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SPEKULACE A NA ZELENO
Ekologicky, bez domluveného nájemce a časem 
možná i bez skladníků. Takové jsou trendy ve výstavbě 
logistických hal, ze kterých se stalo nedostatkové zboží. 
Sklady jsou vyšší, jejich střechy jsou osázeny soláry, 
a ti nejpokrokovější developeři chtějí, aby jejich areály 
fungovaly jako ostrovní systémy. 

Bez obav. Stavíme i bez nájemce
Poptávka po skladech v Česku přepisuje rekordy, de-
velopeři na ni reagují masivní výstavbou. Většina se 
jich po delším období obezřetnosti opět pustila do 
tzv. spekulativní výstavby, kdy nájemce budou hledat 
až po dokončení nových prostor, protože trh absor-
buje téměř vše, co se postaví. Neobsazenost se drží 
pode dvěma procenty, což umožňuje rychlý růst ná-
jmů – a investoři se chopili příležitosti ve velkém. Plné 
dopady krize v čínských přístavech a války na Ukraji-
ně se patrně projeví až postupem roku a mohou po-
tenciálně zpomalit rychlost výstavby. 

Spekulativně stavějí například developerské spo-
lečnosti P3 ve Stochově a Ostravě, GLP v Holubicích 
u  Brna nebo Panattoni v  Týništi nad Orlicí, Chebu 
a v Ostrově. Nejvíce se v  této oblasti angažuje deve-
loper CTP, který připravuje spekulativní výstavby na-
příč svým portfoliem. Mezi jeho hlavní projekty patří 
největší průmyslový a  hi-tech park v  Česku CTPark 
Brno a městský obchodní park CTPark Brno Líšeň. Na 
Moravě jsou to dále parky v Ostravě Porubě a v Lipní-
ku nad Bečvou, v Čechách pak v Žatci a v Aši.

Začít stavět bez předem domluveného nájemce se 
nebojí ani společnost UDI Group. „V  poslední době 
sledujeme velmi vysokou poptávku po průmyslových 
halách, které nájemci chtějí mít k dispozici v daleko 
kratší době než v  minulosti. Rozhodli jsme se proto 
zahájit stavbu poslední dosud neobsazené haly v na-
šem nově budovaném průmyslovém areálu na dálni-
ci D1 u Ostředku, aniž bychom na její pronájem měli 
uzavřenou smlouvu s  nájemcem. Zájemců je dost 
a jsme si tak jistí, že v průběhu letošního roku smlou-
vu uzavřeme,“ říká Marcela Fialková, ředitelka strate-
gie UDI Group.  

Do konce roku chce mít fi rma celý areál komplet-
ně dokončený tak, aby ho mohla nabídnout k prodeji. 
Podobně zřejmě začne stavět také první z hal areálu 
na dálnici D5 u Přehýšova. 

Hana Boříková 

Zeleně, úsporně, soběstačně…
I  trh průmyslových nemovitostí ovlivňuje a  bude 
ovlivňovat všudypřítomný Green Deal a  udržitelné 
podnikání známé pod zkratkou ESG. „Mnoho velkých 
developerů si již tlak ze strany legislativy i  nájemců 
uvědomuje a snaží se svá portfolia připravit předem. 
Více než polovina stojících a  nových průmyslových 
prostor disponuje jedním z certifi kátů BREEAM,“ vší-
mají si analytici společnosti Colliers. „Nájemci mají 
zájem o  haly vysokého environmentálního standar-
du, proto budovy certifi kujeme dle systému BREEAM. 
Preferují také větší výšku průmyslových hal, proto 
jsme celý areál na D5 zvýšili na 12 metrů,“ potvrzuje 
Marcela Fialková za UDI Group. 

Nové haly této výšky staví i developer P3. Díky ní 
disponují o  25  procent větší kapacitou oproti běžné 
desetimetrové čisté výšce skladu a nemusejí se rozši-
řovat v ploše. Střechy některých hal jsou osazeny fo-
tovoltaickými panely, takže například P3 parky u D1 
nebo v Horních Počernicích vyrábějí energii. Střechy 
jsou navíc opatřeny systémem světlíků. Ty do interié-
ru hal vpouštějí denní světlo tak, že přispívají ke sníže-
ní nákladů za osvětlení míst s největší frekvencí pohy-
bu zaměstnanců, například expedičních zón. Ročně 
se dá ušetřt až 40 procent nákladů na osvětlení.

„Stále více fi rem vnímá potřebu udržitelného pod-
nikání, chtějí ukázat, že podnikají v kvalitních halách, 
úsporných parcích šetrných k  životnímu prostředí. 
Ekocertifi kace je jedním ze způsobů, jak zvýšit hodno-
tu nemovitosti. Pro nájemce je však důležitá i optimál-
ní úroveň nákladů. Aby novostavba u nájemců uspěla, 
musí projít komplexní prověrkou, která zkoumá ener-
getickou náročnost, hospodaření s  vodou a  odpady, 
využití šetrných materiálů či kvalitu vnitřního pro-
středí budovy,“ přibližuje Tomáš Míček, ředitel P3 pro 
Českou republiku.

Soláry už nestačí
Udržitelnost tak jde ruku v  ruce s  aktuálním problé-
mem vysokých cen energií, které se zcela jistě pro-

Foto UDI Group
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mítnou do nájmů. Ti, kdo byli připraveni ještě z dob-
rých časů, kdy je k úsporným řešením vedla především 
společenská odpovědnost a  klimatická témata, mají 
dnes výhodu. Mohou nabízet i ekonomicky výhodnější 
řešení. Velkou část provozních nákladů v  průmyslo-
vých a logistických parcích tvoří v našich klimatických 
podmínkách právě energie potřebná k  vytápění, po-
případě chlazení. Lídrem je v tomto ohledu společnost 
CTP. Velká část developerů si uvědomuje, že ploché 
střechy rozlehlých hal jsou jako stvořené pro fotovol-
taické panely a výrobu elektřiny, CTP jde ale dál. 

Střechy průmyslových parků CTP budou využity 
k fotovoltaické výrobě elektřiny. Plocha všech střech 
CTP se blíží sedmi milionům metrů čtverečních a po-
tenciál výrobní kapacity přesahuje 630 MWp. Zákla-
dem využití elektřiny bude spotřeba v areálu a výro-
ba vodíku z dešťové vody zachycované v  retenčních 
nádržích. Vodík poslouží k  akumulaci energie pro 
období bez slunečního svitu, pro pohon dopravních 
prostředků a zpětnou výrobu elektřiny a tepla k vytá-
pění. Firma spustila iniciativu CTPark Island „Off  grid 
2025“. Cílem je převést největší parky v portfoliu na 
tzv. „ostrovní systémy“, které nebudou potřebovat 

připojení do sítě elektrické energie. S využitím zele-
ného vodíku mají být takto koncipované parky ener-
geticky pozitivní – to znamená, že dokážou nabídnout 
svůj potenciál například okolní elektrické síti nebo 
ostatním nemovitostem CTP.

Recyklace a roboti
Mezi další trendy, jež ovlivní výstavbu a koncepty logis-
tických hal, bude určitě patřit hospodaření s  vodou, 
možná i  nové recyklovatelné materiály, které budou 
reakcí na současný nedostatek surovin, dále výstavba 
ubytování pro zaměstnance skladů přímo v  areálech 
či robotizace a automatizace. Zatímco na Západě už je 
robotizace skladů v plném proudu, nás revoluce v tom-
to ohledu teprve čeká. S mobilními regálovými roboty 
začal Amazon, který v roce 2012 koupil společnost Kiva 
a pod Amazon Robotics se s ní zaměřil právě na robo-
tizaci skladových manipulací při přípravě objednávek. 
Ve světě se robotizace následně rozšířila do asijských 
států, především do Číny, kde je jedním z lídrů čínská 
společnost GEEK+, jež dodávala roboty například do 
Alibaby. Na tomto poli nezahálejí ani domácí fi rmy, na-
příklad startup Dextrum Fulfi llment.  � 
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