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Zlíchovský lihovar ožije.
vznikne zde nová čtvrŤ

A

martina.mareckova@economia.cz

reál někdejšího lihovaru v Praze‑Smí‑
chově už léta hyzdí své okolí. Jeho za‑
hraniční vlastník nyní zveřejnil svou
představu jeho obnovy. Průmyslové
budovy má nahradit čtvrť zhruba s 500
byty a k tomu přiměřené množství slu‑
žeb převážně pro budoucí obyvatele.
Jako první však nepřijdou na řadu bytové domy, ale
budova historické varny.
„Projekt varny je pro nás velmi důležitý. Bude to úpl‑
ně první věc, kterou v areálu uděláme. Chceme lidem
ukázat, že to není průmyslové místo, ale místo pro byd‑
lení,“ říká Michael Barnett z investiční společnosti Zlatý
lihovar. Barnett tuto akciovku ovládá prostřednictvím
společnosti Goldfin Investments se sídlem na Britských
Panenských ostrovech. Náklady na rekonstrukci histo‑
rické varny vyčíslil na 35 milionů korun.
Varna podle architektů projde kompletní přestav‑
bou. „Cílem je, aby tento objekt zůstal historicky cen‑
ný,“ říká architekt Tomáš Kaňka, ředitel ateliéru Ged‑
desKaňka. „Větší část varny obsadí restaurace,“ dodá‑
vá. Záměrem je přilákat do budoucí čtvrti lidi. „Měla by
nabídnout něco exkluzivního, ale ne ve smyslu ceny.
Nemusí to být ziskový projekt,“ míní Barnett.
Menší část budovy by podle architekta mohla do‑
časně sloužit jako prodejní místo společnosti Zlatý
lihovar s prezentací celé budoucí čtvrti. Možností jsou
také loftové byty. Záleží, na čem se investor shodne
s památkáři.
„Bude to pilotní projekt, protože to je srdce celého
areálu. A tím jádrem by měla být varna i do budoucna,“
pokračuje architekt Kaňka. Za památkově chráněný byl
prohlášen také 50metrový polygonální cihelný komín,
ostatní budovy v areálu plánuje investor zbourat. „Mezi
komínem a varnou vzniká centrální náměstí a poten‑
ciálně i první hlavní etapa projektu,“ doplňuje Kaňka.
Výstavbu v bývalém lihovaru si investor předběžně
rozdělil na tři etapy. Jejich stavební náklady Barnett
odhaduje na 1,25–1,5 miliardy korun. Varna by mohla
být dokončena do dvou let, nejdříve na přelomu let
2017 a 2018 by mohla začít výstavba první etapy. Její
součástí mají být dva bytové domy ve střední části
pozemku včetně nebytových prostor v jejich přízemí.
V další z etap je v návrhu i výšková budova.
Barnett počítá s tím, že se do projektu zapojí finan
ční partner. „Jakmile bude varna rekonstruována,
najdeme si partnera se zkušeností s projekty této ve‑
likosti. Tím jsem si poměrně jist. I když vždy tu je mož‑
nost, že bychom to udělali sami,“ říká. Tento osmaše‑
desátiletý muž strávil většinu svého života v Anglii
a nedávno přesídlil do Izraele. Barnettova matka byla
Češka, pocházela z Valašského Meziříčí.
Nadšenci do industriálních památek investorovi vy‑
čítají, že areál ležel dlouhá léta ladem. Barnett se však
ohrazuje, že projekt zamrzl z několika důvodů, mimo
jiné kvůli finanční krizi. V budovách, především his‑
torické varny a komína, prý firma zajišťovala údržbu.
„Jsem přesvědčen, že nejen z památkového, ale pře‑
devším urbanistického hlediska by bylo správnější za‑
chovat výraznější stopu a využít i některé další objekty
areálu. Ty jsou dneska už v ruinách a to je chyba a ztrá‑
ta,“ uvedl historik architektury Benjamin Fragner.
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David Rusňák, předseda představenstva a majoritní akcionář DRFG

Nový český investor do komerčních nemovitostí
DRFG chce založit také realitní fond

výstavba městského bloku v praze s 500 byty vyjde nejméně
na 1,25 miliardy. Vlastník areálu počítá se spoluinvestorem.
Martina Marečková
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„Na ocet“
Lihovar ukončil
výrobu v roce
2000. Vyráběl
vodku značky
Zlatý anděl
a ocet. Původní
továrna na líh
a potaš vznikla
v roce 1880, její
dnešní podoba
pochází
z přestavby
v roce 1907.
Výrazným
objektem je
rafinerie lihu
(varna) s trojicí
vysokých oken
s obloukovým
nadpražím.
Místo ní
má vyrůst
nová čtvrť
(vizualizace).

Martina Marečková
martina.mareckova@economia.cz
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avid Rusňák je důkazem
toho, že komerčním ne‑
movitostem věří čím dál
více domácích byznysme‑
nů. Jeho DRFG do realit prostřed‑
nictvím dceřiné společnosti DRFG
Real Estate v letošním roce inves‑
tuje kolem půl miliardy korun. Zís‑
kala již například obchody s nábyt‑
kem ze sítě Jysk, velkoprodejnu
se sportovním zbožím Decathlon
a jedná o převzetí pěti supermar‑
ketů s potravinami.
„Určitě chceme v příštím roce
vložit do podobných staveb náso‑
bek této částky, to znamená někde
mezi jednou miliardou a miliardou
a půl korun,“ říká Rusňák, předseda
představenstva a majoritní akcio‑
nář brněnské DRFG.
Skupina má spadeno na ob‑
chodní plochy, a to nejen v men‑
ších městech. Své cíle si již vyhléd‑
la. „Tedy budovy, které jsou posta‑
vené, mnohdy v záruce, a dlouho‑
době pronajaté,“ vyjmenovává
Rusňák. Například na pražském
Chodově, kde DRFG vlastní vedle
již zmíněné prodejny Decathlon
také budovy s řetězcem Baumax či
obchodem s golfovým vybavením,
jsou nájemní smlouvy uzavřeny
na 10–19 let.
Firma typicky vyhledává jedno‑
rázové akvizice nemovitostí zhru‑
ba za 160 milionů korun. „Nám se
více líbí menší objekty, protože
nás neohrožují tolik jako projekty
za mnoho set milionů, nebo dokon‑
ce jednotky miliard korun,“ míní
Rusňák.

Foto: Jakub Plíhal /
Aktuálně.cz

Chystá se realitní fond
DRFG si buduje realitní portfo‑
lio, které následně plánuje vložit
do realitního fondu pro drobné
investory. Jde tedy jinou cestou
než společnosti, které nejprve
na nákup nemovitostí nashro‑
máždí hotovost a teprve pak jdou
nakupovat.
„Chceme stejně jako jiné realit‑
ní fondy v České republice naku‑
povat kvalitní prověřené nemovi‑
tosti, “ naznačuje Rusňák.Podrob‑
nosti oznámí až v momentě, kdy
bude mít schválen prospekt fondu
od ČNB.
Skupina přitom již jeden fond
založila. Podílový fond DRFG
UCITS Bond Fund je zaměřený
na státní a korporátní dluhopisy
obchodované na veřejných bur‑

Nováček
Sedmatřicetiletý
rodák
z Kyjovska
David Rusňák
buduje realitní
portfolio.
Perspektivu vidí
v komerčních
nemovitostech
s dlouhodobým,
a tudíž jistým
příjmem
z nájemného.
Do jejich
nákupu se jeho
firma DRFG
pustila teprve
před pár lety.
Foto: DRFG

zách v Evropské unii. DRFG kro‑
mě nemovitostí investuje také
do energetiky a telekomunikací,
v nemovitostech má dnes skupina
kolem 35 procent aktiv.
„V dalších segmentech máme
nainvestováno méně a je vysoce
pravděpodobné, že podíl nemovi‑
tostního portfolia na celkových
aktivech skupiny se bude pohy‑
bovat mezi 35 a 50 procenty,“ plá‑
nuje Rusňák.
DRFG se v minulosti pustila
i do několika malých developer‑
ských projektů. „Zjistili jsme ale,
že to není úplně naše parketa.
Našli jsme se v nákupu již existu‑
jících komerčních nemovitostí,“
míní Rusňák. Přitom nabídky stát
se finančním partnerem v deve‑
loperských projektech firmě prý
stále chodí.
Skupina financuje nákup nemo‑
vitostí částečně z vlastních peněz
a částečně úvěry. „Za poslední tři
čtyři roky jsme opustili několik
společností – prodali jsme několik
obchodních podílů,“ říká Rusňák.
Dalším zdrojem vlastních peněz
jsou pak dividendy z firem, které
DRFG ovládá.

Skupina však zároveň nakupuje
nové společnosti. V letošním roce
získala dvoutřetinový podíl v za‑
vedené brněnské architektonic‑
ké kanceláři A Plus. Právě jejich
zkušeností a dalších posil, které
do DRFG míří, hodlá podnik využí‑
vat pro správu realitního portfolia.

Nejvíce se však investor zviditelnil,
když začal sponzorovat brněnský
hokejový klub Kometa.
Rodinné prostředí
DRFG je zkratkou pro David Rus‑
ňák Family Group. Rodinnou
firmou v pravém slova smyslu

však podnik není. Onou rodinou
ve zkratce názvu jsou Rusňákovi
kolegové.
„Mnoho lidí, kteří pracují
v DRFG, je se mnou od prvního
dne, kdy jsem začal podnikat, tedy
něco přes 10 let. Slovo family bylo
spíš v kontextu nějaké komuni‑
ty, která spolu dokáže dlouhodo‑
bě existovat,“ říká Rusňák, který
svou kariéru začínal jako manažer
v kamionové dopravě. V roce 2004
si založil vlastní společnost, jež po‑
skytovala mezinárodní přepravu.
Později založil další firmy na vývoj
softwaru či velkoobchod se staveb‑
ním materiálem.
Když v roce 2012 zaregistroval
zprávu, že česká legislativa umož‑
nila neveřejné emise dluhopisů,
vycítil podle svých slov obrovskou
příležitost. „Byli jsme v České re‑
publice jednou z prvních bezvý‑
znamných firem, které provedly
emise korporátních dluhopisů.
Od té doby v tom pokračujeme
a budujeme velmi silnou finanční
distribuci, abychom nebyli závis‑
lí na externích prodejních sítích,“
říká Rusňák.
Do nemovitostí DRFG investuje
teprve pár let a je si vědoma, že těž‑
ko někdy dosáhne velikosti skupin,
jako je CPI podnikatele Radovana
Vítka.
„Jejich náskok je nedohnatelný,
pokud neudělají nějakou fatální
chybu,“ říká Rusňák. „Věřím, že
přes ten obrovský handicap ztrá‑
ty řekněme 20 let, která se bude
dohánět jen velmi těžko, se doká‑
žeme časem zařadit do určité ligy,
byť nebudeme na její špici,“ doufá
Rusňák.
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Central Group nakoupila v Praze‑Střížkově
a Ďáblicích pozemky pro 200 bytů
Martina Marečková
martina.mareckova@economia.cz

N

ejvětší český bytový deve‑
loper Central Group pro‑
niká do dalších pražských
čtvrtí, kde dosud nesta‑
věl. Nejnovější akvizicí jsou par‑
cely v pražských částech Střížkov
a Ďáblice.
„Jedná se jen o pozemky,“ sdělil
mluvčí Central Group Milan Jan‑
kovský s tím, že developer si bude
muset vyřídit potřebná povolení
pro výstavbu. Pozemek na Stříž‑
kově je přímo na metru, druhý
pak na hranici Ďáblic. Dohroma‑
dy na nich firma plánuje postavit
něco přes 200 bytů.

„Střížkov je zcela novou loka‑
litou v portfoliu Central Group.
Vybudování stanice metra v roce
2008 tuto pražskou čtvrť výraz‑
ně pozvedlo, a tak jsme se po této
atraktivní oblasti poohlíželi již del‑
ší dobu,“ řekl šéf Central Group Du‑
šan Kunovský.
Pro Central Group se jedná o de‑
vátou a desátou akvizici v letošním
roce. Krátce předtím firma koupila
projekt pro 130 bytů na pražském
Zličíně. „Hodnota těchto tří posled‑
ních transakcí se pohybuje v řádu
stovek milionů korun,“ řekl Jan‑
kovský. Právě na Zličíně developer
v minulých letech postupně vybu‑
doval novou městskou čtvrť s více
než 1700 byty. Pětice nových byto‑
vých domů na ni naváže.

Hodnota tří
posledních
transakcí se
pohybuje v řádu
nižších stovek
milionů korun.
Milan Jankovský
mluvčí Central Group

Na celý letošní rok si Central
Group na nákupy stavebních po‑
zemků vyčlenil 1,5 miliardy korun,
ale tuto částku se firmě do konce
příštího měsíce těžko podaří vyčer‑
pat. V roce 2016 je pak developer
podle Jankovského připraven in‑
vestovat „opět 1,5 miliardy korun“.
„Pokud bude zajímavá investiční
příležitost, jsme schopni jít i nad
tuto částku,“ dodal Jankovský.
V loňském roce Central Group
za stavební pozemky utratil také
1,5 miliardy korun, tedy nejvíce
ze všech bytových developerů. Po‑
ptávka po stavebních pozemcích
a brownfieldech jde ruku v ruce
s oživováním realitního trhu.
Realitní projekty s potřebnými
povoleními jsou na trhu mnohem

žádanější než pozemky bez územ‑
ního rozhodnutí. Důvodem jsou
podle developerů zmatky s praž‑
skými stavebními předpisy a další
související legislativou. Příprava
projektů trvá déle.
„Ale platí zde totéž co u pozem‑
ků – zdaleka ne všechny nabízené
projekty jsou vhodné k realizaci,
řada z nich vyžaduje přepracování,
aby na trhu uspěla. To jejich cenu
naopak snižuje,“ doplnil Jankovský.
Kromě zmíněných tří lokalit le‑
tos Central Group koupil tři po‑
zemky ve Vysočanech, dva ve Sto‑
důlkách a po jednom v Horních Mě‑
cholupech a Libni. Největší z nich
byla akvizice projektu s územním
rozhodnutím pro 390 bytů ve Sto‑
důlkách.

Moderní výrobní areál
Choceň, okr. Ústí nad Orlicí

Výběrové řízení

ukončení: 15. 12. 2015

Výrobní hala těsně před dokončením: zast. plocha 4.683 m2,
dvoulodní s přístavky, výstavba pozastavena r. 2014 (chybí
rozvody topení, vrata, schodiště do pater v přístavcích). Administrativní budova čp. 1733: 2 NP, zast. plocha 603 m2, kolaudace r. 2006, datové rozvody, recepce, šatny, jídelna, 11
kanceláří, plyn. kotle. Vlastní trafostanice 35/0,4 kV, plynovod, obecní vodovod, zatím bez ČOV. Vlastní parkoviště i
příjezdová cesta. Pozemky 45.278 m2, celková užitná plocha
5.730 m2 - výroba 4.917 m2, administrativa 813 m2.

Orientační KC:
23.000.000,- Kč (+ DPH)
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Ing. Petr Vácha, 777 707 307, 257 314 251
petrvacha@naxos.cz www.naxos.cz

HN048883

Prodej kanceláří
v polyfunkčním
domě
• Praha 4 - Podolí
• 2 x 300 m2
• 8 garážových stání

T: 224 810 045 | E: info@rak.cz | www.rak.cz
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