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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
s končícím létem vám přinášíme další souhrn
zpráv z realitního trhu, tentokrát se zaměřením na české průmyslové nemovitosti. Číslo,
které držíte v rukách, vás seznámí především
s vývojem a trendy na trhu průmyslových
prostor, ale dozvíte se zde i zajímavosti týkající se konkrétních projektů naší společnosti. Naleznete zde zmínku o aktuální strategii
ohledně průmyslového areálu IMMOPARK Praha, představíme vám nového nájemce v našem úspěšném kancelářském komplexu Futurama Business Park a dozvíte se také něco o
publikaci Experimentální sídliště Invalidovna.
Věříme, že pro vás informace v tomto vydání
budou zajímavé.
Další část roku plnou dobrých zpráv vám za
tým IMMOPARKu přeje
Milan Zikmund

DEAR FRIENDS,
As the summer draws to a close, we bring you
another roundup of news from the reality
market, this time focused on Czech industrial
property. The issue you hold in your hands will
introduce you in particular to developments
and trends in the industrial property market,
but you’ll also find out some points of interest
relating to specific projects within our company. You’ll find reference here to our current
strategy regarding the IMMOPARK Praha industrial site, we’ll introduce you to a new tenant in our successful Futurama Business
Park office complex, and you’ll also find out
something about the publication entitled Experimentální sídliště Invalidovna (The experimental Invalidovna residential estate).

Firmy věří ekonomice
a prodlužují nájemní smlouvy
v průmyslových halách
Companies trust the economy
and are extending lease contracts
for industrial halls

We trust that the information in this issue will
be of interest to you.
On behalf of the IMMOPARK team, I hope that
the rest of your year is filled with good news
Milan Zikmund
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Milan Zikmund
O aktuálním vývoji projektu IMMOPARK Praha
On how the IMMOPARK Praha project
is currently developing
Můžete přiblížit aktuální vývoj projektu IMMOPARK Praha? Na trhu se objevují zprávy o tom,
že projekt prodáváte? S kým aktuálně jednáte?
Jako všechny aktivní projekty se i IMMOPARK Praha
přizpůsobuje podmínkám na trhu, které se v čase
mění; flexibilita byla vždy vyzdvihována jako velmi
silná stránka našeho projektu. V době, kdy trh průmyslových nemovitostí sílí a zažívá svůj boom doprovázený zvýšeným zájmem o připravené, snadno
rozvinutelné projekty, jsme více než v minulosti připraveni k jednání nejen o nájmu vybudovaných průmyslových ploch koncovým uživatelům, ale i o prodeji rozumných pozemkových celků odvíjejících se
od již vydaných povolení na výstavbu jednotlivých
hal. Toto však není žádnou novinkou – vždy jsme
avizovali svou připravenost jednat o všech formách
transakcí vedoucích k realizaci tohoto projektu.
V čem je podle vás největší přidaná hodnota vašeho projektu u Pavlova?
IMMOPARK Praha má velmi zajímavou polohu – nejen, že je velmi dobře dostupný z Prahy, ale zároveň
leží ve Středočeském kraji, v rámci něhož lze již
získat vládní pobídky podporující rozvoj činností
s přidanou hodnotou. Další výhodou jeho umístění je blízkost Letiště Václava Havla. Nelze zde opět
opomenout flexibilitu – jde o projekt nabízející jak
malé jednotky, tak řešení ve formě velkých skladových boxů. Haly mohou být plně přizpůsobeny potřebám budoucích uživatelů. V souvislosti
s mediálně velmi diskutovaným umístěním skladu
společnosti Amazon do sousedního průmyslového areálu bych rád vyzdvihl ještě jeden velký klad
námi vlastněné zóny – jde o plochu, jež především
ve své severní části nesousedí bezprostředně s rezidenční zástavbou, naopak je od obce Pavlov oddělena tělesem rychlostní komunikace R6. Využití
těchto pozemků pro průmyslovou zástavbu je více
než logické a zároveň pomůže podpořit ekonomický rozvoj v daném regionu.
Jak se v tomto roce podle vás vyvíjí trh logistických a průmyslových nemovitostí?
Pozitivní atmosféru na českém trhu průmyslových
nemovitostí nelze přehlédnout. Jde o segment,
který v posledních měsících plní titulky novin zaměřených na realitní trh. Letošní rok je ve znamení
změn – dochází nejen k nárůstu podílu spekulativní výstavby, ale také k rozsáhlým nákupům celých
portfolií průmyslových projektů. Sledujeme i poO2 l

the sale of reasonable land units based on approval for the construction of individual halls already
being acquired. This is nothing new, however – we
have always said that we are prepared to discuss
all forms of transaction leading to the implementation of this project.

kračující růst poptávky internetových prodejců po
skladových kapacitách. Zájem médií a veřejnosti
o tento sektor je oprávněný.
Jak očekáváte pohyby a vyhlídky na trh v následujícím roce?
Letošní rok přinese pravděpodobně další rekordní
výsledky. Nechme se překvapit, zda se ten příští
bude odvíjet opět v duchu rčení „včerejší rekord,
dnešní norma“.
Can you tell us more about how the IMMOPARK
Praha project is currently developing? There are
reports on the market you are selling the project.
With whom are you currently in discussions?
Like all active projects, IMMOPARK Praha adjusts
to fit market conditions, which change over time;
flexibility was always stressed as a very big plus
for our project. At a period when the industrial property market is getting stronger and undergoing a
boom, accompanied by greater interest in prepared, easy to develop projects, more than in the past
we are ready to hold discussions not just on the
lease of industrial stock to end users, but also on

What, in your opinion, is the greatest added value of your project at Pavlov?
IMMOPARK Praha is in a particularly good location
– not only is it very accessible from Prague, but it
also lies in the Central Bohemia Region, which means it can get government incentives supporting
the development of activities with added value.
Another advantage of its position is its proximity
to Václav Havel Airport. And we can’t forget about
flexibility – it is a project which offers both small
units, and solutions in the form of large storage
boxes. Halls can be fully adjusted to the needs of
their future users. In regard to the location of the
Amazon warehouse in the neighbouring industrial site, something much discussed in the media,
I would like to stress one more great plus for the
zone we own – it is a site which, particularly in its
northern sections, does not directly neighbour
residential areas, but rather is separated from the
village of Pavlov by the R6 expressway. The use of
this land for industrial buildings is more than logical, and also helps to support economic development in the region.

Internetoví prodejci zvyšují
skladové kapacity
Internet retailers increase
their storage capacity
Podíl celkových nájemních transakcí internetových prodejců roste, jen v první polovině roku
2014 došlo k nárůstu o 23% oproti celému roku
2013. Tři z pěti nejvýznamnějších transakcí na
trhu průmyslových nemovitostí v druhém čtvrtletí patřily významným internetovým prodejcům
v Čechách – Internet Mall (Mall.cz), Alza.cz a Internet Shop (Parfums.cz). Internetoví prodejci
operují v České republice na stále větších skladových plochách. Za poslední tři roky si internetoví
obchodníci v Česku pronajali více než 70 000 m2
skladových ploch a zájem o tyto plochy neustále roste. Trend kopíruje situaci v západní Evropě,
kde se průměrný podíl celkových nájemních transakcí internetových prodejců na celkové skladové pronajaté ploše pohybuje za poslední tři roky
mezi 15–20%.
Za nárůstem skladových ploch internetových
prodejců v České republice stojí dva významné
faktory. Prvním je stále rostoucí obliba českých
spotřebitelů nákupu na internetu, druhý faktor
představují zahraniční internetoví prodejci pronajímající si skladové plochy v České republice.
Tito internetoví prodejci sice nezásobují svými
produkty český trh, ale využívají výhodné polohy České republiky a nižších provozních nákladů

k obsluze a zásobování trhů západních.
„Internetoví prodejci si v České republice pronajali za poslední tři roky více než 70 000 m2 skladových ploch. Zaznamenali jsme výrazný nárůst
podílu na celkových nájemních transakcích. Jen
ve druhém čtvrtletí představovala poptávka internetových prodejců 32% z celkové realizované
poptávky, když pomineme renegociace. A v těchto číslech ještě není zahrnuta transakce společnosti Amazon na Praze západ,“ říká Michal Bezděka, vedoucí oddělení Průmyslových nemovitostí
společnosti CBRE.
The proportion of total lease transactions taken
up by internet retailers is growing; just in the first
half of 2014 there was growth of 23% compared
to the whole of 2013. Three of five major transactions in the industrial property market during
the second quarter involved major internet retailers in Bohemia – Internet Mall (Mall.cz), Alza.cz
and Internet Shop (Parfums.cz). Internet retailers
operate in the Czech Republic with ever larger
warehouse stock. Over the last three years, internet retailers in the Czech Republic have leased
out over 70 000 m2 of warehouse stock, and interest in such stock continues to grow. This trend

copies the situation in Western Europe, where
the average share of lease transactions taken up
by internet retailers of total warehouse stock leased is of the order of between 15 and 20% over
the last three years.
There are two major factors behind the growth in
internet retailers’ warehouse stock in the Czech
Republic. The first is the growing popularity of
internet shopping amongst Czech consumers,
and the second factor is foreign internet retailers leasing warehouse stock in the Czech Republic. Although these internet retailers do not supply their products to the Czech market, they take
advantage of the Czech Republic’s great location
and lower operating costs to service and supply
Western markets.
‘Over the last three years, internet retailers have
leased out over 70 000 m2 of warehouse stock.
We have recorded a significant growth in their
share of total lease transactions. Just in the second quarter, internet retailer take-up represented 32% of total take-up if we ignore renegotiation. And these figures don’t include Amazon’s
transaction in Prague – West,’ says Michal Bezděka, Head of CBRE’s Industrial Property division.
Zdroj / Source: CBRE

How, in your opinion, is the logistic and industrial property market developing this year?
You cannot help but notice the positive atmosphere in the Czech industrial property market. It is a
segment which in recent months has been filling
the headlines of papers focused on the real estate
market. This year marks a lot of change – not only
is there a growth in the proportion of speculative
construction, but there is also extensive purchase
of whole portfolios of industrial projects. We are
seeing a continuing growth in online retailers’ demand for storage capacity. The interest of the media and the public in this sector is justified.
What kind of movements and prospects do you
see in the market in the following year?
This year will likely bring more record results. Let’s
see whether next year will unfold in the spirit of
‘yesterday’s record, today’s standard’.
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Trh českých průmyslových
nemovitostí 2Q/2014

Trh průmyslových nemovitostí
vykazuje vyšší výkonnost

Czech industrial property market 2Q/2014

Industrial property market
showing greater performance

FIRMY VĚŘÍ EKONOMICE A PRODLUŽUJÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY V PRŮMYSLOVÝCH HALÁCH
Druhé čtvrtletí roku 2014 se na českém průmyslovém trhu neslo ve znamení prodlužování nájemních smluv. V republikovém průměru představuje prodloužení nájmu ve stávajících prostorách
víc jak polovinu (56%) veškeré poptávky. V Praze
dokonce více jak 66%. Vyplývá to ze zjištění průmyslového týmu poradenské společnosti Cushman & Wakefield.
„Skutečnost, že firmy prodlužují smlouvy v pronajatých prostorách, vyjadřuje jejich důvěru
v českou ekonomiku. Výrobci i logisté očekávají,
že o jejich zboží a služby bude nadále zájem,“ říká
Ferdinand Hlobil, vedoucí středoevropského průmyslového týmu v Cushman & Wakefield.

VÝSTAVBA
Výstavba moderních průmyslových prostor nabírá rychlost. V prvním pololetí se postavilo více
než 120 tisíc metrů čtverečních průmyslových hal
(loni ve stejném období to bylo 108 tisíc). V současnosti je rozestavěných několik staveb, které
mají být dokončeny do konce roku.
POPTÁVKA
V prvním pololetí letošního roku se v ČR pronajalo 570 tisíc m2, z toho 220 tisíc v Praze. Loni ve
stejném období se v ČR pronajalo o sto tisíc metrů méně (472 tisíc m2). „V mimopražských regionech zaznamenáváme nárůst poptávky hlavně v
Ostravě, kde se pronajalo 120 tisíc metrů, a v Plzeňském kraji, kde se obsadilo 95 tisíc metrů. Těší
nás především rostoucí zájem o Ostravu, který se
začal probouzet už v druhém pololetí loňského
roku. Ostrava má co nabídnout, ať už z hlediska
blízkosti polského a slovenského trhu, tak z hlediska volné pracovní síly a řady technických univerzit,“ říká Ferdinand Hlobil.
O4 l
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NEPRONAJATOSt
Podíl volných ploch v České republice nepatrně
poklesl a aktuálně dosahuje hodnoty 6,5 procenta. Znamená to, že z existujících více jak 4,7 milionů metrů čtverečních moderních ploch k pronájmu zůstává pouze 305 tisíc metrů volných.
Z průměru se zcela vymyká Liberecký kraj, kde se
dnes neobsazenost rovná nule. Z tohoto důvodu
očekáváme v tomto region poměrně brzké zahájení nové výstavby a to i spekulativní.
VÝHLED
„Očekáváme, že letošní rok bude z hlediska pronájmu a výstavby mírně pozadu za rokem loňským. Na druhou stranu loňský rok byl v objemu
pronájmů doposud rekordní – poprvé v historii se

pronajalo přes milion metrů čtverečních. Dnešní
objem výstavby i pronájmů hodnotíme jako velmi
aktivní,“ říká Ferdinand Hlobil.
Zdroj: Cushman & Wakefield, červenec 2014

COMPANIES TRUST THE ECONOMY AND ARE
EXTENDING LEASE CONTRACTS FOR INDUSTRIAL HALLS
The second quarter of 2014 was marked in the
Czech industrial market by the extension of lease contracts. On a national average basis, lease extensions to current properties represented
more than half (56%) of all take-up, and in Prague more than 66%. These are the findings of
advisory company Cushman & Wakefield’s industrial team.
‘The fact that companies are extending the contracts for leases properties reflects their trust in
the Czech economy. Manufacturers and logistics
companies expect that interest in their products
and services will continue,’ says Ferdinand Hlobil,

Head of the Central European Industrial Team in
Cushman & Wakefield.
CONSTRUCTION
The construction of modern industrial properties
is picking up speed. In the first half of the year,
more than 120 thousand square metres of industrial halls were built (in the same period last
year, that figure was 108 thousand). There are
a number of buildings currently being constructed which should be completed by the end of the
year.
TAKE-UP
In the first half of this year, 570 000 m2 was leased out, of which 220 thousand was in Prague.
In the same period last year, a hundred thousand square metres fewer was leased (472 thousand m2). ‘In regions outside Prague, we are
recording growth in take-up mainly in Ostrava,
where 120 thousand metres was leased, and in
the Plzeň Region, where 95 thousand metres
were taken over. We are particularly pleased with
the growing interest in Ostrava, which began to
show signs of awakening in the second half of
last year. Ostrava has a lot to offer, both in terms
of the proximity of the Polish and Slovakian market and in terms of the workforce available and
its range of technical universities,’ says Ferdinand Hlobil.
VACANCIES
The proportion of vacant property in the Czech
Republic fell slightly, currently at a level of 6.5
percent. This means that of the current 4.7 million square metres of modern stock to lease, only
305 thousand square metres are vacant. The Liberec Region is a major outlier, with vacancy total equal to zero. For this reason, we expect new
construction, including for speculation, to begin
in this region very soon.
PROSPECTS
‘We expect that in terms of leases and construction, this year will be slightly behind last year. On
the other hand, last year set a record in volume
of leases – for the first time in history over a million square metres were leased out. We assess
the volume of construction and leases this year
as very active,’ says Ferdinand Hlobil.

Společnost Colliers International, globální poskytovatel komerčních realitních služeb, zveřejnila zprávu o vývoji realitního trhu v první polovině letošního
roku. Z ní vyplývá, že investiční objemy za prvních
šest měsíců roku 2014 dosáhly hranice 680 milionů eur, což představuje nejvyšší pololetní objem
transakcí od roku 2011 a je to zároveň počtvrté, kdy
objem realitních investic v České republice v prvním
pololetí roku překonal hranici 650 milionů eur. „Na
základě současného objemu uzavřených transakcí,
obchodů, které jsou aktuálně ve fázi vyjednávání,
zájmu investorů a na základě obratů dosažených
v transakcích v úspěšné první polovině letošního
roku očekáváme, že objemy transakcí za celý rok
2014 dosáhnou dvou miliard eur,“ řekl Chris Sheils,
ředitel investičního oddělení Colliers International
v České republice a dodal: „To by znamenalo výrazný nárůst oproti naší původní prognóze ze začátku
roku.“ Zatímco trh průmyslových nemovitostí vykazuje oproti kancelářskému trhu mírně vyšší výkonnost z hlediska poptávky, oba sektory jsou na vlně
dalšího úspěšného roku. Během prvního pololetí
bylo dokončeno téměř 700 000 metrů čtverečních
nových průmyslových ploch, což představuje výrazný meziroční nárůst o 57%.

Český trh průmyslových
nemovitostí aktuálně
• Během první poloviny roku 2014 se
český trh rozrostl o 169 000 m2, většina (103 000 m2) byla dokončena
ve druhém čtvrtletí.
• Největší podíl z nových ploch (35%)
v tomto období zaujímá pražský trh.
• Na konci druhého čtvrtletí bylo ve
výstavbě více než 160 000 m2,
z nichž 18% představuje spekulativní výstavbu. Z prostor, které jsou
v současnosti ve výstavbě, se 29%
nachází v Praze, 21% v Plzeňském
a 16% ve Středočeském kraji.
• Hrubá realizovaná poptávka ve
druhém čtvrtletí činila téměř
239 000 m2 (8% pokles v meziročním srovnání), což znamená, že
v prvním pololetí bylo zobchodováno 499 000 m2 průmyslových ploch.

two billion Euros,’ says Chris Sheils, Director of
Colliers International’s Investments Department
in the Czech Republic, adding, ‘That would represent a significant growth in comparison to our original prognosis from the beginning of the year.’
While the industrial property market is performing slightly better in terms of take-up compared
to the office market, both sectors are on the cusp
of another successful year. During the first half of
the year, almost 700 000 square metres of new
industrial stock was completed, which represents
a significant year-on-year growth of 57%.

Czech industrial property
market now
• During the first half of 2014, the
Czech market grew by 169 000 m2,
most of which (103 000 m2) was
completed in the second quarter.
• The greatest share of new stock
(35%) in this period is taken up by
the Prague market.
„Vzhledem k rostoucí poptávce ze strany distributorů a společností ze sektoru e-commerce, která bude pravděpodobně pokračovat až do
konce letošního roku, předpokládáme, že ve zbývající části roku bude dokončeno dalších nejméně
100 000 m2 průmyslových prostor, což by z roku
2014 učinilo nejsilnější rok z pohledu nových prostor od roku 2009,“ řekl Robert Bocker, vedoucí oddělení průmyslových prostor Colliers International
v České republice.
Colliers International, the global provider of commercial real estate services, has published its report on the development of the real estate market in the first half of this year. This suggests that
investment volume in the first six months of 2014
reached a level of 680 million Euros, which represents the highest mid-year transactions volume
since 2011, and is also the fourth time the volume
of real estate investments in the Czech Republic
has exceeded 650 million Euros in the first half
of the year. ‘On the basis of the current volume
of concluded transactions in the successful first
half of this year, we anticipate that the volume of
transactions for the whole of 2014 which reach

• At the end of the second quarter,
more than 160 000 m2 was under
construction, of which 18% was
speculative construction. Of the
stock currently under construction,
29% is located in Prague, 21 % in
the Plzeň Region, and 16% in the
Central Bohemia Region.
• Gross take-up in the second quarter came to almost 239 000 m2 (an
8% fall year-on-year), which means that in the first half of the year,
499 000 m2 of industrial stock was
traded.
‘As a result of the growing take-up from distributors and companies from the e-commerce sector,
which will likely continue to the end of this year,
we anticipate that at least another 100 000 m2
of industrial stock will be completed during the
rest of this year, which would make 2014 the
strongest year in terms of new stock since 2009,’
says Robert Bocker, Head of Colliers International’s Industrial Agency Department in the Czech
Republic.
Zdroj / Source: Colliers International

Source: Cushman & Wakefield, July 2014

l O5

TÉMA l FEATURE

V KRÁTKOSTI l IN BRIEF

Nový nájemce ve Futurama Business
Parku: Ataccama

Výstavba v Žilině
úspěšně pokračuje!
Successfull Under construction project in Zilina!
Kurýrní společnost DPD – Direct Parcel Distribution SK denně poskytující své služby tisícům spokojeným zákazníkům v rámci celého Slovenska se
začátkem roku rozhodla vybudovat nové distribuční centrum v okolí Žiliny. Po zvažování několika možností se DPD nakonec rozhodlo pro projekt
IMMOPARK Žilina z více důvodů, jako je například
skvělá lokalita, úspora dopravních nákladů, blízkost k dálnici D1 a skvělá viditelnost z ní. Celko-

vě tu v první fázi vznikne téměř 3000 m2 nových
prostor. Dokončení výstavby a kolaudace jsou plánovány na listopad 2014.
The courier company DPD – Direct Parcel Distributuion SK provides its services to thousands of
satisfied customers on daily basis through the
Slovakia , has made a decision at the beggining of
the year to create new distribution center in Zili-

na region. After consideration of several options,
the final decision has been made for IMMOPARK
ZILINA mainly due to sevral key factors as great
location, transportation cost savings, proximity
to D1 highway, great visibility from D1 highway.
Almost 3,000 sqm of new premises will be built
in the first phase. Delivery and final building approval is planned on November 2014.

New tenant in Futurama Business
Park: Ataccama
Společnost Ataccama je česko-kanadská softwarová společnost s globální působností, která se
zaměřuje na IT řešení v oblasti datové kvality,
master data managementu, data governance
a velkých dat. Ataccama je jedinou česko-kanadskou firmou, která kdy byla analytickou společností Gartner zařazena na Gartner Magic Quadrant v oblasti nástrojů datové kvality. Ataccama
se do objektu Futurama Business Park přestěhovala na začátku června. „Letos jsme jako firma
oslavili šesté narozeniny. Protože stále dynamicky rosteme a rozvíjíme se, poohlíželi jsme se po
vhodném prostoru, který nám náš růst umožní.
Ve spolupráci s architektonickým studiem Monom se nám podařilo vytvořit oduševnělé a inspirativní prostředí, ve kterém se nám nejen dobře
pracuje, ale také tráví mimopracovní čas. Středová relaxzóna v naší kanceláři je mimo jiné ideální k večerním filmovým klubům nebo méně či
více komorním večírkům a setkáním. Sportovci
v našem týmu oceňují především praktickou kolárnu, sprchy, nebo možnost obout si tenisky
a vyběhnout na svůj běžecký trénink rovnou
z kanceláře. Rovněž si užíváme toho, že můžeme
vyměnit zasedačku za lavičku v přilehlém parku
a mít meeting venku na čerstvém vzduchu. Po téměř třech měsících od nastěhování můžeme zodpovědně říct, že Futurama prostě byla pro Ataccamu skvělá volba,“ říkají v Attacamě.

foto a návrh / photo and design: monom

Ataccama is a Czech-Canadian software company
which operates globally and focuses on IT solutions in the field of data quality, master data management, data governance and big data. Ataccama is the only Czech-Canadian company which
has ever been included in the analytics company
Gartner’s Gartner Magic Quadrant in the field of
data quality tools. Ataccama moved into the Futurama Business Park in early June. ‘We celebrated our sixth birthday as a company this year.
Because we are still dynamically growing and
evolving, we were looking for a suitable space
which would allow us to grow. In collaboration
with the architectural studio, Monom, we have
managed to create an airy and inspirational environment in which not only do we work well, but
also where we spend our time outside work. Our
offices’ central relaxation zone is, amongst other
things, ideal for evening film clubs and smaller or
larger parties and meetings. The sports-minded
in our team particularly appreciate the practical
bike-shed with showers and the opportunity to
put on some trainers and go for a run right from
the office. We also enjoy the fact we can change
our seat for a bench in the adjacent park and have
an outdoor meeting in the fresh air. Almost three
months after moving in, we can with authority
say that Futurama was quite simply a great choice for Ataccama,’ they say in Ataccama.

Podpořili jsme knihu o sídlišti Invalidovna
Our support for a book on Invalidovna residential estate
Pražské sídliště Invalidovna v bezprostřední blízkosti Futurama Business Parku je pozoruhodným
projektem. Stavělo se ve dvou etapách od roku
1958 do roku 1970. Tehdy k panelovým domům
přibyl ještě Hotel Olympik. O cestě k této experimentální výstavbě a celé urbanistické koncepci
vyšla publikace Experimentální sídliště Invalidovna, kterou jsme finančně podpořili.
Prague’s Invalidovna residential estate, in very
close proximity to Futurama Business Park, is an
extraordinary project. It was built in two phases
from 1958 until 1970. Hotel Olympik was then
added to the panel buildings. The book, Experimentální sídliště Invalidovna (The experimental
Invalidovna residential estate), was published in
September about the journey to this experimental construction and its overall urban concept,
and we provided financial support.
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Klíčoví lidé pro váš byznys
Key people for your business
Představujeme český a slovenský realizační tým panevropské sítě
logistických nemovistostí IMMOPARK.
Let us introduce you to the execution team of our paneuropean network
of IMMOPARK logistics properties.

TOMÁŠ VELEMÍNSKÝ

PETER MALÍK

CEO, Erste Group Immorent ČR

CEO, Erste Group Immorent SK

E-Mail:
tomas.veleminsky@immorent.com
Tel.: +420 956 784 111

E-Mail:
peter.malik@immorent.com
Tel.: +421 248 629 9 12

MILAN ZIKMUND

KATARÍNA HEGYIOVÁ

Project Development, IMMOPARK network

Senior Project Manager, IMMOPARK Košice | Žilina

E-Mail:
milan.zikmund@immorent.com
Tel.: +420 956 784 111

E-Mail:
katarina.hegyiova@immorent.com
Mobile: +421 905 456 343

SIMONA VESELÁ

RÓBERT URÍK

Leasing Manager, IMMOPARK Praha

Senior Project Manager, IMMOPARK Košice | Žilina

E-Mail:
simona.vesela@immopark.cz
Tel.: +420 739 571 592

E-Mail:
robert.urik@immorent.com
Mobile: +421 917 592 868

Igor Šnirc
Leasing Manager, IMMOPARK Košice | Žilina

E-Mail:
snirc@immopark.sk
Mobile: +421 918 183 000

IMMONEWS 09/2014
Newsletter společnosti Erste Group Immorent
A newsletter of Erste Group Immorent
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Následující číslo vychází v prosinci 2014
Registrujte se zdarma již teď k odběru na www.immopark.com
The next issue will come out in December 2014.
Register for free subscription now at www.immopark.com
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