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TISKOVÁ ZPRÁVA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ A BRNO NA EXPO REALU 2017
V MNICHOVĚ: POPRVÉ V HISTORII REALITNÍHO
VELETRHU VE SPOLEČNÉ EXPOZICI ČESKÝCH KRAJŮ A
MUNICIPALIT „CZECH REGIONS & CITIES“
Jihomoravský kraj a Brno se na prestižní evropský veletrh
nemovitostí a investičních příležitostí vracejí po několika
letech. Vůbec poprvé v historii Expo Realu se však představí
ve společné expozici s názvem CZECH REGIONS & CITIES,
kterou s nimi budou sdílet ještě Moravskoslezský kraj a
Ostrava. V čele Jihomoravského kraje na veletrhu bude stát
hejtman Bohumil Šimek, město Brno povede primátor Petr
Vokřál. Atraktivní zastoupení českých krajů a měst,
reprezentovaných na nejvyšší úrovni (hejtmany, primátory
a jejich náměstky) bude důstojnou pozvánkou pro velké
množství odborníků: investory, zástupce evropských měst a
celých regionů, bank, finančních institucí i dalších významných
hráčů světového realitního a investičního trhu. Vedle
investičních vizí a projektů budou kraje a města společně
prezentovat také vysokou úroveň podpory inovačních procesů,
které zvyšují konkurenceschopnost i úroveň života obyvatel.
Stánek demonstruje českou sílu partnerství a spolupráce, jež
má značný potenciál pro úspěšné podnikání v České republice.
Investoři tak budou mít možnost získat o investičních
příležitostech ucelený přehled.
Ve společné patrové expozici o celkové ploše 142 m2 bude mít
každý kraj i město svůj vlastní prostor pro jednání. Představí se
v ní také spoluvystavovatelé, jejichž působení v České republice
ilustruje kvalitu tuzemského investičního prostředí. Hlavními
partnery je realitní skupina Asental a společnost Residomo,
partnery jsou společnosti AD Group, CASUA, Linkcity,
PASSERINVEST
GROUP,
PRK
Partners,
Renomia,
Technologický park Brno, UBM Bohemia Development,
Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a CzechInvest. Recepce
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pro potenciální investory a obchodní partnery se na stánku
uskuteční ve středu 4. října v 15 hodin. K příjemné atmosféře
po celou dobu veletrhu přispěje ochutnávka piva, vína a
míchaných nápojů.
Nabídka investičních příležitostí v Jihomoravském kraji a
v Brně je velmi pestrá – ať už se jedná o vybudování moderní
sportovní infrastruktury v jihomoravské metropoli, či
o zajímavé rozvojové lokality nedaleko hranic s Rakouskem
nebo o průmyslové zóny na okrajích regionálních měst.
Jihomoravský kraj nabídne investorům areál staré nemocnice
ve Znojmě, kde se uvažuje s využitím zejména pro bydlení
a občanskou vybavenost. Pro stejné účely je určena i rozvojová
lokalita Znojmo – Malá Louka, pro kterou byl zpracován
regulační plán s plochami pro setkávání, odpočinek, rekreaci a
sport v prostředí kvalitní veřejné zeleně. Dalšími investičními
příležitostmi kraje jsou dvě průmyslové zóny: první je zóna
Kollárova-Blatnická ve Veselí nad Moravou o ploše 30,9 ha,
která je vymezena pro drobnou průmyslovou výrobu, výrobní
služby a řemesla, případně i pro komerční vybavenost
související s hlavní výrobní funkcí. Druhou prezentovanou
průmyslovou zónou je Blučina, jejíž celkovou rozlohu 55 ha
lze využít pro průmyslovou výrobu a logistiku, přípustné je též
ostatní obslužné a komerční využití (např. datová logistika,
výroba elektrické energie apod.).
Vedle průmyslových zón a investičních projektů hrají
významnou roli v ekonomice kraje také inovace, jimž se
Jihomoravský kraj soustavně věnuje již od roku 2001. V tomto
roce byla zpracována první regionální inovační strategie
(RIS), tj. dlouhodobý plán, který zvyšuje konkurenceschopnost
celého regionu a spojuje vědce z univerzit a výzkumných
center, majitele technologických firem, lidi z místní samosprávy
i aktivní veřejnost. V rámci první RIS bylo Jihomoravským
krajem, městem Brnem a čtyřmi univerzitami založeno v roce
2003 Jihomoravské inovační centrum, které poskytuje
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poradenství inovačním firmám, podporuje spolupráci firem,
vědců a univerzit a buduje silný podnikatelský ekosystém
v regionu. V současné době probíhá realizace projektů
definovaných v rámci čtvrté RIS zpracované pro období let
2014 – 2020, které směřují na podporu konkurenceschopnosti,
založené zejména na inovacích a maximalizaci hospodářských
přínosů veřejných investic do výzkumu a vzdělávání.
Brno se ve své prezentaci zaměří na nově oživenou lokalitu
Ponava, která vždy sloužila volnočasovým a sportovním
účelům. Město do této plochy o rozloze 44,5 ha soustředilo
realizaci tří významných sportovišť: fotbalového stadionu
s kapacitou přes 30 000 diváků, multifunkční hokejové haly
s předpokládanou kapacitou 12 000 diváků a wellness centra
pro cca 2 300 návštěvníků včetně nového 25metrového
plaveckého bazénu. Lokalita má rovněž potenciál pro novou
administrativní a rezidenční výstavbu – může zde vzniknout až
1 500 bytů. Nová sportoviště i byty přinesou také větší nároky
na infrastrukturu. Počítá se proto s rozšířením přilehlých ulic,
vybudováním nových parkovacích míst i posílení kapacity
městské hromadné dopravy. Město Brno pohlíží na celou
lokalitu Ponavy koncepčně, projekty vzájemně koordinuje a
připravuje po projektové stránce. Hledá partnery a investory,
kteří se budou na připravovaných projektech podílet, umožní
jejich rychlejší realizaci a vznik této nové městské čtvrti.
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VÍCE INFORMACÍ O JIHOMORAVSKÉM KRAJI A BRNU
PERSPEKTIVNÍ OBLAST PRO INVESTICE
Jihomoravský kraj s městem Brnem jako svým přirozeným
centrem je oblast s významným potenciálem. Řada vysokých
škol a přítomnost více než 70 000 studentů zaručuje městu
mladého ducha, kreativitu a dynamiku. Univerzity s tradicí
v řadě oborů lidské činnosti zaštiťují progresivní výzkum
především v biologických a lékařských vědách, což dokládá i
přítomnost
špičkových
vědecko-výzkumných
center.
Samostatnou kapitolou jsou úspěchy na poli informačních
technologií, life sciences, elektronové mikroskopie nebo
například počítačové bezpečnosti a vývoje software, kde Brno
zastává roli odvážného, úspěšného a nadějného lídra v rámci
Evropy.
Zahraniční firmy považují Jihomoravský kraj a město Brno za
perspektivní oblast, kam se vyplatí investovat. Několik
nadnárodních koncernů zde umístilo svá vývojová pracoviště
i špičkovou výrobu (např. Thermo Fisher Scientific,
Honeywell, IBM, Red Hat). Příchozím i současným investorům
nabízí Jihomoravský kraj asistenci při hledání vhodných lokalit
a řešení, která jsou založená na individuálních požadavcích a
perfektní znalosti domácího prostředí. Moderní veřejná správa
aktivně spolupracuje na rozvoji svého potenciálu s institucemi
v regionu (Jihomoravské inovační centrum, Regionální
rozvojová agentura jižní Moravy, CzechInvest, Regionální
hospodářská komora Brno).
Univerzity a vědci na straně jedné, komerční společnosti a
podnikatelé na straně druhé zde společně usilují o úzké
vzájemné propojení. Tato spolupráce, předávání zkušeností
a informací přináší kromě skvělého zázemí pro práci také
dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti města Brna a
spolu s ním i celého regionu. Aktuální žebříček
respektovaného serveru Numbeo.com uvádí, že Brno je
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městem s nejvyšší kvalitou života v České republice. Snad i to
je důvod, proč si čím dál více investorů Brno vybírá jako svůj
domov, který nabízí vše potřebné k harmonickému skloubení
pracovních úspěchů a osobního života.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ A BRNO VE FAKTECH A
ČÍSLECH
Dobré místo pro život
- V Jihomoravském kraji a jeho metropoli Brně v současné
době žije téměř 1,2 mil. obyvatel. Výborná dostupnost
odkudkoli z Evropy (2 hodiny jízdy do Prahy, Bratislavy,
Vídně a necelé 2 hodiny letu do Mnichova, Eindhovenu,
Londýna) sem láká stále více talentů z celého světa.
- Česká republika je dle White Paper on the Future of
Europe 6. nejbezpečnější země světa.
- V Jihomoravském kraji je kvalitní zdravotnictví dostupné
každému (nejvyšší poměr lékařů na počet pacientů v ČR).
- 95 % Brňanů je spokojeno s obchody a službami, které
město nabízí.
- Brno je otevřené k integraci cizinců, zejména vysoce
kvalifikovaných odborníků, kteří sem přicházejí za prací
(dle fDi Intelligence z nakladatelství Financial Times bylo
Brno spolu s Amsterdamem v roce 2016 vyhodnoceno jako
nejlepší v přístupu k integraci cizinců v kategorii „Expat
support“, a to především díky projektu Brno Expat
Centre).
Fungující regionální inovační ekosystém
- Jasně definovaný směr Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje.
- 17 000 stabilních pracovních míst s vysokou přidanou
hodnotou díky zahraničním investorům.
- Podpořeno přes 320 výzkumných spoluprací mezi
univerzitami a komerčními firmami (včetně FDI – přímých
zahraničních
investic)
prostřednictvím
inovačních
voucherů v celkové hodnotě přes 25 milionů korun.
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- V provozu 4 technologické inkubátory vybudované za 700
milionů korun.
- Jihomoravské inovační centrum podpořilo vznik více než
200 nových technologických firem, a tím i vybudování více
než 1 500 nových kvalifikovaných pracovních míst.
Úspěšné firmy
- V Jihomoravském kraji a Brně se daří jak domácím, tak i
zahraničním
světově
úspěšným
firmám
(velké
mezinárodní společnosti: Honeywell, Thermo Fisher
Scientific, Red Hat, Siemens, NetSuite, FNZ, SAP, Konica
Minolta, ABB a další; domácí, světově úspěšné společnosti:
Y Soft, AVG Technologies, GINA, Kiwi, Tescan Orsay,
Pegas Nonvowens a další).
Masivní podpora výzkumu a vývoje
- Velké investice regionu do výzkumu a vývoje (17 miliard
korun do vědy a vědecko-výzkumných center z
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
v letech 2011 až 2014 za účelem vybudování výzkumných
center excelence: Středoevropský technologický institut
CEITEC, ICRC – Mezinárodní centrum klinického
výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
technologické
inkubátory,
kompetenční
centrum
INTEMAC a další).
- V Jihomoravském kraji a Brně je soustředěna 1/5
celkových kapacit veřejného výzkumu v ČR.
- Více než 400 firem s vlastní vědou a výzkumem.
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PROJEKTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
PREZENTOVANÉ NA VELETRHU EXPO REAL 2017
Areál staré nemocnice ve Znojmě
Jihomoravský kraj je majitelem areálu tzv. staré nemocnice
v centru města Znojmo. Areál je tvořen budovami, pozemky s
venkovními úpravami a trvalými porosty o celkové rozloze
29 447 m2. Výhodou je umístění při jedné z hlavních ulic ve
Znojmě (ulice Vídeňská) a v blízkosti hranic s Rakouskou
republikou (cca 12 km). Dle platného územního plánu je
lokalita určena k využití jako smíšená obytná plocha a sídelní
zeleň (tj. možnost využití území zejména pro bydlení a
občanskou vybavenost). Nemovitosti jsou napojeny na všechny
inženýrské sítě.

Rozvojová lokalita Znojmo – Malá Louka
Nevyužívané území bývalých kasáren Malá Louka se nachází
na okraji průmyslové zóny v dobré dostupnosti k centru města
Znojma. Areál je vymezen na západě ulicí Vídeňská (I/38), na
jihu ulicí Brněnská (I/53), na východě ulicemi Družstevní
(II/413) a Kotkova a na severu ulicí Hakenova. Celková výměra
pozemků je 53 059 m² a jejich vlastníkem je město Znojmo.
Původní objekty byly demolovány.
Rozvojová lokalita je k prodeji a je určena pro výstavbu
bytových domů a související občanské vybavenosti. Byl
zpracován regulační plán s konceptem ploch pro setkávání
obyvatel, odpočinek, rekreaci a sport v prostředí kvalitní
veřejné zeleně. Lokalita má výborné dopravní napojení: vjezd je
přímo z hlavní městské třídy (silnice I/38) a zde se nachází
i veškeré Inženýrské sítě pro napojení lokality.

10

Průmyslová zóna Kollárova-Blatnická ve Veselí nad Moravou
Průmyslová zóna se nachází v okrajové jihovýchodní části
města Veselí nad Moravou mezi ulicemi Kollárova (III/4994) a
Blatnická (I/54). Rozvojová plocha činí celkem 309 000 m2
a bude dále účelově rozdělena na několik menších segmentů.
Město Veselí nad Moravou se postupně stane vlastníkem
většiny pozemků v území, aby bylo možné realizovat jednotlivé
etapy dopravní a technické infrastruktury.
Plochy průmyslové zóny jsou územním plánem vymezeny pro
drobnou průmyslovou výrobu, výrobní služby a řemesla.
Přípustné je i využití pro komerční vybavenost související s
hlavní výrobní funkcí.
Inženýrské sítě jsou přivedeny na hranici průmyslové zóny
nebo jsou předmětem přípravné fáze realizace. Pro dopravní
obslužnost budou sloužit zejména komunikace III/4994 a I/54.
Průmyslová zóna Blučina
Průmyslová zóna je umístěna několik kilometrů jižně od města
Brna při obci Blučina. Její největší výhodou je přímé napojení na
dálnici D2 Brno-Bratislava (exit 11). Paralelně zde Jihomoravský
kraj připravuje dokončení nového propojení dálnice D2 (exit 11)
a dálnice D52 Brno-Vídeň (exit 16) přeložkou silnice II/416 obchvat Blučina. Na severu je plocha průmyslové zóny
ohraničena tokem řeky Litavy, podél severovýchodního okraje
lokalita sousedí s dálnicí D2, jižní hranici tvoří účelová
komunikace k silnici II/416, která území vymezuje i z východu.
Celková rozloha zóny je 550 000 m2.
Lokalitu je možné využít pro potřeby průmyslové výroby a
logistiky, přípustné je i ostatní obslužné a komerční využití
(např. parkování dálkové přepravy, datová logistika, čerpací
stanice pohonných hmot, výroba elektrické energie atd.).
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Průmyslová zóna je napojena na všechny inženýrské sítě.
Kapacita médií inženýrských sítí je mimořádná (např.
vysokotlaký plynovod, technologická voda, páteřní optický
kabel, produktovod aj.). Doprava je vyvedena na dálnici D2 a
silnici II/416.
Více informací o výše uvedených nemovitostech lze nalézt na
webové adrese www.rrajm.cz/exporeal.
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PROJEKTY MĚSTA BRNA
PREZENTOVANÉ NA VELETRHU EXPO REAL 2017
Ponava – revitalizace lokality
Nově oživená lokalita Ponava o rozloze 44,5 ha, která vždy
sloužila volnočasovým, nákupním a sportovním účelům, je
území s velkým rozvojovým potenciálem. Zahrnuje oblast od
vyústění Dobrovského tunelů v Králově Poli až po park
Lužánky, od Štefánikovy ulice až po arboretum Mendelovy
univerzity. Město zde soustředilo svůj plán realizace tří
významných sportovišť – aquaparku, fotbalového stadionu a
multifunkční hokejové haly. Lokalita Ponava přináší také
potenciál pro novou bytovou a administrativní výstavbu. Může
zde vzniknout až 1 500 bytů. Nová sportoviště i byty přinesou
také větší nároky na infrastrukturu. Dojde proto k rozšíření
přilehlých ulic na dva pruhy v každém směru. V území se
počítá s vybudováním nových parkovacích kapacit, zejména
parkovacích domů. Díky vzniku nové tramvajové smyčky zde
bude též posílena kapacita městské hromadné dopravy, kterou
město pro obsluhu tohoto území preferuje.
Město Brno pohlíží na celou lokalitu Ponavy koncepčně,
projekty vzájemně koordinuje a připravuje po projektové
stránce. Rychlý rozvoj tak velkého území je však nad
možnostmi městského rozpočtu. Brno proto hledá partnery a
investory, kteří se budou na připravovaných projektech
podílet, umožní jejich rychlejší realizaci a vznik této nové
městské čtvrti.
AQUAPARK BRNO
Cíl projektu: Rozšíření plaveckého stadionu o novostavbu
aquaparku
V Brně v současné době funguje jeden menší aquapark
s kapacitou cca 1 200 osob. Existuje zde obrovská poptávka po
dalším takovém zařízení. Připravovaný nový aquapark
v lokalitě Ponava na ploše 2 ha doplní stávající plavecký
stadion s letitou tradicí o unikátní vodní svět pro všechny
13

věkové skupiny obyvatel s předpokládanou kapacitou až 2 300
návštěvníků. Letos již probíhají v plaveckém bazénu stavební
úpravy a vzniká nové wellness centrum. Další fází bude
vybudování nového 25metrového bazénu a výstavba
aquaparku, který nabídne systém krytých multifunkčních
bazénů, venkovního koupaliště s vodními atrakcemi a relaxační
parkovou částí. Součástí projektu bude potřebné zázemí a další
komerční služby. Tento koncept plaveckého stadionu a
aquaparku umožní rozvoj plaveckých sportů v Brně. Návrh
počítá s využitím části parkovacích ploch v prostorách
plaveckého stadionu, další parkovací kapacity poskytne
parkovací dům pro celý sportovní komplex.
Současný stav: stavba aquaparku má platné stavební povolení.
Vzhledem k zamýšlené integraci s plaveckým stadionem se
připravuje projektová dokumentace pro změnu stavby.
ZEMSKÝ FOTBALOVÝ STADION BRNO
Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího nefunkčního fotbalového
stadionu FC Zbrojovky Brno
Fotbalový stadion je projektován jako stadion pro mezinárodní
fotbalová utkání podle požadavků FIFA. Vnější obvod stadionu
je navržen na půdoryse elipsy, jako moderní „Koloseum“.
Projekt počítá s kapacitou hlediště přes 30 000 diváků
s možností navýšení až na 38 000 návštěvníků. Plocha hřiště
činí 125 x 85 m s hrací plochou o rozměrech 105 x 68 m. Součástí
stadionu je přírodní trávník se závlahou, drenáží a vyhříváním.
Pod spodní tribunou budou umístěna dvě parkovací podlaží.
Současný stav: je zpracovaná projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí.
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MULTIFUNKČNÍ HALA – ZIMNÍ STADION
Cíl projektu: výstavba nové multifunkční haly se zaměřením na
ledové sporty
Multifunkční sportovní hala s předpokládanou kapacitou cca
12 000 diváků, zázemím pro sportovce, relaxačními a
klubovými prostory, multimediálními přenosy a VIP boxy,
která plnohodnotně doplňuje okolní zástavbu a přilehlý park.
Kromě sportovních účelů (vrcholový i rekreační sport jako
hokej, bruslení apod.) bude možné halu využít pro pořádání
koncertů, společenských i firemních akcí. Architektonická
a dispoziční koncepce multifunkční haly umožní rychlou
změnu těchto funkcí. Hala bude splňovat nejmodernější
standardy pro pořádání sportovních a kulturních akcí
světového formátu. Stavba je také doplněna podzemním
parkovištěm.
Současný stav: je zpracovaná studie, která určí umístění a
rozsah stavby.
PARTNEŘI SPOLEČNÉ EXPOZICE „CZECH REGIONS &
CITIES“ NA VELETRHU EXPO REAL 2017
A) HLAVNÍ PARTNEŘI
ASENTAL
Asental Group je realitní skupina, která se zabývá správou
nemovitostí, zvyšováním hodnoty nemovitostí a přípravou
rozvojových projektů. Asental Business zastřešuje množství
kvalitních komerčních nemovitostí, v nichž pronajímá
kancelářské prostory. Tyto nemovitosti se nacházejí v
atraktivních lokalitách s rozsáhlou nabídkou služeb. Asental
Land spravuje pozemky určené k budoucímu rozvoji. Pro
hledání jejich využití úzce spolupracuje s krajskou
samosprávou, městy a obcemi. Aktivně se účastní tvorby
strategických
plánů
využití
pozemků
postižených
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průmyslovou činností a podílí se na projektech jednotlivých
měst a obcí.
Investiční projekty
Asental sdružuje a spravuje strategicky umístěné nemovitosti,
pro které plánuje a hledá nové uplatnění. Následně pak pracuje
na zvýšení hodnoty a obchodovatelnosti těchto nemovitostí.
Asental Group působí především na území Moravskoslezského
kraje; na zdejším realitním trhu je jedním z hlavních hráčů.
Hlavními aktivitami Asental Group jsou:
 asset management (řízení hodnoty portfolií, optimalizace
majetkové struktury, výkon vlastnických práv)
 property management (správa nemovitostí, pronájem
nemovitostí a vyhledávání nájemců, péče o nájemníky)
 příprava rozvojových projektů a prodej nemovitostí
Moravskoslezská rozvojová zóna
Skupina Asental Group je vlastníkem brownfieldů František
II, Dukla a Barbora - tří rozsáhlých rozvojových území, která
investorům nabízejí širokou škálu příležitostí. Uvedené tři
brownfieldy leží v centru geografického trojúhelníku,
vytyčeného městy Ostrava, Karviná a Havířov, v němž v
dosahu jedné hodiny jízdy od jeho středu žije více než 1,2 mil.
lidí. František II, Dukla a Barbora jsou totiž od sebe vzdálené
pouze 5 minut jízdy. Spojuje je čtyřproudová páteřní síť
rychlostních silnic, která se napojuje na dálnice D47 a D56.
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RESIDOMO
RESIDOMO je největším poskytovatelem nájemního bydlení v
České republice. Vlastní a spravuje přes 43 000 bytů v
Moravskoslezském kraji, zejména v lokalitách Ostrava, Karviná,
Orlová, Havířov, Opava, Frýdek-Místek.
Dlouhodobou strategií společnosti je rozvíjet své bytové
portfolio za účelem poskytování kvalitního nájemního bydlení
a uspokojování potřeb klientů za využití zkušeností z jiných
evropských zemí. Proto v roce 2017 investice do bytového
fondu dosáhnou 832 mil. Kč, což je nejvíce za posledních
několik let.
RESIDOMO chce být aktivním, odpovědným a otevřeným
„občanem“ Moravskoslezského kraje. Chce i nadále pomáhat
zlepšovat image tohoto regionu jako dobrého místa pro práci
i pro život, a to nejen v rámci České republiky, ale i v očích
mezinárodních investorů. Proto se RESIDOMO neorientuje
pouze na zkvalitnění služeb v oblasti nájemního bydlení. Jeho
cílem je i podpora společenského a kulturního života obyvatel
regionu, ochrana životního prostředí či pomoc lidem v sociální
nouzi.

B) PARTNEŘI
AD GROUP
(ARCH.DESIGN – architekti a projektanti, INVIN –
technický dozor investora)
Arch.Design se od prvopočátku věnuje urbanismu,
architektuře, stavební projekci, inženýrské činnosti, projektům
interiérů, vizualizacím a počítačovým animacím návrhů. Svým
klientům nabízí nejmodernější systém projektování v BIM.
Tento systém umožňuje mít po celou dobu výstavby perfektní
přehled o dokumentaci i chystaných a aktuálních změnách.
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Zároveň se také zlepšuje časová koordinace stavby a
zefektivňují se kontrolní a rozhodovací procesy.
INVIN se zabývá řízením projektů a dohledem nad realizací
staveb. Hlavním úkolem společnosti je udržet projekt v čase,
nastaveném rozpočtu a kvalitě. V rámci projektů se INVIN
zabývá i optimalizací investičních a provozních nákladů.
Obě společnosti jsou součástí silné skupiny firem AD Group
s působností po celé České republice a s přesahem do dalších
oborů podnikání.
Kromě Arch.Designu a INVINu tvoří
skupinu AD Group firmy zabývající se developmentem
(AVRIOINVEST), stavební činností (CONSTRA, RELYCON),
dodávkami interiérů na klíč (ADI Interiér), technickým
zabezpečením budov (SUBTECH), projektováním dopravních
staveb a mostních konstrukcí (LINIO PLAN) a realitní činností
(AvrioReal). Do skupiny AD Group patří také wellness hotel
Maximus Resort. Všechny firmy ekonomicky řídí společnost
AD Economy.
Skupina AD Group dokáže vhodně využívat synergie
jednotlivých společností a nabídnout tak svým partnerům
komplexní služby. Spolehlivost služeb AD Group je prověřená
letitými zkušenostmi ze společně realizovaných projektů.
Jedním ze společných projektů je například Administrativněbytový komplex Sochorova v Brně s více než 150 byty,
zeleným vnitroblokem s možností urbangardeningu a více než
10 000 m2 administrativních ploch k pronájmu.

SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE (AFI)
Sdružení pro zahraniční investice je nevládní nezisková
organizace pro podporu přímých zahraničních investic, rozvoj
českého
podnikatelského
prostředí,
export
investic
a investičních služeb a spolupráci mezi firmami a výzkumnou
sférou. Od svého založení v roce 1996 AFI reprezentuje skupinu
18

renomovaných českých a nadnárodních firem poskytujících
servis pro investory na českém trhu i při exportu do zahraničí.
AFI úzce spolupracuje s agenturou pro podporu podnikání a
investic CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a
dalšími veřejnými i soukromými institucemi.
CASUA
Společnost CASUA je architektonická a projektová kancelář,
která byla založena v roce 1991 stavebním inženýrem Alešem
Poděbradem a architektem Olegem Hamanem. Jejich záměrem
bylo vybudovat ateliér založený na spolupráci architektů a
stavebních inženýrů, který svým klientům bude přinášet
komplexní služby. Dnes je tomu již 26 let, co se tato vize
naplnila. CASUA disponuje týmem více než 60 zkušených i
mladých, ambiciózních architektů a stavebních inženýrů
pracujících na velkých projektech. Kancelář má za sebou
dlouhou řadu úspěšných projektů a realizací v oblasti
urbanismu, územního plánování, bytové a občanské výstavby.
CASUA již více než 12 let využívá technologii Building
Information Modeling (BIM) a pracuje s programem Autodesk
Revit. Své zkušenosti zúročila jako dodavatel kompletní
projektové dokumentace pro bytové komplexy Rezidence
Korunní a Byty Malešice v Praze 10 a také jako dodavatel
prováděcí dokumentace projektů Nová Palmovka – radnice
Prahy 8, Administrativně obchodní centrum Crystal na Praze 3
a Corso Court B v Karlíně (zde také od července 2017 v
bezprostřední blízkosti metra sídlí).
Společnost je součástí Equator European Architects (EEA) mezinárodní sítě evropských architektonických ateliérů.
Architekti z EEA žijí a pracují v různých částech Evropy.
Výjimkou nejsou ani pracovně výměnné pobyty – naposledy se
architekti CASUA účastnili stáže v Equator Stockholm.
Vzájemná spolupráce v celém evropském prostoru jim
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umožňuje pracovat pro udržitelný rozvoj společnosti s daleko
větší intenzitou výměny zkušeností a znalostí, než tomu bylo
dříve. Vnímají složitost mezinárodního trhu, stejně jako jeho
specifika v jednotlivých zemích. Uvnitř sítě EEA vybudovali
architekti dlouhodobé pracovní vztahy, díky nimž jsou schopni
zajišťovat mezinárodní projekty.
Jak funguje spolupráce členů EEA v praxi, se ukázalo například
při navrhování řadových domů a městských domů ve čtvrti
Täby ve Stockholmu. Jednalo se o projekt rozvoje centra této
čtvrti, přičemž důraz byl kladen zejména na kvalitu veřejných
prostorů a udržitelnost územního rozvoje. Výsledný návrh byl
společným dílem obou ateliérů a díky zkušenostem švédských
kolegů s navrhováním šetrných budov byly domy navrženy ve
standardu LEED Platinum. V poslední době se architekti
CASUA a EEA intenzivně zabývají transformací velkých
opuštěných průmyslových ploch pro nové funkční a prostorové
potřeby měst. Ve Stockholmu pracovali na známém projektu
Hammarby, Royal Seaport a Gashaga, v Helsinkách ve čtvrti
Jätkäsaari a v neposlední řadě v Praze na areálech Praga,
Lucent Technologies a Rokytka Park.
Ve spolupráci s městem Ostrava pracuje CASUA na revitalizaci
území Ostrava Karolína.
V portfoliu ateliéru CASUA jsou nejvíce zastoupeny bytové
stavby v Praze – Rezidence Waltrovka, ByTy Malešice, Zelené
Město na Jarově, Rezidence Korunní, Karlínské dvory, Komplex
Palouk - Vinice. Dalšími významnými projekty jsou například
Interiér nových kanceláří SKANSKA, Galerie Myšák v Praze,
nebo rekonstrukce a dostavba letiště v Bratislavě.
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CZECHINVEST
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je
státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost
české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních
podnikatelů,
podnikatelské
infrastruktury,
inovací
a získáváním
zahraničních
investic
z oblasti
výroby,
strategických služeb a technologických center.
CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako
lokalitu vhodnou pro umísťování mobilních investic. Je
výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům
předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české
firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců
nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb
a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji
domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového
podnikatelského prostředí.
Služby CzechInvestu zahrnují informace o možnostech
podpory pro malé a střední podnikatele, formální poradenství
k projektům, správu databáze podnikatelských nemovitostí a
poskytování konzultací investorům při hledání vhodné lokality
pro jejich investiční záměr, administraci programů zaměřených
na regeneraci brownfieldů a výstavbu průmyslových zón,
podporu subdodavatelů – správu databáze českých
dodavatelských firem, pomoc při realizaci investičních
projektů, zprostředkování státní investiční podpory a
v neposlední řadě AfterCare (služby pro zahraniční investory,
kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích).
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LINKCITY
Nekonvenční developer logistických nemovitostí a objektů
lehkého průmyslu
Linkcity je přední evropskou společností, poskytující
komplexní realitní služby v oblasti designu, developmentu,
financování, výstavby a správy nemovitostí. Byla založena jako
realitní odnož Bouygues Construction Group, významného
světového hráče na poli udržitelné a inovativní výstavby.
Linkcity působí v České republice, Francii, Velké Británii,
Polsku a Maroku. Obrat společnosti v roce 2015 přesáhl 2,3 mld.
EUR. Linkcity má silné postavení především ve Francii, kde je
čtvrtou
nejvýznamnější
developerskou
společností,
a v Londýně, kde ovládá místní trh.
Well-being pro zaměstnance
Strategii společnosti Linkcity lze shrnout tak, že zvyšuje úroveň
developmentu nemovitostí propojováním silných stránek celé
skupiny
Bouygues
Construction
Group
s lokálními
zkušenostmi jejích dceřiných společností v příslušné zemi.
Proto také Linkcity úspěšně podniká v České republice, a to v
oblasti rezidenčního bydlení, revitalizace brownfieldů
a projektů logistických a průmyslových nemovitostí. Pro rok
2017 si společnost stanovila ambiciózní plán vyprofilovat se se
na trhu logistických center a objektů lehkého průmyslu svými
nekonvenčními přístupy. Linkcity již má v nabídce tři projekty,
nabízející více než 180 000 m2 v logistických halách třídy A, a na
dalších dvou projektech v ČR a na Slovensku pracuje. Cílem
Linkcity je nabízet řešení šitá na míru požadavkům společností
působících v logistice a lehkém průmyslu po celé střední
Evropě, a to včetně udržitelné výstavby, energetické efektivity a
zajištění vynikajících pracovních podmínek pro zaměstnance
ve skladových areálech.
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Připravenost na čtvrtou průmyslovou revoluci
Linkcity těží z plné podpory ze strany skupiny Bouygues,
především
při
své
developerské
činnosti
v oblasti
průmyslových projektů. Být součástí této skupiny znamená mít
přístup k odborníkům ve všech oborech strojírenských a
elektrotechnických systémů a integrace technologického
vybavení. Linkcity je proto jedinou realitní developerskou
společností poskytující integrovaná řešení v souladu se
zásadami tzv. průmyslu 4.0.
PASSERINVEST GROUP
Společnost PASSERINVEST GROUP, která působí na českém
trhu již od roku 1991, je developerem moderní administrativní
budovy Nová Karolina Park – vstupní brány do Ostravy 21.
století. V posledních letech se k Ostravě upíná pozornost
zahraničních investorů. K výborné poloze města nedaleko
polských a slovenských hranic přispívá i mezinárodní
letiště Ostrava-Mošnov a dokončované zkrácené dálniční
spojení s Prahou i Polskem (D1). Samotný objekt Nová
Karolina Park je díky svému strategickému umístění v blízkosti
centra a zároveň s přímým napojením na dálnici D1 ideální
volbou. Budova je velmi komfortně dostupná i vlakem,
autobusem a MHD a zároveň je zakomponovaná v klidném
atraktivním okolí.
Prvotřídní kanceláře a obchodní jednotky
Nová Karolina Park nabízí téměř 24 765 m2 moderních
kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, doplněných v
přízemí o 3 792 m2 obchodů a služeb. Prostory splňují náročné
požadavky klientů na prvotřídní, prakticky řešené kancelářské
prostory nejvyšší kvality vhodné např. pro sídlo firmy, call
centrum, centrum sdílených služeb nebo pobočku e-shopu.
Kromě atraktivních kancelářských ploch s flexibilní možností
dělení pater je v podzemí budovy 280 parkovacích míst. Díky
unikátnímu architektonickému řešení budovy zde vzniklo
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přirozené klidné atrium, které kombinuje zeleň, užité umění i
kulturní vyžití. Nabízí příjemnou relaxaci po náročném dni,
příležitost pro neformální schůzku mimo kancelář či krátkou
pauzu během pracovního dne. Budova je certifikována podle
BREEAM.
V dobré společnosti
Mezi nájemce využívající kancelářské či retailové plochy
vhodné pro obchody, služby i gastronomii se řadí společnosti
jako UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Stora Enso, Česká
Spořitelna, Ness Technologies, ABB a další.

PRK PARTNERS
S více než 100 profesionály v Praze, Ostravě a Bratislavě se PRK
Partners (dříve Procházka Randl Kubr) řadí mezi největší
advokátní kanceláře v České republice a na Slovensku.
Poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva.
Specializuje se zejména na nemovitostní právo, korporační
právo, fúze a akvizice, soutěžní právo, řešení sporů, insolvence
a restrukturalizace, pracovní právo, veřejné zakázky,
bankovnictví, finance a kapitálové trhy. PRK Partners také
nabízí unikátní právní poradenství v souvislosti se změnami
soukromého práva v České republice – součástí týmu PRK
Partners jsou autoři nového občanského zákoníku a zákona
o obchodních korporacích.
Klienti PRK Partners
Mezi klienty PRK Partners patří mezinárodní a domácí
společnosti, včetně společností umístěných ve Fortune 500,
významné banky a finanční instituce, individuální investoři
a orgány státní správy.
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Mezinárodní nadhled
Díky členství v Lex Mundi (nejprestižnější mezinárodní
organizaci sdružující nezávislé právní kanceláře) a úzké
spolupráci s řadou špičkových mezinárodních právních firem
doprovází PRK Partners své klienty po celém světě.
Ocenění
 Právní firma roku 2016 – nejvyšší ocenění pro národní i
mezinárodní advokátní kancelář působící v České
republice. PRK Partners získala ocenění v rámci této
prestižní soutěže Chambers Europe Awards již popáté –
v roce 2014, 2013 a 2010 jako Národní právní firma roku a
v roce 2012 se stala Nejlepší českou advokátní kanceláří
v kategorii klientský servis.
 Již pošesté vítěz v oblasti Bankovnictví a finance a již
potřetí vítěz v oblasti Pracovního práva v soutěži
Právnická firma roku 2015 pořádané společností Epravo
Group s.r.o. pod odbornou záštitou České advokátní
komory. Současně PRK Partners již dvakrát připadlo
absolutní vítězství v souhrnné kategorii Právnická firma
roku 2013, 2011 pro domácí kancelář a již dvakrát vítězství
v kategorii právo obchodních společností. PRK Partners
rovněž potvrdila svou vedoucí pozici jako velmi
doporučovaná kancelář prakticky ve všech dalších
klíčových oblastech právní praxe.
 Vítězem kategorie práva nemovitostí za Českou republiku
v soutěži Lawyer Monthly Legal Awards 2014.
 Právnická firma roku 2012 pro region střední Evropy
v soutěži pořádané významným britským časopisem The
Lawyer.
Kancelář v Ostravě
Ostravská kancelář PRK Partners úspěšně funguje již od roku
2008. Tým ostravské pobočky je složen ze zkušených právníků,
kteří plně rozumí podnikatelskému prostředí v tomto regionu a
poskytují právní poradenství zejména v oblasti developerských
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a investičních projektů, investičních pobídek, fúzí a akvizic,
restrukturalizací, pracovního práva, práva nemovitostí a řešení
sporů.
V rámci dlouhodobé aktivní spolupráce ostravské kanceláře s
městem Ostrava se PRK Partners již několik let účastní jako
spoluvystavovatel rovněž veletrhu Expo Real v Mnichově.

RENOMIA
RENOMIA, a. s., je největší pojišťovací makléřskou společností
založenou ve střední a východní Evropě. V České republice
zahájila činnost v roce 1993 a od té doby zde poskytuje
komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro
podniky a jejich zaměstnance. Nadále úspěšně rozvíjí své
aktivity nejen v ČR, ale i v dalších zemích východní a střední
Evropy. Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným
zkušenostem poskytuje svým klientům zcela nadstandardní
podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou
cenu pojištění.
RENOMIA je transparentní a nezávislou společností, která
vždy hájí zájmy svých klientů a jedná v jejich prospěch.
Zaměřuje se zejména na pojištění průmyslových a
podnikatelských rizik a nabízí komplexní služby včetně
analýzy rizik a risk managementu, přípravy pojistného
programu a výběru nejvýhodnějších variant pojištění, správy
pojistného programu, poradenských služeb a vzdělávání
v oblasti pojištění. Škody řeší 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Významnou výhodou společnosti RENOMIA jsou její unikátní
mezinárodní služby a členství v mnoha prestižních světových
sítích pojišťovacích makléřů. Společnost poskytuje svým
klientům služby po celém světě.
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TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO
Technologický park Brno (TPB) je podnikatelský park
kampusového typu, který nabízí pronájem moderních
kancelářských prostor kategorie A i smíšených prostor pro
výzkum a lehký průmysl. Areál se nachází v těsném sousedství
kampusu Vysokého učení technického v Brně. Již zde bylo
realizováno přes 67 500 m2 administrativních a výrobních
prostor pro high-tech průmysl, strategické služby, výzkum a
vývoj. Své sídlo zde nalezlo 31 společností, které zaměstnávají
více než 5 500 pracovníků.
TPB aktuálně buduje druhou fázi projektu, tzv. Centrální
zónu, která poskytne dalších 42 000 m2 moderních
kancelářských prostor. V roce 2014 byly dokončeny první dvě
budovy; třetí objekt byl dokončen v dubnu letošního roku.
Součástí komplexu jsou maloobchodní, restaurační a další
servisní služby situované u nově vybudovaného jezírka a
příjemného zeleného parku.
TPB je považován za jeden z nejvýznamnějších projektů tohoto
zaměření v regionu. Díky své poloze v blízkosti Vysokého
učení technického v Brně a výzkumných projektů CEITEC
a AdMaS nabízí tento projekt svým klientským společnostem
specifické výhody ve formě kvalifikované pracovní síly
absolventů technických oborů a příležitosti ke spolupráci
na výzkumných a rozvojových projektech jak s univerzitou, tak
se zmíněnými institucemi.
Úspěch projektu demonstruje seznam renomovaných
společností sídlících v parku. Z těch nejvýznamnějších lze
zmínit Red Hat Czech s.r.o., IBM Global Services Delivery
Centre Czech Republic, s.r.o., Y Soft Corporation, a.s., Vodafone
Czech Republic a.s., Zebra Technologies, Sanmina-SCI Czech
Republic s.r.o.; EPRIN spol. s.r.o., S.A.B. Aerospace s.r.o.,
MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Control Techniques Brno s.r.o.,
BKR ČR, s.r.o. (VELUX) či HEWLETT-PACKARD s.r.o.
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Technologický park je společnou investicí města Brna a britské
nadnárodní firmy P&O Estates. Developerem je akciová
společnost Technologický Park Brno, a.s.

UBM BOHEMIA DEVELOPMENT
UBM Bohemia Development s.r.o., která vstoupila na český trh
již v roce 1993, je dceřinou společností rakouské skupiny UBM
Development AG. Ta je kótována na Vídeňské burze od roku
1873 a působí převážně v zemích střední a východní Evropy.
Zabývá se realizací developerských projektů (zejména
kancelářských budov, rezidenčního bydlení a hotelů)
i samostatnou projekční činností.
Mezi nejvýznamnější projekty patří např. palác Darex na
Václavském náměstí v centru Prahy (první projekt UBM
Bohemia v ČR zahrnující kanceláře, byty a obchody), Anděl
City v Praze 5 (multifunkční projekt s cca 30 000 m2
kancelářských a obchodních ploch, více než 200 luxusními byty,
dvěma 4* designovými hotely Angelo a Andel's a také
multikinem Cinestar), DOCK V1 v Praze 8 (moderní
kancelářská budova s certifikací Leed Gold), Zvonařka v Praze
2 (vůbec první luxusní uzavřený rezidenční projekt v Praze a 5*
designový hotel), 4* designový hotel Angelo v centru Plzně a
v neposlední řadě rekreační Apartmány Medvědín v
populárním českém lyžařském středisku Špindlerův Mlýn. V
současné době UBM Bohemia Development připravuje nové
projekty po celé České republice, a to ve všech oblastech své
působnosti.
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TOSAN PARK – průmyslová zóna v dynamicky se
rozvíjejícím logistickém koridoru
UBM Bohemia Development připravuje v centru logistického
koridoru – u hranic České republiky, Polska a Slovenska –
projekt Tosan Park. Tato průmyslová zóna se nachází u dálnice
D48 mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem, přímo u exitu
62/ Horní Tošanovice. Nedaleko je rovněž víceúčelová
komunikace a letiště Ostrava. Na pozemky o celkové ploše 68,3
ha a přilehlé komunikace byla vydána územní rozhodnutí a
stavební povolení, která umožňují výstavbu 8 halových
objektů o celkové výměře 251 100 m2. Zóna je využitelná
především pro automobilový či jiný lehký průmysl a logistiku.
Vzhledem ke své strategické poloze je vhodná také pro ekomerci nebo činnosti spojené s centrální distribucí. Součástí
projektu je vedle 8 velkoprostorových funkčně specifikovaných
hal také objekt služeb, čistírna odpadních vod, věžový vodojem,
inženýrské sítě a komunikace.
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EXPO REAL 2017 – INFORMACE O VELETRHU
Veletrh komerčních nemovitostí Expo Real se zaměřuje na
networking při realizaci mezinárodních a mezioborových
projektů, investice a financování. Účastní se jej města a celé
regiony, banky, investoři a investiční fondy, developeři,
stavební firmy, architekti, projektanti i poradenské společnosti.
Koná se tradičně v říjnu v areálu Nového výstaviště Mnichov.
Loňský ročník zaznamenal účast 38 000 návštěvníků ze 77 zemí,
kteří se prezentovali v 1 768 expozicích umístěných v 6 halách
na celkové výstavní ploše 64 000 m2.
České republice vloni patřilo 8. místo ve statistice zemí podle
počtu návštěvníků. Expo Real je díky svému místu konání,
rozsahu i zaměření velmi efektivním globálním realitním fórem
pro jednání se stávajícími i potenciálními obchodními partnery,
sdílení zkušeností a seznamování se s aktuálními trendy
světového realitního trhu. České kraje a municipality
(Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Brno, Ostrava) svou
letošní společnou expozici na veletrhu vnímají jako velmi
potřebnou
nejen
pro
zviditelnění
a networking
na konkurenčním trhu evropských metropolí a regionů, ale také
jako významnou podporu koncepční práce s investory.
Význam Expo Realu jako velké mezinárodní akce obzvlášť
roste v současné globální situaci, charakterizované na jedné
straně ekonomickým boomem ve vyspělých zemích, díky
němuž prosperuje i realitní a investiční trh, na druhé straně
však také politickou nejistotou (od otázek budoucího směřování
EU až po důsledky narůstajícího protekcionismu v USA). Tři
dny veletržního dění budou proto doslova nabity nejrůznějšími
konferencemi, přednáškami a kulatými stoly, jichž má být na
80 a očekává se vystoupení 400 řečníků. Letošnímu Expo Realu
budou dominovat tři hlavní témata: rozvoj měst a tomu
odpovídající infrastruktura a trh s bydlením, inovace
v realitním sektoru spojené s digitalizací a také vliv globální
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ekonomiky a politiky na světový trh nemovitostí. K tomuto
tématu se vyjádří mimo jiné prof. Joseph Stiglitz, významný
americký ekonom a nositel Nobelovy ceny za ekonomii, který
byl v letech 1997-2000 také hlavním ekonomem Světové banky.
Hlavní program se uskuteční v 6 diskusních fórech. Planning &
Partnerships Forum se zaměří na aktuální problémy a vize
městského plánování, urbanismu, architektury a facility
managamentu. Expo Real Forum se má stát jakýmsi
barometrem sektoru komerčních nemovitostí. Zde budou
experti hodnotit současnou situaci na globálním realitním trhu
i na trzích jednotlivých světových regionů a debatovat o
investičních strategiích i o demografických a sociálních
změnách. Special Real Estate Forum bude věnováno
jednotlivým realitním segmentům – od kancelářských a
průmyslových nemovitostí přes hotely až po bydlení. Pro velký
úspěch z loňska bude toto fórum v oblasti maloobchodních
nemovitostí
ještě
doplněno
o
Grand
Plaza
jako
networkingovou platformu pro setkávání všech, kdo mají
k retailu
co
říci
–
zástupců
obchodních
řetězců,
maloobchodních značek, developerů i municipalit. Investments
Locations Forum se stane platformou, kde budou mezinárodní
odborníci analyzovat potenciál, možnosti a rizika spojená
s realitními a investičními trhy v Evropě, Asii a Severní
Americe. Intelligent Urbanization Forum bude reflexí
současného trendu rychle postupující urbanizace. Experti
budou diskutovat o výzvách, které tento trend přináší pro
světové metropole a o tom, jak je dále rozvíjet udržitelným
způsobem; očekává se totiž, že do roku 2050 budou dvě třetiny
světové populace žít ve městech. Letos poprvé bude pro
diskuse o inovacích otevřeno REIN Forum. Odborníci budou
debatovat o tom, jak postupující digitalizace ovlivňuje realitní
trh – řeč bude např. o propojování technologických start-upů,
přinášejících inovace, s renomovanými firmami působícími
v oboru nemovitostí.
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KONTAKTY A SPOJENÍ
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Minařík, MPA
Vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajský úřad
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 341
E-mail: minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz

www.kr-jihomoravsky.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Mezníková
Spolupráce s privátním sektorem
Magistrát města Brna
Husova 12, 601 67 Brno
Tel.: 542 172 273
E-mail: investors@brno.cz, meznikova.lucie@brno.cz

www.brno.cz

INFORMACE PRO MÉDIA:
CREST COMMUNICATIONS
Kamila Čadková (mobil: 731 613 609)
Denisa Kolaříková (mobil: 731 613 606)
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
E-mail: kamila.cadkova@crestcom.cz
denisa.kolarikova@crestcom.cz

www.crestcom.cz

PARTNEŘI SPOLEČNÉ EXPOZICE CZECH REGIONS & CITIES NA VELETRHU EXPO
REAL 2017
A) HLAVNÍ PARTNEŘI
Kontaktní osoba: Radmila Kuzicová
E-mail: radmila.kuzicova@asental.eu
www.asental.eu

Kontaktní osoba: Roman Frkous
E-mail: roman.frkous@residomo.cz
www.residomo.cz
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B) PARTNEŘI
Kontaktní osoba: Radoslav Kobza, Kateřina Horká
E-mail: kobza@rkobza.cz, marketing@ad-group.cz
www.archdesign.cz, www.invin.cz

Kontaktní osoba: Kamil Blažek
E-mail: kamil.blazek@afi.cz
www.afi.cz

Kontaktní osoba: Oleg Haman
E-mail: oleg.haman@casua.cz, kontakt@casua.cz
www.casua.cz

Kontaktní osoba: Jiří Bureš
E-mail: jiri.bures@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Kontaktní osoba: David Labardin
E-mail: david.labardin@linkcity.cz
www.linkcity.cz

Kontaktní osoba: Kristýna Samková
E-mail: kristyna.samkova@passerinvest.cz
www.passerinvest.cz, www.novakarolinapark.cz

Kontaktní osoba: Jakub Lichnovský
E-mail: jakub.lichnovsky@prkpartners.com
www.prkpartners.com

Kontaktní osoba: Hana Pavelková
E-mail: hana.pavelkova@renomia.cz
www.renomia.cz
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Kontaktní osoba: Karina Chodurová
E-mail: karina.chodurova@technologypark.cz
www.technologypark.cz

Kontaktní osoba: Kateřina Poláková
E-mail: katerina.polakova@ubm.at
www.ubm.cz, www.ubm.at
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