
shodují se zakladatelé  
Jakeš Development, 

bratři Patrik  
a Marek Jakešovi.

Na realitním trhu se pohybují teprve čtvrtým rokem, za tu dobu však 
již stihli zrealizovat řadu úspěšných projektů. Kromě rekonstrukcí  
se v Jakeš Development pouštějí také do novostaveb a v plánu mají 
rovněž rozvoj brownfieldů či projekty v zahraničí. Se zakladateli 
společnosti Patrikem a Markem Jakešovými jsme mluvili o tom,  
co je k developmentu přivedlo, jaké mají vize do budoucna, 
 i jak se jim coby sourozencům ve společné firmě spolupracuje.
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Máte úspěšnou firmu zaměřenou na výrobu autodoplňků a následný prodej přes mezinárodní e-shop. Co vás přivedlo 
k realitnímu developmentu?
Marek Jakeš: Jednoznačně náš strejda Libor Joukl, který začal stavět řadové rodinné domy na naší rodné Vysočině 
a oslovil nás s architektonickým návrhem a následným prodejem. Strejda byl spokojený, přidal se i náš táta a postupně 
jsme nabírali další projekty. V současné době máme diverzifikaci projektů na tři okruhy, a tím je rodina z Vysočiny, 
investoři a své vlastní. 

Patrik Jakeš: Co nás ale také přivedlo k developmentu, je určitě obchodní duch Marka, o čemž svědčí náš záběr pod-
nikání od e-shopu přes virtuální realitu až po 3D tisk. V posledních letech jsme zkoušeli plno nových projektů, ve kte-
rých jsme viděli potenciál. Když se objevil rodinný projekt s nemovitostmi, bylo jasné, kam směřovat všechnu energii.

Jste bratři a současně partneři ve firmě. Jak máte mezi sebou rozdělenou práci?
Patrik Jakeš: Marek je vizionář, vidí potenciál, umí si jít za svým a motivovat své okolí, aby se do projektu ponořilo 
s chutí. Kde by ostatní, a někdy i já, váhali, jak to asi uděláme, on nás svojí vizí vede, a to velmi optimisticky. V současné 
době Marek řeší důležité jednání a schůzky. Já se věnuji operativě, projektům a týmu. Každý vizionář potřebuje svého 
integrátora. 

Marek Jakeš: To zní až moc nadneseně. Rozhodně je to zásluha nás dvou dohromady, skvěle se doplňujeme. Máme 
k sobě velmi blízko a často u jednání víme, jak druhý bude reagovat, co řekne a co si o tom myslí. Jakýsi druh empatie a pro-
vázanosti. Také nutno říct, že na projektech pracuje blízká rodina a náš skvělý tým, bez kterých bychom to sami nezvládli.

Celkem rychle se vám podařilo vytvořit si portfolio hned několika projektů v menších městech po celé republice. Jak 
náročné je řízení takto diverzifikované firmy?
Marek Jakeš: Určitě je to náročné. Často večer přemýšlím nad našimi projekty a přepočítávám harmonogramy a náklady. 
Jakmile vidím prostor pro další růst, jdeme do toho. Dobře a vtipně to psali ve Forbesu, že developeři své peníze stále 
investují do nových projektů. Zatím s bratrem nemáme rodiny s dětmi, tak se snažíme co nejvíc zabrat nyní.

Patrik Jakeš: Citoval bych zde bývalého pilota formule 1 Maria Andrettiho: „Pokud se všechno zdá pod kontro-
lou, nejedeš dostatečně rychle“. Občas mám stejný pocit. Je dost práce a náš tým se za poslední rok zdvojnásobil z pěti 
na jedenáct. Noví kolegové a zkušenosti, více delegace a koordinace.

V Kutné Hoře jste se pustili do přetvoření Strakoschovy továrny do bytového domu. Jak hodnotíte spolupráci s místními 
památkáři a úřady?
Patrik Jakeš: To je velmi dobrá otázka, protože jak se všude straší, že úřady jsou nepříjemné, tak v Kutné Hoře jsou 
všichni tak ochotní a milí, že je všude chválíme. Každý úřad s námi komunikuje s úsměvem a bez jakýchkoliv problémů, 
včetně doktora Pospíšila z Národního památkového ústavu, který na UNESCO v Kutné Hoře dohlíží.

Marek Jakeš: Vždy se snažíme náš záměr předem a osobně odprezentovat a konzultovat. Dopředu tedy známe 
možné limity záměru a víme, na jaké body se máme víc zaměřit. Vnímáme to jako velkou výhodu oproti menším 
developerům, kteří na úřad a dotčené orgány donesou projektovou dokumentaci a čekají, co si úřady vymyslí za pro-
blémy, pak bojují a stěžují si. V každém městě jsme noví, a proto je důležité na začátku představit nás a naše záměry, 
kterými je vždy vytvoření kvalitního bydlení. Komu by se to nelíbilo?

Kolínský projekt Gemini je také přestavbou historického domu, v tomto případě funkcionalistického. Jsou rekonstrukce 
historických staveb tím, co vás na developmentu baví?
Patrik Jakeš: Práce architekta je krásná v  její různorodosti. Každá stavba je jedinečná, ať už je to novostavba nebo 
rekonstrukce. Rekonstrukce má ale jednu velkou výhodu, kdy část zadání již máte danou a nemusíte řešit architekto-
nicky-urbanistické návaznosti, jako u novostavby. V uvozovkách vlastně stačí jen charakter budovy správně číst a dát jí 
moderní vzhled a nové prvky, nebo například dostavbu. Samozřejmě, rekonstrukce je strašák pro stavbu, která se skry-
tými vadami může zkomplikovat a prodražit.

V Havlíčkové Brodě nebo Humpolci jste se naopak pustili do nové výstavby. Co je vám bližší, rekonstrukce nebo no- 
vostavby?
Marek Jakeš: V základě je nám to jedno, baví nás oboje, vždy cílíme na kvalitní výsledek. Při nové výstavbě vnímáme 
delší povolovací proces, i když není tak dlouhý jako v Praze. Na druhou stranu je vždy jednodušší postavit nový dům, 
než operativně řešit shnilé trámy, vlhkou spodní stavbu, nedej Bože nízkou únosnost základové spáry při dostavbě dal-
ších pater.

Marek Jakeš

Patrik Jakeš
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Chystáte se i do větších měst?
Patrik Jakeš: Ano, máme velké plány do dalších let. Jedním z nich je se stát prověřeným developerem s dobrým jmé-
nem ve Středočeském kraji, Vysočině, druhým pak dostat se do Prahy. Poslední rok se proto zaměřujeme na pražské 
nabídky a hned jak dokončíme současné projekty, jdeme do Prahy. Samozřejmě, že stále hledáme projekty také ve vět-
ších městech, jako jsou Jihlava, Třebíč, Kolín, Mladá Boleslav a mnoho dalších.

S jakými největšími výzvami se v developmentu setkáváte?
Marek Jakeš: Největší výzva je to vše ustát, neustále vyhodnocovat možná rizika, dynamicky se přizpůsobovat a nedělat 
velké chyby. V současné době nás čekají tři kolaudace během třech měsíců, do toho povolování třech nových staveb, 
a ještě vyhlížet další projekty, které často rozhodují v rychlosti jednání.

Jste oba velmi mladí nejen v realitním developmentu. Kde se vidíte za dvacet až třicet let?
Marek Jakeš: Jak říká Patrik, plány máme velké, a proto tomu věnujeme skoro všechen svůj čas. Pokud se bavíme v čís-
lech, tak do čtyř let chceme zpětinásobit objem našich projektů, tedy prodávat ročně dvě stě padesát až tři sta bytů 
po celé České republice, primárně na Vysočině, ve Středočeském kraji a Praze. Obratově se tak chceme dostat přes 
miliardu korun. 

Patrik Jakeš: Naše hlavní vize je rozhodně být velkými a  spolehlivými developery, a  tím se dostat mezi velké 
hráče. Navrhovat a stavět velká rozvojová území, spolupracovat se světovými architektonickými kancelářemi a uměl-
ci jak ze zahraničí, tak z Česka. Stát se investiční společností a rozšiřovat své portfolio. Těším se na náš první větší 
brownfield, výškovou budovu s názvem „Jakes Tower“ a zahraniční projekty u moře.

Marek Jakeš: Díky celé rodině, která je do podnikání zapojena, máme zápal růst a stát se jedničkou na trhu.

Projekty: 1.–2. Gemini Kolín; 3. Rezidence Masarykova; 4. Panorama Rozkošská; 5.–6. Rezidence Nové 
Jirny; 7.–8. Strakoschova vila
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