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Londýnský projekt „33 Central“ HB Reavis dosáhl projektované výšky  
 

Výstavba nových kancelářských prostor středoevropské developerské společnosti HB 
Reavis v Londýně včera dospěla k významnému milníku. Budova „33 Central“, 
nacházející se v prestižní lokalitě severně od London Bridge, dosáhla projektované 
výšky jedenácti podlaží. První londýnský developerský projekt HB Reavis by měl být 
dokončen ve 3. čtvrtletí roku 2017. 
 

Oslava utažení posledního šroubu v kostře budovy, která nabídne 21 000 m
2
 kancelářských 

prostor, se včera odehrála za účasti místostarostky londýnského City Christine Rigdenové. 
Budovu bude po dokončení korunovat střešní zahrada o rozloze 1000 m

2
 s panoramatickým 

výhledem na nejslavnější londýnské památky.  
 

„Jsme nesmírně hrdí, že můžeme oslavit dosažení tohoto klíčového milníku při stavbě naší 
„vlajkové lodi“ v Londýně. „33 Central“ přináší vysokou přidanou hodnotu díky atraktivní 
lokaci v centru Londýna, se skvělým dopravním spojením i občanskou vybaveností. Jsme 
připraveni upravit náš návrh designu pracovních prostor kreativně přímo podle požadavků 
budoucího majitele, tedy společnosti Wells Fargo," říká Tomáš Jurdák, generální ředitel 
společnosti HB Reavis UK. 
  

 „Londýnské City je oblastí maximálně otevřenou pro podnikání. Pokrok ve výstavbě 33 
Central a jeho nedávný prodej tak renomované mezinárodní finanční instituci jsou toho 
jasným důkazem. Jeden z největších realitních obchodů tohoto roku v City je významným 
potvrzením silné pozice této lokality," uvedla v této souvislosti místostarostka Rigdenová. 
 

Projekt „33 Central“, budovaný ve standardu BREEAM Excellent (standard nejlepších 
postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost), byl navržen 
oceňovaným britským architektem Johnem Robertsonem, který intenzivně spolupracoval 
s technickými experty HB Reavis na propojení dokonalého designu s nejmodernější technikou 
uvnitř budovy.  
 

HB Reavis nedávno prodal „33 Central“ společnosti Wells Fargo, z hlediska aktiv třetí 
největší bance v USA. V budově by měli v budoucnu pracovat všichni londýnští zaměstnanci 
Wells Fargo. Plány londýnské pobočky HB Reavis zahrnují také výstavbu 7 500 m2

 

kancelářských prostor v lokalitě 20 Farringdon Street a 7 000 m
2
 na 61 Southwark Street, 

oboje opět poblíž London Bridge. V České republice nyní chystá HB Reavis v nejbližší době 
například otevření obchodního centra Aupark v Hradci Králové. 

 

 



 

 

 

 

 

 
O HB Reavis 

 

HB Reavis je mezinárodní developerská společnost založená v roce 1993 v Bratislavě. Působí ve Velké Británii, 
Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Turecku a v současné době je třetím největším 
developerem v segmentu kancelářských budov v Evropě.*  
Společnost dosud vybudovala celkem 917 500 m2

 moderních kanceláří, nákupních a zábavních prostor a 
logistických zařízení. Dalších více než 1 milion m2

 je ve fázi plánování, povolovacího řízení nebo stavby. HB 
Reavis se opírá o unikátní, plně integrovaný obchodní model od identifikace investičních příležitostí až po 
navrhování, výstavbu a správu hotových budov. Skupina má celková aktiva ve výši 2,1 miliard €, čistá hodnota 
aktiv dosahuje téměř 1,2 miliardy €. S více než 500 odborníky je HB Reavis celosvětovým lídrem v oblasti 
mezinárodního komerčního realitního trhu. 
Silnou pozici HB Reavis na trhu dokládají četná ocenění, jako například „Best Office Architecture London 2015“ 
pro projekt „33 Central“ nebo „CEE Quality Award” v soutěži „Developer of the Year in CEE, 2015”. Více 
informací naleznete na stránkách http://www.hbreavis.com. 

*EU Top Developers Survey 2016 
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