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General 
contractor, 
investor and 
developer with 
a thirty-year 
tradition
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Generální 
zhotovitel, 
investor 
a developer 
s třicetiletou 
tradicí
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GEMO a. s. je co do výše 
fi nančního objemu prací 
a počtu zaměstnanců 
jednou z mála fi rem v ČR 
s ryze českým kapitálem, 
která zaujímá významné 
postavení v segmentu 
pozemního stavitelství.

I přes nepříznivý vývoj 
na celosvětových trzích 
v roce 2020, způsobený 
pandemií COVIDu-19, 
je GEMO a. s. fi nančně 
silný a stabilní partner.

Dnes jsme schopni 
nabídnout partnerům 
generální dodávku staveb, 
vybrané specializované 
činnosti a také se 
můžeme podílet vlastním 
kapitálem na fi nančním 
zajištění projektů. 

6
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In terms of the value of contracts 
and the number of employees, 
GEMO a. s. is one of the few 
companies with purely Czech 
capital in the Czech Republic 
which is a major player in the 
civil engineering sector.

GEMO is a fi nancially strong and 
stable partner in spite of the 
unfavourable developments on 
global markets in 2020 because 
of the COVID-19 pandemic.

We can operate as a general 
contractor, deliver specialised 
jobs and put in our own capital 
to back up projects fi nancially. 

7
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More than 1,000 projects 
worth CZK 60 billion 
over the 30 years of the 
company’s history
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Více než 1000 projektů 
v hodnotě 60 miliard Kč
za 30 let existence fi rmy

9
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Slavíme 30 let úspěšného působení 

Rok 2020 je pro nás velmi zvláštní – nejistý 
a současně slavnostní. Celosvětová 
pandemie COVID-19 se neblaze podepisuje 
na hospodářství a průmyslu v celé Evropě 
i ve světě a samozřejmě ovlivňuje také 
každodenní činnost všech fi rem. I přes tento 
fakt je vhodné připomenout, že stavební 
společnost GEMO a. s. slaví v tomto roce 30 
úspěšných let na trhu. Uplynulá tři desetiletí 
dokládají, jak se malá, téměř rodinná 
fi rma vypracovala ve velký, silný a fungující 
koncern, který umí zastat funkci generálního 
zhotovitele, ale také investora a developera. 
Od prvního ročního obratu ve výši 28 milionů 
korun jsme v roce 2019 dospěli k obratu přes 
5 miliard korun. Za realizované stavby jsme 
také získali významná ocenění. Za zmínku 
stojí především prestižní titul Stavba roku 
v ČR, který fi rma obdržela dokonce dvakrát.

Umíme obstát v náročné konkurenci

Jako zakládající společník cítím osobní 
propojení s historií, současností i budoucností 
naší fi rmy. Naplňuje mě hrdostí, že jsme 
schopni se ctí obstát ve stále se zostřující 
konkurenci na stavebním trhu a že jsme 
jednou z mála samostatných, ryze českých 
fi rem této velikosti. Dokážeme se prosadit 

jak kvalitní prací, tak manažerskými 
dovednostmi. Navzdory nynější nepříznivé 
situaci pevně věřím ve schopnosti a sílu svých 
stávajících spolupracovníků. 

Chceme se rozvíjet a být spolehlivým 
partnerem

Jsem rád, že se mi daří najít mezi 
spolupracovníky své nástupce. Schopné 
a zkušené vedení fi rmy je zárukou jejího 
rozvoje a úspěšné budoucnosti. Všem 
kolegům a zaměstnancům chci tímto 
poděkovat za jejich práci, loajalitu a profesní 
odbornost. 

Společnost GEMO a. s. zastihlo její 
třicetileté výročí jako mladou, fi nančně 
zdravou a silnou, sebevědomou a žádanou 
obchodní partnerku. Moc jí i sobě přeji, aby 
ji její schopnosti provázely do co nejdelší 
budoucnosti.

Ing. Jaromír Uhýrek
zakladatel a vlastník korporace GEMO 
HOLDING, a. s., člen koncernu GEMO 
a předseda představenstva 
společnosti GEMO a. s.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
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We are celebrating 30 years 
of successful operations 

The year 2020 is very peculiar for us – uncertain 
and yet festive. The global COVID-19 pandemic 
has had a detrimental effect on the economy 
and industry throughout Europe and the world 
and has been affecting the daily operations of 
every business. Despite this fact, it is appropriate 
to remember that the construction company 
GEMO a. s. is celebrating 30 successful years on 
the market this year. The past three decades 
have proven how a small, almost family business 
has developed into a large, strong, and well-
functioning group that can operate as a general 
contractor as well as an investor and developer. 
From turnover of 28 million crowns in the fi rst 
full year of operations, our revenue grew to more 
than CZK 5 billion in 2019. Our construction 
projects have won major awards, including the 
prestigious Czech Building of the Year Award, 
which the company has taken home twice.

We can stand up to tough competition

As a founding partner, I feel a personal 
connection to the history, present and future 
of our company. I am proud that we are able 
to stand up honourably to the ever-increasing 
competition on the building market and 
that we are one of the few independent 

and purely Czech companies of this size. 
We succeed through both quality work and 
managerial skills. In spite of the present 
unfavourable situation, I fi rmly believe in the 
ability and strength of our current team. 

We want to develop and 
remain a reliable partner

I am glad that I am able to see my eventual 
successors on our team. Capable and 
experienced company management is 
a guarantee that the company will develop 
and have a successful future. I would like to 
thank all my colleagues and employees for 
their work, loyalty and professionalism.
 
GEMO a. s. has reached its thirtieth anniversary 
as a company that is young, fi nancially sound 
and strong, confi dent and desirable business 
partner. It is my sincere hope that GEMO will 
retain these qualities far into the future.

Jaromír Uhýrek
Founder and owner of GEMO HOLDING, a. s., 
member of the GEMO Group and chairman 
of the GEMO a. s. Board of Directors

FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD
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Management GEMO a. s.

Ing. Miloslav Bouda Ing. Mgr. Jana Složilová Ing. Jaromír Uhýrek Ing. Ondřej Foukal
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ZÁSADNÍ UDÁLOSTI V ROZVOJI FIRMY

ROZVOJ FIRMY STAVBY DEVELOPMENT

1990
Založení fi rmy GEMO OLOMOUC, 
spol. s r. o., třemi společníky 
v prosinci roku 1990

2003
Změna vlastnické a organizační 
struktury fi rmy. Nová strategie 
řízení společnosti – vznik širšího 
vedení tvořeného řediteli 
jednotlivých úseků má zásadní 
vliv na budoucí úspěšný rozvoj

2004
Stěhování do vlastní, nově 
zbudované reprezentativní 
administrativní budovy 
v Dlouhé ulici v Olomouci

2007 
Založení dceřiné společnosti 
GEMO SLOVENSKO, spol. s r. o.

2007 
Výstavba fi remního logistického 
parku v Hněvotíně

2007
Rozšíření administrativní budovy 
v Dlouhé ulici v Olomouci 
o novou přístavbu

1991
Historicky první stavba 
– rekonstrukce kapličky 
v Loučanech u Olomouce 
(objem 200 tis. Kč) 

1999
Zahájení první stavební zakázky 
v objemu nad 100 mil. Kč 
v pozici generálního zhotovitele 
– OBI market v Olomouci 

2002
Dosažení ročního obratu 
přes 1 mld. Kč

2006
Dokončení první stavební 
zakázky ve výši přes 1 mld. Kč 
– OC Šestka v Praze-Ruzyni

2007
Zahájení výstavby prvního PPP 
projektu – Aquapark v Olomouci

1994
Dokončení prvního vlastního 
investičního projektu 
– rekonstrukce a dostavba 
Hotelu GEMO (dnes Trinity) 
v centru Olomouce 

1997
Realizace prvních dvou 
vlastních developerských 
projektů v Olomouci – obytný 
komplex Horní Lán a Obchodní 
a zábavní park HANÁ, ve své 
době největší retailový park 
na Moravě s pronajímatelnou 
plochou přes 30 000 m² 

2007
Zahájení projektu Centrum sportu 
a zdraví OMEGA v Olomouci

 14
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2012
Přechod na koncernové 
uspořádání, vznik holdingu 
GEMO HOLDING, a. s., 
člen koncernu GEMO 

2018
Změna právní formy na akciovou 
společnost GEMO a. s. 

2018
Vstup minoritního akcionáře 
MANCOOL a. s., posílení vlastnické 
a manažerské struktury

2008
Vstup na zahraniční stavební 
trh realizací projektu Digital 
Park II, Bratislava, Slovensko 

2008
Realizace první zakázky v objemu 
4 mld. Kč – Nová Karolina 
v Ostravě. Ve své době největší 
urbanistický a revitalizační 
projekt v ČR, zahrnující obchodní 
centrum, rezidenční výstavbu 
a administrativní centrum 

2010
První prestižní titul v odborné 
soutěži Stavba roku 2010 
– vlastní investiční projekt 
revitalizace území bývalého 
Spartakiádního stadionu 
v Olomouci, který zahrnuje 
Centrum sportu a zdraví 
OMEGA a hotel NH Collection 
Olomouc Congress 

2013
Druhý prestižní titul v odborné 
soutěži Stavba roku 2013 
– rekonstrukce plynojemu do 
podoby multifunkční auly GONG 
v Ostravě-Vítkovicích, vytvoření 
ojedinělého kulturního centra 
v bývalé průmyslové zóně se 
zřetelem k citlivému propojení 
původní a nové konstrukce 

2019
Rekordní roční obrat v historii 
fi rmy ve výši 5 mld. Kč

ROZVOJ FIRMY STAVBY DEVELOPMENT

2008
První bytový projekt v Ostravě 
– Rezidence Nová Karolina

2010
Dokončení poslední fáze 
celkové revitalizace území 
bývalého Spartakiádního 
stadionu v Olomouci – realizace 
vlastního projektu hotelu NH 
Collection Olomouc Congress  

2012
Založení GEMO DEVELOPMENT, 
spol. s r. o., člen koncernu 
GEMO, zabývající se výlučně 
developerskou činností

2014
Vstup na slovenský developerský 
trh v pozici spoluinvestora 
– projekt OC FORUM v Popradě

2018
Zahájení I. etapy největšího 
vlastního rezidenčního 
projektu Vila Park Tabulový 
Vrch v Olomouci, kde v sedmi 
etapách vznikne 460 bytů 

2020
Dokončení výstavby prvního 
projektu ve 100% vlastnictví na 
Slovensku – OC NOVUM v Prešově

15
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MAJOR EVENTS IN THE COMPANY’S EVOLUTION

THE COMPANY’S EVOLUTION BUILDINGS DEVELOPMENT

1990
Foundation of GEMO OLOMOUC, 
spol. s r. o. by three partners 
in December 1990

2003
Change in the ownership and 
organisational structure. New 
company management strategy – 
setting up a broad management 
structure consisting of section 
directors has a critical impact on 
future successful development

2004
Moving to our own impressive 
new-built offi ce building in 
Dlouhá Street in Olomouc

2007
Establishment of the subsidiary 
GEMO SLOVENSKO, spol. s r. o.

2007
Development of a corporate 
logistics park in Hněvotín. 

2007
Extension of the offi ce building 
in Dlouhá Street in Olomouc

1991
The fi rst building contract 
– restoration of the chapel 
in Loučany near Olomouc 
(value CZK 200,000)

1999
Commencement of the fi rst 
building contract with a value 
over CZK 100 million as the 
general contractor – the 
OBI market in Olomouc 

2002
Achieving annual turnover 
of over CZK 1 billion

2006
Completion of the fi rst building 
contract with a value over CZK 
1 billion – the Šestka Shopping 
Centre in Prague, Ruzyně

2007
Commencement of the fi rst PPP 
project – Aquapark in Olomouc

1994
Completion of the fi rst investment 
project of our own – the renovation 
and completion of the GEMO 
Hotel (now the Trinity Hotel) 
in the centre of Olomouc 

1997
Implementation of the fi rst two 
development projects of our 
own in Olomouc – the Horní Lán 
Residential Complex and the 
HANÁ Shopping and Amusement 
Park, at the time the largest retail 
park in Moravia, with a leasable 
area of over 30,000 m²

2007
Start of the OMEGA Sports and 
Health Centre project in Olomouc

16
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2012
Transition to a holding structure, 
establishment of GEMO HOLDING, 
a. s., a member of the GEMO group

2018
Change of legal form to the 
joint-stock company GEMO a. s. 

2018
Entry of a minority shareholder 
MANCOOL a. s., reinforcement 
of the ownership and 
management structure 

2008
Entry into a foreign building 
market – implementation 
of the Digital Park II project 
in Bratislava, Slovakia 

2008
Implementation of the fi rst 
contract with a value at CZK 
4 billion – Nová Karolina in 
Ostrava – the largest urban 
development and revitalisation 
project in the Czech Republic 
up to that time, which included 
a shopping centre, residential 
buildings and offi ce buildings 

2010
The prominent Building of the 
Year Award, won for the fi rst time 
in 2010 – for our own investment 
project of the revitalisation of 
a sports stadium in Olomouc; 
the project comprises the 
OMEGA Sports and Health 
Centre and the NH Collection 
Olomouc Congress Hotel

2013
The Building of the Year Award, 
won for the second time in 
2013 – for the reconstruction of 
a gasometer into the GONG multi-
purpose assembly hall in Ostrava-
Vítkovice, a unique cultural 
centre in a former industrial zone, 
sensitively interconnecting the 
original and the new structures 

2019
Annual turnover of CZK 5 billion, 
a record in the company’s history

2008
The fi rst housing project in Ostrava 
– the Nová Karolina Residence 

2010
Completion of the last phase of the 
overall revitalisation of a former 
sports stadium in Olomouc 
– the implementation of our 
own project the NH Collection 
Olomouc Congress Hotel 

2012
Foundation of GEMO 
DEVELOPMENT, spol. s r. o. 
as a member of the GEMO 
group to pursue solely 
development business

2014
Entry into the Slovak 
development market as 
a co-developer – the FORUM 
Shopping Centre in Poprad

2018
Commencement of the fi rst stage 
of the largest residential project 
of our own, Vila Park Tabulový 
Vrch in Olomouc, to develop 460 
apartments in seven stages 

2020
Completion of the fi rst 
100%-owned project in 
Slovakia – the NOVUM 
Shopping Centre in Prešov

THE COMPANY’S EVOLUTION BUILDINGS DEVELOPMENT

17
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Dlouhodobě přinášíme kvalitu 
za nejlepší možnou cenu

Jako letitý zaměstnanec a manažer 
společnosti GEMO a. s. dobře znám 
fi remní provoz a turbulentní chování 
stavebního trhu. Rozhodnutí zadavatelů 
bývají nepředvídatelná a výběrová řízení 
při zadávání veřejných zakázek mnohdy 
netransparentní. Proto jsme se rozhodli být 
aktivnější v oblasti soukromých zakázek 
a posílit též vlastní developerské projekty. 

Jako fi rma jsme se museli naučit 
zpracovávat své nabídky kvalitně a na 
vysoké odborné úrovni, předkládat je 
rychle a vypořádat se s konkrétními 
požadavky investora. A samozřejmě 
navrhovat kvalitativně a ekonomicky 
vyvážená stavební řešení, řídit velké 
a složité projekty, včetně jejich realizace.

V posledních dvou letech jsme proto 
posílili přímé řídící vazby ve fi rmě 
a samostatnost a osobní odpovědnost 
jednotlivých vedoucích zaměstnanců. 
Jsme dnes proto mnohem fl exibilnější 
a máme transparentní týmové vedení, které 
rozhoduje kompetentně a rychle. A musím 
říct, že několikaletá úzká spolupráce se 
silnými a stabilními investory na českém 
stavebním trhu nám přináší dostatek 
zakázek, a to nejen v období růstu a stability, 
ale také ve chvílích krize či recese.

Ing. Miloslav Bouda
člen představenstva GEMO a. s. 
ředitel Divize Čechy, Praha

We have been delivering quality for the 
best possible price for a long time

As a long-standing employee and manager 
of GEMO a. s., I have good knowledge of 
corporate operations and the turbulent 
behaviour of the construction market. 
The decisions made by contracting 
authorities tend to be unpredictable and 
public contracts are frequently awarded 
with a lack of transparency. That is why 
we decided to adopt a more pro-active 
approach to private contracts and to also 
strengthen our own development projects. 

As a company, we have learned to prepare 
professional high-quality offers in a short 
period of time to satisfy the investor’s 
specifi c requirements. And, of course, we 
design quality and economically balanced 
building solutions and manage and 
implement large and complex projects.

In the last two years we have therefore 
strengthened direct management ties 
within the company and each manager’s 
independence and personal accountability. 
As a result, today we are much more fl exible 
and we have transparent team management 
that makes decisions competently and 
swiftly. Additionally, the close collaboration 
with strong and stable developers on the 
Czech construction market provides us 
with a good quantity of contracts, not 
only in periods of growth and stability, 
but also in times of crisis or recession.

Miloslav Bouda 
Member of the GEMO a. s. Board of Directors 
Director of the Bohemia and Prague Division 
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Ing. Miloslav Bouda
člen představenstva a ředitel 
Divize Čechy, Praha

19
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Nejcennějším bohatstvím 
fi rmy jsou zaměstnanci

Víme, že bez fl exibilních a odborně 
zdatných zaměstnanců bychom nemohli 
uskutečňovat fi remní plány a vize. Proto 
nové kolegy podporujeme už od jejich 
nástupu a umožňujeme jim kariérní 
i osobní rozvoj. Studentům středoškolských 
i vysokoškolských stavebních oborů, kteří 
mají zájem u nás pracovat, nabízíme 
v rámci jednotlivých programů praxi 
v „ostrém“ provozu na stavbách.

Spokojenost zaměstnanců je pro nás 
velmi důležitá, a proto nabízíme řadu 
zaměstnaneckých benefi tů. Celá činnost 
fi rmy GEMO a. s. je zaměřena tak, aby 
v co největší míře zajistila bezpečné 
pracovní prostředí našim zaměstnancům 
a spolupracujícím poddodavatelům 
a také abychom v co nejširší míře 
ochránili i stávající životní prostředí. 

Ing. Ondřej Foukal
člen představenstva GEMO a. s. 
ředitel Divize Morava, Slovensko

Employees are the most 
valuable corporate asset

We are well aware that we could not put our 
corporate plans and visions into practice 
without having fl exible and technically 
competent employees. That is why we 
support new colleagues as soon as they join 
us and give them opportunities for career 
and personal development. We offer job 
experience opportunities in real construction 
site operations to secondary and tertiary 
undergraduate students of building schools.

As employee satisfaction is very important to 
us, we offer a number of employee benefi ts. 
In every aspect of its business GEMO a. s. 
seeks to ensure a safe working environment 
for all employees and sub-contractors and 
preserve the environment as far as possible.

Ondřej Foukal
Member of the GEMO a. s. Board of Directors 
Director of the Moravia and Slovakia Division

Gemo_240x300_g.indd   20Gemo_240x300_g.indd   20 14.06.2021   12:03:5314.06.2021   12:03:53

Ing. Ondřej Foukal
člen představenstva a ředitel 
Divize Morava, Slovensko

21
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Ing. Mgr. Jana Složilová
členka dozorčí rady a ředitelka 
ekonomického úseku

 22
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Umíme čelit nenadálým změnám

Jsem ráda, že pracuji ve společnosti, 
která preferuje budování dlouhodobých 
strategických partnerství před krátkodobými 
vítězstvími. Jejich vytváření a udržování 
nám umožňuje především silný 
vlastní kapitál, přičemž právě fi nanční 
stabilita je pro nás i nadále prioritou. 

Zmiňuji-li partnerství, mám na mysli nejen 
spolupráci s investory, dodavateli, bankami, 
obchodními partnery, ale také s vlastními 
zaměstnanci. Ty se snažíme motivovat 
a inspirovat ke společnému hledání 
řešení situací, jež mohou nastat zítra. 

Proto jsme také byli z pohledu IT připraveni, 
když přišla koronavirová krize. Díky 
správnému rozhodnutí a intenzivní práci 
na nasazení cloudových řešení a nových 
komunikačních kanálů jsme mohli téměř 
okamžitě naplno využít online prostředí. 

Připravenost na jakoukoliv nenadálou 
situaci si žádá každodenní péči a vytrvalost. 
Budujeme společnost GEMO tak, aby 
i nadále byla dobrým a úspěšným partnerem. 

Ing. Mgr. Jana Složilová
členka dozorčí rady GEMO a. s. 
ředitelka ekonomického úseku

We can handle unexpected changes

I greatly appreciate working for 
a company that prefers building long-
standing strategic partnerships over 
achieving small victories. We can build 
and maintain such partnerships thanks 
to strong equity, with fi nancial stability 
being a continued priority for us.
 
With respect to partnerships, I have 
in mind not only collaboration with 
developers, suppliers, banks and business 
partners, but also with our employees. 
We seek to motivate and inspire them 
to fi nd solutions together to situations 
which may be encountered tomorrow.
 
For example, that is also why our IT 
infrastructure was in a good position to 
meet the challenge of the coronavirus 
crisis. Our correct decisions and intensive 
efforts in deploying cloud solutions 
and new communication channels 
allowed us to switch to a fully virtual 
environment almost immediately. 

Being prepared for any unforeseen situation 
requires daily care and perseverance. We 
have been building GEMO a. s. with the aim 
of being a good and successful partner. 

Jana Složilová
Member of the GEMO a. s. Supervisory Board
Economic Section Director
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Vývoj obratu v mld. Kč Development of turnover in CZK billions
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OBRAT GEMO VČETNĚ 
GEMO SLOVENSKO 
2016–2020

V roce 2020 GEMO a. s. spolu 
s GEMO SLOVENSKO, spol. 
s r. o., předpokládá udržení 
obratu v celkové výši 5 mld. Kč.

Zásadní investice v letech 
2016–2020 v celkovém objemu 
přesahujícím 130 mil. Kč:

 ■ modernizace v oblasti IT
 ■ nákup dvou stavebních 

věžových jeřábů
 ■ nákup automatické střihací linky
 ■ nákup bednicích prvků 

a stavebních kontejnerů 
 ■ obnova vozového parku

GEMO’S TURNOVER 
INCLUDING GEMO 
SLOVENSKO 2016–2020

In 2020 GEMO a. s., together 
with GEMO SLOVENSKO, 
spol. s r. o., expects total 
turnover of CZK 5 billion.

Major investments in 
2016–2020 totalling more 
than CZK 130 million:

 ■ IT modernisation
 ■ purchase of two 
construction tower cranes
 ■ purchase of automatic 
cutting line
 ■ purchase of formwork 
elements and construction 
containers
 ■ fl eet renewal
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Reference projects 
– completed 
buildings that add 
to better living and 
working space
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Referenční projekty 
– ukončené stavby, 
které zlepšují životní 
a pracovní prostor

27
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Administrativa AFI CITY, I. etapa, objekt A, Praha 9, Vysočany
Administrativní budova vertikálního charakteru zahrnuje moderní kancelářské pro-
story, ale také retailové jednotky a gastro provozy. Elegantní prosklená budova se 
skládá ze 3 podzemních a 19 nadzemních podlaží. S výškou 73 metrů vytváří novou 
dominantu u vstupu do areálu městské čtvrti AFI CITY. Ta vzniká na území brown-
fi eldu bývalých Kolbenových závodů v pražských Vysočanech. Objekt je obklopen 
veřejně přístupnou odpočinkovou plochou s parkovými úpravami a vodními prvky. 
Budova je navržena jako energeticky úsporná, s cílem dosažení „zelené“ certifi kace 
BREEAM Excellent.

AFI 
CITY 1
Praha

REFERENČNÍ PROJEKTY
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Objednatel   AFI EUROPE Czech Republic, s. r. o.
Lhůta výstavby   28 měsíců
Zastavěná plocha nadzemní části   1 396 m²
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31REFERENCE PROJECTS

Client   AFI EUROPE Czech Republic, s. r. o.
Time for completion   28 months
Above-ground built-up area   1,396 m²
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AFI CITY offi ces, stage I, building A, Prague 9, Vysočany
The vertical offi ce building includes both modern offi ce space and retail units and 
catering facilities. The elegant generously glazed building consists of three under-
ground and 19 above-ground fl oors. Soaring 73 metres high, it creates a new land-
mark at the entrance to the AFI CITY neighbourhood, which is being developed on 
the brownfi eld of the former Kolben works in the Prague metropolitan district of 
Vysočany. The building is surrounded by a publicly accessible rest area with park 
landscaping and water features. The energy-effi cient design aspires for the build-
ing to receive the BREEAM Excellent certifi cation.

REFERENCE PROJECTS32
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AFI 
Vokovice

Praha
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AFI VOKOVICE, Praha 6, Vokovice
Obě na první pohled samostatné a vizuálně odlišné kancelářské budovy A a B pů-
sobí jako kompaktní celek. Díky plastickému půdorysnému tvarování vytvářejí 
novou dominantu atraktivní lokality Prahy 6. Šestipodlažní budova A  tvoří „záda“ 
polyfunkčního centra. Vertikálně koncipovaná a výraznější budova B s osmi pod-
lažími pak jeho „hlavu“. Oba objekty jsou v suterénu spojeny garážemi a technolo-
gickým zázemím. V prostoru mezi budovami vzniklo nádvoří s parkovou úpravou, 
jež zahrnuje zelené plochy s vodními prvky. Obě budovy vynikají svými technickými 
parametry i energeticky šetrným řešením a splňují certifi kaci ekologického staveb-
nictví LEED v nejvyšším řádu Platinum.

35
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Objednatel   AFI Vokovice s. r. o.
Lhůta výstavby   23 měsíců
Zastavěná plocha   2 647 m²
Celkový obestavěný prostor   120 800 m³

REFERENČNÍ PROJEKTY

10 848 m² kancelářských prostor
2 366 m² retailových ploch
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Client   AFI Vokovice s. r. o.
Time for completion   23 months
Built-up area   2,647 m²
Total enclosed volume   120,800 m³

10,848 m² of offi ce space
2,366 m² of retail space
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AFI VOKOVICE, Prague 6, Vokovice
Although separate and visually distinct from each other at fi rst sight, offi ce build-
ings A and B act as a compact unit. The plastic fl oor plan means that the buildings 
create a new dominant feature in Prague 6. The six-fl oor building A forms the “back” 
of the multi-purpose centre, whereas the vertically designed and more distinctive 
eight-fl oor building B gives the centre its “head”. Both buildings connect to each 
other through basement garages and technology facilities. The space between the 
buildings has been designed as a park courtyard with greenery and water features. 
Excelling in their technical parameters and energy-saving solutions, both build-
ings meet the LEED Platinum certifi cation requirements. 

38 REFERENCE PROJECTS
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Objednatel STC Managements, s. r. o.
Lhůta výstavby 12 měsíců
Plocha venkovních atrakcí 2 963 m²
Plocha zeleně 11 863 m²

Aqualand 
Moravia
Pasohlávky
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Aqualand Moravia, rozšíření venkovních atrakcí, 1. etapa, Pasohlávky
Stávající areál aquaparku v  první etapě rozšířila řada venkovních atrakcí a  letní 
vstup se zázemím pro návštěvníky. Zajímavostí je „chytrý“ tobogán, připomínající 
horskou dráhu. Jde o unikátní řešení, v Evropě se jediný podobný nachází na Kanár-
ských ostrovech. Areál je z hlediska výškových poměrů velmi dynamický. Pod zpev-
něnými plochami stavby letního vstupu se nachází dvě podzemní podlaží, kde jsou 
instalovány veškeré technologie. Další dvě podlaží vystupují nad terén. Pro všechny 
atrakce aquaparku se využívá upravená voda z blízkých Novomlýnských nádrží.

20 848 m² plochy řešeného území

REFERENČNÍ PROJEKTY
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Client   STC Managements, s. r. o.
Time for completion   12 months
Area of outdoor attractions   2,963 m²
Green area   11,863 m²
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Moravia Aqualand, outdoor attraction expansion, stage 1, Pasohlávky
Stage 1 has added a number of outdoor attractions and a summer season entrance with visitor 
facilities to the aquapark’s existing premises. An interesting feature is a “smart” water slide that 
resembles a roller coaster. It is a unique attraction, with the only similar one in Europe being 
situated in the Canary Islands. The premises are very dynamic in terms of height. Housing all 
the technologies, two underground fl oors are situated under the hard-surface areas of the 
summer season entrance. The other two fl oors rise above the ground. All the aquapark’s attrac-
tions are supplied with treated water from the nearby Nové Mlýny reservoirs.

43REFERENCE PROJECTS
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45BB Centrum 
budova A

Praha

Objednatel   BB C – Building A, s. r. o.
Lhůta výstavby   20 měsíců
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46 REFERENČNÍ PROJEKTY

Gemo_240x300_g.indd   46Gemo_240x300_g.indd   46 14.06.2021   12:04:4714.06.2021   12:04:47

Rekonstrukce budovy A, BB Centrum, Praha 4, Michle
Administrativní budova A  pražského multifunkčního areálu BB Centrum prošla 
celkovou revitalizací vnějšího pláště i vnitřního prostoru a stala se novým sídlem 
centrály MONETA Money Bank. Objekt s osmi nadzemními a třemi podzemními 
podlažími nabízí kanceláře s  příjemným pracovním prostředím a  dále retailové 
plochy. Dvě zahradní terasy se vzrostlou zelení a odpočinkovými zónami ve 2. a 6. 
podlaží lze využít pro relaxaci a odpočinek. Budova má speciální systém chladicích 
stropů, jež jsou složeny z perforovaných plechových podhledů a zakrývají sofi stiko-
vaný systém pro chlazení a vytápění kanceláří. Stavba získala 2. místo v kategorii 
Rekonstruované kanceláře prestižní soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit 2018. 

47
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Client   BB C – Building A, s. r. o.
Time for completion   20 months

REFERENCE PROJECTS
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BB CENTRUM A

Building A renovation, BB Centre, Prague 4, Michle
Offi ce building A of the multi-purpose BB Centre complex in Prague saw a com-
plete revitalisation of both the outer shell and the interior space to became the 
new headquarters of MONETA Money Bank. Encompassing three underground 
and eight above-ground fl oors, the building provides offi ce space with a pleasant 
working environment, as well as retail space. Two garden terraces with mature 
greenery and relaxation zones on the second and sixth fl oors are the ideal place to 
unwind. The building features a special system of perforated sheet metal false ceil-
ings with a cooling effect, which cover a sophisticated HVAC system. Offi ce build-
ing A was placed second in the Offi ce Renovation category of the prestigious Best 
of Realty competition in 2018. 

49
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REFERENČNÍ PROJEKTY
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Objednatel   BB C – Building B, s. r. o.
Lhůta výstavby   17 měsíců

BB Centrum 
budova B Praha
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52 REFERENČNÍ PROJEKTY
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Rekonstrukce budovy B, BB Centrum, Praha 4, Michle
Osmipodlažní budova má novou keramickou fasádu v zemitých tónech a velkory-
sou průchozí recepci s otevřeným veřejným atriem, kde se nachází zahrada s po-
sezením. Střešní terasa nabízí nájemcům relaxační prostory s množstvím zeleně. 
Modernizací prošly veškeré technologie, jež zabezpečují kvalitní vnitřní prostředí. 
U hlavního vstupu do budovy je nové náměstí Ellen G. Whiteové se vzrostlými stro-
my, posezením a vodním prvkem. 

53
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Client   BB C – Building B, s. r. o.
Time for completion   17 months

REFERENCE PROJECTS
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BB CENTRUM A

Building B renovation, BB Centre, Prague 4, Michle
The eight-fl oor building has a new ceramic façade in earthy tones and a generous 
walk-through reception with an open public atrium featuring a garden and places 
to sit down and relax. The roof terrace also provides opportunities for relaxation 
with lots of greenery. All the technologies which take care of the quality of the in-
door environment have also been renovated. The building’s main entrance opens 
onto the new Ellen G. White Square, with mature trees, seats and a water feature. 
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57

BD
Modřanský 
háj Praha

Objednatel Modřanský háj s. r. o.
Lhůta výstavby 31 měsíců
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Obytný soubor Modřanský háj, II. etapa, 
objekty A, C, D, E, F, G, Praha 4, Modřany
Navazující etapa zahrnuje devět bytových domů ve třech typech provedení se 134 
byty a dále třináct rodinných domů dvojího typu. Bytové domy typu A jsou třípod-
lažní s  jedním suterénním podlažím a plochou střechou. Domy spojuje společné 
náměstí se zelení. Dlouhé fasády jsou prolomené jednoduchým systémem oken-
ních otvorů a doplněné lodžiemi. Bytové domy typu C a D jsou navrženy jako jedno-
podlažní s plochou střechou a jedním suterénním podlažím. Dvoupodlažní bytové 
domy typu E  jsou pojaté jako čtyřdomky. Rodinné domy typu F a G mají podo-
bu dvoupodlažních objektů s jedním suterénním podlažím. Projekt nabízí bydlení 
v moderním stylu a na dosah přírody (přírodní památka Modřanská rokle). 

58
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59Modřanský háj residential complex, stage II, 
buildings A, C, D, E, F, and G, Prague 4, Modřany
The follow-up stage includes nine apartment houses in three designs with 134 
apartments and thirteen detached houses in two designs. The A design apartment 
buildings have three fl oors, one basement fl oor and a fl at roof. A common square 
with greenery is the linking feature. The long façades are broken by a simple sys-
tem of window openings and complemented with loggias. The apartment build-
ings built in the C or D design have a single fl oor, one basement fl oor and a fl at roof. 
The two-fl oor apartment buildings of the E design are built as quarter-detached 
houses. The type F and G detached houses have two fl oors and one basement fl oor. 
The project offers modern-style living within reach of the natural surroundings of 
the Modřany Ravine Natural Monument. 

134
 ap

artm
en

ts an
d

 13 d
etach

ed
 h

ou
ses

Client   Modřanský háj s. r. o.
Time for completion   31 months
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Centrum 
Stromovka 

Praha

Gemo_240x300_g.indd   60Gemo_240x300_g.indd   60 14.06.2021   12:05:3414.06.2021   12:05:34

31

Objednatel   Holešovický Trojúhelník a. s. 
Lhůta výstavby   24 měsíců
Zastavěná plocha   7 600 m² 
Počet parkovacích stání   500
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Centrum Stromovka, OC Letná, Praha 7, Holešovice 
Nové obchodní, volnočasové a kancelářské centrum v Holešovicích se nachází ne-
daleko stejnojmenného parku. Součástí komerčního komplexu 92 obchodů jsou 
prostory pro administrativní účely, volnočasové centrum a restaurace. Budova má 
čtyři nadzemní a čtyři podzemní podlaží, z nichž tři nejníže položené slouží jako 
garáže. Tři z nadzemních podlaží, která vystupují ze suterénu nad úroveň terénu, 
jsou určená pro obchodní prostory s restauracemi. Poslední dvě podlaží slouží pro 
administrativu a kanceláře. Centrum Stromovka se v odborné soutěži Nejlepší z re-
alit – Best of Realty 2020 umístilo na 2. místě v kategorii Obchodní centra.
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63

Stromovka Centre, Letná Shopping Centre, Prague 7, Holešovice 
The new, leisure and offi ce centre in Holešovice is situated near the Holešovice park. 
The commercial complex of 92 shops includes premises housing offi ces, a leisure 
centre and a restaurant. The building is comprised of four fl oors above the ground 
and four underground fl oors, with the lowest three underground fl oors housing 
garages. Three of the above-ground fl oors rising from the basement above the ter-
rain line are reserved for retail shops and restaurants. The top two fl oors are offi ce 
space. The Stromovka Centre was placed second in the Shopping Centre category 
in the Best of Realty 2020 competition.

Client   Holešovický Trojúhelník a. s. 
Time for completion   24 months
Built-up area   7,600 m² 
Number of parking spaces   500

REFERENCE PROJECTS
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31

Comfort Hotel 
Prague City 
East Praha

24
3 p

okojů
65

Objednatel   CPI Hotels Properties, a. s.
Lhůta výstavby   17 měsíců
Hrubá podlahová plocha   12 435 m²
Obestavěný prostor   36 578 m3
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Hotel Fortuna City, rekonstrukce, Praha 9, Strašnice
Cílem celkové rekonstrukce dvanáctipodlažní budovy bylo vytvoření moderního 
hotelu s vytříbeným interiérem. Hotel se nachází v klidné části Prahy 9 nedaleko 
centra. Tvoří ho dvě budovy propojené komunikačním krčkem. V přízemním prů-
chodu vznikly pod prosklenou střechou prostory lobby a recepce, jež mají podobu 
kryté pasáže. Nádvoří směřující k hlavní ulici doplnila předzahrádka kavárny. Na 
druhé straně směrem k parkovišti je situovaná terasa. Konferenční místnosti se 
nacházejí v podzemí. Vstupy do hotelu mají zcela novou podobu a plynule navazují 
na veřejný prostor. Při kompletní modernizaci byly využity nejvyspělejší technolo-
gie k zabezpečení komfortu hostů.

243 rooms

66
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67Fortuna City Hotel, renovation, Prague 9, Strašnice
The goal of the overall renovation is to give the twelve-fl oor building a modern ho-
tel look and exquisite interior design. Situated in a quiet part of Prague 9 near the 
city centre, the hotel consists of two buildings connected through a communica-
tion neck. Designed as a roofed arcade, a lobby and a reception desk have been 
developed in the ground-level passage under a glass roof. A street café comple-
ments the courtyard opening onto the main street, with a terrace erected on the 
other side in the direction of the car park. Conference rooms are situated under-
ground. The hotel entrances have been given a completely new look and connect 
seamlessly to the public space. State-of-the-art technology was applied during the 
renovation to ensure maximum comfort for guests.

Client   CPI Hotels Properties, a. s.
Time for completion   17 months
Gross fl oor space   12,435 m²
Enclosed volume   36,578 m3
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68

Administrativní budova DOCK IN THREE, Praha 8, Libeň
Sedmipodlažní administrativní budova  je součástí moderní výstavby v oblasti bý-
valých libeňských doků. Přízemí objektu je určeno pro služby a obchody, nadzem-
ní podlaží má sloužit administrativě. Ve třech podzemních podlažích jsou garáže 
a technické zázemí. Centrální park DOCK IN THREE nabídne prostor pro relaxaci 
zaměstnanců kanceláří této i okolních budov. Objekt splňuje řadu pravidel, co se 
týče designu, ale také stavby, provozu i správy „zelených“ staveb. Proto také obdržel 
prestižní, celosvětově platnou certifi kaci dlouhodobě udržitelných projektů LEED 
Gold (Leadership in Energy and Environmental Design).

REFERENČNÍ PROJEKTY
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69

Objednatel   DOCK 03, s. r. o.
Lhůta výstavby   21 měsíců
Celkový obestavěný prostor   103 750 m³ 
Plocha řešeného území centrálního 
parku vč. vodních prvků   4 192 m²

DOCK IN 
THREE 

Praha
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DOCK IN THREE offi ce building, Prague 8, Libeň
Rising to the height of seven fl oors, the offi ce building is part of the modern devel-
opment on the site of the former Libeň docks. The ground fl oor will house services 
and shops, while the upper fl oors will serve as offi ce space. Garages and technolo-
gy facilities are situated on the three underground fl oors. The DOCK IN THREE cen-
tral park will provide space for relaxation for people working in this or the nearby 
offi ce buildings. As the building meets a range of requirements regarding the de-
sign, construction, operation and maintenance of “green” buildings, it is no wonder 
it has received the global LEED Gold sustainable project certifi cation.

3,059 m2 of above-ground built-up area
28,055 m2 of total usable area 

REFERENCE PROJECTS
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Client   DOCK 03, s. r. o.
Time for completion   21 months
Total enclosed volume   103,750 m³ 
Area for development as a central park, 
including water features   4,192 m²
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Administrativní budova DOCK IN FOUR, Praha 8, Libeň
Administrativní komplex se šesti až sedmi nadzemními a třemi podzemními pod-
lažími. Přízemí je vyhrazeno pro služby a obchod, další podlaží jsou určena pouze 
pro kanceláře. Prostory pro parkování a  technické zázemí jsou v podzemní části. 
Hlavní objekt je propojen krčky s  vnitřním objektem, který má ze severní strany, 
kde sousedí s rezidenční čtvrtí, hmotu seříznutou pod úhlem 33°. DOCK IN FOUR 
získal ocenění dlouhodobě udržitelných projektů LEED v kategorii Gold. 

35 086 m² celkové užitné plochy 

REFERENČNÍ PROJEKTY
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73DOCK IN FOUR 
Praha

Objednatel   Docks Commercial s. r. o.
Lhůta výstavby   25 měsíců
Zastavěná plocha nadzemní části   6 310 m² 
Celkový obestavěný prostor   142 194 m3 
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DOCK IN FOUR offi ce building, Prague 8, Libeň
An offi ce complex with six to seven above-ground and three underground fl oors. 
The ground fl oor is reserved for services and retail, whereas offi ces only are planned 
for the other fl oors. The underground fl oors house the car park and technology 
facilities. Connecting to the main building through necks, the mass of the inner 
building is cut at 33° in the north, where it faces a residential neighbourhood. DOCK 
IN FOUR has won the LEED Gold sustainable project award. 

REFERENCE PROJECTS
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Client   Docks Commercial s. r. o.
Time for completion   25 months
Above-ground built-up area   6,310 m² 
Total enclosed volume   142,194 m3 

35,086 m² of total usable area 
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121 bytů

Objednatel   CENTRAL GROUP a. s.
Lhůta výstavby   19 měsíců
Celková zastavěná plocha   3 737 m² 

REFERENČNÍ PROJEKTY
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Bytové domy Jižní výhledy, Jeremiášova, 1. etapa, Praha 13, Stodůlky
V první etapě výstavby jde o tři rezidenční domy s pěti nadzemními a jedním pod-
zemním podlažím. Dispozice bytů je 1+KK až 4+KK. Většina bytů je s balkony nebo 
lodžiemi, v  nejvyšším patře jsou i  byty s  atraktivní střešní terasou. Součástí bytů 
v  přízemí jsou předzahrádky. Ploché, zelení osázené střechy zabezpečují také te-
pelný komfort. V rámci projektu vznikne zcela nový park, včetně dětského a spor-
tovního hřiště.

Jižní výhledy 
Praha
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Client CENTRAL GROUP a. s.
Time for completion 19 months
Total built-up area 3,737 m²

REFERENCE PROJECTS
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Jižní výhledy apartment houses, Jeremiášova Street, stage 1, Prague 13, Stodůlky
Stage 1 is composed of three residential houses with fi ve above-ground fl oors and 
one underground fl oor. Apartment layouts range from 1+kitchenette to 4+kitch-
enette. Most apartments have a balcony or a loggia, with the top-fl oor apartments 
featuring an attractive fl oor terrace and the ground-fl oor apartments a front gar-
den. Thermal comfort is ensured by fl at green roofs. The project will also generate 
a brand new park with a sports area and a children’s playground. 
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Objednatel   River Watch 3 s. r. o.
Lhůta výstavby   21 měsíců

REFERENČNÍ PROJEKTY
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Libeňské doky – lokalita Západ, etapa III, domy Z7–Z9, Praha 8, Libeň
Třetí etapa s lokací na západním břehu bazénů zahrnuje realizaci tří bytových domů 
a vybudování příslušné technické infrastruktury. Celá zástavba dané lokality je tvo-
řena třemi volně komponovanými skupinami po pěti až šestipodlažních domech. 
Dispozice od 3+KK po 5+KK řadí toto bydlení do kategorie vysokého standardu. 
Domy jsou obklopeny parkovou zelení. Severní část lokality je ohraničena stavbou 
protipovodňových opatření. 

doky
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Client   River Watch 3 s. r. o.
Time for completion   21 months

84
 a

p
ar

tm
en

ts

Gemo_240x300_g.indd   82Gemo_240x300_g.indd   82 14.06.2021   12:06:4414.06.2021   12:06:44

83

Libeň Docks – West, stage III, houses Z7–Z9, Prague 8, Libeň
Situated on the west bank of the pools, stage III comprises three apartment build-
ings and the related technical infrastructure. The development of the site consists 
of three loosely composed groups of houses with fi ve to six fl oors. Layouts from 
3+kitchenette to 5+kitchenette rank these homes as high-standard living. The 
houses are surrounded by park greenery. The northern part of the site is bordered 
by the fl ood control system. 
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Nájemní 
haly VGP
Hněvotín

TPO haly (H, I, J, L, D), Hněvotín u Olomouce
Nájemní haly pro lehkou výrobu, showroomy, kanceláře a sklady se nacházejí v bý-
valém Technologickém parku Olomouc – Hněvotín (TPO), nyní v areálu VGP Park 
Olomouc. Areál má přímé napojení na rychlostní komunikace R46 a R35. Jedná se 
o jedinečnou rozvojovou lokalitu v rámci celého Olomouckého kraje. Rozloha loka-
lity VGP Parku je téměř 500 000 m2. Haly jsou upravené podle požadavků nájemců, 
s ohledem na maximální fl exibilitu. K dispozici jsou jednotky od velikosti 1 000 m2 
podlahové plochy.
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Objednatel   VGP Park Olomouc 3 a. s.,
  VGP Park Olomouc 4 a. s.
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86

TPO buildings (H, I, J, L, D), Hněvotín, near Olomouc
Rental buildings for light manufacturing, showrooms, offi ces and warehouses are 
situated in the former Olomouc – Hněvotín Technology Park (TPO), now the Olo-
mouc VGP Park complex. The complex has a direct connection to the R46 and R35 
highways. This development site is unique in the Olomouc Region. The area of the 
VGP Park amounts to almost 500,000 m2. The buildings are adapted to the tenants’ 
requirements while observing maximum fl exibility. Units with from 1,000 m2 of 
fl oor space are available.
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Client   VGP Park Olomouc 3 a. s.,
  VGP Park Olomouc 4 a. s.
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Nová 
Karolina 

dům E

Rezidence Nová Karolina, II. etapa, bytový dům E, Moravská Ostrava 
Dům E v ulici Na Prádle má půdorysný tvar písmene L s charakteristickým vnitro-
blokem. Výškově je rozdělený na dvě části se čtyřmi a pěti nadzemními podlažími. 
Díky menší kapacitě (39 bytů) je objekt předurčen poskytovat vyšší komfort bydle-
ní. Byty mají velikost 1+KK až 4+KK. Zvýšené přízemí je vybavené předzahrádkami, 
ve vyšších patrech jsou prostorné lodžie a terasy. V podzemním podlaží jsou situo-
vány vstupy, garáže a sklepy. 
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39 b
ytů

Objednatel   New Karolina Residential 
  Development II s. r. o.
Lhůta výstavby   20 měsíců

REFERENČNÍ PROJEKTY 89
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Nová Karolina residential buildings, stage II, apartment house E, Moravská Ostrava 
Featuring a characteristic courtyard, the L-shaped House E in Na Prádle Street is split 
vertically into two parts, one having four and the other fi ve above-ground fl oors. The 
quite low number of 39 apartments positions the house for providing a  fairly high 
standard of living. The sizes of the apartments range from 1+kitchenette to 4+kitch-
enette. The raised ground fl oor apartments have front gardens, while the apartments 
on the higher fl oors feature spacious loggias and terraces. The basement houses en-
trance doors, garages and cellars. 

Gemo_240x300_g.indd   90Gemo_240x300_g.indd   90 14.06.2021   12:07:0814.06.2021   12:07:08

91
39 fl ats

Client   New Karolina Residential 
  Development II s. r. o.
Time for completion   20 months

REFERENCE PROJECTS
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Rezidence Nová Karolina, II. etapa, bytový dům F, Moravská Ostrava 
Druhá etapa navazuje na předchozí první fázi developerské výstavby na sanovaném 
území Nové Karoliny. Koncepce rezidenčního bydlení je zde pojatá jako kombinace 
moderní architektury a vysokého standardu vybavení. Objekt F má tři schodišťové 
sekce s rozsahem od šesti do devíti nadzemních podlaží. Byty mají dispozice 1+KK 
až 4+KK, v přízemí jsou také dvě komerční jednotky. Byty ve druhém podlaží, ori-
entované do vnitrobloku, disponují terasami a předzahrádkami. Exkluzivní a pro-
storné byty 4+KK se střešními terasami jsou otevřené směrem k náměstí Biskupa 
Bruna. Bytový dům F získal čestné uznání v kategorii Bytové domy soutěže Stavba 
roku 2018 Moravskoslezského kraje. 

REFERENČNÍ PROJEKTY

Gemo_240x300_g.indd   92Gemo_240x300_g.indd   92 14.06.2021   12:07:1414.06.2021   12:07:14

93

Nová
65 b

ytů

Objednatel New Karolina Residential 
  Development II s. r. o.
Lhůta výstavby 21 měsíců
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Nová Karolina residential buildings, stage II, 
apartment house F, Moravská Ostrava
The second stage follows up on the first phase of development in the rehabilitated 
area of Nová Karolina. The residential buildings are designed to combine modern 
architecture and high-standard furnishings. Building F has three staircase sections 
ranging from six to nine floors. The apartments’ layouts range from 1+kitchenette to 
4+kitchenette and the ground floor houses two commercial units. Facing the court-
yard, the second-floor apartments have terraces and front gardens. The exclusive 
and spacious 4+kitchenette apartments with roof terraces face Bishop Bruno Square. 
Apartment house F received an honourable mention in the Apartment House cate-
gory in the Moravian-Silesian Region’s Building of the Year Award in 2018. 
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Client   New Karolina Residential 
  Development II s. r. o.
Time for completion   21 months
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Novum Prešov
Slovensko

Obchodní centrum NOVUM, Prešov, Slovensko
Moderní nákupní středisko je zčásti situované na místě bývalého obchodního domu 
Tesco v centru Prešova. Kromě prodejních ploch je v budově podzemní parkování, 
stravovací zařízení a v nejvyšším patře multikino s osmi kinosály a fitness zónou. 
Objekt se nachází ve svažitém terénu a má tři podzemní a tři nadzemní podlaží. 
Nosná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým skeletem. Pouze třetí 
nadzemní podlaží má ocelovou nosnou konstrukci. Architektonická forma je roz-
manitá. Je použito množství materiálů a rastrů, barev, členění a struktur, které vi-
zuálně upravují značnou velikost budovy. Zachovaná zůstává původní stezka pro 
pěší, která vede podél obchodního centra historickým územím města.
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63 688 m² prodejní plochy
490 parkovacích stání 

Objednatel   OC PREŠOV, s. r. o.
Lhůta výstavby   19 měsíců
Zastavěná plocha   13 595 m²

REFERENČNÍ PROJEKTY
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NOVUM Shopping Centre, Prešov, Slovakia
Part of this modern shopping centre is situated on the site of the former Tesco de-
partment store in the centre of Prešov. In addition to retail space, the centre houses 
a basement car park, catering facilities, and an eight-auditorium cinema and a fi t-
ness zone on the top fl oor. Situated on a slope, the building has three underground 
and three above-ground fl oors. The supporting structure consists of a monolithic 
reinforced concrete framework. Only the third above-ground fl oor has a steel sup-
porting structure. The architectural design is diverse, with a number of materials, 
patterns, colours, divisions and structures visually adjusting the considerable size 
of the building. The original pedestrian path running along the shopping centre 
through the historical city centre has been preserved.

98 REFERENCE PROJECTS

63,688 m2 of retail space
490 parking spaces 
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Client   OC PREŠOV, s. r. o.
Time for completion   19 months
Built-up area   13,595 m²
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100 REFERENČNÍ PROJEKTY

OMEGA Centrum sportu a zdraví, rozšíření, Olomouc
Revitalizace sportovního centra, která probíhala za plného provozu, přinesla zá-
sadní zvětšení plochy samotné fi tness zóny o 70 % na 900 m2. Dále došlo ke 
zvětšení plochy stávajících dvou sálů pro skupinové lekce a k vybudování zce-
la nového sálu pro lekce jógy a tance. Celková plocha tří cvičebních sálů nyní 
dosahuje 500 m², což je dvojnásobek původní rozlohy. Rekonstruovány a roz-
šířeny byly také šatny. Po úspěšné rekonstrukci a modernizaci kardio i fi tness 
strojů, kdy došlo k jejich kompletní výměně, obdrželo OMEGA Centrum sportu 
a zdraví titul Absolutní vítěz v soutěži Fitness centrum roku 2020. 

Gemo_240x300_g.indd   100Gemo_240x300_g.indd   100 14.06.2021   12:07:3214.06.2021   12:07:32

Objednatel GEMO SPORT a. s.
Lhůta výstavby 7 měsíců
Rozloha fi tness zóny 900 m2
Rozloha cvičebních sálů 500 m2
Délka atletické dráhy 25 m

101
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Extension to the OMEGA Sports and Health Centre, Olomouc
Taking place during full operation, the revitalisation of the sports centre added 
70 % to the existing fi tness facilities area, producing a  total area of 900 m2. Fur-
thermore, more space was added to the two existing group lecture halls and a new 
yoga and dancing hall was developed. The current total area of the three exercise 
halls amounts to 500 m2, which is twice the original area. The work also included 
the renovation and extension of the changing rooms. After the replacement of all 
the cardio and fi tness equipment with new equipment, the OMEGA Sports and 
Health Centre was recognised as the Absolute Winner in the Fitness Centre of the 
Year in 2020.

1 400 m2 plochy po rekonstrukci

102
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1,400 m2 of revitalized area

Client   GEMO SPORT a. s.
Time for completion   7 months
Fitness zone area   900 m2
Area of exercise halls   500 m2 
Length of athletics track   25 m

103
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104 Outlet Arena 
Moravia
O t
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105

Objednatel   Euro Mall City s. r. o.
Lhůta výstavby   13 měsíců
Rozloha nájemních ploch   20 000 m² 
Celková zastavěná plocha   22 392 m² 
Celkový obestavěný prostor   137 843 m³
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REFERENČNÍ PROJEKTY
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Nákupní centrum Outlet Arena Moravia, Moravská Ostrava
Nákupní galerie je oválného tvaru s přehledným uspořádáním obchodů po obvodu 
a s parkovištěm uprostřed. Zčásti krytá pasáž s obchody chrání návštěvníky před 
možnou nepřízní počasí. Jedná se o největší outletové centrum v Moravskoslez-
ském kraji. Díky kapacitě 71 obchodů nabízí ucelenou nabídku zboží, od sportovního 
a volnočasového přes elegantní až po luxusní. Navíc jsou zde k dispozici doplň-
kové služby, jako například optika, drogerie, kosmetika, nebo restaurace a kavár-
ny s možností venkovního posezení a dětským hřištěm. V části objektu bylo nutno 
realizovat preventivní opatření proti únikům metanu. Náročná realizace spojovací 
světelné křižovatky a úprava dvou dalších křižovatek na ulici Slovenská a Hlučínská 
probíhaly za plného provozu. 

REFERENČNÍ PROJEKTY
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107Arena Moravia Outlet Shopping Centre, Moravská Ostrava
An oval-shaped shopping gallery with shops clearly arranged around the perime-
ter and a car park in the centre. A partially roofed shopping arcade shelters visitors 
from bad weather. It is the largest outlet centre in the Moravian-Silesian Region. 
Boasting 71 stores, the centre offers a comprehensive range of goods from sports 
and leisure to elegant to luxury. Services are represented as well, for example an op-
tician’s, a chemist’s, beauty shops, restaurants, cafés and a children’s playground. 
Methane leak precaution measures needed to be implemented in a part of the 
building. The demanding construction work on the connecting crossroads with 
traffic lights and two other crossroads at Slovenská and Hlučínská Streets was car-
ried out during full operation. 

Client   Euro Mall City s. r. o.
Time for completion   13 months
Area of rental areas   20,000 m² 
Total built-up area   22,392 m² 
Total enclosed volume   137,843 m³

5,000 m2 of paver-tile plaza 
800 parking spaces

71 shops
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SUOMI 
Hloubětín 

LAHTI
Praha 
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109Bytový komplex SUOMI Hloubětín, 4. etapa (LAHTI), Praha 9
Ve čtvrté etapě vznikly v centrální části rezidenční čtvrti tři šestipodlažní objekty se 
104 moderními byty s různorodou dispozicí od 1+KK po 5+KK. Pod objekty se nachá-
zí společný prostor pro parking. Zvláštností jednoho z objektů je použití vibroizo-
lací, jež eliminují přenos vibrací a strukturálního hluku z provozu metra. Součástí 
projektu bylo moderní přírodní řešení hospodaření s dešťovou vodou. Díky novým 
nivám a meandrům nyní zrevitalizovaný úsek Rokytky lépe zadržuje vodu v krajině 
a účinně bojuje s městskými tepelnými ostrovy. 
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Objednatel   YIT Stavo s. r. o.
Lhůta výstavby   24 měsíců
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110

104 apartments
4 commercial units

REFERENCE PROJECTS
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Client   YIT Stavo s. r. o.
Time for completion   24 months

SUOMI Hloubětín residential complex, stage 4 (LAHTI), Prague 9
Stage 4 has produced three six-fl oor buildings in the centre of the residential 
neighbourhood, delivering a total of 104 modern apartments with various layouts 
from 1+kitchenette to 5+kitchenette. Common parking space is provided under 
the buildings. Vibration isolation to eliminate the transmission of the vibrations 
and structural noise generated by an underground line is a special feature applied 
to one of the buildings. The project also included a modern system of rainwater 
management. Thanks to new fl oodplains and meanders, the now revitalised sec-
tion of the Rokytka stream retains water in the landscape better and fi ghts the 
city’s heat islands effectively.
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SUOMI
Hloubětín 

OULU + 
TURKU
Praha
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Objednatel   YIT Stavo s. r. o.
Lhůta výstavby   24 měsíců

REFERENČNÍ PROJEKTY
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Bytový komplex SUOMI Hloubětín, 2. etapa (OULU) + 3. etapa (TURKU), Praha 9
Realizací dalších dvou etap se moderní rezidenční čtvrť ve fi nském stylu rozrostla 
o sedm bytových domů. Objekty se 196 byty ve třech kategoriích standardu a s cel-
kovou plochou 13 400 m² vytvořily samostatný blok s  vnitřním polosoukromým 
prostorem – patiem. Bytový soubor se nachází v blízkosti stezky, která vede podél 
říčky Rokytky a je hojně využívaná k rekreaci a sportu.

196 apartments

REFERENCE PROJECTS
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Client   YIT Stavo s. r. o.
Time for completion   24 months

SUOMI Hloubětín residential complex, stage 2 OULU & stage 3 TURKU, Prague 9
The completion of the next two stages has added seven apartment houses to the 
modern Finnish-style residential neighbourhood. Totalling 196 apartments of three 
different quality standards and an area of 13,400 m2, the buildings have created 
a separate block with an inner semi-private patio. The apartment complex is situat-
ed near a trail that runs along the Rokytka stream and is widely used for recreation 
and sports.
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SUOMI Hloubětín 
SALO + PORVOO 
Praha

Objednatel   YIT Stavo s. r. o.
Lhůta výstavby   30 měsíců
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Bytový komplex SUOMI Hloubětín, 5. etapa (SALO) + 7. etapa (PORVOO), Praha 9 
Jde o poslední námi realizovanou etapu výstavby bytových domů, která navazuje 
na již dokončené etapy z předchozích let. Tvoří ji tři objekty se 161 moderními byty 
v dispozicích 1+KK až 5+KK. Objekty mají společné dvouúrovňové podzemní podlaží 
s parkovacími místy, sklepy, kočárkárnou a místností pro mytí kol. U jednoho z ob-
jektů je použita vibroizolace proti účinkům vibrací a strukturálního hluku, způso-
beného provozem metra. Úzké sepětí bydlení ve fi nském stylu s okolní přírodou je 
stěžejním prvkem celého konceptu. 

117
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SUOMI Hloubětín residential complex, stages 5 (SALO) and 7 (PORVOO), Prague 9 
This is the last stage of the development of the apartment house, which follows up 
on the stages completed in previous years. This stage consists of three buildings 
with 161 modern apartments with layouts from 1+kitchenette to 5+kitchenette. The 
buildings have a common two-tier underground fl oor with parking spaces, cellars, 
a pram room and a bicycle washing room. Vibration isolation against the effects 
of the vibrations and structural noise generated by an underground line has been 
used in one building. The close connection between Finnish-style living and the 
surrounding natural environment is a key element of the whole concept.
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119REFERENCE PROJECTS

Client   YIT Stavo s. r. o.
Time for completion   30 months
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Vila Park Tabulový Vrch, 1. etapa, Olomouc
Soubor třípodlažních viladomů je situovaný na západním okraji města Olomou-
ce. Celý projekt je rozdělený do sedmi etap a bude zahrnovat 460 bytů. Každou 
z etap tvoří samostatné bloky – funkční celky, soustředěné kolem soukromého dvo-
ra. V první etapě se jedná o výstavbu devíti viladomů se 76 bytovými jednotkami 
s dispozicemi 1+KK až 4+KK. V nadzemních podlažích jsou maximálně tři byty na 
patře, společný vchod tak sdílí pouze šest až devět bytů. Hlavní obytné místnosti 
jsou doplněny o prostorné lodžie, všechny byty v přízemí disponují vlastní předza-
hrádkou s terasou. Poblíž komplexu vzniknou v navazujících etapách sportovně re-
kreační stezka, sportoviště, místa pro odpočinek a dětská hřiště. Za návrhem celé 
lokality stojí architektonické studio Chybík+Krištof, které získalo několik prestižních 
ocenění za architekturu a design, včetně významného ocenění Design Vanguard 
2019 od amerického měsíčníku Architectural Record.
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Objednatel   Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s. r. o. 
Lhůta výstavby   23 měsíců
Zastavěná plocha   3 130 m² 
Celková plocha bytového souboru B   7 834 m² 

Vila Park 
Tabulový Vrch 
etapa 1
Olomouc

121
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Villa Park Tabulový Vrch, fi rst stage, Olomouc
A set of three-fl oor villa houses situated on the western outskirts of Olomouc. Di-
vided into seven stages, the project will comprise 460 apartments. Each stage con-
sists of separate blocks – functional units centred around a private courtyard. The 
development in the fi rst stage will produce nine villa houses with 76 apartments 
with layouts from 1+kitchenette to 4+kitchenette. Each above-ground fl oor houses 
no more than three apartments, with no more than six to nine apartments shar-
ing the same entrance as a result. The main living rooms are complemented by 
spacious loggias and all the apartments on the ground fl oor have their own front 
garden with a terrace. The following stages will add a sports and recreational trail, 
sports grounds, places for rest and children’s playgrounds. The entire site has been 
designed by the Chybík+Krištof architectural studio, who have won several prestig-
ious architecture and design awards, including the American monthly Architectur-
al Record’s Design Vanguard Award in 2019.

REFERENCE PROJECTS
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76 apartments 
2 commercial units

Client   Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s. r. o. 
Time for completion   23 months
Built-up area   3,130 m² 
Total area of residential set B   7,834 m² 

123
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ZET.office
Brno

Gemo_240x300_g.indd   124Gemo_240x300_g.indd   124 14.06.2021   12:08:5614.06.2021   12:08:56

125ZET.office, rekonstrukce, (Prospera – Nářaďovna), Brno
Moderní devítipodlažní administrativní budova bývalé Nářaďovny je zcela prvním 
projektem v areálu brownfi eldu Nové Zbrojovky poblíž centra Brna. Svůj industri-
ální ráz si objekt s půdorysem 98×38 metrů udržel i po radikální rekonstrukci. Sys-
tém členění vnitřního prostoru nabízí nezvykle fl exibilně řešené kanceláře ve třech 
loftových a jednom klasickém patře. Výsledkem zdařilé rekonstrukce je i reprezen-
tativní vstupní lobby s  centrální recepcí, dále jídelna, obchod, fi tness sál a  kolár-
na. Originálně pojatá střešní terasa se rozkládá na ploše 800 m². Budova odpovídá 
nejvyšším nárokům na kvalitu pracovního prostředí a naplňuje vysoké standardy 
ekologické certifi kace.

Objednatel   NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o.
Lhůta výstavby   25 měsíců
Plocha ocelobetonových stropních konstrukcí   9 500 m² 
Hmotnost nových ocelových konstrukcí   608 tun
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19 500 m² plochy kanceláří 

126 REFERENCE PROJECTS
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127ZET.offi ce, conversion, (Prospera – Toolroom), Brno
The modern nine-fl oor offi ce building of a former toolroom is the very fi rst project 
on the Nová Zbrojovka brownfi eld near the centre of Brno. The industrial character 
of the 98×38-metre building has been preserved after radical redevelopment work. 
The division of the interior space offers unusually fl exibly designed offi ces on one 
classic fl oor and three loft fl oors. This successful conversion has also resulted in an 
impressive entrance lobby with a central reception, a dining room, a shop, fi tness 
facilities and a bicycle shed. The creatively designed roof terrace covers an area of 
800 m2. The building meets the highest quality demands for a working environ-
ment and high standards of environmental certifi cation.
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Client   NOVÁ ZBROJOVKA, s. r. o.
Time for completion   25 months
Area of reinforced concrete ceiling structures   9,500 m² 
Weight of new steel structures   608 tons
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Aktuální projekty 
– nově zahájené 
stavby 2019–2020
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Current projects 
– buildings started 
between 2019 
and 2020
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BD Nová 
Karolina 2
Ostrava
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131AKTUÁLNÍ PROJEKTY
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Rezidence Nová Karolina 2, II. etapa, objekt A1, Moravská Ostrava 
Objekt A1 je součástí druhé etapy rezidenční výstavby v prostoru mezi výstavištěm 
Černá Louka a  lokalitou Nová Karolina. 134 bytových jednotek v dispozicích 1+KK 
až 4+KK je umístěno v šesti nadzemních podlažích. V polozapuštěném suterénu 
jsou komerční jednotky, parkovací stání a  technické místnosti. Ve vnitrobloku se 
nacházejí předzahrádky i společná zahrada, vybavená množstvím sedacích a her-
ních prvků. Bytový dům A1 vytváří polouzavřenou část bloku a v navazujících eta-
pách ho doplní další objekty. 

Objednatel   New Karolina Residential Development II s. r. o.
Plánovaná lhůta výstavby   25 měsíců

134 bytů
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133Nová Karolina 2 residential buildings, stage II, building A1, Moravská Ostrava
Building A1 is part of the second stage of the residential development between the 
Černá Louka exhibition grounds and Nová Karolina. 134 residential units with lay-
outs from 1+kitchenette to 4+kitchenette on six above-ground floors. The half-sunk 
basement houses commercial units, parking spaces and utility rooms. The court-
yard provides both front gardens and a common garden with a number of ele-
ments for seating and playing. Apartment house A1 forms a semi-enclosed part of 
the block and will be supplemented with other buildings in the subsequent stages. 

Client   New Karolina Residential Development II s. r. o.
Expected time for completion   25 months

134 apartments
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Rodinné domy Modřanský háj, III. etapa, Praha 4, Modřany
Typově jde o  devět druhů rodinných domů ve dvoupodlažním provedení. Domy 
jsou seskupeny po dvou až šesti v krátkých řadách. Každý dům má na svém po-
zemku dlážděnou plochu pro parkování osobního automobilu. Zahrady domů jsou 
zatravněné a částečně osazené dřevinami. 

Objednatel   Modřany Villas s. r. o.
Plánovaná lhůta výstavby   24 měsíců
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Detached houses at Modřanský háj, stage III, Prague 4, Modřany
Nine designs of two-fl oor detached houses. The houses are in groups of two to six 
in short rows. Each house’s land includes a paved area as a car park area. The gar-
dens have grassing and some woody species. 

Client   Modřany Villas s. r. o.
Expected time for completion   24 months

CURRENT PROJECTS
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Stripmall SPEKTRUM, Čestlice
Nový open-space koncept sítě obchodů s  nákupní pasáží označovaný jako Strip-
mall vzniká na místě původního obchodního centra Spektrum v Čestlicích, východ-
ně od Prahy. Moderně pojaté dispoziční řešení budovy ve tvaru písmene L doplňuje 
samostatná budova food courtu s nabídkou občerstvení.

Objednatel   OC Spektrum, s. r. o.
Plánovaná lhůta výstavby   13 měsíců

SPEKTRUM 
Čestlice

2 534 m² obchodních jednotek
978 m² plochy supermarketu
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Stripmall SPEKTRUM, Čestlice
A  new open-space shopping gallery concept referred to as a  stripmall is being 
developed on the site of the former Spektrum shopping centre in Čestlice, east 
of Prague. The modern building with an L-shaped layout is complemented with 
a separate food court building.

Client   OC Spektrum, s. r. o.
Expected time for completion   13 months

2,534 m² of shopping units
978 m² of supermarket area

CURRENT PROJECTS
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Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, II. etapa, Plzeň 
Druhá etapa dostavby univerzitního kampusu pro 1 800 studentů LF UK navazuje 
na námi realizovanou první etapu, která zahrnovala výstavbu budov pro univerzitní 
a biomedicínské účely. Záměrem dostavby je koncentrovat většinu činností fakulty 
do jednoho moderního areálu, zvýšit efektivitu provozu a provázat jednotlivá pra-
coviště. Budova se nachází v sousedství FN Plzeň. Stavba se skládá ze tří podzem-
ních a šesti nadzemních podlaží. V suterénu jsou prostory pro parkování, sklady, 
technické zázemí, dále gastro provoz, laboratoře, archivy, pitevny a učebny. V nad-
zemních patrech jsou situovány posluchárny pro 300 osob, učebny, laboratoře, 
operační sály, jídelna a administrativa děkanátu. Střechy jsou plánované jako poby-
tové, zelené s bezúdržbovou vegetací.

Objednatel   Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Plánovaná lhůta výstavby   33 měsíců
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UNIMEC II
Plzeň
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University Medical Centre of Charles University’s 
Faculty of Medicine, stage II, Plzeň
The second stage of the completion of the university campus for 1,800 students of 
a Faculty of Medicine of Charles University followed up on the fi rst stage, which in-
cluded the development of buildings for university and biomedical purposes. The 
intention of the completion work is to concentrate most of the faculty’s activities 
into a single modern campus, increase operational effi ciency and interconnect the 
sites. The building is situated near the University Hospital in Plzeň. The building 
consists of three underground and six above-ground fl oors. The basement houses 
parking spaces, storage rooms, utility facilities, catering facilities, laboratories, ar-
chives, dissecting rooms and classrooms. The above-ground fl oors house lecture 
halls for 300 people, classrooms, laboratories, operating theatres, a  dining room 
and the dean’s administrative offi ce. The roofs are designed as green roofs with 
maintenance-free vegetation.

Client   Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Plzeň
Expected time for completion   33 months
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Vila Park Tabulový Vrch, 2. etapa, Olomouc
Projekt zdravého bydlení nad městem se ve druhé etapě rozšiřuje o devět třípodlaž-
ních viladomů. Od dokončené první etapy se mírně odlišuje architekturou. 69 by-
tových jednotek je v dispozicích 1+KK až 4+KK. Tři komerční jednotky jsou určené 
pro služby. Ve  společném  suterénu se nachází parkovací stání, sklepy a  technic-
ké místnosti. Stejně jako v první etapě jsou domy soustředěny kolem soukromé-
ho dvora, odděleného od veřejného prostranství. Byty v přízemí disponují vlastní 
předzahrádkou, byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží pak prostornou lo-
džií, přístupnou z hlavní obytné místnosti.

Objednatel   Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s. r. o.
Plánovaná lhůta výstavby   23 měsíců
Zastavěná plocha   3 150 m²
Plocha bytového souboru A   5 214 m²

Vila Park 
Tabulový Vrch 
etapa 2
Olomouc
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69 apartments 
3 commercial units

Villa Park Tabulový Vrch, second stage, Olomouc
Nine three-level villa houses will come to life in the project of healthy living above 
the city in the second stage. They differ slightly in architectural terms from the al-
ready-completed fi rst stage. 69 residential units with layouts from 1+kitchenette 
to 4+kitchenette. There are three commercial units for services. Parking spaces, 
cellars and utility rooms in a common basement. The second stage copies the fi rst 
stage in the houses, enclosing a private yard separated from the public space. The 
ground fl oor apartments have their own front gardens; the second- and third-fl oor 
apartments have spacious loggias accessible from the main living room.

Client   Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s. r. o.
Expected time for completion   23 months
Built-up area   3,150 m²
Area of residential set A   5,214 m²

69 bytů 
3 komerční 
jednotky

CURRENT PROJECTS
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GEMO a. s.
Dlouhá 562/22
779 00 Olomouc, Lazce
Czech Republic

www.gemo.cz
www.gemo-development.cz
gemo@gemo.cz

produkce Adva, reklamní agentura, s. r. o. 
foto staveb CZ Štěpán Látal
foto staveb SK Milan Dzadik
grafický návrh Ondřej Chorý

Gemo_240x300_g.indd   144Gemo_240x300_g.indd   144 14.06.2021   12:09:4714.06.2021   12:09:47


