
S
kupina Urban Developers and
Investors neboli UDIGrouppod-
niká v nemovitostech již více
než 30 let. Zpočátku se věnovala
bytovým a komerčním projek-

tům především v českých a moravských
krajských městech, aktuálně staví byty,
kanceláře, obchody i průmyslové a logis-
tické areály v několika zemích střední
a východní Evropy. „Hlavní oblastí naše-
ho zájmu v České republice je v současné
době průmyslový development,“ potvr-
zuje Marcela Fialková, ředitelka strategie
UDI Group.

Jaké průmyslové objekty tedy máte
aktuálně ve výstavbě?
Covid změnil nákupní zvyklosti lidí
a díky tomu je obrovská poptávka po prů-
myslových nebo logistických areálech.
Ty zažívají boom. E-shopy jsou vítězi
krize amy z toho „těžíme“. Loni jsme zís-
kali stavební povolení na dva velké prů-
myslové areály.

Můžete být konkrétní?
Jde o logistický park Sázava v Ostředku
u exitu 34 z brněnské dálnice, což je ideál-
ní poloha vzhledem k Praze. Celý kom-
plex budou tvořit čtyři haly, aktuálně

jsou ve výstavbě dvě. Nákladově jde
o investici za zhruba miliardu korun.
Druhý, ještě větší park vzniká u Přehýšo-
va mezi Plzní a Rozvadovem na D5. Ve
dvou halách tam bude více než 135 tisíc
metrů čtverečních ploch, náklady dosáh-
nou zhruba 2,2 miliardy korun.

Víte už, čemu budou sloužit? Máte už
nějaké nájemce?
V Ostředku zřídí česká logistická společ-
nost WEDO, spadající do skupin PPF,
Rockaway a EC Investment, velké překla-
diště. Večer tam najede kamion se zbo-
žím, přes noc se vše roztřídí a rozveze do
krajských překladišť a odtud po jednotli-
vých zásilkách k lidem domů.

Zmiňovala jste proměnu nákupních
zvyklostí. Pozorujete to i ve vašem centru
OC Lužiny, které provozuje?
Díky centrumáme pohled z obou stran –
kamenného i online obchodu. Očekává-
me, že se změní funkce prodejen, přibu-
dou výdejny e-shopů a s nimi spojené
zkušebny oblečení, jako je provozuje
třeba ZOOT. To se týká nicméně hlavně
velkých nákupních center. U nás v OC
Lužiny je ta spádová oblast relativně
malá a je přímo na metru, a tak jsme již

od začátku dávno před koronavirem
budovali centrum spíše jako místo nejen
pro nakupování, ale i služby.

V Praze tedy aktuálně nemáte žádný
projekt?
V Praze máme v různých fázích přípra-
vy několik projektů, ale v některých
narážíme na to, že povolovací procesy
jsou velmi nepředvídatelné a chaotické.
V řadě případů dochází bohužel k nedo-
držování práva ze strany státních úřadů
a politiků. Máme například projekt,
o jehož prosazení usilujeme již více než
sedm let, a nemáme ani platné územní
rozhodnutí. Z toho 2,5 roku zdržení
zapříčinilo protiprávní jednání Generál-
ního ředitelství hasičského záchranné-
ho sboru, které má přitom pro vydání
rozhodnutí stanovenu třicetidenní
správní lhůtu. Je to ukázkový příklad růz-
ného metru, který uplatňuje stát vůči
sobě a vůči občanovi. Zatímco občan,
pokud by se například opozdil s podá-
ním daňového přiznání, je okamžitě
sankcionován, my čekáme na vydání
rozhodnutí 2,5 roku, když lhůta je třiceti-
denní. A nic se neděje. Nám samozřej-
mě tímto úředním postupem vznikají
škody.
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Ačkoli covid-19 trápil více než rok celou společnost, některé obory či odvětví díky němu
profitovaly. Patří k nim průmyslový development, který aktuálně zažívá boom v celé
Evropě. Daří se díky tomu i skupině Urban Developers and Investors.

UDI Group: Úřady v ČR
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Jinde v Evropě je situace lepší?
Nesrovnatelně. I s přípravou projektu
obvykle do roka od nákupu pozemku staví-
me. A třeba v Polsku jsme získali na první
etapu projektu o tisíci bytech povolení za
šest týdnů od podání žádosti. Není to při-
tom honba za razítky jako u nás, vše si
zajistí stavební úřad sám. Aktuálně máme
zhruba 80 % aktivit v zahraničí, a pokud se
situace v ČR nezmění, tak jen dokončíme
projekty, které nyní rozvíjíme, a nové akvi-
zice již do Prahy směřovat nebudeme.
A pokud zůstaneme v Česku, tak spíš ve
větších městech za Prahou.

Prý dokážete stavět byty za 40 tisíc
korun za metr čtvereční. Opravdu to jde?
V Polsku nebo Srbsku stavíme a prodává-
me byty za ceny kolem 55 000 Kč/m2. Při-
tom náklady tam jsou obdobné jako
v Praze, kde se byty prodávají za 140 tisíc
korun za metr. Běžné 2+kk v Srbsku nabízí-
me za 2,8 milionu, a v Praze se obdobné
prodává za osm milionů korun. Ten rozdíl

nezpůsobili developeři, ale byrokracie,
chaos a nevymahatelnost práva, díky
nimž povolování staveb trvá roky, a to je
neskutečně prodražuje.

A jak je to s tou cenou 40 tisíc za metr?
Nabídli jsme Praze řešení, které by mohlo
být rychlou cestou k dostupným bytům, a
sice výstavbu bytů za 40 000 Kč/m2 na stát-
ních nebo městských pozemcích, a to na
těch, kde to územní plán umožňuje.
Kromě uměle podtržené nabídky, omezo-
vané neskutečně složitou administrativou
a protiprávním jednáním úřadů, totiž
není jiný důvod, aby v Praze stálo bydlení
víc než ve Varšavě či Budapešti. Je to
jedna z našich aktivit, kterými bychom
chtěli přispět ke kultivaci prostředí v
České republice. Rozdíly ve fungování stát-
ní správy v Česku a v zahraničí jsou totiž
šokující. Chceme také otevřít nové téma,
o kterém se zatím moc nemluví, a to, kde
končí volnost v rozhodování úřadu a kde
začíná poškozování práv investora.

Proodpověďna tutootázku si vás dovolímpozvat
na okraj Prahy, do Horních Počernic, kde mezi
výběhy koní najdete lehce ukrytoubudovu, ve které
sídlí technologická společnost Diametral a. s..

Diametral více než 30 let vyvíjí, vyrábí a dodává jednotlivé přístroje
i komplexní sestavy elektrotechnických pracovišť pro školství, vý-
zkum a výrobu.

Každodenní zkoumání starostí a potřeb zákazníků stálo i za my-
šlenkou, která byla na začátku vzniku revolučního systému upev-
nění prvků montáží při řešení úloh v elektrotechnickém vzdělávání.
Zdlouhavé vrtání a šroubování při upevňování prvků zapojení nahra-
dil patentovaný systém ukotvení pomocí čtyř plastových zámků.
Systém VarioClick tak zásadním způsobem zjednodušuje a zrych-
luje přípravu úloh a studenti se díky tomu mohu více času věnovat
procvičování správného zapojení. Systém VarioClick je jen jedním
z mnoha inovativních řešení, které Diametral přináší.

Hlavním produktem je systém pracovišť pro výrobu, výzkum a vzdělá-
vání VarioLab+, který kombinuje ergonomické uložení všech potřeb-
ných přístrojů na pracovišti tak, aby vše bylo v dosahu a v zorném
poli pracovníka a současně zajišťuje dostatečně velký volný prostor
pro vlastní práci.

Hledání nových řešení a rychlá reakce na potřeby trhu jsou hlavní
součástí DNA Diametralu. Důkazem toho je, že v době pandemie
společnost v krátkém čase dokázala vyrobit několik tisíců nedo-
statkových ochranných štítů. Jen o několik měsíců později vyvinula,
úspěšně otestovala a certifikovala nové generátory ozonu VirBus-
ter pro dezinfekci prostor. V současné době dokončila také vývoj
průmyslového generátoru ozonu VirBuster 60 000E Space pro dez-
infekci divadel, kin a výrobních nebo skladových hal.

Podrobnosti o celém sortimentu přístrojů a systémů společnosti
Diametral, které zahrnují také AC a DC zdroje, mikropáječky, výuko-
vé panely UnoVolta pro základní a střední školy najdete na webo-
vých stránkách www.diametral.cz.

Může centimetrová kostička z plastu
způsobit revoluci elektrotechnickém
vzdělávání?

INZERCE

PŘÍKLAD AKTUÁLNÍCH
NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH PROJEKTŮ

Duga Největší projekt skupiny v srbském Běle-
hradě počítá s 3 800 byty, 40 tisíci m2 kancelá-
ří a 8 000 m2 obchodů.

Aqua Business Center Projekt v centru Buda-
pešti s ohledem na změnu poptávky po koro-
naviru skupina přepracovala a kromě 36 tisíc
m2 kanceláří zde vybuduje také 600 bytů.

Classic Ursus Největší polský projekt na var-
šavském brownfieldu po továrně na traktory
Ursus, skupina zde staví 960 bytů.

V ČR skupina připravuje kombinaci kanceláří
a bydlení na Smíchově, nájemní byty na Žižko-
vě a bydlení doplní také obchodní centrum na
Lužinách. Kromě toho skupina staví dva velké
logistické areály na D1 a D5.

často jednají protiprávně
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