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development news
editorial

MIPIM se odkládá na červen

MIPIM postponed till June 

Partneři | Partners

Předplatné | Aktuality | a další najdete na www.developmentnews.cz  you can find here Subscription | News | and more

This issue of Development News is – as every year – themati-
cally focused on this year’s MIPIM trade fair, whose gates

should have opened in a few days. The editors think one thing but
life changes otherwise. With respect to the threat of infection by
the COVID-19 virus, the French government issued, one day after
putting the magazine to the printer, a ban on all public events with
people participation higher than 5,000. At the same time, they
set a new date for MIPIM 2020: from 2nd to 5th June. 

So, the following pages will provide you with information about
a dominant project that is to be presented on Prague’s stand.
Luděk Sekyra, the owner of one of the largest development com-
panies in the Czech Republic, introduces, in an exclusive interview,
their plans for the revitalization of the brownfield of the freight
station in Žižkov. The First Deputy Mayor, Petr Hlaváček, dis-
closed slightly which way development of the capital is to head.
The Ústí nad Labem region is – after some delay – also to come
along with an interesting proposal. Czech representation is com-
plemented by the Central Bohemian and Moravian-Silesian re-
gions and representatives of the Statutory City of Ostrava. 

In other materials, we follow the interview with the architect Vá-
clav Hlaváček with an article about the extensive project of the
completion of Opatov in Prague, which is being prepared by FINEP.
And in order to also get to interesting projects outside Prague, we
visited Slatina in Brno again, where they continue with the con-
struction of offices that abound with modern technologies. 

We can discover what MIPIM will look like in a quarter of a year
and will, before then, come back to presentations by Czech
towns, regions and companies. 

Wishing all of us resistance to the danger of the virus as well
as other diseases. 

ARNOŠT WAGNER

Toto číslo Development News je – jako každoročně – te-
maticky zaměřeno na letošní veletrh MIPIM, jehož brány

se měly otevřít za několik dní. Redakce míní, jenže život
mění. S ohledem na nebezpečí nákazy virem COVID-19 vy-
dala francouzská vláda den poté, co jsme odeslali časopis
do tiskárny, zákaz konání veřejných akcí s účastí nad 5 000
osob. Současně byl stanoven nový termín MIPIM 2020: od
2. do 5. června.

Na následujících stránkách se tedy dočtete informace
o dominantním projektu, který má být prezentován na
stánku Prahy. Luděk Sekyra, majitel jedné z největších de-
veloperských společností v ČR, v exkluzivním rozhovoru
představuje plány na přeměnu brownfieldu žižkovského
nákladového nádraží. Jakým směrem se bude ubírat rozvoj
hlavního města, poodhalil první náměstek primátora Petr
Hlaváček. Se zajímavou nabídkou nemovitostí přijede – po
určité časové prodlevě – Ústecký kraj. České zastoupení do-
plňují kraje Středočeský a Moravskoslezský a zástupci města
Ostravy. 

V dalších materiálech navazujeme článkem na rozhovor
s architektem Václavem Hlaváčkem o rozsáhlém projektu
dostavby Opatova v Praze, kterou připravuje společnost FINEP.
A abychom se dostali také k zajímavým projektům mimo
Prahu, opět jsme navštívili brněnskou Slatinu, kde pokračuje
výstavba kanceláří, které oplývají moderními technologiemi. 

Jak to bude na MIPIM vypadat, zjistíme za čtvrt roku
a k záměrům prezentace českých měst, krajů i firem se do
té doby ještě vrátíme.

Přeji nám všem odolnost vůči virovému nebezpečí i jiným
chorobám.

ARNOŠT WAGNER
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Festivalový Palác v Cannes otevře brány vystavovatelům z celého.
světa na 31. ročníku MIPIM, největším mezinárodním veletrhu.
nemovitostí a investičních příležitostí..

Vystavovatelům z České a Slovenské republiky zpro-
středkováváme účast již osmnáctým rokem. V rámci

veletrhu mají vystavovatelé z Čech a Slovenska své vý-
znamné postavení. České společnosti se nejednou umístily
na prestižním ocenění MIPIM Awards.

Klíčová témata MIPIM pro letošní rok odrážejí přede-
vším změny klimatu a jejich vliv na společenství obyvatel
měst celého světa. V centru pozornosti je tak letos výzva
pro globální udržitelnost a sociální a environmentální
otázky shrnuté pod téma „Budoucnost je člověk“. Tomu
budou primárně věnovány hlavní konference a také Sum-
mit politických lídrů. MIPIM se každoročně účastní na
600 měst a krajů z celého světa, až 4 500 developerů,
6 380 investorů, na 27 000 návštěvníků a vystavuje zde na
3 800 společností ze 100 zemí světa. 

Za Českou a Slovenskou republiku očekáváme letos 230 až
240 účastníků. Mezi tradiční vystavovatele patří hlavní město
Praha a jeho spoluvystavovatelé, město Ostrava a spolu-
vystavovatelé, Středočeský kraj, letos nově také Ústecký
kraj, který se na MIPIM vrací po více než 10 letech a také spo-
lečnost CTP. Ze Slovenska je to společnost HB Reavis.

Společnost CTP pod vedením Remona L. Vose a společ-
nost P3 Parks se v tomto roce aktivně zapojily do akce s ná-
zvem Logistics Day, kde budou moderátory debat u kula-
tého stolu. CTP je také partnerem CEE Investment Summitu.

Z dalších významných vystavovatelů a spoluvystavova-
telů bych rád jmenoval např. Savills CZ, Cushman  & Wa-
kefield, Baker McKenzie nebo CBRE Czech Republic, Mo-
ravskoslezský kraj, Haškovcová & Co, PASSERINVEST GROUP
a Sekyra Group.

MILAN STŘÍTESKÝ, JEDNATEL SPOLEČNOSTI 
BUSINESS NETWORK CZ S.R.O.

We have been arranging the participation of exhibitors
from the Czech and Slovak Republics for eighteen

years. Exhibitors from the Czech Republic and Slovakia
hold a significant post within the framework of the trade
fair. Czech companies have, and not only once, been
awarded at the prestigious MIPIM Awards. 

Key topics of this year’s MIPIM mainly reflect the change
of climate and its impact on the association of residents of
towns throughout the world. The centre of attention there-
fore holds the challenge for global sustainability and social
and environmental issues summarized under the topic of
‘The future is human’. This is the topic that the conferences
will mainly be dedicated to as well as the Summit of Polit-
ical Leaders. MIPIM is annually participated in by 600 towns
and regions worldwide, with up to 4,500 developers, 6,380
investors, 27,000 visitors and some 2,800 companies
from 100 countries exhibit there. 

As for the Czech and Slovak Republics, we expect some
230–240 participants this year. The traditional exhibitors
include the capital city of Prague and its co-exhibitors,
the town of Ostrava and co-exhibitors, the Central Bo-
hemian Region and this year also the Ústí nad Labem Re-
gion, which is returning to MIPIM after more than 10 years,
as well as the company CTP. As for Slovakia, it is HB Reavis. 

CTP, headed by Remon L. Vos and P3 Parks, were actively
involved this year in an event called Logistics Day, where they
will take the place of moderators at a round table meeting.
CTP is also a partner to the CEE Investment Summitu.

As for other significant exhibitors and co-exhibitors, I would
like to name Savills CZ, Cushman & Wakefield, Baker McKen-
zie and CBRE Czech Republic, the Moravian-Silesian Region,
Haškovcová & Co, PASSERINVEST GROUP and Sekyra Group.

MILAN STŘÍTESKÝ, COMPANY DIRECTOR 
AT BUSINESS NETWORK CZ S.R.O.

Společnost Business Network CZ s.r.o. je oficiálním a výhradním zá-
stupcem organizátora veletrhu MIPIM, Společnosti Reed Midem z Fran-
cie pro ČR a SR. Zastupujeme veletrhy MIPIM, MAPIC, MIPIM UK, MIPIM
Asia, nově také PROPTECH Europe a the Happetite (dříve MAPIC Food).

Business Network CZ s.r.o. is the official and exclusive representative
for the organiser of the MIPIM trade fair and Reed Midem from France
for the Czech and Slovak Republics. We represent the trade fairs
MIPIM, MAPIC, MIPIM UK, MIPIM Asia and now also PROPTECH Europe
and Happetite (previously known as MAPIC Food).

The Festival Palace in Cannes will open its.
gates to exhibitors from all over the world.
at the 31st MIPIM trade fair, the largest.
international trade fair of real estate.
and investment opportunities..

MIPIM 2020 z českého pohledu

MIPIM 2020 from the Czech point of view
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26,800 real estate professionals

100+ countries

22,000 sqm exhibition area

6,380 investors

130+ conferences

THE WORLD’S LEADING 
PROPERTY MARKET

10-13 MARCH 2020
PALAIS DES FESTIVALS - CANNES, FRANCE

REGISTER NOW ON WWW.MIPIM.COM
OR CONTACT OUR SALES TEAM MYLENE.BILLON@REEDMIDEM.COM
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Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
a svou kariéru začal jako partner v advokátní kanceláři..

V současnosti je Luděk Sekyra vlastníkem jedné z nej-
větších tuzemských developerských společností Sekyra

Group.

Někde jste říkal, že se vás už nikdo neptá na rezidenční pro-
jekty, protože je všichni považují za okrajovou záležitost.
Tak já se ptám…
Naše rezidenční projekty jsou trochu ve stínu pilotních pro-
jektů, centrálních brownfieldů, tj. Smíchova, Rohanského
ostrova, Žižkova. Nedávno jsme dokončili Tandem Modřany
a stavíme Riviéru Modřany, která by měla mít zhruba 300 by-
tů. Na Opatově připravujeme projekt s více než 200 byty a zá-
roveň chystáme významný projekt 550 bytů v Čakovicích.
Tyto projekty spadají do středního cenového segmentu. Mys-
lím, že ten bude velmi důležitý i vzhledem k tomu, že v cen-
trálních částech města registrujeme silnou aktivitu investorů,
ale cenová hladina je pro mladé lidi nedostupná. Proto je
jasné, proč jsou okrajové lokality atraktivní.

V současné době je poptávka po menších bytech…
Poptávka po menších bytech je významná, protože mnoho
zejména mladších lidí ještě nezaložilo rodinu, takže ta-
kový byt je adekvátní jejich potřebám. Zároveň někteří lidé
byty pronajímají; výnos z menších bytů je v přepočtu na
metr čtvereční vyšší. V Praze chybí ze strany magistrátu
ucelená koncepce výstavby dostupného bydlení a sociál-
ních bytů, jak ji známe třeba z Berlína nebo z Vídně. To po-
važuji za významný nedostatek a snažíme se na toto téma
s vedením naší metropole komunikovat. Dosud žádná z di-
skutovaných koncepcí nezískala jednoznačnou podporu,
takže si myslím, že dostupné bydlení v okrajových částech,
zejména menší byty, budou velmi atraktivním produktem. 

Ceny bytů ovlivňuje jejich nedostatek. K řešení situace by
měl pomoci nový stavební zákon. Jak to vnímáte?
Novela stavebního zákona je samozřejmě nutná, jeho kon-
cepce už neodpovídá dnešním požadavkům. Je to nejen
o výstavbě bytů, ale i o výstavbě dopravní a městské in-
frastruktury, které jsou stejně důležité jako rezidenční pro-
jekty. Stavební zákon by měl tyto procesy urychlit. Na
druhé straně – hledání koncensu je nesmírně obtížné, pro-
tože proti sobě jdou protichůdné zájmy – státu jde o cen-
tralizaci, zatímco obcím o decentralizaci. Je zde zájem de-

veloperů na maximálním urychlení celého procesu. Existují
zájmy různých nevládních organizací, ochránců památek
a dalších… Takže hledání kompromisu nebude jednoduché,
ale já věřím, že zvítězí racionalita, rozumný přístup.

Jste tradičním vystavovatelem na stánku Prahy na veletrhu
MIPIM v Cannes. Jaký projekt letošním návštěvníkům před-
stavíte?
V minulých letech jsme prezentovali vždy některé z našich
velkých území – Smíchov nebo Rohanský ostrov. Letos by to
měla být společně s Prahou prezentace nákladového nádraží
Žižkov neboli Žižkov City, kde budeme rozvíjet tu největší část
nádraží, v níž by mělo vzniknout až 3 000 bytů. Součástí na-
šeho projektu je historická budova Žižkovského nádraží, což
bude asi největší uzavřený veřejný prostor v Praze. Předpo-
kládáme, že by v parteru byly obchodní plochy a ve střešní
části si dovedeme představit bytovou funkci. Ostatní prostory
by mohly být využity veřejnými institucemi, diskutuje se
s národním filmovým archivem, s akademií věd, součástí by
měla být i škola. Připravujeme společnou platformu s hlav-
ním městem Prahou, které by mělo převzít rozvoj této 
budovy. Mimochodem jsme v uplynulých dnech podepsali
společné memorandum nejen s naší metropoli, ale i s mi-
nisterstvem kultury a Českými drahami, které bude základem
konverze historické budovy nádraží na kulturní a společen-
ské centrum celoměstského významu. V okolí budou bytové
projekty a kdy na dalších částech rozvoje Žižkova se budou
rovněž podílet Central Group, Penta a další developeři.

Funkce tohoto území je dlouhodobě středem pozornosti
různých skupin. Najít kompromis asi není jednoduché…
Je to možná učebnicová ukázka toho, s jakými komplika-
cemi se developeři potýkají. Původní koncept byl, že Olšanská
bude jako bulvár procházet celým nádražím. Tento model byl

Novela stavebního zákona je samozřejmě
nutná, jeho koncepce už neodpovídá
dnešním požadavkům. Je to nejen
o výstavbě bytů, ale i o výstavbě dopravní 
a městské infrastruktury…

H

Sekyra Group klade důraz na veřejný prostor

Sekyra Group puts the emphasis on the 
public space
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silně prosazován městskou částí i Prahou. Poté, co byla bu-
dova vyhlášena kulturní památkou, museli jsme celý koncept
změnit a budovu integrovat do rozvoje celého projektu. Takže
břímě této budovy neseme my, ostatní developeři, kteří mají
v okrajových částech čistě bytové projekty, se tím zabývat ne-
musejí. Pro nás to znamenalo naprosto zásadní změnu celé
koncepce. Je to snad na dobré cestě a předpokládám, že le-
tos by měla být schválena změna územního plánu. V roce
2022 bychom mohli začít s bytovou výstavbou i s obnovou
a transformací historického objektu na novou funkci. Pro
mne je Žižkov City jakousi laboratoří veřejného prostoru a pi-
lotním příkladem spolupráce města se soukromým subjek-
tem na revitalizaci chráněné budovy takového rozsahu.

Přípravu projektů ovlivňují různé okolnosti, které se pode-
píšou na jejich konečné podobě…
Jediným projektem, který má podporu napříč politickým
spektrem i nevládních organizací – včetně UNESCO, je Smí-
chov. Je vlastně modelem toho, jak by to mělo vypadat. Pro-
běhlo několik mezinárodních soutěží, bude tam kilome-
trová pěší zóna, centrála a kampus České spořitelny, škola,
dva velké parky. Mou ideou je, aby jeden z nich byl jako Hyde
Park. Díky našemu projektu vznikne plnohodnotná městská
čtvrť se všemi funkcemi jako alternativa k historickému
centru Prahy, které do značné míry patří cizincům. Bude to
zřejmě největší projekt v moderních dějinách Prahy, v němž
bude žít nebo pracovat na 12 000 lidí. Autobusový terminál
Na Knížecí přesuneme směrem k vlakovému nádraží, kde
vznikne parkoviště P+R pro několik tisíc aut, a Knížecí se
uvolní zástavbě. Rádi bychom tam viděli nový magistrát. 

Byl jste jedním z prvních, kdo po revoluci věnoval pozornost
brownfieldům.
Brownfieldy jsou hodně důležitým městotvorným prvkem.
Všechny tři naše velké projekty zásadním způsobem změní
tvář širšího centra Prahy. Dva byly původně logistické
areály, nákladová nádraží. Jenže jak se změnila koncepce
dopravy, logistika se přesunula za město. Tohle jsou po-
slední velká území, která lze rozvíjet uceleně, nejen jako ko-
merční či bytové projekty, ale vznikne zde i významný ve-
řejný prostor. Ten je tím nejcennějším, co městu můžeme
dát. A naším cílem je integrovat multifunkční development
s veřejným prostorem, zacelit jizvy na tváři města tím, že
tam vytvoříme něco smysluplného a odpovídajícího náro-
kům 21. století. 

Třetím projektem, o němž jsme ještě nemluvili, je Rohan-
ský ostrov…
Ten byl plochou bez pevné funkce, ale po povodních a po-
stavení protipovodňových zábran jsme koncepci dopraco-
vali, takže zde bude jakési zelené centrum města. Půjde
o bydlení 7–8 minut od centra, na které bude svým způ-
sobem navazovat, u řeky, v zeleni. Smíchov bude z našeho
pohledu, alternativou k centru, se všemi funkcemi, a Žiž-
kov bude nejdostupnějším bydlením v širším centru Prahy.
Navíc ve všech projektech budou významné veřejné pro-
story… Dva parky budou na Smíchově, na Rohanském os-
trově bude park, který naváže na ten před Invalidovnou. Na
Žižkově kromě parku dojde k revitalizaci historické budovy
nákladového nádraží na objekt s významnou veřejnou
funkcí.
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Veřejnému prostoru věnujete ve svých projektech velkou
pozornost.
Ano, je to naprosto zásadní. Protože v Praze od revoluce
žádný veřejný prostor nevznikl. Vezměte si, že jsme tady po-
stavili Národní technickou knihovnu, jedinou veřejnou bu-
dovu, a to formou soukromo-veřejného partnerství. V tomto
ohledu má současná Praha velký deficit. Když si vezmete, co
se postavilo na sklonku monarchie, posledních 20–25 let
před vypuknutím první světové války: celá Pařížská ulice,
Obecní dům, hlavní nádraží, vinohradské divadlo, nový ma-
gistrát, holešovické výstaviště… Kolik veřejných budov se po-
stavilo v současnosti? Je tady řada výzev, o nichž bude ur-
čitě diskuse i v souvislosti s těmito pozemky.

Centrálu společnosti plánujete na Rohanském ostrově?
S paní architektkou Jiřičnou jsme pracovali na projektu, který
odpovídá mým představám. Myslím si, že to bude hezký dům
a celá naše firma se těší, až se do dvou let přemístíme.

Angažujete se také v oblasti vzdělávání.
Jsem členem kolegia rektora Oxfordské univerzity a nadace,
kterou jsem založil – Sekyra Foundation– podporuje studenty
a akademické projekty po světě – na Oxfordu, Harvardu i na
českých univerzitách. Máme Centrum pro filozofii, etiku a ná-
boženství na Filozofické fakultě UK, které jsme založili s To-
mášem Halíkem. Filozofie je mým koníčkem. Naše nadace
v loňském roce pořádala na Oxfordské univerzitě velkou
konferenci o Ludwigu Wittgensteinovi, nejvýznamnějším fi-
lozofovi 20. století; nad jeho slovy, že „Hranice našeho jazyka
jsou hranice našeho světa“, by se měl zamyslet každý. Na-
rodil se ve Vídni a jeho otec byl jedním z největších podnika-
telů monarchie. Patřily mu kladenské doly a jeho matka se
jmenovala Leopoldina, – po ní se zdejší železárny jmenují
Poldi. Takže měl blízko ke Kladnu a svým způsobem i ke
Smíchovu. Letos se chystá konference v Praze a příští rok ve
Vídni, protože bude 100. výročí vydání jeho nejslavnějšího díla
Tractatus Logico-Philosophicus. Kromě toho jsme uspořá-
dali konferenci o Johnu Rawlsovi, profesoru na Harvardovy
univerzity, největším politickém filozofovi 20. století. Naším
cílem je vytvořit něco jako Pražský akademický institut,
který by přilákal špičky světové intelektuální obce, na dlou-
hodobé stáže. Měla by to být určitá forma náhrady za Stře-
doevropskou univerzitu, která zde původně vznikla a pak přes
Budapešť doputovala do Vídně, což ukazuje smutný osud li-
beralismu a kritického myšlení ve střední Evropě.
ARNOŠT WAGNER / FOTO A VIZUALIZACE: ARCHIV SEKYRA GROUP

At the present time, Luděk Sekyra owns one of the largest
local development companies, Sekyra Group.

You said somewhere that nobody asks you anymore about
residential projects as everyone considers them a marginal
issue. So, I am asking… 

Our residential projects are a little overshadowed by our
pilot projects, central brownfields, that being Smíchov, Ro-
hanský ostrov and Žižkov. Recently, we have completed
Tandem Modřany and are building Riviera Modřany, which
will comprise approximately 300 apartments. In Opatov,
we are preparing a project with more than 200 apartments
and at the same time also a significant project with
550 apartments in Čakovice. These projects belong within
the middle price range segment. I think it will also be very
important due to the fact that we have registered strong
investor activity in central parts of the city, but the price
level is unaffordable for young people. That is why it is clear
as to why the suburban locations are more attractive. 

There is currently a high demand for smaller apartments… 
Demand for smaller apartments is certainly significant as
many people, especially the young, haven’t started a family
yet and such an apartment is therefore adequate for their
needs. Some also want to lease these apartments; when con-
verted to square metres, the yield from smaller apartments
is higher. Prague council lacks a unified concept of develop-
ment of affordable housing and social apartments as we

know, for instance, from Berlin and Vienna. I consider this to
be a significant shortage and we are attempting to discuss
this topic with our metropolis’ council. Not one of the dis-
cussed concepts has so far received clear support so I think
that affordable housing in suburban parts, especially smaller
apartments, will represent a very attractive product. 

The price of apartments influences their shortage. The new
building law should help deal with the situation. How do
you see this? 
The amendment to the building law is, of course, neces-
sary for its concept does not meet today’s requirements
anymore. It is about apartment construction as well as the
development of transport and urban infrastructure, which
are just as important as residential projects. The building

He graduated from the Faculty of Law.
at Charles University in Prague and.
commenced his career as partner at.
a law firm..

Smíchov City 
Sever
Smíchov City
North

Centrála SG Rohan
City
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law should speed up these processes. On the other hand,
consensus is incredibly difficult to find as there are con-
tradicting interests – the state wants centralization and
the municipalities decentralization. There is developer in-
terest in the maximal speeding up of the whole process.
There are interests of different non-governmental organi-
zations, heritage conservationists and others… That means
that it won’t be easy to find a compromise, but I believe
that rationality and a sensible approach are going to win. 

You are a traditional exhibitor on Prague’s stand at the
MIPIM trade fair in Cannes. What project are you planning
to introduce to visitors this year? 
Over the past years, we always presented some of our larger
areas – Smíchov and Rohanský ostrov. This year it should be
a mutual presentation with Prague regarding the freight station
of Žižkov or Žižkov City, where we will develop the largest part
of the station and where there should be some 2,000–2,500
apartments. Our project includes the historical building of
Žižkov Station, which will probably represent the largest en-
closed public space in Prague. We assume that the parterre will
be used for retail premises and as for the roof area, we can en-
visage a residential function. Other premises could be used by
public institutions. Discussions are being held with the National
Film Archive, the Academy of Science, and there should also

be a school. We are preparing a joint platform with the capital
city of Prague, which will take over the development of this
building. By the way, we have recently signed a memorandum
with our metropolis as well as with the Ministry of Culture and
Czech Railways, which will represent the bases of the conver-
sion of the historical station building to a cultural and social
centre of citywide significance. Within the neighbouring areas,
there are to be residential projects, whereby Central Group,
Penta and other developers will co-operate on other parts of
the project for the Žižkov development.  

The function of this area has been, in the long term, at the
centre of attention for various groups. It probably isn’t easy
to find a compromise…
It may well be a textbook case of what complications devel-
opers face. The original concept was that Olšanská Street
would run throughout the whole station as a boulevard. This
model was strongly enforced by the city district as well as
Prague. Then, once the building was declared a cultural her-
itage, we had to change the whole concept and integrate the
building within the development of the total project. That
means that it is we who bear the burden of the building and
other developers who have purely residential projects in the
suburban parts don’t need to deal with it. That represented
an absolutely fundamental change of the whole concept for
us. It is probably heading in the right direction and I assume
that the change of the outline plan should be approved this
year. We might be able to commence residential development
as well as the revival and conversion of the historical building
to a new function in 2022. Myself, I see Žižkov City as some
kind of a laboratory of public space and a pilot example of co-
operation between the city and a private entity with regards
to the revitalization of a listed building to such an extent. 

Project preparation is influenced by different circum-
stances that will leave marks on their final appearance…
The only project, which is supported throughout the polit-
ical spectre as well as non-governmental organizations –
including UNESCO, is Smíchov. It is actually a model of what
it should look like. There were several international com-
petitions and tenders held and the project will include
a one-kilometre pedestrian zone, Česká spořitelna head-
quarters and campus, a school and two large parks. My idea
is for one of them to be like Hyde Park. Our project will allow
for the emergence of a fully-fledged city district with all
functions as an alternative to the historical Prague centre,
which belongs, to a considerable extent, to foreigners. It
will probably be the largest project in the modern history of
Prague, which will offer a place for living and work to some
12,000 people. The area of Na Knížecí, will be relocated to-
wards the train station, where there will be a P+R car park
for several thousand cars, and Knížecí will be freed up for
development. We would like to see a new city council there. 

You were one of the first who paid attention to brownfields
after the revolution. 
Brownfields represent a very important city-forming fea-
ture and element. All three of our large projects will alter
the appearance of a broader Prague centre considerably.

Headquarters SG
Rohan City
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Two of them were originally logistics complexes and freight
stations. But when the concept of transportation changed,
logistics were relocated outside of the city. These are the
last large areas that can be developed in a unified form. Not
only as commercial and residential projects, but there will
also be a significant public space. And that is the most valu-
able thing we can give to the city. And our aim is to integrate
multifunctional development with the environment, to heal
the city’s scars by creating something meaningful and cor-
responding with the 21st century’s demands. 

The third project we haven’t yet spoken about is Rohanský
ostrov…
It was an area with no concrete function but after the floods
and the building of flood controls, we completed work on
the concept, so there will be a type of green city centre. It
will be housing with a distance of 7–8 minutes from the
centre to which it will, in a way, be connected to. By the
river, within greenery. Smíchov will be, from our point of
view, an alternative to the centre, will all its functions, and
Žižkov will represent the most affordable housing within
a broader Prague centre. Moreover, all projects will include
significant public space… Two parks will be in Smíchově and
in Rohanský ostrov there will be a park, which will connect
to the one in front of Invalidovna. As for Žižkov, there will be
a park as well as an historical building. The station will most
probably be the largest enclosed public space in Prague. 

You certainly pay significant attention to public space in
your projects.
Yes, it is absolutely fundamental for not one public space
was established in Prague since the revolution. Take the
fact that, we built the National Technical Library here, the
only public building, and that was done via a private-pub-
lic partnership. This is where Prague has such a large

deficit. When you see what was built towards the end of
the monarchy, the last 20–25 years before the  com-
mencement of the WWI: the whole of Pařížská Street, Mu-
nicipal House, the Main Railway Station, Vinohrady Theatre,
New City Hall, Holešovice Exhibitory Grounds… How many
public buildings were built in the present times? There are
also many appeals that will certainly be discussed in con-
nection with these plots. 

Are you planning the company’s headquarters for Rohan-
ský ostrov?

We were working with the architect, Mrs. Jiřičná, on a pro-
ject that meets my ideas. I think that it will be a nice build-
ing and the whole of our company is looking forward to
being relocated within two years’ time. 

You are also involved in the area of education.
I am a member of the collegium of Oxford University rector
and the foundation I founded – the Sekyra Foundation –
supports students and academic projects abroad – at Ox-
ford, Harvard as well as Czech universities. We have a Cen-
tre of Philosophy, Ethics and Religious Studies at the Faculty
of Arts, Charles University, which we founded with Tomáš
Halík. Philosophy is my hobby. Last year, our foundation or-
ganized, at Oxford University, a large conference about Lud-
wig Wittgenstein, the most significant philosopher of the

20th century; everyone should give some
thought to his words that ‘The limits of our lan-
guages means the limits of our world’. He was
born in Vienna and his father was one of the
largest entrepreneurs of the monarchy. He
owned mines in Kladno and his mother was
Leopoldina – the local Poldi ironworks were
named after her. That means that he was close
to Kladno and in a way also to Smíchov. The
conference is being prepared this year in Prague
and next year in Vienna as the publication of his
most famous work Tractatus Logico-Philo-
sophicus will celebrate 100 years. Apart from

that, we organized a conference on John Rawls, a Harvard
University professor, the biggest political philosopher of the
20th century. Our goal is to create something like the Prague
Academic Institute that would attract the top personages of
the intellectual community for long-term internships. It
should be a form of replacement for the Central European
University, which was originally founded here but was then
moved via Budapest to Vienna, which reflects the sad des-
tiny of liberalism and critical thinking in Central Europe. 

ARNOŠT WAGNER / PHOTO AND VISUALIZATION: 
SEKYRA GROUP ARCHIVE

The amendment to the building law is,
of course, necessary for its concept
does not meet today’s requirements
anymore. It is about apartment
construction as well as the
development of transport and urban
infrastructure…

H

Smíchov City Jih,
centrála ČS
Smíchov City South,
Campus ČS
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Na letošním veletrhu MIPIM bude hlavní město Praha prezentovat.
na svém stánku projekt revitalizace nákladového nádraží Žižkov..

Prvního náměstka primátora Ing. arch. Petra Hlaváčka
jsme požádali o podrobností.

Co bude těžištěm prezentace Prahy na letošním MIPIM?
Hlavním tématem je nákladové nádraží Žižkov, které je vi-
zuálně velmi pozoruhodné. Budeme tam mít i model, který
je zajímavý zejména historickou nádražní budovou. Do bu-
doucna budou atraktivní pro prezentaci i Bubny, ale to je
ještě daleko. Na Smíchově už všechno nějakým způsobem
běží, první etapa již má stavební povolení, model byl vysta-
ven loni v Praze. Smíchov je společná investice města, SŽDC
a soukromého investora; další klíčovou investicí v pokroči-
lém stadiu přípravy je dopravní terminál Smíchov. Žižkovské
nádraží je zajímavé i tím, že tam bude významně zastoupena
kulturní funkce, školství a částečně i komerce. Všechno se
tam točí kolem industriální památky budovy nákladového
nádraží. K náplni a budoucímu využití budovy paralelně a do-
cela intenzivně probíhají jednání pracovních skupin i za
účasti památkářů. Debaty mají dvě roviny: Jednak jde o celé
území a za druhé o historickou nádražní budovu.

Jak je prezentována varianta celého území? 
Začíná tam společnost Central Group, která má jako jediná vý-
jimku ze stavební uzávěry a přepracovala původní projekt Dis-
covery Group. To bylo námi i Prahou 3 přijato pozitivně. Z pů-
vodní kombinace poměrně velkého obchodního centra a bytů

se projekt změnil v převážně bytové domy s retailem v přízemí,
větším podílem zeleně a veřejnou vybaveností. Ne, že by pů-
vodní projekt byl špatný, to nechci hodnotit, ale myslím, že
zvláště Praha 3 přivítala nový, více městský charakter území.
Central Group tam má ještě část, o níž se debatuje a která je
součástí stavební uzávěry severní části. Na ni navazuje Penta
a ve spodní části má největší podíl Sekyra Group ve společné
firmě s Českými drahami. To je jižně od nádraží. 

Jaký program jste připravili na stánku Prahy?
Na stánku Prahy bude program jako každoročně, tedy mož-
nost potkat vedení města, investory, konzultanty na jednom
místě. Minule jsme si to tam dost odpracovali, šli jsme z jed-
nání do jednání, především s vedeními dalších evropských
měst. V lednu jsme byli v Hamburku, tam je kolegyně sená-
torka, která má na starosti rozvoj a první kontakty, s ní jsme
navázali kontakt právě loni na MIPIM. Nejen s Hamburkem,
ale i s dalšími německými městy… Přes všechny historické
otazníky a nejasnosti jsou pro nás pořád kulturně i stavební
kulturou nejbližší. K tomu se potýkají s největším problémem
dnešních úspěšných měst, což je setrvalá urbanizace,
a z toho vyplývající nedostatek dostupného bydlení.

Existuje nějaké srovnání?
Jistě. Je to prognóza Eurostatu předpokládaného vývoje re-
gionů Evropy do roku 2050, také to často prezentuje KPMG.

PETR HLAVÁČEK

Praha představí model žižkovského nádraží

Prague will introduce a model of Žižkov Station
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Pražský metropolitní region, tedy Praha se Středočeským
krajem budou podle této prognózy setrvale růst, a to zejména
díky přílivu obyvatel z jiných částí republiky. Diskutovali jsme
to s kolegy z Mnichova, kdy u nás – pod vlivem televizního
zpravodajství – nabyla spousta lidí dojem, že německá města
rostou především v důsledku vnější imigrace ze zemí mimo
EU. Ona to ale není úplně pravda. Hlavním zdrojem přichá-
zejících lidí do středoevropských měst je EU nebo její nejbližší
okolí. Ze statistik jsou patrné vylidňující se regiony – je to
třeba i severní Francie. Na druhé straně jsou tady dobře vi-
dět úspěšné části – Vídeň, Madrid, Mnichov. Praha a Stře-
dočeský kraj patří k těm úspěšným, lidé tu chtějí bydlet.
A podle Eurostatu bude tento trend trvat až do roku 2050,
pokud nedojde k něčemu neočekávanému. Takový trend
a vlastně pozitivní vývoj pak souvisí se vším – s dostupností
bydlení, nároky na infrastrukturu, vzdělávání, zdravotnictví…

Středočeský kraj a Praha mají na MIPIM oddělené expozice.
Už se spolupráce oproti minulosti mezi nimi zlepšila?
Myslím si, že pořád panuje určité nedorozumění. Musíme
udělat kroky, abychom to prolomili. Každá strana na to má na-
prosto přirozeně a pochopitelně jiný pohled. Po jednání s paní
hejtmankou Jermanovou z toho byla i nějaká debata v mé-
diích… Hodně jsme zdůrazňovali vztah regionu k Praze. Ne ve
smyslu pragocentrismu, ale podle přirozených vazeb, které
jsou dlouhodobě podceněné v dopravní infrastruktuře –
máme málo P+R, to je všeobecně známé. Do Prahy denně do-
jíždí 300 000–400 000 lidí včetně turistů, ale současně jich
200 000 vyjíždí ven na cesty po republice nebo zahraničí. Dy-
namika regionu je extrémní. Když si vezmeme čísla, pak je jas-
né, že to nevyřeší žádná P+R někde na hranici města… Je třeba
to řešit podobně jako Velké Británii už od první půlky 20. sto-
letí: Investovat prostředky do posílení železničních tratí. 

Budete na MIPIM hledat inspiraci ve spřátelených metro-
polích? Primátor nedávno podepsal dohodu s Vídní…
Vídeň je atraktivní město, každý s ní chce kamarádit.
Chceme, aby Praha byla postupně také atraktivní. Myslím,
že je třeba se poučit z každého modelu. Ten vídeňský je
hodně o podporovaném bydlení, vlastnictví bytů městem,
a o takové, řekl bych, poctivé stoleté sociálně demokratické
práci, která vytváří nějaký objem bytů v držení města nebo
družstev. Na druhou stranu to vyžaduje obrovské investice
a rozhodně celý vídeňský systém nízkých nájmů není eko-
nomicky soběstačný. Oba systémy – vlastnický i nájemní
– jsou v krizi. Ten víc postavený na vlastnickém bydlení vede
pod urbanizačním tlakem k vyšší ceně bytů, zatímco ví-
deňský model vede k delším pořadníkům. V Hamburku
stavějí více bytů v rámci zemského (státního) bytového
fondu. Tímto způsobem realizují přes 30 % bytů na trhu.
Je třeba z těch dat vycházet a hledat řešení – i v Praze v šir-
ším centru bydlí kolem 35–40 % obyvatel v nájmu a 60 %
obyvatel žije ve vlastních bytech. V Berlíně, kde došlo k di-
skutované regulaci nájmů, je asi 15 % vlastnického bydlení,
ale jsou tam velké institucionální fondy, které vlastní tisíce
bytů – tedy je to jasný partner k jednání nebo ke „zregu-
lování“. Je zajímavé, že nástroj regulace nájmu platí v do-
mech postavených do roku 2014. Novější této regulaci ne-
podléhají, tudíž v nových domech budou nájmy vyšší.

Takže studujete řadu modelů a hledáte pro Prahu ten nej-
vhodnější?
Nedávno prof. Šik z AVU upozornil na to, co tu bylo typické za
první republiky a dosud je charakteristické třeba pro Curych.
Jde o to, že významný podíl bytů byl v držení firem, spořite-
len, bank nebo církví. Bankovní byty byly třeba v krásném
funkcionalistickém baráku, kde je dnes kino Oko. Je to vlastně
mnohovrstevný zdroj možností, takže představa, že vše vy-
řeší jediný model, není úplně správná. Těch 30 let na vyřešení
takových zásadních věcí, jako je bydlení, je vlastně krátká
doba, je však třeba znát, jak to funguje v systémech, kde kon-
tinuita nebyla přerušena. Na druhou stranu stále platí, že
dům nebo projekt s nájemními byty, ať už bude investorem
město, stát nebo soukromý sektor, musí projít stejným po-
volovacím procesem. A dokud systém povolování bude takto
komplikovaný, jako je dnes, bude velmi složité docílit zlepšení
na jakékoli úrovni. Jen individuální výstavba rodinných domů
za Prahou roste bez ohledu na komplikace…

Takže setkávání na stánku s partnery je ideální možnost
k získání dalších poznatků…
Sejdeme se s lidmi z dalších měst a budeme se jich ptát na
jejich zkušenosti. Prahu chceme představit jako město,
které je zajímavé, vyplatí se v něm nějak smysluplně in-
vestovat a má velký rozvojový potenciál. Přestože na vel-
kých brownfieldech, o nichž jsme hovořili na začátku, má
Praha majetkově spíše minoritní postavení. Je třeba po-
tenciál ukázat, aby existovalo povědomí o tom, kde se
bude Praha rozvíjet v příštích desetiletích. Máme tam s Os-
travou společné prvky v expozici. Bohužel tam není Brno…
Takže uvidíme, jak se tento model osvědčí.

ARNOŠT WAGNER / FOTO: ŠJŮ, WIKIMEDIA COMMONS

We asked the First Deputy Mayor, Ing. arch. Petr Hla-
váček, for some details.

What is the focal point of Prague’s presentation at this
year’s MIPIM?
The main topic is the freight station Žižkov, which is very
remarkable from a visual point of view. We will also have
a model, which is mainly interesting for its historical sta-
tion building. The area of Bubny will also be attractive in
future, but this is still far away. As for Smíchov, everything
is already in the running, the first stage already has a build-
ing permit and the model was exhibited in Prague last year.
Smíchov is a mutual investment for Prague, the Railway
Directorate and a private investor. Another key investment
in an advance stage of preparation is the transport termi-
nal Smíchov. The Žižkov Station is also interesting for it will
also significantly represent cultural function, education
and partially also commerce. Negotiations between the in-
dividual working groups are held intensively and in paral-
lel with the participation of conservationists in order to
fulfil and in the future to utilize the buildings. The negoti-

The capital city of Prague is to present the project.
of revitalization of the freight station Žižkov on their.
stand at this year’s trade fair MIPIM..

06-29 mipim 2020_Layout 1  28.02.2020  14:14  Stránka 16



Experti  
na pražský  
realitní trh

Realitní kancelář LEXXUS působí více než 25 let na pražském realitním trhu a patří 
k nejvýznamnějším kancelářím v Praze. Naše portfolio zahrnuje širokou škálu 
developerských projektů, bytů, rodinných domů i vil, a také luxusních nemovitostí 
k prodeji i pronájmu v Praze a okolí. Naši makléři s letitými zkušenostmi na 
realitním trhu jsou zárukou kvalitního a profesionálního přístupu a hladkého 
průběhu při koupi či prodeji nemovitostí.

lexxus.cz
#savillslexxus

DN__2_2020_image.indd   1 14.02.2020   17:06:03



téma / topic
MIPIM 2020

dn 3/202018

ations come on two levels: For one, it is about the whole
area and secondly the historical station building.

How is the variant of the whole area being presented? 
Central Group, which has an exception from the building
ban and has reworked the original project by Discovery
Group, is commencing there. This was accepted positively
by both us and Prague 3. The original combination of a large
shopping centre and apartments was eventually turned
mostly into housing blocks with retail premises on the
ground floors, a greater share of greenery and public civic
amenities. Not that the original project was bad. I wouldn’t
want to assess that. But I think that especially Prague 3,
would welcome a new and more urbanely character. Cen-
tral Group also has another part there that is still being dis-
cussed and which is part of the building ban in the northern
part. They are then followed by Penta and in the lower part
by Sekyra Group, which has the largest share there in a joint
venture with Czech Railways. This is south of the station. 

What programme did you prepare on Prague’s stand? 
Prague’s stand will offer the same programme as every year,
that is the possibility to meet city executives, investors and
consultants in one place. Last time we really worked hard
there. We went from one meeting to another, especially with
the executives of other European cities. In January, we were
in Hamburg where my colleague is a senator and who is re-
sponsible for development and with whom we first entered
into contact with last year at MIPIM. Not only Hamburg,
though. There are also other German cities. Despite all the
historical uncertainties and unclarities, they are still closest
to us from the point of view of culture and building culture.
To go along with that, they are facing the biggest problem of
today’s successful cities, which is sustainable urbanization
and from that a resulting lack of available housing. 

Is there some comparison? 
Certainly, and that is Eurostat’s prognoses of anticipated
development of European regions up to 2050. It is also
often presented by KPMG. Prague metropolitan region, that
is Prague and the Central Bohemian Region, will continue
growing consistently by these prognoses, this mainly being
due to the influx of residents from southern parts of the
country. We discussed it with our colleagues from Munich
when many people in our country got, due to television
news, the impression that German cities are mainly grow-
ing due to external immigration from non-EU countries. But
that is not entirely true. The main source of people coming
to Central European cities is the EU or its closest neigh-
bours. The statistics show evident depopulating regions –
for instance the north of France. On the other hand, one
can clearly see successful parts here – Vienna, Madrid, Mu-
nich. Prague and the Central Bohemian Region belong
amongst the successful ones. People want to live here. And
according to Eurostat, this trend will last until 2050 pro-
viding nothing unexpected is to happen. Such a trend and
actually a positive development is then associated with ev-
erything – housing availability and accessibility, a demand
for infrastructure, education, health services…

The Central Bohemian Region and Prague have separate
exposits at MIPIM. Has their co-operation improved in
comparison with the past? 
I think that there is still some kind of misunderstanding. We
must take steps to break through it. Each of the parties nat-
urally has an entirely and understandably different point of
view. After meeting with the Regional Governor Mrs. Jer-
manová, this also resulted in some discussions in the
media… We pointed out considerably the regions’ relation-
ship to Prague. Not in the sense of pragocentrism but in the
sense of natural relations, which have been underesti-
mated in the transport infrastructure over the long term –
we don’t have enough P+R’s, which is generally known.
There are 300,000–400,000 people, including tourists,
commuting to Prague daily but 200,000 people also leave
Prague for travelling around the country or abroad. Dy-
namics of the region is extreme. When we take into con-
sideration the numbers it is clear that some P+R’s
somewhere outskirts the city are not going to solve it. The
situation needs to be dealt with as they have done in Great
Britain since the mid 20th century: to invest resources in
the strengthening and reinforcing of railway tracks. 

Will you be looking for inspiration in allied metropolises at
MIPIM? The Mayor has recently signed an agreement with
Vienna…
Vienna is an attractive city. Everyone wants to be friendly with
it. We want Prague to also become attractive. I think that it is
necessary to learn from each and every model. The Vienna
one is a lot about supported housing, city apartment owner-
ship and about, I’d say, honest hundred-year social demo-
cratic work, which creates some sort of a volume of
apartments owned by cities and/or co-operatives. On the
other hand, this requires significant investment and the whole
Vienna system of low rents is definitely not economically self-
sufficient. Both systems – proprietary and rental – are in
crises. The one that is built on proprietary housing leads to
a higher price of apartments due to urban pressure whilst the
Vienna model leads to a lengthier waiting list. In Hamburg,
they build more apartments in the framework of the state
housing fund. This way, they realise more than 30% of apart-
ments in the market. It is necessary to stem from this data
and look for solutions – 35–40% of the residents of Prague
and its broader centre live in rental accommodation and 60%
in their own apartments. In Berlin, where the discussed rent
regulation took place, approximately 15 % cover proprietary
housing, but they also have tremendous institutional funds,
which own thousands of apartments – that makes it a clear
partner for negotiation or ‘regulation’. What is interesting is
that the tool of rent regulation applies to buildings built be-
fore 2014. The newer ones do not fall upon this regulation,
which means that rents in new buildings will be higher. 

That means then that you study a number of models and
look for the most suitable one for Prague? 
Prof. Šik from the Academy of Fine Arts has recently pointed
out what was typical in the First Republic here and is still
characteristic for Zurich, for instance. The thing is that
a significant share of apartments was owned by compa-

06-29 mipim 2020_Layout 1  28.02.2020  14:14  Stránka 18



téma / topic
MIPIM 2020

dn 3/2020 19

nies, saving banks, banks and churches. Bank owned apart-
ments were, for instance, situated in the beautiful func-
tionalist building, which now houses the Oko Cinema. It is
actually a multi-layer source of possibilities, so the idea that
only one model can solve everything is not entirely right.
These 30 years for solving such fundamental issues as
housing actually represents a short time but it is necessary
to know how it works within the systems where continuity
was not interrupted. On the other hand, the fact that
a building or a project with rental apartments, whether the
investor is the city, state or private investor, must undergo
the same approval process still applies and as long as the
approval system is as complicated as it is today, it will be re-
ally difficult to achieve any improvement on any kind of
level. Only the individual development of family houses out-
side Prague is growing regardless of complications… 

So, meeting partners on a stand is an ideal possibility of
how to gain more findings…
We will meet people from other cities and will ask them
about their experiences. We want to introduce Prague as
a city that is really interesting. A city that is worth invest-
ing in meaningfully and has tremendous development po-
tential. Even though Prague holds minority proprietary
status on the large brownfields we were talking about at
the beginning, it is necessary to show potential in order to
bring into existence the awareness of where Prague is to
develop over the next decades. We have mutual features
with Ostrava in our exposition. Brno, unfortunately, is not
included there… so, we will see how this model will do. 

ARNOŠT WAGNER / PHOTO: ŠJŮ, WIKIMEDIA COMMONS

Jedním z nejvýznamnějších projektů je zástavba oblasti
Černá louka, která spojuje historické centrum s řekou Os-

travicí.V lednu 2020 zde odstartovala výstavba nového uni-
verzitního kampusu, který je jednou z největších investic
českého vysokého školství posledních let. A v téže lokalitě

vznikne i jeden z projektů městského nájemního bydlení
s názvem Nové Lauby, který je rovněž v pokročilé fázi. Ak-
tuálně probíhají práce na dokumentaci provedení stavby.  

ČERNÁ LOUKA: MULTIFUNKČNÍ AREÁL 
PRO STUDENTY I VEŘEJNOST 
Nový kampus vyrůstá na ploše 4 ha, který Ostravská uni-
verzita získala darem od Statutárního města Ostravy. Jeho
součástí bude multifunkční areál určený pro vysokoškolské
studenty i pro širokou veřejnost. Jednou z nových budov
bude moderní zázemí pro sport, zdraví a technologie, druhou
je Klastr umění a designu Fakulty umění Ostravské univerzity.
Na financování projektu se podílí Ostravská univerzita, Sta-
tutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropská unie.   

KLASTR UMĚNÍ A DESIGNU
Nová budova poskytne v první etapě zázemí prohudební se-
kci a sekci designu Fakulty umění Ostravské univerzity, aby
mohli studenti uskutečňovat své umělecké projekty v pro-
fesionálním prostředí. Vznikne Centrum digitálních tech-
nologií a designu, multimediální učebna, čtyři desítky spe-
cializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro Operní studio,
hudební sál, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci a spe-
cializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii. Zá-
roveň bude součástí budovy DesignLab v podobě cvičného
prostoru pro výstavy, který zároveň slibuje mezinárodní
výstavní činnost, a MusicLab jako cvičný prostor pro ko-
morní hudbu, který rovněž přinese mezinárodní program.

ZÁZEMÍ PRO SPORT, ZDRAVÍ A TECHNOLOGIE
Areál je navržen tak, aby zde bylo možné pořádat nejen
sportovní, ale i kulturní akce, např. koncerty. Součástí ar-

Moravskoslezská metropole zažívá v uplynulých.
letech velký hospodářský rozvoj, který se odráží.
také v její urbanistické proměně a ambiciózní.
revitalizaci širšího městského centra..

Projekty pro revitalizaci centra Ostravy

Projects for revitalization of the Ostrava centre
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chitektonického návrhu je mj. mohutné schodiště i trav-
natá plocha na střeše, které budou permanentně přístupné
veřejnosti. Vnitřní prostory nabídnou aerobní, gymnas-
tické i fitness sály, halu pro míčové sporty, běžeckou dráhu
i lezeckou a boulderovou stěnu. Ve venkovních prostorách
vznikne work-outová zóna, hřiště na míčové sporty i atle-
tická dráha. Projekt zahrnuje rovněž zázemí pro vědce –
spánkovou, biomechanickou a fyziologickou laboratoř, la-
boratoř s magnetickou rezonancí a sonografem nebo la-
boratoř pro analýzu funkčního stavu organismu. V nepo-
slední řadě zde budou posluchárny a zázemí Katedry studií
lidského pohybu. Vše, co zde vznikne, bude plně využitelné
pro veřejnost. Lidé si budou moci zaběhat na profesionál-
ním povrchu, nebo se také mohou stát součástí výzkumu. 

NOVÉ LAUBY: MODERNÍ A EKOLOGICKÉ 
NÁJEMNÍ BYDLENÍ  
Projekt Nové Lauby tvoří blok osmi propojených moderních
domů s 85 městskými nájemními byty, který se nachází
v historické zástavbě poblíž Staré radnice. Součástí projektu
jsou také retailové prostory, nadstandardní počet parko-
vacích stání pro rezidenty i veřejnost a soukromé atrium ve
vnitrobloku určené budoucím nájemníkům. Celý projekt je
navržen jako moderní ekologická stavba se zelenou stře-
chou a téměř nulovou spotřebou – v budově budou insta-
lovány technologie snižující spotřebu tepla a pitné vody
a zachycující dešťovou vodu.   

„Připravovali jsme projekt bytů pro střední třídu. Jejich
skladba je velmi pestrá, nicméně asi 40 % tvoří byty 2+kk.
Druhou nejpočetnější skupinou jsou 3+kk. To vše doplňují
malé startovací byty a velké 4+kk s lodžiemi a výhledem na
náměstí. Velkou předností projektu je soukromé atrium ve
vnitrobloku pro odpočinek a setkávání nájemníků a jejich
dětí. Součástí projektu jsou také dva větší nebytové pro-
story, které budou sloužit jako klubovna pro setkávání lidí,
komunitní a rodinné akce,“ uvádí Ing. arch. Kristýna Vy-
slychová z architektonického studia Znamení čtyř.  

Velkou výzvou bylo navrhnout do historického centra
moderní chytrý dům, který je větší než okolní zástavba, kte-
rou ale vhodně doplňuje. Dům má tak dvě tváře – vnější,
jíž navazuje na historické fasády v okolí, a vnitřní – pří-
jemnou dvoranu ve vnitrobloku, která podpoří tamější ko-
munitní život.   

MARKÉTA MIKOVÁ 

One of the most significant projects is the development
of the Černá louka area, which connects the historical

centre with the Ostravice River. The construction of a new
university campus, one of the largest investments of the

Czech university education system over past years, was
commenced in January 2020. And the same location will
be also built one of the projects for urban rental housing
called Nové Lauby, which is also at an advanced phase.
Work on the documentation of implementation is cur-
rently in progress. 

ČERNÁ LOUKA: A MULTIFUNCTIONAL COMPLEX FOR
BOTH STUDENTS AND THE GENERAL PUBLIC 
The new campus is being built on four-hectare area,
which Ostrava University received as a gift from the Statu-
tory City of Ostrava. It will include a multifunctional com-
plex intended for both university students and the general
public. One of the new buildings will also include back-
ground facilities for sports, health and technologies and
the other is a Cluster of Art and Design at the Faculty of
Fine Arts and Music at the University of Ostrava. The pro-
ject is co-funded by the University of Ostrava, the Statu-
tory City of Ostrava, Moravian-Silesian Region, Ministry of
Education, youth and sports of the Czech Republic and
the European Union. 

CLUSTER OF ART AND DESIGN 
In the first stage, the new building will provide facilities
for music and design sections of the Faculty of Art and
Design at the University of Ostrava in order to enable
students to realize their art projects in a professional
environment. There will be the Centre of Digital Tech-
nologies and Design, a multimedia classroom, four
dozen specialised workrooms and classrooms, facilities
for an Opera Studio, a music hall, facilities for sound and
post-production and a specialized laboratory and edu-
cational studio for music therapy. The building will also
include a DesignLab in the form of a work area for exhi-
bitions, which also promises international exhibitory ac-
tivities and MusicLab as a practice area for chamber
music, which will also bring an international pro-
gramme. 

The Moravian-Silesian metropolis has.
been – in the past years – experiencing.
tremendous economic development,.
which is also reflected in its urban.
transformation and ambitious.
revitalization of a broader city centre..

06-29 mipim 2020_Layout 1  28.02.2020  14:14  Stránka 20



téma / topic
MIPIM 2020

dn 3/2020 21

FACILITIES FOR SPORT, HEALTH AND TECHNOLOGIES 
The complex is designed in such a way as to allow the or-
ganizing of sports as well as cultural events, for instance
concerts. The architectural design, amongst others, in-
cludes a massive staircase and grassed area on the roof,
which will be permanently open to the general public. In-
door premises will offer aerobic, gymnastic and fitness
halls, a hall for ball sports, a running track and a climbing
and boulder wall. Outdoor areas will allow for a work-out
zone, ball sports ground and an athletics track. The pro-
ject also includes facilities for scientists – a sleep, biome-
chanics and physiological laboratory, a laboratory with
magnetic resonance and sonograph and a laboratory for
the analysis of an organism’s functional state. Last but not
least, there will be a lecture room and facilities for the De-
partment of Human Movement Studies. Everything that is
to be established there is to be fully exploitable for the gen-

eral public. People will be able to enjoy a run on a profes-
sional surface and can also become part of research. 

NOVÉ LAUBY: MODERN AND ECOLOGICAL RENTAL
HOUSING 
The Nové Lauby project comprises a block of eight inter-
connected modern buildings with 85 urban rental apart-
ments, which is situated in the historical development
near to the Old Town Hall. The project also includes retail
premises, an above-standard number of parking places for
residents as well as the general public and a private atrium
within the inner block intended for future tenants. The
whole project is designed as a modern ecological building
with green roof and almost zero consumption – the build-
ing is fitted with technologies that reduce heat and drink-
ing water consumption and capture rainwater.   

“We were preparing a project of apartments for the
middle class. Their structure is very versatile but some
40% comprise apartments with a layout of one-bedroom
+ kitchenette. The second largest group are two-bedroom
apartments with kitchenette. All this is complemented
with starter apartments and large three-bedroom apart-
ments with enclosed balconies and view of the square.
A significant asset of the project is its private atrium within
the inner block intended for relaxation and meeting place
for tenants and their children. The project also includes two
large non-residential premises, which are to be used as
a clubhouse for gatherings and community and family
events,” says Ing. arch. Kristýna Vyslychová from the ar-
chitectural studio Znamení čtyř.  

A tremendous challenge was to design, for the histori-
cal centre, a modern smart building which is larger than the
surrounding development which it, however, complements
well. The building also has two faces – an external one,
which connects to the historical facades in the neigh-
bourhood and the interior one – a pleasant hall within the
inner block, which will support local community life. 

MARKÉTA MIKOVÁ

Cílem je přívětivý veřejný prostor plný zeleně 

The aim is a pleasant public area full of greenery
Pro většinu obyvatel České republiky je Černá louka synonymem pro ostravské.
výstaviště. Pro místní je to i oblíbená lokalita k odpočinku, kulturním a sportovním.
aktivitám v blízkosti centra, řeky Ostravice a Slezskoostravského hradu..

Areál výstaviště spravuje městská společnost Černá
louka s.r.o. Její jednatel Mgr. Jan Šumbera nám přiblí-

žil historii výstaviště i záměry do budoucnosti.

Vraťme se trochu do historie výstaviště Černá louka…
Největším rozvojem prošlo výstaviště na přelomu 70. a 80.

let minulého století. Od počátku 21. století docházelo k po-
stupnému zmenšování výstavních ploch – s ohledem na
technický stav starých pavilonů, nebo v důsledku klesají-
cího zájmu o výstavy. V roce 2002 byl k původnímu pavi-
lonu A přistavěn nový pavilon, který nabízí ve dvou podla-
žích zhruba 7 000 m2 výstavní plochy. V současné doběJAN ŠUMBERA
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nejen výstaviště, ale i oblast Černé louky a blízkého centra
prochází přerodem. Cílem je vytvořit veřejný prostor pro od-
počinek, výstavy a nejrůznější typy eventů.

Jak výstaviště a přilehlé okolí naplňuje současné poža-
davky na realizaci klíčových akcí?
Hlavní devízou výstaviště Černá louka je naprosté sousedství
s centrem města a také propojení s areálem Slezskoostrav-
ského hradu, který leží asi 5 minut chůze za řekou Ostravicí.
Všechny tyto lokality lze vhodně spojovat. V areálu výstaviště
lze zaparkovat až 400 automobilů. Výstaviště Černá louka je
vhodné na spíše středně velké výstavní akce. Výhodou je
kompaktnost, přehlednost areálu i umístění v centru města,
ale současně v zeleni. Pro naše klienty je zajímavá možnost
realizace nejen výstavních akcí, ale i konferencí, firemních
eventů, nejrůznějších divadelních a hudebních festivalů. Ne-
smím zapomenout ani na sportovní akce.

Na stole máte projekt redesignu výstaviště. Můžete nastí-
nit, jak se podařilo do projektu zanést zvažované vize k do-
sažení cílů finální podoby? Kteří architekti a projektanti se
na projektu podílejí?
Tento projekt připravovaný ve spolupráci s ateliéry ZAKA22
a Místní architekti je v podstatě první etapou obnovy Černé
louky. Zahrnuje vytvoření pěší zóny ke vstupu pavilonu A,
velkou redukci asfaltových a betonových ploch, jejich na-
hrazení zelení. Před hlavním vstupem do pavilonu A vznikne
parčík, kam bude instalováno veřejné osvětlení, které zde
dosud chybělo. Nezapomínáme ani na naše nejmenší náv-
štěvníky, pro které chystáme rozšíření dětského hřiště.
Cílem je vytvořit přívětivý veřejný prostor plný zeleně v sa-
motném centru Ostravy, kde se lidé budou cítit dobře
a bezpečně. Již z první etapy mám příjemný pocit a věřím,
že se nám tato vize podaří naplnit.

Jaký je časový harmonogram a plánované náklady?
První etapu revitalizace Černé louky dokončíme ještě v le-
tošní roce. Předpokládané náklady na ni jsou kolem 4,5 mil.
Kč. Celý projekt by nebyl možný bez podpory Statutárního
města Ostrava.

Plánujete po dokončení přeměny změnu nebo úpravu pro-
gramové koncepce?

Plány a přípravy na přeměnu Černé louky zaberou mnoho
času. Nechceme čekat se změnou koncepce akcí do doby,
než bude revitalizace hotová. Již loni jsme přišli s novými
akcemi, jako je např. Včela – veletrh nejen pro včelaře
nebo Knižní festival, které si už v prvním ročníku našly své
příznivce a získaly velkou popularitu. V letošní roce pro-
běhne zcela nově ReFashioN– festival udržitelné módy,
který pořádáme společně s Trojhalím Karolina a postupně
inovujeme již zaběhlé akce jako je Kreativ, Dovolená a další.

AW / VIZUALIZACE: ZAKA22, FOTO: KAREL KITL

The complex of the exhibitory grounds is managed by the
town’s company Černá louka s.r.o. Company director,

Mgr. Jan Šumbera, provided us with a sense of the history
of the exhibitory grounds as well as plans for the future. 

Let’s get back a little to the history of the Černá louka ex-
hibitory grounds…
The exhibitory grounds underwent their biggest develop-
ment at the turn of the 1970s and 1980s. The exhibitory
grounds gradually became smaller as at the beginning of
the 21st century – with regards to the condition of the old
pavilions or as a result of decreasing interest in construc-
tion. In 2002, the original pavilion A was complemented
with a new pavilion, which offers approximately 7,000
sq m of exhibitory grounds on two storeys. The exhibitory
grounds, as well as the area of Černá louka, are currently
undergoing a rebirth. The aim is to create public areas for
relaxation, exhibitions and various types of events. 

How do the exhibitory grounds and adjacent areas fulfil
current requirements for the realization of key events? 
The main quality that Černá louka exhibitory grounds have
is their immediate neighbourhood with the city centre as
well as interconnection with the complex of the Silesian-
-Ostrava Castle, which is situated just some 5-minute walk
beyond the Ostravice River. All these locations can be well
interconnected. The complex of the exhibitory grounds of-
fers a parking capacity for up to 400 cars. The Černá louka
exhibitory grounds is suitable for medium-size exhibitory
events. It benefits in its compactness, transparency of the
complex as well as its location in the centre but also within
greenery. What is interesting for our clients is the possi-
bility of realization of exhibitory events as well as confer-
ences, corporate events, various theatrical and music
festivals. We must also not forget sports events. 

You have a project for the redesigning of the exhibitory
grounds on your desk. Can you outline how the considered
visions for the achieving of the final appearance was in-
cluded in the project? Which architects and planning en-

Černá louka represents, for most people in the Czech.
Republic, the synonym of Ostrava exhibitory grounds..
As for the locals though, it is a popular location for.
relaxation, cultural and sports activities near the centre,.
the Ostravice River and Silesian-Ostrava Castle..
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gineers will participate in the project? 
This project is prepared in co-operation with ZAKA22 and
Místní architekti studios and is basically the first stage of
Černá louka’s revitalization. It includes the creation of
a pedestrian zone for the entrance to pavilion A, a signifi-
cant reduction of tarmac and concrete areas and replac-
ing them with greenery. In front of the main entrance to
pavilion A will be a small park, which will be fitted with pub-

lic lighting, which has so far been absent there. We must
not forget our smallest visitors for whom we are preparing
an expansion of the children’s playground. The aim is to
create a pleasant public area full of greenery situated in the
very centre of Ostrava, a place where people will feel well
and safe. I already have a pleasant feeling from the first
stage, and I believe that we will fulfil this vision. 

What are the time scales and planned costs? 
We will finish the first stage of the revitalization of Černá
louka this year. The assumed costs are about CZK 4.5 mil-
lion. The whole project wouldn’t be possible without sup-
port from the Statutory town of Ostrava. 

Once the revitalization is finished, are you planning any
changes or modifications to the programme concept? 
Both plans and preparations for the revitalization of Černá
louka will take up too much time. We don’t want to wait
with the change of the concept of events until revitaliza-
tion is finished. We already came up with new events last
year, these being for instance Včela (The Bee) – a trade fair
intended not just for beekeepers, or the Book Festival, both
of which have already found their supporters in the first
year and gained tremendous popularity. This year will be
the first time for ReFashioN – a festival of sustainable fash-
ion, which we are organizing in co-operation with Trojhalí
Karolina and are gradually innovating the already estab-
lished events such as Kreativ, Dovolená and others.

AW / VISUALIZATION : ZAKA22, PHOTO: KAREL KITL

Ústecký kraj se vrací na MIPIM

Ústí nad Labem Region returns to MIPIM

Po několika letech se na mezinárodní veletrh MIPIM 2020.
vrací kdysi tradiční vystavovatel – Ústecký kraj..

S jeho prezentací nás seznámil Ing. Ladislav Drlý, člen
rady Ústeckého kraje pro oblast investic a majetku.

Jakou nabídku či program bude Ústecký kraj prezentovat na
svém stánku na letošním veletrhu v Cannes?
Chceme představit především Ústecký kraj jako takový. Mys-
líme, že kraj má co nabídnout – je krajem rozmanitosti,
není to jen černá díra, z níž vedou dráty, není to jen vylou-

čená lokalita, jak jej filmaři představují v televizi. Máme tu
plno přírodních krás a zajímavostí, které určitě stojí za to nav-
štívit. Prostřednictvím naší prezentace na veletrhu bychom
rádi upozornili potenciální zahraniční návštěvníky, aby věděli,
kam jedou. Druhým a možná závažnějším důvodem je sku-
tečnost, že Ústecký kraj vlastní několik nemovitostí. Je škoda,
aby chátraly a byly nevyužité. Samotný Ústecký kraj pro ně
nemá využití, ale ani dostatek investičních prostředků, aby
je nějakým způsobem obhospodařoval. Chceme na tyto ne-
movitosti upozornit a přilákat případné investory, kteří by
o ně projevili zájem a mohli by tam v budoucnu podnikat.

Jakého charakteru jsou prezentované nemovitosti?
Je to zámek Liběšice u Litoměřic, administrativní budova
Most – Velebudice, zámek Hliňany, hraniční přechod Rum-
burk – Horní Jindřichov a zámek Milešov.

LADISLAV DRLÝ

Hliňany
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Které z nich jsou řekněme zásadní?
Tak nejdůležitější je v této nabídce trojkřídlý barokní zámek
Liběšice u Litoměřic z první poloviny 18. století, vybudovaný
jezuity podle projektu K. I. Dientzenhofera. Objekt je ve
vlastnictví kraje a v posledních letech byl po úpravách
interiéru využíván jako ústav sociální péče. Nyní je prázdný,
jelikož již nesplňoval požadovaná kritéria pro tento druh
péče. Druhým objektem je zámek Hliňany z konce 17. sto-
letí, jehož základní konstrukce není narušená, exteriér
i interiér je maximálně upravený a přizpůsobený moderní
době, byl využíván jako ústav sociální péče a v současné
době je také volný. Další „zámeckou nabídkou“ kraje je zá-
mek v Milešově.  Kraj připravuje projekt výstavby nového
objektu, do něhož klienty ústavu přestěhujeme. Objekt
zámku bude k dispozici v průběhu dvou až tří let.

Má kraj při prodeji nějaké požadavky na investora?
Určitě bychom byli rádi, aby budoucí využití objektů odpo-
vídalo jejich významu, ale jinak se v této chvíli nebráníme
jakékoli jiné aktivitě, která by zde mohla být provozována.

Jaké jsou podmínky prodeje?
Podmínky jsou standardní, částka za prodej je určena od-
hadní cenou. Pokud jde o přímý prodej, bude cena navý-
šena o 10 % a jsme připraveni s konkrétním zájemcem jed-
nat o dalších podmínkách. Pokud se objeví více zájemců,
rozhodne mezi nimi dražba.

Nebude jednání komplikovanější kvůli památkové ochraně?
Pokud někdo kupuje zámek, pak logicky musí počítat, že
mu památkáři budou koukat pod prsty. Budou mít spoustu
připomínek, z nichž mnohé jsou pochopitelné a jsou v zá-
jmu objektu. Neměli by však bránit dalšímu využití. To je
také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli tyto objekty
opustit. Na zámku lze bez stavebních úprav sotva naplnit
podmínky hygieniků, hasičů i předpisy Evropské unie. 

Předpokládáte, že si z Cannes odvezete podepsanou smlou-
vou o prodeji? 
Určitě neočekávám, že se budu vracet se smlouvou, kterou
předložím zastupitelstvu. Povedeme na veletrhu jednání
s potenciálními zájemci, aby bylo zřejmé, že nabízíme ur-
čitou možnost investice do objektů, které máme. Poznatky
z jednání budeme analyzovat. Nabídka, kterou jsme pre-
zentovali v ČR, byla neúčinná.

Co bylo podle vás příčinou?
Objekty mají určitou hodnotu. V okamžiku, kdy jsme zámek
Liběšice opouštěli, proběhla určitá negativní medializace
a spekulace o tom, že je připraven pro určitého investora,
která tomu určitě neprospěla.

Bude stánek Ústeckého kraje v blízkosti dalších českých vy-
stavovatelů?
Ano, jsme ve společné sekci spolu s ostatními českými vy-
stavovateli. Česká republika není jen Praha a Karlštejn, ale
také Českosaské Švýcarsko nebo elektrárna Ledvice s vy-
hlídkovou terasou na nejvyšší technické stavbě v ČR a zá-
roveň důl pod ní, který je naopak nejnižším bodem… 

Máte ještě pro turisty nějaký bonbonek?
Na podzim loňského roku byla nově část Ústeckého kraje
– Krušnohorský hornický region zapsán na Seznam světo-
vého dědictví UNESCO. V průběhu staletí se tu těžilo nejen
hnědé uhlí, ale také cín, měď a další kovy. Po této těžbě –
krušení – zůstal nejen název Krušné hory, ale i další pa-
mátky, které chceme turistům představit.

ARNOŠT WAGNER / FOTO: ARCHIV ÚSTECKÉHO KRAJE

We were acquainted with its presentation by Ing.
Ladislav Drlý, a member of the Regional Concil for in-

vestment and assets. 

What offer or programme is the Ústí nad Labem Region
presenting on their stand in this year’s trade fair in Cannes? 
We primarily want to introduce the Ústí nad Labem Region
as such. I believe the region has a lot to offer – it is a region
of versatility. It is not just a black pit with wires sticking out.
It is not just an excluded location as film makers display on
television. We have a lot of natural beauty and interesting
places, which are definitely worth visiting. We would like to
show potential foreign visitors where they are going via our
presentation in the trade fair. Another – and perhaps more
significant – reason is the fact that the Ústí nad Labem Region
owns several properties. It would be a shame if they were di-
lapidating and remained unutilized. The Ústí nad Labem Re-
gion alone has neither use for them nor a sufficient amount
of investment resources in order to manage them one way or
another. We want to point to these properties and attract po-
tential investors, who would show interest in them and could
conduct their business there in future. 

Of what character are the presented properties? 
It is the Liběšice Chateau by Litoměřice, the administrative
building Most – Velebudice, the Hliňany Chateau, the Rum-
burk – Horní Jindřichov border and the Milešov Chateau.

Which of them are, let’s say, fundamental? 
The most important one in this offer is the three-wing
Baroque Liběšice Chateau by Litoměřice dating back to the
first half of the 18th century, which was built by the Jesuits on
the basis of a project by K. I. Dientzenhofer. The building is
owned by the region and in recent years has been, after ren-
ovation, used as a social care institute. Now it is empty as it

The one time traditional exhibitor, the Ústí nad.
Labem Region, is, after several years, returning.
to the international trade fair MIPIM 2020..

Liběšice

Guardian Art 
Center
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hasn’t fulfilled required the criteria for this kind of care any
longer. The second building is the Hliňany Chateau from the
end of the 17th century, whose western structure is not dis-
rupted, the exterior and interior are maximally well-tended
and adjusted to modern times, it was used as a social care
institute and is currently also empty. Another ‘chateau offer’
in the region is the chateau in Milešov. The region is prepar-
ing a project for the construction of a new building into
which clients of the institute will be relocated. The chateau
building will be available in two to three years’ time. 

Does the region have any requirements for the investor
during the transaction?
We would certainly be pleased if the future utilization of
the building corresponded with their significance but at
this point, we do not refuse any other activity which could
be carried out here. 

What are the sale conditions? 
The conditions are of a standard nature, the purchase price
is established on the basis of an estimated price. If the sale
is direct, the price will be increased by 10% and we are
prepared to negotiate with the particular interested party
about other conditions. If there are more interested par-
ties, the decision will be made via an auction. 

Won’t negotiations be more complicated due to historic
preservation? 
If someone is purchasing a chateau, he must take in con-
sideration the fact that conservationists will be watching.
They will have a considerable number of objections where
many are comprehendible and are in the building’s inter-
est. But they should not prevent its future use. That is also
one of the reasons why we decided to leave these build-
ings. Without building revitalization, it is hardly possible to
fulfil hygienists’, firefighters and the European Union’s
considerable regulations at the chateau. 

Do you assume you will leave Cannes with a signed pur-
chase contract? 
I certainly don’t expect to return with a contract that
would be submitted to the municipal government. At the
trade fair, we will hold negotiations with potential clients
in order to make it clear that we are offering investment
possibilities in those buildings we have. We will then anal-
yse our findings from the negotiations. The offer we were
presenting in the Czech Republic was ineffective.

What do you think was the reason? 
The buildings have a certain value. At the time we were
leaving the Liběšice Chateau there occurred a certain neg-
ative medialization and speculation about it being pre-
pared for a particular investor, which certainly didn’t do it
much good. 

Will the Ústí nad Labem Region’s stand be close to the
other Czech exhibitors? 
Yes, we are in a joined section with other Czech exhibitors.
The Czech Republic is not just Prague and Karlštejn, but
also the Czech-Saxon Switzerland or the power station
Ledvice with an observation deck on the highest techni-
cal construction in the Czech Republic as well as the mine
below it, which is, on the other hand, the lowest point… 

Do you have another high spot for tourists? 
Last autumn, the Ústí nad Labem Region’s area of the Ore
Mountains Mining Region was included in the List of World-
wide Heritage UNESCO. During the century, it was a place
where they mined brown coal as well as tin, copper and
other metals. This mining – ‘ore mining’ – did not only
leave behind the name Ore Mountains, but also other mon-
uments that we would very much like to introduce to
tourists. 

ARNOŠT WAGNER / PHOTO: ÚSTÍ NAD LABEM 
REGION’S ARCHIVE

MIPIM Awards 2020

Ve čtvrtek 12. března budou ve Festivalovém paláci
v Cannes vyhlášeni vítězové MIPIM Awards v 11 soutěž-

ních kategoriích a navíc držitel Zvláštní ceny poroty.
Jedenáctičlenná porota vybrala do finále čtyři nebo pět

nejlepších staveb v každé kategorii. O vítězích rozhodne půl
na půl hlasování účastníků MIPIM 2020 a porotců. 

The winners of the 11 competing categories of the MIPIM
Awards as well as the Special Jury Award will be an-

nounced at the Festival Palace in Cannes on Thursday,
12th March. 

The eleven-member jury selected four or five of the
best buildings from each category for the final. The win-
ners will be decided by a 50 : 50 vote between MIPIM par-
ticipants and the jurors.
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NEJLEPŠÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROJEKT / 
BEST CULTURAL & SPORTS INFRASTRUCTURE

Guardian Art Center 
Peking, Čína / Beijing, China 

Palác moderní gymnastiky Iriny Viner-Usmanovové 1
Irina Viner-Usmanova Rhythmic Gymnastics Palace 
Moskva, Rusko / Moscow, Russia

Métské kongresové centrum Roberta Schumana 2
Metz Congress Robert Schuman 
Méty, Francie / Metz, France

Stadion Tottenham Hotspur 3
Tottenham Hotspur Stadium
Londýn, Velká Británie / London, United Kingdom

NEJLEPŠÍ PROJEKT ZDRAVOTNÍ PÉČE 
BEST HEALTHCARE DEVELOPMENT

Biomedicum 4
Stockholm, Švédsko / Stockholm, Sweden

CHIREC Delta General Hospital 5
Brusel, Belgie / Brussels, Belgium 

Nemocnice Kommunarka 6
Kommunarka hospital 
Moskva, Rusko / Moscow, Russia

Viborg A&E unit 7
Viborg, Dánsko / Viborg, Denmark

NEJLEPŠÍ HOTELOVÝ A TURISTICKÝ RESORT
BEST HOTEL & TOURISM RESORT

Jo&Joe Paris Gentilly – Street Art Inside 8
Gentilly, Francie / Gentilly, France 

Radisson Collection Tsinandali Hotel 9
Cinandali, Gruzie / Tsinandali, Georgia

Red Cross Care Hotel 10
Zuienkerke, Belgie / Zuienkerke, Belgium 

TWA Hotel 11
New York, USA 

3

2
1

4

5

6

7

8

9

10

11 
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NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÝ A LOGISTICKÝ PROJEKT 
BEST INDUSTRIAL & LOGISTICS DEVELOPMENT

Hongkongská budova pro odbavení cestujících 
– most Hongkong–Ču-chaj–Macao 12
Hong Kong–Zhuhai–Macao Bridge Hong Kong 
Port Passenger Clearance Building
Hongkong, Čína / Hong Kong, China

Severní nádraží Køge 13
Nord Station Køge
Køge, Dánsko / Køge, Denmark 

MIN de Nantes – Nový národní velkoobchodní trh 14
MIN de Nantes – New national wholesale market 
Nantes, Francie / Nantes, France 

Multiservisní středisko pro zpracování objednávek 
společnosti Simons 15
Simons’ multiservice order processing centre 
Quebec, Kanada / Québec, Canada

NEJLEPŠÍ MUTIFUNKČNÍ PROJEKT 
BEST MIXED-USE DEVELOPMENT

Funan 16
Singapur / Singapore

Îlot Balmoral 17
Montreal, Kanada / Montréal, Canada

MahaNakhon 18
Bangkok, Thajsko / Bangkok, Thailand

MONOPOLIS 19
Lodž, Polsko / Lodz, Poland

NEJLEPŠÍ ADMINISTRATIVNÍ PROJEKT 
BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT

Administrativní centrum v lokalitě světového 
dědictví UNESCO – uhelný důl Zollverein 20
Closed-Loop Building at World Heritage Site Zollverein 
Essen, Německo / Essen, Germany

Elektrárna Povislí – kanceláře 21
Elektrownia Powiśle – Office 
Varšava, Polsko / Warsaw, Poland

Grand Central Saint Lazare 22
Paríž, Francie / Paris, France 

Olympijský dům 23
Olympic House 
Lausanne, Švýcarsko / Lausanne, Switzerland

12 
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NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCE 
BEST REFURBISHED BUILDING

Diamantová burza Capital C Amsterdam 24
Diamond Exchange, Capital C Amsterdam 
Amsterdam, Nizozemsko / Amsterdam, 
The Netherlands

Hôtel Lutetia 25
Paříž, Francie / Paris, France

Le Grand Marché de Québec 26
Quebec, Kanada / Québec, Canada

The Cosmopolitan 27
Brusel, Belgie / Brussels, Belgium

NEJLEPŠÍ REZIDENČNÍ PROJEKT 
BEST RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Manhattan Loft Gardens – The Stratford 28
Londýn, Velká Británie / London, United 
Kigdom

Oriental Villa 29
Chang-Čou, Čína / Hangzhou, China

Residenza Ra Curta 30
Montagnola, Švýcarsko / Montagnola, 
Switzerland

WAVE waterside living berlin 31
Berlín, Německo / Berlin, Germany

NEJLEPŠÍ MĚSTSKÝ PROJEKT 
BEST URBAN PROJECT

Granary Island 32
Gdaňsk, Polsko / Gdańsk, Poland

La Cité Fertile by SNCF Immobilier 
and Sinny&Ooko 33
Pantin, Francie / Pantin, France

Revitalizace nábřeží řeky Moskvy 34
Moscow river waterfront redevelopment 
Moskva, Rusko / Moscow, Russia

Tivoli GreenCity 35
Brusel, Belgie / Brussels, Belgium

24
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NEJLEPŠÍ MEGAPROJEKT BUDOUCNOSTI 
BEST FUTURA MEGA PROJECT

Badajevský pivovar 36
Badaevskiy Brewery 
Moskva, Rusko / Moscow, Russia 

Inventing the Greater Paris Metropolis 37
Metropole Velká Paříž, Francie / The Greater
Paris Metropolis, France

Inovační zóna Liang-ťiang 38
Liangjiang Innovation Zone 
Čchung-čching, Čína / Chongqing, China

The Hellinikon Project 39
Atény, Řecko / Athens, Greece

Program rekonstrukce bytových domů 
v Moskvě 40
The renovation program for Moscow’s 
residential buildings 
Moskva, Rusko / Moscow, Russia

NEJLEPŠÍ PROJEKT BUDOUCNOSTI 
BEST FUTURA PROJECT

Změníme města na lesy – projekt W350 
pro udržitelnou budoucnost 41
Changing cities into forests W350 project for 
a sustainable future
Tokio, Japonsko / Tokyo, Japan 

I1ve 42
Paříž, Francie / Paris, France

Valley 43
Amsterdam, Nizozemsko / Amsterdam, 
The Netherlands 

Vitae 44
Milán, Itálie / Milan, Italy

36
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06-29 mipim 2020_Layout 1  28.02.2020  14:14  Stránka 29



dn 3/202030

projekty / projects
PROFIL / PROFILE

KKCG Real Estate je členem investiční skupiny KKCG. Byla.
založena v roce 2012 pro efektivnější řízení realitních.
projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je.
rezidenční a komerční development a facility management..

Vedle top’ rezidencí Šárecké údolí a Pomezí realizuje
KKCG Real Estate také obchodní a kancelářské centrum

Bořislavka v Evropské ulici v Praze 6. O více informací
k uvedeným projektům jsme požádali Otto Kovala, ob-
chodního ředitele KKCG Real Estate.

Koncem loňského roku jste oznámili záměr prodat Boři-
slavka Centrum. Jak ovlivňuje zájem o prodej fakt, že bu-
dova získala řadu ocenění v renomované mezinárodní sou-
těži International Property Awardsa precertifikaci LEED
Gold ještě ve fázi výstavby?
Ano, Bořislavka Centrum získala v této mezinárodní soutěži
postupně několik ocenění: Best Mixed-use Architecture
Czech Republic, Best Office Architecture Czech Republic,
Best Mixed-use Development Czech Republic, Best Office
Development Czech Republic, Best Mixed-use Architec-
ture Europe, Best Office Development Europe – a nakonec
v rámci World’s Best cenu Best International Office Deve-
lopment. Zatím nevíme, jak se to projeví na zájmu o koupi.
V prvním kole, které ještě není u konce, si podklady vyžá-
daly více než dvě desítky potenciálních investorů. I když se
budou rozhodovat zejména podle výnosů z pronájmů, je-
jich udržitelnosti, bonity nájemců apod., věřím, že zejména

cena „Best International Office Development 2019–20“
může mít v rozhodování svou váhu.  

Kdy plánujete dokončení centra? Ovlivní tento termín plá-
novaný prodej? 
Termín dokončení celého centra je naplánován na březen
2021. Více než 90 % stavebních prací je pod smlouvami
s přesnými termíny dodání a za podmínek, které jsou pod
přísnou kontrolou financujících bank. Moc prostoru na ně-
jaké větší změny tedy nemáme. Ale ze strany budoucího ku-
pujícího asi nelze zcela vyloučit požadavky na dílčí změny.

Jaký je zájem ze strany budoucích nájemců?
Poptávka ze strany potenciálních nájemců odpovídá situa-
ci na trhu. Míra neobsazenosti pražských kancelářských
prostor v novostavbách je přibližně 5,5 % a k dispozici je
omezený počet budov, takže zájemců máme dostatek.
V současné době máme pronajato necelých 20 000 m2

kanceláří (asi 73 %) a o zbývajících kancelářských prosto-
rách vedeme jednání s několika vážnými zájemci. V retai-
lové části projektu máme pronajato 65 % prostor. Až na
několik malých jednotek je pronajato celé třetí podzemní
podlaží s klíčovými nájemci supermarket LIDL, DM droge-
rie a Knihy Dobrovský. Ve druhém obchodním podlaží,
které je podchodem propojené s vestibulem stanice metra
Bořislavka a ústí na piazzettu v úrovni Evropské ulice, jsou
jednotky zaměřené na segmenty F&B, zdraví & krása,
služby a doplňky a je jich pronajata přibližně polovina.

Co se týká rezidenčních projektů – top’ rezidence Šárecké
údolí je kompletně dokončena, byty jsou vyprodané a celý
areál nyní spravujete prostřednictvím své dceřiné firmy
FM&S Czech…
Ano, top’ rezidence Šárecké údolí byl velmi úspěšný projekt,
prodej jsme ukončili v dubnu 2018. Celý areál spravuje
společnost FM&S Czech a.s. zaměřená na výkon správy,
údržby a provozu majetku klientů. Pro zefektivnění a zjed-
nodušení komunikace s klienty vyvinula vlastní komuni-
kační klientský portál Chamberlain. Jde o webovou aplikaci
a aplikaci pro chytré telefony iOS a Android, která umožňuje
kromě přímé oboustranné komunikace s klienty i provádění

OTTO KOVAL

W Bořislavka 
Centrum

top’ rezidence mají úspěch

top’ residences are successful
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úkonů, jako je nahlášení reklamace či závady, vznesení
požadavku na správce anebo kontakt s telefonickým dis-
pečinkem. Portál Chamberlain FM&S úspěšně provozuje
ve všech spravovaných nemovitostech.

Jak klienti aplikaci využívají? Jsou s ní spokojeni?
Tato záležitost má dvě roviny. V kancelářích funguje per-
fektně, stačí například telefonem vyfotografovat závadu

a odeslat. Pokud nejde o nic složitého, je to do 24 hodin
opraveno. V top’ rezidenci Šárecké údolí jsme tuto aplikaci
použili poprvé v bytovém projektu a domnívali jsme se, že
ji klienti více ocení. FM&S Czech domy spravuje a sou-
časně majitelům poskytuje servis typu stříhání trávníků,
mytí oken, úklid apod. Některé služby si lidé prostřednic-
tvím aplikace objednávají, ale zatím nevyužívají všechny do-
stupné možnosti. Na Pomezí budeme pracovat podobnou
formou, domy bude opět spravovat FM&S Czech. Pro ma-
jitele penthousů – těch máme 10 – připravujeme rozšířený
balíček služeb. Může to být třeba prodloužená záruka nebo
jiné výhody.

V jaké fázi je výstavba top’ rezidence Pomezí? Kolik bytů zde
bude celkem a v kolika etapách? Jaký je zájem o byty?
Bude součástí i nějaká občanská vybavenost?
top’ rezidence Pomezí je čistě rezidenční projekt. Kom-
pletní občanská vybavenost je v blízkém okolí. Stavba
první etapy s 90 byty má termín dokončení v březnu
2021. Všechny čtyři domy jsou uzavřeny proti povětr-
nostním vlivům, probíhají práce na zateplení fasád a in-
staluje se zábradlí na terasách. V bytech jsou hotové pří-
čky, probíhá zdění přizdívek a instalačních šachet, běží
práce na rozvodech TZB a na kompletaci VZT zařízení
včetně strojoven v suterénech. V celém projektu vyroste
celkem 145 bytů, 38 řadových rodinných domů různých
velikostí a pět luxusních vil. Zatím prodáváme první etapu
projektu, v níž máme v nabídce zejména byty 3, 4 a 5+kk.
Prodáno máme zhruba 75 % bytů. Plánované tempo 
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prodeje držíme, i když průměrný byt má výměru 101,5 m2

a stojí kolem 11 mil. Kč. Vrcholem nabídky jsou zmíněné
penthousy s velkými střešními terasami a výhledy na
pražské panoráma. Druhou etapu chceme začít prodávat
letos v květnu.

Plánujete nějakou další top’rezidenci?
Ano plánujeme, ale jsou ve fázi prvotních studií. Zatím
ještě nechceme nic konkrétního uvádět.

AK / FOTO A VIZUALIZACE: KKCG REAL ESTATE

Apart from the top’ residences of Šárecké údolí and
Pomezí, KKCG Real Estate also realized the shopping and

administrative centre Bořislavka in Evropská Street in
Prague 6. We asked Otto Koval, Business Manager at

KKCG Real Estate, for more information regarding the afore-
mentioned projects. 

At the end of the year you announced your plan to sell the
Bořislavka Centre. How is interest in the sale influenced by
the fact that the building received a number of awards in
the renowned international competition, the International
Property Awards and the LEED Gold precertification when
still in the construction phase?
Yes, Bořislavka Centre received several awards in this inter-
national competition: Best Mixed-use Architecture Czech
Republic, Best Office Architecture Czech Republic, Best
Mixed-use Development Czech Republic, Best Office Devel-
opment Czech Republic, Best Mixed-use Architecture Eu-
rope, Best Office Development Europe and, within the
framework of World’s Best, the Best International Office De-
velopment Award.  So far, we don’t know how this will show
up in the interest of purchases. The material was requested
in the first round, which hasn’t finished yet, by more than
two dozen potential investors. Even though the decision will
mainly be made on the basis of rental yields, their sustain-
ability, tenant creditworthiness and others, I believe that
primarily the ‘Best International Office Development 2019–
20 Award' can have a role in the decision-making process. 

When are you planning to complete the centre? Will this
date influence the intended sale? 

KKCG Real Estate is a member of the.
investment group KKCG. It was founded.
in 2012 in order to provide more efficient.
management for the group’s real estate.
projects. The main segment of their.
activities includes residential and.
commercial development and facility.
management..

Bořislavka Centrum 
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Completion date for the whole centre is scheduled for
March 2021. More than 90 % of building work is under
contract with precise supply dates and with conditions
that are under the strict control of the financing banks.
That means we don’t have much space for bigger changes.
But one probably cannot exclude entirely requirements for
partial changes from a future buyer. 

What is interest like from future tenants? 
The demand from potential tenants corresponds with the
situation in the market. The rate of unoccupied adminis-
trative premises in new buildings in Prague is approxi-

mately 5,5 % and as the number of buildings available is
restricted, we have sufficient interested parties. We cur-
rently have almost 20,000 sq m of offices (approximately
73%) leased and are negotiating for the lease of the re-
maining administrative premises with several serious
clients. As for the retail part of the project, we have leased
65% of the premises. Apart from a few small units, the
whole third underground storey is leased to key tenants
such as, supermarket LIDL, DM chemist’s and the book-
shop Knihy Dobrovský. On the second retail floor, which is
interconnected with the lobby of the Bořislavka under-
ground station with a subway and runs to the piazzetta
levelling with Evropská Street, there are units specializing
in the segments of F&B, health & beauty, services and ac-
cessories and approximately half of them is leased. 

As for residential projects – top’ residence Šárecké údolí
is completely finished, apartments are all sold and you now
manage the whole complex through your subsidiary com-
pany FM&S Czech…
Yes, top’ residence Šárecké údolí was a very successful
project, the sale having been completed in April 2018. The
whole complex is being managed by FM&S Czech a.s.,
which specializes in execution of management, mainte-
nance and operation of clients’ assets. In order to make

communication with clients more effective and easier,
they developed their own communication client portal
called Chamberlain. It is a web application and an applica-
tion for smart phones iOS and Android, which allows for
direct mutual communication with clients as well as car-
rying out operations such as reporting a warranty claim
and failures, raising a request from a manager or contact
with phone dispatching. FM&S operates the Chamberlain
portal successfully on all properties they manage. 

How do clients utilize the application? Are they happy with
it? 
This issue comes on two levels. It works perfectly in of-
fices. One can, for instance, merely take a picture of a fail-
ure by phone and send it off. If it is nothing difficult, it is
repaired in 24 hours. We used this application in the top’
residence Šárecké údolí for the first time in a residential
project and we thought that the clients would appreciate
it more. FM&S Czech manages the buildings and also pro-
vides the owners with services such as lawn trimming,
window cleaning, cleaning, etc. People can order some
services via the application but they are not using all the
available options yet. We will work in a similar way at Na
Pomezí and the buildings will be operated by FM&S Czech
again. We are preparing an extensive package for the own-
ers of penthouses – we have 10 of those. This could be, for
instance, an extended guarantee or some other benefit. 

At what phase is the development of top’ residence
Pomezí? How many apartments will there be and in how
many stages? What is the interest in apartments? Will it
also include some civic amenities? 
top’ residence Pomezí is clearly a residential project. 
Comprehensive civic amenities are available within its neigh-
bourhood. Construction of the first stage with 90 apart-
ments is to be completed in March 2021. All four buildings
are sheltered from adverse weather conditions. The facades
are being insulated and railings installed on terraces. The
apartments have complete partition walls, surface brick-
work and installation shafts. Work on the BSE distribution
system and completion of HVAC apparatus, including the
machine room in the basement, is in progress. The whole
complex will realise a total of 145 apartments, 38 link-de-
tached family houses of various sizes and five luxurious vil-
las. So far, we are selling the first stage of the project which
offers 2-, 3- and 4-bedroom apartments. We have sold ap-
proximately 75% of the apartments. We are keeping to the
planned pace of sale even though an average apartment has
101.5 sq m and costs about CZK 11 million. Top of the offer
includes the aforementioned penthouses with large roof ter-
races and views of Prague’s panorama. As for the second
stage, we want to start selling this May. 

Are you planning another top’ residence?
Yes, we are, but these are only in the phase of preliminary
studies. We don’t want to give out any particular informa-
tion just yet. 

AK / PHOTO AND VISUALIZATION: KKCG REAL ESTATE
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Loňský rok byl pro společnost YIT velmi úspěšný: její obrat se blíží.
2 mld. Kč a upevnila si pozici mezi pěticí největších pražských.
rezidenčních developerů. A jaký je výhled pro rok 2020?.

Společnost se bude více věnovat oblasti nájemního byd-
lení a do svých projektů chce zapojit i nastupující trend

– prefabrikaci. O plánech YIT jsme si povídali s obchodní
ředitelkou Danou Bartoňovou. 

Jak ve YIT hodnotíte prodeje za rok 2019?
S výsledky za loňský rok jsme velmi spokojení. Prodali jsme
315 bytů a 14 nebytových prostor. Zkolaudovali jsme rezi-
dence Aalto Cibulka a Koru Vinohradská a také etapu Lahti
v projektu Suomi Hloubětín.

Na jaké projekty se chce letos společnost YIT zaměřit?
Nadále pokračujeme v budování finské čtvrti v pražském Hlou-
bětíně – v komplexu Suomi se letos pustíme do výstavby
školky. A hned na vedlejším pozemku začne vznikat nový areál
Lappi Hloubětín se zhruba 280 byty a jednou budovou s ko-
merčními plochami. Dále budeme rozvíjet i lokalitu v Košířích
– továrnu Meopta předěláme na bydlení loftového typu. Cel-
kem letos plánujeme prodat asi 400 bytů do osobního vlast-
nictví, budeme se více soustředit také na nájemní bydlení. 

Proč zrovna nájemní bydlení?
Je to dáno situací na pražském trhu – ceny nemovitostí jsou
vysoké, poptávka po bydlení výrazně převyšuje nabídku
a ne každý po zpřísnění podmínek dosáhne na hypotéku.
Stále více klientů proto hledá možnost pronájmu. Pro ná-
jemní bydlení plánujeme vyhradit jak celé domy, tak části
projektů. YIT bude zároveň zajišťovat veškeré služby pro in-
vestory i nájemníky. Jen letos bychom rádi zahájili vý-
stavbu zhruba 300 bytů k pronájmu.

V poslední době se hodně hovoří o prefabrikaci, hodláte ji
využívat ve svých projektech?
Prefabrikace je nastupující trend, ze kterého si chceme
vzít to nejlepší. Například do projektu Lappi Hloubětín plá-
nujeme začlenit prefabrikované koupelny. Ty se vyrobí v to-
várně, kde mají pracovníci výrazně lepší podmínky, což se
odrazí jak na vyšší kvalitě práce, tak i na rychlosti. Hotovou
koupelnu pak „jen“ vsadíme do bytové jednotky. Prefabri-
kace při výstavbě bytových domů ušetří několik měsíců.

Udržitelnost ve stavebnictví je stále větší téma. Jak se
k němu staví YIT?

Je jedním ze základních pilířů YIT. Celá nadnárodní skupina
se proto jako zodpovědná společnost zavázala snížit do
roku 2030 emise oxidu uhličitého o 50 %, u projektů uvá-
dět specifické ukazatele CO2 a dosáhnout uhlíkové neutra-
lity v provozu všech svých budov.

PR

The company will focus more on the area of rental hous-
ing and also wants to include the oncoming trend of pre-

fabrication into their projects. We were discussing YIT’s
plans with their business manager, Dana Bartoňová. 

How do you at YIT assess sales in 2019? 
We are totally satisfied with our results of last year. We sold
315 apartments and 14 non-residential premises. We took
the Aalto Cibulka and Kora Vinohradská residences through
final building approval and so we did the Lahti stage in the
Suomi Hloubětín project. 

DANA BARTOŇOVÁ

Last year was very successful for YIT: their turnover.
nears CZK 2 billion and they strengthened their position.
amongst the five largest Prague residential developers..
And what is the outlook for 2020?.

YIT se zaměří i na nájemní bydlení

YIT will also focus on rental housing
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What projects does YIT want to focus on this year? 
We will continue in the development of the Finnish district
in Hloubětín, Prague – in the Suomi complex, we will com-
mence the construction of a nursery school this year. And
the new complex Lappi Hloubětín with approximately 280
apartments and one building with commercial premises
will be commenced on the neighbouring plot. Then we will
also develop a location in Košíře – the Meopta factory will
be converted into loft-type housing. We are planning to sell
a total of approximately 400 apartments into private own-
ership this year and will also focus more on rental housing. 

Why rental housing? 
This is due to the situation in Prague market – property
prices are high, demand for housing exceeds supply con-

siderably and not everyone will be able to gain access to
a mortgage once the conditions are made stricter. That is
why more and more clients look for rental options. We are
planning to designate whole buildings as well as parts of
projects for rental housing. YIT will also secure arrange-
ments for entire services for both investors and tenants.
This year we would like to commence the construction of
approximately 300 apartments for rent. 

The issue of prefabrication has lately been frequently dis-
cussed. Are you also considering it in your projects?
Prefabrication is an oncoming trend from which we would like
to draw the best. For instance, we want to include prefabri-
cated bathrooms in the Lappi Hloubětín project. Those will be
produced in a factory where the workers have considerably
better conditions, which is to be reflected in a higher quality
of work as well as speed. A finished bathroom will then ‘only’
be fitted in the residential unit. Prefabrication can thus save
several months during the construction of housing blocks. 

Sustainability in the building industry represents a more
and more frequent topic. How do they see it in YIT?
It is one of the basic pillars of YIT. That is why the whole
transnational group obliged itself to reduce carbon dioxide
emissions by 50% by 2030, to state specific CO2 indica-
tors with projects and to achieve carbon neutrality in the
operation of all their buildings. 

PR
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Bytový dům Aalto Cibulka vyrostl v těsném sousedství přírodního parku v pražských Košířích 
byl dokončen a je připraven k nastěhování. 

FINSKÉ BYDLENÍ PROMYŠLENÉ SRDCEM

K dispozici jsou poslední volná 1+kk. 
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Největší brněnská průmyslová zóna Černovické terasy.
se neustále rozvíjí..

Od naší minulé návštěvy uplynuly již tři roky. Jak projekt
výstavby kancelářských budov v brněnském AREALU

SLATINA pokračuje, jsme se opět zeptali člena představen-
stva společnosti Ing. Luďka Beneše.

Jaký je současný stav úsporných administrativních budov
ve vašem areálu?
Stávající budovu Green Building I. (GB I.) máme z 99,8 % ob-
sazenou, volných je pouze 34 m2. Minulý rok jsme začali do-
končovat vedlejší hrubou stavbu, Green Building II. (GB II.),
což je v podstatě stejná budova – desetipodlažní s celkovou
plochou kolem 15 200 m2. Kolaudovat ji budeme letos v pro-
sinci a uvedení do provozu plánujeme k 1. lednu 2021.

Koncepce celého projektu existuje již přes 10 let…
Naše zaměření na nízkoenergetické budovy vzniklo ještě
předtím, než environmentální koncepce začaly být široce
populární, přibližně před 12 lety, kdy to ještě nebylo úplně
běžné. Základem je multioborový přístup s důrazem na
předprojektovou přípravu. Čas ukázal, že se ubíráme správ-
ným směrem. GB I. je energeticky úsporná budova a ve stej-
ném duchu realizujeme i novou budovu GB II. Oproti stá-
vající budově GB II. čeká několik dalších vylepšení v rozsahu
snížení energetické náročnosti o 5–6 %.

V čem budou spočívat?
Máme nádrž na 1 200 m3 dešťové vody stékající ze střech.
Je umístěna zhruba 8 m pod povrchem země, kde je sta-
bilní teplota 7–8 ˚C. Můžeme ji v letním provozu používat
na zalévání, zvlažení vzduchu nebo v případě potřeby na
hašení požáru. V nové budově budeme tuto vodu po filtraci
používat na provoz toalet. Ve stávající budově jsme tento
systém měli předpřipravený, ale nakonec jsme se rozhodli
pro bezvodné pisoáry. Šedou vodu z umyvadel recyklovat
nebudeme – máme přebytek vody dešťové. Jinak obě bu-
dovy jsou postaveny na bázi deskového železobetonu.
V budově GB I. jsou okna osazena podle tehdejších nejlep-
ších doporučení do fasády,GB II. osazujeme do ostění.

Proto musela být kvalita železobetonové konstrukce mno-
hem přesnější. Hrubou stavbu realizovala společnost Skan-
ska, myslím si, že se jim to povedlo. K zateplení budovy bu-
deme používat čedičovou vatu s tloušťkou 240 mm
a v kombinaci s trojskly v oknech zajistíme pro objekt opět
PENB třídy A.

Narazili jste v této souvislosti na nějaká úskalí? 
GB I. je výhodně natočena ke slunci. Nebyl nikdo, kdo by nám
dokázal spočítat vnější tepelné zisky ze slunečního záření
v naší lokalitě, proto máme předimenzované chladicí stroje
i kotle. Realita je mnohem lepší, než projektanti původně po-
čítali, jelikož s takovým řešením se ještě nesetkali. Teď už více
víme, jak na to. GB II. je orientována stejným způsobem, po-

Kolaudace druhé úsporné budovy
bude koncem roku

Final building approval for the second
green building by the end of the year
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užíváme asi o 18 mm širší skla a okna budou asi o 75 mm
hlouběji ponořena do fasády. Zaclonění proti slunci bude
ještě lepší a spotřeba objektu na chlazení nižší. V admini-
strativní budově PENB třídy A je provozní energetická ná-
ročnost tvořena hlavně chlazením. Finanční náklady mezi to-
pením a chlazením jsou přibližně v poměru 1 : 5. Kvalita
vnitřního prostředí budovy je kladně ovlivněna její značnou
tepelnou akumulací ve srovnání se skleněnou nebo sklo-hli-
níkovou fasádou. Je tu ještě jedna důležitá věc, která se u nás
moc nepoužívá: v budovách GB je zohledněno dopolední
a odpolední slunce, a proto i vzduchotechnické jednotky
jsou dvě a každá reaguje na osvit příslušné poloviny budovy.
Rozdíl v teplotách může být 2–3 °C, a to se pak pokyny pro
jednu vzduchotechnickou jednotku rozcházejí.

Takže tato varianta se osvědčila?
Inspirace pro tento koncept přišla z Miami, kde s tím mají
poměrně bohaté zkušenosti. Parametry jsou velice dobré.
Rozdíl bude v použití stropních chladicích/topných trámů.
Do nové budovy GB II. dáváme chladicí trámy s větší délkou
3,6 m. Chceme dosáhnout ještě většího komfortu klimati-
zace prostor. Zvětšený chladič při stejném průtoku vzdu-
chu sníží rychlost proudění vzduchu, a tím snížíme i hluč-
nost. Je to nepatrný rozdíl, ale budova GB II. bude ještě
kvalitnější. 

Co ještě pokládáte za důležité?
Velmi důležitá je filtrace vzduchu. V budově GB II. instalu-
jeme filtry typ F9, to už je vyšší nadstandard, další úroveň
jsou již hepa-filtry. Díky tomuto systému budeme schopni
zachytit nejen prachové částice a pyl, ale i roztoče a kouř.
Prostředí uvnitř bude výrazně čistější. Zaměřujeme se i na
hlučnost. Zpočátku jsme nevěděli, jak se projeví přiznaný
betonový strop. Zjistili jsme, že se nijak zásadně ve srovnání
s budovami s prosklenými stěnami neliší. Nám se střídají
okna a pilíře s malým odstupem, což působí velice dobře na
rozbití zvuku. Zároveň používáme vhodnou omítku a kva-
litní koberce, které hlučnost také pozitivně ovlivňují. 

Budou mít tato vylepšení vliv na výši nájmu?
GB I. a GB II. si jsou velice podobné nejen názvem, fasádou
a materiály. Nicméně druhá budova bude o něco lepší – a tím
i mírně dražší, vše ale v souladu s trendem nabídky kvalitněj-
šího prostředí a všeobecně rostoucích cen pronájmů na trhu.

Jaké další zelené technologie v areálu využíváte?
V areálu pracujeme se vsaky, což znamená, že veškerá
voda, která u nás spadne na parkoviště a do okolí, se v místě
vsakuje, nic neodtéká do kanalizace. Zabývali jsme se i mož-
ností využití zelených střech, ale nakonec jsme došli k zá-
věru, že patří na nízké stavby, a to jen někde. Zelené stře-
chy mají jednu zásadní nevýhodu, voda se z nich rychleji
vypaří, kdežto voda svedená do půdního masivu má pro kra-
jinu širší význam. V areálu též využíváme solární energii. Vel-
kou pozornost věnujeme zeleni, máme tady stromy starší
než 50 let a kvůli nim jsme upravili i umístění budov. Nestalo
se, abychom něco postavili na úkor zeleně. Aktuálně máme
dvě stání pro e-mobilitu a pro budoucí rozvoj je jich zatím
připraveno 28, vše bude záležet na zájmu nájemníků. Při-
pravujeme i krytá stání, carporty se solárními panely. 

Když jsme spolu naposledy mluvili, hovořil jste o různých
plánech, jak zlepšit dostupnost průmyslové zóny, např. to
byl další sjezd z dálnice…
Příprava dálničního sjezdu je v pohybu, odhadované zpro-
voznění je prozatím na začátek roku 2023. Bylo by velmi
přínosné přípravy urychlit, nicméně situace je taková, jaká
je. S městskou částí jsme řešili, že Černovická terasa, kde
je spousta podniků, by potřebovala poštu. Městská část nás
podpořila a my jsme ochotni poskytnout potřebné prostory.
Nakonec se domluvíme se smluvním partnerem, který
tuto službu převezme.

Ale některé služby se podařilo uskutečnit…
Ano, podařilo. Máme zde tři samostatné gastroprovozy,
kavárnu, dále fitness centrum se sálovými lekcemi, auto-
myčku a advokátní kancelář, kde je možné ověřování pod-
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pisů, což je pro část zákazníků také důležité. V nové budově
budeme mít zdravotní středisko včetně závodních lékařů
a zubaře, ale i špičkové pracoviště s operačním sálem na
miniinvazivní zákroky pohybového ústrojí, které je zatím
v Praze. V Brně je naplánován větší provoz pro celou kom-
plexní šíři zákroků. Dále připravujeme prodejnu potravin ře-
tězce Žabka (Tesco).

Dnes je zoufalý nedostatek bytů. Neuvažujete o variantě do-
plnit areál o rezidenční projekt?
Samozřejmě o tom uvažujeme. Ideální by bylo, kdyby areál
žil 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Bohužel, toto není
v souladu s územním plánem lokality. Momentálně musíme
počkat, až bude dořešena otázka nového územního plánu,
do té doby je samozřejmě stop stav. Po všech těch změ-
nách ve stavebním řízení je systém naprosto nefunkční,
protože to, co jsme kdysi běžně rychle vyřešili se staveb-
ním úřadem, musíme zdlouhavě řešit s OÚPR města Brna
– a to je samozřejmě obrovský časový problém.

ARNOŠT WAGNER / FOTO: AREAL SLATINA

It has already been three years since our last visit. We
asked Ing. Luděk Beneš, member of the Board, how the

project for the construction of the administrative building
in AREAL SLATINA in Brno continues. 

What is the current situation regarding efficient adminis-
trative buildings in your complex? 
The existing building Green Building I (GB I) has been occu-
pied 99.8%, leaving only 34 sq m vacant. Last year, we
commenced the completion of the neighbouring shell struc-
ture, Green Building II (GB II), which is basically the 
same building – a ten-storey one with a total area of about
15,200 sq m. Final building approval will take place this De-
cember and opening is planned for the 1st January 2021. 

The concept of the whole project already exists for more
than 10 years… 
Our specialization on energy efficient buildings originated
even before the environmental concepts started being
widely popular, approximately 12 years ago when it was not
that common yet. The bases lie in a multi-field approach
with emphasis put on pre-project preparation. Time has
shown that we are heading in the right direction. GB I is an
energy efficient building and the new building GB II is being
realized in the same style. Compared with the existing
building, GB II is to expect several more improvements with
regards to the reduction of energy demand by 5–6 %.

In what will they consist?
We have a basin for 1,200 m3 of rainwater flowing down
from the roofs. It is situated approximately 8 m under the
surface, where there is a stable temperature of 7–8 °C. We
can use it in summer operations for watering, air humidi-
fication or in case of the need to extinguish fire. We will be

using this water in the new building for toilet operations
after filtration. We had this system pre-prepared in the ex-
isting building but decided eventually for waterless urinals.
We will not recycle grey water from washbasins, and we
have an excess of rainwater. Both buildings are otherwise
built on the basis of plate reinforced concrete. Windows in
the GB I are, according to the then best possible recom-
mendations, fitted in the façade whilst the windows in the
GB II are fitted in the panelling. That is why the quality of
the reinforced concrete structure had to be much more
precise. The rough structure was realized by Skanska and
I think that it was successful. Thermal insulation will be
completed by utilizing 240 mm thick basaltic wool and in
combination with triple glazing will, once again, secure
A class PENB for the building. 

Have you, in this connection, come across any difficulties? 
GB I conveniently faces the sun. There was nobody who
would be able to calculate external heat gains from solar
energy in our location and that is why our cooling machines
and boilers are oversized. The reality is much better than
planning engineers originally accounted with, as they still
haven’t encountered such a solution. Now we know how
to do it better. GB II is built to face the same way (in the
same direction), we are using 18 mm wider glass panes and
windows will be fitted approximately 75 mm deeper into
the façade. Shielding against the sun will be even better and
cooling consumption lower. Operational energy demand in
the administrative building PENB of A class is mainly caused
by cooling. Financial costs between heating and cooling are
in the ratio of approximately 1:5. Quality of the interior en-
vironment is influenced positively by its considerable heat
cumulation in comparison with glass or glass-aluminium
façade. There is one more important thing that isn’t used
much in our country: what is taken into consideration in
GB is morning and afternoon sun and that is also why there
are two air-conditioning units whereby each of them re-
sponds to the light of a relevant half of the building. Tem-
perature differences can be between 2–3 °C, and that is
where directions for one air-conditioning unit differ. 

The largest industrial zone in Brno,.
Černovické terasy, continues developing..
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Does it mean that this variant has proven successful? 
Inspiration for this concept came from Miami where they
are relatively well experienced with it. The parameters are
very good. The difference will be in the utilization of ceiling
cooling/heating beams. The new GB II building is fitted with
cooling beams of larger length of 3.6 m. We want to
achieve even higher air-conditioning comfort for premises.
An enlarged radiator can, with the same air penetration,
reduce the speed of airflow and thus reduce noise. It is
a minuscule difference but the GB II building will be of an
even higher quality. 

What else do you consider important? 
What is very important is air filtration. We fitted the GB II
building with F9 filters, which are of a higher standard. An-

other level are heat-filters then. This system will help us
to capture dust particles and pollen as well as mites and
smoke. The interior environment will be much cleaner. We
also pay attention to noise. First, we didn’t know what ef-
fect the open concrete ceiling would have. We found out
that it does not differ that considerably in comparison with
buildings with glazed walls. Our windows and pillars alter-
nate within a small distance, which works very well as
a noise breaker. We also use a suitable render and quality
carpets, which also have a positive impact on noise. 

Will these improvements have any influence on the level
of rent? 
GB I and GB II are very similar to one another by their
names as well as by their façade and materials. Neverthe-
less, the second building will be a little better and thus
slightly more expensive, but all this will come in compli-
ance with the trend of quality environment and generally
increasing lease prices in the market. 

What other green technologies do you utilize within the
complex? 

Within the complex we work with absorption, which
means that all the water that falls on our car park and
within its surroundings is absorbed there and is not con-
ducted to canalization. We have also attended to the pos-
sibility of the utilization of green roofs but have, eventually,
come to the conclusion that that belongs to low buildings
and even then only to some. Green buildings have one fun-
damental disadvantage. Water evaporates there much
faster, but water conducted to an original massive is more
significant for the countryside. We also use solar energy
within the complex. We pay a lot of attention to greenery
and have trees older than 50 years there and we also mod-
ified the location of the buildings for them. We didn’t do
anything to the detriment of greenery. We currently have
two places for e-mobility and so far, there are 28 of them
prepared for future development. Everything will depend
on tenant interest. We are also preparing covered parking
places, carports with solar panels. 

When we last spoke, you were talking about various plans
as to how to improve accessibility of the industrial zone,
for instance another motorway exit… 
Preparation for the motorway exit is still in process and
the estimated operation is, for the time being, set for the
beginning of 2023. It would be very beneficial to speed up
preparations, but the situation is as it is. We were dis-
cussing with the city district that Černovická terasa, where
there are many companies, would need a post office. The
city district supported us and we are willing to provide the
necessary premises. Then we will come to an agreement
with a contractual partner who is to take this service over. 

Some of the services have been realized, though… 
Yes, they have. There are three individual gastro opera-
tions, a café, a fitness centre with indoor lessons, a car-
wash and a law office, where one can have their signature
notarized, which is also important for some customers.
The new building will also include a health centre and com-
pany doctors and dentists, as well as a first-class work-
place with an operating theatre for miniinvasive surgeries
of the locomotor system, which has so far only been in
Prague. The operation in Brno is planned for the whole
comprehensive extent of surgeries. We are also preparing
a food store by the chain store Žabka (Tesco).

Today, we have a desperate lack of apartments. Aren’t you
considering complementing the complex by a residential
project? 
We are certainly considering it. What would be a good idea
would be if the complex was ‘alive’ 24 hours a day, seven
days a week. Unfortunately, this is not in compliance with
the location’s outline plan. We currently have to wait until
the issue regarding the new outline plan is dealt with and
until then we have a building halt. After all the changes,
the building process is entirely non-functional as what we
used to deal with quickly in the past, we must now go
through a lengthy process with the OÚPR Brno – and that
obviously represents a significant time issue.

ARNOŠT WAGNER / PHOTO: AREAL SLATINA
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P3 je dlouhodobým vlastníkem a developerem průmyslových.
nemovitostí v Evropě, ve stoprocentním vlastnictví GIC,.
singapurského státního investičního fondu..

Nejen o tom, co mají společného rezidenční a průmys-
lový development nebo jaké výhody a komfort obyva-

telům velkých měst poskytují příměstské logistické parky,
jsme hovořili s Tomášem Míčkem, ředitelem P3 pro Českou
republiku.

Na přelomu roku se evropské portfolio P3 podařilo rozšířit
o 1 mil. m2 logistických budov Maximus. Co vás vedlo k ta-
kové investici?
Portfolio Maximus splnilo klíčová kritéria pro rozvoj na-
šeho podnikání. Chtěli jsme posílit naši pozici v západní Ev-
ropě. Koupené budovy jsou rozloženy ve strategických lo-
kalitách v Německu, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Polsku
a Slovensku a mají široké spektrum nájemců ze segmentů
automotive, e-commerce, nebo logistiky.

P3 tak od nyní vlastní a spravuje 101 parků ve 13 evropských
zemích. Budete expandovat i na českém realitním trhu?
Tuto otázku pravidelně pokládám našim nájemcům – po-
kud budou expandovat oni, rádi porosteme s nimi. Nyní
připravujeme akvizici menšího parku s přilehlým pozem-
kem u dálnice D6, který díky volné parcele rozšíříme a na-
bídneme k pronájmu. Poprvé v historii se tedy P3 ocitne
na západní straně Prahy.

Máte před výstavbou vždy předjednaného nájemce?
Stavíme samozřejmě i spekulativně, zejména pokud nějaké
lokalitě věříme a nemáme pochyby o tom, že vhodného ná-
jemce – v ideálním případě ještě před dokončením výstavby
– najdeme. To je případ jednoho z našich novějších parků P3
Lovosice, kde už máme v první hale třetinu pronajatou
a k pronájmu jsme připravili dalších 60 000 m2 ploch.

Pro kolik společností pracujete? Vyhledávají vás stejné
(nadnárodní) firmy v různých zemích, kde působíte vy i oni?
Jen v České republice je v našem klientském portfoliu přes
170 společností – od známých jmen, jako jsou IKEA, Nestlé,
DHL nebo DB Schenker, až po menší, regionální nájemce,

kteří jsou ale rovněž velmi zajímaví. V celé Evropě zajišťu-
jeme servis pro více než 430 firem. Vztahy s nadnárodními
společnostmi se od těch menších tak zásadně neliší – po-
kud nabídnete vhodné řešení a klient je spokojený, je to silný

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÁ PLOCHA MOŽNOST VÝSTAVBY
K PRONÁJMU (M2) /VE VÝSTAVBĚ (M2)

CURRENT VACANCIES SPACE FOR LEASE OPTIONAL CONSTRUCTION/
(SQ M) UNDER CONSTRUCTION (SQ M)

P3 Lovosice 60 451 34 314
P3 Mladá Boleslav 3 000 8 774 
P3 Prague D11 9 854 8 000
P3 Prague D8 5 701
P3 Prague Horní Počernice 31 771
P3 Olomouc 982 4 715
P3 Plzeň 11 281
P3 Předlice 1 502

Moderní město se bez logistického 
zázemí neobejde

Logistical facilities are an indispensable
part of the modern city
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předpoklad pro to, že vás osloví ke spolupráci v další loka-
litě nebo i na dalších trzích. Jeden příklad za všechny je fran-
couzská FM Logistic, pro kterou spravujeme průmyslové
nemovitosti v České republice, Polsku a Rumunsku.

Působíte jako developeři a investoři, ale současně také
jako správci průmyslových parků. V čem vidíte výhodu
této „trojjediné“ funkce?
Každou nemovitost, ať už je rezidenční, komerční, nebo
průmyslová, musí někdo navrhnout, postavit a následně se
o ni a její okolí starat, nemluvě o kapitálu, který za takovým
projektem musí od začátku stát. Na každou z těchto „fází“
si může klient najmout samostatné dodavatele, ale zna-
mená to několik kol mnohostranného vyjednávání a v tak
roztříštěném procesu je více příležitostí pro chybu, která se
může ve finále velmi prodražit. P3 má kapacity celý tento
proces zastřešit – a klienta tak s námi čeká podstatně jed-
nodušší, a v mnohých případech i levnější, proces.

Lze know-how z průmyslového developmentu využít i při
rezidenční nebo jiné výstavbě?
Ačkoli jsou tyto dva segmenty konstrukčně i technicky odlišné,
jsou spolu těsně provázané. Rezidenční projekty možná přímo
neobsahují prvky průmyslové výstavby, ale nutně musejí mít
průmyslové zázemí z hlediska služeb. Např. obchodní řetězce

své prodejny zásobují z centrálních skladů, které umisťují do
našich průmyslových parků. Svou roli tedy průmyslový de-
velopment má i v souvislosti s rezidenční zástavbou.

Na druhou stranu se stále častěji mluví o tzv. citylogistice,
tedy menších hubech přímo ve městech. Jak vidíte jejich
budoucnost?
Citylogistika je typická zejména pro nájemce z oblasti retai-
lu nebo e-commerce. Určující jsou pro ně požadavky spo-
třebitelů, kteří své zboží chtějí dostat co nejrychleji, a proto

bude průmyslových parků v městské zástavbě přibývat. Už
dnes tomu napovídá skladba nájemců našich parků v ka-
tastru hlavního města – P3 Prague Letňany nebo P3 Prague
Horní Počernice. Zatímco v ostatních skladech tvoří retail
a e-commerce zhruba 15 %, v Horních Počernicích je to přes
50 %. V příměstských parcích se také objevují specifické
druhy nájemců – v P3 Letňany letos na ploše 6 000 m2 ote-
vřeme volnočasové a sportovní centrum. Jako vlastník parku
máme povinnost udělat vše proto, aby byl hezký a čistý,
s dostatkem zeleně a aby do zástavby hezky zapadl.

Trendem je věnovat se životnímu prostředí. Je to téma i pro
průmyslový development?
Průmyslový development řeší životní prostředí stejně jako
kdokoli jiný. Začíná to vhodným umístěním, pokračuje pří-
snými energetickými úsporami, a končí celkovým začle-
něním parků do krajiny. Všechny naše parky jsou napojeny
na městskou a příměstskou dopravu, což je například jeden
ze základních atributů udržitelného rozvoje. S tím souvisí
i snaha o potlačení světelného smogu a vyzařování tepla do
okolí, stejně jako na osázení areálů rostlinami, které jsou
v místní krajině přirozeně doma. Další velkou kapitolou je
správné hospodaření s dešťovou vodou v areálu. Pilotním
projektem bude náš nově budovaný areál P3 Prague D11.

PR / FOTO: P3

In an interview with Tomáš Míček, P3’s Country Head for
the Czech Republic, we discussed the common aspects of

residential and industrial development projects and the
convenience and advantages suburban logistics parks offer
to people living in large cities.

At the turn of the year, P3 enlarged its European portfolio
by acquiring 1 million sq m of logistics space via the so-
-called Maximus portfolio. What was the reason behind
this investment venture?
The Maximus portfolio meets the key criteria for the growth
of our business. The objective was to strengthen our posi-
tion in Western Europe. The facilities we acquired are sit-
uated in strategic localities in Austria, Belgium, Germany,
the Netherlands, Poland, and Slovakia. They are leased to
a broad spectrum of tenants from the automotive, e-com-
merce, and logistics segments.

Following the transaction, P3 now owns and manages
101 logistics parks in 13 European countries. Are you plan-
ning an expansion on the Czech real estate market as well?
This is a question I often ask our tenants – if they expand,
we will be happy to follow suit. We are presently preparing
the acquisition of a smaller park with a property adjacent
to D6 motorway. The vacant land there will allow us to en-
large the complex and offer it for lease. For the first time,
P3 will have a facility located west of Prague.
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P3 is a long-term, owner-developer of.
warehouse properties in Europe, 100%.
owned by GIC, the sovereign wealth fund.
of the Government of Singapore.

TOMÁŠ MÍČEK

Funkční a elegantní
architektura je po-
znávacím znamením
parků společnosti
P3 v celé Evropě.
Functional and ele-
gant architecture is
the hallmark of P3
parks across the
Europe.
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Do you always make a preliminary lease arrangement be-
fore you start construction?
Some of our construction projects are done on a speculative
basis, particularly if we are sure about a certain locality and
have no doubts that a suitable tenant will be found, ideally
even before construction is completed. That is the case with
one of our newest parks, P3 Lovosice, where a third of the first
warehouse has already been leased, and where an additional
60,000 sq m of floor space is ready for prospective tenants.

How many companies use your services? Do you get ap-
proached by the same multinationals that operate in the
different countries where your facilities are located?
In the Czech Republic alone, our client portfolio includes over
170 companies, ranging from such big names as IKEA, Nestlé,
DHL, and DB Schenker to smaller regional tenants who, nev-
ertheless, are just as important. We cater to more than
430 companies on a pan-European scale. Our partnerships
with multinationals do not significantly differ from partner-
ships with smaller firms. As long as we can propose a suitable
solution and the tenant is happy, the chances are high that
the same company will approach us in other localities or on
other markets. A case in point is FM Logistic, a French com-
pany for which we manage industrial properties in the Czech
Republic, Poland, and Romania.

You operate as a developer and investor and, at the same
time, as a firm that manages industrial parks. What are the
benefits of this triumvirate of sorts?
Every property, whether residential, commercial, or indus-
trial, has to be designed, built, and subsequently managed,
not to mention the need for capital that is necessary to
back every development project from the start. Clients can
hire separate contractors for each of these stages, but that
translates into several rounds of multilateral negotiations,
and such a fragmented process involves much greater risk
that an error will be made. Ultimately, that can be quite
costly. P3 has the resources to handle all of these tasks,
which makes the entire development process much simpler
from the client’s viewpoint and often also less expensive.

Can know-how from industrial development be used in
residential or other construction projects?
Although these two segments are different from the con-

struction and technical viewpoints, they are closely re-
lated. Residential projects might not directly contain the
same elements as industrial ventures, but they do require
industrial infrastructure to ensure the availability of ser-
vices. For instance, retail chains deliver goods to their
stores from central warehouses located in our industrial
parks. Industrial development therefore plays a role in res-
idential construction projects as well.

On other hand, there has been a rise in the popularity of
city logistics, smaller hubs located within urban areas.
What is your opinion of their future?
City logistics is a concept typical for tenants in the retail and
e-commerce segments, where the most important factor is
the needs of consumers, particularly their desire to receive
goods as fast as possible. For this reason, the number of in-
dustrial parks in urban areas will grow. Already today, this
trend is reflected in the composition of tenants in our parks
within the city of Prague, namely P3 Prague Letňany and P3
Prague Horní Počernice. While retail and e-commerce ac-
count for roughly 15% of occupancy in our other complexes,
these segments occupy more than 50% of our warehouses
in Horní Počernice. In addition, there are atypical tenants in
suburban parks. For example, a sports and leisure centre will
open on an area of 6,000 sq m at P3 Letňany later this year.
Our duty as the owner is to do everything we can to make
sure that the facility will be neat and tidy, with plentiful green
areas, so as to fit in well with the surrounding properties.

The current trend is to focus on the environment. Is this
topic relevant in industrial development as well?
Industrial development focuses on environmental protection
just like any other business sector. That includes the search
for a suitable locality, a focus on maximum energy efficiency,
and making sure that our parks are appropriately incorpo-
rated into the surrounding landscape. All our parks are linked
to urban and suburban transport services, which is one of
the fundamental attributes of sustainable development.
Other efforts include suppressing light pollution and the
amount of heat radiated into the surrounding area, and
growing plants inside our complexes that are native to the
locality. Another important issue is the proper management
of rainwater within our complexes. A pilot project in this re-
gard will be the new complex built at P3 Prague D11. PR

Ve výdejně společ-
nosti Storge v P3
Prague Horní Počer-
nice mohou ob-
chodníci bez prob-
lémů pořídit čerstvé
květiny i uprostřed
zimy.
Merchants can eas-
ily buy fresh flowers
at Storge dealership
in P3 Prague Dolní
Počernice even in
the winter.

Světlá výška 12 m
umožňuje halu vy-
bavit mezaninem
nebo několikapatro-
vou regálovou kon-
strukcí.
The clear height of
12 m allows equip-
ping the hall with
a mezzanine or
a multi-storey rack
construction.

40-42 PR P3_3,0_Layout 1  28.02.2020  10:43  Stránka 42



MÍSTO HLUKU
MÍSTO
ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLACE 

A VÍCE MÍSTA K ŽIVOTU

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená
Neplýtvejte místem na silné zdi! Vyberte si cihlu, která díky speciální izolační vrstvě 
zaručí vysoký akustický komfort stavby a zároveň je prostorově velmi úsporná.

www.heluz.cz
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Base camp je jistotou pro horolezce před obtížným.
výstupem. Dobrou základnu k cestě na vrchol –.
BASE – můžete najít i v Praze….

Podle 22 věčných zákonů marketingu Ala Riese a Jacka Trouta se jedničkou na trhu může stát
hlavně ten, kdo přijde s nápadem jako první a má dostatečné svaly. V případě coworkingu,

flexibilních kanceláří či dalších různých podob moderního konceptu pronájmu prostor tak podle
zmíněné bible marketingu už Penta Real Estate nemůže být jedničkou na českém trhu. 

Více či méně úspěšné pokusy v Praze už dávno existují. Výborná myšlenka však není zárukou
úspěchu. Hledají se variantní podoby a další možnosti, jak klienty přesvědčit, že nabídka té či oné
firmy je „ta pravá“. Pro Pentu Real Estate není koncept sdílených kanceláří dominantním byz-
nysem, proto si může dovolit vstoupit do tohoto moderního segmentu pronájmů s jistým nad-
hledem. Nemusí být jedničkou na trhu. Důležité pro ni ale je, aby i v tomto oboru byla úspěšná
a patřila ke špičce – v kvalitě služeb i v nabídce kanceláří ve výjimečných lokalitách metropole.
Moderní službu chce Penta v dalších letech rozvíjet právě pod značkou BASE. V kancelářské bu-
dově Churchill I nad pražským hlavním nádražím nabízí BASE 200 plně vybavených kancelářských
míst a také prostory k pořádání eventů či vzdělávacích akcí. S konceptem flexibilních kanceláří
chce Penta uspět i v zahraničí. V Bratislavě počítá s coworkingovým centrem ve zrekonstruované
památkově chráněné Jurkovičově teplárně, která je součástí projektu Sky Park od britské ar-
chitektky Zahy Hadid. Tamní projekt by měl zahrnovat 4 000 m2 a jeho otevření se předpokládá
v polovině roku. 

PR / PENTA REAL ESTATE

BASE – základ úspěchu!

BASE – base for success!
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Based on the 22 perpetual marketing laws by Al Ries
and Jack Trout, only the one who comes up with an idea

as first and has good muscles can become number one.
With regards to coworking, flexible offices and other dif-
ferent types of modern concept for the lease of premises,
Penta Real Estate apparently cannot be number one in
the Czech market anymore according to the aforemen-
tioned bible of marketing. 

Successful attempts in Prague, more or less, already ex-
ist. But a great idea does not guarantee success. They look
for optional ideas and other possibilities as to how to con-
vince clients that the offer of one or other company is
‘the right one’. As for Penta Real Estate, the concept of
shared offices is not a dominant business for them and that
is why they can afford to enter this modern segment of
lease with some sort of detached view. They don’t need to
be number one in the market. What is, however, important

for them is to be successful in this area and belong at 
the top – in quality of services as well as offer of offices in
exceptional locations of the metropolis. Penta wants to 
develop these modern services in years to come and to do
so under the brand BASE. In the office building Churchill I
above Prague Main Railway Station, BASE offers 200 fully
equipped administrative places as well as premises for
various events and also educational ones. Penta also wants
to be successful with the concept of flexible offices abroad.
In Bratislava, they are accounting with a coworking centre
in the reconstructed listed complex of the Jurkovič’s heat-
ing plant, which represents part of the Sky Park project by
the British architect Zaha Hadid. The project will comprise
4,000 sq m and inauguration is assumed for the middle of
the year. 

PR / PHOTO: PENTA REAL ESTATE
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A base camp represents security for mountain climbers.
before a difficult climb. You can also find a good base.
on the way to the top – the BASE – even in Prague….

„Situace na trhu dnes mluví pro kombinaci dlouhodo-
bých pronájmů a flexibilních prostor. Kvalitní budova je
základ, stejně jako výborná lokalita. Nad rámec toho však
chceme v našich klíčových projektech nabízet právě fle-
xibilní kanceláře s prvky coworku tak, abychom mohli
efektivně reagovat na potřeby našich klientů,“ říká Pavel
Streblov, ředitel Penty Real Estate pro komerční výstavbu
a dodává: „Necílíme jen na externí společnosti či start-
-upy; flexibilní prostory by měly sloužit rovněž našim
dlouhodobým nájemcům. Prostory mohou používat pro
mimořádné časově omezené projekty či sloužit partne-
rům a společnostem, s nimiž naši nájemci spolupracují.“

“The situation in the market speaks of a combination of
long-term leases and flexible premises. Quality building rep-
resents the base as an excellent location. Beyond that we,
however, want our key projects to offer very flexible offices
with coworking features so that we can respond effectively
to our clients’ requirements,” says Pavel Streblov, Manager
at Penta Real Estate for commercial development and adds:
“We don’t only aim at external companies and/or start-ups;
flexible premises should also be available for our long-term
tenants. The premises can be used for exceptional time-re-
stricted projects or serve the partners and companies our
clients co-operate with.” 

44-45 PR Penta_2,0_Layout 1  28.02.2020  14:21  Stránka 45



dn 3/202046

projekty / projects
PROFIL / PROFILE

Společnost TBG Metrostav s.r.o. byla založena v roce 1995..
Zabývá se výrobou a dopravou betonových směsí; je součástí.
skupin Heidelberg Cement Group a skupiny Metrostav..

S historií i současností firmy i s používanými technolo-
giemi nás seznámil ředitel společnosti TBG METROSTAV

Ing. Jakub Šimáček.

TBG METROSTAV slaví v letošním roce 25 let své existence.
Jak se za ty roky změnily technologie a výrobní procesy?
Změnily se výrazně. Současné stavitelství klade mnohem
vyšší nároky čas, kvalitu, ekonomiku a ekologii. S tím mu-
sejí jít ruku v ruce i stavební materiály. Beton je komodita,
jejíž výsledná kvalita a parametry závisejí nejen na vhod-
ném složení, ale zejména na logistice zásobování a správ-
ném zpracování při ukládání do konstrukce. Velmi důleži-
tou roli tedy hraje nejen jakost používaných surovin, ale
hlavně operativní plánování dodávek a technické a strojní
vybavení betonáren.

Nicméně písek, cement a voda – na tom se nic nezměnilo…
Kamenivo, cement a voda jsou stále základní složky betonu,
ale to zdaleka není vše. Dnes se do receptur přidávají různé
speciální přísady, plniva, vlákna a podobně. Tyto doplňkové
složky pak ovlivňují chování betonu při zpracování a zrání,
ale působí také na jeho výsledné parametry a vlastnosti.
Před 25 lety bylo vrcholnou pevností betonu 50 MPa. Dnes
umíme dosáhnout přes 200 MPa. Jestliže jsme kdysi začí-
nali s necelými 50 recepturami, dnes jich máme přes 900.
Vyrábíme betony barevné, pohledové, vodonepropustné,
samonivelační, silniční, rychletuhnoucí, vysokopevnostní…
Ani je nezvládnu všechny vyjmenovat. Ale právě tohle jsou
fakta, která nejlépe vystihují, jaký pokrok se v technologii
výroby betonu za dobu naší existence odehrál.

Co je tedy trendem posledních let? Jaké betony se nejvíce
používají?
Když jsem před 20 lety začal pracovat u firmy, byly horkou
novinkou samozhutnitelné betony. Jako jedni z prvních
v České republice jsme dodávali tyto vysoce tekuté směsi
pro konstrukci Zlíchovského tunelu, který je součástí vni-
třního městského okruhu. Dnes tento tunel zná téměř
každý Pražan a nikoho ani nenapadne, jak moderní tech-
nologií byl tehdy betonován. Po několika letech jsme pak
začali na stavbách prosazovat lité anhydritové potěry An-
hyment. Tehdy velká novinka, dnes naprosto samozřejmá

součást podlahových konstrukcí v bytových domech. Pak
přišel CemFlow, litý cementový potěr, no a v současnosti
je nejvíce žádaný beton Permacrete, který je určený pro vo-
donepropustné betonové konstrukce.

A o jaké betony bude podle vás zájem v budoucnu?
V poslední době je velký zájem o různé speciální betony. Je
běžné, že architekti ponechávají konstrukce z pohledo-
vého betonu viditelné ve svých objektech, a do popředí zá-
jmu se tak dostávají betony probarvené ve své struktuře,
betony s netradičně upraveným povrchem apod. Trendem
budoucnosti jsou však vysokohodnotné a ultra vysoko-
hodnotné betony. Jsou to speciální směsi, které dosahují
mimořádných pevností a odolností. Podařilo se nám už

JAKUB ŠIMÁČEK

Čtvrtstoletí lepšího stavění

Quarter of a century better development
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vyrobit beton s pevností 240 MPa. Takové betony se pak po-
užívají v různých speciálních konstrukcích, kde je důležitá
dlouhá životnost a vysoká kvalita. Výhodou konstrukcí,
zhotovených z těchto směsí, je také jejich subtilnost, při za-
chování stejných nebo lepších fyzikálně-mechanických
vlastností.

To zní úžasně. Už jste takový beton někde aplikovali?
Ano. Před několika lety jsme tento produkt s prodejním ná-
zvem Topcrete vyvinuli a dodávali ve formě transportbe-

tonu pro výstavbu lávky pro pěší v Čelákovicích. Tehdy
ojedinělá konstrukce musela být dimenzována nejen pro
pěší a cyklisty, ale také pro přejezd vozidel záchranných slo-
žek o hmotnosti 3,5 tuny. Tloušťka mostního segmentu je
díky použití betonu Topcrete pouhých 6 cm. Tato stavba
pak díky své mimořádnosti získala několik mezinárodních
ocenění, včetně prestižní ceny od americké společnosti
pro betonové konstrukce. V odborné sféře je to jedinečný
úspěch. V současné době dodáváme tento materiál bu-
doucnosti pro výstavbu další obdobné konstrukce, lávky
přes Vltavu v Lužci. Sledovat aplikaci tohoto unikátního ma-
teriálu je skutečný zážitek.

Před pár lety jste přišli na trh s chlazeným betonem. To je
technologie, která je obvyklá spíše v jižních zemích. Co
tomu rozhodnutí předcházelo?
Přispěl k tomu fakt, že v poslední době jsou léta dlouhá
a teplejší, než tomu bylo třeba před 10 lety, ale hlavním dů-
vodem je důraz na kvalitu betonových konstrukcí a jejich ži-
votnost. V betonu vlivem zahřívání dochází k pnutí, které
může mít za následek vznik trhlin. Trhliny obecně snižují
celkovou kvalitu konstrukce, její životnost, trvanlivost, pev-
nost, vodonepropustnost a estetičnost. První zkušenosti
s chlazením betonu máme z dob výstavby Trojského mostu,
kdy jsme vyzkoušeli chlazení betonu kapalným dusíkem.
Nyní máme již tři roky v naší největší betonárně Libeň in-
stalováno zařízení pro výrobu ledové vody. Jsme první v ČR,

kdo tuto službu v létě nabízí a řada osvícených investorů již
chlazení betonu vyžaduje.

Vraťme se k TBG METROSTAV. Jak se změnila firma sa-
motná?
Od doby našeho vzniku se firma rozšířila. Původně měla jen
dvě betonárny – Rohanský ostrov a Zličín. Na Zličíně místo
betonárny stojí obchodní centrum a betonárna se přesu-
nula do Radlic, přibyly betonárny Písnice, Libeň a Hloubě-
tín. Nyní jich máme celkem pět a jednu maltárnu. K dispo-
zici máme také největší flotilu čerpadel betonu v České
republice, jíž vévodí maxičerpadlo s dosahem ramene
58 m, provozujeme několik desítek autodomíchávačů,
máme okolo stovky zaměstnanců. Společnost TBG Met-
rostav a její dceřiné firmy TBG Pražské malty a Pražské
betonpumpy a doprava patří v oblasti výroby betonu k těm
nejvýznamnějším podnikům.

Zmínil jste vaše zaměstnance? Jak se vám daří v personální
oblasti?
Lidé jsou pro nás to nejcennější. Víme, že dobří zaměstnanci
jsou to nejdůležitější, co firma má. Dbáme na to, aby měl
každý potřebné vědomosti a kvalifikaci pro výkon své práce.
Vyžadujeme samostatnost, cílevědomost a ochotu praco-
vat a na oplátku poskytujeme našim pracovníkům velmi
slušné podmínky a lidský přístup Díky tomu je náš kolek-
tiv stabilní a na vysoké úrovni. To vše má pak pozitivní
odezvu u našich obchodních partnerů, jimž umíme vždy
ochotně vyhovět a pomoci s řešením jejich problémů.

Trendem posledních let je ochrana životního prostředí, jak
k této problematice přistupujete?
Ochrana životního prostředí by měla být prioritou všech.
Máme provozovny v centru města, takže se na toto téma
zaměřujeme o to více. Prachové filtry, čistírny odpadních
vod, autodomíchávače s nízkými emisemi – to všechno
jsou prvky, bez kterých dnes moderní betonárna nemůže
existovat. My však děláme ještě více – dvě naše betonárny
jsou umístěné v blízkosti centra Prahy, na březích Vltavy.
Díky přímému spojení s řekou využíváme místo těžkých ná-
kladních kamionů ekologickou lodní dopravu kameniva.
Jedna loď totiž uveze stejné množství materiálu jako 33 ka-
mionů. Do hlavního města tak každý rok přijede o více než
10 000 kamionů méně. Díky tomu šetříme nejen ulice a ob-
čany hlavního města, ale také životní prostředí v okolí pí-
skoven a lomů, odkud suroviny dovážíme, a silnice a dál-
nice, po nichž by ty náklaďáky běžně jely. To je náš
konkrétní příspěvek k ekologii. Takhle se betonárny záso-
bují i v dalších evropských městech, jako je Paříž, Brusel
nebo Hamburk, kde si přínosy lodní dopravy uvědomili už
dávno.

Kam se tedy bude pod vaším vedením firma TBG Metrostav
ubírat?
Naším jednoznačným cílem je být i nadále spolehlivým part-
nerem pro naše obchodní partnery. Chceme, aby nás do
svých projektů vyžadovali. Aby věděli, že když bude beton do-
dávat TBG Metrostav, vždycky to dopadne na jedničku. V praxi
to pak znamená nejen vyrábět špičkový beton a k němu
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Přístav pro lodní 
dopravu kameniva 
a písku na Rohan-
ském ostrově
Port for shipping
transportations of
aggregate and sand
at Rohanský ostrov
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poskytovat dokonalý servis, ale také umět kolegům ze sta-
veb naslouchat a pomáhat řešit jejich potřeby. K tomu je
třeba mít zkušené zaměstnance, moderní techniku a pa-
třičné know-how. To všechno máme a umíme. A děláme to
dobře. Ale nepřestaneme se dál a dál zdokonalovat, protože
chceme být tou nejlepší volbou pro naše partnery i v bu-
doucnu. Důvěra našich zákazníků nás zavazuje.

PR / FOTO: TBG METROSTAV

We were acquainted with company’s history as well as
present situation and the technologies they use by

Ing. Jakub Šimáček, director at TBG METROSTAV.

TBG METROSTAV is celebrating its 25th anniversary this year.
How have technologies and production processes changed
over the years?
They have changed considerably. The current building in-
dustry puts much higher demands on time, quality, econ-
omy and ecology. This must go hand in hand with building
material. Concrete is a commodity which resulting quality
and parameters depend on appropriate composition as
well as logistics of supply and correct processing when put
into construction. What plays a very important role is the
quality of utilized materials but mainly the operative plan-
ning of supplies and technical and machinery equipment
of concrete plants. 

However, sand, cement and water – nothing has changed
there… 
Aggregate, cement and water still represent the basic
components of concrete but that is hardly that. Recipes
nowadays include various special additives, fillers, fibres,
etc. These additive components then influence the be-
haviour of concrete during processing and maturing and
also has an impact on its resulting parameters and prop-
erties. The top hardness of concrete 25 years ago was
50 MPa. Today, we can achieve more than 200 MPa. If we
were at one point starting with not even 50 recipes, today
we have over 900 of them. We produce coloured, raw, wa-
terproof, self-levelling, road, fast-hardening, high-strength
and other types of concrete… I cannot even name them
all. But these are the facts that describe best the progress
that has occurred in the technology of concrete produc-
tion during our existence. 

What’s the late trend? What concrete is used most?
When I started working at the company 20 years ago, the
hot new product was self-thickening concrete. We were
one of the first ones in the Czech Republic to supply these
highly liquid mixtures for the construction of the Zlí-
chovský tunnel, which makes part of the inner-city ring

road. Almost every Prague resident knows this tunnel
today and nobody even gives a thought to how modern
the technology was used when covered in concrete then.
Some years later, we started enforcing Anhyment cast an-
hydrite screeds at our constructions. At that time, it was
a hot new product but now represents a natural part of
flooring in residential buildings. This was followed by Cem-
Flow, a cast cement screed, and the most sought-after
concrete today is the Permacrete concrete, which is in-
tended for waterproof concrete structures. 

What concrete do you think will evoke interest in future?
Tremendous interest has lately been shown in various spe-
cial concretes. It is common for architects to leave struc-
tures from raw concrete visible and open in their buildings
and this brings coloured concrete within its structure, con-
crete with an unusually finished surface and others to the
fore. Future trend, however, includes high-quality and ul-
trahigh-quality concrete. Those are special mixtures, which
achieve exceptional strength and resilience. We have al-
ready managed to produce concrete with a strength of
240 MPa. Such concrete is utilized in various special struc-
tures for which a long life-span and high quality are of sig-
nificant importance. Another advantage of structures made
from these mixtures is also their light build when retaining
the same or better physical-mechanical properties.

That sounds amazing. Have you already applied such con-
crete somewhere? 
Yes, we have. Some years ago, we developed this product
with the name Topcrete and supplied it in the form of
transport concrete for the construction of the footbridge
in Čelákovice. This, at that time a unique structure, had to
be dimensioned for pedestrians and cyclists as well as the
crossing of emergency vehicles of 3.5 tons. The thickness
of the bridge segment is, thanks to the use of Topcrete
concrete, only 6 cm. Thanks to its uniqueness, this struc-
ture received several international awards, including
a prestigious prize by an American company for concrete
structures. It is a unique success in the professional
sphere. Currently, we supply this material of the future for
the construction of yet another similar structure, a foot-
bridge across the Vltava River in Lužec. It is a real experi-
ence to monitor the application of this unique material. 

A few years ago, you came to the market with cooled con-
crete – a technology which is rather common in southern
countries. What preceded this decision? 
It was contributed by the fact that summers have lately
been longer and warmer than some 10 years ago, but the
main reason is the emphasis put on the quality of concrete
structures and their lifespan. Due to heating, the concrete
strains and this can result in cracking. The cracks normally
reduce the structure’s overall quality, its lifespan, durabil-
ity, waterproofing properties and aesthetic qualities. Our
first experience with concrete cooling is from the times of
the construction of Trojský Bridge, when we tried to cool
the concrete with liquid nitrogen. Now, we have had equip-
ment for the production of icy water fitted for three years

TBG Metrostav s.r.o. was founded in.
1995. They deal with the production.
and transportation of concrete mixtures.
and belong to the Heidelberg Cement.
Group and Metrostav Group..

Návrh integrace 
betonárny Libeň 
do okolí.
Proposal of integra-
tion of the concrete
plant Libeň into the
landscape
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in our largest concrete plant in Libeň. We are the first in
the Czech Republic who offer these services in summer
and a number of enlightened investors already require
concrete cooking. 

Let’s get back to TBG METROSTAV. How did the company
itself change?
The company has expanded since it was founded. Origi-
nally, we only had two concrete plants – Rohanský ostrov
and Zličín. The concrete plant in Zličín was replaced by
a shopping centre and the concrete plant was relocated
to Radlice and complemented with concrete plants in Pís-
nice, Libeň and Hloubětín. Now we have five of them and
one mortar plant. We also have the largest fleet of con-
crete pumps in the Czech Republic, these being dominated
by a maxi-pump with a shoulder reach of 58 m. We also
operate several dozen automatic mixer trucks and have
about one hundred employees. TBG Metrostav and their
subsidiary companies, TBG Pražské malty and Pražské be-
tonpumpy a doprava belong to the most significant ones in
the area of concrete production.

You mentioned your employees. How are you doing with
regards to personnel? 
People are the most valuable item for us. We are aware
that good employees are the most important assets the
company has. We make sure that everyone has the nec-
essary knowledge and qualifications for their position. We
require self-reliance, strong-mindedness and a willingness
to work and in return we provide our employees with ex-
cellent conditions and the human approach. This helps our

collective to be stable and of a high level. All this has a pos-
itive response with our business partners to whom we will
always accommodate willingly and assist with their issues. 

Environmental protection has been the trend of latter
years. How do you approach this issue? 
Environmental protection should be a priority to everyone.
We have operations in city centres, so we focus on this
topic even more. Dust filters, sewage treatment plants, au-
tomatic mixer trucks with low emissions – all these are
features without them a modern concrete plant cannot do
today. But we are doing even more – two of our concrete
plants are situated near Prague’s centre, on the banks of
the Vltava River. Thanks to direct connection with the river,
we use ecological shipping transportation for aggregate
instead of heavy lorries. One ship can take the same
amount of material as 33 lorries. It means that less than
10,000 lorries a year enter the capital. That way we save
the streets and residents of the capital city as well as the
environment surrounding sand and stone quarries from
where we bring the material, and roads and motorways
that lorries would usually use. That’s our particular con-
tribution with regards to ecology. This is how concrete
plants are also supplied in other European cities such as
Paris, Brussels and Hamburg, where they realized shipping
transportation’s contribution long ago. 

Which way then is TBG Metrostav heading under your man-
agement? 
Our clear goal is to remain a reliable partner to our busi-
ness partners. We want them to require us for their pro-
jects. To know that if it is TBG Metrostav supplying the
concrete, it will always end up as top grade. In practice,
this means to produce top class concrete accompanied by
a perfect service as well as to be able to listen to colleagues
from building sites and help meet their requirements. This
requires experienced staff, modern technologies and rel-
evant knowledge. We have it all. And we do it well. But we
will not stop improving our services as we want to be the
best choice for our partners in the future as well. Our
clients’ trust obliges us. 

PR / PHOTO: TBG METROSTAV

Všechny etapy výstavby pražského metra, tunely Stra-
hovský, Mrázovka, Zlíchovský, Nové spojení, Blanka, čis-
tírna odpadních vod v Praze, kolektory na Václavském
náměstí, Národní technická knihovna, obchodní cen-
trum Chodov, DRN, ELI Beamlines, FA ČVUT, Negrelliho
viadukt aj.

All stages of the construction of Prague’s underground,
Strahovský, Mrázovka, Zlíchovský, Nové spojen and
Blanka tunnels, the sewage treatment plant in Prague,
collectors at Wenceslas Square, the National Technical
Library, shopping centre Chodov, DRN, ELI Beamlines,
FA ČVUT, Negrelliho viadukt and others.

NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ STAVBY TBG METROSTAV

SOME SIGNIFICANT BUILDINGS BY TBG METROSTAV 
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ZELENÁ LIBUŠ (PRAHA 12)

TULIPA TŘEBEŠÍN (PRAHA 3) REZIDENCE MODŘANKA (PRAHA 12)

AFI Europe dokončila výstavbu třetí fáze
projektu Tulipa Třebešín v Praze 3. Bytový
dům má 133 jednotek o velikostech od
1+kk do 4+kk s balkonem, terasou anebo
zahradní terasou. Všechny byty jsou
již prodány a noví majitelé se budou moci
nastěhovat na přelomu května a června.
Projekt Tulipa Třebešín zahrnuje celkem
čtyři etapy výstavby se 750 standardními
byty a dalšími 25 luxusními byty v pěti vi-
ladomech. Aktuálně se staví již čtvrtá
fáze, která bude dokončena letos na pod-
zim letošního roku. Součástí projektu je
park a již fungující mateřská školka pro
60 dětí.

AFI Europe has completed construction of
the third phase of the Tulipa Třebešín project
in Prague 3. The housing block comprises
133 units with layouts ranging from bedsit +
kitchenette to three-bedroom apartments
with balcony, terrace or garden patio. Alre-
ady all the apartments have been sold and
the new owners will be able to move in at the
turn of May and June. The Tulipa Třebešín
project includes a total of four development
stages with 750 standard apartments and
25 luxurious ones in five villa houses. The
fourth phase is currently under construction
and will be completed in the autumn of this
year. The project also includes a park and an
already functioning nursery school with a ca-
pacity for 60 children. 

Developer: AFI Europe

V letošním prvním čtvrtletí zahájí Horizon
výstavbu poslední etapy Rezidence Mo-
dřanka, jež doplní celý komplex o poly-
funkční dům s 50 byty a komerčními
prostorami. Ve čtyřech předchozích eta-
pách bylo postaveno a prodáno téměř
300 bytů. V atriu mezi domy vznikl park
přístupný širokému okolí s venkovním
muzeem odkazujícím na historii Modřan.
Rezidence Modřanka je druhým rezi-
denčním projektem v ČR s certifikací
BREEAM. Mezi udržitelná řešení patří
v Modřance mj. technologie nuceného
větrání s rekuperací.

In the first quarter of this year, Horizon is to
commence construction of the last stage of
Residence Modřanka, which is to comple-
ment the whole complex by a polyfunctional
housing blocks with 50 apartments and
commercial premises. The four previous
stages included the construction of almost
300 apartments which have now been sold.
In the atrium between the houses, there is
a park that is open to the general public and
includes an outdoor museum referring to
the history of Modřany. The Residence Mo-
dřanka is the second residential project in
the Czech Republic with BREEAM certifica-
tion. Sustainable solutions in Modřanka,
amongst others, include technologies of for-
ced ventilation with heat recovery.

Developer: Horizon Holding 

Společnost JRD kolaudací dokončila vý-
stavbu rezidenčního projektu Zelená
Libuš. Osmipodlažní bytový dům Zelená
Libuš s 66 „zdravými“ byty v dispozicích
1+kk až 5+kk se nachází v lokalitě s bo-
hatou dopravní sítí. Součástí projektu je
dětské hřiště, komunitní zahrádky, pří-
prava pro instalaci nabíjecích stanic pro
elektromobily nebo chytrá lavička využí-
vající solární energii pro připojení k in-
ternetu nebo dobíjení mobilního telefonu.
Zelená Libuš je koncipována v energe-
ticky úsporném standardu, jenž charak-
terizuje využití udržitelných materiálů
a technologií, včetně řízeného větrání
s rekuperací tepla.

JRD company completed the development
of the residential project Zelená Libuš with
final building approval. The eight-storey
housing block Zelená Libuš with 66 ‘heal-
thy’ apartments with layouts ranging from
bedsit + kitchenette to four-bedroom apart-
ments is situated in a location with a rich
transportation network. The project inclu-
des a children’s playground, community
gardens, preparation for the installation of
charging stations for e-cars and a smart
bench that uses solar energy for internet
connection and charging of mobile phones.
Zelená Libuš is designed in the energy effi-
cient standard, which is characteristic for
its utilization of sustainable materials and
technologies, including controlled ventila-
tion with heat recovery. 

Developer: JRD

V ZAHRÁDKÁCH (PLZEŇ)

Dva ze čtyř bytových domů plzeňského
bytového projektu V Zahrádkách budou
určeny k družstevnímu bydlení. Dohodli
se na tom developerská společnost Tri-
gema, která od počátku celý projekt roz-
víjí, se Stavebním bytovým družstvem
Praha. Areál čtyř bytových domů V Za-
hrádkách s celkem 108 byty v dispozicích
1+kk až 4+kk vyroste do konce letošního
roku u Obchodního centra Plzeň, nabízí
jedno až čtyřpokojové byty. Parkování
bude pro budoucí rezidenty vyhrazeno
v podzemních garážích každého z domů.
Jde o druhý bytový projekt, který Tri-
gema v Plzni zajišťuje.

Two out of four residential buildings from
the residential project V Zahrádkách in
Plzeň are intended for co-operative hou-
sing. This was agreed by the development
company Trigema, which has been develo-
ping the whole project from the beginning,
with the SBD Praha (Building Housing Co-
operative Praha). The complex of the four
housing blocks V Zahrádkách with a total 
of 108 apartments with layouts ranging
from bedsit + kitchenette to three-bed-
room apartments is to emerge before the
end of this year by the Shopping Centre
Plzeň. Future residents will have parking
spaces in the underground garages in each
of the buildings. It is the second residential
project of Trigema in Plzeň. 

Developer: Trigema
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ARE NOT FOR SALE.
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Díky svým vlastnostem, vysoké odolnosti, barevné stá-
losti, variabilitě použití a široké škále barev, z níž

mohou architekti a designéři vybírat, je ideálním staveb-
ním materiálem i designovým prvkem pro aplikaci v sou-
kromých i komerčních projektech. V realizacích se
nejčastěji využívá pro výrobu pracovní desky do kuchyně,
koupelnových desek či obkladů, ale uplatnění najde i pro
vysoce kvalitní dlažbu, schodiště, stoly, bary a recepce. 

Z ČECH DO CELÉHO SVĚTA
V České republice je pouze jediná firma, která se zabývá vý-
robou tohoto materiálu. Společnost Technistone sídlí
v Hradci Králové a patří mezi světově známé výrobce tvr-
zeného kamene. Vysoce odolné desky TechniStone®

v tloušťce 12, 20 a 30 mm tvoří z více než 90 % přírodní su-
roviny v podobě nejrůznějších písků, jemných až hrubých
frakcí křemene či žuly. Proces vlastního vývoje výrobků až
po kontrolovanou distribuci prostřednictvím rozsáhlé dis-
tribuční sítě v desítkách zemí světa staví Technistone mezi
nejvýznamnější a nejinovativnější firmy v oboru. Kvalitu
materiálu dokládá i řada mezinárodně uznávaných certifi-
kací. Vývoj nových dekorů a povrchových úprav, reflektu-
jící aktuální designové trendy i zákaznické preference lo-
kálních odbytišť, zaručuje originální vzhled výrobků
inspirovaný přírodou a její živelnou krásu. Stadion Lusail
Iconic v Kataru, mezinárodní letiště J. F. Kennedyho v USA,
Design Studio Porsche v Německu, terminál 5 na letišti
Heathrow ve Velké Británii, Hilton Hotel v Polsku, Shopping
Mall Milenium v Číně, to je jen několik málo jmen světových
referencí, kde se TechniStone® hrdě prezentuje. Brzy se na-
víc představí v jedné z nejvyšších budov v Evropě.

MATERIÁL PRO TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ INTERIÉRY
Velkoformátové desky TechniStone® se vyrábějí ve čty-
řech moderních povrchových úpravách – zákaznicky nej-
oblíbenější Polished, nadčasový Matt, Rained s téměř plas-
tickou strukturou a Terra povrch s 3D reliéfem. Tento rok
představil Technistone novou kolekci nesoucí se v duchu in-
dustriálního stylu s výstižným názvem TREND. Jeho čtyři ne-
otřelé barevné variace v sobě ukrývají nádech populární
městské architektury s dotekem čisté přírodní krásy.

Materiál TechniStone® patří do technologicky vyspělých
interiérů, s pečlivě specifikovanými detaily, vkusně vybave-
ných osobních i kancelářských prostor. Současné rychlé
tempo života si žádá precizně řešené, fungující a zdravé pro-
středí, které nás denně obklopuje ať už v soukromém, nebo
profesním životě.

UMĚNÍ SE SPOJUJE S INTERIÉROVÝM DESIGNEM
Umělecký ateliér Gordana Glass v Bratislavě se díky tvrze-
nému kameni proměnil v unikátní místo, kde se umění
spojuje s interiérovým designem a získává tak další rozměr.
TechniStone® je součástí designové kolekce The Spirit of
Glass & Beauty in Stone, vytvořené ve spolupráci s mezi-
národně uznávanou sklářkou Gordanou tvořící pod značkou
Gordana Glass®. Kombinace moderního materiálu a origi-
nálních děl ze skla a drahých kovů vytváří dominantu top
class interiérů s nádechem luxusu, krystalizujícího z pod-
staty přírodních materiálů. PR

WWW.TECHNISTONE.COM

This is due primarily to its mechanical properties, high re-
sistance, colour stability, flexible application and wide range

of available colours from which designers and architects are

The popularity of hardened stone or.
quartz in modern international projects.
is constantly on the rise..

Tvrzený kámen neboli quartz je ve světě.
moderní architektury běžně používaným.
a stále vyhledávanějším materiálem..

Český tvrzený kámen pro světové projekty

The Czech hardened stone for international
projects

Ambiente Light, 
kolekce Trend
Ambiente Light,
Trend collection
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able to choose. It has become the ideal building material for use
in private and commercial projects. In most cases, its appli-
cation has been extensively in the production of worktops in
the kitchen, bathroom slabs or wall treatments. In addition, it
has also been technically utilised for fabrication of high-qual-
ity paving, staircases, tables, bars and reception areas. 

FROM CZECHIA TO THE WHOLE WORLD
Technistone with its seat in Hradec Králové is the only com-
pany in the Czech Republic involved in the manufacture of
hardened stone and an industry leader. All products are
made of 90% naturally occurring materials. The high-re-
sistance TechniStone® slabs of 12, 20 and 30mm thick-
nesses are made from materials such as sands, coarse and
fine aggregates or granite. The special development con-
cept of Technistone and its advanced international distri-
bution network has, without doubt, made it a reference as
one of the leading innovative and world-renowned compa-
nies in this field. The quality of the materials used and the
numerous international certifications attest to this.

The development of new trends in decors and surface fin-
ishes reflecting contemporary design and customers pref-

erences in the local market necessitates the introduction of
products inspired by nature and its untamed beauty. Some
of the iconic international projects where Technistone can
proudly point to the use of its products include the Lusail Sta-
dium in Qatar, J. F. Kennedy International Airport in the USA,
Porsche Design Studio in Germany, Terminal 5 of Heathrow
Airport, Great Britain, Hilton Hotel in Poland, and the Millen-
nium Shopping Mall in China. Soon the use of Technistone
products will be seen in one of the tallest buildings in Europe.

MATERIAL FOR TECHNOLOGICALLY ADVANCED 
INTERIORS
Large-format TechniStone® slabs are manufactured in four
versions with modern finishes. The most popular with cus-
tomers are the Polished, timeless Matt, Rained with an al-
most plastic structure and Terra finish with 3D relief. This
year, Technistone presented a new collection inspired by
industrial style fittingly named TREND. Four unusual colour
variations embody popular urban architecture with
a touch of pure natural beauty.

TechniStone® products are suitable for technologically
advanced interiors with detailed specifications and so-
phisticated personal and office settings. The continuous
rush of everyday life requires a well-conceived, functional
and healthy approach to our surrounding environment
whether private, professional or commercial.

ART AND INTERIOR DESIGN MERGE
The art studio Gordana Glass in Bratislava has been trans-
formed into unique structures where art and interior de-
sign merge resulting in a totally new dimension. Techni-
Stone® is part of the current design collection ‘The Spirit of
Glass & Beauty in Stone’ produced with the world-
renowned glass maker Gordana Glass®. The combination of
modern high-tech materials and the accompanying origi-
nal works of glass and precious metals makes a stunning
luxe high-class interior of naturally occurring materials.

PR
WWW.TECHNISTONE.COM
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Serenia The Palm
Residences, Dubaj,
Spojené arabské
emiráty
Serenia The Palm
Residences, Dubai,
UAE

Ateliér Gordana
Glass, Bratislava 
Gordana Glass 
studio, Bratislava
Zdroj: Andrea
Ehrenreich
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Hnacím motorem veletrhu jsou technologie společnosti
a hlavním tématem je finančně dostupné bydlení. „Na

2 190 vystavovatelů ze 45 zemí, více než 46 000 návštěv-
níků ze 76 zemí, otevření další haly: EXPO REAL 2019 byl
větší než kdy předtím,“ uvádí Klaus Dittrich, generální ře-
ditel Messe München, a dodává: „Silná účast odráží pozi-
tivní očekávání realitního sektoru v tomto roce.“ Navíc se
toto odvětví intenzivně zabývá inovacemi, aby bylo možné
zjednodušit procesy a prezentovat nová řešení trhu. S nově
otevřenou halou NOVA3 vznikla na EXPO REAL pro tento
účel centrální platforma. „Jsme ohromeni, jak dobře byla
tato nová nabídka přijata,“ říká K. Dittrich.

NÁRŮST DIGITALIZACE
Pokud se chcete vydat na cestu digitální transformace,
„je pro vás hala NOVA3 přesně to správné místo: Prezentuje
se zde více než 60 startupových firem a spousta dalších
mladých technologických společností s řešeními v rámci
celého řetězce hodnot,“ říká Claudia Boymanns, projektová
manažerka veletrhu EXPO REAL, a doplňuje: „Věříme, že tato
inovační platforma bude i v následujících letech středobo-
dem zájmu veletrhu EXPO REAL.“

EXPO REAL 2019 V ČÍSLECH
46 747 účastníků ze 76 zemí (2018: 45 058/73) přijelo na
EXPO REAL do Mnichova, což je nárůst o 3,8 %. Tento cel-
kový počet lze rozdělit na 22 065 odborných návštěvníků
(2018: 22 029) a 24 682 zástupců firem (2018: 23 029).
Nejlepších 10 zemí po Německu, co se návštěvnosti týká:
Velká Británie a Severní Irsko, Nizozemsko, Rakousko, Pol-
sko, Švýcarsko, Francie, Česká republika, Lucembursko,
USA a Španělsko. 

2 190 vystavovatelů (nárůst o 4,5 % oproti 2 095 v roce
2018) přijelo ze 45 zemí. Kromě Německa bylo mezi deseti
nejvýznamnějšími vystavovateli: Rakousko, Nizozemsko,
Švýcarsko, Polsko, Velká Británie a Severní Irsko, Francie,
Rumunsko, USA, Česká republika a Lucembursko.

Letošní ročník veletrhu se koná ve dnech 5.–7. října
a uzávěrka přihlášek na letošní ročník je již 20. března.
Pokud budete chtít spočítat celkové náklady i položkově,
obraťte se na info@expocs.cz

RED

One engine for growth at the show are technology com-
panies, and a central theme is affordable housing.

“2,190 exhibitors from 45 countries, more than 46,000
participants from 76 countries, and an additional exhibition

Despite all the talk about a possible.
downturn, the international real estate.
sector is expecting 2019 to be another.
successful year. And it has turned out.
in even greater numbers at this year’s.
EXPO REAL, to push ahead with future.
real estate projects..

Přestože se diskutuje o možném poklesu, mezinárodní realitní.
sektor očekává další úspěšný rok – a využívá větší účasti na.
veletrhu EXPO REAL k podpoře budoucích realitních projektů..

EXPO REAL 2020 – silný jako 
segment realit

EXPO REAL 2020 and real estate 
– strong showing by both
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hall: In 2019 EXPO REAL was bigger and more international
than ever,” reported Klaus Dittrich, Chairman and CEO of
Messe München, and he adds: “The strong participation re-
flects the upbeat expectations of the real estate sector for
this year.” The sector is also concentrating closely on in-
novations aimed at simplifying processes and on present-
ing new market solutions. With the newly opened hall
NOVA3, EXPO REAL has created a central platform for this.
“We are impressed at how well this new offering was re-
ceived,” says K. Dittrich.

DIGITIZATION PICKS UP SPEED 
Anyone wanting to go down the road of digital transfor-

mation “will find just the right place in the NOVA3 hall,”
said Claudia Boymanns, Exhibition Director of EXPO REAL,
and adds: “We are confident that this innovations platform
will again be a big attraction at EXPO REAL in the years to
come.” 

EXPO REAL 2019 IN FIGURES 
46,747 participants from 76 countries (2018: 45,058/73)
came to EXPO REAL in Munich, an increase of 3,8%. The
total number of participants can be divided into 22,065
trade visitors (2018: 22,029) and 24,682 company repre-
sentatives (2018: 23,029). The top ten countries of origin
among the visitors were (after Germany): United Kingdom,
Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, France, Czech
Republic, Luxembourg, the US and Spain. 

The 2,190 exhibitors (a rise of 4.5% compared to 2,095
in 2018) came from 45 countries. The top ten countries of
origin among the exhibitors were (after Germany): Austria,
Netherlands, Switzerland, Poland, UK, France, Romania,
US, Czech Republic and Luxembourg.

This year’s EXPO REAL will be held from 5th to 7th Octo-
ber. The deadline for this year applications is on 20th March.
If you want to calculate both the total costs and item by
item, please contact info@expocs.cz.

RED

projekty / projects
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EXPO-Consult + Service, spol. s r. o.
Tel. +420 545 176 158, 545 176 160 
info@expocs.cz

exporeal.net

Secure your exposure at the trade fair. 
Apply now at exporeal.net/application  
Application deadline: March 20, 2020

Your next  
big project.
Make it real—become an exhibitor  
at EXPO REAL.

23rd International Trade Fair for Property and Investment

October 5–7, 2020 | Messe München

Connecting Global Competence
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Nový vlastník průmyslové zóny v Pardubicích plánuje investovat.
do areálu přes 1 mld. Kč. Chce se zaměřit na práci s životním.
prostředím a zejména na šetrné zacházení s vodou, aby omezil.
odtok dešťové vody z území..

Brownfieldy v posledních letech přitahují zájem hlavně
z důvodu nedostatku zelených pozemků k výstavbě. Pří-

chod investora s jasným záměrem a vizí znamená pro kaž-
dou tmavou a zanedbanou část města novou příležitost pro
obnovu a rozkvět. Příkladem je nedávný vstup Star Capital
Investments do Průmyslového parku Pardubice. Investor
koupil areál v srpnu loňského roku a pustil se do razantních
změn. Na část parku ze 70. let v souladu s demoličním vý-
měrem uvolnil plochu pro výstavbu nové hi-tech haly, další
objekty čeká zásadní rekonstrukce. Část areálu je volná pro
další development, záměrem ale není maximální zastavě-
nost, ale optimalizace využití stávajícího území.

INVESTICE POZVEDNE CELÉ MĚSTO
„Uvědomujeme si, že nejvhodnější strategií je zachování
dostatečné zásoby kvalitních, výborně vybavených rekon-
struovaných prostor v kombinaci s novými moderními plo-
chami kategorie A. Cílem je přilákat provozy s vyšší přida-
nou hodnotou, které ne vždy potřebují nablýskané
prostory, spíše potřebují prostory rozumně vybavené vyš-
šími kapacitami sítí, jeřáby, ventilací apod. Ve správné
kombinaci prostorů, které přinesou kapacity pro měst-
skou logistiku, tkví úspěch průmyslových areálů v cen-
trálních částech měst jako je náš park v Pardubicích,“
uvádí Jaroslav Kaizr, jeden z předních českých odborníků na
průmyslový development, který pro Star Capital Invest-
ments spravuje průmyslové portfolio.

Nová výrobní hala o velikosti 19 000 m2 se staví pro
společnost Faurecia, která se zabývá výrobou plastových
a textilních dílů pro automobilový průmysl. S jejím dokon-
čením se počítá v září. V původních halách proběhne mo-
dernizace sítí včetně topného systému, zlepšená izolace
přinese kvalitnější pracovní prostředí. „Dbáme i na okolí
parku – chystáme kultivaci zeleně, která bude mít pozitivní
vliv na hodnotu nemovitostí v sousedství,“ dodává J. Kaizr.

VODA NAD ZLATO
Další velkou výzvou pro investora je nakládání s vodou
v celém areálu. V minulosti docházelo k čerpání podzemní
vody pro spotřebu parku, přitom dešťová voda neřízeně od-
tékala pryč. To byla velká škoda s ohledem na výborně
savé podloží, které se v lokalitě nachází.

„Areál má podloží ze štěrkopísků, které dokážou dešťo-
vou vodu velmi efektivně vsakovat. Místo jejího rychlého
odtoku do kanalizace tak může být dešťová voda pro-
střednictvím systému obrácených studní vsáknuta a od-
váděna do rezervoáru podzemní vody, který se nachází
pod pozemkem. Lze tak otočit směr vody a místo odčer-
pávání podzemních zásob je možné je doplňovat přímo
v místě,“ uvádí Tomáš Budař, jednatel společnosti De-
maco, která má development parku na starosti. 

„Tento postup je velmi odlišný od toho, který jsme ne-
dávno uplatnili v jiné lokalitě při stavbě haly na jílovitém
podloží. Jíl neumožňuje vodu na místě zavsakovat, proto
nekultivovaný pozemek přispíval k nerovnovážné vodní bi-
lanci v území. Vybudovali jsme tedy kapacitní retenční ná-
drž, která usměrnila odtok vody a zároveň jsme se s ná-
jemcem, výrobní společností Cataler, domluvili na využití
dešťové vody ve výrobním procesu. Otázka nakládání s vo-
dou je stále aktuálnější, proto pro každý pozemek hle-
dáme optimální řešení,“ vysvětluje Tomáš Budař. 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA UPROSTŘED MĚSTA
Přes všeobecně rozšířený názor, že průmyslový park patří
spíše na okraj obce, je vhodné ke každé lokalitě přistupovat

Brownfieldy a voda

Brownfields and water
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individuálně. Starší průmyslové areály uprostřed městské
zástavby nemá smysl rušit, pokud se nacházejí v území, kde
by byl např. zájem o bydlení minimální. Jmenujme třeba Ko-
lín, kde se průmyslová zóna nachází hned vedle vlakového
nádraží. „V takovém případě je vhodné park spíše zainves-
tovat a pozvednout, aby přilákal nové nájemce s provozem
s vyšší přidanou hodnotou. To je cesta, na kterou bych
směřoval české brownfieldy,“ uzavírá Jaroslav Kaizr. 

JK / FOTO: DEMACO

Brownfields have, over the past year, mainly attracted in-
terest due to a lack of green land available for devel-

opment. An investor with a clear plan and vision represents
a new opportunity for the revival and boom for each and
every dark and dilapidated part of town. This is, for in-
stance, evident on Star Capital Investments’ recent en-
trance to the Industrial Park Pardubice. The investor pur-
chased the complex last August and instituted dynamic
changes. In compliance with the demolition notification, he
released a part of the section from the 1970s for the con-
struction of a new hi-tech hall and other buildings await
fundamental reconstruction. Part of the complex is vacant
for further development. The aim does not lie in the max-
imal development of the area, but optimization lies in the
utilization of the existing area. 

THE INVESTMENT WILL IMPROVE THE WHOLE TOWN 
“We are aware of the fact that the most suitable strategy
is to retain a sufficient stock of quality and well-equipped
reconstructed premises in combination with new modern
A class premises. The aim is to attract operations with
higher added value, which don’t always need shiny
premises but more likely those that are sensibly fitted with

a higher capacity of services, cranes, ventilations, etc.
A good combination of premises, which are to bring ca-
pacity for urban logistics, promises success for industrial
complexes in central parts of towns, just like our park in
Pardubice,” says Jaroslav Kaizr, one of the leading Czech
specialists in industrial development, who manages the
industrial portfolio for Star Capital Investments. 

A new 19,000 sq m production hall is being built for Fau-
recia, which specializes in the production of plastic and tex-
tile parts for the automobile industry. Completion is sched-
uled for September. The original halls will undergo
modernization of services, including the heating system,
and improved insulation will bring a better-quality working
environment. “We also pay attention to the surroundings
of the park – we are preparing the cultivation of greenery,
which will have a positive influence on the value of prop-
erties within the neighbourhood,” adds Mr. Kaizr. 

WATER ABOVE GOLD
Another tremendous challenge for the investor is water
management within the whole complex. In the past, under-
ground water was drawn for park consumption whilst rain-
water flowed away uncontrolled. It was a great shame with
regards to the massive absorbent bedrock in that location.

“The bedrock within the complex comprises sandy gravel,
which can absorb rainwater very effectively. Apart from a fast
outflow to the canalization, rainwater can be absorbed
through a system of upside-down wells and conducted to
a reservoir of underground water, which is positioned un-
derground. This allows one to turn the direction of water and
the place of draining the underground resources can be re-
filled on the spot,” states Tomáš Budař, Company Director at
Demaco, which is responsible for the park’s development. 

“This approach is very different from the one that we
have recently applied in another location when con-
structing a hall on clay bedrock. Clay doesn’t allow for wa-
ter to absorb directly on the spot and that is why the un-
cultivated land contributed to an imbalance of the water
balance in the area. That is why we built a capacity reten-
tion basin, which directed water outflow and also agreed
with the tenant, the production company Cataler, to uti-
lize rainwater in the production process. The issue of wa-
ter management is more and more acute, so we seek an
optimal solution for every plot,” explains Tomáš Budař. 

INDUSTRIAL ZONE IN THE TOWN CENTRE
Despite the generally spread opinion that industrial parks
rather belong to the outskirts of a municipality, it is ap-
propriate to approach every location individually. There is
no point in closing older industrial complexes situated in
the centre of urban development if they are situated in an
area which would only generate minimal interest in hous-
ing. We will, for instance, speak about Kolín, where the in-
dustrial zone is situated right next to a railway station. “In
such a case, it is convenient to develop the park and im-
prove it in order to attract new tenants with operations
with added values. This is the manner in which I would di-
rect Czech brownfields,” concludes Jaroslav Kaizr. 

JK / PHOTO: DEMACO
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The new owner of the industrial zone in Pardubice.
is planning to invest more than CZK 1 billion into.
the complex. He wants to focus on working with.
the environment and primarily friendly water.
management in order to restrict the outflow of.
rainwater from the area..
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Unikátní stavební komplex, plný kontrastů poskládaných.
do harmonického celku vybudovala v Novém Boru.
společnost LASVIT, světově uznávaný výrobce designových.
svítidel a skleněných instalací na míru. Má symbolizovat.
obnovu sklářství v regionu..

Historické roubenky se snoubí s moderní architekturou.
Citlivě obnovené památkově chráněné barokní stavby

z roku 1790 doplňuje dvojice nových domů. Černý a skle-
něný. První jakoby uzavřený do sebe, druhý zářící jako lu-
cerna projasňuje náměstí. „Naše nové sídlo není jen
klasickou kanceláří, je ukázkou vize inspirovat svět. Je sym-
bolem naší lásky ke světlu,“ popisuje Leon Jakimič, zakla-
datel společnosti LASVIT. Domy, které sloužily už před více
než 200 lety sklářům a později v nich sídlily sklářská škola
a brusírna, se znovu spojily se sklem. 

INSPIRACE MINULOSTÍ
Nová centrála Lasvitu na Palackého náměstí má i moderní
funkční designový interiér. Zaměstnanci v něm našli klid
k práci, prostor pro snadnou komunikaci i relaxaci. Bu-
dovy, v nichž se potkávají světově uznávaní umělci i de-
signéři, musely navíc splnit i složité technické výzvy.„Na-
příklad, aby tam bylo možné zákazníkům předvádět desítky
metrů dlouhé a tuny vážící skleněné instalace, které do-
kážou reagovat na hudbu, nebo se pohybovat podle přání
klienta v různých světelných podmínkách,“ popisuje mluvčí
firmy Jitka Plchová. Do výběru architektonického řešení se
zapojil i známý český architekt, popularizátor a kritik ar-
chitektury Adam Gebrian. 

Skleněný dům pokrývají celoplošně skleněné čiré prů-
svitné tašky. Tvarem a reliéfem připomínají břidlici. LASVIT
je vyvinul právě pro tuto stavbu. „Inspirovali jsme se tra-
diční břidlicovou taškou. Ta se používala na stavbách na Če-
skolipsku dávno v minulosti,“ vysvětluje architekt  Štěpán
Valouch ze studia OV-architekti, které za projektem stojí.
Stejně „nakoso“ je obložený speciální černou cementovou
obkladovou taškou i černý dům. Stal se skladem i prosto-
rem k představení nových artefaktů, zatímco skleněný
dům je knihovnou vzorků a prostorem pro jednání.

NEKONEČNÁ PŘEKVAPENÍ
Už samotný vývoj speciálních skleněných tašek byl složitým
procesem, jemuž se architekti museli podřídit. Vedle sklářů
do projektu vstupovaly i další okolnosti – legislativa, pa-
mátková péče nebo statika. „O to větší pak byla radost, když

všechno fungovalo,“ přiznává Š. Valouch a vzpomíná, že
každý kontrolní den přinesl nějaké překvapení. Jako při
většině rekonstrukcí se ukázalo, že skutečný stav domu je
horší, než se odhadovalo, že práce půjdou pomaleji, obnova
se prodlouží a podraží. „Uvnitř domu jsme narazili na 20 m
hlubokou studnu, která nebyla zanesená v žádných zá-
znamech. Nezakryli jsme ji, ale vyzdili a zabudovali do ní
osvětlení. Překrývá ji skleněná podlaha a dnes se nad ní
odehrávají pracovní schůzky,“ poznamenává architekt.

Zamilováni do skla

In love with glass

Skleněný dům svítí
do centra města
jako lucerna.
The Glass House
shines into the town
centre as would
a lantern.
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Dalším unikátem je i betonová stropní klenba v zasedačce,
kde se vzorky skla čaruje zvenčí prostupující světlo. „Skle-
něná fasáda přináší velice zajímavé průhledy z nitra,“ po-
tvrzuje Martin Šikola, jednatel LASVIT.

Na rekonstrukci historických částí přispělo vedle Libe-
reckého kraje, kterému objekty před obnovou patřily, i mi-
nisterstvo kultury a město Nový Bor. „Mohli jsme postavit
něco na zelené louce, bylo by to levnější a rychlejší. My jsme
ale chtěli být tady, v centru evropského sklářství, kde to
všechno začalo,“ shrnuje L. Jakimič.

SKLENĚNÁ BUDOUCNOST
Architekti si na výjimečné stavbě vyzkoušeli, že není třeba
se bát experimentů. „Zamilovali jsme se do skla,“ přiznává
Štěpán Valouch. A rozhodně není jediným takto smýšlejí-
cím stavitelem. Velkoformátové zasklení se stalo trendem.
Až 160 000 m2 skleněných fasád vyrobí ročně firma Sipral,
která dodala plášť pro pařížské výstavní prostory Nadace
Louis Vuitton od slavného architekta Franka Gehryho nebo
na architektonicky unikátní kodaňskou spalovnu odpadů
Amager Bakke. V Česku lze její fasády vidět na pražských
projektech Quadrio a Main Point Karlín. Místní skláři umějí
vyrobit i opláštění s fotovoltaickými články a ze skleněných
tyčí vykouzlit třeba i lavičku. LASVIT obložil sklem v minu-
losti mnoho vyhlášených rezidencí na celém světě, např.
hlavní halu hotelu Bellagio Shanghai i umělecké centrum
Kanal – Centre Pompidou v Bruselu.

PETRA LAURIN / FOTO: ARCHIV LASVIT

Historic log houses combine with modern architecture.
The sensitively reconstructed listed Baroque buildings

from 1790 are complemented by two new buildings. A black
one and a glazed one. The first is as if enclosed and the
other is like a lantern brightening up the square. “Our new
headquarters don’t only represent a classic office but a vi-
sion to inspire the world. It is a symbol of our love for
light,” describes Leon Jakimič, founder of LASVIT. The build-
ings that have already served glassmakers more than 200
years ago and later as premises for a glass making school
and glass cutting workshops were connected with glass
again. 

INSPIRATION FROM THE PAST 
The new Lasvit’s headquarters at Palackého Square also
have a modern functional design interior. Staff have found
peace and quiet for their work there as well as a place for
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LASVIT, a globally recognized producer.
of designer lighting and made-to-suit.
glass installation created, in Nový Bor,.
a unique building complex full of contrasts.
assembled into a harmonious unit. It is.
to symbolise the revitalisation of the glass.
industry within the region..
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simple communication and relaxation. The buildings,
where globally known artists and designers meet, also had
to meet difficult technical challenges. “For instance, to
make it possible to show customers dozens of metres long
and tons of glazed installations that can respond to music
or move in different light conditions at the client’s re-
quest,” desicribes Jitka Plchová, spokesperson for the
company. The tender for the architectural solution was
also entered by the well-known Czech architect, popu-
lariser and architecture critic Adam Gebrian. 

The glazed house is covered by clear glass tiles. Their
shape and relief resemble slate. LASVIT developed them
specifically for this building. “We were inspired by the tra-
ditional slate tile, which used to be used on buildings in the
Czech-Leipzig region long ago,” explains architect Štěpán
Valouch from the OV-architekti studio, which is behind
the project. The Black House is covered with special black
cement tiles in the same ‘slanted’ way. It became a stor-
age place as well as a place for the introduction of new
artefacts whilst the Glazed House is a library of samples and
a place for meetings. 

ENDLESS SURPRISES 
Only the development of the special glazed tiles was the
difficult process that architects had to conform to. Apart
from glassmakers, there were other circumstances in-
volved in the project – legislation, historic preservation and
structural stability. “All the more was the joy when every-
thing worked,” admits Mr. Valouch remembering that
every control day came with some surprises. As it is in the
case of most reconstruction, it eventually appeared that
the real condition of the building is worse than was esti-
mated, that the work will be slower, revitalization longer
and that it will increase costs. “Inside the building, we
came across a 20 m deep well, which wasn’t registered in
any records. We didn’t cover it but bricked it up and fitted
it with lighting. It is covered with a glass floor and is now
used as grounds for business meetings,” said the archi-
tect. Another unique issue is the concrete ceiling arches
in the meeting room where the light that comes in from
the outside and does magic with the glass samples. “The
glazed façade brings very interesting views from the in-
side,” confirms Martin Šikola, company director at LASVIT.

The reconstruction of the historical sections was con-
tributed to by the Liberec region, which owned the two
buildings prior to the revitalisation, as well as the Ministry
of Culture and the town of Nový Bor. “We could have built
something on green land. It would have been cheaper and
faster. But we wanted to be here, in the centre of the Eu-
ropean glass industry, where everything started,” sum-
marizes L. Jakimič.

GLAZED FUTURE 
The architects tried, on this exceptional building, that it is
not necessary to be frightened of experiments. “We fell in
love with glass,” admits Štěpán Valouch. And he is defi-
nitely not the only contractor who thinks so. Large scale
glazing has become a trend. The company Sipral, which
supplied the sheathing for the exhibitory grounds of the

Louis Vuitton Foundation in Paris by the famous architect
Frank Gehry and the architecturally unique waste inciner-
ator Amager Bakke in Copenhagen makes annually up to
160,000 sq m of glazed facades. As for the Czech Repub-
lic, we can see their facades on Prague projects of Quadrio
and Main Point Karlín. Local glassmakers can also make
sheathing with photovoltaic elements and to, for instance,
conjure up a bench from glass poles. LASVIT has sheathed
many well-known residences worldwide in the past, for in-
stance the hall of the Bellagio Shanghai Hotel and the art
centre Kanal – Centre Pompidou in Brussels.

PETRA LAURIN / PHOTO: LASVIT ARCHIVE 

Unikátní komplex
plný kontrastů po-
skládaných do har-
monického celku
vybudovala v No-
vém Boru společ-
nost LASVIT.
LASVIT created 
a unique complex
full of contrasts 
assembled into 
a harmonious unit
in Nový Bor.
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Na počátku byli lidé zodpovědní na radnici Prahy 1 za rozvoj.
městské části. Měli pocit, že nedokážou být rovnocenným.
partnerem profesionálním developerům, kteří na jejich území.
vstupují s rozvojovými projekty..

Zatímco developeři přicházejí s konkrétními představami
o způsobu využití, tvaru a objemu staveb, radnice má

k dispozici jen regulativy územního plánu. Představa
o tom, co je veřejným zájmem v území, který má radnice
prosazovat, nebývá vyhraněná a často se mění s výměnou
politické reprezentace. V praxi pak jednání mezi radnicí
a developerem probíhá jako dohadování o navyšování ko-
eficientů stanovených územním plánem a o výškové hla-
dině nové zástavby. 

PŘEDOBRAZEM JE VÍDEŇ
Bezprostředním podnětem pro vypracování studie Brány
Prahy se stal plán skupiny Penta na zástavbu v prostoru
Masarykova nádraží a Florence podle projektu kanceláře
Zahy Hadid. Komise pro územní rozvoj, kterou rada měst-
ské části Praha 1 požádala o přípravu návrhu stanoviska
k záměru, si uvědomovala jedinečnost tohoto prostoru na
okraji historického jádra města, jež je zapsáno na seznamu
kulturního dědictví UNESCO. Jde o poslední rozsáhlé roz-
vojové území centra, navíc napojené v podstatě na všechny
dopravní systémy, které se v Praze vyskytují – s výjimkou
letiště. Způsob transformace tohoto prostoru zásadně
ovlivní možnosti přeměny celého rozhraní mezi historickým
jádrem a jeho bývalými předměstími, nyní velmi atraktiv-
ními čtvrtěmi Karlínem, Vinohrady, Žižkovem a Holešovi-
cemi-Bubny. 

Obdobu takového prostoru – a také inspiraci pro jeho
nové městotvorné využití – lze hledat v historii v mnoha
městech bývalé rakousko-uherské monarchie v čele s Vídní.
Tam na místě bývalého opevnění historického jádra vznikly
po jeho odstranění v druhé polovině 19. století okružní sa-
dové třídy obklopené významnými veřejnými budovami,
tzv.ringstrasse. Pražský pokus o ringstrasse však v 19. sto-
letí zůstal jen fragmentem: tři prostorově odloučené parky
s přilehlými významnými veřejnými budovami – Čelakov-
ského sady s Národním muzeem, Vrchlického sady jako
předpolí před dnešní Státní operou a hlavním nádražím
a parčík na Těšnově s městským muzeem. Všechny tyto
prostory byly dodatečně v 70. letech 20. století nemi-
losrdně přeťaty betonem a asfaltem Severojižní magis-
trály. 

MĚSTO PROPOJÍ „SADOVÝ OKRUH“
Studie Brány Prahy si neklade za cíl celý koridor podél Se-
verojižní magistrály definitivně vyřešit, jakkoli je podložena
řadou dílčích studií, projektů a dalších prací z minulosti.
Pouze naznačuje principy, podle nichž by se měly jednotlivé
fragmenty ne zcela podařeného a později zdevastovaného
„sadového okruhu“ propojit, a jak by se měly přeměnit
z bariéry rozdělující město v propojení mezi historickým já-
drem města a jeho předměstími. Měl by vzniknout prome-
nádní řetězec propojených parkových prostor od Štvanice
přes park Těšnov/Švermovy sady, Vrchlického sady a Čela-
kovského sady. Překonají se stávající bariéry představo-
vané kolejištěm Masarykova nádraží, blokem U Bulhara
a provozem na magistrále. Zeleň „sadového okruhu“ v šir-
ším kontextu naváže na Letnou a Stromovku na jedné straně
a na Fügnerovo náměstí a svah do údolí Botiče na straně
druhé. V příčném směru se přes něj napojí na historické já-
dro města zelený masiv Vítkova a Riegrovy sady.

„Sadový okruh“ je přerušován uzly neboli „branami Prahy“
tvořenými veřejnými prostranstvími na křížení s radiálními
tahy nebo průchozími bloky s komerčním využitím vnitrobloků.

Ústředním prostorem „sadového okruhu“ je areál Ma-
sarykova nádraží a Florence. Zde naváže na historické já-
dro polyfunkční centrum s obchody, kavárnami a restau-
racemi v parteru a nad nimi ve vyšších patrech ubytování
v hotelech, kanceláře (komerční i veřejná správa) a také
bydlení. Hlavním magnetem by zde ale mohla být „ná-
rodní knihovna“ pro 21. století – polyfunkční centrum kul-
turních zážitků a informací – jako jádro a iniciační impulz
pro celou transformaci. 

Na opačné straně směrem od centra navazuje Cluster
volného času a zábavy Florenc–Karlín, 24hodinová zábavní
čtvrť, která nikdy nespí a kam by se mohly přestěhovat pod-
niky, které dnes obtěžují obyvatele Dlouhé ulice. Cluster vy-
užije prostor současného autobusového nádraží a návazně
v Karlíně podél Negrelliho viaduktu, popř. i areál bývalých
Karlínských kasáren. 

VIZE PRO BUDOUCNOST
Vedle prostoru Masarykovo nádraží – Florenc uvažuje stu-
die o vytvoření řetězce kulturních objektů podél „sadového

Studie Brány Prahy

The Brány Prahy (Prague Gates) study
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okruhu“– „kulturní a muzejní míle“. Jde o podobnou
formu, jako se místa na okraji historického jádra v posled-
ních desetiletích přeměnila v několika evropských metro-
polích, např. ve Vídni. 

„Kulturní a muzejní míli“ by tvořila stávající i nová zaří-
zení propojená „sadovým okruhem“:
• muzea: Národní muzeum – (Fantova budova dnešního

hlavního nádraží) – (dopravní muzeum Masarykovo ná-
draží) – Městské muzeum – Vojenské historické muzeum
pod Vítkovem 

• divadla a koncertní scény: Státní opera – Divadlo Ponec –
Karlínské divadlo – (možná další scéna např. v areálu bý-
valých Karlínských kasáren) – (Filharmonie Vltavská).

Uskutečnit vizi 21. století inspirovanou skoro 150 let sta-
rou myšlenkou „sadového okruhu“, který se později bo-
hužel stal koridorem podél městské dálnice, jak to pre-
zentuje studie Brány Prahy, je zajisté velmi náročné.
Přeměnu určitě nelze uskutečnit najednou jako jeden pro-
jekt. Vizi nedokáže naplnit ani samo město či jeho městské
části, ani sebesilnější komerční developerská skupina.
Dlouhá doba realizace vyžaduje zásadní shodu o tom, ja-
kou roli by onen „sadový okruh“ či ringstrasse 21. století
s uzly jednotlivých Bran Prahy měly hrát, čím by měly být
pro organismus města, pro jeho obyvatele i návštěvníky. 

Cílem předkládané studie Brány Prahy proto je vytvořit
podklad pro co nejširší diskusi o tom, co by přeměna kori-
doru Severojižní magistrály podél okraje historického jádra
Prahy na „sadový okruh“ 21. století měla sledovat a k čemu
by měly Brány Prahy sloužit a jakou by měly mít celo-
městskou funkci. 

PROF. ING. ARCH. KAREL MAIER, CSC., 
VEDOUCÍ ÚSTAVU PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ FA ČVUT

Whilst developers come along with particular ideas
about the use, shape and size of buildings, the coun-

cil only has outline plan regulations to work with. The idea
about what is in the public interest of the area, which the
council is to promote, does not tend to be clear and often
changes alongside political representation. In practice, ne-
gotiations between the council and a developer then pro-
ceeds in the format of arguments about the increasing of
coefficients set by the outline plan and about the height
level of new development. 

VIENNA AS A MODEL 
The natural initiative for the execution of the Brány Prahy
study was Penta Group’s plan for the development in the
area of Masaryk Railway Station and Florenc in accordance
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At the beginning, there were people.
at Prague 1 council responsible for.
the development of the city district..
They felt that they could not compete.
with professional developers who come.
into their areas with development.
projects..
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with the project by Zaha Hadid’s studio. The committee for
regional development, which the council for Prague 1
asked to prepare a draft of the stand for the plan, was
aware of the unique importance of this area situated on
the outskirts of the historical city centre, which is included
in the list of the cultural heritage UNESCO. It is the last large
development area in the centre, on top of that an area that
is connected virtually to all transportation systems in
Prague – apart from the airport. The method of trans-
forming this area will have a fundamental influence on the
possibilities of the transformation for the whole area be-
tween the historical centre and its former suburbs, now
the very attractive districts of Karlín, Vinohrady, Žižkov and
Holešovice-Bubny. 

Revitalisation of such an area – as well as inspiration for
its new city-forming utilization – can be seen in the history
of many towns of the former Austrian-Hungarian monar-
chy led by Vienna. There, in the place of the former forti-
fication of the historical centre, were, once removed in the
second half of the 19th century, created ring park avenues
surrounded by significant public buildings, the so called
ringstrasse. But Prague attempt at ringstrasse only re-
mained a fragment in the 19th century: three spatially sep-
arated parks with adjacent significant public buildings –
Čelakovského sady with the National Museum, Vrchlic-
kého sady as a frontage for today’s State Opera and the
Main Railway Station and small park in Těšnov with the City
Museum. All these places were, in the 1970s, mercilessly
crossed over by concrete and tarmac of the north-south ar-
terial road. 

THE CITY WILL BE INTERCONNECTED BY A ‘PARK RING’
The Brány Prahy study does not aim to deal definitely with
the whole corridor along the north-south arterial road, no
matter how it is supported by a number of partial studies,
projects and other work from the past. It only suggests
principles according to which the individual fragments of
the not entirely successful and later devastated ‘park ring’
should be interconnected and how they should be
amended, from a barrier that splits the city into an inter-
connection between the historical city centre and its sub-
urbs. There should be a promenade ring of interconnected
park areas from Štvanice through Těšnov park/Švermovy
sady, Vrchlického sady and Čelakovského sady. The exist-
ing barriers of the Masaryk Station tracks, the U Bulhara
block and the traffic on the arterial road, will thus be over-
come. Greenery of the ‘park ring’ will, within a broader ex-
tent, connect onto Letná and Stromovka on the one side
and Fügnerovo Square and the hill towards Botič Valley on
the other. Crosswise, the historical centre will be con-
nected with a green massif of Vítkov and Riegrovy sady.

‘Park ring’ is broken up by junctions or ‘Prague gates’
created by public areas on the junctions with radial roads
or pass-through blocks with a commercial use of inner
blocks. 

The central area of the ‘Park ring’ is the complex of
Masaryk Railway Station and Florenc. There, the historical
centre will be connected to a polyfunctional centre with
shops, cafés and restaurants in a parterre and hotel ac-

commodation, offices (commercial and public adminis-
tration) and housing on all top floors above. The main at-
traction might, however, be the ‘National Library’ for the
21st century – a polyfunctional centre of cultural experience
and information – as a centre and initiative impulse for the
whole transformation. 

On the other side, in the direction from the centre, it is
connected to the Cluster of leisure time and entertainment
Florenc–Karlín, a 24-hour entertainment area that never
sleeps and where the businesses that nowadays disturb
residents of Dlouhá Street could move. Cluster will utilize
the areas of the existing bus station and then in Karlín
along Negrelli Viaduct and possibly also the complex of the
former military barracks in Karlín. 

VISION FOR THE FUTURE 
Apart from the area of Masaryk Railway Station – Florenc,
the study also takes into consideration the creation of
a chain of cultural buildings along the ‘park ring’ – ‘cul-
tural and museum mile’. It is a similar form as is the way
that places situated on the outskirts of the historical cen-
tre changed in the past decades in several European
metropolises, for instance Vienna. 

The ‘cultural and museum mile’ would also comprise
new establishments connected with the ‘park ring’:
• museums: National Museum – (Fanta’s building of today’s

main railway station) – (the transportation museum of
Masaryk Railway Station) – City Museum – Military His-
torical Museum below Vítkov 

• theatres and concert halls: State Opera – Ponec Theatre
– Karlín Theatre – (perhaps another hall, for instance in
the complex of the former military barracks in Karlín) –
(Vltava Philharmonics).

Realizing the vision of the 21st century inspired by an al-
most 150-year old idea of a ‘park ring’, which later, unfor-
tunately, became a corridor along the city motorway, as
presented by the Brány Prahy study, is naturally very de-
manding. The transformation certainly cannot be realized
at once as one project. The vision cannot be only fulfilled
by the city and its city district themselves, not even the
strongest commercial development group. The long real-
isation requires fundamental consensus regarding the role
of the ‘park ring’ or ringstrasse of the 21st century with the
junctions that the individual Brány Prahy should play, what
they should mean for the city organism, its residents and
visitors. The presented study Brány Prahy aims to create
foundations for the broadest possible discussion on what
the transformation of the north-south arterial road’s cor-
ridor along the outskirts of Prague’s historical centre to the
‘park ring’ of the 21st century should pursue and what the
Brány Prahy should serve and what citywide function it
should have. 

PROF. ING. ARCH. KAREL MAIER, CSC., HEAD OF DEPARTMENT
OF SPATIAL PLANNING AT FA ČVUT
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Architektonická kancelář Chapman Taylor vznikla v roce 1959 v Londýně..
Pražská pobočka byla založena v roce 1998 a svou činnost nyní zaměřuje.
na celý region střední, jižní a východní Evropy..

Jon Hale, ředitel Chapman Taylor s.r.o., který působí
v pražské kanceláři od samého počátku (a za tu dobu se

naučil perfektně česky!), spolu s Ing. arch. Filipem Pokor-
ným, druhým ředitelem kanceláře, hovořili o aktivitách
kanceláře, projektech i nových trendech.

Kdy a jak začalo působení Chapman Taylor v Praze?
J. Hale: Architekti z britské kanceláře, která už dříve spo-
lupracovala s Tescem, byli přizváni k výstavbě obchodního
centra v Letňanech. Území tehdy ještě nebylo stabilizované,
byla to jen bílá plocha v územním plánu, takže jsme museli
navrhnout urbanistické řešení pro celé území. Spolupra-
covali jsme na návrzích s Michalem Hexnerem a postupem
doby připravili podmínky i pro další fáze projektu. Mezitím
jsme ale v České republice začali pracovat i s dalšími klienty,
např. na Centro Zlín s Discovery Group a působení jsme roz-
šířili i dále do dalších zemí v regionu. Pro tento rychle ros-
toucí objem práce pak, už bylo potřeba založit v Praze po-
bočku. Konec 90. let byl pro Chapman Taylor vůbec
obdobím expanze, vznikly pobočky ve Varšavě, Düssel-
dorfu, Miláně nebo v Madridu.

Kolik vás tehdy bylo?
J. Hale: Byli jsme tři nebo čtyři. Našli jsme si šikovnou asis-
tentku, která vedla účetnictví, zařídila veškeré dokumenty
pro činnost samostatné firmy. Postupně jsme vybudovali
mezinárodní tým architektů – byli v něm expati z Anglie
a Německa a samozřejmě Češi a Slováci – a přestěhovali
jsme se do větších prostor v Jilské ulici. Nyní nás je přes
30 a v roce 2018 jsme přesídlili do Jeruzalémské ulice.

Jaké byly vaše první zakázky?
J. Hale: Vedle OC Letňany to byla zakázka pro Portland Trust
na Metropoli Zličín. Měli původně jiného architekta, ale ne-
shodli se na směřování designu, takže na nás pak bylo, aby-
chom za osm týdnů připravili projekt pro stavební povolení.
Museli jsme ve spolupráci s Helikou přepracovat celý návrh,
aby to klientovi vyhovovalo. Pro téhož klienta jsme pak na-
proti přes silnici dělali administrativní budovu Oregon House
– to byl náš první český kancelářský projekt. V té době začal

Portland Trust působit i v Rumunsku. Už tam měli za sebou
jeden projekt, ale nebyli nadšeni ze spolupráce s místním ar-
chitektem, tak se obrátili na nás. Shodou okolností jsme
v téže době dostali od jiného klienta poptávku na obchodní
centrum v Bukurešti, takže jsme měli docela dobrý důvod se
tam vydat. Začali jsme s projektem Bucharest Business Park
a Baneasa Shopping City. Nakonec těch projektů v Rumun-
sku bylo mnohem více. Uvažovali jsme, že založíme po-
bočku pražské kanceláře. Nakonec tam pobočka opravdu
vznikla, ale její vznik byl zainvestován přímo z Londýna.

Kde všude tedy nyní z Prahy působíte?
J. Hale: Máme projekty v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a na
Slovensku. Další příležitost jsme dostali, když do Londýna
přišla poptávka na projekt obchodního centra v Ázerbájd-
žánu. Z kapacitních důvodů to nemohli zvládnout, takže
jsme dali dohromady koncept, detailní návrhy, vizualizace
– a soutěž jsme vyhráli. Pak bylo logické, abychom s tím
z Prahy pokračovali dál. Povolovací procesy tam mají na-
stavené trochu jinak než tady. Takže když jsem se byl po-
prvé podívat na pozemek, měli už hotovou stavební jámu
hlubokou asi 16 m – neměli v ruce žádné plány. Když jsem
přijel podruhé, už tam stály sloupy, ale podle nějakého
původního konceptu. V rámci zjednodušení jsme tedy náš
projekt přizpůsobili realitě… Postupovalo to hodně rychle,
my jsme se z Prahy zabývali architektonickou částí, tech-
nologie řešili turečtí inženýři. Projekt byl celkově velmi
úspěšný – výsledkem bylo největší obchodní centrum
v zemi. Vzápětí jsme dostali zakázku na dvě kancelářské
věže v Baku. To bylo velmi zajímavé, protože se musela ře-
šit statika a odolnost budovy vůči větru – Baku je hodně
větrné město, dokonce více než Chicago. Projekt pak byl
pozastaven z finančních důvodů, ale nedávno byl obnoven.
Převzali ho od nás britští kolegové a připravují na témž
místě nový projekt podle požadavků nových nájemců. 

Zmínil jste se o Srbsku. Co jste tam stavěli?
J. Hale: Vyhráli jsme tam soutěž na stavbu kancelářské budovy
v Novém Bělehradě. Je to inovativní projekt ve spolupráci
s inženýry z BuroHappold z Dubaje. Věž bude mít velice so-

JON HALE

Každý projekt má svůj komerční příběh

Every project has its commercial and 
creative story 

USCE Tower Two,
Bělehrad
USCE Tower Two,
Belgrade
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fistikovaný systém přirozeného větrání, aby se redukovaly ná-
klady na chlazení/topení na jaře a na podzim. Snažíme se, aby
naše projekty zapadaly do kategorie udržitelného stavebnic-
tví. Už i ve starších kancelářských projektech v Bukurešti
jsme se snažili najít co nejefektivnější technické systémy,
aby majitelé a nájemce ušetřili na provozních nákladech.
Naše nejnovější kancelářské budovy v Bukurešti mají certifi-
kaci BREEAM Outstanding – jako první na tamním trhu.

Takže se zaměřujete hlavně na kanceláře a obchodní cen-
tra?
F. Pokorný: Ano. Kanceláří máme za sebou celou řadu, ať už
v Rumunsku pro Portland Trust, nebo kancelářskou věž
v Bělehradě, což je naše srdcová záležitost, protože jsme
s ní vyhráli soutěž nad slavným rakouským studiem. Kan-
celáře – ale i retail – budou v budově The Flow na Václav-
ském náměstí – dříve jsme jí říkali „květinový dům“ nebo
také Václavské náměstí 47, která se právě dokončuje. Ta
bude mít velice krásnou fasádu z 3D skel, která musejí být
ohýbána na milimetr přesně. Každý projekt má svůj ko-
merční příběh, business model, který se snažíme zabudo-
vat do architektury i technologií a skloubit je tak, aby vznikl
projekt, který bude ekonomicky efektivní, technicky na

úrovni a bude vypadat dobře. Obchodních center jsme po-
stavili také hodně a naučili jsme se v nich dobře dělat velké
komerční interiéry. Díky tomu jsme se dostali k dalšímu
oboru, k interiérovému designu. Máme nyní silný interié-
rový tým, který zužitkovává naše dlouholeté know-how.
Postupem času se mění trendy, takže nastává čas remo-
delingů obchodních center a inovace fit-outů kanceláří,
nově se zaměřujeme se i na segment hospitality. Mimoto
máme zkušenosti s masterplany – urbanismem větších
celků – to byly např. naše rumunské projekty, což byly de
facto office parky, nebo rezidenční a rekreační komplexy
v Libyi, Blízkém východě či Albánii.

Můžete jmenovat některé projekty, na nichž pracujete?
F. Pokorný: Navrhovali jsme např. MOLO Lipno Resort, který
je ve výstavbě, již zmíněný The Flow, kde budeme dělat i ně-
které interiéry kanceláří, v rámci širšího týmu jsme se podí-
leli na interiérech gastronomické části v obchodním centru
Stromovka, a dokončili modernizaci OC Letňany. Mateřská
firma v Anglii má mnoho zkušeností s multifunkčním deve-
lopmentem v trochu jiném pojetí, než jsme byli zvyklí. Jejich
know-how jsme se inspirovali a využili jej ve velkém poly-
funkčním projektu Ameside v centru Plzně, kde na Denisově
nábřeží, na místě bývalého Prioru, vznikne celá nová čtvrť –
směs kanceláří, bydlení, hotelů, služeb a dalších funkcí. Nyní
se připravuje dokumentace pro EIA a pro územní rozhodnutí.
Pracujeme na tom už dlouho, protože několik let trvalo, než
developer doladil s městem koncept, a připravila se územní
studie, která se konzultovala s veřejností. Původně chtěl
každý něco jiného, nakonec vznikl vyvážený kompromis,
který by měl ekonomicky dobře fungovat. Podílíme se i na re-
zidenční a retailové části The Oaks u Prahy.

J. Hale: Před týdnem jsme zkolaudovali projekt Kotelna
Park v Radlicích pro Red Group. Je to kancelářská budova
s plochou 12 000 m2 s dominantou starého komína proti
Waltrovce. Pak máme ještě jeden zajímavý projekt v cen-
tru Prahy. Jde o rekonstrukci krásné historické budovy,
kde jsou kanceláře, na níž jsem už pracoval asi před 20 lety.
Ale bohužel více zatím nemohu říct…

AK / FOTO: CHAPMAN TAYLOR

We spoke to Jon Hale, Director of Chapman Taylor s.r.o.,
who has been working at the Prague office since the

beginning (and has since learnt to speak perfect Czech!)
and to Ing. arch. Filip Pokorný, Co-director of the Prague
studio, about the office’s activities, projects and new
trends. 

When and how did Chapman Taylor’s operation in Prague
begin?

FILIP POKORNÝ

The architectural studio of Chapman.
Taylor was founded in 1959 in London..
The Prague branch opened in 1998 and.
now focuses its activities on the regions.
of Central, South and East Europe..
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J. Hale: Colleagues from the London studio, who had previ-
ously cooperated with Tesco were invited to look at an op-
portunity for a large shopping centre at Letňany in north
Prague. The area had not been stabilized in the City master-
plan and was just a ‘white zone’ on the edge of the city, so the
first step was to define the urban planning constraints for the
site. We cooperated with Michal Hexner and his colleagues
and over a period of time we developed the basic master
planning conditions. At the same time we started looking at
other opportunities in the Czech Republic for a series of dif-
ferent clients. For example, we developed proposals for Cen-
tro Zlín with Discovery Group. We also expanded our horizons
and began exploring new work in other countries in the CEE
region. With a fast-growing workload, it was necessary to es-
tablish a permanent presence in Prague. The late 1990s was
a time of expansion for Chapman Taylor, with studios also
opening in Warsaw, Düsseldorf, Milan, Paris and Madrid. 

How many were you then? 
J. Hale: There were just three or four of us to start with. We
found an excellent office manager, who handled the ac-
counting and arranged for all the necessary documents to
set up the new business. Gradually, we built an interna-
tional team of architects – including expats from the UK
and Germany, and, of course, local Czechs and Slovaks. We
eventually  moved to larger premises in Jilská Street, where
we were located for 14 years. Almost two years ago, with
more than 30 people in the team, we relocated to our cur-
rent studio in Jeruzalémská.

What were your first projects? 
J. Hale: OC Letňany was the catalyst and we soon won a num-
ber of other projects. One of the key schemes for us was
Metropole Zličín for Portland Trust. The client originally had
another architect, but they had problems agreeing on the
design direction, so in frustration he approached us and we
were tasked with developing a completely new design and
a building permit project in just a few months. We worked
with Helika for this phase of the project and delivered it on
time. The same client then asked us to prepare proposals for
an office building opposite Metropole and Oregon House was
our first Czech office project. At that time Portland Trust had
also started developing projects in Romania and had com-
pleted one office project there. On the basis of the Oregon
House experience we were asked to design a new office park
project in a fantastic location just north of the city centre in
Bucharest. Completely independently we were also invited
to design a large shopping centre in Bucharest by another
client, so we had several good reasons to focus our attention
on that fast emerging market. We worked in parallel on
Bucharest Business Park and Baneasa Shopping City. The
market was growing and we received more opportunities for
new projects throughout Romania. We initially considered
establishing an off-shoot of the Prague studio in Bucharest
ourselves, but this new office was finally opened as a direct
investment from the partners in London.  

In which countries do you currently operate from the
Prague studio? 

J. Hale: We currently have projects in Romania, Hungary,
Serbia and Slovakia. We also had the opportunity to extend
our influence when the London studio asked us to support
them on a competition for a shopping centre in Azerbaijan.
They were very busy and unable to resource the concept
design at short notice, so we developed the concept design
proposals in Prague, including the detailed plans, eleva-
tions and visualizations – and we won. After that it was
just logical for us to continue with the rest of the project
from Prague. It was an exciting time and a steep learning
curve. The approval processes in Azerbaijan are a little dif-
ferent from what we are used to in the Czech Republic. So,
when I first went to visit the site they had already exca-
vated a 16 m deep hole – they had no plans in their hands,
but everything was perfectly implemented by the con-
tractor. When I visited for the second time, the piles and
basement columns were  already in place, but unfortu-
nately some of them located according to some earlier
plans. We adjusted our proposals accordingly and contin-
ued without any further problems for the rest of the pro-
ject. The construction went quickly and was made to a high
quality. In Prague, we worked on the architectural part,
coordination and interior design; the building structures
and mechanical and electrical services were designed
mainly by Turkish engineers. The project has been com-
mercially very successful, being the largest shopping cen-
tre in the country and setting a benchmark for the wider
region. Whilst working on the mall we were invited to de-
sign two office towers for a prominent waterfront location
in Baku. The design was challenging because in addition to
the seismic issues we had to design the towers to with-
stand very high wind loads – Baku is a very windy city,
even more so than Chicago. Regrettably, the project was
postponed due to the sudden fall in the price of oil. It has
recently restarted and our UK colleagues have taken it over

Letňany, Praha
Letňany, Prague
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from us and are developing a new design to meet new ten-
ant requirements, for the same site. 

You’ve mentioned Serbia. What did you construct there? 
J. Hale: We won an international competition for the con-
struction of a landmark office tower in New Belgrade. We
proposed a highly sustainable tower with innovative layout
and technical solutions, working on the engineering con-
cept with BuroHappold based in Dubai. The tower has a be-
spoke façade-integrated natural ventilation system to help
reduce cooling costs in the summer and can operate for
‘free’ in the spring and autumn. We aim for all our projects
to be efficient and to have a low environmental impact. Well
before the ‘sustainability industry’ became so popular we
were seeking the most efficient technical systems for our
office projects, especially in Bucharest, really just to reduce
the energy and operational costs for our client and their very
cost-conscious tenants. Our most recent completed office
buildings in Bucharest are certified BREEAM Outstanding, the
first offices to achieve this rating in that market. 

So, you mainly focus on offices and shopping centres? 
F. Pokorný: Not just. We have worked on many office pro-

jects, in the Czech Repbulic, Romania and in Serbia. The
Belgrade project was a fantastic win where we beat a very
famous Austrian studio in the competition. The Flow Build-
ing on Wenceslas Square in Prague (formerly known as the
‘flower house’ or just VN47) is a landmark, mixed-use
building with prestigious offices on the upper levels and
a flagship retail unit at the street levels. The building, which
is now nearing completion, includes a beautifully detailed
3D glass façade, where each of the curved panels had to be
formed precisely to the nearest millimetre. Every project
has its commercial story and a unique business model and
we aim to combine these requirements with the architec-
ture and the building technologies in such a way as to pro-
duce a project that will be economically effective, designed
to a high level from a technical point of view, that people
will enjoy and that also looks great. Over the years work-

ing on a number of large shopping centres and office
schemes learnt how to effectively create major commer-
cial interiors. Based on this valuable experience we have
focused on developing our interior design skills further,
and we now we have a very strong interiors team working
across all key sectors. Trends change all the time and we
are able to bring fresh ideas to the remodelling of shop-
ping centres and to develop innovative and exciting office
fit-outs to reflect evolving working models and the expec-
tations of the users. We are also focusing more and more
on hospitality projects; hotels, food halls, new F&B con-
cepts and the like. At the other end of the scale we con-
tinue to develop our masterplanning skills and have even
collaborated on a number of major projects outside our
region, for example in Libya, the Middle East or Albania.   

Can you tell us about some projects you are working on at
this time? 
F. Pokorný: We are currently working on proposals for the
MOLO Lipno Resort, which is already under construction,
the previously mentioned ‘Flow Building’, where we are
also to designing some of the office interiors and within
the broader framework of our team we have also partici-
pated on the interiors of the food zone at Centrum Stro-
movka and last year we completed a major part of the
on-going modernization of OC Letňany. Our colleagues in
the UK have extensive experience with complex city centre,
mixed-use developments, which are conceived in a slightly
different way than we were used to in CEE. We were inspired
by these experiences and the knowledge that our col-
leagues have gained and this has really helped to inform
our proposals for the large mixed-use project Ameside in
the centre of Plzeň. This development will create a whole
new city district on the Denis Embankment, in place of the
former Prior and demolished cultural house. There will be
a broad mix of uses, including; offices, residential apart-
ments, hotels, retail, services and other civic functions. The
documentation for the EIA and the planning permit are cur-
rently in preparation. We have been working on this project
for a while now and it has taken a few years before the de-
veloper and city council could agree on the right concept
and the planning principles, which have been extensively
consulted with the public. Originally, everyone wanted to
see something different on the site, but after much discus-
sion and hard work  a well-balanced compromise has been
developed, which should also work well economically. We
are also participating on the commercial and retail parts of
The Oaks near Prague. 

J. Hale: We recently obtained the occupation permit for the
second phase of Kotelna Park in Radlice for Red Group. It is
another office building with an overall area of about 12,000
sq m next to the old chimney opposite Waltrovka. We are
also working on another very interesting project in the
centre of Prague. It is the reconstruction of a beautiful
early 20th century office building, which I had the privilege
of working on more than 20 years ago. Unfortunately,
I cannot disclose any more at the moment… 

AK / PHOTO: CHAPMAN TAYLOR

Oregon park, 
Bukurešť
Oregon park,
Bucharest
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Fosterovy londýnské projekty posledních let – ústředí
agentury Bloomberg a bytový Corniche – jsou dokla-

dem jeho pojímání zásad regenerace, přizpůsobitelnosti,
flexibility, technologie a ekologie. 

ŠLECHTIC Z DĚLNICKÉ RODINY
Norman Fosterse narodil v dělnické rodině Stockportu po-
blíž předměstí Manchesteru v roce 1935. Už jako teenager
se začal zajímat o architekturu; ve 21 letech byl přijat na
School of Architecture Manchesterské university. Později zí-
skal stipendium na Yale School of Architecture, kde se se-
známil se svým krajanem Richardem Rogersem. V roce
1963 založili ateliér Team 4 spolu s Fosterovou pozdější
manželkou Wendy Cheesmanovou a její sestrou Georgi-
nou Woltonovou. O čtyři roky později se Foster osamostatnil
a založil Foster Associates, z níž se později stala
Foster+Partners. Začátkem 70. let se Norma Foster proslavil
projektem ústředí firmy Willis Faber and Dumas v Ipswichi.
Je to třípodlažní kancelářská budova s inovativními eska-
látory, tvarovaným průčelím a přirozeně uspořádanými
interiéry. Typický fosterovský trend se ujal. Foster se svým
týmem pokračovali s vysoce úspěšnými projekty, jako bylo
ústředí Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
(HSBC), moderní třívěžová konstrukce. V 90. letech vy-
soce inspirativní tvorba Fosterova týmu pokračovala např.
dostavbou kupole berlínského Reichstagu po sjednocení vý-
chodního a západního Německa. Na začátku tohoto století
Foster přispěl ke zvýraznění panoramatu New York City
projektem mrakodrapu Hearst Tower o 44 patrech s troj-
úhelníkovou fasádou nad konstrukcí ve stylu Art Deco. 

ÚSTŘEDÍ AGENTURY BLOOMBERG
Nové londýnské ústředí Bloomberga bylo dokončeno v roce
2017 na rozloze 1,3 ha v City nedaleko Bank of England. Se-
stává ze dvou budov propojených mosty nad arkádou pro
pěší, která vede nad někdejší římskou silnicí Watling Street.
Podle informace Foster + Partners bylo záměrem „… aby se
budova stala příkladem udržitelnosti a prospěšnosti vlast-
ního designu a funkčnosti vytvořením prostředí, které pod-
poruje spolupráci a komunikaci, aby přitahovala ty nej-
lepší a největší talenty z celého světa. Výzvou bylo nalézt
formu, hmotu a materiál pro stavbu, která by vyhovovala

senzitivnímu prostředí, zejména pro zajištění potřebné ka-
pacity podle Bloombergova zadání, zároveň pro zachování
zásadních výhledů na katedrálu sv. Pavla a respektování
sousedních historických budov. Globálními nákupy byly
získány materiály nejlepší kvality. Jejich robustnost a dlouhá
životnost jsou navrženy tak, aby vedly k úsporám díky mi-
nimální potřebě oprav a renovací.“

Podle tvrzení Foster + Partners přináší Bloomberg ve
srovnání s typickou kancelářskou budovou vzhledem k eko-
logickým strategiím 73% úspory ve spotřebě vody a 35%
úspory ve spotřebě energie a s tím spojených emisích CO2. 

ČESKÝ POHLED
A jaké dojmy má z nové budovy komentátor Českého roz-
hlasu Jan Jůn, který pro Bloomberga v Londýně několik let
pracoval? „Prohlížel jsem si se zájmem nové sídlo Bloom-
berga v Londýně zvenčí, neboť jako dílo moderní archi-
tektury je ta dvojbudova opravdu zdařilá. Navíc se zdá, že
bude přínosem i pro korporátní image firmy, i když mám
pochybnosti o pohodlí a dobrém pocitu zaměstnanců.
Podobně jako ta stará budova na nedalekém Smith Square,
kde jsem pár let pracoval, bude asi pro mnohé redaktory
důvodem k ne právě pozitivním pocitům kvůli totální ab-

Lord Norman Foster z Thames Bank nesporně patří mezi.
nejvýznamnější architekty současnosti a jeho ateliér Foster.
+ Partners zaměstnává na tisícovku odborníků po celém světě..

Fosterovy projekty zkrášlují Londýn

Foster’s projects embellish London
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senci jakéhokoli soukromí – s výjimkou toalet, kde re-
daktoři měli alespoň pár minut možnost se potkat bez do-
zoru nadřízených. Všem poschodím vévodila u výtahů ob-
rovská akvária, která alespoň trochu tlumila tíseň z velkých
prostor a nekonečných řad pracovních stolů ve stylu open
plan, jeden vedle druhého, každý se dvěma monitory pro
urychlení práce. Tak trochu orwellovská ,továrna na novi-
nařinu’. Kolegové a kolegyně, většinou mnohem mladší,
z toho měli podobné pocity. Podle toho, co je vidět –
kromě té spirálové rampy vedoucí do pater – v novém
hlavním sídle v Londýně – opět obrovské open plan pro-

story – mnoho soukromí nenabízí ani zde. Ale na vše si lze
časem zvyknout, takže nezbývá než pochválit avantgardní
architekturu a popřát ex-kolegům a kolegyním co nejpří-
jemnější práci a firmě mnoho úspěchů v oblasti korporátní
image!“

CORNICHE
Mezi nejpůsobivější projekty Normana Fostera a jeho týmu
v roce 2019 se řadí rezidenční development Corniche se
třemi věžemi o 15 až 27 patrech na Albertově nábřeží
v South Bank, téměř proti parlamentu. V těchto výško-
vých budovách je 253 apartmánů, včetně sociálního byd-
lení pro seniory, kanceláře, restaurace, fitness studio pro
rezidenty, bazén a lázně. Komplex přispívá k širší regene-
raci rozvojové zóny Nine Elms mezi mosty Lambeth a Chel-
sea se 16 000 nových bytových jednotek, které se řadí
mezi největší urbanistické projekty svého druhu v Evropě. 

Balkony nabízejí úžasné výhledy na londýnské pano-
ráma. Jejich lineárně zakřivené tvary jsou navíc zvýrazněny
vysoce reflexními kovovými detaily, jejichž účelem je za-
chycovat sluneční svit. Restaurace a poklidné zahrady jsou
od vozovky odděleny vodními prvky a pásy k sezení. Podle
jedné informace „S kombinací pracovních prostor s novými
veřejnými plochami, společenskými zařízeními a výjimeč-
nými rezidencemi v dynamickém mixu aktivit oživí a trans-
formuje nábřeží Temže v samém srdci města.“

Uvádíme zde jen dva příklady obdivuhodné tvorby Nor-
mana Fostera. „Architektura pojednává o sociální agendě,“
říká N. Foster. Architektura je pro něj vyjádřením hodnot,
„vyrovnávacím aktem integrace a zároveň odpovědí na
všechny potřeby daného projektu, materiální a měřitelné;
stejně jako duchovní a nehmotné, subjektivní. Architektura
je v podstatě o naplňování všech těchto hodnotových
úsudků.“ Foster věří, že dobrý architekt by měl mít ote-
vřenou mysl, chuť k usilovné práci, vůli ke zkoumání nových
řešení a k překonávání hranic. Foster je obdivuhodný člo-
věk s aristokratickou myslí. MILAN KOCOUREK

Foster’s recent designs of Bloomberg headquarters and
Corniche mixed housing development are witness to his

design philosophy of regeneration, adaptability, flexibil-
ity, technology and ecology. 

NOBLEMAN OF THE WORKING CLASS
Norman Foster was born in Stockport, a suburb of Manch-
ester to a-working class family in 1935. He became inter-
ested in architecture as a teenager, at the age of 21 joined
the School of Architecture at Manchester University and
after graduation won a scholarship at the Yale School of
Architecture where he met his countryman Richard
Rogers. In 1963 they created Team 4 organization with Fos-
ter’s future wife Wendy Cheesman and her sister Georgina
Wolton. Four years later Foster broke off on his own to form
Foster Associates, which would later become Foster+Part-
ners. In the early 1970s Foster had his big break with the

London-based Baron Norman Foster.
of Thames Bank is one of the most.
important global architects of our time..
His studio Foster+Partners employs.
a thousand specialists throughout.
the world..

Ústředí agentury
Bloomberg
Bloomberg head-
quarters
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design of Willis Faber and Dumas headquarters in Ipswich,
a low-rise office building that was innovative for its use of
escalators, contoured façade and nature-oriented interi-
ors. The trend was set. Foster and his team went on to cre-
ate highly successful designs in Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation headquarters with modern three-

-tower edifice. In the 1990s the highly inspirational work
continued on the Reichstag in Berlin, with rebuilding of the
emblematic glass dome after the unification of East and
West Germany. In 2000s Foster contributed to the New
York City skyline with his design of Hearst Tower, a 44-
-storey skyscraper with a triangular façade atop of Art
Deco foundation. 

BLOOMBERG HEADQUARTERS
New London Bloomberg headquarters completed in 2017
on a 3.2-acre site in the City near the Bank of England
comprises two buildings united by bridges that span over
a pedestrian arcade. It reinstates Watling Street, an an-
cient Roman road that ran through the site. The Foster
promotion summary says: “The building had to be an ex-
emplar of sustainability and wellbeing in its own design
and operation, creating a workshop that promotes col-
laboration and communication to attract the best and
the brightest global talent. The challenge was to find
a form, massing and materiality for the building that
could respond to its sensitive setting, in particular how to
deliver the quantum and accommodation required by
Bloomberg while protecting key views of St Paul’s Cathe-
dral and respecting neighbouring historic buildings.
Global purchasing ensured the best quality materials
were sourced. Their robustness and longevity is pro-

jected to lead to carbon savings through minimising re-
pair and renewal.”

It is claimed that compared to a typical office building,
Bloomberg’s environmental strategies deliver a 73% sav-
ing in water consumption and a 35% saving in energy
consumption and associated CO2 emissions. 

A CZECH VIEW
What are the impressions of the Czech Radio commenta-
tor Jan Jůn, who worked for Bloomberg as a journalist sev-
eral years? “I observed the new London Bloomberg
headquarters with interest because as a work of modern
architecture this twin-building is really an achievement. It
will be a positive contribution to the Bloomberg corporate
image, although I do have some doubts about comfort and
sentiments of employees. Similarly like the old building in
Smith Square not far away, where I worked several years,
it will probably be for many journalists a reason for not
only positive feelings, i.e., a total absence of any privacy,
except in toilets where the journalists were able to confer
for a few minutes without supervision of their line man-
agers. Entry to the building was subject to a strict control
of identity cards by automatic equipment with uselessly
standing security men next to them in the vestibule. Giant
aquariums surrounding the lifts were somewhat alleviat-
ing a feeling of unease resulting from huge spaces with
endless rows of desks in the open plan setting, each of the
desks with two computer monitors for a faster work re-
sults. This was almost an Orwelian ‘journalistic factory’,
and colleagues, most of them much younger, had similar
feelings. Guessing from what is visible in the new London
headquarters, apart from a spiral ramp leading to individ-
ual floors, the layout of the interior, huge halls again in the

Corniche
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style of open plan, do not offer much privacy here either. It is possible
to get used to all of this in time, therefore a praise for the avantgarde
architecture is due here again, as well as wishes that ex-colleagues ex-
perience here as pleasant work load as possible, and the company has
much success in the area of corporate image.”

CORNICHE
Among the highly impres-
sive designs of Norman
Foster and his team in
2019 is the Corniche,
a mixed used residential
development of three
landmark towers along Al-
bert Embankment on the
South Bank of the River
Thames. The towers are 15
to 27 stories in height,
with 253 apartments in-
cluding affordable homes
for senior living with of-
fices, restaurants, a resi-
dents’ gym, a pool and
a spa. This development
contributes to the wider
regeneration of the Nine
Elms development zone
between Lambeth Bridge
and Chelsea Bridge of
16,000 new homes which
represent the largest
urban initiatives of its kind
in Europe.

The balconies offer spec-
tacular panoramic views of
London. Their curvilinear
form is further emphasised
by highly reflective, metallic
detailing, designed to catch
the sunlight. The restau-
rants and tranquil gardens
are protected by a screen
and separated from the
road by a landscaped water

feature and seating areas. According to a publicity note, “Combining
places to work with new public spaces, community facilities and excep-
tional residences, the scheme’s dynamic mixture of activities will rein-
vigorate and transform the waterfront in the heart of the city”.The above
are just two examples of Norman Foster’s admirable work. “Architecture
is about the social agenda,” Foster says. Architecture to him is the ex-
pression of values. It is “a balancing act of integrating and somehow re-
sponding to all the needs of a project: material and measurable; as well as
the spiritual and intangible, the subjective; it is somehow about making all
those value judgments”. Foster believes a good architect should have
“an open mind, an appetite for hard work, a willingness to explore new so-
lutions and push boundaries”. An admirable man with an aristocratic
mind.

MILAN KOCOUREK / PHOTO: NIGEL YOUNG, FOSTER + PARTNERS
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V minulém čísle Development News hovořil architekt.
Václav Hlaváček o plánované zástavbě stávajícího.
brownfieldu v okolí stanice metra Opatov..

K tématu se vracíme v rozhovoru s Vladislavem Dykas-
tem, ředitelem úseku akvizic a inženýringu společnosti

FINEP CZ a.s., která je investorem projektu Nový Opatov.

Jak jste dospěli ke spolupráci s architektem Václavem Hla-
váčkem?
Oslovili jsme pana Hlaváčka a jeho ateliér, protože pro hlavní
město Praha zpracovával územní studii nejen západní části
Opatova, ale celé širší lokality Prahy 11, která nemá obdoby
rozsahem, detailem zpracování a kvalitou. Ovšem nejenže
ji zpracoval, ale stalo se něco na Prahu zcela výjimečného.
Studie byla projednána se všemi dotčenými orgány, s měst-
skou částí, s IPR i s veřejností, která přispěla asi tisícovkou
připomínek. Všechny připomínky byly vypořádány, což je
v Praze rovněž výjimečné… Tato studie tak zajišťuje kon-
cepční rozvoj celé lokality, jasně definuje velké území s roz-
lohou zhruba 1 mil. m2. A především řeší, co kde, jak a proč
má být umístěno – i v souvislosti s historií území a různými
vazbami celé lokality. V její západní části se nám podařilo při-
pravit velice kvalitní a příjemný projekt nejen pro nové re-
zidenty a nové zaměstnance administrativních budov, ka-
váren a retailů, ale především pro obyvatele Prahy 11. Ta
konečně získá centrum, včetně veřejné vybavenosti, ná-
městí a dalších prvků, které projekt má. 

V jakém stavu je území v současné době? Jaké změny plá-
nujete?
Když dnes vystoupíte z metra na stanici Opatov, ocitnete
se v historii, v čase minimálně tak 40 let zpět. Když jsme si
položili otázku, co tomu území schází, zjistili jsme, že
všechno. Něco naštěstí nadefinovala studie, protože dříve
tu převládaly partikulární zájmy – tu chtěl někdo na něja-
kém pozemku postavit nějakou budovu, potom zase někdo
na jiném. Pozemky jsou historicky roztříštěné. Majetko-
právní scelení bylo jedním z klíčových předpokladů rozvoje.
V západní části se nám podařilo lokalitu scelit – a díky
tomu můžeme naplňovat záměry, které tato kompletní
studie vytyčila. Zadání pro pana architekta bylo, abychom
vyprojektovali ještě mnohem více, než studie definuje.
Znamená to, že např. součástí projektu je náměstí přímo

a bezbariérově napojené na vestibul stanice metra a sta-
nice autobusů o velikosti piazzetty u Národního divadla
s vodním prvkem.

Takže voda hraje v projektu jednu z hlavních rolí?
Je zde kladen velký akcent na vodní prvky a vodu vůbec. Náš
projekt zadrží dvě třetiny vody v území. S faktorem vody
v projektu často pracujeme… V projektu jsou veřejně pří-
stupné vodní plochy, mola, vodu používáme na závlahu ze-
leně. A přes 51 % ploch celého projektu tvoří zeleň. Úkol byl
jasný: Vytvořit město s naprosto vyváženým mixem funkcí
(bydlení, administrativa, obchody a služby, veřejný prostor).
Dvě třetiny zachycené dešťové vody znamená ročně

VLADISLAV DYKAST

FINEP změní Opatov v oázu vody a zeleně

FINEP will turn Opatov into an oasis of water
and greenery
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32 000 m3, tj. 20 velkých plaveckých bazénů. Některé bu-
dovy budou mít zelené střechy.

Jaký mix budov plánujete na Opatově?
Bude zde nejen administrativa, ale také 8 000 m2 ob-
chodních ploch ve dvou patrech podél náměstí. Z centra
přímo u vestibulu metra Opatov se bude postupně pře-
cházet do klidnější zóny, kde začne zase další část mixu,

tedy bytová zástavba. A to v podobě bytů v osobním, druž-
stevním vlastnictví, ale plánujeme zde i nájemní bydlení.
Bytovou zástavbu doplní zmiňované vodní plochy a ob-
rovské množství zeleně, což byl zcela zásadní požadavek
městské části Praha 11, kterou velmi trápí, že vodní prvky
i zeleň v sídlištních celcích chybějí, takže je v létě velký
problém s přehříváním. A my lokalitu pěkně zchladíme.

Jak probíhala komunikace vzhledem k vypořádání kolem ti-
sícovky připomínek?
Studie se připravovala, projednávala a schvalovala dva
roky, což skutečně odpovídá rozsahu a detailu zpracování
včetně dvou veřejných projednání Její schválení tak dává lo-
kalitě jasné mantinely a je garancí koncepčního rozvoje.
Naší filozofií je pak maximální otevřenost. Víme a respek-
tujeme, že jakákoli novinka, jakýkoli rozvoj vyvolává legi-
timní obavy sousedů ze zastínění stávajících objektů,
úbytku zelení, hluku apod. To jsou legitimní obavy z při-
pravovaného rozvoje. Proto trpělivě vysvětlujeme podobu
projektu a všechny benefity, které většinu zmiňovaných pa-
rametrů zásadně vylepšují.

Máte návod, jak legitimní obavy eliminovat?
Otevřenou komunikací s občany, ale i návštěvníky lokality.
Proto jsme se rozhodli, že přímo ve vestibulu metra zřídíme
informační centrum Nový Opatov. Je otevřené ve všední

dny – už od 9. ledna 2020. Je to vlastně jediné, co vás v šedi
vestibulu upoutá…  Obrovský zájem veřejnosti nás mile
překvapil.

To je pro vás jistě skvělá příležitost analyzovat připomínky
a názory místních rezidentů…
Určitě ano. Do poloviny února navštívilo informační cen-
trum asi 3 300 návštěvníků, obyvatel Prahy 11. Strategie
otevřeného přístupu se tak vyplácí, protože lidé nemohou
být zastrašováni „fejkovými“ obrázky. Ve všech městech se
sice najdou skupiny, které se snaží děsit sousedy a občany
tvrzením, že to tam bude vysoké, zabetonované a všechna
příroda zemře. Díky otevřené prezentaci kvality a přínosů
projektu odchází 99 procent návštěvníků s tím, že říkají „už
aby to bylo“ a doufají, že se toho dožijí… Cítí, že celá loka-
lita na rozvoj čeká extrémně dlouho a zaslouží si ho. 

Položím vám otázku, kterou – jak říkáte – často slýcháte
od návštěvníků infocentra: Kdy už to bude, abych se toho
ještě dožil?
Nerad bych, aby to vyznělo, že přeháním, ale skutečně to
tak je. Je velice příjemné, když to říkají staré dámy a pánové,
kteří přijdou o hůlce a nemají tam bezbariérový přístup. Mají
problém se dostat z vestibulu na autobus nebo dolů jinak,
než že obkrouží jakousi spirálu po chodníku, který je za-
neřáděný vším možným. Jsou nadšeni tím, že skutečně sje-
dou výtahem nebo po novém eskalátoru. Součástí našeho
projektu je nejen návaznost na stanici metra, nové ná-
městí, obchody, kanceláře, byty a parky s vodními plo-
chami, ale také nové výtahy ve vestibulu a nový eskalátor. 

A jaké jsou tedy termíny?
V nejbližších dnech budeme podávat žádost o územní roz-
hodnutí, projednali jsme projekt se všemi dotčenými or-
gány, absolvovali jsme veřejné projednání, a dokonce jsme
byli také v orgánech městské části. To je samozřejmě part-
ner, o kterého stojíme. Dost úprav bylo v projektu také na
základě jejich požadavku – máme za sebou projednání
v komisi územního rozvoje, ve výboru pro územní rozvoj,
v dopravní komisi, přičemž všechny tyto orgány projekt do-
poručují. Chceme být optimisté a předpokládáme, že za-
čneme s realizací příští rok.

Jak spolupracujete s Prahou 11?
My vždycky stojíme o spolupráci s municipalitou. Myslím si,
že městská část oceňuje naši extrémní otevřenost i navr-
žené rozložení projektu. Administrativa bude mít zhruba
43 635 m2 hrubé podlahové plochy, bydlení 34 627 m2,
služby a retail 8 663 m2. Dnešní populace Prahy 11 ex-
trémně stárne a mladší generace a rodin je zde třeba, je zde
pro ně, i podle studií IPR dostatek kapacit ve školách a škol-
kách. Zásadním požadavkem Prahy 11 proto byl rozsah ze-
leně, využití vodních ploch, kvalita náměstí, obchodních
ploch, bezbariérovost, kvalitní veřejný prostor… Orgány,
v nich se projekt projednával, přidaly další požadavky na
konkrétní služby a další detaily. Lze předpokládat, že se
bude dále jednat o participaci. Nicméně náš obrovský pří-
nos již dnes vidím v pomoci úprav a změn ve vestibulu
metra v eskalátorech, výtazích, které předáme do ma-
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jetku DPP – z naší strany to jsou desítky milionů korun jako
příspěvek veřejné vybavenosti. 

Co zahrnuje projekt v oblasti řešení dopravy?
Počítáme například se sdílenými parkovišti, tj. přes den
pro zaměstnance administrativy a večer pro obyvatele
Prahy 11, takže budou fungovat 24 hodin denně. Tím re-
agujeme na problémy pražských sídlišť s nedostatkem par-
kovacích míst u domů. Nyní je situace taková, že mimo-
pražští nechávají auta zcela nekoordinovaně v okolí metra
a naučili se přes různé zátarasy vjíždět do brownfieldu a ne-
chávají auta v oblasti náletové zeleně. 

ARNOŠT WAGNER/ FOTO: ARCHIV FINEP

We return to this topic with an interview with Vladislav
Dykast, Acquisition and Engineering Manager at FINEP

CZ a.s., the investor of the Nový Opatov project.

How did you get to co-operation with the architect Václav
Hlaváček?
We approached Mr. Hlaváček and his studio because he
executed, for the capital city of Prague, a planning study
for the western part of Opatov as well as of the whole
broader location of Prague 11, which has no parallel with
regards to its extent, detail of execution and quality. But it
was not just the fact that he executed it but also about the
fact that something entirely exceptional for Prague had
happened. The study was discussed with all bodies in-
volved, the city district, the IPR as well as the general pub-
lic, who contributed with about a thousand objections. All
objections were settled, which is also exceptional in
Prague… This study therefore secures the conceptual de-
velopment for the whole location and defines clearly
a large area of approximately 1 million sq m. And it pri-
marily deals with what is supposed to be located where,
how and why and also to do so in connection with the his-
tory of the area and various connections of the entire lo-
cation. In its western part, we managed to prepare
a quality and pleasant project for new residents and em-
ployees of the administrative buildings, cafés and retail but
mainly also for the residents of Prague 11. It is there that
they finally get their centre, including public civic ameni-
ties, a square and other features belonging to the project. 

What is the condition of the area at the present time? What
changes are you planning?
When today one gets off the underground at Opatov sta-
tion, you find yourself in history, minimally some 40 years
back. When we asked ourselves the question as to what
the area is missing, we realized that it was everything. The
study fortunately defined something as the interests dom-

inating there before were particular – someone wanted to
build some building on some plot and someone else on an-
other. The plots are historically fragmented. Proprietary
unification was one of the key prerequisites of develop-
ment. We managed to unify the location in its western part
– and thanks to that we can fulfil the plans that this com-
prehensive study defined. The assignment for the archi-
tect was to design more than is defined by the study. That
means that the project, for instance, includes a square
that is directly connected to the hall of the underground
station and bus station of a piazzetta size by the National
Theatre with a water feature and is disable friendly. 

Let’s say water plays one of the key roles in the project, is
that right? 
A great deal of emphasis is put on water features and
water per se. Our project is to retain two thirds of water in
the area. We often work with a water factor in the project.
The project includes publicly accessible water areas, piers,
and water is also used for irrigation. And more than 51% of
the whole project comprises greenery. The task was clear:
To create a city with a completely balanced mixture of
functions (residential housing, administration, shops and
services, public areas). Two thirds of ‘captured’ rainwater
represents 32,000 cc m a year that is 20 large swimming
pools. Some buildings will have green roofs. 

What mix of buildings are you planning for Opatov? 
There will be administration as well as 8,000 sq m of retail
premises situated on two storeys along the square. From
the centre located directly by the hall of the Opatov under-
ground station, one will be able to move gradually to a more
peaceful zone, where there is the other part of the mix, that
is residential development in the form of apartments either
privately owned or in co-operative ownership, but we are
also planning rental housing. The residential development
will be complemented by the aforementioned water fea-
tures and an abundance of greenery, which was a funda-
mental requirement from Prague 11, which worries
considerably about the fact that water features and green-
ery in housing developments are missing completely so
there is a large problem with overheating in the summer.
And we will cool the location down nicely. 

How was the communication regarding the settlement of
the thousands of objections?
The study was prepared, discussed and has been approved
for two years, which really corresponds with the extent
and detail of execution, including two public negotiations.
The approval provides the location with clear borders and
represents a guarantee of conceptual development. Our
philosophy is maximum openness. We know and respect
the fact that every new thing, every development evokes
neighbours’ legitimate concerns from the existing build-
ings being overshadowed, the greenery reduced, noise,
etc. Those are legitimate concerns from the prepared de-
velopment. That is why we are following the appearance
of the project and all its benefits that will improve most of
the aforementioned parameters significantly. 

In the last issue of Development News,.
architect Václav Hlaváček spoke about.
the planned development of the existing.
brownfield situated within the neighbour-.
hood of the Opatov underground station..
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Do you have any instructions as to how to eliminate legit-
imate concerns? 
Via open communication with residents as well as visitors
to the location. That is why we decided to create the in-
formation centre Nový Opatov directly within the hall. It is
open on weekdays – it already has been from 9th January
2020. It is actually the only thing to attract your attention
in the greyness of the hall… We were pleasantly surprised
with the tremendous interest from the public. 

That is certainly a great opportunity for you to analyse local
residents’ objections and remarks …
It certainly is. By mid February, the information centre had
been visited by approximately 3,300 visitors, residents
from Prague 11. The strategy of an open approach is pay-
ing off because people cannot be intimidated by ‘fake’ pic-
tures. All towns have their groups that are trying to
intimidate their neighbours and residents by saying that it
will be high, concreted and with all nature being killed off.
Thanks to the open presentation of quality and benefits,
99% of visitors left saying ‘It’s high time for that to hap-
pen’ and they hope to live to see it… They feel that the
whole location has been waiting for development for an
extremely long time and deserves it. 

I will ask you a question which – as you say – you hear
often from the info centre’ visitors: When is it to happen so
that I can see it? 
I don’t want this to sound like exaggeration, but it really is
like that. It is very pleasant to hear elderly ladies and gen-
tlemen who walk on their sticks and have no disabled
friendly access there to say that. They find it problematic

to get from the hall to the bus or to get down by circling
some kind of a spiral on a pavement, which is messed up
with all kinds of things. They are excited about actually
going down by lift or on a new escalator. Our project in-
cludes connection to the underground station, the new
square, shops, offices, apartments and parks with water
areas as well as new lifts in the hall and the new escalator. 

What are the deadlines then? 
We will soon be submitting our application for planning, we
have discussed the project with all involved bodies, been
through a public discussion, and have visited the authori-
ties of the city districts. That naturally is the partner we are
interested in. There were also many modifications done to
the projects on the basis of their requirements – we have
been through discussions at the committee for regional de-
velopment, at the board for regional development, at the
transportation committee, whereby all these bodies rec-
ommended the project. We want to be the optimists and
presume commencement of the realization next year. 

How do you co-operate with Prague 11? 
We are always interested in co-operation with a munici-
pality. I think that the city district appreciates our extreme
openness as well as the proposed layout of the project. The
administration will have approximately 43,635 sq m of
gross floorage area, residential housing of 34,627 sq m and
services and retail of 8,663 sq m. Todays’ population of
Prague 11 is aging extremely quickly and the younger gen-
eration and families are necessary there. On top of that,
they are, according to the IPR studies, also provided with
a sufficient level of capacity at schools and nurseries there.
That is why the fundamental requirement from Prague 11
was the extent of greenery, utilization of water areas, qual-
ity of the square, retail premises, disabled friendly access,
a quality public area… The authorities that discussed the
project added extra requirements for particular services
and other details. One can assume that it will still be about
participation. However, I can already see our tremendous
contribution in the help of modifications and changes in
the hall of the underground in escalators and lifts that we
are to handover into the ownership of the DPP – from our
side this represents dozens of millions of Czech crowns as
a contribution for public civic amenities. 

What does the project in the area of transformation in-
clude? 
We are, for instance, accounting with shared car parks,
that means that they will be available during the day for
the administrative employees and in the evening for the
residents of Prague 11, which means it’ll be operational
24 hours a day. There we respond to the issue of Prague’s
housing developments that lack parking spaces by the
buildings. The current situation is that those from out of
Prague leave cars around the underground area in a non-
co-ordinated fashion and have also learnt to drive onto
a brownfield, leaving their cars in the self-seeding area,
despite various barricades. 

ARNOŠT WAGNER / PHOTO: FINEP ARCHIVE
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Díky tomu je Česká republika v rámci stře-
doevropského regionu na špici šetrného

stavebnictví. Stavební trh si je stále více vědom,
že je třeba reagovat na současné požadavky na
uhlíkovou neutralitu, hospodaření s vodou a vy-
užívání principů cirkulární ekonomiky i zdravé
vnitřní prostředí budov. Česká republika je zá-
roveň lídrem v prosazování dotačních pro-
gramů na podporu šetrných budov. Stěžejní
organizací, která přispívá k prosazování a pod-
poře udržitelných standardů ve stavebnictví je
Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC), která
působí na trhu již více než 10 let. 

LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ A DOTACE DÁL
VEDOU V TLAKU NA ŠETRNOU VÝSTAVBU
Stabilita a předvídatelnost legislativního pro-
středí je klíčová pro úspěšný rozvoj šetrného
stavebnictví. 

V oblasti energetické efektivity byl úspěšně
zajištěn hladký přechod na legislativní poža-
davek na budovy s téměř nulovou spotřebou
energie, který se v poslední fázi implemen-
tace rozšířil i na rodinné domy. Tím obsáhl
všechny typy budov.

V bytové výstavbě v Česku významně roste
počet pasivních a nulových budov. Ministerstvo
životního prostředí úspěšně spustilo – vedle
dlouhodobého programu Nová
zelená úsporám – program De-
šťovka, zaměřený na podporu
retence a využití dešťové vody.
Podpory se dočkaly také zelené
střechy a instalace vlastních ob-
novitelných zdrojů energie spolu
s akumulací energie.

V POČTU CERTIFIKOVANÝCH
BUDOV JE ČESKO NA ŠPICI
V REGIONU
Z hlediska komplexní šetrnosti
je lídrem především výstavba
administrativních budov, kde

jdou mnozí investoři daleko nad rámec le-
gislativních požadavků a většina budov se
pyšní nejvyššími úrovněmi certifikací LEED
nebo BREEAM. Prvenství v regionu patří cer-
tifikaci vnitřního prostředí WELL na úrovni
Gold, kterou získaly dva projekty společnosti
Skanska. V oblasti průmyslových staveb do-
chází k velkému rozvoji a narůstá počet cer-
tifikací. Distribuční centrum společnosti
Amazon developera Panattoni získalo svě-
tové prvenství v certifikaci BREEAM na úrovni
Excellent. Dalším příkladem udržitelného pří-
stupu je závazek developera CTP Invest cer-
tifikovat celé své portfolio industriální vý-

stavby nejen v ČR, ale ve všech zemích svého
působiště.

VZDĚLÁVÁNÍ A IMPLEMENTACE NOVINEK 
JSOU NEJVĚTŠÍ VÝZVOU 
Úkolem CZGBC a celé odborné veřejnosti je co
nejrychlejší implementace nových trendů še-
trného stavebnictví a propojování celého sek-
toru a jeho edukace – od měst a obcí přes ur-
banisty, architekty až po investory. Právě zde
hraje CZGBC klíčovou roli a její aktivity nejen
přináší „velký obraz“ zasazený do světového, re-
spektive evropského kontextu, ale nabízí i kon-
krétní příklady a nástroje pro řešení jednotlivých

zadání – od osvětových projektů,
přes networking, sérií školení
a publikací.

BUDOUCNOST: 
REKONSTRUKCE, NAKLÁDÁNÍ 
S VODOU A VYUŽITÍ 
BROWNFIELDŮ
V době sílícího boje se suchem je
třeba pracovat v jakékoli nové
výstavbě s technologiemi, které
zadržují vodu v krajině a v sa-
motných stavbách pak nezapo-
mínat na další využívání odpadní
vody. 

České stavebnictví vstupuje do nového desetiletí.
s mnoha výzvami. V roce 2009 byla v ČR udělena první.
enviromentální certifikace a od té doby rapidně přibývá.
budov reagujících na potřeby změny klimatu..
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CR is the leader of green building in the region
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Jedním z hlavních témat CZGBC jsou brown-
fieldy a jejich šetrná revitalizace. Jsou totiž často
lukrativně umístěné v místech s již existující
dopravní a technickou infrastrukturou, a mají
tedy velký rozvojový potenciál i pro širší okolí.
Podpora udržitelných staveb na brownfieldech
je logickou nutností, a proto také velkým té-
matem, které rada dlouhodobě prosazuje. Právě
na brownfieldech je třeba uplatnit principy še-
trného stavebnictví a nezapomínat na mož-
nosti, které nabízí cirkulární ekonomika a vy-
užívat původní zbytkové stavby jako
surovinovou základnu pro další výstavbu. Ty-
pickými příklady jsou budovy AFI Karlín, Mo-
dřanka společnosti Horizon Holding a redeve-
lopment Smíchov City společnosti Sekyra Group.
Velkou výzvou pro celý obor pak bude využívání
šetrných technologií při rekonstrukcích.

VÍCE O AKTIVITÁCH CZGBC A ŠETRNÉM 
STAVEBNICTVÍ SE DOZVÍTE NA WWW.CZGBC.ORG. 

That is why the Czech Republic is at the top
of green building within the framework of

the Central European region. The building mar-
ket is more and more aware of the fact that it
is necessary to respond to current require-
ments, carbon neutrality, water management
and utilisation of principles of a circular econ-
omy as well as a healthy interior environment
in buildings. The Czech Republic is also a leader
in the area of enforcing subsidy programmes
for the support of green buildings. The princi-
ple organisation that contributes to the en-
forcing and supporting of sustainable stan-
dards in the building industry is the Czech
Green Building Council (CZGBC), which has been
operating in the market for more than 10 years. 

A LEGISLATIVE ENVIRONMENT AND GRANTS
STILL GOVERN THE PRESSURE PUT ON
GREEN DEVELOPMENT
Stability and predictability of a legislative en-
vironment is the key for the successful devel-
opment of green building. 

A smooth transfer to the legislative re-
quirement for buildings with almost zero en-
ergy consumption was secured in the area of
energy efficiency and has, in its last phase of
implementation, also extended to family

houses. There it covers all types of buildings. 
The number of passive and zero buildings is

increasing in residential development in the
Czech Republic. The Ministry of the Environ-
ment has, apart from the long-term pro-
gramme of New Green Savings, successfully
launched the Dešťovka programme, which 
focuses on the support of retention and uti-
lization of rainwater. Green roofs and installa-
tions of one’s own renewable energy re-
sources, together with energy cumulation,
have also got support. 

AS FOR THE NUMBER OF CERTIFIED 
BUILDINGS, THE CZECH REPUBLIC BELONGS
AT THE TOP WITHIN THE REGION
From the point of view of comprehensive effi-
ciency, the main leader is the area of con-
struction of administrative buildings, where
many investors go far beyond the framework

of legislative requirements and most buildings
pride themselves with the highest levels of
LEED or BREEAM certifications. First place in the
region goes to the certification of the interior
environment, WELL, of Gold level, which was
awarded to two projects by Skanska. As for the
area of industrial buildings, the development is
tremendous, and the number of certifications
increases. The Amazon distribution centre by
Panattoni received global primacy in the
BREEAM Excellent certification. Another exam-
ple of sustainable approach is CTP Invest’s
commitment to certify their whole portfolio of
industrial development in the Czech Republic
as well as all countries they operate in. 

EDUCATION AND IMPLEMENTATION OF
NEW PRODUCTS REPRESENT THE BIGGEST
CHALLENGE 
CZGBC and all of the professional public is to se-
cure the fastest possible implementation of new

trends in green building, interconnect the whole
sector and arrange for its education – from towns
and municipalities through urban planners, ar-
chitects to investors. And this is where CZGBC
plays a key role and their activities bring not only
the ‘big picture’ set in a global, or more precisely
European context, but also offers particular ex-
amples and tools for dealing with individual as-
signments – from global projects through
networking, a series of training and publications. 

FUTURE: RECONSTRUCTION, WATER MAN-
AGEMENT AND BROWNFIELD UTILIZATION 
In times of the strengthening battle with
droughts, it is necessary to work in any kind of
new development with technologies, which
retain water in the nature and not forget to fur-
ther utilize wastewater in constructions alone. 

One of the main topics of the CZGBC are
brownfields and their environment friendly revi-

talization. They are often placed lucratively in
places with existing transport and technical in-
frastructure and thus also have significant de-
velopment potential for a broader neighbour-
hood. Support of sustainable buildings in
brownfields represents a logical must and is
therefore an extensive topic that the Council has
been enforcing over the long term. And it is the
brownfields where it is necessary to use the prin-
ciples of green building and not to forget the
possibility that circular economics offer and to
use original residual constructions as a material
base for further development. Typical examples
of this are the buildings of AFI Karlín, Modřanka by
Horizon Holding and the redevelopment of Smí-
chov City by Sekyra Group. A tremendous chal-
lenge for the whole segment will then be the uti-
lization of environment friendly technologies
used during reconstructions. 

FOR MORE ACTIVITIES OF THE CZGBC 
AND GREEN BUILDING, SEE WWW.CZGBC.ORG.

The Czech building industry is entering.
a new decade with many challenges..
In 2009, the Czech Republic was awarded.
with the first environmental certification.
and the number of buildings that responded.
to the need of climate change have been.
increasing rapidly since..

Redevelopment brownfieldu Smíchovské nádraží
Redevelopment of the Smíchov Station brownfield
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V podmínkách velmi nízkých či záporných úrokových sazeb.
investoři vyhledávají příležitosti v reálných komoditách..

Nástroje finančních trhů, typicky státní cenné
papíry, mohou být sice relativně bezpečným

úložištěm volného kapitálu, ale jejich výnosy při
záporných úrokových sazbách jsou velice slabé,
v horším případě i záporné. Akciové trhy jsou ri-
zikové. A tak relativně bezpečnou a výnosnou
investicí jsou „hmotné“ investiční statky. Zlato
je nyní nejdražší ve své historii, troyská unce se
obchoduje za téměř 1 500 eur. Za uplynulý rok
cena stoupla o čtvrtinu a ve srovnání s cenami
před 20 lety se investice do zlata zhodnotila více
než pětinásobně.

V INVESTICÍCH VEDE POLSKO
Podobný vývoj je patrný na trhu nemovi-
tostí. V tuzemských podmínkách ceny realit
povzbuzuje několik faktorů současně. Nízké
zhodnocení kapitálu finančními nástroji není
jediným a možná ani není nejsilnějším mo-
torem růstu cen nemovitostí, nesporně ale 
je faktorem výrazným. V celém světě loni
investice do nemovitostí dosáhly přibližně 800
mld. USD (18,5 bilionu Kč), nejvíce od roku
2006. 

Poradenská společnost Knight Frank odha-
duje, že do komerčních nemovitostí v regio-
nu střední Evropy v loňském roce zamířily in-
vestice v celkové hodnotě téměř 13 mld. eur
(337,5 mld. Kč). Z toho v ČR investice dosáhly
3,25 mld. eur a byly tak druhé nejvyšší mezi
zeměmi regionu. Na prvním místě je stále Pol-
sko, loni s investicemi za 7,34 mld. eur.

U nás jsou dominantní tuzemští investoři,
ale v Polsku vstupují místní na realitní trh jen
minimálně. Tam nakupují většinou investoři
z EU, Afriky a Asie. U nás kromě tuzemských
investorů jsou to zájemci z EU, resp. hlavně
z Německa a z Asie.

NEJVÍCE TRANSAKCÍ SE TÝKÁ KANCELÁŘÍ
Největší objem transakcí ve střední Evropě

plynul do administrativních budov, loni to bylo
přibližně 6 mld. eur, o 44 % více než v roce
předcházejícím. Meziroční pokles zazname-
naly naopak segmenty průmysl a logistika
(o 41 %) a maloobchod (o 16 %). Zdaleka nej-
větším přírůstkem v objemu obchodů se může
pyšnit segment hotelů. Obchody s tímto typem
nemovitostí loni překročily 1 mld. eur a proti
roku 2018 se zvedly o 268 %.

Zájem investorů o hotely je motivován ne
nijak bouřlivě, ale stabilně rostoucím trendem
v této branži. Zájem o cestování je podněcován
téměř desetiletou hospodářskou konjunkturou
v globálním měřítku, navíc celosvětově diver-
zifikovanou. Nastane-li v jednom státě nebo
oblasti nějaký problém, který odtamtud při-
brzdí příjezdovou turistiku, z jiných oblastí
stále dojíždí dostatek turistů. Předseda Aso-
ciace hotelů a restaurací Václav Stárek hodnotí
dosavadní vývoj hotelnictví pozitivně, hote-
lové kapacity v ČR se zvětšují a průměrné ceny
pokojů rostou. Loni proti roku 2018 se zvýšily

v průměru o 3,5 %. Při mírném poklesu obsa-
zenosti stouply tržby na jeden disponibilní po-
koj o 1,7 %.

Vraťme se ale k nejobchodovanějšímu seg-
mentu. Agentura Knight Frank analyzovala prů-
měrné výnosy z kancelářských prostor v po-
měru k nájemnému a vzhledem k výnosům
desetiletých státních dluhopisů. V Praze výnos
prémiových kanceláří zvolna klesá. Loni činil
4,25 %, zatímco v roce 2016 to bylo 5,25 %. Za
stejné období průměrné nájemné stouplo na
270 eur/m2 měsíčně ze 234 eur/m2. Loni však
desetiletý státní dluhopis vynášel 1,77 %. V Mni-
chově, Berlíně a Vídni se výnosy loni pohybovaly
mezi 2,8 % a 3,75 % při záporných výnosech
státních bondů a při nájemném mezi 456 (Mni-
chov) a 312 (Vídeň) eur/m2.

ÚVĚRY NA INVESTICE DO KOMERČNÍCH
NEMOVITOSTÍ JSOU BEZPEČNÉ
Firma CBREv globálním přehledu uvádí, že vý-
nos z majetku převyšuje výnosy ze státních
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Reality stále nesou nejvíce

Real estate still brings in most
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cenných papírů přibližně o tři procentní body.
Ačkoli od roku 1996 výnosy z obou typů in-
vestic trendově klesají (tehdy u obou činily
zhruba 8 %), výnosy z majetku jsou od té
doby vyšší. Rozdíl, tedy tzv. spread, v sledova-
ném období činil v průměru 2 až 3,5 procent-
ního bodu. 

Společnost KPMG ve své studii dokazuje, že
bankéři si velmi cení bezpečnosti úvěrů po-
skytovaných na investice do komerčních ne-
movitostí v ČR. Problémová jsou méně než
2 %, což představuje nejslabší riziko v zemích
střední Evropy. Například Slovensko vykazuje
4 % problémových úvěrů, Polsko 7,9 %. Mj.
i díky tomu jsou úrokové marže na úvěrech do
komerčních realit v ČR nejnižší v regionu, po-
hybují se mezi 1,6 a 2 %. Z poskytnutých úvěrů
v ČR bylo loni 71 % denominováno v eurech,
kde jsou výhodnější úrokové sazby. Průměrná
splatnost úvěrů byla kolem 8 let, když amor-
tizace úvěrovaných realit se pohybovala kolem
22 let. 

Není bez zajímavosti, že 46 % poskytnutých
úvěrů bylo určeno na nové developerské pro-
jekty, 54 % na nákup nemovitostí, které již ge-
nerují výnosy. V roce 2017 tento poměr byl
22 : 78 %.

JAN FERENC / FOTO: TRIGEMA

Financial market tools, typically state stocks
and shares, can be a relatively safe storage

of free capital but their yields with negative in-
terest rates are very weak and in a worst case
scenario even negative. Stock markets are

risky. So, the relatively safe and profitable in-
vestment is in ‘tangible’ investment posses-
sions. Gold is now the most expensive in its
history, a troy ounce is traded at almost EUR
1,500. Last year, the price increased by one
quarter and, in comparison with prices 20
years ago, investment in gold has appreciated
more than fivefold. 

POLAND LEADS IN INVESTMENTS 
A similar development is evident in the real
estate market. Real estate prices under local
conditions are supported by several factors at
once. Low appreciation of capital via financial
tools is not the only and perhaps not even the
strongest motor of property price growth but
it is, no doubt, a significant factor. Investment
in real estate globally reached approximately
USD 800 billion (CZK 18.5 trillion) which is the
most since 2006. 

The consultancy company Knight Frank es-
timates that investments that headed into
commercial real estate in the region of Central
Europe last year were in the total amount of al-
most EUR 13 billion (CZK 337.5 billion). Out of
that, investment in the Czech Republic came in
at EUR 3.25 billion and were therefore the sec-
ond highest amongst the countries within the
region. Poland still holds first place with last
year’s investment valued at EUR 7.34 billion. 

Those dominant in our country are local in-
vestors but in Poland, they only enter the real
estate market minimally. Those investing there
usually come from the EU, Africa and Asia.
Apart from local investors in our country, there
are also investors from the EU, being mainly
Germany and Asia. 

MOST TRANSACTIONS APPLY TO OFFICES
The largest volume of transactions in Central
Europe was to administrative buildings. Last
year, it was approximately EUR 6 billion, 44%
more than in the previous year. A year-on-year
fall was, for instance, registered in the seg-
ments of industry and logistics (41%) and re-
tail (16%). The hotel segment can pride itself in
having the biggest increase in the volume of
transactions. Transactions with these types of
properties exceeded EUR 1 billion last year and,
in comparison with 2018, increased by 268 %.
Investors interest in hotels is not motivated tu-
multuously but with a stable growing trend in
this segment. Interest in travelling is entice by
an almost ten-year economic boom on a global
level and which is, moreover, globally diversi-
fied. If there is a problem in one country or area
and is to slow down incoming tourism from
there, there is still enough tourists coming from
other areas. The chairman of the Hotel and

Restaurant Association, Václav Stárek, assesses
the current development of the hotel industry
positively. Hotel capacities in the Czech Repub-
lic are increasing and average prices for rooms
also. Last year, they increased, in comparison
with 2018, on average by 3.5%. With a slight fall
in occupancy, turnover increased to one avail-
able room by 1.7%. 

Let’s return to the most traded segment.
Knight Frank analysed average yields from ad-
ministrative premises in ratio to the rents and
with regards to the yields of ten-year state
bonds. The yield from premium offices in
Prague is slowly decreasing. Last year, it was
4.25 %, whilst in 2016 it was 5.25 %. Average
rent in the same period increased to 270 EUR/
sq m a month from 234 EUR/sq m. But the ten-
-year state bond earned 1.77% last year. Yields
in Munich, Berlin and Vienna were, last year,
between 2.8 % and 3.75 % with negative yields
from state bonds and rents between 456 (Mu-
nich) and 312 (Vienna) EUR/sq m.

LOANS FOR INVESTMENT IN COMMERCIAL
REAL ESTATE ARE SAFE 
CBRE states, in their global review, that the
yield from an asset exceeds yields from state
stocks and shares by approximately three per-
centage points. Whilst yields from both types
of investment have been falling since 1996 as
per a trend (at that time they were approxi-
mately 8%), yields from assets have since
been higher. The spread in the monitored pe-
riod was, on average, 2 to 3.5 percentage
point. 

KPMG prove, in their study, that bankers’
value considerably the safety of loans pro-
vided for investment in commercial real estate
in the Czech Republic. Those problematic ones
are less than 2%, which represents the weak-
est risk in Central European countries. Slo-
vakia, for instance, shows 4% of problematic
loans, Poland 7.9%. That is, amongst others,
also why the interest rate margins of loans
for commercial real estate in the Czech Re-
public are the lowest within the region as they
are between 1.6 and 2 %. From those pro-
vided loans in the Czech Republic, 71% of them
were denominated in Euros and where there
are the most advantageous interest rates. Av-
erage maturity of loans was circa 8 years when
the amortization of credited real estate was
about 22 years. 

It is not beyond interest that 46% of the
provided loans were intended for new devel-
opment projects, 54% for property purchases
and which already generate yields. In 2017,
this ratio was 22:78 %.

JAN FERENC / PHOTO: TRIGEMA

In conditions of very low or.
negative interest rates, investors.
seek opportunities in real estate.
commodities..
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new Head of Valuation and Advisory Services, and also two
new members of its Design & Build Team – Ezequiel González
Sánchez and Martin Lakomý. Two other appointments are
Petra Stachová in the Office Agency and Theodor Pokorný in
Market Research departments. 
Vendula Maršová has over 10 years of valuation experience
and has undertaken and coordinated appraisals of all types of
commercial properties and large real estate portfolios. She
joins Colliers International from JLL where she was in Senior
Valuer position since January 2010. She worked for many in-
ternational and local clients. She has been a member of RICS
since 2019. Ezequiel González Sánchez took up the position of
an Architect for Colliers International. Prior to joining Colliers,
he worked for Tétris Design & Build since 2015. He success-
fully finished interior designs for Cemex, C2C, JLL & Tétris of-
fice, etc. Martin Lakomý joined Colliers International as Senior
Associate in October 2019. Martin is specialized in construc-
tion management, especially of cinemas, offices, detached
houses and shopping malls. After his studies at the University
College of Northern Denmark, he worked as a Construction
Manager in Norway and France. Later he worked as Technical
Manager of a shopping mall Nový Smíchov. Petra Stachová
has been appointed as an Associate in Office Agency in Jan-
uary 2020. She started her career in real estate as Residen-
tial Agent in IMPACT – CORTI and CBRE. She also graduated
from the Property Appraisal Institute (IOM) Course and Im-
movable Property Appraising course at the University of Eco-
nomics in Prague. Theodor Pokorný has joined Colliers in
January 2020 as a Junior Analyst for the Market research
team, occasionally assisting the Valuation team. Theodor
path to real estate lead through architecture, which he stud-
ied and practiced architecture for three years in China at the
North China University of Technology in Beijing. He also stud-
ied Real Estate Development at the University of Westminster
in London. At the moment, he is studying to become a mem-
ber of RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). 

CHRISTOPHER LARUE se od 1. února stal vedoucím od-
dělení pronájmu průmyslových nemovitostí pro Českou re-
publiku a Slovensko mezinárodní realitní poradenské spo-
lečnosti Savills. Christopher LaRue má 15 let zkušeností
v oblasti nemovitostí a průmyslového sektoru, včetně více než
10 let působení na straně agenta a téměř pěti let v odvětví vý-
roby a e-commerce. Do Savills přišel z americké společnosti
StayOnline, která se specializuje na technické řešení elek-
trického napájení. Dříve působil v pražské kanceláři Cushman
& Wakefield jako associate partner týmu pro průmyslové ne-
movitosti se zaměřením na střední a východní Evropu. 

CHRISTOPHER LARUE has, as of 1st January, been ap-
pointed Head of the Industrial Agency Czech and Slovak Re-
publics at the international real estate consultancy company
Savills. Christopher LaRue has a 15-year experience in the
area of real estate and industrial sector, including more than
a 10-year operation on the agent’s side and almost five years
in the area of production and e-commerce. He came to Sav-
ills from the American company StayOnline, which specializes
in technical solutions for electrical power supply. Previously,

ČESKÁ POBOČKA COLLIERS
INTERNATIONAL oznámila, že
jmenovala Vendulu Maršovou,
MRICS, novou vedoucí oddělení oce-
ňování nemovitostí a rovněž rozšířila
tým Design & Build, jehož novými
členy se stali Ezequiel González Sán-
chez a Martin Lakomý. Dalšími posi-
lami jsou Petra Stachová v office
agency a Theodor Pokorný v oddě-
lení průzkumu trhu. 
Vendula Maršová má přes 10 let zku-
šeností v oblasti oceňování nemovi-
tostí a v minulosti oceňovala všechny
typy komerčních nemovitostí a velká
nemovitostní portfolia. Do společ-
nosti Colliers přišla z JLL, kde působila
jako seniorní odhadce od ledna 2010.
Pracovala pro mnoho mezinárodních
a domácích klientů. Od roku 2019 je
členkou institutu RICS. Ezequiel Gon-
zález Sánchez bude působit pro Col-
liers jako architekt. Předtím pracoval
od roku 2015 v oddělení Design & 
Build ve společnosti Tétris. Praxi získal
realizací řady úspěšných interiéro-
vých designů pro firmy jako Cemex,
C2C, kanceláře společností JLL & Té-
tris aj. Martin Lakomý nastoupil do
Colliers International na pozici sta-
vebního managera. Specializuje se
na stavební management, především
kin, kanceláří, řadových domů a ná-
kupních center. Po ukončení studia
na University College of Northern
Denmark Martin působil v Norsku
a ve Francii. Později se stal technic-
kým managerem obchodního cen-
tra Nový Smíchov. Petra Stachová se
připojila ke společnosti Colliers
v lednu 2020 na pozici associate
v týmu Office Agency zabývajícím se
pronájmem kanceláří. Svou kariéru
v oblasti nemovitostí začala jako kon-
zultantka pronájmu rezidenčních ne-
movitostí v společnostech IMPACT –
CORTI a CBRE. Petra vystudovala Stavební fakultu ČVUT v Praze.
Má za sebou také kurz Oceňování majetku a kurz Oceňování
nemovitých věcí na VŠE v Praze. Theodor Pokorný nastoupil do
společnosti Colliers v lednu 2020 jako analytik v týmu zabý-
vajícím se průzkumem trhu a příležitostně asistuje i v oddělení
oceňování nemovitostí. Theodor studoval tři roky v Číně ar-
chitekturu na North China University v Pekingu a později vy-
studoval development nemovitostí na univerzitě ve Westmis-
teru v Londýně. Momentálně se věnuje studiu pro autorizaci
a členství v RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). 

COLLIERS INTERNATIONAL CZECH REPUBLIC an-
nounced the appointment of Vendula Maršová, MRICS, as its
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country. There, the company responds to an increasing de-
mand in the introduction of the BIM model into the building
industry. The Czech company, IBR Consulting, belongs
amongst the leading specialists in the sector of digitization
in the building industry. Jiří Šimon has been working at IBR
Consulting for 14 years. Responsibility in the new post goes
beyond, including the co-ordination of Data Construction
Storage as well as consultation and all the department’s ac-
tivities. 

PRESTIŽNÍ SÉRIE GOLFOVÝCH TURNAJŮ Development
Tour zahájí 8. ročník a nabízí partnerství! Jde o unikátní tour
určenou pro majitele, jednatele a vysoce postavené manažery
firem pohybující se zejména v oblasti realit a developmentu.
Hraje se na nejlepších českých hřištích (čtyři turnaje) a ne-
chybí ani slavnostní vyhlášení celkových výsledků vždy v za-
jímavém luxusním prostoru v Praze. Pokud je golf vaším ko-
níčkem, pojďte spojit příjemné s užitečným – vedle aktivně
stráveného času na fairwayích a greenech můžete získat
nové obchodní partnery a rovněž i nové přátele. V případě zá-
jmu o další informace kontaktujte pořadatele (Jiří Švec,
jiri.svec@developmenttour.cz, 605 810 888).

THE PRESTIGIOUS SERIES of golf tournaments, the Develop-
ment Tour, will launch its 8th year and offers partnerships this
spring. It is a unique tour designated for owners, company di-
rectors and highly positioned managers of companies oper-
ating primarily in the area of real estate and development. It
is played on the best Czech golf courses (four tournaments)
and also includes the festive announcement of overall results,
which is always held in an interesting and luxurious venue in
Prague. If golf is your sport, come and put pleasant with use-
ful – apart from an actively spent time on fairways and greens,
you can also find new business partners and new friends. For
further information, please contact the organizer of the event
(Jiří Švec, jiri.svec@developmenttour.cz, 605 810 888).

V BUDOVĚ O2 UNIVERSUM je k vidění
jedna z největších dynamických instalací Pre-
ciosa Lighting v Čechách. Společnost Preci-
osa navrhla pro O2 Universum instalaci dy-
namického osvětlení na více než 220 m2

a sestává z 650 ručně foukaných koulí. Koule
mají různé barvy, dekory a jemné detaily.
Projekt trval od první skici až po jeho dokon-
čení jeden rok a samotná instalace zabrala
jeden týden. Na projektu do vstupní haly
multifunkčního kulturního a kongresového centra spolupra-
covala Preciosa s českou architektonickou firmou ATIP. Insta-
lace O2 Universum je letos druhým velkým projektem společ-
nosti Preciosa umístěným Praze. Vytvořili jsme zářivou instalaci
pro 23 m vysoké atrium v Aspire Business Center v Praze 5.  

IN THE O2 UNIVERSUM building, it is possible to see one
of the biggest dynamic installations by Preciosa Lighting in the
Czech Republic. Preciosa designed, for the O2 Universum buil-
ding, installation of dynamic lighting for more than 220 sq m
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he worked at Cushman & Wakefield’s Prague office as an As-
sociate Partner for the team of industrial real estate special-
ising in Central and Eastern Europe. 

PETER WOJTUSIAK se stal novým
výkonným ředitelem společnosti APS
Real Estate, která působí ve východní
a střední Evropě a je součástí APS
Holding. Bude mít na starosti reali-
zaci a průběh investičních realitních
transakcí a bude dohlížet na chod
dvou divizí — Casazela, která se spe-
cializuje na správu realitního portfo-
lia pro banky a instituce a v sou-
časné době spravuje nemovitosti v celkové hodnotě 150 mil.
eur; a Syndre, která poskytuje služby při oceňování nemovi-
tostí soukromým klientům i institucím. Peter má 20 let zku-
šeností v designu, stavebnictví a investování do nemovitostí;
studoval architekturu na univerzitě v australském Adelaide a je
držitelem titulu MBA v oblasti nemovitostí a stavebního dozoru
z UCEM ve Velké Británii.

PETER WOJTUSIAK has been appointed the new CEO at
APS Real Estate, which operates in Eastern and Central Europe
and is a part of APS Holding. He will be responsible for the re-
alization and development of investment real estate transac-
tions and will supervise the operation of two divisions –
Casazela, which specializes in real estate portfolio manage-
ment for banks and institutions and currently manages and
administrates real estate worth a total of EUR 150 million;
and Syndre, which provides services during property assess-
ment for private clients and institutions. Peter has 20 years
of experience in the area of design, the building industry and
investment in real estate; he studied architecture at university
in Adelaide, Australia, and holds the MBA title in the area of
construction and real estate from UCEM in Great Britain.  

SPOLEČNOST IBR CONSULTING
otevřela nové oddělení datových slu-
žeb, které povede Jiří Šimon. Oddě-
lení datových služeb má zajistit roz-
voj digitálních nástrojů a efektivní
využití digitalizace ve stavebnictví
u nás. Společnost tímto krokem re-
aguje i na narůstající poptávku v za-
vádění modelu BIM do stavebnictví.
Ryze česká společnost IBR Consulting
patří mezi přední odborníky v oblasti digitalizace ve staveb-
nictví. Jiří Šimon působí v IBR Consulting již 14 let. Jeho zod-
povědnost v nové funkci přesahuje do koordinování Dato-
vého skladu stavby (DSS) i do konzultací a veškerých činností
oddělení. 

IBR CONSULTING opened a new department of data ser-
vices, which will be run by Jiří Šimon. The department of data
services is to secure the development of digital tools and effi-
cient utilization of digitization in the building industry in our
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řizovacích předmětů. Stejně tak
kompletní dodávku samotných
prací stavby či rekonstrukce celé
budovy či bytu. Italský design
a jméno Stradivari je jedna věc,
ale kvalita skutečného provedení
v realitě našich českých staveb-
ních firem je věc druhá. Unikátní
je proto právě spojení myšlenky
designu a skutečného provedení
stavebních a dokončovacích
prací. 

THE CZECH BUILDING COMPANY Wirtuuu is commenc-
ing co-operation with the globally known brand Stradivari.
They will mainly work together on the construction and re-
construction of luxurious houses and apartments. The Stradi-
vari Wirtuuu Studio in Prague will accommodate the
requirements of the most demanding clients. They will offer
comprehensive interior designs for properties in Prague, in-
cluding furniture and furnishing objects. They will also pro-
vide a comprehensive supply of building work and
reconstruction of the whole building or the apartment itself.
Italian design and the Stradivari name is one thing but the
quality of the real realization in the reality of our Czech build-
ing companies is another issue. That is why the combination
of a design idea and the actual realization of building and
completion work is so unique. 

MODERNÍ BYDLENÍ PRO VYSOKOŠKOLÁKY ukazují
první dva vzorové byty v největší novodobé studentské rezi-
denci, kterou staví developerská společnost Karlín Group
v pražských Holešovicích. Rezidence, jejíž hrubou stavbu do-
končila společnost Metrostav, nabídne ubytování a služby,
známé ze západní Evropy. Rezidence, která se zapojí do me-
zinárodní sítě THE FIZZ, nabídne studentům v 539 pokojích cel-
kem 675 postelí. Sloužit k ubytování začne již příští akade-
mický rok – od podzimu 2020. Návrh interiéru připravili
architekti ze studia Pavel Hnilička Architekti na základě pod-
kladů od společnosti International
Campus, která bude rezidenci pro-
vozovat a se studentským bydlením
a potřebami vysokoškoláků má bo-
haté zkušenosti ze zahraničí. Pro-
jekt má dva partnery; kromě Karlín
Group je to společnost International
Campus. Ta po dokončení stavby po-
díl od Karlín Group odkoupí a bude
rezidenci dlouhodobě provozovat. 

MODERN HOUSING FOR UNI-
VERSITY students is shown in the
first two show apartments in the latest student’s residence,
which is being constructed by the development company Kar-
lín Group in Holešovice, Prague. The residence, whose rough
structure was completed by Metrostav, will offer accommo-
dation and services as known from Western Europe. The res-
idence, which will be included in the international network

and comprises 650 blown baubles. The baubles are of differ-
ent colours, decors and fine details. From the first drawing to
completion, the project took one year and installation alone
took one week. Preciosa co-operated on the project of the
lobby of the multifunctional cultural and congress centre with
the Czech architectural company ATIP. The installation in the
O2 Universum building is the second large project by Preciosa
in Prague this year. We have created a radiant installation for
a 23 m high atrium in the Aspire Business Centre in Prague 5. 

PODLE ZPRÁVY SPOLEČNOSTI Cushman & Wakefiled
byl rok 2019 pro pražský hotelový sektor rekordní z pohledu
transakcí: Objem investic do hotelových nemovitostí přesáhl
500 mil. eur. To je nejvíce v historii, dvakrát více než průměr
posledních pěti let. Je to poprvé, co se tak Česká republika v že-
bříčku hotelových investic dostala mezi první desítku v Evropě,
konkrétně na deváté místo. V roce 2020 by navíc objem ho-
telových transakcí mohl dosáhnout dvojnásobné hodnoty,
tedy 1 mld. eur. Pro investory představují hotely zajímavý způ-
sob, jak obohatit portfolio bud více rizikovou, ale vysoce zi-
skovou investici, nebo naopak investici velmi stabilní a dlou-
hodobou. Jejich aktivitě nahrává také to, že kapitálu je dnes na
trhu hodně, investoři tedy hledají, kam ho vložit, a jiných
atraktivních možností není mnoho. V příštích třech letech má
přibýt jen asi tisícovka nových pokojů – díky znovuotevřeni ho-
telu Evropa na Václavském náměstí pod značkou W Hotels, pře-
stavbou Cukrovarnického paláce na Senovážném náměstí na
hotel Andaz nebo novostavbou Hard Rock Hotel na Letné. 

BASED ON THE REPORT by Cushman & Wakefiled, the year
2019 was, from the point of view of transactions, record break-
ing for Prague’s hotel sector: the volume of investment in hotel
real estate exceeded EUR 500 million. That is most in history,
twice more than the average in the past five years. It is the first
time that the Czech Republic managed to get amongst the first
ten in Europe on the list of hotel investments, particularly the
ninth place. In 2020, the volume of hotel transactions might
achieve double value that is EUR 1 billion. Hotels represent, for
investors, an interesting way as to how to enrich a portfolio by
either more risky but highly profitable investment or, on the
other hand, a very stable and long-standing investment. The
fact that there is a lot of capital in the market today, so in-
vestors are looking where to invest it and there are not many
other attractive possibilities also plays into the hands of their
activity is also. In the next three years, there are only supposed
to be some 1,000 new rooms added – this being with thanks
to the reopening of the Evropa Hotel at Wenceslas Square under
the W Hotels brand, converting of the Cukrovarnický Palace at
Senovážné Square to the Andaz Hotel and thanks to the new
building of Hard Rock Hotel at Letná.

ČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST Wirtuuu zahajuje spolu-
práci se světoznámou značkou Stradivari. Pracovat spolu bu-
dou zejména na stavbě a rekonstrukcích interiérů luxusních
domů a bytů. Stradivari Wirtuuu Studio v Praze bude vycházet
vstříc požadavkům nejnáročnějších klientů. Pro nemovitosti
v Praze nabídne kompletní design interiéru včetně nábytku a za-
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THE FIZZ, will provide students with 539 rooms and 675 beds.
It will start serving its users in the next academic year – from
autumn 2020. The interior was designed by architects from
the Pavel Hnilička Architekti Studio on the basis of material
provided by International Campus, which is to operate the res-
idence and has abundant experience with student housing
and university students’ needs from abroad. The project has
two partners. Apart from Karlín Group, it is International Cam-
pus. They will purchase a share from Karlín Group once the
residence is completed and will operate it in the long term. 

INVESTIČNÍ SKUPINA PEAKSIDE CAPITAL prodala ad-
ministrativní budovu Argo Alpha na Evropské třídě v Pra-
ze 6. Novým majitelem se stala česká developerská společnost
bpd development. Budova Argo Alpha byla postavena v roce
2009. Leží v přímém sousedství stanice metra Veleslavín a je
téměř plně obsazena. Disponuje 11 000 m2 kancelářských
ploch třídy A na pěti nadzemních podlažích, které nájem-
cům umožňují efektivní řešení pracovních prostor až o veli-
kosti 2 000 m2. Ve dvou podzemních podlažích se nachází
300 parkovacích stání a také skladové prostory. Objekt je
skvěle dostupný autem i dopravními prostředky MHD z cen-
tra města i letiště v Ruzyni

THE INVESTMENT GROUP PEAKSIDE CAPITAL sold
the administrative building Argo Alpha in Evropská Street in
Prague 6. The new owner is the Czech development company
‘bpd development’. The Argo Alpha building was built in 2009.
It is situated within
the direct neigh-
bourhood of the
Veleslavín under-
ground station and
is almost fully oc-
cupied. It disposes
with 11,000 sq m of
A class administra-
tive premises on
five above ground storeys, which allow tenants an effective
solution for up to 2,000 sq m of work area. Within the frame-
work of two underground storeys, there are 300 parking
places and also storage facilities. The building is perfectly ac-
cessible by car as well as public transport from the city cen-
tre as well as from the international airport in Ruzyně.

SPOLEČNOST CA IMMO podepsala nájemní smlouvu s me-
zinárodní poradenskou společností ADASTRA na pronájem
7 000 m2 kancelářských prostor v budově Mississippi House
v Praze 8, která je ve výstavbě. Více než rok před plánovaným
dokončením je Mississippi House pronajat z přibližně 50 %.
V září 2019 zahájila CA Immo výstavbu Mississippi House a Mis-
souri Park, dvou prémiových kancelářských nemovitostí
v komplexu River City Prague. Kancelářský soubor v Karlíně na-
bídne celkem 20 750 m2 pronajímatelných prostor (Mississippi
13 380 m2 a Missouri 7 380 m2). CA Immo zahájila certifikační
proces WELL Core & Shell (úroveň Platinum) pro oba kance-
lářské projekty. Obě budovy budou splňovat také nejvyšší

standardy trvalé udržitelnosti podle úrovně LEED Platinum. Do-
končení výstavby obou budov je plánováno na léto příštího
roku. Investice CA Immo dosáhne asi 66 mil. eur.

CA IMMO HAS SIGNED a tenancy agreement with the in-
ternational consultancy company ADASTRA for a lease of
7,000 sq m of administrative premises in the Mississippi
House building in Prague 8, which is currently under con-
struction. More than one year prior to scheduled completion,
Mississippi House is leased approximately 50%. In September
2019, CA Immo commenced construction of Mississippi
House and Missouri Park, two premium administrative prop-
erties within the River city Prague complex. The administra-
tive group of buildings in Karlín will offer a total of 20,750 sq
m of rental premises (Mississippi 13,380 sq m and Missouri
7,380 sq m). CA Immo commenced the WELL Core & Shell
(Platinum) certification process for both administrative pro-
jects. Both buildings will also meet the highest standards of
permanent sustainability in accordance with the LEED Plat-
inum level. Completion of the two buildings is planned for
next summer. CA Immo’s investment will reach approxi-
mately EUR 66 million. 

PŘIPRAVOVANÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ z Modřan do Libuše
bude prodloužena o 1,8 km do Nových Dvorů. Vzniknou zde
dvě nové zastávky Přírodní a Nové Dvory. Dopravní podnik hl.
m. Prahy začne připravovat dokumentaci pro územní roz-
hodnutí a stavební povolení. Stavba prodloužení se předpo-
kládá do roku 2027, v termínu dokončení prvního úseku trasy
metra D. Díky prodloužení tramvaje budou moci Pražané pře-
stoupit na metro D, ale také na autobusové linky do dalších
směrů. Stejně tak tramvajová trať zajistí v oblasti kvalitní do-
pravní obsluhu a přímé spojení k úřadům v Praze 12. 

THE PREPARED TRAM LINE from Modřany to Libuš will
be lengthened by 1.8 km to Nové Dvory. There will be two new
stops, Přírodní and Nové Dvory. The Prague Public Transit
Company will start preparing documentation for planning and
building permits. The construction of the lengthening of the
line is presumed to be completed by 2027, within the dead-
line of completion of the first section of the D underground
route. The lengthening of the tram line will allow Prague cit-
izens to change to the D underground as well as bus routes
for other directions. The tram line will also secure quality
transportation and direct connections to offices in Prague 12. 
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