
17. ledna 2011
na návrh Radovana 
Vítka začalo se Saz-
kou insolvenční řízení

Skupině J&T loni klesl 
zisk na polovinu
Skupině J&T Finance Group se 
loni propadl zisk z předloňských 
85 na 40 milionů eur, konglome-
rát prodělal stamiliony korun 
na investicích do akcií.   str. 6

Kovohutě Pilsen Steel 
chce i ruská OMZ
Ruská společnost OMZ Group 
chce koupit Pilsen Steel, který 
je v úpadku; zatím však jen 
sonduje, jaká je situace.  str. 8

Lidé sázejí méně než 
před krachem Sazky
Dušan Kütner | Praha

P otíže staré, nyní již 
zkrachovalé, Sazky 
měly vážný dopad 

na ochotu lidí sázet v čísel-
ných loteriích. Ani rok po pro-
deji loterijního byznysu Sazky 
skupinám PPF a KKCG se 
nesází tolik jako před kon-
kurzem Sazky. Tento trend 
nezvrátily ani Tipsport a For-
tuna, které loni v červenci od-
startovaly po půlstoletí trvají-
cím monopolu Sazky vlastní 
číselné loterie.

Lidé od začátku roku 
do poloviny září prosázeli 
podle propočtů deníku E15 
u týdenních číselných loterií 
Sportka, Fortuna Loto, For-
tuna SuperLoto a Tipšestka 

2,98 miliardy korun. To je 
sice více než za celý loňský 
rok, kdy za Sportku lidé utra-
tili 2,22 miliardy, ale méně než 
v roce 2010 před konkurzem 
Sazky. Tehdy tržby za Sport-
ku, tenkrát jedinou číselnou 
loterii, dosáhly 4,34 miliardy.

„Pádem původní Sazky 
se výrazně otřásla důvěra 
sázejících v loterie a získat 
ji zpět není možné ze dne 
na den, jde o dlouhodobý pro-
ces,“ říká mluvčí Fortuny Petr 
Šrain. Na objem sázek má sa-
mozřejmě vliv i krize.

„Naše tržby se nyní po-
hybují na 80 až 85 pro-
centech předkrizového 
období. Je to způsobeno 
především nižšími výdaji 
domácností. Většina sáze-

jících více šetří,“ uvedl mluvčí 
Sazky sázkové kanceláře Vác-
lav Jalovecký, která loterijní 
byznys a další aktiva staré 
Sazky odkoupila přesně před 
rokem za 3,81 miliardy korun. 
Sazka se svou vlajkovou lodí 
s padesátiletou tradicí Sport-
kou zůstává jasným lídrem 
trhu. Její podíl nyní dosahuje 
93 procent a z bezmála tří mi-
liard korun, které lidé zatím 
letos prosázeli v číselných lo-
teriích, na ni připadá 2,77 mi-
liardy.

Příliš se nedaří ani Fortu-
ně a Tipsportu, které přišly 

se svými číselnými loterie-
mi Loto a Tipšestka loni, 
v době, kdy se Sazka zmíta-
la v největších potížích.
 Pokračování byznyS str. 7

KURZY ČNB  str. 10

STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE  

 PX (CZ)     neobchodovalo se  

 ATX (AT) 2 090   -0,89 %

 BUX (HU) 18 589   -0,53 %

 DAX (DE) 7 216  -1,01 %

 WIG20 (PL) 2 371  -0,19 %

CZK/EUR 

24,865
0,120 Kč

23. 9. 2012

62,3

CZK/USD 

19,316
0,136 Kč

Architektura v čase krize
Na realitním trhu ubylo  
kvantity, ale přibývá kvality
TéMA str. 4–5

Prodělečný byznys
Labská doprava je trvale  
v minusu, říká rejdař Milan Raba
ROZHOVOR str. 14–16
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ALEš TůMA: čeSKý ROZPOčeT  
A RecePTy Z POBAlTí                 Komentář str. 17
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Poprava
v ČD Cargo
Šéf drah Žaluda
dostal hlavu 
Slamečky | 6

Drábek vyrobí nové bezdomovce. 

Změny v příspěvcích na bydlení zasáhnou chudé | 26
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Jan Žižka | Praha

Hrozba blackoutu, kterou 
v Česku stále častěji způso-
bují přetoky elektřiny ze sou-
sedního Německa, přivedla 
tuzemského operátora pře-
nosové soustavy k dalšímu 
razantnímu požadavku. Spo-
lečnost ČEPS žádá Německo 
a Rakousko, aby zrušily tra-
diční obchodní zónu těchto 
dvou zemí. „Existenci společ-
né německo-rakouské zóny 
považujeme za jeden z klíčo-
vých důvodů přetoků do naší 
přenosové soustavy,“ uvedl 
pro E15 člen představenstva 
ČEPS Zbyněk Boldiš.

Dodávky elektřiny v rámci 
této oblasti dvou sousedních 
států automaticky dostávají 
přednost před jakýmikoliv 
obchodními vztahy se třetí-
mi zeměmi. Jenže obchodní 
výměna uvnitř německo-ra-
kouské zóny až dvojnásobně 
převyšuje kapacitu tamních 
přenosových sítí. Elektřina, 
která se valí zvláště ze sever-
ního Německa do Rakouska, 
přetéká přes území Česka, 
Polska a dalších zemí.

Kromě hrozby blackoutu 
Němci a Rakušané fakticky 
zabírají přenosové kapacity 
ostatním. „Německo-rakouská 
obchodní oblast je nadměrně 
veliká a znamená diskriminaci 
dalších účastníků trhu,“ řekl 
Boldiš. Podobný postoj zastává 
také český Energetický regu-
lační úřad. „Vliv německo-ra-
kouské obchodní zóny na trh 
je prokazatelný – znamená 
snížení kapacity pro obchodní 
transakce vlivem neplánova-
ných toků,“ uvádí předsedky-
ně úřadu Alena Vitásková.
  Pokračování byznyS str. 7

Rozdělte se, 
žádají Češi 
sousedy. 
Kvůli hrozbě 
blackoutu

Jak se sází ve Sportce
(týdenní objem sázek v milionech korun)

únor 2012 
Celý měsíc byl mimořádně 
vysoký Jackpot, 29. února 
dosáhl rekordních 209,1 mili-
onu korun

3. 1. 2011 

87,93

27. května 2011 
prohlášen konkurz  
na Sazku

29. března 2011 
soud poslal Sazku 
do úpadku

1. listopadu 2011 
Sazku převzaly  
PPF a KKCG
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www.artesa.cz

Já už se bát 
o své cennosti 
nemusím.
A co Vy?

  dlouhodobý i krátkodobý pronájem
 pro fyzické i právnické osoby
 špičkové zabezpečení a ochrana 
 v centru Prahy, přístup nonstop

Ochraňte důležité dokumenty 
a cennosti v bezpečnostních 
schránkách Artesa Safe Deposit
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připravila  

Denisa Novotná
U bylo kvantity, ale 

přibývá kvality. Na-
vzdory krizi na rea-

litním trhu se podle historika 
architektury Zdeňka Lukeše 
v poslední době objevuje v tu-
zemsku více kultivovaných 
investorů a developerů, kteří 
se zajímají o vizuální stránku 
nové stavby či rekonstrukce. 
Následní kupci komerčních 
objektů především z řad za-
hraničních fondů už dnes sle-
dují kromě nájemních smluv 
a údajů o spotřebě energií 
také architekturu projektu 
a jeho bezprostřední okolí.

„Tuzemská architektura 
snese srovnání se zahrani-
čím, snad by jí jen prospělo 
víc odvahy experimentovat,“ 
uvedl Lukeš v debatě Asoci-

ace pro rozvoj trhu nemovi-
tostí (ARTN). „Je třeba se víc 
otevřít světu,“ dodal. V Česku 
se totiž soutěže, jichž by se 
účastnili zahraniční architek-
ti, konají ojediněle. Přitom 
právě mezinárodní zkušenos-
ti často stály u zrodu dnes 
uznávaných projektů z doby 
nedávného realitního boomu.

Například kancelářský 
komplex The Park na praž-
ském Chodově je dílem tehdy 
nově vzniklého ateliéru Cigler 
Marani Architects, jehož spo-
luzakladatelem byl architekt 
se zkušenostmi nejen ze Spo-
jených států a z Německa Vin-
cent Marani. Rozsáhlé zelené 
plochy v areálu The Park bylo 
možné vytvořit i díky velkory-
sému přístupu developerské 

firmy AIG Lincoln, která však 
s nástupem finanční krize 
utlumila své aktivity v Česku. 
Studio Cigler Marani Archi-
tects je podepsáno i pod řa-
dou budoucích projektů jako 
například aktuálně rozestavě-
ným komerčním komplexem 
Florentinum u pražského Ma-
sarykova nádraží či několik 
let chystané zástavby jinonic-
kého brownfieldu Waltrovka, 
který letos koupila skupina 
Penta. 

Architekturu zanedbané 
čtvrti Karlína v minulých 
letech pozdvihlo seskupení 
Karlin Group kolem develo-
pera Serge Borensteina. Na 
jeho už realizovaných pro-
jektech se podílel například 
katalánský architekt Ricardo 

Bofill. Master plan pro chys-
taný projekt River Gardens 
vyhrál v početné zahraniční 
konkurenci rakouský ateliér 
Baumschlager Eberle. Návrh 
připravované kancelářské 
budovy Falcon v Praze 2 zpra-
coval v Česku žijící umělec 
argentinsko-slovenského pů-
vodu Federico Díaz. 

„Předpokladem pro úspěš-
nou spolupráci je výběr kva-
litního lokálního projektanta, 
který musí mít respekt za-
hraničního architekta,“ při-
pomněl generální manažer 
Karlin Group Jan Ludvík. 
Borensteinovy vize ale také 
zbrzdil utažený přísun peněz 
od zahraničního investora, 
a tak například projekt River 
Gardens už má jiného develo-

pera, slovenskou skupinu HB 
Reavis.

Architekti se stále více 
soustřeďují i na rekonstruk-
ce starších budov a přestav-
by uvnitř tradiční zástavby. 
„V evropských městech už 
nás nečeká mnoho velko-
plošné zástavby na zelené 
louce,“ míní architektka Pav-
la Melková z ateliéru MCA. 
Zejména luxusní bydlení se 
v zahraničí soustřeďuje do 
historických center. „U nás 
mají lidé vůči rekonstruk-
cím zatím často předsudky,“ 
připouští Melková. Původní 
činžovní domy, jimž se vrátí 
důstojnost, velkorysá rozlo-
ha a kvalita bytů i společných 
prostor, ale mají podle ní vel-
kou budoucnost. 

Architektura v čase krize nabývá na významu

Rezidence Kampa. Po 
nákladné rekonstrukci 
činžovního domu na Malé 
Straně v režii developerské 
firmy J&T Real Estate vzniklo 
25 luxusních bytů. Použity 
byly repliky dveří, oken 
a kování, aby se zachoval 
původní historický ráz 
domu. Na projektu se podílel 
architektonický atelier Loxia.  

The Park. Jeden 
z nejvíce oceňovaných 

komerčních projektů 
postavených v době 

realitního boomu 
minulé dekády. Návrh 
areálu kancelářských 

budov obklopených 
zelení u frekventované 

dopravní tepny na 
pražském Chodově 

je dílem uznávaného 
tuzemského ateliéru 

Cigler Marani 
Architects.

Florentinum. Pod největším aktuálním projektem 
administrativního centra v Praze, který od letošního jara 
staví na pražské Florenci investiční skupina Penta, jsou opět 
podepsáni architekti Jakub Cigler a Vincent Marani. Podle 
návrhu jejich ateliéru se Penta chystá proměnit i brownfield 
někdejší Waltrovky. 

Corso Karlin. Developer Serge 
Borenstein přivedl do zanedbaného 

Karlína katalánského architekta Ricarda 
Bofilla. Na sklonku devadesátých let Bofill 

upravil a dostavěl bývalou kancelářskou 
budovu ČKD na nároží ulic Křižíkovy 

a Thámovy. Poté vzniklo adaptací 
mohutné tovární haly Corso, po němž 

následovala novostavba Corso II.

Květinový dům. Nejvíc 
rozporuplných reakcí 
i mezi odbornou veřejností 
budí v současné době 
záměr zahraničních 
investorů ze společnosti 
Flow East zbořit dům 
na rohu Václavského 
náměstí a Opletalovy ulice 
a na jeho místě postavit 
dominantní novostavbu 
podle návrhu studia 
Chapman Taylor.

Bastion U Božích muk. 
Letošní ocenění Grand prix 
architektury získali architekti 
Pavla Melková a Miroslav Cikán 
z ateliéru MCA za revitalizaci 
bastionu U Božích muk na 
Novém Městě nedaleko 
Vyšehradu. Odborníci oceňují 
zejména citlivé propojení 
moderní architektury 
s historickým barokním 
opevněním. 
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Foto Cigler Marani Architects 
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