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Vlajkový projekt Penta Real Estate 
u Masarykova nádraží v srdci Prahy má 
zelenou. V květnu získal developer územ-
ní rozhodnutí na první fázi rozvoje území 
podle návrhu věhlasné architektky Zahy 
Hadid (30 000 m2) a Pavel Streblov, ředitel 
komerčních projektů Penty, věří, že po 9 le-
tech příprav se v příštím roce začne stavět. 
Navazující etapy (70 000 m2), které nabídnou 
až 40–50% podíl bytů, budou předmětem 
otevřené architektonické soutěže, kde se 
očekává účast domácích i světových ateli-
érů. Do ambiciózního projektu, který spojí 
Prahu 1 s Florencí a Žižkovem a Masarykovo 
nádraží s hlavním, plánuje Penta investo-
vat 10 miliard korun. Současně získal de-
veloper územní rozhodnutí pro druhou fázi 
rozvoje městské čtvrti Waltrovka v Praze 5. 

Ta naváže na již dokončenou etapu (17 ha) 
a pěším bulvárem se zelení propojí území 
mezi stanicemi metra Jinonice a Radlická. 
Celkem najde v obou fázích bydlení a práci 
přes 14 000 lidí. Počítá se i s hotelem, ško-
lou nebo domovem pro seniory, a třešnič-
kou bude historická budova slévárny s pi-
vovarskou restaurací. 2hektarový park se 
sportovišti a novou školku již předala Penta 
městské části. Ve stejné době dokončil de-
veloper druhou z budov projektu Churchill 
nad hlavním nádražím, která se chlubí plně 
obsazenými kancelářemi, příjemnou piaz-
zou s výhledem na Hrad a nákupní pasáží, 
a novinky hlásí i z novostavby SmíchOFF 
v business čtvrti Anděl, kam míří po fi rmě 
Jägermeister další zvučná značka – Beat 
Games / Facebook.

Vlajkový projekt Penty „Masaryčka“ změní 
tvář významné části centra Prahy a rozšíří 
ho až do oblasti za magistrálou, která byla 
léta mrtvým brownfi eldem. Na první část 
projektu máte územní rozhodnutí, stejně 
jako na hotel v Hybernské. Jak budou kon-
cipovány obě etapy a jaký očekáváte další 
harmonogram?
První etapa naproti Florentinu v ulici Na Florenci, 
která byla vytvořena ateliérem Zahy Hadid, bude 
spíše kancelářsko-obchodním hubem s živým 
veřejným parterem, nabízejícím možnosti občer-
stvení a posezení v restauracích a kavárnách, 
s obchody a službami pro obyvatele Prahy 1 
i cestující Masarykova nádraží. Rádi bychom 
oživili území nádraží a jeho okolí podobně, 
jako je tomu v evropských metropolích Vídni 
nebo Londýně.

Penta Real Estate získala v květnu 2020 územní rozhodnutí na první etapu projektu revitalizace oblasti v okolí Masarykova 
nádraží v centru Prahy podle architektonického návrhu ateliéru Zahy Hadid

Pavel Streblov, ředitel komerčních projektů
společnosti Penta Real Estate v ČR

PENTA JE O KROK BLÍŽE startu desetimiliardového projektu 
u Masarykova nádraží a druhé etapy nové čtvrti na Waltrovce
V květnu představila dokončený Churchill II
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The fl agship project of Penta Real Estate at 
Masaryk Station in the heart of Prague has 
a green light. In May, the developer received 
the zoning and planning decision for the 
fi rst phase of the development area accord-
ing to the design by the renowned archi-
tect Zaha Hadid (30,000 m2). Pavel Streblov, 
Penta’s Director of Commercial Projects, be-
lieves that next year, after 9 years of prepa-
ration, construction could get underway. The 

following phases (70,000 m2), which off er up 
to a 40–50% share of fl ats, will be the sub-
ject of an open architectural competition, 
with the participation of local and interna-
tional ateliers expected. Penta is planning 
on investing 10 billion crowns in the ambi-
tious project, which will connect Prague 1 
with Florenc and Žižkov and Masaryk Station 
with the Main Train Station. The developer si-
multaneously received the zoning decision 

for the second phase of the development 
of the Waltrovka urban neighbourhood in 
Prague 5. That follows the already completed 
stage (17 ha) and pedestrian boulevard with 
greenery connecting the area between the 
Jinonice and Radlická metro stations. More 
than 14,000 people will fi nd a place to live or 
work in both phases. There are plans for a ho-
tel, school and senior citizens home and the 
cherry on top will be the historical foundry 

Masaryk Train Station – the revitalisation project in Prague city center has a green light for the 1st phase ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architect: Zaha Hadid

PENTA IS ONE STEP CLOSER to the start of a ten billion 
crown project at Masaryk Station and the second stage
of a new neighbourhood at Waltrovka
It presented the completed Churchill II in May
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Vzniknou zde dvě budovy o sedmi patrech 
s devítipodlažním akcentem věže se zlatými la-
melami na západním průčelí, které jsou určitou 
reminiscencí kolejiště a symbolickým odkazem 
k lokalitě Masarykova nádraží a současně věžím 
„zlaté“ Prahy. Věříme, že podobně jako Tančící 
dům na nábřeží bude i projekt Zahy Hadid 
stavbou, jejíž význam přesáhne hranice České 
republiky, a zanecháme Praze ukázku světové 
architektury 21. století.

Celý projekt je koordinovaný se Správou želez-
nic (dříve SŽDC) a měl by navázat na plánované 
přestřešení kolejiště, kde je navržena rozsáhlá 
zelená parková plocha, která umožní komfort-
ní pěší tranzit z Florence i Masarykova nádraží 
na hlavní pražské vlakové nádraží. Na výstavbu 
přispěje Penta částkou 40 milionů korun. Z dru-
hého podlaží budov bude možné vstoupit přímo 
na zelenou platformu nad nástupišti. Budovy 
propojí tzv. rotující piazza, kde jednotlivá pod-
laží kaskádovitě ustupují a vzniká tak zajímavý 
veřejný prostor, odkud povede schodiště opět 
na zelenou piazzu nad kolejišti. Před hlavním 
západním průčelím a vstupem do dvorany histo-
rické budovy Masarykova nádraží vznikne nové 
náměstí. Usilujeme o to, aby se do oblasti vrátil 

život a stala se nejen dopravním uzlem evropské 
úrovně, ale i příjemným místem pro Pražany.

Navazující etapy, zahrnující část území v ulici Na 
Florenci a také prostor od magistrály až k auto-
busovému nádraží Florenc, budou mít smíšené 
využití s významným podílem rezidenční zá-
stavby. V souladu s vizí dotčených městských 
částí a hlavního města Prahy by měly nabídnout 
byty na zhruba polovině z celkových 70 000 m2 
plochy – tzn. mohlo by zde vzniknout řádově 
600 nových bytů. V současnosti je hotova pod-
kladová studie pro změnu územního plánu. Po 
schválení změny vyhlásíme mezinárodní ote-
vřenou architektonickou soutěž, která se pokusí 
najít ideální urbanistické řešení tohoto relativně 
složitého území. Jak město, tak městské části 
Praha 1 a Praha 8 budou mít své zástupce v od-
borné porotě.

Kdy počítáte s vyhlášením architektonic-
ké soutěže na řešení území druhé etapy za 
magistrálou? Navážete na vizi Zahy Hadid? 
Očekáváte opět účast světových veličin?
Mohlo by to být začátkem příštího roku. 
Věříme, že přilákáme, podobně jako u první 
etapy, i světová jména. Jde o prominentní lo-

kalitu v centru Prahy, a tedy výzvu, která se už 
nebude opakovat. Aktuálně se nám na projekt 
ve Vysočanech přihlásilo více než 150 archi-
tektonických studií z celého světa, podobně 
tomu bylo i na Žižkově, kde se jich sešlo kolem 
200. Projekty Penty už dneska mají v architek-
tonické obci zvuk a renomé.

Návrh Zahy Hadid je unikátní svou myšlenkou 
propojit tři městské části, tři klíčové dopravní 
uzly a zároveň rozšířit centrum města oživením 
brownfi eldu, odříznutého léta od okolního světa 
ploty a magistrálou. Vzhledem k navýšení podílu 
bytů se ale musíme vypořádat s řadou nových 
aspektů, včetně odstínění magistrály a dodržení 
přísných hygienických norem, což ovlivní i pojetí 
veřejných prostor a další návaznosti. A právě de-
fi nice ideálního řešení území bude předmětem 
nové architektonické soutěže, jíž se, jak věříme, 
zúčastní přední světoví i domácí architekti, včet-
ně ateliéru Zahy Hadid.

Snažíme se hledat zajímavé myšlenky a řešení 
z celého světa a současně dát prostor i místním 
architektům. Je to jedna z věcí, které jsme se 
v průběhu doby naučili – dělat architektonické 
soutěže, které jsou čitelné a zajímavé i pro mi-
mořádná jména. Architektonická soutěž, i když 
v menší podobě, proběhne i na podobu již 
zmíněného nového náměstí u vstupu do metra 
u Masarykova nádraží u křížení ulic Na Florenci 
a Havlíčkova.

Vraťme se ještě podrobněji k první etapě… 
V jakém termínu předpokládáte zahájení vý-
stavby a jakou očekáváte investici?
Předpokládáme, že ještě letos získáme stavební 
povolení a v příštím roce bychom rádi začali sta-
vět. Celkem nabídneme cca 25 000 m2 špičko-
vých kanceláří a 5 000 m2 high street retailu. Naší 
ambicí je, aby zde vznikla nejlepší kancelářská 
stavba v Praze: nejen svou výjimečnou pozi-
cí – prakticky v prodloužení hlavní třídy, v pěší 
dostupnosti několika linek metra, tramvají, tří 
nádraží, magistrály a do budoucna i rychlodráhy 

První etapa projektu revitalizace okolí Masarykova nádraží v centru Prahy – pohled z ulice Na Florenci
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building and brewery restaurant. Penta has 
already turned over the two-hectare park 
with sports facilities and a new school to the 
city district. At the same time, the developer 
completed the second of the Churchill proj-
ect’s buildings above the Main Train Station, 
which can boast fully-occupied offi  ces, 
a pleasant piazza with a view of the Castle 
and a shopping mall and there is also news 
coming out of the newly-built SmíchOFF in 
the Anděl business district where, following 
Jägermeister, another famous brand is head-
ing: Beat Games / Facebook.

Penta’s fl agship project “Masaryčka” will 
change the face of a considerable part of the 
centre of Prague and expand it to the area 
behind the expressway, which was for years 
a dead brownfi eld. You have a zoning and 
planning decision for the fi rst part of the proj-
ect, just like for the hotel on Hybernská Street. 
How will both phases be conceived and what 
further schedule are you expecting?
The fi rst stage across from Florentinum on Na 
Florenci Street, which was created by Zaha 
Hadid’s atelier, will be more of a offi  ce-retail hub 
with a lively public street level, off ering possibili-
ties of refreshments and seating in restaurants 
and cafés, with shops and services for the inhab-
itants of Prague 1 and Masaryk Station’s travel-
lers. We would like to revive the area of the sta-
tion and its vicinity like in the European cities of 
Vienna or London.

There will be two seven-storey buildings with 
a nine-storey accent of a tower with golden facing 
strips on the western façade, which are a certain 
homage to train tracks and a symbolic reference 
to the locality of Masaryk Station and the towers 
of “golden” Prague. We believe that, just like the 
Dancing House on the embankment, the project 
from Zaha Hadid will also be a building whose im-
portance will transcend the borders of the Czech 
Republic and leave Prague an exemplifi cation of 
international 21st century architecture.

The entire project is coordinated with Správa 
železnic (formerly SŽDC) and should be con-
nected to the planned covering of the train tracks, 
where a large green park area is planned, which 
will enable comfortable pedestrian transit from 
Florenc and Masaryk Station to Prague’s Main 
Train Station. Penta will contribute 40 million 
crowns to the construction. It will be possible to di-
rectly enter the green terrace above the train plat-
forms. The buildings are connected by a “rotating” 
piazza, where the individual fl oors cascade and 
create an interesting public space, from which 
a staircase once again leads to the green piazza 
above the train tracks. A new square will be creat-
ed in front of the main western façade and the en-
trance to the hall of the historical Masaryk Station 
building. We are striving to bring the area back to 
life so it becomes not only a transportation hub of 
European importance, but also a pleasant place 
for people from Prague.

The following phases, including part of the ter-
ritory on Na Florenci Street and also the space 
from the expressway to the Florenc bus station, 
will have mixed usage with a signifi cant share of 
residential development. In accordance with the 
vision of the aff ected city districts and the city of 

Prague, it should off er fl ats on roughly half of the 
total 70,000 m2 of space, i.e. about 600 new fl ats 
could go up here. The background study for the 
change to the zoning plan is currently ready. After 
the approval of the change, we will announce 
an international open architectural competition, 
which will try to fi nd an ideal urban solution for 
this relatively complicated area. Both the city and 
the Prague 1 and Prague 8 city districts will have 
representatives in the professional jury.

When do you plan on announcing the ar-
chitectural competition for the design of 
the second stage past the expressway? 
Will you be building on the vision of Zaha 
Hadid? Do you expect the participation of 
international stars?
It could be at the beginning of next year. We 
trust that we will also attract big names, just like 
with the fi rst stage. It is a prominent locality in 
the centre of Prague and thus a challenge that 
will not happen again. More than 150 architec-
tural studios from throughout the world applied 
for the project in Vysočany and it was similar in 
Žižkov, where about 200 of them came together. 
Penta’s projects already resonate and have re-
nown in architectural circles.

Masaryk Train Station – CBD – a rotated piazza to become a new public space ■ Developer: Penta Real Estate
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na letiště – ale také svým jedinečným designem 
jedné z největších ikon světové architektury.

Klademe důraz i na ekologický aspekt: usilujeme 
o precertifi kaci LEED Platinum, což je nejvyšší 
možný stupeň certifi kace. Tzn. projekt bude zahr-
novat veškeré energeticky úsporné technologie, 
zachytávání dešťové vody a její zpětné využívá-
ní je samozřejmostí, stejně jako zelené střechy, 
které zamezí tvorbě tepelného ostrova; dokonce 
i na fasádě bude zeleň – což je jeden z bodů, 
které jsme zapracovali jako podnět participace 
veřejnosti a hlavního města Prahy. Technologie 
jsou umístěny v objemu budov – střecha tak 
bude pohledově čistá, se zelenými relaxační-
mi terasami, které nabídnou krásné výhledy na 
Staré Město. Terasy vzniknou také ustoupením 
hmot u rotující piazzy, balkon a terasu bude mít 
každé patro. V přízemí vznikne designové dvou-
podlažní vstupní lobby, které nese opět rukopis 
Zahy Hadid, a doplní je zřejmě příjemná kavárna 
pro nájemce i veřejnost.

V parteru obecně i podél rotující piazzetty by-
chom rádi akcentovali stravovací provozy a na-

vázali na úspěch oblíbeného formátu Manifesto. 
Chceme představit zajímavé street food koncep-
ty, které budou lákat k návštěvě přes den i ve-
čer; vytvořit místo, kde se lidé rádi zastaví v pří-
jemném prostředí a kde to žije. Myslím, že high 
street retail se rychle zotaví, zejména v lokalitě, 
jako je tato – na dopravním uzlu, v prodloužení 
historického centra. Lidé chtějí trávit čas společ-
ně a dočasná omezení to nezmění.

Do ulice Na Florenci přineseme život i více zeleně 
a změníme ji v moderní městský bulvár. Počítáme 
s 66 vzrostlými stromy, s cyklo infrastrukturou 
a jednoznačnou preferencí pěších. Ustupujeme 
o 3–4 metry od stávající uliční čáry ve prospěch 
veřejných prostor, které po dokončení projek-
tu převedeme městu. Vedle ulice Na Florenci 
přispěje Penta formou architektonické studie 
i k revitalizaci celého širšího území, včetně sou-
sedních ulic Havlíčkovy, Hybernské a V Celnici, 
na jejíž rozvoj poskytneme i přímý fi nanční příspě-
vek 10 mil. Kč. Dalších 15 milionů mimo původní 
fi nanční příspěvek na ulici Na Florenci přispěje-
me na rozvoj náměstí na křížení ulic Na Florenci 
a Havlíčkovy a 40 milionů na realizaci přestřešení 

Masarykova nádraží a vznik platformy s novým 
parkem. Celková investice do první fáze by měla 
dosáhnout zhruba 3 miliard korun.

Zahájíte stavbu i spekulativně, tzn. bez uza-
vřených předpronájmů?
Většinu projektů jsme byli připraveni stavět spe-
kulativně, i když to nakonec nebylo potřeba; uvi-
díme, jak bude vypadat trh, rizika spojená s pří-
padnou další vlnou pandemie koronaviru a vývo-
jem ekonomiky. Ale v zásadě ano. Nabídneme 
nejlepší produkt v Praze – v samotném centru 
města, se skvělou dostupností a unikátním de-
signem. Takový projekt si klienta vždycky najde. 
Zatím se tedy strategie nemění. Co se týká pro-
nájmů kancelářských prostor, diskuze probíhají 
už v současné době. Pokud vše půjde dobře, 
první etapa by mohla být dokončena začátkem 
roku 2023 a otevřena do léta 2023.

Do projektu jste vstoupili v roce 2011. 
Přípravě jste věnovali přes 9 let. Co dnes zna-
mená Masaryčka pro Pentu a co pro Prahu?
Pro Prahu znamenala řadu let méně, než mohla 
nabídnout. Území v okolí Masarykova nádraží bylo 

Projekt revitalizace okolí Masarykova nádraží – pohled na platformu s relaxačním parkem nad nástupišti ■ Developer: Penta Real Estate
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The design by Zaha Hadid is unique in its idea 
to connect three city districts, three key trans-
portation nodes and also expand the city cen-
tre through the revitalisation of a brownfi eld, 
cut off  for years from the surrounding world by 
fences and the expressway. With regard to the in-
creased share of fl ats, however, we have to deal 
with several new aspects, including shielding 
the expressway and maintaining strict hygienic 
standards, which also infl uences the concept of 
the public space and other connections. And the 
defi nition of an ideal solution for the territory will 
be the subject of the new architectural compe-
tition that, we believe, leading international and 
domestic architects will participate in, including 
the atelier of Zaha Hadid.

We are trying to look for interesting ideas and 
solutions from all over the world, while also giv-
ing room to local architects. It is one of the things 
that we have learned over time, making archi-
tectural competitions that are clear and inter-
esting even for exceptionally strong names. An 
architectural competition, though smaller, will 
also be taking place for the appearance of the 
aforementioned new square at the entrance to 
the metro by Masaryk Station at the intersection 
of Na Florenci and Havlíčkova streets.

Let’s talk more about the fi rst stage... What 
schedule do you see for the start of the 
construction and what investment do you 
expect?
We expect to get the building permit this year 
and we would like to start building next year. We 
off er a total of about 25,000 m2 of prime offi  ces 
and 5,000 m2 of high street retail. Our ambition 
is for the best offi  ce structures in Prague to be 
created here: not only because of its exceptional 
position, practically in an extension of the main 
avenue, accessible on foot to several metro 
lines, trams, three train stations, the expressway 
and, in the future, the express train to the airport, 
but also because of the unique design of one of 
the greatest icons of international architecture.

We also place an emphasis on the environmen-
tal aspect: we are striving for LEED Platinum pre-
certifi cation, which is the highest possible level 
of certifi cation. This means the project will in-
clude energy-saving technologies; the collection 
of rainwater and its reuse is a matter of course, 
just like green roofs that limit the creation of ther-
mal islands; there will even be greenery in the 
façade, which is one of the points that we worked 
in as a suggestion from the participation of the 
public and the City of Prague. The technologies 
are located within the buildings themselves, so 
the roof will be visually pure, with green relax-
ation terraces that off er beautiful views of the 
Old Town. The terraces will also be created by 
the receding mass at the rotating piazza, with 
each fl oor having a balcony and terrace. On the 
ground fl oor a designer bi-level entrance lobby 
will be created, bearing the signature style of 
Zaha Hadid, and it will be complemented by 
a pleasant café for the tenants and the public.

On street level in general and along the rotating 
piazza, we would like to accent food and bever-
age establishments and build on the success of 
the popular Manifesto format. We want to pres-
ent interesting street food concepts, which will 
entice people to visit throughout the day and 
in the evening; to create a space where people 
will enjoy stopping in a pleasant environment 
and where it is lively. I think that high street retail 
will quickly recover, especially in localities like 
this one, on a transportation hub, in an exten-
sion of the historic centre. People want to spend 
time together and temporary restrictions will not 
change that.

We want to bring life and more greenery to Na 
Florenci Street and we will transform it into 
a modern city boulevard. We are planning to 
use 66 mature trees, with a bicycle infrastruc-
ture and a defi nite pedestrian preference. We 
are receding 3–4 metres from the existing street 
lines to the benefi t of public spaces, which we 
will hand over to the city upon the completion 

of the project. In addition to Na Florenci Street, 
Penta will also be contributing through archi-
tectural studies to the revitalisation of the entire 
wider area, including the adjacent Havlíčkova, 
Hybernská and V Celnici streets, providing a di-
rect fi nancial contribution of 10 million crowns 
for their development. We will be contributing 
another 15 million outside of the original fi nan-
cial contribution to Na Florenci Street for the 
development of the square on the intersection 
of Na Florenci and Havlíčkova streets and 40 
million for the creation of roofi ng for Masaryk 
Station and the creation of a platform with 
a new park. The entire investment in the fi rst 
phase should reach roughly 3 billion crowns.

Will you also be launching the construction 
speculatively, meaning without concluded 
pre-leases?
We were prepared to start building most projects 
speculatively, even though it eventually was not 
necessary; we’ll see how the market will look, the 
related risks with any further wave of the coro-
navirus pandemic and the development of the 
economy. But essentially yes. We are off ering the 
best product in Prague, in the very centre of the 
city, with excellent access and a unique design. 
Such a project will always fi nd clients. Thus, we 
are not going to change the strategy yet. As far 
as the leases of the offi  ce spaces are concerned, 
discussions are already underway at the current 
time. If everything goes well, the fi rst stage could 
be completed at the beginning of 2023 and open 
by the summer of 2023.

You entered the project in 2011. You dedicat-
ed more than 9 years to preparations. What 
does Masaryčka mean today for Penta and 
what does it mean for Prague?
For many years, it meant less for Prague than 
it could off er. The area around Masaryk Station 
was largely unused and showed characteristics 
of the periphery rather than the city centre. Na 
Florenci was used mostly as a parking lot. The 
perception of the locality was not improved until 
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z větší části nevyužito a vykazovalo spíše zna-
ky periferie než centra města. Ulice na Florenci 
sloužila vesměs jako parkoviště. Vnímání lokality 
pozdvihla až výstavba Florentina. Transformace 
území ve skutečně moderní městské centrum tak 
pokračuje nyní, kdy stojíme téměř na startu první 
etapy. Což bude pro Pentu i město významný oka-
mžik. Zúročíme tím léta úsilí, projektování, jednání 
s dotčenými orgány, partnery i municipalitami, od 
změny územního plánu až po získání potřebných 
povolení, série setkání a besed s občany i archi-
tektonické workshopy a soutěže. Milníkem je i ne-
dávné uzavření memoranda o spolupráci s měst-
skou částí Praha 1 a s hlavním městem Prahou. 
Věříme, že v obou etapách získá Praha kultivova-
ný městský prostor a místo brownfi eldu, který byl 
jizvou v srdci města, ukázku světové architektury 
21. století a stavbu, která bude jedním z nejvý-
znamnějších projektů v moderní historii Prahy.

Waltrovka pokračuje u metra 
Radlická druhou etapou
Penta nyní dokončuje i poslední ze 750 bytů 
multifunkční čtvrti Waltrovka v Praze 5 –
Jinonicích, která je také úspěšnou konverzí 
brownfi eldu (17 ha). Bydlení a práci tam našlo 
8 000 lidí a koncept s velkorysými veřejnými 

prostory a 2hektarovým parkem získal řadu 
ocenění – včetně ceny za nejlepší multifunkč-
ní development ve střední a východní Evropě. 
V současnosti chystáte další etapu u stanice 
metra Radlická pod názvem Nová Waltrovka. 
Co nabídne nová čtvrť v příštích letech?
Podobně jako u předchozí části klademe důraz 
na veřejný prostor. Lidé chtějí trávit čas venku 
a v zeleni. Zeleň tak hraje v konceptu význam-
nou roli. Páteří projektu bude pěší bulvár se stro-
mořadím, vodními prvky a sezením, který pove-
de od budovy Dynamica až k centrále ČSOB. 
Ze stanice metra Radlická tak bude možné dojít 
příjemnou alejí a náměstími již dokončené části 
Waltrovky až ke stanici metra Jinonice. Podél 
Radlické vzniknou dvě kancelářské budovy, 
které odcloní od ruchu z ulice klidnější a více 
rozvolněnou rezidenční část s cca 600 byty, sa-
hající až k vilové zástavbě Malvazinek. Oproti 
první etapě tak bude tato o něco menší. Ve třetí 
budově u Radlické je navržený hotel. V lokalitě 
počítáme také s výstavbou školy, domova pro 
seniory nebo Alzheimer centra a tyto funkce 
nyní diskutujeme s městskou částí. Stejně jako 
v první etapě, jejíž chloubou je původní indu-
striální budova Walter, zrenovujeme ve druhé 
etapě budovu někdejší slévárny s typickým cih-

lovým komínem, kde by mohla najít své místo 
například restaurace s pivovarem.

V jakých aspektech se obě etapy odlišují? 
Kdy předpokládáte zahájení výstavby?
V současné době máme platné územní rozhod-
nutí na první fázi – tj. dvě kancelářské budovy 
u stanice metra Radlická (10 000 m2 a 20 000 m2). 
Stavbu tak zahájíme hned vedle centrály ČSOB 
architekta Pleskota. Na bytovou část probíhá 
změna územního plánu. Autorem urbanistického 
konceptu celého území je český ateliér M1 archi-
tekti, který vzešel z architektonické soutěže a je 
také autorem designu obou kancelářských budov. 
Pokud získáme ještě letos stavební povolení, za-
čneme stavět už v příštím roce.

Vsadili jsme tentokrát na pravoúhlou texturu. 
Z pohledu urbanismu se budovy liší oproti první 
etapě také pojetím parteru. Usilujeme o to, aby 
komunikovaly více s uliční frontou Radlické. Ve 
chvíli, kdy vznikne Radlická radiála a z Radlické 
ulice se stane městská třída, kde by měly jez-
dit i tramvaje, bude uliční fasáda budov na tuto 
transformaci připravena. S retailem tak počítáme 
nejenom na straně otočené k bulváru uvnitř úze-
mí, kde vzniknou kavárny a služby, ale i podél 
Radlické. V horních patrech nabídneme moderní 
kanceláře, které doplňujeme v nejvyšších třech 
podlažích a na střeše relaxačními terasami a ko-
munitní zahrádkou. K odpočinku bude sloužit i již 
zmíněná alej a menší piazzetty mezi budovami.

V jakém horizontu by mohly být hotovy kan-
celářské budovy a s jakou počítáte investi-
cí? Kdy by mohl kompletně utichnout sta-
vební ruch na Waltrovce?
Investice do kancelářské části se pohybuje ko-
lem 2,5 miliardy korun a vezmeme-li v úvahu 
kanceláře, hotel i byty, můžeme hovořit o část-
ce zhruba 6 miliard. Výstavba kanceláří potrvá 
přibližně 18 měsíců, a pokud to bude možné, 
zahájíme obě budovy současně. Preferovali 
bychom asi v tomto případě nějaký objem 
předpronájmů. Pokud se týká bytů, změna 

Nová Waltrovka, Praha 5 – Radlice ■ V první etapě vyrostou dvě kancelářské budovy v sousedství stanice metra Radlická.
Komerční a rezidenční zástavbu propojí centrální bulvár se stromořadím, který bude sahat od stanice metra až k dokončené 
kancelářské budově Dynamica
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the construction of Florentinum. The transforma-
tion of the territory into a real modern city centre 
continues now, when we are almost at the start-
ing line of the fi rst stage, which will be a signifi -
cant moment both for Penta and the city. We are 
putting years of eff ort, designing, negotiating 
with the relevant authorities, parties and mu-
nicipalities to good use, from the change of the 
zoning plan to the acquisition of the required per-
mits, the series of meetings and forums with citi-
zens and the architectural workshops and com-
petitions. The recently concluded memorandum 
of cooperation with the Prague 1 city district and 
the City of Prague is also a milestone. We believe 
that, in both phases, Prague will obtain a culti-
vated urban space and, instead of a brownfi eld 
that was a scar on the heart of the city, it will have 
an example of international 21st century architec-
ture and one of the most important projects in 
Prague’s modern history.

Waltrovka continuing with second 
stage by Radlická metro
Penta is currently also completing the last of 
the 750 fl ats in the multifunctional Waltrovka 
neighbourhood in Prague 5 – Jinonice, which 
is also a successful brownfi eld conversion 
(17 ha). A total of 8,000 people have found 
a place to live and work there and the concept, 
with large public spaces and a two-hectare 
park, has received several awards, including 
an award for the best multifunctional devel-
opment in Central and Eastern Europe. You 
are currently preparing the next stage by the 
Radlická metro station under the name Nová 
Waltrovka. What will the new neighbourhood 
be off ering in the coming years?
Similarly to the previous parts, we are putting 
an emphasis on the public space. People want 
to spend time outside and surrounded by green-
ery. Thus, greenery plays an important role in 
the concept. The backbone of the project will 
be a pedestrian boulevard with a row of trees, 
water features and seating, which will lead from 
the Dynamica building all the way to the ČSOB 

headquarters. It will therefore be possible to walk 
from the Radlická metro station down a pleas-
ant alley and through squares to the already-
completed Waltrovka section by the Jinonice 
metro station. Two offi  ce buildings will be going 
up along Radlická Street, which will shield from 
street noise the roughly 600 fl ats in the quieter 
and the sparser residential part stretching all 
the way to the Malvazinky villa neighbourhood. 
Compared to the fi rst stage, it will be somewhat 
smaller. A third hotel has been designed for the 
third building on Radlická. We are also plan-
ning the construction of a school, senior citizens 
home or Alzheimer centre and we are currently 

discussing these functions with the city district. 
Just like in the fi rst stage, whose crowning glory 
is the original industrial Walter building, we will 
be renovating a former foundry building with its 
typical brick smokestack in the second stage, 
where a restaurant with a brewery could fi nd 
a place.

In what aspects are both stages diff erent? 
When do you expect to begin construction?
At the current time we have a valid zoning and 
planning decision for the fi rst phase, i.e. two 
offi  ce buildings by the Radlická metro station 
(10,000 m2 and 20,000 m2). Thus, we will begin 
construction right next to the ČSOB headquar-
ters from the architect Pleskot. A change to the 
zoning plan is underway for the residential sec-
tion. The author of the urban concept of the en-
tire territory is the Czech atelier M1 architekti, 
which arose out of a architectural competition 
and it is also the author of the design of both the 
offi  ce buildings. If we get a building permit by the 
end of this year, construction will get underway 
next year.

This time we put our money on right-angle tex-
tures. From the perspective of urbanism, the 

The New Waltrovka, Prague 5 ■ Developer: Penta Real Estate

The New Waltrovka – the cherry on top will be
the historical foundry building and brewery restaurant
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územního plánu by mohla proběhnout v příš-
tím roce a potom počítejme zhruba tři čtyři roky 
na povolení a výstavbu. Fázování bude záležet 
určitě na kondici a stavu trhu. Letos dokončí-
me poslední rezidence u parku v rámci „sta-
ré Waltrovky“, čímž bude kompletně završen 
rozvoj této části jako celku. Což se podařilo 
v rekordním čase. Trh nám byl relativně na-
kloněný v oblasti pronájmů kanceláří i prode-
je bytů, což umožnilo akcelerovat výstavbu 
a původní harmonogram stanovený na období 
2014–2022/2023 zkrátit na rok 2020. Tzn. bě-
hem šesti let jsme dokázali všechno povolit, 
postavit, dokončit a předat.

Churchill II slaví dokončení –
hlavní nádraží čeká další rozvoj
Do fi nále dospěly v poslední době i další dva 
projekty Penty. Loni budova SmíchOFF v bu-
siness lokalitě Anděl a v květnu tohoto roku 
výstavba druhé z budov projektu Churchill 
nad hlavním nádražím, jehož součástí je 
vedle kanceláří i obchodní pasáž a veřejná 
piazzetta s výhledem na Hrad. Dnes je sku-
tečně pomyslnou branou centra Prahy. Jak 
jste spokojeni? Plánujete i u hlavního nádra-
ží další etapy rozvoje?

Podařilo se nám i přes epidemii koronaviru ote-
vřít budovu ve stanoveném termínu k 1. 5. 2020. 
Kancelářské prostory, včetně centrály Fortuny, 
která je největším nájemcem, jsou plně obsa-
zeny a otevřena je také nákupní pasáž. Lidl si 
okamžitě našel klientelu, stejně jako drogerie 
Rossmann a Don Pealo, což jsou koncepty, které 

naopak v krizi posílily. O měsíc později otevřela 
kavárna The Miners Coff ee & Characters a bě-
hem léta ji bude následovat restaurace Churchill 
Pub, obě s venkovní zahrádkou. Mezi nájemci je 
také klinika estetické medicíny Yes Visage. Co 
určitě stojí za povšimnutí, je atrium, které je kon-
cipováno v industriálním stylu, a také venkovní 
cihlová fasáda, která se propisuje i do vnitřních 
prostor. Celkový dojem podtrhuje zeleň a detaily, 
jako např. dřevěné kolejové pražce, tedy prvky 
odkazující opět k historii lokality. Je to něco jiné-
ho, originálního. Prostor má svou duši a je svým 
způsobem nezaměnitelný.

Nyní, když jsou hotovy obě části, vynikne i kon-
trast fasád. Zajímavým prvkem režné fasády 
jsou kovové černé šambrány kolem oken, které 
jí dávají větší plasticitu. Střechy jsme využili pro 
několik stovek metrů teras. Díky integraci větši-
ny technologií dovnitř budovy jsou pohledově 
čisté a projekt tak krásně vynikne i na horizontu. 
Náměstí Winstona Churchilla, které bývalo spíše 
křižovatkou přelévající se do svahu nádraží, je 
dnes jasně defi nované uliční fasádou s nárožním 
akcentem, kolem kterého vedou široké chodníky 

Churchill II, Praha 2 – v květnu dokončil developer Penta Real Estate druhou etapu projektu Churchill nad hlavním
nádražím podle projektu pražského ateliéru Jakub Cigler Architekti

Churchill II, Praha 2 – dvoupodlažní vstupní atrium, jehož design oživuje režná fasáda
a prvky z masivu evokující kolejové pražce

Book_II_2020.indb   36Book_II_2020.indb   36 29.06.20   2:2629.06.20   2:26



O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E  

O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

37

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

buildings will also diff er from the fi rst stage in 
the concept of the street level. We are striv-
ing for them to communicate more with the 
Radlická street front. When the Radlická ring 
road is created and Radlická Street becomes 
a city avenue which trams should be driv-
ing down, the buildings’ street façades will be 
prepared for this transformation. We are also 
counting on retail not only on the side facing 
the boulevard inside the territory, where cafés 
and services will arise, but also along Radlická. 
On the upper fl oors we will be off ering modern 
offi  ces, which we will supplement on the three 
uppermost fl oors and on the roofs with terraces 
and a community garden for relaxation. The 
aforementioned line of trees and the smaller 
plazas between the buildings are also meant 
for relaxation.

In what time horizon could the offi  ce build-
ings be ready and what investment are you 
expecting? When could the construction 
work at Waltrovka fi nally die down?
Investment in the offi  ce section will be around 
2.5 billion crowns and if you take the offi  ces, ho-
tel and fl ats into consideration, we could be talk-
ing about an amount of roughly 6 billion crowns. 
The construction of the offi  ces will take approxi-
mately 18 months, and if it will be possible, we 
will begin both buildings at the same time. In that 
case, however, we would prefer a certain volume 
of pre-leases. As far as the fl ats are concerned, 
the change to the zoning and planning decision 
could take place next year and then we count 
on roughly three to four years for the permit and 
construction. The phasing will defi nitely depend 
on the condition and state of the market. This 

year we are completing the last residence by the 
park in the “old Waltrovka”, which will completely 
fi nish the development of this part as a whole. 
This was done in record time. The market was 
relatively favourable in the area of the leasing of 
offi  ces and the sale of fl ats, which enabled an 
acceleration of the construction and shortening 
the original schedule set for the period of 2014 to 
2022/2023 to the year 2020. That means in six 

years we managed to get permits for, complete 
and hand over everything.

Churchill II celebrates completion – 
Main Train Station awaits further 
development
Two other Penta projects have crossed the 
fi nish line recently. Last year the SmíchOFF 
building in the Anděl business locality and 

Churchill II, Prague 2 ■ Developer: Penta Real Estate

Churchill II, Prague 2 – atrium with entrance to 
the shopping mall ■ Developer: Penta Real Estate
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se stromy, s různými průchody, průhledy a zá-
koutími. Místo původních betonových opěrných 
zdí dnes míjí lidé výklady prodejen. Máme tak od 
veřejnosti velmi pozitivní zpětnou vazbu.

V Churchillu jste nedávno představili i vlastní 
platformu servisovaných kanceláří BASE a do 
budovy SmíchOFF míří po fi rmě Jägermeister 
další zvučná značka: Facebook. Jak se vám 
daří na obou frontách?
V konceptu BASE nabízíme jednotlivé kancelá-
ře s jedním a více pracovními místy a klientům 
je současně k dispozici kompletní technické 
i společenské zázemí. Navíc kousek od centra. 
V době nejistoty ekonomického vývoje a sou-
časně v období, kdy fi rmy nemohou umístit 
kompletně týmy do svých stálých kancelářských 
prostor z důvodu dodržení hygienických para-
metrů v souvislosti s pandemií koronaviru, získá-
vají právě fl exibilní místa na významu. Koncept 
BASE je tak poměrně vítanou službou jak našim 
nájemcům, tak externím fi rmám.

Pokud se týká standardních kanceláří, kromě 
týmu pronájmu jsme zřídili také interní tým spa-
ceplannerů a architektů, kteří klientům radí, jak 
uspořádat jejich kancelářské prostory. Jedním 

z příkladů takové realizace jsou právě nové kan-
celáře Jägermeister v budově SmíchOFF. V pro-
vozu je také coworkingové centrum Spaces a za-
hrada ve vnitrobloku, kde najdou nájemci sou-
kromí pro práci i odpočinek. S dalšími zájemci 
aktuálně řešíme fi t-outy, nebo jednáme, a mohu 
potvrdit, že jsou mezi nimi opět prestižní značky, 
například společnost Beat Games / Facebook.

Projekty SmíchOFF i Churchill jsou dalšími 
z řady revitalizovaných brownfi eldů Penty. 
Vraťme se ještě k projektu u hlavního nádra-
ží, které je v pořadí třetím nádražím ve va-

šem portfoliu. Počítáte i s dalšími etapami?
Rádi bychom lokalitu dále rozvíjeli. Je obecně 
naší strategií rozvíjet území komplexně a v širších 
souvislostech. Což je zřejmé u Masarykova ná-
draží, Nákladového nádraží Žižkov, brownfi eldu 
Nuselského Pivovaru, v obou etapách Waltrovky, 
v území ve Vysočanech a mnoha dalších.

Myšlenkou, jak plochy hlavního nádraží zatrak-
tivnit, se zabýváme. Aktuálně pracujeme na dvou 
projektech: jedním je (pracovně) Churchill III pod 
budovami Churchill I a Churchill II, v místě stáva-
jící provozní budovy Českých drah, kde zvažuje-
me rozšíření zázemí pro České dráhy a doplnění 
dalších funkcí včetně živého parteru. Uliční čára 
je dnes řešena betonovou opěrnou zdí a plotem 
a objekt je nekoncepčně uskočený od ulice. 
Domníváme se, že vytvoření funkčního městské-
ho parteru bude jednoznačně preferovanou vari-
antou, která pozdvihne urbanismus celé lokality. 
Pracujeme na studiích a diskutujeme s institutem 
plánování a územního rozvoje o ideální variantě. 
Další etapa se týká oblasti u Vinohradské ulice, 
nad vyústěním Vinohradských tunelů. I tady hle-
dáme ideální technické, funkční a urbanistické 
řešení společně s městem. Na povrchu by mohla 
vyrůst klasická bloková zástavba budov, pod ni-
miž by projížděly vlaky. Ty nejcennější pozemky 
měst jsou dnes právě na dopravních hubech. 
Zastavování nádraží je tak jednou z tendencí, 
které můžeme vidět u nádraží Hudson Yards 
v New Yorku, Toshi v Madridu nebo King’s Cross 
v Londýně. Čerpáme tak inspiraci u předních 
světových architektů a u moderních světových 
metropolí. A věříme, že Praha mezi nimi co do 
rozvoje soudobé architektury nebude v budouc-
nu chybět.

SmíchOFF, Praha 5 – Anděl ■ Zelená zahrada ve vnitrobloku slouží nájemcům k nerušené práci i odpočinku

SmíchOFF, Praha 5 – Anděl ■ Developer: Penta Real Estate

SmíchOFF, Praha 5 – Anděl – vstupní recepce
Developer: Penta Real Estate
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this May the construction of the second 
building in the Churchill project above the 
Main Train Station which comprises, in addi-
tion to offi  ces and a shopping mall, a public 
piazzetta with a view of the Castle. Today it 
really is a gateway to the centre of Prague. 
How satisfi ed are you? Are you also plan-
ning further development stages for the 
Main Train Station?
We managed to open the building by the sched-
uled deadline of 1 May 2020, in spite of the 
coronavirus epidemic. The offi  ce spaces, in-
cluding the Fortuna headquarters, which is the 
largest tenant, are fully occupied and the shop-
ping mall is also open. Lidl immediately found its 
clientele, just like the Rossmann drug store and 
Don Pealo, which are concepts that actually got 
stronger in the crisis. A month later The Miners 
Coff ee & Characters opened and this will be 
followed in the summer with the Churchill Pub, 
both with outdoor seating. An aesthetic medical 
clinic, Yes Visage, is also among the tenants. 
Something that is defi nitely worth mentioning is 
the atrium, which is conceived in an industrial 

style, as well as the outdoor brick façade, which 
is also refl ected in the interior space. The over-
all impression is emphasised by greenery and 
details, such as the wooden railway sleepers, 
which are elements that once again refer to the 
history of the locality. It is something diff erent, 
original. The space has its soul and is, in its own 
way, distinctive.

Now, when both parts are fi nished, the contrast 
of the façades also stands out. An interesting 
element of the faced façades is the black steel 
trimming around the windows, which gives it 
a greater plasticity. We used the roofs for several 
hundred metres of terraces. Thanks to the inte-
gration of most of the technologies inside, the 
buildings are visually pure and thus the project 
also stands out so beautifully on the horizon. 
Today náměstí Winstona Churchilla, which used 
to be more of an intersection spilling over to the 
slope of the train station, is now a clearly defi ned 
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SmíchOFF, Prague 5 – Anděl ■ The building has attracted premium tenants such as Jägermeister and Facebook  
Developer: Penta Real Estate

Churchill II, Prague 2 – fi nished and fully leased ■ Developer: Penta Real Estate
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street façade with a corner accent, around which 
wide pavements lead, with trees, various pas-
sages, vistas and nooks. Instead of the original 
concrete supporting walls, people now have 
shop display windows. Thus, we have very posi-
tive feedback from the public.

In Churchill you recently presented your own 
BASE platform for serviced offi  ces and fol-
lowing in the footsteps of Jägermeister, an-
other big name is coming to the SmíchOFF 
building: Facebook. How are you faring on 
both fronts?
With the BASE concept, we are off ering indi-
vidual offi  ces with one or more workplaces and 
clients currently have complete technical and 
social facilities available. Plus it is close to the 
centre. During times of uncertain economic de-
velopments and currently at a time when com-
panies cannot place complete teams into their 
permanent offi  ce spaces for reasons of adher-
ing to hygienic parameters in connection with 
the coronavirus pandemic, fl exible spaces are 
becoming more important. The BASE concept 
is thus a relatively welcome service both for our 
tenants and for external companies.

As far as standard offi  ces are concerned, in ad-
dition to the leasing team, we also established 
an internal team of space planners and archi-
tects, who advise clients how to arrange their 
offi  ce spaces. In fact, the Jägermeister offi  ces 
in the SmíchOFF building are one of the ex-
amples of such an arr angement. The Spaces 
co-working centre is also in operation, as is the 
garden in the inner courtyard, where tenants 
can fi nd privacy for their work or relaxation. We 
are currently resolving fi t-outs with other inter-
ested parties and I can confi rm that there are 
more prestigious brands among them, such as 
Beat Games / Facebook.

The SmíchOFF and Churchill projects are 
also among the ranks of Penta’s brownfi eld 
revitalisations. Let’s get back to the project 
at the Main Train Station, which is the third 
station in your portfolio. Are you planning on 
further phases?
We would like to continue to develop this local-
ity. Our strategy is generally to develop a ter-
ritory comprehensively and in wider contexts. 
This is apparent at Masaryk Station, the Žižkov 
freight station, Nusle Brewery brownfield, both 

stages of Waltrovka, the territory in Vysočany 
and many others.

We are involved in the idea of how to make the 
space of the Main Train Station more attractive. 
We are currently working on two projects: one of 
them has the working title Churchill III under the 
Churchill I and Churchill II buildings on the site 
of the Czech Railways service buildings, where 
we are considering expanding the facilities for 
Czech Railways and adding more functions, 
including a lively street level. Today, the street 
line is a concrete supporting wall and a fence 
and the building is set back from the street in an 
ill-conceived manner. We think that the creation 
of a functional city street level will defi nitely be 
the preferred option, which will elevate the ur-
banism of the entire locality. We are working 
on studies and are in talks with the Institute of 
Planning and Development with regard to the 
ideal variation. The next stage concerns an area 
by Vinohradská Street, above the exit from the 
Vinohrady Tunnel. Here, too, we are looking for 
the ideal technical, functional and urbanistic 
solution together with the city. A classic block 
structure could be going up on the surface, un-
der which trains will pass. The most valuable 
land in cities these days are on transportation 
hubs. The development of train stations is one 
of the trends that we can see at the Hudson 
Yards train station in New York, the Toshi in 
Madrid and King’s Cross in London. Thus, we 
are drawing inspiration from leading interna-
tional architects and from modern metropolises 
of the world. And we believe that Prague will be 
one of them in the future with regards to the de-
velopment of modern architecture.

SmíchOFF, Prague 5 – the new headquarters of Jägermeister ■ Developer: Penta Real Estate

SmíchOFF – Jägermeister – the entrance lobby designed
by Penta Real Estate
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