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MILÍ PŘÁTELÉ,
vy, kteří sledujete naše
sociální sítě a web už víte,
jaký úspěch zaznamenal
v průběhu tohoto roku náš
rodinný dům v Neveklově.
Lapidární dům s opalovanou černou fasádou
v průběhu letošního jara
a léta sbíral jednu cenu
za druhou. European Iconic
Award, Dřevostavba roku,
Stavba roku Středočeského kraje, celostátní Stavba
roku… k tomu řada zmínek
v zahraničních i tuzemských
médiích… Celkově je tento
projekt „hrdinou roku“ a my
jsme pyšní na to, že důvěra
našeho klienta našla tak
širokou a pozitivní odezvu.
Od rodinných domů a obytných interiérů, kterými jsme
vás v předchozích měsících
zásobovali v AKA Stories,
vás dnes zvu do kanceláře.

i es
r
stopláekonomickou. Deloitte
nuje obsadit v budově I přes
12 000 m2, tedy více než
80 % celkové pronajímatelné plochy budovy.
My jsme projekt pro Deloitte využili a připravili pro vás
speciální toto „office“ číslo
AKA Stories. Protože řada
z vás pracuje v kancelářích,
dovolte mi nyní podrobně
vám představit náš přístup
k navrhování kanceláří.
V ateliéru jsme kancelářských interiérů navrhli tisíce
metrů čtverečních a za léta
práce máme vlastní know-how, jak vytvořit kvalitní
a krásné pracovní prostředí.
Pojďte se mnou teď na kávu
a přijměte pozvání do kanceláří podle AKA.
Přeji Vám krásné babí léto.

Největším projektem, na
kterém nyní intenzivně pracujeme, je projekt nových
kanceláří pro poradenskou
společnost Deloitte.
Jen ve stručnosti: společnost Deloitte přestěhuje
své pražské sídlo do nových
kanceláří v projektu Churchill. Ten staví od listopadu
loňského roku společnost
Penta mezi Hlavním nádražím a Vysokou školou

Váš, Michal
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AKA Stories:
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O kancelářích

4

Když přijdete k nám
do ateliéru a zeptáte se
mne, co dělá Ateliér Kunc
Architects, odpovím vám
velmi jednoduše:
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„Navrhujeme interiéry domy,
kanceláře… hlavně ale navrhujeme
prostor. Věnujeme se především
bydlení, interiéru. To je základ naší
architektury: interiér je o bydlení
a bydlení to je pohoda, domov.“
5

„Prostor, který má
připomínat místo,
kde byste rádi trávili
dobrou dovolenou.“
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Ano, to je hlavní krédo našich
návrhů a realizací, to je naše
fungující filozofie. Bydlení je
základ naší práce. Architektura
zevnitř. Vytváříme stylové, ležérní
interiéry, ve kterých se pohodlně
žije. Jednoduše tak jako na dobré
dovolené, ze které se nebudete
chtít vracet.
6

Proč mluvíme o bydlení?
Protože všechno to, co jsem dosud řekl, spolu
s navrhováním pracovního prostředí velmi úzce souvisí.
Vytvoříme-li pracovní prostředí s emocí pohody,
co nejbližší našemu domovu, našemu přirozenému
životu, získáme víc. Od lidí, kteří v něm pracují.
Velmi výrazně zvýšíme jejich motivaci, zájem a výkon.
Je to vyzkoušené.
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Jsme
tvůrci
emocí.
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Je to zdánlivý
protimluv?
Kancelář, která
nemusí vypadat
jako kanceláří?
V ateliéru máme dnes už obrovské
zkušenosti a denně vidíme, jak
se přístup k navrhování interiérů
proměnil. Dramaticky proměnil.
Nebudu mluvit o materiálech,
nových technologiích a o metrech
čtverečních. Budu mluvit o lidech,
protože lidé mne na architektonické
práci zajímají nejvíce.
V mém ateliéru se řadu let
zabýváme tím, jak propojit
práci v kanceláři s tím, jak jsou
koncipované developerské office
projekty. Jak spojit ekonomiku
provozu a celkové investice
s efektivitou práce. Jak správně
naplnit požadavky na moderní
pracovní prostředí. A jak to celé
udělat v zajímavém stylu.
Příjemné, prostě místo nejen pro
práci, ale i pro život. A to je to
hlavní, co vám chci nyní představit:
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Jak propojit navrhování kanceláří
s každodenním životem
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To, jak lidé žijí, pracují a baví se, se mění. Stále více lidí chce mít ve
svých životech větší smysl, chtějí více spolupracovat a těšit se ze života.
Budou se měnit pracovní prostředí a služby, aby odpovídaly
zaměstnancům příští generace. Chci vám ukázat, proč je důležité
k tomuto procesu přizvat architekta úplně na začátku, před výběrem
budovy, místa.
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Jak se mění svět
kancelářské práce
Všichni nejspíš znáte projekt nových kanceláří
Deloitte v centru Prahy. V ateliéru se mu
teď věnujeme naplno a já na něm chci za
chvíli ukázat vývoj a způsob, jakým dnes
navrhujeme kanceláře.
Protože úspěch toho, jak dobře navrhnout
kancelář, je podle mne někde úplně jinde než
v testfittech. Úspěch není v tom, jestli se
vejde určitý počet lidí do spaceplanu. Vytvořte
lidem prostředí co nejbližší jejich domovu,
dejte mu atmosféru, zbořte zeď mezi tím, kde
je práce a kde je doma. To je výzva
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a motivace. Dnes je přece – ve většině
případů, neříkám, že vždy – jedno, odkud
pracujete. Částečně z domu, z kavárny,
z tabletu na cestě… Stírá se rozdíl mezi
pracovním a domácím prostředím, mohutně
narůstá počet lidí, kteří pracují a budou
pracovat v coworkingu, sdíleném prostoru.
Firmy jako WeWork určují trend a vývoj,
startupy chtějí vyrůst do velkých firem a velké
firmy chtějí vypadat jako startupy. Všichni
chtějí pracovat spolu, v motivujícím prostředí
a v pohodě.

s

Tedy říkám: udělejme si z kanceláře nenásilně
druhý domov, stejně kvalitní prostředí jaké
chceme mít doma.… Vytvořme prostředí živé
kanceláře (někdy také používáme termín
living office). Propojme pracovní a privátní
svět, protože tak budeme spokojenější
a výkonnější. Já vám nyní chci představit
naše přemýšlení a vývoj, který v Ateliéru Kunc
považujeme za budoucnost kancelářského
space planningu a navrhování.
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O smyslu
navrhování
kanceláře
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U mne jednoznačně převažuje chuť
pracovat s openspace. Oproti uzavřeným
buňkám kanceláří navrhujeme krajinu:
landscape. Koncept openspace slouží jako
základ, je to 'plato' pro mnoho různých
prostředí. Vytváříme tedy living landscape.
Je to koncept bytí, práce, života. Vycházíme
při tom z přírody a z přirozeného,
skutečného světa. Práce je virtuální, mohu
pracovat z mnoha míst podle potřeby.
Landscape office musí umět kopírovat
normální život a jeho projevy. Ideálně setřít
rozdíl mezi prací a domovem.
Navrhujeme tak, že společně debatujeme,
popisujeme typická pracovní prostředí
v kanceláři, a jak se vyvíjejí. Pracovní místa,
krátké povídání, porady, místo na kávu,
myšlenky… Hledáme typické pracovní
situace: malý meeting s obrazovkou, místo
pro povídání, sdělování okamžitých nápadů
a myšlenek. Typické místo pro rutinní práci,
posílání a odpovídání na maily. Místo pro
soustředění, zastavení se, rozmýšlení. Místo
pro projektový tým. Jeden časově omezený
projekt, k němu vytvořená skupina lidí.
A zde tedy používáme open space jako
plato, jako krajinu, na níž kreativně a podle
potřeby stavíme jednotlivé prostředí, malé
buňky s rozdílnou funkcí a designem. Podle
zaměření firmy jde o to navrhnout typy
a počty buněk, vytvořit tak originální
koncept a spaceplan, umožňující růst
a zároveň variabilitu.
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Vývoj kancelářských
prostor pro
společnost Deloitte
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Kanceláře globální společnosti Deloitte
v pražském administrativním centru
v sobě nesou pro nás architekty úkol naplnit
korporátní styl velké společnosti a vytvořit
pracovní prostředí a design pro několik set lidí.
Pro tak velkou společnost je důležité začít
plánovat už při výběru správné administrativní
budovy. Je potřeba mít možnost projektově,
architektonicky zasahovat do celkového
provozu a uspořádání samotné budovy.
Dlouho před dokončením.
Měli jsme to štěstí že jsme byli přizváni ke
spolupráci již nad konceptem fungování který
navrhla společnost Colliers International
a společně s britským studiem MCM
Architecture jsme ho rozpracovali.
Naše koncepce landscape office funguje pro
společnosti, které si pronajímají jednotlivá
patra bez propojení, kde se pak navrhuje
a vytváří krajina. Pomocí „plat“ jsme takto
řešili kanceláře i pro pro jiné velké nadnárodní
společnosti v Praze.
Pokud ale lze pracovat i s vertikálním
propojením, vlastně s prostorem ve 3D, pak
přistupujeme k celkové koncepci úplně jinak.
Hlavním prvkem je komunikace napříč celou
firmou, spojení a prolínání všech oddělení.
Představte si strom. Kmen stromu s větvemi,
prorůstající organicky celou budovou.
To je vize této naší koncepce.
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Jak toho dosáhnout? Jádrem každého patra se stává
multispace – hub – vytvářející svoji vlastní kulturu, který
je navázán na ústřední schodiště s výtahy a všechny
ostatní huby v jednotlivých patrech. Je to centrum
s kavárnou a nízkým sezením. Tady se konají spontánní
schůzky, je tady tiskové a kopírovací zázemí, lockery
a šatny jsou navázané funkce. Toto místo je o hlavně
o setkávání, společné kávě, neformálním jednání. A také
to podpora sdílení: najdu si vždycky místo, jaké potřebuji
pro svoji práci napříč všemi patry. Klasické pracovní
místo hledám, až když skutečně potřebuji soustředění
a klid na dotažení svého projektu, úkolu. Nebo když
potřebuji být u svého „mateřského“ týmu.

Tyto „core týmy" jsou vždy umístěny mimo hub a tvoří
zálivové open space, kde je požadovaný klid a zázemí.
Tímto se segregují po funkční stránce typy práce hlučné
(typ kavárna) versus soustředění = klasické pracoviště.
Core tým má vlastní základnu, kolem které se „točí“
a nabaluje příslušné oddělení.
Je to coworking napříč firmou versus klienti versus start
up projekty. Je to změna filozofie práce, změny v designu
interiéru probíhají až na základě konceptu fungování.
Je to přechod z klasického openspace k definovaným
místům v prostoru. Je to pracovní prostředí, které se
vytváří typově samo přímo z potřeb daného týmu.
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Deloitte má celé jedno patro
navržené pro tyto aktivity.
Nikdo neví přesně, co bude
část firmy dělat za rok,
jaké projekty a nové týmy
vzniknou. Tyto prostory jsou
přesně určeny na všechny
možné projekty / nové
produkty, ať už krátkodobé,
interní nebo s klientem.
Prostor pro dlouhodobé
kampaně, kde je nutné
zajištění maximální variability
a vlastního zázemí, soukromí
nebo bezpečnosti. Důležitá je
návaznost na hlavní "Deloitte
Cafe" v atriu v přízemí.
Tady jde o klientskou zónu,
trainning zónu s terasou
a famózním výhledem na
panorama Prahy – vše tvoří
jeden provázaný funkční celek.
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Měli jsme

3
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cíle:
1

VYBRAT SPRÁVNOU
BUDOVU + MÍT MOŽNOST
OVLIVNIT JEJÍ VNITŘNÍ
FUNGOVÁNÍ.

2
S KLIENTEM
A JEHO PORADCI
IMPLEMENTOVAT NOVÝ
ZPŮSOB FILOZOFIE
PRÁCE.

3
PŘINÉST VIDITELNOU
POHODU PROSTŘEDÍ
PRO PRÁCI. VŠE SE
ZAMĚŘENÍM NA LIDI
A NA ŽIVOT.
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Shrnutí
Kanceláře
podle AKA

+

Kancelářský prostor jako obytná krajina motivuje
zaměstnance k lepším výkonům, protože stírá rozdíl mezi
pracovním a 'doma' tedy pracujeme, protože nás to baví.

+

Architektem správně připravený spaceplan ušetří
významné finanční prostředky.

+

Pokud budete spolupracovat s architektem, vždy vybírejte
studio, které už má konkrétní zkušenosti s realizací
kanceláří, ale velkých kanceláří, protože jen na větších
projektech se architekt naučí jak pracovat správně
s prostorem.
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"Jsme tvůrci emocí,
nejen v kancelářském
prostoru."
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"Navrhujeme domy, kanceláře…
navrhujeme prostor. Prostor, který
má především připomínat místo,
kde trávíte dobrou dovolenou."

18

"Kancelářský prostor jako obytná
krajina motivuje zaměstnance
k lepším výkonům."
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"Základem naší koncepce
jsou jednotlivé HUBy
jako srdce firmy."
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"Pokud budete spolupracovat
s architektem, vždy vybírejte studio,
které už má konkrétní zkušenosti
s realizací kanceláří."

s
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Projekt
Deloitte

rie
o
t
s

s

Kanceláře budou vybaveny moderními ekologickými
technologiemi. Poběží v nich inteligentní distribuce
vzduchu a pro zálivku i splachování toalet bude
využíváno dešťové vody. Mimo jiné i proto budova
získala certifikaci LEED Gold.
„Při projektování nových kanceláří vycházíme z průzkumu
mezi zaměstnanci i zkušeností zahraničních kolegů. Nový
koncept kanceláří akcentuje spolupráci, kreativitu a flexibilitu.
Větší důraz klademe i na „well being“ zaměstnanců –
budeme mít například vlastní posilovnu nebo střešní terasu
s výhledem na Pražský hrad. Naši zaměstnanci i klienti se
jednoduše mají na co těšit,” říká Jan Stehlík, provozní ředitel
společnosti Deloitte ČR.
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Další
kancelářské
projekty
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V ateliéru také pracujeme na
dalších zajímavých kancelářských
projektech. Jeden z nejzajímavějších
jsou nové kanceláře pro Red Bull,
které vám představíme
v některém z dalších čísel
AKA Stories.
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Členové
týmu
Michal Kunc

Michal Matějíček

Petr Tesař

Lucie Eisová
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Mirka Fiedlerová

Jana Šandallová

Michal Sůva
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js@atelierkunc.com

ms@atelierkunc.com

Ondřej Jelínek

Norbert Bačo

oj@atelierkunc.com

nb@atelierkunc.com
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ADRESA NAD SPÁDEM 650/12, 147 00 PRAHA 4 — PODOLÍ / TEL +420 733 536 685 / EMAIL AK@ATELIERKUNC.COM / WEB WWW.ATELIERKUNC.COM
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adresa
ateliéru
Nad Spádem 650/12,
147 00 Praha 4 — Podolí

tel
email

+420 733 536 685
ak@atelierkunc.com

web

www.atelierkunc.com
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SLEDUJTE
AKA STORIES.
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Děkujeme
za vaši důvěru,
díky které se
můžeme věnovat
naší práci
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