




Myšlenku developmentu v Ostravě jsme zvažovali delší dobu, 
ale teprve v roce 2021 k tomu nazrál ten správný čas a zároveň 
přišla i příležitost. Růst cen rezidenčních nemovitostí je za poslední 
pětiletku druhý nejvyšší v Česku. Vyjádřeno v procentech to je 
82% navýšení. Výhodou Ostravy je také to, že je zde stále 
obrovský potenciál a hlad po zcela nových projektech, 
které tady v minulosti nevznikly.

Milan Zavadil, MBA
Milanův celý život je o nemovitostech. Počátky jeho 
podnikání jsou v obchodu se stavebním materiálem, 
přes který se dostal k realitám. V roce 2005 založil 
M&M reality holding a.s., kterou deset let řídil 
a spoluvlastnil. V roce 2015 úspěšně vyexitoval 
a začal se věnovat vlastním projektům. Když se 
na konci roku 2020 byl poprvé podívat na pozemek 
v Ostravě, byl zcela okouzlen a hned věděl, že je to 
to pravé. Je společníkem Ostravské zahrady s.r.o. 
a jeho úkolem ve společnosti je koordinace 
a vize celého projektu.

Patrik Gančarčík, MBA
V roce 2020 založil finanční skupinu PP Financial a.s., 
ve kreré uplatňuje své letité zkušenosti u licencovaného 
obchodníka s cennými papíry, kde se zaměřoval 
na správu aktiv a zhodnocování svěřeného majetku. 
Ostravské zahrady jsou pro něj, jako ostravského 
rodáka, stěžejním investičním cílem a srdcovou 
záležitostí. Patrik je spoluzakladatelem společnosti 
Ostravské zahrady s.r.o., vytváří obchodní strategii, 
zajišťuje vztahy s bankovními subjekty a stará se 
o externí investory projektu.

STOJÍME ZA NOVOU 
REZIDENČNÍ ČTVRTÍ 
V SRDCI OSTRAVY

MYŠLENKA





Vizualizace rezidenční čtvrti v rámci architektonické studie JA/architekti



MILNÍKY REALIZACE

Zahájení projektu proběhlo na počátku roku 2021

Vizualizace nádvoří centrální budovy v rámci architektonické studie JA/architekti



ŽÍT NA EXKLUZIVNÍM MÍSTĚ 
OBKLOPEN ARCHITEKTUROU 
UPROSTŘED ZAHRADY

Bydlet na výjimečném místě uprostřed zeleně a přitom 
si užívat výhody obytného komplexu, který přináší služby 
a vyžití pro celou rodinu, to bylo zadáním pro realizátorky 
architektonické studie Ing. Arch. Andreu Jaškovou 
z JA/architekti a Ing. Arch Evu Vais z EVA VAIS ARCHITEKTI. 
Jedinečnost místa pro život uprostřed Ostravy podpoří 
svojí celistvou koncepcí rezidenční čtvrti také zahradní 
architekt Ing. Ferdinand Lefler z ateliéru Flera.

ZÁMĚR





Vizualizace interiéru v rámci architektonické studie JA/architekti



Urbanistická studie území 
Architektonická studie 01 / 2022

Projekt DUR 10 / 2022

Zahájení prodeje 11 / 2022

Zahájení I. etapy 04 / 2023

Realizace stavby I. etapy 05 / 2023

Kolaudace I. etapy 10 / 2024

Zastavěno celé území 12 / 2026



Nákup pozemku
V srpnu 2021 jsme dokončili celou transakci převodu souboru pozemků v katastru nemovitostí. 
Od této chvíle jsou Ostravské zahrady s.r.o. vlastníkem této exkluzivní lokality.

Studie a výběr architektonické kanceláře
V únoru 2021 jsme dokončili kompletaci podkladů k zadání výběrového řízení na architektonickou 
kancelář. Následné posuzovaní možných kandidátů na realizaci studie přineslo jednoznačné 
rozhodnutí pro Ing. Arch. Andreu Jaškovou z JA/architekti společně s Ing. Arch Evou Vais z EVA 
VAIS ARCHITEKTI. Obě dámy nás zaujaly netradičním pojetím celé lokality, které z tohoto projektu 
vytváří překrásný obytný komplex a to nejen v rámci moravskoslezského kraje. Ostravské zahrady 
a bezprostřední okolí celé residenční čtvrti jsme svěřili vyhlášenému zahradnímu architektovi 
Ing. Ferdinandovi Leflerovi z ateliéru Flera. Ten patří k nejznámějším českým zahradním architektům 
i díky svému televiznímu pořadu Ferdinandovy zahrady. Věříme, že po dokončení celého komplexu 
budeme soupeřit o developerský projekt roku.

www.jaarchitekti.cz 
www.evaarchitekti.cz 
www.flera.cz

Výběr projekční kanceláře
Dodavatelem projektových prací  bude společnost EBM Expert s.r.o., která má bohaté zkušenosti 
s projektováním velkých rezidenčních komplexů. O inženýring se postarají zkušení místní harcovníci 
INKOS Ostrava a.s., kteří mají desítky let zkušeností z celého Ostravska.

www.ebmexpert.cz 
www.inkos-ostrava.cz

Etapizace projektu
Nepouštíme se do výstavby celého komplexu najednou. Projekt je rozdělený do etap. V první etapě 
zahájíme výstavbu cca 50 bytů, kterou můžeme spustit nezávisle na realizaci celé čtvrti a díky tomu 
tak rozložit celou investici a realizaci.

DEVELOPERSKÝ PROJEKT
S PŘESNĚ DEFINOVANÝMI KROKY 
POSTUPNÉ REALIZACE

MILNÍKY

https://www.jaarchitekti.cz
https://evarchitekti.cz
https://www.flera.cz
https://ebmexpert.cz
https://www.inkos-ostrava.cz


Multifunkční a bytový dům Kvartet, který brzy vyroste nedaleko Ostravských zahrad, 
přinese další hodnotné posílení občanské vybavenosti lokality, ať už to bude tančírna, 
knihovna či restaurace. 300m

Výstavba průmyslového parku za více jak 2mld. CZK v lokalitě ostravského Hrušova, 
projekt přinese minimálně 700 nových pracovních míst a je jen kousek od projektu 
Ostravké zahrady. 2 km

Průmyslový developer P3 koupil 40 ha pozemek v ostravských Vítkovicích, vystaví výrobní 
a skladové haly, obchody, showroomy, kanceláře a další zázemí, které nabídnou více 
jak 2000 nových pracovních míst. 4 km

Výstavba v Mošnově u letiště, Panattoni Development Company je jednou z největších 
developerských společností. Lokalita o rozloze téměř 39 ha bude využita jak k výstavbě 
průmyslového parku pro standardní provozy distribuce a lehké výroby, tak pro provozy 
IT, R&D, e-commerce. 27 km

Probíhající výstavba nových budov Ostravské univerzity v centru města na Černé louce. 3km

ROZVOJ LOKALITY V BLÍZKOSTI 
OSTRAVSKÉ ZAHRADY

Komenského sady

Dálnice D1

BUDOUCNOST



Vizualizace obchodních jednotek v rámci architektonické studie JA/architekti



Emitent nesmí vyplácet podíly na zisku nebo jinou formou distribuovat finanční prostředky společníkům 
Emitenta, a to až do úplného splacení všech Dluhopisů.

Emitent se zavazuje pravidelně každých 6 měsíců informovat vlastníky Dluhopisů o dění ve Společnosti 
a o stavu Projektu.

Emitent v souladu s principem tržního odstupu (pravidlo arm’s lenght) nesmí vstupovat do transakcí 
za horších než tržních podmínek.

Název dluhopisu: Ostravské zahrady 7,5/2025 
Emitent: Ostravské zahrady s.r.o. 
ISIN: CZ0003531055 
Měna emise: Kč 
Celkový objem: 25 000 000 Kč 
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 250 000 Kč 
Datum emise: 8. 3 .2021 
Datum splatnosti: 30. 9. 2025 
Úrok: 7,5 % p.a. 
Způsob výplaty: Převodem na účet 
Frekvence výplaty: 15.10.2022, 15.10.2023, 15.10.2024, 15.10.2025 
Typ nabídky: Veřejná podlimitní 
Převoditelnost: Ano / se souhlasem emitenta 
Podoba dluhopisu: Listinná

Určený pro financování soft nákladů developerského projektu. 
Emitent se zavázal k dodržování několika důležitých pravidel, 
která zajišťují ochranu investora po dobu celé investice.

INVESTIČNÍ DLUHOPIS
S JASNÝMI PRAVIDLY

* Návratnost investice je poměr výnosu či změny hodnoty investice k investovanému kapitálu, případně poměr výsledku hospodaření k investicím.

PŘÍLEŽITOST



Upozornění pro investory

Dokument byl zpracován emitentem dluhopisu, společností Ostravské zahrady s.r.o. a poskytuje pouze krátký přehled o jeho aktivitách a aktuálně nabízené emisi. Informace 
obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za investiční či jiné poradenství. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé 
výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty, návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. 
Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně investovanou částku. Informace 
o výnosech jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí, 
společnost však neposkytuje garance o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti.

Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Poznámky



WWW.OSTRAVSKEZAHRADY.CZ
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https://www.ostravskezahrady.cz

