
Olena YakubOvYch z Y&T 
PrOPerTY InvesTmenT zastupuje 
projekt Art Rezidence u Divadla. Tamní 
výjimečné nadstandardní byty navrhla, 

dala jim novou tvář, vdechla jim život. 
Propojila design s mladým uměním, 

změnila tradiční pražský činžovní dům 
k modernímu prostoru k bydlení. víme, 
jak se jí líbí v developerském světě 

a co plánuje do budoucna.

166 | sPecIální InzerTní PrOjekT | LUXURY GUIDE

ak jste se dostala do Čech a do Prahy?
Moje maminka je původem z Čech, proto je čeština pro 
mne druhým mateřským jazykem. Už jako malá jsem 
sem jezdila navštěvovat příbuzné, zejména tetu, která 
bydlela v nádherném pavlačovém domě v Praze v ulici 
Na Pořičí. Když se mi před sedmi lety podařilo jako je-
diné z mnoha uchazečů získat stipendium Ministerstva 
školství ČR na Univerzitě Karlově, pojala jsem to nejen 
jako svou velkou životní příležitost, ale i  jako možnost 
být ve městě, které mám tak ráda  – v Praze.

- A proč jste se rozhodla právě pro developerské projekty, 
jaká cesta vás vedla k nim? 

Již od prvních dnů své kariéry mě lákal obchod a  komunikace 
se zákazníkem, ráda poznávám nové lidi a  přijímám nové výzvy. 
Společnost Y & T začala působit na realitním trhu v počátcích eko-
nomické krize, kdy na tomto trhu byla spousta nekvalitních bytů, 
postavených během předchozího realitního boomu. Během tohoto 
období se ale realitní trh zásadním způsobem změnil, přičemž z dů-
vodu převisu nabídky zákazník požadoval od developera lepší pro-
dukt, než který mu však byl developer schopen nebo ochoten nabíd-

nout. A z důvodu tohoto markantního nesouladu jsme začali reali-
zovat naše projekty.

- Proč vás jako designérku láká právě Praha? Proč ne třeba Paříž, Vídeň...?
Architektura Prahy je rozmanitá a inspirující, každý byt či dům, na ně-
mž jsme pracovali či pracujeme, má svůj jedinečný styl a  atmosféru. 
Když se poprvé přijdu podívat do vybydleného či prázdného domu ne-
bo bytu, dokážu si během chvíle představit, jaká bude jeho budoucí dis-
pozice, jaké budou barvy stěn, co bude hlavní dominantou tohoto pro-
storu, včetně takových detailů, jako je případný design klik na dveřích.

- Jak se vy sama podílíte na návrzích rekonstrukcí? 
Design a dispozice našich projektů vytvářím osobně, technickou strán-
ku pak zajišťují odborníci  pracující pro Y & T Property Investment.

- Art Rezidence u Divadla je váš první projekt tohoto druhu? 
Společnost Y & T má za sebou již mnoho realizací, nicméně projekt Art 
Rezidence u Divadla byl ojedinělý zejména v tom, že investor nijak ne-
zasahoval do návrhu a následné realizace, takže nedocházelo k omezo-
vání tvůrčí invence designérů a architektů. Z tohoto spojení investora 
a naší společnosti Y & T vznikly tyto jedinečné byty – Galerie, Mozaika, 
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L’Art de vivre. ojedinělá je ale i lokalita sama. Je nesmírně inspirující. 
Poblíž projektu  se nachází mnoho galerii, divadel, architektonických 
památek, ale hlavním důvodem byla především naše snaha o podporu 
českých talentovaných umělců, jako je malířka Ira Svobodová.

- Jedna věc je profesionální rekonstrukce, druhá její prezentace. I na té si 
dáváte tolik záležet?
Ano, uvedení projektu na trh jsem spojila s  akcí „Art meets Design“, 
které se s  Y & T se taky zúčastnili i  jiní partneři, jako škola vaření 
Laboratorio Riccarda Lucqueho – majitele italských restaurací, český 
výrobce lustrů Preciosa a malířka Ira Svobodová. cílem akce „Art meets 
Design“ bylo předvést design spolu s uměním a  jejich nezastupitelnou 
roli v našem každodenním životě: vytváření interiéru bydlení, zařizovaní 
uměleckými předměty a  díly, designovými prvky, a  v  neposlední řadě 
vaření a s tím spojené aranžmá pokrmů a jejich servírování. Pro tuto akci 
jsem vybrala partnery, které mohu osobně bez váhaní doporučit.

- Vaše společnost Y & T Property Investment se zaměřuje na prodej, design 
a development nemovitostí v těch nejlepších lokalitách hlavního města. Jak 
tyto aktivity mezi sebou souvisí a jaké nabízejí možnosti pro klienty?
Naše společnost nabízí kupujícím odborné poradenství při nákupu jak 

dokončených jednotek, tak i bytů ve stavu tzv. „shall & core“, během ně-
hož si mohou budoucí majitelé vybrat různé realizace projektu, včetně 
možnosti dokončení interiéru na klíč.  Jsme přesvědčení, že nemovitosti 
dobře zvolené při jejich nákupu a následně vkusně zrenovované jsou jako 
diamanty –  to jest „navždy“, proto vybíráme do našeho portfolia jen  ty 
projekty, které vykazují pro zákazníka vyšší potenciál zhodnocení a při-
dané hodnoty. A jen pro informaci, v současné době pracujeme na nád-
herném činžovním domě v žádané lokalitě Prahy 1, jehož bytové jednot-
ky plánujeme nabídnout veřejnosti již v následujícím roce 2014.

- Inspirujete se v zahraničí?
Ano, v  příštím roce bych chtěla strávit více času v  Londýně a  New 
Yorku. Jsou to velice krásná a inspirující města, které umožní načerpat 
nové postřehy a zkušenosti. Na akci  „Art meets Design“ bylo několik 
agentur a  investorů z  těchto překrásných měst, kteří projevili zájem 
navázat s námi bližší spolupráci.

- Když si vy sama vybíráte bydlení, co je pro vás důležité? 
Pro mne je podstatný především první dojem, jak se na tomto místě 
cítím, jakou vyzařuje energii, respektive představím si sama sebe, jak 
žiji na tomto jedinečném místě.
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j foto: byt « ĺ árt de vivre », art rezidence u divadla


