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Skupina HB Reavis oznámila vznik novej dominanty Varšavy s 
310 m vysokou vežou z dielne Foster + Partners  

 

Medzinárodná developerská spoločnosť HB Reavis informovala o začatí výstavby 
projektu Varso Place, ktorý predstavuje jej vlajkový projekt v centre mesta Varšavy. 
Plány tohto viacúčelového komplexu s podlahovou plochou 140 tis. m² zahŕňajú aj 
jednu z najvyšších veží v Európe a dve budovy strednej výšky. Dokončenie sa plánuje 
na rok 2020. 

 

Magnetom Varso Place bude určite 53 poschodová veža s kancelárskymi priestormi z dielne 
renomovaného architektonického štúdia Foster + Partners. So svojou výškou 230 m (310 m 
so stožiarom) sa stane najvyššou budovou v Poľsku a jednou z najvyšších v Európe. Dve 
vedľajšie budovy (s 21 a 19 poschodiami) navrhli miestni varšavskí architekti z kancelárie 
Hermanowicz Rewski.  

 

Pavel Trenka, generálny riaditeľ HB Reavis Group, povedal: „Sme nesmierne hrdí na to, že 
náš vlajkový projekt vo Varšave spojí rozsiahle skúsenosti skupiny HB Reavis na realitnom 
trhu s inovatívnymi návrhmi svetoznámeho štúdia Foster + Partners v spolupráci s 

Hermanowicz Rewski Architects. Sme presvedčení, že sa Varso Place stane výnimočnou 
destináciou; novým uzlom pre miestne aj medzinárodné podniky a voľnočasové aktivity v 
Poľsku.“ 
 

Vo Varso Place si nájdu miesto veľké poľské a medzinárodné spoločnosti, ako aj start-up firmy 

hľadajúce prestížnu a pulzujúcu lokalitu v centre mesta. Stane sa tiež domovom jedného z 
najväčších co-working (zdieľaných) centier vo Varšave. 
 

Navyše, schéma zmiešaného využitia priestorov zabezpečí na prízemí širokú škálu zariadení 
a služieb, vrátane obchodov, reštaurácií a kaviarní, ako aj ako štyri verejné priestranstvá a 
veľkolepé zelené strešné záhrady.  
 

Okrem toho, viaceré pôsobivé vyhliadkové terasy – vrátane najvyššej, verejnosti dostupnej 
rozhľadne vo výške 230 m nad terénom – umožnia miestnym obyvateľom a návštevníkom 
mesta vychutnať si jedinečné výhľady na panorámu poľského hlavného mesta. Nádherné 
pohľady na Varšavu a jej metropolitnú oblasť si budú môcť vychutnať aj návštevníci 
reštaurácie na 46. a 47. poschodí veže. 
 

Varso Place bude ťažiť zo špičkových technológií znižujúcich spotrebu elektrickej energie a 
vody, ako aj znečistenie ovzdušia, ktoré z neho urobia prvý projekt tohto rozsahu v Poľsku 
vyhodnotený ako „vynikajúci“ podľa certifikačného systému BREEAM. 
 

Veľkolepý projekt oživí industriálnu zónu vo Varšave, ktorá sa nachádza najbližšie k centru. 

Počas 2. svetovej vojny bola zrovnaná so zemou a nikdy nedošlo k jej úplnej revitalizácii. 



 

 

 

Lokalita Varso Place, ktorá sa nachádza priamo pri hlavnej dopravnej križovatke, sa môže 
pochváliť výbornou dostupnosťou k zastávkam električiek, autobusov a metra a tiež priamym 

prístupom k hlavnej vlakovej stanici. Tento projekt ponúka zamestnancom v kanceláriách a 

návštevníkom nielen krátku pešiu vzdialenosť od všetkých hlavných bodov v centre mesta, 

ale aj dopravné spojenia so zvyškom Poľska a Európy.  
 

„Varso Place je dôkazom nášho snaženia prinášať kancelárie, obchody a zábavné priestory 
svetovej triedy v pulzujúcich globálnych destináciách. Jeho dizajn zohľadňuje potreby 

užívateľov a špičkové zariadenia pritiahnu miestnych obyvateľov žijúcich a pracujúcich v tejto 
oblasti. Sme nesmierne hrdí na to, že vyhliadková terasa, ktorá bude prístupná verejnosti, 
umožní všetkým uvidieť krásu, históriu a prosperitu poľského hlavného mesta,“ dodal Pavel 

Trenka.   

 

Grant Brooker, vedúci štúdia Foster + Partners, popredného projekčného tímu v Londýne, 
povedal: „Nazdávame sa, že Varso Tower zaujme nezastupiteľné miesto v panoráme Varšavy 
,a čo je najdôležitejšie, umožní vznik novej destinácie schopnej revitalizovať túto mestskú štvrť 
nachádzajúcu sa priamo v centre mesta. Budova ponúkne kvalitné a flexibilné kancelárske 

priestory a stane sa tiež významným prínosom pre mesto vďaka svojmu presklenému 
verejnému nádvoriu na úrovni prízemia a veľkolepým vyhliadkovým terasám s reštauráciami 
a barmi na vrchu. Tieto verejné galérie ponúknu každému panoramatické výhľady na mesto. 
Veľmi sa tešíme, že sa projekt posunul do ďalšej fázy realizácie, a že sa začala jeho 
výstavba.“  
 

„Sme hrdí, že sme sa podieľali na tomto veľkolepom projekte, ktorý oživí túto štvrť Varšavy. 
Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť budovy otvorené pre verejnosť, ktoré budú lákať 
okoloidúcich vstúpiť. Počas slnečných dní si hostia vo Varso Place a pracovníci v kanceláriách 
budú môcť vychutnať nielen kaviarne v záhradách, ale aj rekreačné priestory umiestnené na 
strechách,“ povedal Stanislaw Rewski, partner a vlastník Hermanowicz Rewski Architects.  

Generálnym dodávateľom Varso Place je spoločnosť HB Reavis Construction, ktorá je 

súčasťou skupiny HB Reavis. Stavebné práce sa začali v decembri 2016 a odovzdanie stavby 

do užívania je naplánované na rok 2020.  
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O spoločnosti HB Reavis 
 
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí vo Veľkej 
Británii, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v Turecku. Podľa „Top Developers 
Survey“ magazínu Property EU je v súčasnosti tretím najväčším developerom kancelárskych priestorov 
v Európe. Spoločnosť doposiaľ realizovala 993-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, 
obchodno-zábavných a logistických centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze 
realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby. HB Reavis využíva na všetkých trhoch tzv. 
integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný 
manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 2,1 miliardy EUR s čistou hodnotou 1,2 miliardy EUR. 
S vyše 500 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu komerčných 
nehnuteľností.  Potvrdzujú to aj získané ocenenia ako napríklad „Developer roka 2015 v strednej 
a východnej Európe“ udelený odbornou porotou CEE Quality Award, či UK Property Awards za 
najlepšiu kancelársku architektúru v Londýne v roku 2015 za projekt 33 Central. Viac informácií 
získate  na http://www.hbreavis.com. 
 
O Foster+Partners 

Foster + Partners je globálne štúdio pre architektúru, urbanizmus a projektovanie založené na 
udržateľnosti, ktoré pred takmer päťdesiatimi rokmi v roku 1967 založil Lord Foster. Od tej doby sa jemu 

a jeho tímu podarilo vytvoriť medzinárodnú kanceláriu s celosvetovou reputáciou za premyslený a 

priekopnícky dizajn, ktorá funguje ako jediné štúdio s etnickou aj kultúrnou rozmanitosťou. Štúdio 
integruje architektonické zručnosti s inžinierstvom (konštrukčným aj ekologickým), urbanizmom, 
dizajnom pracovísk, interiérov a priemyselným zariadení a mnohými ďalšími – jeho kolegiálne pracovné 

prostredie sa podobá na malú univerzitu. Vďaka týmto rôznorodým zručnostiam je štúdio schopné riešiť 
širokú škálu projektov, predovšetkým tých, ktoré sa vyznačujú mimoriadnou zložitosťou a rozsahom. 
www.fosterandpartners.com  

 

O HRA Architects 

Firma Hermanowicz Rewski Architekci (HRA Architects) vznikla pred 12 rokmi formou fúzie medzi 

architektonickými firmami Wojciech Hermanowicz, Blazej Hermanowicz a Stanislaw Rewski. V 

súčasnosti zamestnáva 100 projektantov, čo z nej robí jednu z najväčších architektonických kancelárií 
v Poľsku. HRA sa špecializuje na veľké administratívne a rezidenčné projekty, pričom jej skúsený tím 
spolupracoval s viacerými poprednými investormi pôsobiacimi v Poľsku. 
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