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Máme za sebou horké a krásné léto:
doufám, že jste si odpočinuli, načerpali síly
a procestovali svět… My jsme letos v létě
moc odpočinku neměli: nové projekty, několik
vyhraných tendrů. Chvílemi se mi zdálo, jak
bychom jeli na střeše hodně rozjetého vlaku.
Naše práce je vidět čím dál víc a my se nyní
věnujeme spoustě nových projektů. Několik
čísel AKA Stories za sebou jsme se věnovali
obytným interiérům: domům, zahradám,
bytům. Máme je rádi, rádi je navrhujeme, rádi
s klienty o nich diskutujeme…
Ale naše práce v ateliéru není jen rodinné
bydlení: čím dál více našich zakázek tvoří
navrhování kanceláří. Dnešní kanceláře nejsou
jen místo, kde pracujeme. Je to prostor, kde
trávíme často více než třetinu svého času.
Ateliér Kunc Architects má za sebou tisíce
metrů realizovaných kancelářských ploch
a desítky kreativních konceptů. Toto číslo
věnujeme našemu konceptu landscape office
a také vám představíme interiéry, jež jsme
navrhli pro firmu BSH. /Bosch, Siemens,
Gaggenau./Na našich realizacích také
ukážeme, že propojit bydlení, práci a vytvořit
příjemné pracovní prostředí nemusí být tak
složité. Pokud vás to baví a víte jak na to.
Troufnu si tvrdit, že v Ateliéru Kunc Architects
to umíme. Pojďte s námi dnes do práce!
Hezké babí léto Vám přeje,
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Michal
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TÉMA: KANCELÁŘE
KONCEPT OBYTNÉ KANCELÁŘE

MÍSTA, KDE SE STÍRÁ ROZDÍL
MEZI DOMOVEM A PRACÍ
Když přijdete k nám do ateliéru a zeptáte
se mne, co děláme, odpovím vám velmi
jednoduše: Navrhujeme interiéry domy,
kanceláře… hlavně ale navrhujeme prostor.
Prostor, který má především připomínat místo,
kde by jste rádi trávili dobrou dovolenou.
Při navrhování bydlení se snažíme o maximální
spojení s přírodou, hledáme nejlepší propojení
domu se zahradou… přecházíme z domu
do krajiny a zpět… a stíráme tak hranice mezi
vnějším a vnitřním. Dům, kam já rád jezdím
na dovolenou, je dům s výhledem, je to dům
s velkými okny, plný slunce… Vy, já a stejně tak

stories

zaměstnanci, nájemníci… máme nakonec stejně
nejraději svůj domov. Klid. Pohodu. Večerní
posezení, u krbu, s knihou. To všechno je a může
být domov. A z podobné filozofie vycházíme i při
navrhování našich kanceláří. Musí to být příjemný
prostor, nejen pro práci.
„Vytvoříme-li pracovní prostředí co nejbližší
našemu domovu, našemu přirozenému životu,
získáme víc.“
Získáme víc od lidí, kteří v něm pracují. Velmi
výrazně zvýšíme jejich výkon. Je to vyzkoušené
a naší prací chceme ukázat, jak propojit
navrhování kanceláří s každodenním životem.
Ano, doma chceme mít to nejlepší prostředí.
Proč bychom ho tedy neměli mít v práci?
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ZÁLEŽÍ NA TOM, KDE
PRACUJETE
Vytvořte lidem prostředí co nejbližší
jejich domovu, dejte mu atmosféru,
zbořte zeď mezi tím, kde je práce
a kde je doma. Dnes je přece –
ve většině případů, neříkám,
že vždy – jedno, odkud pracujete.
Částečně z domu, z kavárny, z tabletu
na cestě… Já sám hodně cestuji, mám
schůzky… A stejně jako vy se připojím
tam, kde potřebuji. Odešlu… odpovím.
Schválím, potvrdím… Kancelář dneška
je hodně virtuální – to je smartphone
ve vaší ruce, tablet a někdy notebook.
Zamyslete se teď se mnou: kdy
naposledy jste se podívali do svého
mailboxu? Před pěti minutami?
Před půl hodinou? Dovedete si dneska
vůbec představit situaci, kdy byste
na důležitý email odpověděli třeba
až druhý den? Já ne. To prostě,
bohužel, nejde.
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A když mne práce baví, věnuji
se jí naplno. Jsem výkonný. Ovšem
k tomu ale potřebuji vhodné prostředí.
Bez toho to neumím. Tedy říkám:
udělejme si z kanceláře nenásilně
druhý domov, stejně kvalitní prostředí
jaké chceme mít doma.… Vytvořme
prostředí obytné kanceláře. Propojme
pracovní a privátní svět, protože tak
budeme my všichni spokojenější
a výkonnější.
5
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KONCEPT LANDSCAPE OFFICE
Budoucnost kancelářského space
planningu a navrhování
Oproti uzavřeným buňkám kanceláří navrhujeme
krajinu, landscape. Openspace slouží pouze jako
základ, je to 'plato' pro mnoho různých prostředí.
Vytváříme tedy living landscape /office ?/ je to
koncept práce, života, v příjemném motivujícím

prostředí. Vycházíme přitom z přirozeného,
skutečného světa, z jeho materiálů. Technologie
se zrychlují a mění a kancelář na to musí být
připravena, aby se za dva tři roky nemusel
kupovat nový nábytek nebo se stěhovat. Práce
je virtuální, mohu pracovat z mnoha míst podle
potřeby. Living office musí kopírovat normální
život a jeho projevy. Ideálně setřít rozdíl mezi tím
kde jsme v práci a kde jsme doma.
6
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PROCES NAVRHOVÁNÍ
začínáme jako vždy debatou: s klientem nad
prostorem společně debatujeme, popisujeme
typická pracovní prostředí v kanceláři a hledáme
typické pracovní situace. Pracovní místo
a jeho podoba, project room, místo na porady,
na rychlou kávu,., malý meeting s obrazovkou,
místo pro povídání, sdělování okamžitých nápadů
a myšlenek. Typické místo pro rutinní práci,
posílání a odpovídání na maily. Pak je to například
místo pro soustředění, zastavení se, rozmýšlení.

Místo pro projektový tým. Jeden časově omezený
projekt, k němu vytvořená skupina lidí. Jde tedy
o vytipovaná prostředí, která jsou typická pro
jednotlivé práce v klientově kanceláři.
A zde 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 variabilitu.
7
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SPRÁVNÝ VÝBĚR ARCHITEKTA
Z naší každodenní praxe víme, že dobře
provedený space plan může ušetřit víc než tvrdě
vybojovaný tendr na dodavatele nábytku. Takže
doporučuji: hned na začátku projektu, ještě
před samotným před výběrem objektu nebo
hned po podpisu nájemní smlouvy nepodcenit
výběr architekta a diskutovat s ním budoucí
kancelář, řešit s ním spaceplany. Hned. Ušetří
se tím spousta peněz. Ale pozor: také to zabere
spoustu času, který se ale vrátí v budoucnosti.
Protože to, co nejvíce zdržuje při navrhování
nových kanceláří, je takzvaná supervize

spaceplanu. My architekti většinou dostaneme
předem 'nahozený' spaceplan, který někdo
udělal bez hlubšího pochopení firmy při podpisu
nájemní smlouvy, a společně pak trávíme
čas, /který většinou není/ přepracováváním
a úpravami dodaných spaceplanů. Tedy na
začátku je to o komunikaci, je to moje velká
zkušenost z navrhování privátního bydlení
pro mé klienty a přátele, pokud na začátku
nevedeme diskuse o smyslu, potřebách a
přáních, nepovede se navrhnout stoprocentní
dům na klíč potřebám a přáním daného člověka.
Stejné je to s kancelářemi. Musí se „ušít“ na
míru konkrétnímu klientovi.

Jde tedy nejdříve o detailní diskusi, ne o návrh,
design, podobu pracovišť. Jde o to, kolik lidí
a v jakých pracovních pozicích kde je, jak
potřebují pracovat, jaký typ práce vykonávají,
versus jaké mají reálné nároky na místo,
soukromí… Podle toho dojdete k tomu, kolik
metrů reálně potřebujete, jaké typy pracovních
prostředí potřebujte. Kde využijete openspace,
kde a kolik musíte mít kuchyněk, kde má být
recepce, kde kanceláře manažerů… Budu
konkrétní: na dobře navrženém spaceplanu
se dá ušetřit spousta peněz.
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LANDSCAPE OFFICE – NÁŠ KONCEPT
V KOSTCE
• Kancelářský prostor jako obytná krajina motivuje
zaměstnance k lepším výkonům, protože stírá
rozdíl mezi pracovním a 'doma' tedy pracujeme,
protože nás to baví
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• 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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KANCELÁŘE:

PRO KOHO JSME PRACOVALI
Za předchozích cca deset let jsme realizovali celkem přes 34 000 m2 kancelářských
ploch ve standardu A+ pro naše domácí i mezinárodní klienty. Toto jsou někteří z nich:
Ernst Young | Havel Holasek partners | Cameron Mc Kenna | ČSA | Bosch | BSH |
RWE | ING | BPD | Lama | Ligna | LBM | Economia | Red Bull | BM Managment | NCR |
Komerční banka | Wolftheiss
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NÁŠ PROJEKT:
KANCELÁŘE BSH
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HISTORIE
BAŤOVA „MOBILNÍ“
KANCELÁŘ
VE ZLÍNĚ

Svět kanceláří se dramaticky mění, ostatně
o tom je i celé to vydání AKA Stories. My vás
dnes zveme do slavného Baťova mrakodrapu
ve Zlíně, který nechal postavit Jan Antonín Baťa
podle projektu architekta Vladimíra Karfíka
v letech 1936 až 1938. Tady najdeme jednu
výjimečnou kancelář. Kancelář ve výtahu!
Šlo o sídlo ředitelství obuvnické firmy Baťa
s popisným číslem 21, budově se proto říká
„jednadvacítka“. Označení budov v Baťově
závodě bylo podle amerického stylu, kdy číslo

udává přesnou polohu budovy v areálu, neboť
první číslice (tedy dvojka) označuje řadu
budovy (počítáno od východu k západu)
a druhé číslo (tedy jednička) představuje řadu
budovy (číslováno od jihu k severu).
Původně měla být administrativa firmy
soustředěna do tří navzájem propojených
třípodlažních budov. Ale architekt Karfík přišel
s návrhem jedné výškové budovy a Jana
Antonína Baťu pro svou představu získal.
Mrakodrap má 17 pater a výšku 77,5 metru.
Během výstavby se uplatnil standardní zlínský
modul 6,15 × 6,15 m, který byl použitý u většiny
budov stavěných firmou Baťa. Vzhledem k
výšce stavby se jednalo o druhou nejvyšší
budovu Evropy. Vyšší v té době byl již jen palác
Všeobecné bankovní jednoty v Antverpách
známý jako Boerentoren s výškou 87 metrů.
Nejvyšší budovou světa tehdy byla Empire State
Building v New Yorku o výšce 381 metrů.
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Technickou raritou budovy je výtahová kancelář ředitele firmy
o rozměrech 6 × 6 metrů, která je elektricky klimatizovaná
jednotkou umístěnou na stropě kanceláře (teplota v místnosti
klimatizací kolísá v rozmezí 18 až 25 °C). Kancelář je dále
vybavena samostatným signalizačním zařízením (včetně
automatického elektrického požárního hlásiče a otevírání
dveří), telefonem či umyvadlem s teplou i studenou vodou
a odpadem. Výtah s kanceláří se pohyboval rychlostí 0,75 m/s.
Foto: Wikipedie
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VÁŠ NOVÝ
KANCELÁŘSKÝ
INTERIÉR
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Chcete navrhnout interiér kanceláře od Ateliéru Kunc
Architects? Přijďte si popovídat rovnou s Michalem
Kuncem a jeho týmem do našeho ateliéru.
Rádi Vás u nás přivítáme.
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PRÁVĚ SE DĚJE
V ATELIÉRU KUNC ARCHITECTS
NEW! Startujeme nově získané kanceláře pro
firmu LMC, střešní penthouse v projektu Green
Motol, a samozřejmě pracujeme na našich
ostatních projektech.
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NA NÁSTĚNCE MICHALA KUNCE:
KANCELÁŘE
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ATELIER
KUNC ARCHITECTS
ADRESA ATELIÉRU
Ke Stírce 1844/35, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 602 367 448
Email: ak@atelierkunc.com
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Každý měsíc vydává
ATELIER KUNC architects, s.r.o.
www.atelierkunc.com

Sledujte AKA Stories.
Další číslo našeho časopisu
k Vám vyšleme v říjnu 2015.

Koncept, grafika a redakce: Idealab / Radek Váňa,
Tereza Čermáková
Stáhněte si všechna čísla newsletteru na
www.atelierkunc.com
© 2015. Všechna práva vyhrazena.
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