which will then be used for irrigation of green ar-
eas, will improve the water management. Above-
standard greenery is also envisaged, including 
vertical climbing plants on the façades of the 
buildings and hundreds of bushes and trees on 
the several-hundred-metre-long barrier around 
the complex. The park will have its own waste 
water treatment plant. “We expect that, just like 
our other projects, we will also have this one cer-
tifi ed by a renowned company. However, the fi nal 
selection of the type of certifi cation is still pend-
ing,” said Karel Pospíšil.

East Park Olomouc is the Redstone group’s fi rst 
development in the logistics and industrial property 
segment. In the past, the company provided asset 
management for logistics facilities in Pardubice, 
for example. “The project is one in the wide spec-
trum of our activities; we are trying to maintain 
a diversifi ed portfolio,” Karel Pospíšil summarised. 
The developer also operates in the fi eld of offi  ce, 
retail, residential and hotel construction. Today, 
businessman Richard Morávek’s group is prepar-
ing and owns projects worth almost CZK 25 bil-
lion. “We will decide on what share logistics will 
ultimately take up based on the experience with 
the East Park Olomouc project.”

East Park Olomouc – do projektu byla implementována i moderní energeticky úsporná řešení, jako je např. osvětlení 
LED. Hospodaření s vodou zkvalitní retenční nádrže na zadržování dešťové vody, která bude následně využívána 
k zavlažování zelených ploch ■ Developer: Redstone
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Osm let od oznámení Amazonu o vstupu do 
Čech ohlásila světová jednička v e-commerce 
expanzi na Moravu. Developer průmyslových 
zón Panattoni pro ni vybuduje na brownfi eldu 
po bývalých usazovacích nádržích cukrovaru 
u Kojetína na Přerovsku robotické centrum 
s pronajímatelnou plochou 190 000 m2. Zónu 
pro čtyřpodlažní logistickou budovu s nej-
modernější technologickou výbavou v Česku 
připravila skupina Accolade, která je také in-
vestorem a vlastníkem průmyslového parku.

„Jedná se o jednu z nejvyšších investic v historii 
ČR, a to i ve srovnání s významnými výrobními 
podniky, které sem přicházely v posledních de-
kádách,“ podotýká Milan Kratina, CEO společ-
nosti Accolade.

Amazon bude moci využít přímého napojení 
na dálnici D1 pro nákladní dopravu a železnič-
ní koridor, který umožní nízkoemisní dopravu 
zaměstnanců nad rámec autobusové dopravy. 
Objekt o rozloze 52 000 m2 nabídne ve čtyřech 

nadzemních podlažích rekordních bezmála 
190 000 m2 pronajímatelné plochy, z toho 
13 000 m2 kancelářských ploch a technického 
zázemí. Očekává se, že během maximálního 
provozu zde bude pracovat až 2 000 lidí. 

Distribuční centrum se má značně lišit od tradiční 
představy o skladu. „Zaměstnanci budou pracovat 
s inovativními technologiemi, včetně robotických 
jednotek, které jim budou pomáhat při každoden-
ním vyřizování zákaznických objednávek a efektiv-
nějším využití skladovací plochy. Tito specializovaní 
roboti se zasouvají pod regály s výrobky, zvedají je 
a pohybují s nimi po distribučním centru, čímž po-
máhají zkrátit čas nutný pro zpracování objedná-
vek,“ vysvětluje Michal Šmíd, generální manažer 
společnosti Amazon pro Českou republiku.

Budova bude cílit na dosažení hodnocení 
Excellent v rámci ekologické certifi kace BREEAM 
New Construction. Půjde o první halu Panattoni 
a Accolade, která bude připravena na instalaci 
fotovoltaiky na co největší části střechy. V souladu 

s požadavky na udržitelný rozvoj má probíhat také 
samotná výstavba. Developer slibuje například 
ekologickou likvidaci azbestu z demolice původ-
ních budov, recyklaci stavebního odpadu na místě 
a využití železniční dopravy prefabrikovaných částí 
nové haly Amazonu.

Projekt si získal i přízeň municipalit: „Výstavbu 
parku považuji od samotného počátku za velkou 
příležitost pro Kojetín. V posledních letech se 
stejně jako jiná maloměsta potýkáme s odlivem 
především mladých obyvatel, kteří odcházejí za 
lepšími ekonomickými podmínkami. Od nového 
komplexu si slibujeme, že nabídne kvalifi kova-
ná pracovní místa pro všechny věkové skupiny,” 
hodnotí Leoš Ptáček, starosta Kojetína.

Amazon má v Evropě desítky korporátních, dis-
tribučních či prodejních a zákaznických center. 
V roce 2013 začalo fungovat centrum vráceného 
zboží v Dobrovízi u Prahy a o dva roky později 
tam Amazon zahájil provoz svého prvního distri-
bučního centra v České republice. „Podařilo se 
nám konečně porazit konkurenci polských a ně-
meckých regionů. Už první projekt u středočeské 
Dobrovíze byl prošpikován moderními technolo-
giemi, ten stávající bude ještě o několik generací 
dále a navíc využije unikátních logistických mož-
ností, které nabízí vícepatrové uspořádání,“ říká 
Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro 
ČR a Slovensko. 

To potvrzuje i Tomáš Pícha z poradenské společnos-
ti CBRE – právě výška haly byla jedním z rozhodu-
jících benefi tů: „Brownfi eld v Kojetíně na Přerovsku 
zvítězil oproti konkurenčním nabídkám především 
díky dobře připravenému projektu, který splňoval 
přísná kritéria, a to především nadstandardní výšku 
budovy a dostupnost pracovní síly.“ Centrum bude 
předáno Amazonu do užívání v roce 2022.

Developer Panattoni buduje na území brownfi eldu u Kojetína na Přerovsku moderní robotické centrum pro Amazon
s pronajímatelnou plochou 190 000 m2 ■ Developer: Panattoni ■ Investor: Accolade

PANATTONI a ACCOLADE vybudují pro Amazon 
nejmodernější robotické centrum v Česku
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Eight years after Amazon announced its en-
try to the Czech Republic, the world leader 
in e-commerce announced its expansion 
to Moravia. Panattoni, a developer of in-
dustrial zones, is building a robotic centre 
with a leasable area of 190,000 m2 for it on a 
brownfi eld of a former sugar factory’s settle-
ment tanks by Kojetín in the Přerov region. 
The zone for a four-level logistics hall with 
the most modern technology in the Czech 
Republic was prepared by the Accolade 
group, which is also the investor and owner 
of the industrial park.

“It is one of the largest investments in Czech his-
tory, even in comparison with important factories 
that came here in the last decades,” remarked 
Milan Kratina, the CEO of Accolade.

Amazon will be able to use a direct connection to 
the D1 motorway for freight transport and a railway 
corridor, which enables the low-emission transport 
of employees above and beyond the bus transpor-
tation. The building, with an area of 52,000 m2, of-
fers a record-breaking total of almost 190,000 m2

of leasable space on four storeys, from which offi  ce 
space and technical facilities take up 13,000 m2. It 
is expected that during maximum operations, up to 
2,000 people will be working here. 

The distribution centre is to be considerably diff er-
ent from the traditional idea of a warehouse. “The 
employees will be working with innovative technol-
ogies, including robotic units, to help them deal with 
day-to-day customer orders and to make more ef-
fi cient use of the storage space. These specialised 
robots slide under the shelves with the products, 
lift them up and move them around the distribu-
tion centre, helping to reduce the time required to 
process orders,” explained Michal Šmíd, Amazon’s 
General Manager for the Czech Republic.

The building will aim at achieving the level of 
Excellent as part of the BREEAM New Construction 
environmental certifi cation. It will be the fi rst hall of 
Panattoni and Accolade, which will be prepared for 
the installation of photovoltaic panels on the largest 
part of the roof. The construction itself is also to be 
carried out in line with the requirements for sustain-
able development. The developer promises, for ex-

ample, the environmentally-friendly disposal of as-
bestos from the demolition of the original buildings, 
the recycling of construction waste on site and the 
use of the rail transport of prefabricated parts of the 
new Amazon hall.

The project has also earned the patronage of 
the municipalities: “I considered the construction 
of the park to be a great opportunity for Kojetín 
from the very beginning. In recent years, like other 
small cities, we have been dealing with the out-
fl ow of primarily young people, who are leaving 
for better economic conditions. We expect that 
the new complex will off er qualifi ed jobs for all age 
groups,” said Leoš Ptáček, the Mayor of Kojetín.

Amazon has dozens of corporate, distribution, 
sales and customer centres in Europe. In 2013, 
the returned goods centre began to operate in 
Dobrovíz u Prahy and two years later Amazon 
started operating its fi rst distribution centre in the 
Czech Republic. “We fi nally managed to beat the 
competition of Polish and German regions. The 
fi rst project in Central Bohemia’s Dobrovíz was 
already interlaced with modern technologies, 
the upcoming one will be several generations 
further, plus it will use the unique logistical pos-
sibilities off ered by a multi-fl oor arrangement,” 
stated Pavel Sovička, the Managing Director of 
Panattoni for the Czech Republic and Slovakia. 

Tomáš Pícha from the CBRE consulting company 
also confi rmed this – the height of the hall was 
one of the decisive benefi ts: “The brownfi eld in 
Kojetín in the Přerov region won against compet-
ing off ers mainly thanks to a well-prepared project 
that met strict criteria, especially the above-stan-
dard height of the building and the availability of 
the workforce.” The centre will be handed over to 
Amazon in 2022.

Developer Panattoni is building the most advanced robotic centre in CR for Amazon with a leasable area
of 190,000 m2 in South Moravia ■ Investor: Accolade

 PANATTONI and ACCOLADE to build the most advanced 
robotic centre in the Czech Republic for Amazon
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Necelý rok po vstupu do střední 
Evropy ohlásil německý logistic-
ký developer Garbe Industrial Real 
Estate sérii nových akvizic v regio-
nu. V dubnu získala společnost po-
zemek v Piešťanech, kde vybuduje 
26 000 m2 průmyslových prostor. 
V létě následovala akvizice 49 hek-
tarů v Českých Budějovicích, na 
nichž může vzniknout v několika fá-
zích až 240 000 m2 pronajímatelných 
ploch. Nedávno fi rma také dokončila 
první nákupy výnosových nemovi-
tostí: Spolu s německým investo-
rem Union Investment koupila park 

v Senci u Bratislavy o ploše 34 600 m2 a následně investoval deve-
loper i v Polsku, kde získal výrobní závod Hubergroup ve Vratislavi 
s plochou 22 000 m2 formou sale and lease back. Ve 4. kvartálu fi rma 
očekává stavební povolení pro dva své nové developmenty: ve slo-
venských Piešťanech a českém Chomutově.

Všechny transakce byly oznámeny během necelých šesti měsíců. 
Do České republiky vstoupila Garbe Industrial Real Estate loni v létě. 
Evropskou expanzi fi rma zahájila v roce 2018 v Nizozemsku a poté pokra-
čovala do Rakouska a Francie. Českou akvizicí v podobě 6,5hektarového 
brownfi eldu v Chomutově nedaleko německých hranic na severozápadě 
ČR vstoupila Garbe na trhy střední Evropy. V loňském roce otevřela také 
pobočku v Bratislavě se záměrem expandovat formou akvizic a developer-
ských aktivit na Slovensku. Pozemek v Piešťanech s rozlohou 7 hektarů 
a územním rozhodnutím byl první akvizicí fi rmy v zemi. V lokalitě poblíž 

Na pozemku u dálnice D3 poblíž Českých Budějovic plánuje developerská společnost Garbe Industrial Real Estate vybudovat v několika etapách průmyslový a logistický park
s 240 000 m2 pronajímatelných prostor ■ Zdroj: Garbe Industrial Real Estate

Martin Polák, výkonný ředitel 
Garbe Industrial Real Estate pro 
střední a východní Evropu

GARBE EXPANDUJE V ČESKÉ REPUBLICE
a vstupuje na Slovensko a do Polska 
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Less than a year after entering in the region, 
Germany based logistics developer Garbe 
Industrial Real Estate has made a series of 
property acquisitions in CEE. The company 
acquired a land plot in Piešťany, Slovakia in 
April where it aims to start construction to-
talling 26,000 sqm. In summer it completed 
the purchase a second land plot, of over 
490,000 sqm, in České Budějovice where it 
plans staged construction. Garbe also re-
cently made its fi rst acquisitions of stand-
ing properties in two countries: Together 
with Union Investment, Garbe purchased 

a 34,600 sqm park in Slovakia in Senec, 
near Bratislava. In Poland it announced the 
acquisition in Wroclaw of a 22,000 sqm fac-
tory from Hubergroup in a sale & leaseback 
transaction. Building permits are expected 
by early Q4 in Piešťany and in Chomutov.

All the new transactions were announced over 
a string of less than six months. Garbe Industrial 
Real Estate entered the Czech Republic last 
summer. The company started European expan-
sion fi rst into the Netherlands in 2018, and then 
into Austria and France. The Czech acquisition in 

Chomutov, near the German border in Western 
CR, provided land of 65,000 sqm for develop-
ment and marked start of CEE expansion. The 
company also opened an offi  ce in Bratislava last 
year with the aim of building business through 
land acquisition and development in Slovakia. 
The new plot in Piešťany is the fi rst acquisition 
in the country and provides 70,000 sqm of land 
with an approved zoning permit. It is located near 
the highway exit to Piešťany, 80 kilometres from 
Bratislava and 110 kilometres from Žilina. The 
plan is to develop two buildings of 18,000 sqm
and 8,000 sqm called Garbe Green Park 

Garbe Green Park Piešťany (Slovakia) – the start of construction is expected in Q4/2021 ■ Developer: Garbe Industrial Real Estate

GARBE EXPANDS IN CZECH REPUBLIC,
enters Slovakia and Poland
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sjezdu z dálnice, 80 km od Bratislavy a 110 km 
od Žiliny, plánuje developer vybudovat dvě haly 
o ploše 18 000 m2 a 8 000 m2 v projektu s ná-
zvem Garbe Green Park Piešťany. Jak uvedl 
Martin Polák, výkonný ředitel Garbe Industrial 
Real Estate pro střední a východní Evropu, sta-
vební povolení se očekává v horizontu měsíce 
s cílem obratem zahájit stavbu.

Průměrná míra neobsazenosti na slovenském 
trhu činila podle statistik poradenské společ nosti 
JLL ke konci 2. kvartálu 2021 cca 8,06 %, což 
znamená oproti prvnímu čtvrtletí s 8,82 % další 
pokles. V České republice klesla neobsazenost 
ve 2. čtvrtletí o 53 bazických bodů na 3 %. Jak 
uvádí JLL, meziročně se snížila o plných 170 ba-
zických bodů.

Přípravy stavby v Piešťanech korelují s načasová-
ním plánovaného developmentu v Chomutově, 
kde developer předpokládá získání potřebných 
povolení v září nebo říjnu. Na pozemku, který je 
dnes vyčištěný po loni dokončených demolicích, 
plánuje developer na podzim zahájit výstavbu 
moderních logistických prostor o rozloze cca 
30 000 m2.

Směr České Budějovice
V červenci dokončila Garbe další akvizici rozsáh-
lého území na okraji Českých Budějovic v již-
ních Čechách. Na pozemku o rozloze 49 hektarů 
vyroste zatím největší projekt developera v CEE. 

„Celková pronajímatelná plocha může činit téměř 
240 000 m2,“ říká Polák a dodává, že projekt bude 
realizován postupně podle aktuální poptávky na 
trhu a zahrnovat bude jak velké skladovací haly, 
tak malé obchodní jednotky (small business units). 
Nemovitost se nachází jižně od hranice města, 
3 km od letiště a v těsné blízkosti dokončované 
dálnice D3 – ta by měla být uvedena do provozu 
podle Poláka ve druhé polovině příštího roku. 

„Praha a jižní Morava se potýkají s nedostatkem 
prostor a trpí i nedostatkem stavebních parcel. 
Plzeňsko už nemůže nabídnout potřebnou pra-
covní sílu a sazby nájemného jsou také vysoké, 
takže očekáváme, že větší poptávky se přesu-
nou právě do tohoto regionu.“ Nová část dálnice 
D3, která se v jižních Čechách nyní dokončuje, 
zlepší spojení s Prahou a umožní i napojení na 
dálniční síť klíčových evropských trhů, jako je 
Rakousko a Bavorsko. Vedle Garbe působí na 
Českobudějovicku i další logističtí developeři, 

například VGP, která zde připravuje nový deve-
lopment se 126 000 m2 pronajímatelných ploch.

Garbe a Union Investment
na Slovensku
Druhou slovenskou akvizici realizovala Garbe 
Industrial Real Estate společně s německým in-
vestorem Union Investment. Logistickou nemovi-
tost pro institucionální investiční fond UII Garbe 
Logistik Fonds získaly společnosti v Senci. 
Prodávajícím byla Karimpol Group. Komplex se 
nachází v severozápadní části Sence, 25 km se-
verovýchodně od Bratislavy, kde již v oblasti distri-
buce a lehkého průmyslu operuje několik dalších 
parků. Areál, který zahrnuje 32 400 m2 skladových 
a cca 2 200 m2 kancelářských prostor, je v sou-
časnosti obsazený z 96 %. K největším nájemcům 
patří logistická fi rma DSV a společnost isklad, kte-
rá v parku provozuje fulfi llment centrum. Investiční 
fond UII Garbe Logistik Fonds založily Union 
Investment a Garbe v roce 2020 s cílem inves-
tovat do evropských průmyslových nemovitostí. 
„Kromě Slovenska hledáme investiční příležitosti 
ve Francii, Itálii, Polsku, Nizozemsku a na dalších 
evropských trzích,“ uvedla Janica Gerecke, ve-
doucí oddělení Investment Management Europe 
společnosti Garbe Industrial Real Estate. 

Vstup na polský trh
V srpnu vstoupila Garbe také na polský trh, kde 
uzavřela akvizici nových plně funkčních výrobních 
a skladovacích prostor společnosti Hubergroup. 
Komplex o rozloze 22 000 m2 ve Vratislavi 
získala formou prodeje a zpětného pronájmu. 
Mezinárodní výrobce tiskařských barev a nátěro-
vých hmot Hubergroup si nemovitost pronajímá 
na 20 let. Do objektu dokončeného loni na podzim 
přesunula rychle expandující fi rma všechny své 
výrobní linky, kanceláře a laboratoře, které jsou 
od května 2021 v plném provozu.

Společnost Garbe Industrial Real Estate s cen-
trálou v Hamburku v současné době spravuje 
v několika evropských zemích aktiva o rozloze 
4 miliony m2 v hodnotě přibližně 7 miliard eur.

Na území někdejšího brownfi eldu v Chomutově v severozápadních Čechách vybuduje developerská společnost 
Garbe Industrial Real Estate 30 000 m2 moderních průmyslových a skladovacích prostor. Zahájení výstavby se 
očekává na podzim tohoto roku ■ Zdroj: Garbe Industrial Real Estate

Garbe Industrial Real Estate expanduje do Českých 
Budějovic. Na 49hektarovém pozemku u dálnice D3 
plánuje postavit až 240 000 m2 pronajímatelných ploch
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Piešťany. According to Martin Polák, Managing 
Director CEE at Garbe Industrial Real Estate, 
the building permit is expected over this or next 
month and the aim would be to commence con-
struction immediately.

Average vacancy in Slovakia by the end of 
Q2 2021 was at around 8.06 %, down from 
8.82 % in Q1, according to research by JLL. 
In the Czech Republic, the average vacancy 
rate dropped to 3.0 % during Q2, a decrease 
of 53 basis points from the previous quarter, 
JLL notes, adding that the vacancy rate fell by 
170 bps year on year.

The preparation for starting construction in 
Piešťany brings it in line with the timing of devel-
opment in Chomutov where Polák notes that 
permit approval procedures are also expected 
in September or October. The land is fully pre-
pared following demolition on-site which began 
last November and construction is expected to 
begin in autumn of modern logistics facilities of 
roughly 30,000 sqm.

České Budějovice
Garbe also made a large land acquisition in 
July in South Bohemia on the edge of the city of 
České Budějovice. On a plot of 491,693 sqm, 
it is to be the developer’s largest project so far 
in the country. The total build-out can be almost 
240,000 sqm, says Polák, adding it will be built 
in step with market demand and off er large-hall 
spaces as well as small business units. That 
property is located just south of the city’s border 
placing it 3 km from the airport, and next to the 
D3 highway link currently being completed. The 
link should be put into operation in the second 
half of next year, says Polák, adding further ratio-
nale for the location. “Prague and South Moravia 
are struggling with providing enough space and 
suff er from a lack of building plots. The Pilsen re-
gion can no longer off er the needed labour force 
and the rent rates are high as well, so we expect 
a shift of the larger requirements into this area 

from others.” The new portion of the D3 highway 
being completed in South Bohemia improves 
connection to Prague, and gives access to the 
highway network leading to key European mar-
kets such as Austria and Bavaria. Other logistics 
developers are also active in South Bohemia 
such as VGP, which is preparing a new develop-
ment of 126,000 sqm of leasable area.

Garbe and Union Investment
in Slovakia
Together with Union Investment Garbe Industrial 
Real Estate made another acquisition in 
Slovakia. The two companies jointly acquired 
the fi rst logistics property for their UII Garbe 
Logistik Fonds, an institutional investment fund. 
The seller was Karimpol Group. Senec is about 
25 km northeast of Bratislava and the property 
is located in the northwest part of the city where 
several other logistic parks are active in both dis-
tribution and light industrial. The property hous-
es 32,400 sqm of warehouse space with about 
2,200 square metres of offi  ce space. Occupancy 
is currently around 96 % with logistics provider 
DSV as the main tenant, as well as isklad, which 
operates a fulfi llment centre from the prem-
ises. The UII Garbe Logistik Fonds vehicle was 

jointly launched by Union Investment and Garbe 
Industrial Real Estate in 2020 with the aim of in-
vesting in European real estate. “In addition to 
Slovakia we are looking for investment opportu-
nities in France Italy Poland and the Netherlands 
and other European markets” said Janica 
Gerecke, head of Investment Management 
Europe at Garbe Industrial Real Estate. 

Entry to the Polish market
Garbe also entered the Polish market in August 
with the acquisition of the new and fully op-
erational production and warehouse facil-
ity of Hubergroup. Located in Wroclaw, the 
22,000 sqm build-to-suit facility, was purchased 
on a 20 year term sale & leaseback transaction. 
Hubergroup is a major international manufactur-
er of printing inks and coatings. The factory has 
been steadily expanding production within the 
facility which was completed last autumn, and 
since May all production lines, offi  ces, and the 
laboratory have been fully operating.

Garbe Industrial Real Estate, based in Hamburg, 
currently has approximately 4 million sqm of 
space and EUR 7 billion of assets under manage-
ment as it grows in several European countries.

Together with Union Investment Garbe Industrial Real Estate made an acquisition of the existing industrial property
in Senec (Slovakia) with 32,400 m2 of warehouse space ■ Source: Garbe Industrial Real Estate
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Architektonický ateliér Chapman Taylor před-
stavil i přes výzvy spojené s pandemií covid 
v České republice v poslední době řadu za-
jímavých realizací. Projekty, které dokončila 
společnost v uplynulém roce, spojuje ne-
jenom atraktivní architektura, ale i vysoká 
přidaná hodnota v podobě high-tech tech-
nologií či zdravého a příjemného pracovního 
prostředí. Budovy The Flow na Václavském 
náměstí a Kotelna v Praze 5 – Radlicích, re-
prezentující kancelářský segment, vynikají 
osobitou architekturou respektující své oko-

lí, zatímco projekty Spektrum Čestlice na 
jižním okraji Prahy nebo Food Avenue, nová 
F&B zóna nákupního centra Nový Smíchov, 
jsou příkladem svěžího moderního retailové-
ho designu. V době, kdy nabývá na významu 
téma environmentální odpovědnosti, získal 
ateliér v předchozích 18 měsících za své 
projekty v ČR a Rumunsku pětkrát oceně-
ní BREEAM Outstanding, nejvyšší možné 
hodnocení v oblasti udržitelnosti. S Jonem 
Halem, ředitelem Chapman Taylor pro 
střední Evropu, ředitelem pražského studia 

Filipem Pokorným a s Andrew Caistorem, 
BREEAM assessorem společnosti, hovoří-
me o nejnovějších projektech ateliéru i am-
bicích v oblasti udržitelného designu v ob-
dobí důrazu na snižování uhlíkové stopy.

Budova The Flow, která je dílem ateliéru 
Chapman Taylor, zosobňuje ve svém desig-
nu velmi vysoký standard. Kancelářské pro-
story jsou dnes téměř obsazeny a po červ-
novém otevření vlajkové prodejny módního 
řetězce Primark si nelze nevšimnout, že láká 
denně davy návštěvníků…
Jon Hale: Navrhování budovy na takto významném 
místě v centru města bylo pro nás příležitostí vytvo-
řit projekt podle nejvyšších standardů moderního 

Kancelářská budova The Flow v horní části Václavského náměstí vyniká zajímavou architekturou, ale i high-tech technologiemi a vysoce udržitelným konceptem. Nedávno otevřená
vlajková prodejna značky Primark v přízemí láká do lokality stovky lidí ■ Developer: Flow East ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Autor fotografi e: Vlad Patru

Svěží kancelářský a retailový design 
V REŽII CHAPMAN TAYLOR
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In spite of the challenges of the pandemic 
Chapman Taylor has successfully complet-
ed a series of projects in the Czech Republic. 
Finished over the last year the projects not 
only exhibit attractive architecture but incor-
porate a high level of added value in their 
design, in terms of technologies and hu-
man health & wellbeing. In offi  ces, The Flow 
Building on Wenceslas Square and Kotelna 
in Prague 5, Radlice, exhibit designs unique 
to their surroundings while Spektrum 
Čestlice on Prague’s southern fringe, and 
Food Avenue, the new F&B area of the shop-
ping centre Nový Smíchov exemplify en-
gaging new retail design. With sustainable 
concepts high on the agenda, the Prague 
studio achieved fi ve BREEAM Outstanding 
certifi cates in the last 18 months in CR and 
Romania.  We talk to Jon Hale, Director of 
CEE at Chapman Taylor, Prague Studio 
Director Filip Pokorný, and Andrew Caistor, 
the studio’s resident BREEAM assessor, 
about the latest projects, including ambi-
tions for sustainable design in an increas-
ingly low carbon era.

Very high standards were set when The 
Flow Building was designed. Its offi  ces 
were quickly occupied and since the retailer 
Primark opened in June, one can’t help no-
tice crowds of people…
Jon Hale: Designing a building for such a promi-
nent city centre site required that we develop the 
project to the very highest standards. It was core 
to the client‘s wishes that we bring life back to 
the square and our mutual goal to ensure that 
the building contributes to the sustainable evo-
lution of the city centre. The building is almost 
fully leased and all 19,600 sqm are function-
ing as planned. Primark on the ground fl oor is 

steadily bringing life back to the location; you 
now see hundreds of people every day walking 
to this part of Wenceslas Square who previously 
never came there, and they are also supporting 
other shops, restaurants and cafes in the neigh-
bourhood. The building itself is not only a super 

low-energy, effi  cient building, but it also excels 
in terms of human comfort. Generous circulation 
space within the offi  ces, with high ceilings, abun-
dant daylight and high indoor air quality are part 
of this equation, along with shared social spaces 
including external terraces. 

The Flow Building, Prague 1 ■ Developer: Flow East ■ Architect: Chapman Taylor ■ Photographer: Vlad Patru

CHAPMAN TAYLOR ENJOYS COMPLETIONS 
of striking designs in offi  ce and retail
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designu. Součástí přání klienta bylo vrátit na ná-
městí život a naším společným cílem bylo zajistit, 
aby budova přispěla i k udržitelnosti této výjimečné 
části Prahy. Nyní je budova téměř plně pronajatá 
a její prostory, celkem 19 600 m2, jsou již v provozu. 
Prodejna Primark v přízemí celou lokalitu výrazně 
oživila, do této části Václavského náměstí dnes 
proudí denně stovky lidí, kteří by tam nikdy nepřišli, 
a navyšují tržby i dalším obchodům, restauracím 
a kavárnám v okolí. Samotná budova je nejenom 
mimořádně nízkoenergetickou a efektivní stavbou, 
ale vyniká i z hlediska pohodlí uživatelů. K čemuž 
přispívá jednak velkorysý koncept kanceláří – s vy-
sokými stropy, přílivem denního světla a nadstan-
dardní kvalitou vzduchu ve vnitřních prostorách, 
ale i reprezentativní společné prostory a odpočin-
kové a společenské terasy ve vyšších patrech, 
s nádherným výhledem na celou Prahu. 

Zmiňujete nízkoenergetický koncept, na 
jaké aspekty jste kladli v tomto směru nej-
větší důraz?

Andrew Caistor: Jedním z hlavních kritérií 
Chapman Taylor pro udržitelný design budov 
je zajistit, aby jejich provoz byl spojený s níz-
kou až nulovou uhlíkovou stopou a budova 
spotřebovávala čistou energii. The Flow ne-
využívá žádné plynové kotle a neprodukuje 
tedy ani žádné emise. Jedná se o inteligentní 
budovu, jejíž fasáda byla nedávno oceněna 
jako jedna z nejefektivnějších v České repub-
lice, ne-li ve střední Evropě: je zde použitý 
ventilační systém VRV, který dokáže překle-
nout teplotní rozdíly v rámci budovy, přičemž 
chytré systémy jsou plně integrovány přímo 
do její konstrukce. Budova dosahuje oproti re-
ferenčním objektům také více než 90% sníže-
ní objemu emisí CO2 a 55% úsporu spotřeby 
vody. V celé škále ekologických aspektů jde 
tedy daleko nad rámec stávajících požadavků 
BREEAM. 

Pokud se týká udržitelných cílů, čím se tedy 
řídíte v designu vašich projektů?

AC: Aktuální verze BREEAM prochází revizí, 
přičemž každá nová verze klade přísnější poža-
davky, a právě to je impulzem k dalšímu vývoji 
v designu budov. Systémy BREEAM a LEED 
tak neuvěřitelně přispěly k rozvoji celého oboru. 
Což jen dokazuje, že musíme být stále připraveni 
na zvyšování udržitelných cílů. Další legislativní 
změny lze očekávat i v souvislosti s listopadovou 
konferencí OSN k udržitelnosti klimatu a klima-
tickým změnám (Cop26).
JH: Nemovitosti, které vyšší standardy nebudou 
schopny splnit, budou na trhu pro investory stále 
méně atraktivní. A nejedná se pouze o nižší spo-
třebu energie, ale o celkový přístup k designu 
budov, včetně řady sociálních aspektů a norma-
tivů týkajících se zdravého vnitřního prostředí. 
Existují i zásadní témata, která stávající certifi -
kace příliš neřeší, například uhlík generovaný při 
stavbě a produkci stavebních materiálů, fyzická 
a psychická pohoda uživatelů atd. 
AC: Je to otázkou i naší osobní odpovědnosti – 
jako architekti a tvůrci budov jsme součástí této 
rovnice. Nástroje, které máme nyní k dispozici, 
tedy moderní softwarové modely, nám umožňují 
podrobně simulovat nejrůznější možnosti výsled-
ného designu již v jeho rané fázi. Což před lety 
nebylo možné. Bez ohledu na certifi kace je tedy 
naším cílem maximalizovat udržitelný potenciál 
budov ve všech našich projektech a realizacích.

Pojďme k vašemu dalšímu kancelářskému 
projektu – Kotelna Park II, který vznikl revita-
lizací brownfi eldu a nabízí tak odlišné bene-
fi ty než centrum města…
JH: Projekt Kotelna Park II byl navržený tak, aby těžil 
z rozsáhlé zeleně, která se v celém areálu nachází, 
což je dnes nejvíce patrné v prostoru za budovou, 
kde vznikla krásná zahrada v místě někdejšího že-
lezničního náspu. Využili jsme přirozeného sklonu 
terénu, abychom minimalizovali objem výkopových 
prací a zároveň vytvořili budovu s otevřeným výhle-
dem, která je plná přirozeného světla. Efektivní kan-
celářské prostory nabízí vedle vysokého uživatel-
ského komfortu i venkovní relaxační terasy. Fasáda, 

Kotelna Park II, Praha 5 ■ Někdejší brownfi eld nahradila moderní kancelářská budova organického tvaru s výhledem do okolí
Developer: Red Group ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Autor fotografi e: Vlad Patru
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Can you elaborate on the building’s low en-
ergy aspects and the approach from this 
point of view?
Andrew Caistor: One of Chapman Taylor’s crite-
ria for Responsible Design in our projects is to 
ensure that our buildings are low to zero carbon 
in operation and that the energy use is clean. 
In this building there are no gas boilers and no 
locally created emissions. The Flow Building is 
inherently smart in its concept and has recently 
been deemed to have one of the highest per-
forming facades in Czech Republic, if not the 
whole of Central Europe. It was also one of the 
fi rst buildings in CR to properly implement a VRV 
HVAC system which is able to bridge tempera-
ture diff erentials within the building. Smart sys-
tems are fully integrated into the design. The 
building achieves over a 90% reduction in CO2

and a 55% reduction in water demand compared 
to current norms and much of this goes far be-
yond what was required by BREEAM. 

In addition to meeting sustainability targets, 
what guided you in the architectural design?
AC: The current version of BREEAM is currently 
being updated; the standards are in a constant 
state of evolution to keep up with new and 
stricter criteria. Both BREEAM and LEED have 
historically helped to raise awareness of sustain-
ability issues in the construction industry. As the 
impacts of climate change are becoming much 
clearer to us we need to continuously review tar-
gets. Following the next United Nations climate 
conference (Cop26) in November we can expect 
to see some further changes in legislation. 
JH: And properties which do not meet the higher 
standards will be increasingly less attractive to 
investors. And this for us is not just about low 
energy use, but the whole approach to design, 
including all the social and health and wellbeing 
aspects. There are much more fundamental is-
sues that the current certifi cation schemes do 
not address suffi  ciently – such as embodied car-
bon, mental health and equality. Kotelna Park II, Prague  5 ■ Developer: Red Group ■ Architect: Chapman Taylor ■ Photographer: Vlad Patru
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která je na severovýchodní straně orientovaná do 
ulice, je plně prosklená, což maximalizuje příliv den-
ního světla bez negativního vlivu solárních zisků. Na 
jižní a západní straně pak objekt nabízí skrze řadu 
oken výhled do zeleně nedaleké přírodní rezervace. 
Z někdejšího železničního skladiště uhlí je tak nyní 
plně funkční a atraktivní budova. 

Máte za sebou také dva maloobchodní pro-
jekty: příměstské nákupní centrum a novou 
stravovací zónu v centru města; jak jste při-
stupovali k projektu Spektrum Průhonice?
JH: Obchodní centrum Spektrum bylo postaveno 
už na počátku 90. let, jako jedno z prvních v zemi. 
Původní budova nerespektovala niveletu okolního 
terénu a byla navržena na ocelové konstrukci, kte-
rá prošla v dalších obdobích různými úpravami. 
Studie proveditelnosti ale ukázala, že z funkčního 
i ekonomického hlediska je mnohem lepší objekt 
rozebrat, prodat ocel k recyklaci a přestavět areál 
v centrum, které bude odrážet požadavky zákaz-
níků 21. století a také vývoj v oblasti maloobcho-
du, jenž byl v posledních 10 letech dramatický.
 
Filip Pokorný: Tato část Prahy je dobře vybave-
na maloobchodní sítí s nákupním centrem a ná-
kupními zónami v okolí, takže koncept pro nové 
Spektrum měl doplnit dosud chybějící element – to 
znamená malé obchody v kombinaci s kvalitním 
F&B komponentem, supermarketem a dětským 

hřištěm. Navrhli jsme jej jako dvoupodlažní polo-
otevřený areál a usilovali jsme o to, aby odpoví-
dal spíše měřítku městské zástavby než nízkým 
střechám v okolí. Díky tomu je využitelný nejen 
pro maloobchod, ale i pro další funkce, které jsou 
přínosem pro zdejší komunitu, funguje zde dokon-
ce umělecká škola. Komplex je dostatečně vyso-
ký, aby do něj bylo možno umístit druhé podlaží, 
v současné době je zde mezipatro. Na fasádě je 
použit bílý Corian, což je zejména u nákupního 
centra zcela ojedinělé; obvykle se používá v in-
teriérech. Corian je ideální materiál pro vytváření 
organických tvarů, protože jsou na něm téměř 
neviditelné spáry, takže celý objekt vypadá jako 
jeden celistvý prvek, a navíc vyniká snadnou údrž-
bou. Dalším velkým rozdílem je pojetí venkovního 
parkoviště, které je plné stromů a přírodních travin, 
které tvoří další zelený prvek v areálu nenáročný na 
údržbu a současně podporuje rozvoj místní fauny. 

Druhým dokončeným maloobchodním pro-
jektem je stravovací zóna v obchodním cen-
tru Nový Smíchov. Jak jste se vypořádali 
s modernizací?  
FP: Koncept food courtu zde byl již dříve odlišný 
od tradičních food courtů se společným poseze-
ním. Každá jednotka má svou vlastní zónu, což 
přináší výhody z hlediska individuálního stylu, 
použitého nádobí atd. Problémem bylo, že kaž-
dá jednotka měla i zcela jinou estetiku, jiné cíle 

a sdělení pro zákazníky. Kladli jsme si tedy otáz-
ku, jak tento konfl ikt vyřešit. A rozhodli jsme se 
společně s klientem spojit všech 18 jednotek do 
jednoho funkčního estetického celku.
 
Podlahy, stropy a příčky mezi jednotkami jsou navr-
ženy neutrálně s některými pěknými výraznými de-
taily. Pro nájemce jednotek byl připraven podrobný 
manuál, který respektuje identitu jednotlivých zna-
ček, ale přesto stanovuje dostatečně silná pravidla, 
aby se fi nální design jednotlivých jednotek vzájem-
ně doplňoval. Přírodní materiály, chytré využití barev, 
zeleň a teplé osvětlení – to vše dodalo prostoru ži-
vot, a co do komfortu jej pozdvihlo na vyšší úroveň. 
To vše se odehrává pod značkou Food Avenue, kte-
rá je viditelná už z přízemí. Kromě estetické stránky 
byla renovace také příležitostí modernizovat tech-
nické systémy celého komplexu.

Můžete připomenout také některé další pro-
jekty, které ateliér Chapman Taylor navrho-
val v regionu střední a východní Evropy? 
Mnohé získaly nejvyšší ocenění v oblasti 
udržitelnosti…
AC: V současné době se právě dokončuje náš pro-
jekt J8 Offi  ce Park v severozápadní části Bukurešti, 
což je komplex dvou osmipodlažních kancelář-
ských budov s 46 000 m2 pronajímatelné plochy, 
který cílí na ocenění BREEAM Outstanding. Řada 
našich klientů v Rumunsku se o téma snížení uhlí-
kové stopy skutečně zajímá, podporuje udržitelné 
koncepty a investuje do obnovitelných zdrojů ener-
gie. Tři budovy Expo Business Parku, které byly 
dokončeny v loňském roce, tak rovněž dosáhly nej-
vyššího hodnocení – BREEAM Outstanding. Další 
udržitelné projekty, které jsou dnes v pokročilé fázi 
příprav, představíme již brzy nejen v Rumunsku, 
ale také například v Maďarsku.

Andrew Caistor je stálým BREEAM assesso-
rem ateliéru Chapman Taylor. Assessorem se 
stal již v roce 2009 jako vůbec první ve střední 
a východní Evropě; v roce 2021 získal od BRE 
ocenění „BREEAM Assessor of the Year“ na ce-
losvětové úrovni.

Obchodní centrum Spektrum v Praze-Průhonicích vneslo do lokality svěží moderní design uprostřed zeleně
doplněné vzrostlými stromy. Organické tvary jsou podtrženy využitím bílého Corianu
Developer: CPI Property Group ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Zdroj: CPIPG
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AC: It‘s our responsibility – we are part of the 
equation, we design buildings. The tools at our 
disposal now, the software, really does allow us 
to explore opportunities in more detail and to test 
the outcomes, at the early design stages. We 
didn‘t necessarily have that several years ago. 
Regardless of the certifi cation requirements – 
we need to look holistically at how we design and 
construct our environments.  

The offi  ce building Kotelna Park II took ad-
vantage of a diff erent setting, rather than 
city centre, a brownfi eld...
JH: Kotelna was designed to take advantage of 
the views and the potential for increasing the 
greenery on the site; this is most evident behind 
the building where there is now a landscaped 
garden on what was the former railway embank-
ment, but the building incorporates stepped ter-
races with planting to soften the perimeter of the 
basement levels. We worked with the natural ter-
rain to minimize excavation and at the same time 
create a building with abundant natural light. We 
targeted effi  cient offi  ce space, maximizing user 
comfort and a healthy workplace environment. 
The facade on the northeast street-facing side 
is fully glazed, maximizing daylight without the 
negative eff ects of increased solar gain, while 
on the south and west sides we used horizontal 
strip windows to reduce overheating and to af-
ford attractive views over the adjacent nature re-
serve. What was previously a railway coal dump-
ing site is now transformed into an attractive and 
purposeful building. 

You also had two retail projects complete – 
a suburban shopping center and a city cen-
ter mall food court; what was your approach 
to designing Spektrum Průhonice?
JH: Built in the early 90s, the Spektrum build-
ing was one of the fi rst shopping centers in the 
country. The original structure did not respect 
the levels of the surrounding terrain and was 
it designed with a steel frame which had been 
poorly adapted over time. A viability assessment 

showed that it was more economical to take the 
existing building down, sell the steel to be recy-
cled and redevelop the site with a building that 
refl ects the demands of 21st century customers 
– and also the evolution in retail which has been 
dramatic over the last 10 years.

Filip Pokorný: This part of Prague is well served 
by retail with a large shopping centre close by 
and many big-box retail units in the area, so the 
concept for the Spektrum site was to fi ll in the 
missing element – that is small convenience 
shops with a good F&B off er, a small super-
market and a kids play area. We designed it as 
a double height space – we wanted it more in 
the scale of a city scheme rather than similar 
to the low sheds in the vicinity. It also gives it 
more fl exibility to be used in other ways beyond 
just retail, with uses for the community – there 
is even an art school. It‘s suffi  ciently high to add 
in a second level and currently there is a mez-
zanine in some areas. White Corian is used on 
the facade which is quite unique, especially on 
a shopping centre; usually this material is used 
for interiors. Corian is able to adopt organic 
shapes because and there almost no visible 
joints so it looks like one element, and it is easy 
to maintain. Outside, another big diff erence is 
the parking area, which is full of trees and natu-
ral grasses providing low-maintenance green-
ery even supporting local fauna. 

The second retail project completed is the 
food court in the Nový Smíchov shopping 
mall. How did you deal with the moderniza-
tion?  
FP: The food court concept was already diff er-
ent to any traditional food courts with a shared 
seating area. Each unit here has its own seating 
zone, which has advantages in terms of the indi-
vidual style and quality of dishware, and brand 
awareness, etc. The problem with it was that 
every unit had a completely diff erent aesthetic, 
with diff erent objectives, qualities, materials and 
messages for customers. So the question was 

how do you manage and resolve these poten-
tial confl icts? With the client we chose to bring 
all 18 units together by creating a new unifying 
aesthetic, an improved layout and increase in 
fl exibility.

The flooring, ceilings, and unit dividers are 
designed in a neutral way, with some good 
quality detailing. An extensive tenant manual 
was prepared for the units which respects their 
individual brand identity, but still has enough 
clear design direction that the final looks of the 
individual units are complementary to each 
other. Natural materials, clever use of colour, 
greenery and lighting, all create a higher level 
of customer comfort and an overall feeling of 
vibrancy. All this was done under the banner of 
“Food Avenue”, with new signage that is also 
visible from the ground floor. In addition to the 
aesthetics, it was also an opportunity to mod-
ernize the technical systems in the whole food 
court zone.

Can you mention some other projects you 
designed in CEE? High ratings are also be-
ing achieved …
AC: J8 Offi  ce Park is actually just fi nishing in the 
northwest part of Bucharest; the complex of two 
eight-fl oor offi  ce buildings (46,000 sqm GLA) 
is set to be awarded BREEAM Outstanding. 
Several of our key clients in Romania are 
genuinely interested in reducing their carbon 
footprints, greatly embracing greenery in the r 
projects and are also heavily invested in using 
renewable energy. The three Expo Business 
Park buildings completed last year also 
achieved BREEAM Outstanding. More projects 
at advanced stages are soon to be revealed in 
Romania and Hungary.

Andrew Caistor is a resident BREEAM assessor 
at Chapman Taylor. He became BREEAM as-
sessor in 2009, as the fi rst in CEE. In 2021 he 
was awarded BREEAM Assessor of the Year on 
a global basis by BRE.
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Světově uznávané certifi kace jako BREEAM 
a LEED jsou ucelenými nástroji k posouze-
ní udržitelnosti nových staveb, rekonstruk-
cí i fi t-outů. Pro detailní hodnocení kvality 
vnitřního prostředí byla vyvinuta certifi kace 
WELL. Pojďme ale ven z budov – existuje ná-
stroj k posouzení a zkvalitnění venkovního 
prostoru a celé lokality? Ano, seznamte se 
s BREEAM Communities. Schématem, které 
vzniklo na míru všem mezinárodním urba-
nistickým projektům směřujícím k udržitel-
nosti a které v rámci hodnotícího procesu 
zohledňuje standardy relevantní pro danou 
zemi i konkrétní lokální kontext. 

Vzhledem k typu a měřítku zástavby lze jednoznač-
ně konstatovat, že 20 hektarů ve volné krajině bude 
mít jiný přesah než stejná plocha v Praze, kontext 
místa je tedy zcela zásadní. Certifi kovat lze přitom 
rozsáhlé developmenty smíšené i jedné funkce 
nebo také development menšího měřítka (rezidenč-
ní, retailové a business parky), pokud svým dopa-
dem a významem přesahují hranice území s vý-
razným přínosem pro stávající komunitu. Manuál 
BREEAM Communities je rozdělený do tří částí 
podle fáze výstavby: od řešení principů rozvoje, 
přes urbanismus, až po detailní návrh. Každý pro-
jekt musí splnit v dané fázi nezbytné standardy, na 
něž naváže celkové posouzení a fi nální hodnocení 
cíleného výsledku a úrovně.

Zatímco standard budov se v posledních 10 letech 
výrazně posunul, kvalita veřejných prostor stále 
v mnohém zaostává. Vyšlapané cestičky namís-
to skutečných chodníků nejsou nijak výjimečné. 
Problémem bývá absence místa pro tříděný odpad 
či nevhodný prostor, korunovaný zářivě barevný-
mi popelnicemi, dominující leckterému náměstí, 
případně z ničeho nic končící cyklostezky – už jen 
aby se cyklisté naučili létat. Nevzhlednými parko-
višti, která vévodí mnohým ulicím a náměstím ve 
městech, výčet zdaleka nekončí.

„Klíčem k udržitelnosti je komplexní pohled a mul-
tifunkční koncepce,“ podotýká Vendula Běťáková 

z Arcadis Czech Republic, první BREEAM 
Communities Assessor v Česku. „Díky procesu 
certifi kace je možno nastavit udržitelné cíle a ře-
šení veškerých funkcí už v rámci územní studie, 
a tím výrazně snížit náklady na budoucí úpravy 
i údržbu v lokalitě. Je důležité vnímat městskou 
čtvrť ve všech souvislostech a z pohledu všech 
projekčních disciplín. 

BREEAM Communities je vodítkem k vytvoření 
pulzujících veřejných prostor a ulic s důrazem na 
městské mikroklima, zelená prostranství i atrak-
tivní a bezpečný parter, lehce dostupný a udr-
žovaný. Udržitelný systém nakládání s vodou 
a parkování, ekologická hodnota, architektura, 
použité materiály, genius loci i mnoho dalších, 
to vše jsou faktory, tvořící celkový obraz vnímání 
městského urbánního prostoru.

Kvalitní urbanismus by měl zohledňovat veškeré 
možné uživatele veřejných prostor, stejně jako 
přilehlých budov. Rovněž by měl nabízet relevant-
ní odpověď na otázky dopravy, dostupnosti i ne-
zbytných služeb: kde zaparkovat, je bezpečné jít 
pěšky či jet na kole? Je zde prostor pro odpočinek 
nebo sportovní aktivity, jaké jsou možnosti stravo-
vání či zda je v blízkosti k dispozici škola nebo 
zdravotní péče? Neméně významná je problema-
tika energií a udržitelných energetických zdrojů.

„V procesu povolování a územního plánování pů-
sobí řada specialistů i dotčených orgánů. Nicméně 
zřídkakdy se daná autorita zabývá zároveň odpado-
vým hospodářstvím, nakládáním s dešťovou vodou, 
klimatickými změnami, uhlíkovou stopou nebo odol-
ností materiálů ve veřejném prostoru. My v Arcadisu 
však ano. Naším mottem je zlepšování kvality života 
a městského prostředí, kde žijeme a které má na 
životy lidí bezpochyby jeden z nejvýraznějších do-
padů. A díky rozšíření našich služeb o BREEAM 
Communities jsme zase o krok blíže vizi udržitel-
ných měst,“ dodává Vendula Běťáková. Pokud se 
týká České republiky, první projekty Communities 
jsou již na obzoru. 

Zdroj: Arcadis Czech Republic

Vendula Běťáková, Arcadis Czech Republic
Senior Sustainability Consultant, BREEAM 
Communities Assessor

BREEAM Communities – certifi kace pro udržitelná města a veřejné prostory ■ Zdroj: Arcadis Czech Republic

BREEAM Communities 
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Worldwide recognized certifi cation schemes 
such as BREEAM and LEED are complex 
tools to assess new constructions, refur-
bishments, and fi t-outs. For an even more 
detailed indoor environment quality as-
sessment, WELL certifi cation has been de-
veloped. But let’s step outside for a while 
– is there a tool to assess and improve the 
urban design and site-wide developments? 
Meet BREEAM Communities, a scheme 
suitable for international assessment of 
neighbourhoods, using the Bespoke pro-
cess based on appropriate standards rele-
vant to the country, sustainability impacts, 
and local context.

Regarding the type and scale of development, 
20 hectares in the countryside have diff erent 
outreach than the same area in Prague, so lo-
cal context is crucial. The scheme can be ap-
plied on large mixed and single-used develop-
ments or smaller-scale developments (housing 
estates, retail or business parks), if their role and 
impact go beyond the site boundary with sig-
nifi cant improvement to existing communities. 
The BREEAM Communities scheme is divided 
into three parts based on development phasing 
– from principles establishment, through layout 
to detailed design. Each project must pass man-
datory standards in the interim stage to continue 
with the fi nal assessment to achieve the overall 
picture and targeted level. 

The standard of buildings themselves has im-
proved a lot over the last decade; however, 
much of the public realm gets behind. To walk 

on muddy pathways in lawns instead of proper 
sidewalks is no exception. Alternatively, there 
may be no suitable space for waste separation, 
or even better, blatant colorful overfi lled contain-
ers dominate the public squares. And then there 
are all the sudden ended cycle lanes where cy-
clists better learn to fl y. Or parking lots dominat-
ing streets and squares. The list can go on.

“Complex overview and multi-functionality are 
essential,” says Vendula Běťáková, the fi rst 
BREEAM Communities Assessor in Czechia at 
Arcadis, and adds, “using BREEAM Communities 
can set sustainable goals and multi-functional so-
lutions through the entire masterplan and save fu-
ture resources by reducing life cycle replacement 
and facilities management costs signifi cantly. We 
need to look at neighbourhoods comprehensively 
to interconnect all design disciplines.”

This scheme provides guidelines to create vi-
brant spaces and streets, emphasizing micro-
climate, green spaces, attractive and safe ur-
ban design with easy access and maintenance. 
Sustainable drainage system and parking, ecol-
ogy enhancement, architecture, materials, ge-
nius loci, and much more create a fi nal picture of 
how we perceive the urban space.

High-quality urban design should consider all 
potential users of the public realm as well as 
surrounding buildings. Easy orientation on how 
to get there, parking availability and safe walk-
ing and cycling are a must. Amenities such as 
sports facilities, spaces for relaxation, food 
provision, healthcare, school facility, and many 
more are basic stones to establish complex 
communal shared spaces. A sustainable en-
ergy concept to provide utilities is also as much 
important. 

“Regarding the master planning, many special-
ists and stakeholders are engaged in the ap-
proval process. However, a single party rarely 
solves waste management, rainwater harvest-
ing, climate change, carbon footprint or dura-
bility of materials used at the same time in the 
public realm. But we in Arcadis do. We constantly 
focus on improving the quality of life and with-
out any doubt, the urban environment we live in 
has one of the most signifi cant impacts on our 
lives. Adding BREEAM Communities certifi ca-
tion to our services, we are one step closer to 
sustainable cities”, adds Vendula Běťáková. In 
the Czech context the fi rst Communities projects 
are on the horizon.

Source: Arcadis Czech Republic

BREEAM Communities – the scheme provides guidelines to create vibrant sustainable neighbourhoods and public 
spaces ■ Source: Arcadis Czech Republic

BREEAM 
Communities 
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Tento článek je věnován tématu efektivní-
ho větrání bytových objektů, se kterým má 
společnost ATREA velmi bohaté zkušenosti. 
Objektivně shrnuje nejenom důvody a bene-
fi ty nuceného větrání, ale zároveň přehledně 
porovnává dvě základní technické varianty.

Větrání zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a na 
druhé straně odvod škodlivin produkovaných dý-
cháním a lidskou činností. V bytech, kde trávíme 
přibližně 1/3 svého života, je potřeba zdravého 
vnitřního klimatu nesmírně důležitá. Větrání při-
spívá k ochraně před přenosem virů a bakterií 
ředěním jejich koncentrace. Čistý vzduch bez 
nepříjemných pachů je také známkou úrovně 

a komfortu bydlení, který stále více lidí pokládá za 
samozřejmost.

 V minulosti bylo větrání řešeno zpravidla pou-
hým otevřením oken a  tento způsob byl do-
stačující. Proč už to v současnosti neplatí? 
Podobně jako v mnoha jiných oborech i zde 
se standardy posouvají, a to nejenom z důvo-
du naší rostoucí náročnosti, ale i díky změnám 
ve venkovním prostředí, novým společenským 
zvyklostem a v neposlední řadě kvůli trvale 
stoupajícím cenám energií.

Výhody, které nucené větrání na rozdíl od 
větrání okny poskytuje:

§ Plynulé a rovnoměrné provětrávání celého 
bytu na základě měření koncentrace škodlivin 
(vlhkosti, oxidu uhličitého…).
§ Snížení hlučnosti (větrání okny přenáší hluk 

z exteriéru, vlastní hluk VZT zařízení je tlumen 
vřazenými tlumiči v potrubí nebo snížením 
výkonu ventilátorů).
§ Zajištění čistoty vzduchu díky fi ltraci.
§ Zajištění požadované teploty (VZT jednotku je 

možno vybavit ohřívači a chladiči).
§ Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu 

(díky výměníkům s účinností nad 80 %, 
přičemž ATREA používá deskové výměníky 
s účinností běžně přesahující 90 %).

Z výše uvedených důvodů se investoři větších 
bytových celků naučili aplikovat ve svých projek-
tech chytré VZT systémy. Motivace vyplývá rovněž 
z právních předpisů České republiky a Evropské 
unie, které v rámci tzv. EPBD (Energy Performance 
of Buildings Directive) vyžadují minimalizaci energe-
tických spotřeb v budovách. Rekuperace, ač nepo-
vinná, je vhodným způsobem, jak dosáhnout poža-
dovaných hodnot v případě tepelné ztráty větráním.

Pro větrání bytových domů rozlišujeme dva 
základní systémy:
I. Centrální:
Základem je centrální VZT jednotka, která obslu-
huje více bytů zároveň. V sortimentu ATREA jsou 
pro tyto účely připraveny výrobky řad DUPLEX 
MultiEco, Flexi a Silent. VZT jednotky jsou typicky 
umístěny na střeše nebo v suterénu objektu. Od 
nich vede vzduchotechnické potrubí do všech ob-
sluhovaných bytů. V bytech pak bývá instalován lo-
kální rozvod do jednotlivých místností podle účelu.

Zvýšení komfortu a funkčnosti systému je dosaho-
váno instalací tzv. VAV regulačních boxů (Variable 
Air Volume) pro každou bytovou jednotku. Jejich 
funkcí je regulovat množství přiváděného a odsá-

Centrální vzduchotechnická 
jednotka s rekuperací pro 
optimální úpravu vzduchu

Nasávání čerstvého 
a odtah odpadního 
vzduchu

Společné 
VZT potrubí

VAV boxy pro řízený 
přívod a odtah vzduchu 
do jednotlivých bytů

Komfortně větrané 
byty s individuální 
regulací

Větrané společné nebo 
komerční prostory

Centrální systém větrání bytových domů – centrální VZT jednotka obsluhuje současně více bytových jednotek. 
V sortimentu ATREA jsou pro tento systém připraveny výrobky řad DUPLEX MultiEco, Flexi a Silent.

VĚTRÁNÍ bytových domů
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This article is dedicated to the topic of the 
effi  cient ventilation of residential buildings, 
with which ATREA has very extensive expe-
rience. It objectively summarises not only 
the reasons and benefi ts of forced ventila-
tion, but also concisely compares the two 
basic technical variations.

Ventilation ensures the supply of fresh air and, 
on the other hand, the removal of pollutants 
produced by breathing and human activity. In 
fl ats, where we spend around 1/3 of our lives, 
the need for a healthy internal climate is ex-
tremely important. Ventilation helps to prevent 
the transmission of viruses and bacteria by di-
luting their concentration. Clean air without un-
pleasant odours is also a sign of the level and 

comfort of living, which more and more people 
are coming to expect.

 In the past, ventilation was usually resolved by 
simply opening the windows and  this method 
was suffi  cient. Why is this no longer the case? 
As in many other fi elds, standards are being 
shifted here, not only because of our increas-
ing demands, but also thanks to changes in the 
outdoor environment, new social habits and, 
last but not least, because of constantly rising 
energy prices.

The advantages that forced ventilation, 
unlike ventilation using windows, provides:
§ The continuous and even ventilation of the 

entire fl at on the basis of a measurement 

of the concentration of pollutants (humidity, 
carbon dioxide…).
§ A reduction of noise (ventilation through 

windows transmits noise from the exterior, 
the actual noise of the HVAC equipment 
is absorbed by dampers in the ducts or by 
reducing the power of the fans).
§ Ensures clean air thanks to fi ltration.
§ Ensures the desired temperature (the HVAC 

unit can be equipped with heaters and 
coolers).
§ Heat recovery from outlet air (thanks to 

exchangers with effi  ciency above 80 %, while 
ATREA uses plate exchangers with effi  ciency 
normally exceeding 90 %).

For the aforementioned reasons, investors in 
larger fl at units have learned to apply smart 
HVAC systems in their projects. The motivation 
also follows from the legislation of the Czech 
Republic and the European Union, which re-
quire the minimisation of energy consumption 
in buildings within the Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD). Heat recovery, al-
though optional, is a suitable way to achieve the 
required values in the case of thermal loss by 
ventilation.

For the ventilation of blocks of fl ats, we
distinguish between two basic systems:
I. Centralised ventilation:
The foundation is a central HVAC unit, which 
serves more fl ats at the same time. ATREA 
has the DUPLEX MultiEco, Flexi and Silent 
product lines prepared for these purposes. The 
HVAC units are typically located on the roof or 
in the basement of the building. From there, the 

VENTILATION of blocks of fl ats

Duplex 4500 MultiEco – VZT jednotka pro centrální větrání bytových domů ■ Zdroj: ATREA
Duplex 4500 MultiEco – HVAC unit for centralised ventilation of blocks of fl ats ■ Source: ATREA
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vaného vzduchu z jednotlivých bytových jedno-
tek. Regulační boxy tak poskytují každému uži-
vateli možnost regulovat intenzitu větrání v bytě 
(například ATREA SmartBox nebo EasyBox).

II. Decentrální:
Toto řešení předpokládá instalaci malé VZT jed-
notky v každém bytě, která je napojena na cent-
rální potrubí s jednotným nasáváním a výdechem. 
V sortimentu ATREA jsou pro tento účel vhodné 
zejména jednotky řad DUPLEX EC a Easy.

Větrací rekuperační jednotky jsou nejčastěji umís-
ťovány v podhledech. Každá jednotka obsahuje 
přívodní a odtahový ventilátor, odpovídající fi ltr, 
rekuperační výměník a navíc může být doplněna 
o výměníky pro ohřev nebo chlazení. Rovněž ob-
sahuje autonomní regulaci, která musí nabídnout 
pohodlné a ekonomické řízení.

Porovnání obou systémů:
Vzhledem k faktu, že ATREA má ve svém výrob-

ním programu produkty pro oba systémy, přináší 
objektivní posouzení obou schémat bez jakých-
koli obchodních preferencí.

Prostorové řešení:
Centrální systém – VZT jednotky jsou umístěny 
mimo byty a nezabírají v nich místo. V jednotlivých 
bytech jsou pouze regulátory průtoku (VAV boxy), 
které jsou součástí potrubního systému a vyžadu-
jí menší prostor než decentrální větrací jednotky.
Decentrální systém – Najít místo pro VZT jed-
notku v podhledu bytové jednotky bývá pro pro-
jektanta oříškem.

Akustika:
Centrální systém – Útlum je řešen zcela mimo 
obytné prostory centrálně. Akustický komfort je 
u tohoto řešení v jednotlivých bytech mírně lepší.
Decentrální systém – Každá VZT jednotka má 
určitou vlastní hlučnost; i přes kvalitní zpracování 
pláště jednotky může být v místnosti, kde je in-
stalována, slyšitelná. Hlučnost v místě instalace 

je v tomto případě vyšší a je tak nutno zohlednit 
umístění VZT jednotky v dispozici bytu.

Údržba a servis:
Centrální systém – Filtry jsou instalovány v jed-
notkách a o jejich výměnu se stará údržba domu 
(např. SVJ).
Decentrální systém – Výměnu fi ltrů musí uži-
vatel vykonat sám nebo musí umožnit servisní 
přístup do bytu a k dané jednotce.

Teplotní komfort:
Centrální systém – VZT jednotka upravuje tep-
lotu vzduchu pro celý objekt centrálně. Pokud 
jsou v bytovém domě instalovány regulátory 
průtoku (ATREA SmartBox), je možno dohřát 
vzduch individuálně na úrovni bytové jednotky.
Decentrální systém – Umožňuje lepší indivi-
duální nastavení požadovaných teplot (např. ob-
tokem rekuperátoru). V poslední době je žádáno 
především letní chlazení, které centrální systémy 
prakticky nikdy nenabízejí.

Regulace:
Centrální systém – Regulace centrální VZT jednot-
ky funguje na určitém stupni automatizace nebo je 
napojena na vzdálený dohled, který umožňuje na-
stavování parametrů vzduchu ve společném potru-
bí. Jednotlivé regulační boxy jsou pak plně v rukách 
uživatele bytu a často k nim přísluší lokální ovladače 
a další možnosti řízení (web, mobilní aplikace apod.).
Decentrální systém – Každá jednotka je vyba-
vena vlastní regulací, kterou může mít uživatel 
plně pod kontrolou. Lze řídit teplotu přiváděného 
vzduchu do bytu lépe a nezávisle na požadavcích 
jiných bytů. Individuálně lze také vybrat cenově 
optimální řešení regulátoru a ovládacích prvků.

-Advertorial-

Nasávání čerstvého 
a odtah odpadního 
vzduchu

Decentrální bytová 
vzduchotechnická 
jednotka s rekuperací 
pro optimální úpravu 
vzduchu a s individuální 
regulací

Komfortně 
větrané byty

Samostatně větrané 
společné nebo 
komerční prostory

Společné 
VZT potrubí

Decentrální systém větrání bytových domů – malá VZT jednotka je instalována v každém bytě. V nabídce ATREA jsou 
pro tento účel vhodné zejména jednotky řad DUPLEX EC a Easy

ATREA s.r.o.
Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 771 137 436
E-mail: development@atrea.cz 
www.atrea.cz
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air-conditioning ducts lead to all the serviced 
fl ats. In the fl ats, a local distribution system is 
installed in the individual rooms according to 
the purpose.

An increase in the comfort and functionality of 
the system is achieved by installing Variable Air 
Volume (VAV) regulation boxes for each individ-
ual fl at. Their function is to regulate the amount 
of air supplied and extracted from each fl at. The 
regulation boxes thus provide each user with 
the possibility to regulate the ventilation inten-
sity in the fl at (using, for example, an ATREA 
SmartBox or EasyBox).

II. Decentralised ventilation:
This solution assumes the installation of a small 
HVAC unit in each fl at, which is connected to 
a central duct with uniform suction and vents. 
In the ATREA range, the DUPLEX EC and Easy 
product line units are particularly suitable for 
this purpose.

Ventilation recovery units are most often 
placed in the ceilings. Each unit contains an 
inlet and exhaust fan, a corresponding fi lter, 
a recuperative heat exchanger and, in addition, 
it can be supplemented with exchangers for 
heating or cooling. It also includes autonomous 
regulation, which must off er comfortable and 
economic controls.

Comparison of both systems:
Given that ATREA has products for both sys-
tems in its product range, it can provide an ob-
jective assessment of both methods without any 
business preference.

Spatial solution:
Centralised system – The HVAC units are lo-
cated outside the fl ats and do not take up space 
in them. In the individual fl ats there are only fl ow 
regulators (VAV boxes), which are part of the 
duct system and require less space than decen-
tralised ventilation units.

Decentralised system – Finding space for the 
HVAC unit in the ceiling of the fl at tends to be 
a challenge for the designer.

Acoustics:
Centralised system – The dampening is re-
solved centrally, completely outside of the living 
spaces. The acoustic comfort in the individual 
fl ats is slightly better with this solution.
Decentralised system – Each HVAC unit has 
a certain noise level; despite the quality of the 
unit casing, it can be heard in the room where 
it is installed. The noise at the site of installa-
tion is higher in this case and the location of the 
HVAC unit in the fl at’s layout must be taken into 
account.

Maintenance and service:
Centralised system – The fi lters are installed in 
the units and are replaced by the building main-
tenance (e.g., the association of unit owners).
Decentralised system – The user must either 
replace the fi lter himself or allow maintenance 
personnel access to the fl at and to the given unit.

Thermal comfort:
Centralised system – The HVAC unit regulates 
the air temperature for the entire building cen-
trally. If fl ow controllers (e.g., ATREA SmartBox) 
are installed in the block of fl ats, air can be heat-
ed individually on the level of the individual fl ats.

Decentralised system – Allows the better in-
dividual regulation of the desired temperatures 
(e.g., by a recovery unit bypass). Recently, 
summer cooling has primarily been requested, 
which central systems practically never off er.

Regulation:
Centralised system – The control of the central 
HVAC unit operates at a certain level of auto-
mation or is connected to remote supervision, 
which permits the adjustment of air parameters 
in a common duct. Individual regulation boxes 
are then fully in the hands of the fl at user and 
they are often associated with local controllers 
and other control options (web, mobile applica-
tions, etc.).
Decentralised system – Each unit is equipped 
with its own regulation, which can be fully con-
trolled by the user. It is possible to control the 
temperature of the incoming air into the fl at bet-
ter and independently of the demands of other 
fl ats. It is also possible to choose the optimal so-
lution for the regulator and controls individually.

-Advertorial-

DUPLEX 570 ECS – VZT jednotka pro decentrální větrání bytových domů ■ Zdroj: ATREA
DUPLEX 570 ECS – HVAC unit for decentralised ventilation of blocks of fl ats ■ Source: ATREA

ATREA s.r.o.
Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 771 137 436
E-mail: development@atrea.cz 
www.atrea.cz
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Společnost Schüco International KG, založe-
ná v roce 1951 pod názvem Heinz Schürmann 
& Co., letos slaví své 70. narozeniny. Firma, 
která začínala jako parta šesti lidí, se postup-
ně vypracovala v předního výrobce opláště-
ní budov – dodává okna, dveře i fasády. Po 
celém světě zaměstnává více než 5 650 pra-
covníků a její roční obrat dosáhl v roce 2019 
hodnoty 1,750 miliard eur.

Společnost Heinz Schürmann & Co., jejíž ná-
zev byl později zkrácen na „Schüco“, vyráběla 
nejprve kvalitní posuvné a rolovací mříže. Již 
brzy ale Heinz Schürmann a jeho šest zaměst-
nanců začali vyvíjet a prodávat výkladní skříně 
a fasádní systémy z hliníku, který v té době patřil 
k moderním materiálům, a nasměrovali tak spo-
lečnost k systémovému sortimentu. Postupně 
expandovali do celého Německa a zároveň po-
kračovali ve vývoji nových, inovativních výrobků. 
V roce 1964 zakladatel společnosti Schüco spo-

lečnost prodal fi rmě Otto Fuchs KG se sídlem 
v Meinerzhagenu, čímž si zajistil lepší přístup 
na mezinárodní trhy a zároveň položil základy 
úspěšné fi remní historie.

Strategie růstu vycházela ze základní myšlenky 
mít „vše z jediného zdroje“. Společnost předběhla 
svou dobu, když se již v 70. letech 20. století pusti-
la do vývoje hliníkových oken, dveří a fasád a také 
stínicích systémů a velkoformátových posuvných 
systémů s mimořádnými tepelněizolačními vlast-
nostmi. V současné době tento rodinný podnik vy-
víjí a prodává nejmodernější systémová řešení pro 
obvodové pláště budov vyrobená z hliníku, oceli 
a PVC-U. Portfolio jeho výrobků zahrnuje okenní, 
dveřní, fasádní, posuvné, bezpečnostní, stínicí 
a ventilační systémy a také různá řešení pro chytré 
budovy využívaná ve všech klimatických pásmech 
a typech staveb. V případě potřeby lze systémy 
upravit tak, aby odolaly neoprávněnému vniknutí, 
požáru či těžké palbě, případně aby tlumily ven-

kovní hluk. Nabídku doplňují služby poskytované 
na míru individuálním potřebám zákazníků. 

Český vývoj byl podobný světovému
V České republice působí společnost Schüco již 
od roku 1995 a i zde si prošla podobně dynamic-
kým rozvojem jako mateřská fi rma. „Od malého 
zastoupení jsme vyrostli do fi rmy se stamiliono-
vým obratem. Spolupracujeme s největšími sta-
vebními fi rmami na českém trhu a díky dlouho-
letým zkušenostem disponujeme jedinečným 
know-how. Za dobu svého působení v ČR rea-
lizovalo Schüco celou řadu prestižních zakázek, 
které se pravidelně umísťují na předních místech 
architektonických a stavebních soutěží. Vedle 
velkých administrativních a obchodních komple-

Novostavba Schüco One, kterou projektovalo proslulé kodaňské architektonické studio 3XN, by měla být hotová
ve třetím čtvrtletí 2021 ■ Zdroj: 3XN Architects

Zdravé budovy pro komfort a fyzickou i duševní pohodu: 
Zapuštěné prahy Schüco pro fl exibilní prosklené dveře, 
vstupní dveře a posuvné systémy umožňují zohlednit při 
projektování zdravých staveb i tyto aspekty
Zdroj: Schüco

SCHÜCO SLAVÍ 70 let inovací, česká
fi rma se vyvíjela jako ta světová

The Flow Building, Václavské náměstí, Praha 1 ■ Na 
zakřivené fasádě jsou využity systémové profi ly Schüco
Architekt: Chapman Taylor ■ Foto: Filip Činčera
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Founded in 1951 as Heinz Schürmann & Co., 
Schüco International KG is celebrating its 
70th birthday this year. What was once a six-
man outfi t is now a leading building envelope 
specialist for windows, doors and façades 
with over 5,650 employees worldwide and an 
annual turnover of 1.750 billion euros in 2019.

When Heinz Schürmann & Co. (later shortened 
to “Schüco”) was founded in 1951, the com-
pany initially fabricated reliable folding and roll-
ing grilles. Soon, Heinz Schürmann and his six 
employees began developing and selling (shop) 
window and façade systems made from the mod-
ern material of aluminium, thereby establishing 
the company’s system business. Germany-wide 
expansion progressed and new, innovative prod-
ucts were developed. With the sale of Schüco to 
Otto Fuchs KG from Meinerzhagen in 1964, the 
founding pioneer gave his company better ac-
cess to international markets – and laid the foun-
dations for a successful company history. 

The central idea of “everything from a single source” 
dominated the growth strategy. With the develop-
ment of aluminium windows, doors and façades as 
well as sun shading systems and large-scale slid-

ing systems with outstanding thermal insulation, 
Schüco was ahead of its time in the 1970s. 

Today, the family company develops and sells 
state-of-the-art system solutions made of alu-
minium, steel and PVC-U for building envelopes. 
The product portfolio includes window, door, fa-
çade, sliding, security, sun shading and ventila-
tion systems, as well as smart building solutions, 
which are used in all climate zones and building 
types. If required, the systems can provide bur-
glar and fi re resistance, off er sound reduction 
and withstand heavy gunfi re. The product port-
folio is complemented by fabrication machinery 
and a service tailored to customers’ needs. 

Czech developments similar
to international developments
Schüco has been operating in the Czech Republic 
since 1995 and has also undergone a similar dy-
namic development as the parent company. “From 
a small representation, we have grown into a com-
pany with a turnover of hundreds of millions. We 
cooperate with the largest construction companies 
on the Czech market and thanks to our extensive 
experience, we have unique know-how. Over the 
period of our operations in the Czech Republic, 
Schüco has realised a wide range of prestigious 
orders, which regularly place it in the forefront of 
architectural and construction competitions. In ad-
dition to large offi  ce and retail complexes, they are 
primarily public buildings: university campuses, 

Environmental noise is growing in signifi cance for public 
health. The Schüco AWS 90 AC.SI acoustic window 
is a new single-skin window solution, which combines 
sound reduction and natural ventilation when tilted
Source: Schüco International KG

Designed by the acclaimed 3XN architectural practice based in Copenhagen, the Schüco One newbuild is scheduled 
for completion in the third quarter of 2021 ■ Source: 3XN Architects

70 YEARS OF INNOVATION – Schüco 
celebrates a milestone birthday, Czech 
fi rm mirrors worldwide development

Fragment Karlín, Prague 8 (under construction)  
Developer: Trigema ■ Architect: Qarta Architektura
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xů to jsou především veřejné stavby – univerzitní 
komplexy, sportovní areály, ale i celá řada rezi-
denčních projektů. Je nám ctí, že jsme na nich 
mohli spolupracovat s nejznámějšími architekto-
nickými kancelářemi a stavebními fi rmami,“ re-
kapituluje vývoj na našem území Petr Herynek, 
marketing manager společnosti Schüco CZ. 
Z aktuálních staveb lze zmínit například nedávno 
otevřený The Flow Building (Květinový dům) 
na Václavském náměstí v Praze, administrativní 
budovu (Dock 5) v areálu Dock In či rezidenční 
budovu Fragment v Karlíně. 

Přirozený vývoj i fúze a akvizice
Kromě přirozeného růstu využívá společnost 
Schüco ke svému dalšímu rozvoji i různé fúze a akvizice, například odkup švýcarské společ-

nosti Soreg AG (2018) specializované na špičko-
vé posuvné systémy nebo nákup podílu ve fi rmě 
Sälzer GmbH (2018) poskytující zabezpečovací 
řešení. Společnost Schüco navíc usiluje o za-
jišťování dalších odborností i budování synergií 
na různých trzích, a proto dojednala strategic-
ká partnerství s fi rmami Gira (2019) a Luxone 
(2020) v oblasti chytrých budov, Renson (2019) 
pro ventilační systémy, KUKA (2019) pro robo-
tiku a air-lux (2020) v oblasti vysoce odolných 
systémů proti povětrnostním vlivům.
 
www. schueco.cz                                                                      -PR-

sports complexes and also a wide range of resi-
dential projects. We are honoured to have been 
able to cooperate with the most famous architec-
tural studios and construction companies,” stated 
Petr Herynek, the Marketing Manager of Schüco 
CZ in recapitulation of the local developments. 
From the current buildings, we can mention the 
recently opened The Flow Building (Květinový 
dům) on Wenceslaus Square in Prague, an offi  ce 
building (Dock 5) in the Dock In complex and the 
residential building Fragment in Karlín. 

Strategic expansion
Mergers and acquisitions are helping Schüco 
to move beyond organic growth, for example 
with the purchase of Swiss company Soreg AG 
(2018) in the fi eld of high-end sliding systems, 
or with the stake in Sälzer GmbH (2018) for high 
security. The aim is to enhance the product port-
folio in a meaningful way and to continue to ex-
pand new and existing sales channels in order to 
safeguard the company’s success.

For the purposes of pooling expertise and cre-
ating synergies in the markets, Schüco has 
agreed strategic partnerships with Gira (2019) 
and Luxone (2020) in the fi eld of smart building, 
Renson (2019) for ventilation, KUKA (2019) for 
robotics and air-lux (2020) in the fi eld of highly 
weathertight sliding systems.

www. schueco.cz                                                                      -PR-

Chytrá budova je modulová budova. Modulová fasádová platforma Schüco AF UDC (hliníková dynamická modulová 
fasáda) zahrnuje kompletní nabídku od systémových řešení až po individuální projekty ■ Zdroj: Schüco

Společnost Schüco myslí i na ty nejmenší detaily 
spojené s provozem budovy, jak dokazuje senzor IoF. 
Tento čip veliký pouze několik centimetrů dokáže počítat 
otvírací cykly a pozná, kdy obvodový plášť budovy 
vyžaduje údržbu ■ Zdroj: Schüco

Schüco is currently testing integrated solutions for irrigating 
and planting vegetation on certain projects. A “green façade” 
will also be shown in the future at the Schüco Campus in 
Bielefeld ■ Source: Schüco International KG

Chytrá budova pro budoucnost. Řešení Schüco Grid-2-
-Shell umožňuje efektivně plánovat a snadno realizovat 
trojrozměrné, libovolně tvarované střechy i fasády. Bez 
potřeby jakékoli ocelové konstrukce nebo svařování
Zdroj: Schüco
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13. ÍJNA 2021 OD 16.00
COURTYARD BY MARRIOTT, BRNO

Konference se zam í na vybrané trendy nemovitostního trhu,
aktuální a speci  cké projekty a realitní témata v Brn  a jihomoravském regionu.

NEJPRESTIŽN JŠÍ REALITNÍ KONFERENCE NA MORAV

HLAVNÍ PARTNE I

MEDIÁLNÍ PARTNE I

PARTNE I
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www.chapmantaylor.com

THE FLOW BUILDING, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

KOTELNA PARK II, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

FOOD AVENUE NOVÝ SMICHOV,
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
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Higher returns through bespoke solutions.
As your partner in national and international markets in real estate business, we are the experts for your bespoke
 nancing solutions, we give your project the drive it needs to succeed – competently, reliably and over the long-term.

Values with impact.
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Office
Czech Republic

Dock I-IV

€ 82,200,000

Office
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LIXA 
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