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téma: Kanceláře
v novém světě

1

3

rie
o
t
s

s

EDITORIAL:
MICHAL KUNC O KANCELÁŘÍCH
(V NOVÉ SITUACI)
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MILÍ PŘÁTELÉ,
když jsme se potkali na stránkách AKA Stories
naposledy, bylo to v jiném světě. V únoru jsme si
v poklidu začátku nového roku chystali další vydání
našeho časopisu. Pracovali jsme na dalších projektech
a zdálo se, že vše bude jako doposud. Více práce, nové
projekty, skvělí klienti.
Střih.
Je první březnový týden. Následující dva měsíce potom
jste zažili stejně jako my v jiném světě. Byl a do jisté
míry stále je to svět nových konstelací. Odteď bude
leccos jinak.
Zatím nevíme, jak. Ale je jisté, že jinak. Na nějaké
hodnocení nebo postoj je brzy a my – stejně jako nejspíš
vy – nevíme, jak se promění naše práce. Jak bude
architektura fungovat v nových podmínkách. V nových
vztazích a nastavení všeho.
Proto jsme zahodili rozpracované číslo AKA Stories
a z (relativního) bezpečí našich domovů zpracovali téma
KANCELÁŘE. Dnes už jsme zpět v ateliéru a pracujeme
na projektech.
Protože řadu let navrhujeme kanceláře pro velké i malé
firmy, a protože pracovní prostředí našich klientů teď na
dlouhé týdny utichlo, zamysleli jsme se, jak dál.
Jak se budou v nové době kanceláře navrhovat? Jaká je
role architekta při navrhování prostoru pro práci? A jak
vlastně my v Ateliéru Kunc přistupujeme k navrhování
kanceláří? Velký rozhovor jsme k tématu s Michalem
Matějíčkem také dali časopisu ARCHIZOOM.
Video najdete na straně 5.
Téma je jasné. A my pracujeme naplno. A svět
okolo nás se vrací k normálu.

Držte se.
Váš, Michal
3
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Video Ateliér
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Kunc Architects

o kancelářích

Byli jsme hosty nového pořadu Architekti kanceláří, který
připravuje časopis ARCHIZOOM.CZ. Prohlédněte si naše více
než dvacetiminutové video, ve kterém objasňujeme nejen
principy navrhování kanceláří, ale hovoříme například i o našich
vlastních kancelářích.
Na trhu kancelářských prostor se po jarní světové pandemii
záhadného viru asi leccos změní. Vlastně už teď se mění
kancelářské prostředí doslova pod rukama. Nejspíš se budou
zmenšovat plochy pronajatých prostor, ubyde sociální kontakt
(případně bude mít jinou podobu) a my jako architekti budeme
muset na (věřme, že již minulou) koronavirovou epidemii
reagovat.
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Přehrát
video
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Na trhu kancelářských prostor se po
jarní světové pandemii záhadného viru
asi leccos změní. Vlastně už teď se
mění kancelářské prostředí doslova pod
rukama. Nejspíš se budou zmenšovat
plochy pronajatých prostor, ubyde
sociální kontakt (případně bude mít
jinou podobu) a my jako architekti
budeme muset na (věřme, že již minulou)
koronavirovou epidemii reagovat.
Historicky krize vždy znamenala změnu,
šanci najít lepší a efektivnější řešení.

&

Trendy, vize

moderní pracovní
prostor
FOTO: PETER FABO, Deloitte
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V posledních letech probíhá v navrhování
kanceláří obrovský vývoj: do prostorového
uspořádání a organizace prostředí
vstupuje čím dál více nových aspektů
a vlivů. Jako architekti kanceláří jsme
shrnuli naše základní poznatky.
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Tady je
hlavních trendů
podle AKA
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Lidé
na prvním

místě
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Jak ukázaly předchozí měsíce, stačí tak
strašně málo, aby se narušila rovnováha
celého světa. Zavřely kanceláře, veřejné
prostory… V tu chvíli je nám architektům
jasné, že nejde o vybavení kanceláří,
akustiku nebo pracovní prostředí. Hlavním
tématem pro navrhování kanceláří – a to
nejen z naší AKA dílny – vždy byli a jsou
lidé. Jejich rozmanitost a potřeby. Jsou
různé, dynamicky se mění a dávají firmám
někdy pořádně zabrat. V době sociálního
i pracovního distancu vynuceného
celosvětovou situací se pozornost obrátí
směrem k zaměstnancům.

Náš tip:

doporučujeme zajímavou studii
Trendy v oblasti lidského
kapitálu od Martiny Zapletalové
ze společnosti Deloitte.

10
zleva: Petr Tesař, Michal Matějíček
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Vyzkoušeli jsme si, jaké je to pracovat na dálku
a všechny nové technologie, ale co nám
posledních pár týdnů chybělo?

s

Pracovat

dohromady,

&

tvořit

řešit společně,
a to je důvod, proč chodíme do kanceláří.
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Na pracovní pozice přicházejí čím dál
mladší lidé a tradiční kariérní modely
organizace práce začínají být zastaralé.
Nová generace vyžaduje v práci pocit
osobní pohody i personalizované
a flexibilní odměňování. Na to my jako
architekti navazujeme nejen prostorovým
uspořádáním (prohlédněte si například
náš koncept hubu ve společnosti Deloitte),
ale novými prostorovými koncepty, a to
nejen horizontálně, ale i vertikálně.
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Milenialls first
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FOTO: PETER FABO, Deloitte
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Deloitte Hub
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Deloitte Hub
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Sociální distanc
a architektura

Je zřejmé, že nové technologie vytvářejí
příležitosti. Ale zároveň mohou mít
nepředpokládané důsledky. Například
dostupnost cestování a letecká
doprava po celém světe téměř pro
každého nyní způsobila nekontrolovaný
přenos viru.

Reakcí na to to bude mnohem silnější
kontrola: v kancelářských budovách to
budou určitě automatické turnikety
napojené na snímače lidské tepoty,
bezdotyková řešení přístupů nebo nebo
desinfekční zóny a různé prvky distance
na recepcích a v retailových provozech
v kancelářích.

Do budoucna lze u velkých kanceláří
očekávat i na tomto poli rostoucí
robotizaci a implementaci umělé
inteligence. Prostě zaměstnanecká
data budou složit k bezpečnosti všech.
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Well-being
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4. Well-being
Jeden z nejvýraznějších trendů poslední
doby, tedy well being ve světle vývoje
předchozích měsíců podle nás dostane
ještě důležitější význam. Pokud nevíte, zda
a jak bude vaše firma existovat, pak wellbeing, tedy osobní pohoda v práci bude
ještě důležitější, aby se zaměstnanec chtěl
z pohodlí domova vracet do kanceláře.
Význam, který byl v českém měřítku
well being přisuzován, odrážel situaci
na pracovním trhu. Určitě budeme chtít,
aby nám bylo v práci dobře. V pracovním
prostředí se také hovoří o pracovní
spokojenosti nebo životní spokojenosti ve
vztahu k pracovnímu prostředí (a to nejen
tomu fyzickému). Koncept well-being je
stále aktuální.

17
FOTO: PETER FABO, Deloitte
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Home
5. office
V posledních měsících jednoznačně
nejskloňovanější termín z oblasti práce
v kancelářích. Ano, musíte zůstat doma
a pracovat. Musíte doma učit své děti.
A pracovat. A jakou roli v tom hrajeme
my, architekti? Stejně důležitou, jako když
navrhujeme kanceláře ve velkých budovách.
Den za dnem, porada za poradou, meeting
za meetingem se bude prostředí kanceláří
více přesouvat k vám domů měnit. Už teď
jsou firmy, které své zaměstnance nechávají
den, dva pracovat povinně z domova. Náš
koncept Bydlete jako o krásné dovolené jsme
na stránkách AKA Stories představovali už
mnohokrát.
Tady je link.
A věřte nám, že i ve vztahu k pracovnímu
prostředí bude ještě více aktuálnější než dřív.
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Zdravé prostředí

Udržitelné a zdravé takové budou muset být kanceláře čím dál více. Kromě již
zmíněných bezpečnostně zdravotních prohlídek předpokládáme, že výrazně zpřísní
všemožné certifikace, například v oblasti čistoty a cirkulace vzduchu nebo regulace
osvětlení. Automatické osvětlení se řídí denní dobou, přes den dodává méně světla
a tím šetří energii. Dalším příkladem může automatická výměna vzduchu, která
kontroluje kyslík v kancelářích
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Sounáležitost
a informovanost

K tomu, aby celá firma mohla „mít samolepku“
udržitelnosti nestačí jen chytré budovy, které samy
zhasínají světlo v zasedacích místnostech. Jádro
firmy totiž tvoří zaměstnanci, a proto je potřeba
jejich zapojení. Důležitá je každá maličkost od
třídění plastů, přes šetření vodou až po vlastní
kelímky na kávu. Pro interiérový design a nás jako
jeho autory to bude znamenat nové požadavky.
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Kanceláře
od nás
...najdete v těch největších kancelářských budovách,
ale třeba i v pražské funkcionalistické vile. Každý náš
projekt má jinou atmosféru, jiné naladění prostoru, jiné
prostorové uspořádání. Proto jsme vybrali do tohoto
vydání AKA Stories naše tři nejnovější projekty, které
znáte z předchozích vydání AKAS. Oceněný a velký
projekt Deloitte, funky kanceláře Red Bull a decentní
interiéry Philip Morris. Pojďte s námi na prohlídku toho,
jak se dá dnes koncipovat pracovní prostředí a jak
příjemný může být pracovní prostor.
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FOTO: PETER FABO, Philip Morris
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Prohlédnout
na webu

Autoři: Michal Kunc, Michal Matějíček,
Lucie Eisová, Mirka Fiedlerová
Foto: Peter Fabo
2017–2019
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Kancelář
RedBull
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Prohlédnout
na webu

Autoři: Michal Kunc, Michal Sůva
Foto: Josef Kubiček
2017−2018
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Prohlédnout
na webu

Autoři: Michal Kunc, Michal Matějíček,
Lucie Eisová
Užitná plocha: 12 500 m2
Foto: Peter Fabo
2018–2020
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Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce
lampička

Artemide Tolomeo
tavolo s podstavcem

květináč

Vierkant atelier

www

Slavná ikonická lampa,
která nesmí chybět
na žádném pracovním
stole, nejen architekta.

Jednoduchý solitérní
květináč do zahrady nebo
na terasu.

www
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Inspirace | LIFESTYLE svět podle Michala Kunce

„

Kancelář je místo, kde trávíte velkou část svého dne.
Vybral jsem pět věcí, které vám tady zpříjemní život.
Nechte se inspirovat.

Pero na poznámky
Kaweco

Na doplňky
www

“

www

Dubový stojánek
na vizitky, případně
na plnící pero.

Sešit
Vaše poznámky, skicy a nápady
v minimalistickém sešitu se
záložkou a gumičkou.

www
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Inspirace |

"Rád inspiruji a nechávám se inspirovat, tady jsou mé oblíbené
design ikony, hudba, knihy a příběhy, které inspirují mne."

Kniha
Racek, Richard Bach
pro letní pohodu.

www

Hudba
Jazz Connection
Hudba na letní dlouhé
večery se sklenicí vína

www

užívejte si léto...
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Inspirace | Na cestě…
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Moje cesta
domů
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V téhle rubrice pokaždé vybírám jedno místo
nebo destinaci, kam rád cestuji a které mne
inspiruje. Ale dnes jsou letadla zaparkovaná
na odstavných plochách po celém světě
a zdá se, že jen tak někam nepoletíme.
A možná ani nepojedeme.
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co jsem si řekl?

31

i es
Že moje dnešní cesta bude nejen symbor
to
licky, ale i doslovně cesta domů. S srodinou
jsme teď prožili společně několik týdnů
v home office a já si uvědomil, že právě
dnes vás vezmu na cestu k sobě domů.
A představím vám vlastní bydlení. Které
mne naplňuje, inspiruje a obohacuje v celé
mé práci. Samozřejmě cestovat se bude
vždy a já se v dalších vydáních AKA Stories k rubrice Cestování znovu vrátím.
Dnes je naší destinací Praha a malý, útulný
dům. Místo, kam se vždy rád vracím.
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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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Členové
týmu
Michal Kunc

Michal Matějíček

Petr Tesař

Lucie Eisová

ak@atelierkunc.com

mm@atelierkunc.com

pt@atelierkunc.com

le@atelierkunc.com

Jana Šandallová

Michal Sůva

Michal Švejda

Kateřina Ždychová

js@atelierkunc.com

ms@atelierkunc.com

msv@atelierkunc.com

ks@atelierkunc.com

s

Javier Navas Fabre

jnf@atelierkunc.com

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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Prohlédněte si
náš film na:
https://atelierkunc.com/o-nas/video
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SLEDUJTE
AKA STORIES.
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ATELIER KUNC
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WWW.ATELIERKUNC.COM
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IDEALAB / RADEK VÁŇA
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
IDEALAB / LENKA HORKÁ
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Děkujeme
za vaši důvěru,
díky které se
můžeme věnovat
naší práci
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