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Jedním z vašich současných projektů je novostavba Paláce Magnum
v Brně. Jde o bytový, nebo kancelářský objekt?
Palác Magnum je téměř dokončená kancelářská budova v Orlí ulici,

kterou jsme začali stavět na spekulativní bázi a v současné době ji máme
ze 40 % obsazenou. Jde celkem o 3 500 m2 komerčních ploch s jasnou
převahou kancelářských prostor ve formě „open space“. Novostavba se
nachází ve vnitřní zóně města, na samém okraji jeho památkové zóny.
Její součástí je i 41 podzemních parkovacích míst. Financujeme ji zčásti
sami a zčásti bankovním úvěrem. Celkové investiční náklady se pohybují
kolem 160 mil. korun. Projekt je v současnosti těsně před dokončením.

Budova se svým vzhledem snaží zapadnout do existující zástavby. Jaké
jsou podmínky, aby vás úředníci pustili do takové blízkosti centra?

Součástí této stavby byla podmínka architektonické soutěže, která
vyplývala z vyhlášky města Brna. Autorem vítězného návrhu je ing. arch.
Boris Hála. V podstatě i samotná soutěž nás nutila jít do tohoto projektu
spekulativně, protože do vyhlášení samozřejmě definitivní podobu bu-
dovy neznáte.

Proč se vlastně nechováte jako klasický developer, který maximalizuje
svůj zisk v co nejkratším časovém období, a nemovitosti si necháváte?

Existuje celá řada důvodů, ale pro klienty je nejdůležitější jedině: Díky
našemu vlastnictví a správě majetku mu jsme schopni nabídnout špičku
a nemusí za provoz a s ním spojené služby platit zprostředkovateli. Druhým
důvodem byla skutečnost, že jsme chtěli vytvořit něco na způsob nemovi-
tostního fondu, který budeme sami obhospodařovat. Konečně třetím důvo-
dem je, že třeba u rezidenčních projektů se bytových jednotek můžete zba-
vit prakticky kdykoli. Naší filozofií nejsou tzv. „krátké peníze“.

Teď jste narážel na rezidenční projekt Anenské terasy v Brně, který zís-
kal před dvěma lety cenu Stavba roku v Jihomoravském kraji?

Ano, tento rezidenční projekt jsme odkoupili v rozpracované fázi
a obchodně jsme ho uchopili jako nájemní bydlení. V současné době

pronajímáme celkem 61 bytových jednotek v nadstandardu a komerční
restaurační plochy v parteru. V současnosti patří restaurace v tomto domě
mezi jedny z nejlepších v Brně. O bytové jednotky je zájem, měli jsme
mnoho nabídek na jejich prodej, ale rozhodli jsme se ponechat si je.
Kvalitu totiž prodáte vždy.

Vraťme se k projektům, které jsou v historickém jádru města. Jací klienti
o ně mají zájem?

Obecně lze říci, že do rekonstruovaných kancelářských prostor
v památkové zóně přicházejí především konzervativní klienti, jako jsou
poradenské kanceláře, advokáti nebo finančníci. Co se týká retailových
ploch, tak tam je skladba klientů především o renomé. V současnosti jsou
našimi klienty například řetězce H&M, ZARA nebo SPARKYS. Tyto
značky do center měst prostě chtějí. Nezastírám, že někdy není jednání
s památkáři jednoduché, ale mohu jasně prohlásit, že chceme genius loci
města Brna opravdu zachovat a nenarušovat jej, to bychom byli sami
proti sobě.

To znamená, že v rámci rekonstrukcí vycházíte z historie…
Ano, dá se říci, že známe detaily každého domu, který opravujeme.

V bývalém hotelu Evropa, který vlastníme, došlo např. v 30. letech k vý-
buchu dynamitu, zcela paradoxně kvůli nešťastné lásce. Dodnes má jed-
nu strany fasády odlišnou. To k historii každého domu či města prostě
a jednoduše patří.

Jaká je struktura vašich společností zahrnutých do skupiny pod značku
Magnum?

V současnosti máme celkem 17 společností, které zajišťují realizaci,
provoz a následnou správu budov. Přesto že se naše investiční a de-
veloperské aktivity primárně soustřeďují na moravskou metropoli, rozví-
jíme další činnost například v Pardubicích nebo v Praze.
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PŘED ŠESTI LETY VSTOUPILA BRNĚNSKÁ SPOLEČNOST
MAGNUM NA DEVELOPERSKÝ TRH. V SOUČASNÉ
DOBĚ DRŽÍ PRIM MEZI OSTATNÍMI SOUKROMÝMI
INVESTORY V HISTORICKÉM CENTRU MORAVSKÉ
METROPOLE. PODLE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
ING. MIROSLAVA VYMAZALA JE FILOZOFIE SPOLEČNOSTI
JEDNODUCHÁ A ODVÍJÍ SE OD SKUTEČNOSTI, ŽE
NEMOVITOSTI ZŮSTÁVAJÍ V JEJÍM VLASTNÍM MAJETKOVÉM
PORTFOLIU. „NEZAJÍMÁ NÁS PERIFERIE. A DÁ SE
V OBECNÉ ROVINĚ ŘÍCI, ŽE S KAŽDÝM DALŠÍM
HODNOTNÝM PROJEKTEMV CENTRU SI SAMI ZVYŠUJEME
HODNOTU NAŠICH PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ, KTERÉ
ČASTO PATŘÍ MEZI PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ,“ ŘEKL.

One of your current projects is the new
construction of the Magnum Palace
in Brno. Is it a residential or an
administrative building?

The Magnum Palace is almost
a completed administrative building
situated in Orlí Street, which we started
building on a speculative basis and 40%
of its premises are currently leased. The
building offers a total of 3,500 sq m
of administrative premises with
a predominance of open space premises.
The new building is located in the inner
zone of the town, on the very edge of

the monumental zone. It also includes
41 underground parking places. We
finance it partly ourselves and partly via
mortgage. Total investment costs are
somewhere around CZK 160 million.
The project is at this time just being
completed.

The building is attempting to fit in
with its appearance in the existing
housing development. What are the
conditions for officials to let you
within such vicinity of the centre?

This construction came with the
condition of an architectural tender,
which stemmed from the municipal
ordinance of Brno. The winning project
was designed by Ing. architect Boris
Hála. The tender alone basically made
us enter this project on a speculative
basis as one doesn’t actually know
what will be the final appearance of
the building until the annunciation of
the tender.

Why don’t you behave as a classic
developer who maximises profits in
the shortest possible time and keeps
the properties?

There is a whole range of reasons but
the most important thing for the client
is: We are able to provide clients, due
to our ownership and facility management,
with the best and they don’t need to
pay a mediator for the operation and
services associated with it. The second
reason was the fact that we wanted
to create something such as real

estate stock, which we will work with
ourselves. And the third reason is that
you can actually dispose of residential
units in residential projects at practically
any time. Our philosophy is not within
so called ‘short money’.

Were you now hinting about the
residential project of Anenské terasy
in Brno, which was awarded two years
ago with the Building of the Year award
in the South-Moravian region.

Yes, we purchased this residential
project at an unfinished phase and
conceived it from a business point of
view as rental housing. At this time,
we have 61 above standard residential
units leased as well as the commercial
restaurant premises in the parterre.
The restaurant located in this building
currently belongs amongst one of the
best in Brno. There is definite interest
in the residential units. We received
a lot of offers for their sale but have
decided to keep them as quality always
sells.

Let’s get back to those projects that
are in the historical centre of the
town. What clients show interest in
them?

One can generally say that those
reconstructed administrative premises
within the monumental zone are mainly
acquired by conservative clients such
as consultancy companies, solicitors
and financiers. With regards to retail
areas, the structure of clients is mainly

about prestige. Our clients currently
include the well known chains of H&M,
ZARA and SPARKYS. Those brands don’t
simply want to go into the centres.
I don’t conceal the fact that negotiating
with conservationists is sometimes not
easy but I can say clearly that we really
want to preserve the genius loci of the
town of Brno and not to disturb it. We
would certainly be going against ourselves
there.

That means that you stem within the
reconstruction from history...

Yes. One can say that we know the
details of each building we reconstruct.
The former Evropa Hotel, which we
own, experienced a dynamic explosion
in the 1930’s and the paradox is that it
was for unhappy love. One side of the
facade has since been different. This
simply belongs to the history of each
building or town.

What is the structure of your companies
included within the group under the
brand name of Magnum?

At the present time, we have 17 com-
panies which provide realisations,
operations and subsequent facility
management. Despite the fact that our
investment and development activities
are primarily focused in the Moravian
metropolis, we have also developed other
activities in Pardubice and Prague.
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The company of Magnum from Brno entered the development market six years ago. They
are currently regarded as the prime company amongst other private investors in the
historical centre of the Moravian metropolis. Ing. Miroslav Vymazal, Chairman of the
Board, believes that the company’s philosophy is simple and stems from the fact that
properties remain within their own asset portfolio. “We aren’t interested in peripheries.
And it is certainly possible to say that we increase the value of our adjacent properties,
which are often listed, with every other valuable project carried out in the centre,” he said.

Kvalita se
prodá vždy…

Quality will

always sell …


