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Úspěšná firma Praha

Skupina UDI Group
přefinancovala řadu
projektů, kdemá v po-
zemcích a stavbách vá-
zané vlastní zdroje.
Uvolnila si tak jen v le-
tošním roce více než
dvěmiliardy korun a
dohromady i s dalšími
zdroji má připraveny
na nové akvizice řádo-
vě čtyři miliardy ko-
run. Ty chce směrovat
hlavně na své stávající
trhy, tedy například do
České republiky a Pol-
ska.

V
důsledku krize se budou
na trhu objevovat nové
lukrativní nabídky. A ta
doba přijde velmi brzy.
Jsme na ni připraveni, říká

ředitelka strategie mezinárodního
developeraUDI GroupMarcela Fial-
ková.

Podepsala se nějak na hodnotě
vašich projektů ekonomická si-
tuace v Evropě?
V současnosti pracujeme na 19 pro-
jektech v šesti zemích Evropy a
Ameriky. Jejich aktuální hodnotu
po přecenění aktiv v důsledku kur-
zových změn, a hlavně po jejich
zhodnocení postupující přípravou
projektů a výstavbou odhadujeme
na 416milionů eur, tedy asi 10,5mi-
liardy korun. V čase ta hodnota ne-
ustále roste. V následujících letech
z těchto projektů očekáváme tržby
na úrovni 1,95miliardy eur, tedy té-
měř 50 miliard korun.

Co bylo cílem přefinancování
projektů?
Uvolňujeme si vlastní prostředky
vázané nyní v pozemcích a stav-
bách. Celkem tímto způsobem v le-
tošním roce získáme přes dvě mili-
ardy korun, které přidáme k našim
běžným zdrojům určeným na akvi-
zice. Budeme tak velmi dobře při-
praveni na období, kdy se na trhu v

důsledku krize budou objevovat
nové lukrativní nabídky. A ta doba
přijde velmi brzy. Již v příštím roce
očekávám, že ceny pozemků kles-
nou a bude ideální čas na nákupy.

Které projekty konkrétně jste
přefinancovali a v jakém obje-
mu?
Největší úvěrový rámec, a to na
více než miliardu korun, letos reali-
zujeme s FIO bankou. Umožní nám
uvolnit prostředky vázané v pozem-
cích u dálnice D5 na projektu v Pře-
hýšově a v pozemcích v Praze na
Žižkově a Smíchově. Komerční ban-
ka dále převzala financování pokra-
čující výstavby areálu na D1 úvěro-
vým rámcem přes půl miliardy ko-
run. Na tomto projektu využijeme
také tzv. mezaninové financování.
Raiffeisenbank začne financovat vý-
stavbu srbského projektu Lastavice
úvěrem přesahujícím 600 milionů
korun. Dohromady si tak jen do
konce letošního roku uvolníme víc
než dvě miliardy.

Jak je to s výnosy z developmen-
tu, také je směrujete do akvizic?
Aktuálně máme k dispozici výnosy
z dokončované první etapy bytové-
ho projektu ve Varšavě, prodává-
me už druhou etapu a také byty v
Bělehradě. Zároveň chystáme pro-
dej našeho logistického areálu na
dálnici D1 v Česku, který se blíží do-
končení a který se podařilo ještě
před finalizací stavby kompletně
pronajmout. Investovali jsme do
něj miliardu korun a výnos zde
bude poměrně velký vzhledem k
aktuální poptávce po logistice. A
ano, máte pravdu, i tyto prostřed-
ky využijeme na akvizice, nicméně
prodej takového areálu není ze
dne na den. O prodeji sice jedná-
me již nyní, příjmy z něj ale očeká-
váme až příští rok. Na druhou stra-
nu nejsme nuceni prodávat, takže
pokud nabídka nebude odpovídat
našemu očekávání, projekt si pone-
cháme.

Takže pro financování kombinu-
jete úvěry a vlastní zdroje?
Do budoucna připravujeme také za-
ložení fondu pro kvalifikované in-
vestory. Umožní to přístup k finan-
cování našich projektů vedle stáva-
jících držitelů dluhopisů také vět-
ším institucionálním investorům z
ČR i zahraničí. Fondová struktura

umožní investorům pevný procen-
tuální výnos, ale v některých přípa-
dech i podíl na zisku. Chceme mít
fond připravený do konce letošní-
ho roku. Dohromady ze všech těch-
to operací bychom rádi připravili
na nadcházející roky řádově čtyři
miliardy korun na akvizice, které
se v důsledku krize brzy začnou na
trhu objevovat.

Kam jste investovali letos?
V letošním roce jsme se zaměřili
hlavně na nákupy v Latinské Ame-
rice, kam naše skupina diverzifiko-
vala své působení. S ohledem na
současnou situaci v Evropě to byl
jednoznačně velmi pozitivní krok.
Jde o trhy s rychlou obrátkou pe-
něz, na kterých se zaměřujeme na
bytovou výstavbu, po níž je poptáv-
ka. Na jaře jsme získali pozemek
pro výstavbu až 25 podlažního by-
tového domu v hlavním městě
Kostariky San Jose a o dva měsíce
později pak dva pozemky pro 25- a
15podlažní bytový dům v Panama
City, hlavnímměstě sousední Pana-
my.

Jak se tam podniká?
Zatím máme velmi dobrou zkuše-
nost s projektem v Panamě, na kte-
rý jsme vrhli síly nejdříve. Koupili
jsme pozemek v květnu a již kon-

cem léta jsme získali tzv. ante-
proyecto, tedy dokument na úrov-
ni našeho územního rozhodnutí.
Úřady tam zajímá jen to, co s územ-
ním rozhodnutím skutečně souvisí,
tedy hmotová studie projektu, po-
žární řešení a napojení domu na
sítě a komunikace. Nic víc. V Česku
máme případ, kdy například pro
hasiče v rámci řízení o územním
rozhodnutí musíme zpracovat do-
kumentaci v podstatě na úrovni
prováděcího projektu. Přitom to
není věcí zákona, ale čistě libovůle
úřadů, které si zde přisvojily obrov-
ský byrokratický prostor. Územní
rozhodnutí na panamský dům o 15
podlažích, což je na pražské pomě-
ry v podstatě výškový projekt, má
dvě stránky A4. Je to předtištěný
formulář, do kterého vyplníte pár
kolonek a dodáte základní studii a
řezy budovou. Tím bychom se měli
inspirovat.

Budete tam stavět projekty o 25
podlažích, to má myslím nejvyš-
ší budova v Praze…
Vhlavníchměstech Latinské Ameri-
ky je to spíše střední budova. Výško-
vá tam má 40 a více podlaží a do
toho jsme v rámci prvního projektu
jít nechtěli. Jsme na trhu noví, uvidí-
me, až nasbíráme zkušenosti. Pro-
jekty v Panamě pro nás připravuje

věhlasný dánský architekt Morten
Schmidt, zakladatel ateliéru SHL.
Za ním jde celková vize a design. Ve
spolupráci s místním ateliérem Ur-
banismo, který zná místní poměry
včetně zákonů, norem a také obvyk-
lé poptávky zákazníků, pak cizeluje-
me detaily projektu a dispoziční i
technické řešení.

Kdo bude byty v těchto projek-
tech kupovat?
Jsou určeny převážně pro lokální
trh. Začátkem září jsme projekt
představili na panamském realit-
ním veletrhu a zájem byl velký. To
nás těší. Zaměřujeme se na střední
a vyšší segment. Jsme na dobrém
místě ve finanční čtvrti, a tak očeká-
váme, že byty budou kupovat hlav-
ně místní manažeři a finančníci.
Náš druhý panamský projekt, ten
25podlažní, teprve připravujeme.
Je v oblíbené příbřežní lokalitě a
bude podle nás zajímavý také pro
klienty v Evropě. Určitě některé

byty prodáme i movité klientele v
Česku.

Tohle je tedy hlavní cíl vašich
akvizic? Latinská Amerika?
Investiční zdroje, které jsme si
uvolnili nyní z našich nemovitostí,
plánujeme směrovat hlavně na stá-
vající trhy. Kupovat budeme ještě
letos na domácím českém trhu. V
pokročilé fázi máme akvizice v Pol-
sku. To je zajímavý trh – velký a ne-
tvoří ho na rozdíl od Česka jediné
velké město. Také v Maďarsku ak-
tuálně prověřujeme nějaké zajíma-
vé nabídky. Zájemmáme i o akvizi-
ce na nových trzích například v zá-
padní Evropě – Německu, Španěl-
sku nebo Portugalsku. Vzhledem k
aktuální situaci jsme ale opatrněj-
ší. Otevírat nový trh v Evropě v tak
složité době, jakou nyní zažíváme,
je trochu riskantní. V nejbližších
měsících tak upřednostníme při-
pravené akvizice na našich stávají-
cích trzích.

Nové projektyPanamský projekt SQ72 proUDI Group navrhl věhlasný dán-
ský architektMorten Schmidt.

Logistika trhá rekordy, UDI Group
proto zvažuje prodej areálu na D1
Mezinárodní developerská skupina UDI Group
finišuje na stavbě logistického areálu Sázava
Logistics Park, do kterého investovala miliardu
korun. Ve dvou halách již fungují provozy nájem-
ců a zbývající se připravují na spuštění. Areál,
který je premiantem v udržitelnosti a nabídne
celkem 50 tisíc m2 ploch, bude kompletně hotov
na začátkupříštího roku. Pakho skupina nabídne
k prodeji.

„Stavba na D1 běží přesně podle harmonogramu. Vzhle-
dem k aktuální vysoké poptávce po skladových prosto-
rách, kterých je na hlavní české dálnici tak blízko u Prahy
nedostatek, jsme zahájili výstavbu poslední haly spekula-
tivně, aniž bychom tehdy ještěměli nájemce a vyplatilo se
nám to. Čím dál tím víc potenciálních nájemců má totiž
zájem o sklady, které sice budou vyhovovat jejich poža-
davkům včetně všech detailů, zároveň ale chtějí mít stav-
bu hotovou ve velmi krátkém čase,“ vysvětlila změnu pří-
stupu skupiny k výstavbě ředitelka strategie UDI Group
Marcela Fialková.

Pro spekulativní výstavbu se UDI Group rozhodla také
na svém dalším areálu na D5 u Plzně blízko Přehýšova.
„V Logistickém centru Přehýšov jsme zahájili zakládání
první haly o 50 tisících m2 skladových ploch. O pronájem
prostor areálu již totiž projevilo zájem několik nadnárod-
ních nájemců,“ dodala. Areál v Přehýšově bude ještě vý-
razně větší než ten na D1. Na D5 totiž skupina plánuje

celkem 130 tisíc m2ploch ve třech halách. Investice se
zde bude pohybovat kolem 3,2 miliardy korun.

V první z hal areálu Sázava Logistics Park na jaře za-
hájila provoz česká logistika WEDO, která zde má již
plně funkční třídírnu zásilek pro celou zemi. Větší část
druhé, zároveň vůbec největší haly celého areálu, kte-
rá má téměř 20 tisíc m2 zastřešených ploch, již je také
v provozu. Německá logistika Nagel-Group zde skla-
duje potraviny pro český maloobchod. V areálu již
roste také třetí hala, kde si v nadcházejících měsících
svůj sklad ale také showroom otevře prodejce bazénů
a trampolín Marimex. Poslední a zároveň nejmenší halu
s necelými 6000 m2 plochy si pronajala mezinárodní
spediční firma Emons.

Vysoký environmentální standard
a top šetrná řešení
Celý areál UDI Group Sázava Logistics Park je budován
ve velmi vysokém environmentálním standardu. Cílí
na certifikaci v systému BREEAM na úrovni Very Good.
To, co dnes nájemce zajímá především jsou náklady na
energie, a proto velmi kvalitní tepelná izolace hal zajiš-
ťuje efektivní hospodaření s teplem. Energetický štítek
počítá s kategorií B tedy velmi úsporná stavba. „Vysoké
ceny energií jsou také důvodem, proč jsme se začali zabý-
vat možností vybudovat na všech budovách v portfoliu
UDI Group, kde to situace umožňuje, solární elektrárnu
a zajistit tak uživatelům výhodnou cenu energií. Soláry

zvažujeme také na D1 a připravujeme je na D5,“ uvedla
ředitelka strategie.

Na pozemku Sázava Logistics Park, který má 140 tisíc
m2, bude zachován poměrně velký podíl zeleně Na
všech střechách budou instalované světlé fólie, které
snižují ohřívání vzduchu nad halami a tím zamezují
vzniku efektu tzv. tepelného ostrova, část střech bude
navíc zelená. Premiantem bude Sázava Logistics Park
v hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude ze střech
a všech zpevněných povrchů sváděna do retenčních
nádrží a po stabilizaci bude používána na závlahu ze-
leně v areálu. To je dnes již běžný postup. Na Sázavě ale
jako vůbec první developer v tak velkém rozsahu nejen
v ČR, ale i na Slovensku, má UDI Group systém na pře-
čišťování části dešťové vody na pitnou. „Již je odzkou-

šen a funguje velmi dobře. Zajistíme tak pitnou vodu pro
tři čtvrtiny areálu přečišťováním dešťovky a uspoříme až
8700m3 pitné vody,“ vysvětlila Fialková.

Zájem klientů o nové průmyslové prostory podle analýz
Knight Frank nyní v ČR láme rekordy. Ve druhém čtvrtletí
poklesla jejich neobsazenost až na úroveň jednoho pro-
centa, což je historické minimum. UDI Group investuje
do logistických areálů nejen vČR, ale také v zahraničí, na-
příklad v Srbsku. Skupina aktuálně podniká nejen v ČR,
ale v dalších třech zemích Evropy a nově také v Latinské
Americe. Staví nejen logistiku, ale také kanceláře, hotely
a byty. Nové akvizice chystá hlavně na stávajících trzích.
Pracuje nyní s 19 projekty, jejichž tržby v následujících
pěti letech odhaduje na 50miliard korun.

www.urban-developers.com/cs

Stavba průmyslového areálu UDI Group na D1 finišuje

Marcela Fialková

začínala jako ekonomická novi-
nářka v celostátních médiích, poz-
ději pracovala na komunikačních
pozicích například v Českých ae-
roliniích nebo vmanagementu nej-
většího českého rezidenčního de-
veloperaCentral Group. Byla po-
radkyní ministryně promístní
rozvoj při tvorbě nového stavební-
ho zákona. Již tři roky je ředitel-
kou strategiemezinárodní develo-
perské skupiny UDI Group.

Komerční prezentace skupiny UDI Group

UDI Group: nové akvizice za miliardy


