
 

 

 

UPOZORNENIE PRE MÉDIÁ 

Prologis ako prvý na českom trhu získava najvyššie 

ocenenie BREEAM 

Hodnotenie „Outstanding“ potvrdzuje pozíciu spoločnosti Prologis ako priekopníka výstavby 

udržateľných, energeticky efektívnych logistických nehnuteľností 

Praha (6. júna 2017) 

 

Prologis, Inc., globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, dnes oznámil, že budova s rozlohou  

33 700 metrov štvorcových, ktorú postavil na mieru v Prologis Park Prague-Rudná pre českého predajcu 

športových potrieb Sportisimo, je prvou logistickou nehnuteľnosťou v Českej republike ocenenou 

najvyšším stupňom akreditácie BREEAM. V rámci regiónu strednej a východnej Európy ide ešte len 

o druhú takú budovu s týmto hodnotením. 

 

BREEAM je popredná svetová metóda pre posudzovanie trvalej udržateľnosti projektov z oblastí 

infraštruktúry a stavebníctva. Najvyššie hodnotenie „Outstanding“ sa podľa nej udeľuje, ak posudzovaná 

stavba dosiahne skóre vyššie ako 85 percent v niekoľkých kľúčových kategóriách, ako sú správa, využitie 

pôdy a ekológia, zdroje a energie, spoločenský alebo ekonomický prínos, doprava či inovácie. 

 

Budova 18, ktorá bola dokončená v tomto roku, získala v konečnom hodnotení BREEAM skóre 

88,1 percenta. To svedčí nielen o jej šetrnosti k životnému prostrediu, ale aj o významných prevádzkových 

úsporách, ktoré umožňuje. Denná spotreba pitnej vody bola znížená o 56 percent, u spotreby primárnej 

energie došlo k obmedzeniu o 20 percent za hranicu najprísnejších regulácií. 

 

Hospodárenie s energiami je priebežne kontrolované najmodernejšími meracími systémami, vodovodné 

potrubie je vybavené systémom detekcie úniku. 

 

„Táto akreditácia je dôkazom inovácií, kvality a citu pre detail, ktoré Prologis prináša pri navrhovaní 

a realizácii celej svojej výstavby,“ povedal David Jakeš, senior projektový manažér spoločnosti Prologis 

v Českej republike. „Úzka spolupráca so spoločnosťou Sportisimo v priebehu celého projektu nám 

umožnila splniť špecifické požiadavky zákazníka a dodať mu úplne novú prvotriednu budovu, ktorá 

zvyšuje spokojnosť zamestnancov a zároveň prináša značné úspory nákladov.“ 

 

Distribučné centrum pre Sportisimo pozostáva z dvoch obdĺžnikových hál napojených z oboch strán 

k pôvodnej budove. Počas výstavby boli aplikované prísne požiadavky na trvalú udržateľnosť aj 

bezpečnosť tak, aby došlo k zamedzeniu akéhokoľvek znečistenia či ohrozenia na zdraví a bezpečnosti. 

Stavebné materiály boli vyberané na základe analýzy nákladov životného cyklu. Množstvo vytváraného 

odpadu bolo minimalizované vďaka recyklácii jeho veľkého podielu. 
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Interiér bol navrhnutý s osobitným zameraním na komfort všetkých užívateľov budovy. K tomu prispieva 

možnosť regulácie teploty, prísun prirodzeného svetla a čerstvého vzduchu prostredníctvom ventilácie či 

regulácia hluku. Šetrnosť k životnému prostrediu reflektuje tiež okolie stavby. Nechýbajú veľké zelené 

plochy s biodiverzitou a prirodzené miesta výskytu rôznych živočíchov. 

V Prologis Park Prague-Rudná sa nachádza 18 budov s celkovou plochou 213 000 metrov štvorcových. 

Park ponúka prvotriedne distribučné priestory v blízkosti diaľnice D5, 20 minút od centra Prahy. 

Prologis je s viac ako jedným miliónom metrov štvorcových logistických a priemyselných priestorov 

vedúcim poskytovateľom distribučných nehnuteľností na území Českej republiky (k 31. marcu 2017). 

 

O spoločnosti Prologis 

Prologis, Inc. je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, ktorý sa zameriava na trhy s vysokým rastom 

a vysokými prekážkami vstupu. K 31. marcu 2017 spoločnosť vlastnila (či už samostatne alebo formou spoločných 

investičných podnikov) nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou očakávanou rozlohou približne 63 miliónov 

metrov štvorcových v 19 krajinách. Prologis prenajíma moderné distribučné priestory pestrej škále približne 5 200 

zákazníkov z dvoch hlavných oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu. 

VÝHĽADOVÉ PREHLÁSENIA 

Informácie v tomto dokumente nie sú historickými faktami, ale výhľadovou prognózou podľa § 27A zákona o cenných 

papieroch (Securities Act) [USA] z roku 1933, v znení neskorších predpisov a § 21E zákona o burze cenných papierov 

(Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, v znení neskorších predpisov. Tieto výhľadové prognózy sú založené na 

aktuálnych očakávaniach, odhadoch a predpovediach, týkajúcich sa odvetví a trhov, na ktorých pôsobíme, ako aj 

presvedčeniach a predpokladoch manažmentu. Tieto prognózy zahŕňajú faktor neistoty, ktorý môže výrazne ovplyvniť 

naše hospodárske výsledky. V prípadoch výhľadových prognóz, ktoré zo svojej povahy väčšinou nie sú historickým 

faktom, sa obvykle vyskytujú varianty výrazov ako „očakáva sa“, „je možné čakať“, „predpokladá sa“, „zamýšľa“, 

„plánuje“, „pravdepodobne“ a „odhaduje“ alebo výrazov s obdobným významom. Všetky konštatovania týkajúce sa 

nami predpokladaných budúcich prevádzkových výsledkov, udalostí a vývoja – vrátane konštatovaní týkajúcich sa 

rastu nájmov a obsadenosti, podielu developerskej činnosti a dispozičných aktivít, všeobecných podmienok 

v zemepisných oblastiach, v ktorých pôsobíme, synergií, ktorých je možné dosiahnuť na základe nami uskutočnených 

fúzií, našej úverovej a finančnej pozície, kapitálovej štruktúre a našej schopnosti tvoriť nové fondy nehnuteľností alebo 

dostupnosti kapitálu v existujúcich či nových fondoch nehnuteľností - je treba považovať za výhľadové prognózy. 

Tieto prognózy nie sú zárukou budúcich výsledkov a zahŕňajú určité riziko, mieru neistoty a predpoklady, ktoré nie je 

možné vždy presne predvídať. Napriek tomu sme úprimne presvedčení o tom, že očakávania uvedené v našich 

výhľadových prognózach sú založené na rozumných predpokladoch, nemôžeme poskytovať žiadne záruky toho, že sa 

naše očakávania skutočne naplnia. Skutočný vývoj a výsledky sa preto od našich výhľadových prognóz a očakávaní 

môžu výrazne líšiť. Medzi faktory s potenciálnym vplyvom na skutočné výsledky patria napríklad (avšak nie výlučne): 

(i) vnútroštátna, medzinárodná, regionálna a lokálna hospodárska a politická klíma, (ii) zmeny na finančných trhoch, 

vývoj úrokových sadzieb a výmenných kurzov, (iii) zvýšená či neočakávaná konkurencia pre naše nehnuteľnosti, (iv) 

riziká súvisiace s akvizíciami, dispozíciami a výstavbou nehnuteľností, (v) udržiavanie statusu nehnuteľnostného 

investičného trustu, daňová štruktúra a zmeny v daniach z príjmu (vi) dostupnosť financovania a kapitálu, úroveň 

našich úverov a naša úverová schopnosť, (vii) riziká súvisiace s našimi investíciami do projektov, kde pôsobíme v roli 

spoluinvestora, vrátane našej schopnosti vytvárať takéto nové projekty, (viii) riziko podnikania na medzinárodnej 

úrovni, vrátane kurzových rizík, (ix) environmentálne neistoty a riziká živelných pohrôm a (x) ďalšie faktory uvedené 

nami v správach pre [americkú] komisiu pre burzu a cenné papiere v kapitole „Rizikové faktory“. Pokiaľ nie je 

vyžadované zákonom, nie sme povinní výhľadové prognózy uvedené v tomto dokumente priebežne aktualizovať.  
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KONTAKTY PRE MÉDIÁ 

Marta Tęsiorowska 

Vice President, Head of Marketing & Communications Europe, Prologis 

+48 22 218 36 56, mtesiorowska@prologis.com 
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Account Director, Best Communications 
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