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Praha se již podeváté zú častní veletrhu EXPO REAL v Mnichov ě  

 
 

Praha se již podeváté zú častní mezinárodního veletrhu komer čních nemovitostí 
a investic EXPO REAL 2011 v Mnichov ě. Ten se bude konat ve dnech  
4. – 6. 10. 2011. Důležitost plánované trasy metra D, a s tím souvisejí cí 
významný r ůstový potenciál rozvojových a transforma čních ploch v jejím okolí, 
bude hlavním tématem na již tradi ční recepci „Meeting Prague“. Setkání se 
zástupci hlavního m ěsta, pod záštitou primátora Bohuslava Svobody, se b ude 
konat 5. 10. od 14 hodin. Své projekty p ředstaví také letošní spoluvystavovatelé 
hl. m. Prahy, developerské spole čnosti CENTRAL GROUP, HOCHTIEF 
DEVELOPMENT CZECH REPUBLIC a UNIBAIL-RODAMCO a vedl ejší partner 
ARCH DESIGN.  K p říjemné atmosfé ře na pražském stánku p řisp ějí jako 
každoro čně Pivovary Staropramen. 
 
Hlavní město letos představí projekt metra D, jehož vybudování zásadně přispěje 
k omezení rostoucího podílu individuální automobilové dopravy, ke zvýšení kvality 
cestování a tím také ke zlepšení životního prostředí v rozsáhlých zástavbách jižní 
části Prahy. „Spádová oblast metra D je odhadována na zhruba šestinu obyvatel 
Prahy. Předpokládá se také  významné využívání metra obyvateli z přilehlého 
jihovýchodního regionu“, vyčísluje náměstek primátora pro územní plán Josef Nosek. 
„Jedním ze strategických cílů projektu je i proto snaha koncipovat veřejné prostory 
kolem stanic metra tak, aby se staly přirozenými těžišti života obyvatel a jádry území, 
které budou generovat zájem o novou výstavbu v okolí“, dodává. Na veletrhu budou 
prezentovány tři vybrané lokality v okolí stanic metra D s významným investičním 
potenciálem. Jedná se o rozvojová území Krč a Libuš a transformační území Nové 
Dvory.  
 
V rámci prezentace hlavního města bude dále představena anglická verze nové 
aplikace územního plánu včetně regulativů, která mezinárodní odborné veřejnosti 
výrazně zjednoduší orientaci v možnostech a limitech využití území Prahy. Po celou 
dobu veletrhu bude k dispozici dotyková obrazovka, na které si zájemci budou moci 
novou aplikaci vyzkoušet. 
 
Na stánku hl. m. Prahy své projekty představí také hlavní spoluvystavovatelé – 
společnosti CENTRAL GROUP , HOCHTIEF DEVELOPMENT CZECH REPUBLIC a 
UNIBAIL-RODAMCO. CENTRAL GROUP ve své prezentaci představí investorům 
celkem osm komerčních prostorů v rámci svých rezidenčních lokalit na Zličíně, 
v Košířích, ve Stodůlkách a v Břevnově. Současně společnost hledá další pozemky a 
brownfields v Praze pro rezidenční výstavbu, na něž má aktuálně vyčleněnou částku 
500 milionů Kč. HOCHTIEF DEVELOPMENT bude na veletrhu prezentovat svůj 
dosud nejrozsáhlejší kancelářský projekt Office Islands a rezidenční Park Kav čí 
Hory . UNIBAIL-RODAMCO  představí svá úspěšná nákupní centra v Praze – 
Centrum Chodov, Arkády Pankrác a především významnou expanzi v tuzemsku 
prvního otevřeného nákupního centra Centrum Černý Most. Se svými projekty 
návštěvníky seznámí také vedlejší spoluvystavovatel společnost ARCH DESIGN. 

 



CENTRAL GROUP  je dlouhodobě největším rezidenčním developerem v ČR s 
nejširší nabídkou a největším počtem prodaných bytů, domů a parcel. Od počátku 
roku do srpna prodala společnost celkem 806 nemovitostí, což představuje 
v meziročním srovnání nárůst o 33%. Kromě široké nabídky bytů, domů a parcel 
nabízí CENTRAL GROUP v některých svých rezidenčních lokalitách také komerční 
prostory. Na veletrhu EXPO REAL představí potenciálním investorům osm 
komerčních prostor. V lokalitě Metropole  v Praha 5 – Zličíně jsou k dispozici tři více 
než 200 metrové plochy vhodné pro gastronomický provoz, sportovně-relaxační 
provoz nebo convenience store. Dalších pět prostorů se nachází v lokalitách Nová 
Kavalírka  v Praha 5 – Košířích, Rezidence Prague Towers  v Praze 5 – Stodůlkách 
a Rezidence B ělohorská  v Praze 6 – Břevnově.  

HOCHTIEF DEVELOPMENT CZECH REPUBLIC se specializuje především na 
realizaci a marketing vysoce kvalitních komerčních a rezidenčních nemovitostí 
odpovídajících západoevropským standardům. Jejich dosud nejrozsáhlejší 
kancelářský projekt Office Islands   se bude skládat ze šesti administrativních budov, 
jež celkově nabídnou téměř 70 000 m2 kancelářských a obchodních ploch.  Všechny 
budovy v rámci areálu již obdržely nejvyšší možné ohodnocení „A“ v rámci Průkazu 
energetické náročnosti budov a precertifikaci mezinárodně uznávaného standardu 
LEED v úrovni Silver. Rezidenční Park Kav čí Hory nabízí vysoký standard bydlení 
v atraktivní lokalitě Prahy 4 v těsné blízkosti Centrálního parku, metra a nákupního 
centra Arkády Pankrác. Projekt celkem čtyř bytových domů, nabídne v první fázi 
zhruba 170 bytů s pečlivě propracovaným uspořádáním. Byty v horních poschodích 
budou mít jedinečný panoramatický výhled na město.  
 
UNIBAIL-RODAMCO je největší evropskou akciovou společností investující do 
komerčních nemovitostí. Hodnota portfolia skupiny byla k červnu 2011 oceněna na 
24,8 miliard euro. Zcela novým Centrem Černý Most zahajuje Unibail-Rodamco 
novou éru nákupních center v České republice. Nové obchodní centrum regionálního 
významu nabídne svým zákazníkům na ploše více než 82 000 m2 přes 
160 maloobchodních jednotek, zábavní zóny, prostory pro pořádání akcí i možnosti 
relaxace a zábavy. Dalšími charakteristickými prvky konceptu jsou kromě 
jedinečného designu interiéru i exteriéru také nové materiály a stavební technologie 
minimalizující dopad na životní prostředí. Projekt navíc nabídne lepší dostupnost a 
3 300 parkovacích míst. Otevření se plánuje na jaro 2013. Společnost dále představí 
své úspěšné obchodní centrum Centrum Chodov , které se řadí k nejvýznamnějším, 
nejmodernějším a největším nákupním centrům v České republice a Arkády 
Pankrác. Ty se rozkládají na ploše 41 000 m2 v jedné z největších a nejdynamičtěji 
se rozvíjející pražské lokalitě v Praze 4 – Pankráci.  

Návštěvníci se budou moci seznámit také s projekty vedlejšího spoluvystavovatele 
společnosti ARCH DESIGN, která se již šestnáct let věnuje komplexní činnosti 
v investiční výstavbě. Na veletrhu představí své Nízkoenergetické loftové byty 
v Praze Libni. Tento projekt se 188 byty je první budovou v udržitelném standardu dle 
metodiky certifikace budov SB TOOL CZ. Dále se bude firma prezentovat obchodním 
domem Ikea Černý Most, Seniorclubem Průhonice, rozšířením a modernizací 
mezinárodní školy v Praze – Nebušicích, obchodním a logistickým centrem firmy 
PTÁČEK – Velkoobchod, a. s. v Praze – Jinočanech, administrativními a bytovými 
domy na Pankráci či rezidenčními projekty Botanica Vidoule a Malý Háj ve 
Šterboholech. 



Partnerem stánku hl. města Prahy na veletrhu EXPO REAL 2011 je SPOLEČNOST 
Pivovary Staropramen a. s. ., která nabízí jedno z nejširších portfolií piv na českém 
trhu a značku Staropramen vyváží do více než 30 zemí světa. Staropramen je také 
spojen s vlastní sítí značkových restaurací Staropramen Potrefená husa. Na veletrhu 
EXPO REAL ochutnají hosté Staropramen Ležák . 
 
V Praze 28. 9. 2011 
 

KONTAKTY A SPOJENÍ  
 
Hlavní m ěsto Praha  
Útvar rozvoje hlavního m ěsta Prahy  
 
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Putnářová, M.A.  
Vyšehradská 57 / 2077, 128 00 Praha 2  
Tel.: +420 236 004 710, 236 005 693 
fax: + 420 220 514 644  
E-mail: kr@urm.mepnet.cz, putnarova@urm.mepnet.cz  
www.urm.cz, www.praha.eu 
 
CENTRAL GROUP a.s.  
 
Kontaktní osoby: Veronika Ježková, Michal Albrecht  
Na Strži 65, 140 00 Praha 4  
Tel.: +420 226 221 086 (V. Ježková), 226 222 222 (M. Albrecht)  
Fax: +420 226 221 070 (V. Ježková), 226 221 035 (M. Albrecht)  
E-mail: jezkova@central-group.cz, albrecht@central-group.cz 
www.central-group.cz 
 
HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o.  
 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Beneš  
Anděl Park, Karla Engliše 3201 / 6, 150 00 Praha 5  
Tel.: +420 233 081 952, fax: +420 233 081 967  
E-mail: info@hochtief-development.cz 
www.hochtief-development.cz 
  
UNIBAIL - RODAMCO  
 
Kontaktní osoba: Lenka Dvořáková  
Škrétova 490 / 12, 120 00 Praha 2  
Tel.: +420 272 173 605, fax: +420 272 173 602  
E-mail: lenka.dvorakova@unibail-rodamco.com 
www.unibail-rodamco.com 
 
ARCH DESIGN Project, a.s. 
 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Stoklasa  
Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4 
Tel.: +420 261 099 363, fax: +420 261 099 359  
E-mail: stoklasa@archdesign.cz 
http://www.archdesign.cz 


