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ARCHIZOOM FOCUS

Jaro versus podzim

Focus znamená soustředění, pozornost a citlivost. Dobu, kterou nyní 
prochází česká architektura, ale i celá společnost, jsme nikdy nezažili. 
Situace spojená s celosvětovou pandemií virového onemocnění mění 
celé oblasti lidské činnosti, mezi nimi i architektonické navrhování.

Jak tuto situaci vnímají čeští architekti? Jak bezprostředně 
reagují na nové výzvy i změny v oboru? Natočili jsme 
videorozhovory, z nichž následně vznikla tato publikace. 
Odráží situaci a názory oslovených autorů v druhé polovině 
října a otevírá naši novou edici ARCHIZOOM FOCUS.

Na začátku léta se mohlo zdát, že jsme jarní epidemii zvládli. 
Všechny těžkosti, které nás postihly, jsme se postupně 
snažili překonat, znovuobnovit, co by možné, zotavit se. 
S příchodem podzimu a nového školního roku však spadla 
Česká republika do problému mnohem většího.

Těžko v dané situaci predikovat vývoj trhu architektonického 
navrhování a to, jakým způsobem se s danou situací vyrovná 
česká architektura. Ani v nejodvážnějších úvahách bychom na jaře 
netušili, že přijde lockdown celé země. Tato situace opět nastala.



Čeští architekti těsně před lockdownem

Protože se opatření vlády neustále měnila, nejistota a zmatek se opět 
vracely, oslovili jsme sedm českých architektonických kanceláří. 
Naše otázky byly jednoduché a pro všechny stejné. Stejně jako na 
jaře jsme se ptali, jak čeští architekti vnímají přicházející změny. 
Jak se jich osobně a jejich ateliérů dotknou daná opatření a změny 
na trhu. A v neposlední řadě nás zajímalo, na čem aktuálně pracují.

Cílem bylo zjistit, jakým vývojem si během náročného období 
architekti prošli. Jak svou práci museli nestálým podmínkám 
přizpůsobit a jaké jsou jejich odhady následků nadcházejících výzev 
v architektonické praxi. Videa nejsou uceleným pohledem na trh, 
ale spíše individuálními pohledy několika oslovených autorů.

Vybraní architekti a jejich ateliéry se pohybují v různých oblastech, 
od navrhování hotelových a gastronomických objektů, které byly 
postiženy nejvíce, po rezidenční projekty, které jsou dlouhodobějšího 
rázu a pokračují i nadále. ARCHIZOOM FOCUS je reportážní formát na 
pomezí videoreportáže a publikace, kterou nyní čtete. Naším záměrem 
je zachytit proměnu oboru a reflektovat, jak ji vnímají samotní aktéři.

Radek Váňa 
říjen 2020

https://archizoom.cz/analyza-krizoveho-trhu-architektura-a-navrhovani-staveb/
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Ivan Boroš
edit! architects

Jak nahlížíte na současnou situaci s ohledem 
na oblast architektury a navrhování staveb?

Edit! byl založen v roce 2010. Architekti z tohoto ateliéru jsou autorizova-
nými architekty České komory architektů a věnují se projektům různých 
měřítek od urbanismu a architektury až po interiéry a dočasné instalace. 
Projekty zpracovávají od prvotního konceptu přes nezbytná úřední povo-
lení až k úspěšné realizaci. Nabízí také odborné posouzení stavebních 
a investičních záměrů a zpracování přípravy výběrového řízení.

Po první vlně jsme byli relativně pozitivní a optimističtí. Přestože někte
ré projekty skončily, jednalo se jen o jeden typ, ostatní věci fungovaly 
dále. Myslím si, že to, co se bude dít nyní, je velký otazník a nejen jeden. 
Nevztahoval bych to úplně na odvětví samotné, architektury a sta vebnictví 
se to dotkne ex post, po základním otřesu ekonomiky. To, co sledujeme 
nyní, je nekoordinovaný přístup k pandemii, kdy vláda nemá jasno abso
lutně v základních věcech. Nejprve se začnou drolit základní problémy 
a my budeme následovat třičtvrtě roku nebo rok poté.
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https://www.youtube.com/watch?v=l0h1bFGzAaM&t=3s


Jakým způsobem se současná situace 
dotkne práce ve vašem ateliéru 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
Měli jsme relativně dost projektů s gastro tématikou: bistra, restaura
ce, kavárny a podobné věci, které nám skončily. Dost často jsme dělali 
i popup akce pro kamarády. Ty fungovaly v letním režimu typu výstavy. 
Všechny tyto příjemné věci našich kamarádů v březnu okamžitě skon
čily. Všechny tyto rozpracované projekty se společně s hotely zastavily.

Potom se trh oklepal a vše se rozjelo na dvě skupiny. První část se rozhodla, 
že je riziko je vysoké, rozhodli se skončit a nepokračovat v investování. 
Druhá část si řekla, že hrozí lockdown, který využijí na rekonstrukci, 
například některé hotelové projekty. Rekonstrukce jednoho hotelu skon
čila úplně, ale druhý se rozběhl. Klienti si řekli, že to je ideální čas. Tak 
jako tak by měli nulové zisky, tak alespoň hotel zrekonstruovali.

Momentálně dokončujeme jen jeden projekt v gastronomické oblasti do 
Bratislavy. Tam je režim ještě trochu jiný a předpokládáme otevření až 
v létě příštího roku. Maji telé počítají s tím, že pandemie v tom momentě 
přibližně skončí.

Naším specifikem je, že máme málo kancelářských projektů. Pochopil 
jsem od známých, že velký dopad to mělo na trh space plánů a interiérů 
kanceláří. To se nás nedotklo. To my nevnímáme.

A rezidenční trh, kterému se věnujeme, má tak obrovskou setrvačnost, 
že tam jedna nebo dvě pandemie s ničím nesouvisí. Tyto projekty jsou 
schopny počkat na morové rány. Získali jsme nyní vydané stavební 
povolení na bytové domy na Žižkově, které jsme začali kreslit před pěti 
lety. Takže to má nějaký svůj rytmus, který běží.

6



Na jakém projektu aktuálně pracujete?
Máme vždy rozpracovaných kolem 15–20 projektů, každý v jiné fázi roz
pracovanosti. Momentálně jsme velmi rádi za 3–4 pěkné bytové projekty, 
většinou v Praze. Jedná se o rekonstrukce, dostavby, nástavby nebo také 
novostavby bytových domů pro různé developery. Zároveň jsou někteří 
developeři soukromé osoby, které se rozhodly investovat. A to nás baví, 
nechávají nám výrazně větší možnost ovlivnit samotný development. 
Jedná se přibližně o 5 projektů, u některých se snažíme stavební povo
lení získat nebo už stavíme.

Potom máme soukromou klientelu, pro kterou navrhujeme rodinné domy 
a vily. To je 5–6 projektů. Některé interiérové věci dobíhají, dokončujeme 
bistro v Bratislavě a začíná stavba coworkingového prostoru na Václa
váku. Což je výjimka toho, že kanceláře skončili. Tento projekt má totiž 
setrvačnost a proto pokračuje. Souvisí to s tím, že se rekonstruuje celý 
barák, což znamená, že stavební věci se stát musí. Investor si podle mě 
nechává otevřená zadní vrátka. Kdyby zjistil, že coworking nebude fun
govat, změní funkční využití. Ale to by se stalo za půl roku, to uvidíme.

Rekonstrukce vily na Smíchově, edit! architects
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Jan Nedvěd
Nedvěd architekti

Jak nahlížíte na současnou situaci s ohledem 
na oblast architektury a navrhování staveb?

Hlavním principem práce studia Nedvěd architekti je hledání nových 
prostorových řešení architektonických interiérů a exteriérů ve veřejné 
i soukromé sféře s důrazem na harmonické propojení detailu a celku 
pomocí zvolených materiálů, světel a barev. Design a architektura jsou 
v jejich pojetí nositeli příběhu, v němž se propojuje vize tvůrce s potřebami 
a vizemi klientů.

Současná situace má dvě roviny, které spolu dost souvisejí. Je to rovina 
lidská, která potkává nás všechny. To znamená, že všichni jsou zvláště 
v druhé fázi nejistí, nikdo nic neví. Nikdo se nedokáže úplně zorientovat. 
Všichni jsou zmatení a z toho plyne to, že lidi váhají a nejsou schopni 
se rozhodnout. Je to taková trošičku křeč. Je to věc, která ale ovlivňuje 
i profesní stránku.

8

https://www.youtube.com/watch?v=5WNaapVetDI


Dopadá to také na naše procesy, úřady nefungují a celý systém je zablo
kovaný. Nikdo vlastně neví, jak má věci dělat. Během prvního či jarního 
období se úřady nějakým způsobem snažily. Úřady jsou pro nás archi
tekty a pro stavaře podstatné. Celý proces v současnosti bere víc času 
než vlastní projekt.

Naše zkušenost z věcí, které se v nedávné době projednávaly, je úplně 
tristní. Systém běžel tak, že se vše podávalo elektronicky, ale po měsíci 
a půl přišel papír, že podání zamítli a má se podat papírově. Což je absurd
ní moment, zvlášť v souvislosti se snahou vytvořit nový stavební zákon 
jako systém elektronických podání, který by měl všechny tyto věci řešit.

Přiznám se, že si nedovedu představit, co by mohlo v tomto systému 
tak fungovat. Všechny projekty se strašně protahují a oddalují nejen 
z hlediska úřadů. Také investoři a klienti, kteří za námi přijdou, nejsou 
schopni se rozhodnout, tápou a odkládají rozhodnutí. Nemají na něj čas 
a postihují je různé peripetie této situace.

Jakým způsobem se současná situace 
dotkne práce ve vašem ateliéru 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
Nejzákladnější věc, která se nás dotýká, je systém fungování home offi
ce. Aktuálně jej máme částečně: jedeme v polovičním počtu jen tak, 
abychom fungovali. Samozřejmě někteří fungují zvláštně v tomto módu 
lépe. Jsou lidé, kteří potřebují mít společenský kontakt, někdo ale není 
tak produktivní. Jsou věci, které se dělají velmi špatně. Proces práce trvá 
déle a není tam ten tah, aby se věc rychle dokončila. To je jednoduchá 
a aktuální záležitost.

Dlouhodobě je to zdlouhavý proces posuzování věcí, který nás zdržuje. 
Obzvlášť v této kombinaci, kdy část profesionálů, projektantů a dodava
telů různě spadají do karantény. Vše je rozhozené a nejisté.
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Na jakém projektu aktuálně pracujete?
Při naší poměrně nevelké velikosti kanceláře pracujeme na 16 projek
tech v různých fázích. Tři až čtyři z toho jsou velké projekty, které jsou 
dlouhodobé a kde se nejvíce projevuje zpomalení v rozhodování. Další tři 
projekty jsou v realizaci, protože jsou zákazem přímo ovlivněné nejméně.

Z velkých projektů děláme studii přestavby obchodního centra na výcho
dě Prahy, což je poměrně velký projekt vytvoření polyfunkčního centra 
včetně bydlení a dalších služeb, které by k tomu měly náležet. Dokon
čujeme projekt bytového domu u Stromovky, kde pevně doufáme, že už 
jdeme do finále a budeme řešit čistou architekturu detailů a provedení.

To je v kombinaci se spoustou menších projektů: návrhy řešení náměs
tí na Praze 6, výstava v Moravské galerii. Projekty máme rozvrstvené 
od těch nejmenších až po ty největší. V současnosti se nám ale vůbec 
neobjevují a vždy se objevovaly: restaurace a hospody. To je vlastně 
úplně mrtvé.

Klienti spíše využívají toho, že chtějí redesign, opotřebované věci vymě
nit, barevně osvěžit. U staveb hotelového charakteru probíhá povolovací 
proces poměrně dlouho. Investoři chtějí být v předstihu a být si jistí, že 
jejich projekt půjde na trh v okamžiku, kdy by teoreticky vše mělo být za 
námi. Mezitím bohužel tento pandemický moment zlikviduje spoustu 
konkurence.

Recepce Archouse, Nedvěd architekti
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Gregory Speck
YUAR architects

Jak nahlížíte na současnou situaci s ohledem 
na oblast architektury a navrhování staveb?

Ateliér YUAR se věnuje urbanismu a architektuře. Poskytuje komplexní 
konstrukční řešení pro všechny typy budov, od počáteční architektonické 
studie až po dohled nad skutečnou výstavbou. Specializuje se na řízení 
projektů, sledování investičních nákladů od studie po veřejné otevření 
místa. Členové YUAR týmu jsou zvyklí působit jako architekti, koordinátoři 
projektů a také jako vedoucí projektů na místě.

V současné době čelíme druhé vlně pandemie, takže to pro nás není úpl
ně nové. Na začátku, během první vlny pandemie to pro každého bylo 
náročné a nové. Nová situace však nutně neznamená, že je to špatná věc. 
Každá změna okolností nabízí možnost nebo příležitost pro inovaci a pro 
vytvoření nových stereotypů v designu budov nebo interiérů.

Má to velký dopad na proces, jakým vytváříme architekturu a jak navr
hujeme. Byla to také změna pohodlí, na které jsme byli zvyklí v každo
denním životě, v pracovním životě a také doma.

11

https://www.youtube.com/watch?v=DiQRi8jpwm4&t=318s


Pozorovali jsme zásadní pokles nabídek. I když se zdálo, že před pan
demií byly podmínky soutěže spravedlivé, nyní jsme svědky toho, že 
tendry vyhrávají společnosti, které nabízejí až 30% snížení ceny. Některé 
dokonce klesnou až na 50 %. Je to špatně? Myslím, že to rozhodně pod
hodnocuje naši profesi a naši práci. Neměli bychom snižovat ceny jen 
proto, abychom přežili. Stále bychom se měli soustředit na to, abychom 
dělali dobrou architekturu.

Jakým způsobem se současná situace 
dotkne práce ve vašem ateliéru 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
Během prvního lockdownu jsme v podstatě okamžitě začali pracovat 
z domova. Kanceláře YUAR byly prázdné, ale během druhé vlny pracu
jeme na směny. To znamená, že se snažíme v kanceláři mít maximálně 
jednoho zaměstnance nebo jen jednoho architekta. My ostatní zůstáváme 
doma a pracujeme na dálku, ale samozřejmě tu musíme občas také být. 
Používáme velkoformátové tiskárny, věci, které doma nemáme.

Je méně schůzek a více telekonferencí na Zoomu. Co jsem za posledních 
6 měsíců postřehl nejen tady v YUAR: dochází k únavě z používání 
Zoomu, lidi už unavuje mít stále jen telekonference. Z psychologického 
hlediska nám hodně chybí sociální interakce. Chybí přechod. Během rána 
jsme zvyklí mít své rituály, během cesty do práce máme čas připravit 
svou mysl, své myšlení, abychom mohli začít pracovní den. Chodíme na 
schůzku s klienty a pak se přesuneme na jinou schůzku. Tento přechod 
nemáme, když skáčeme z jedné online schůzky na druhou.

Jak jsem již zmínil dříve, sociální interakce je hlavní součástí naší práce. 
Chcemeli navrhovat pro lidi, musíme s nimi budovat vztah, abychom 
mohli skutečně porozumět jejich požadavkům a potřebám.
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Na jakém projektu aktuálně pracujete?
Pracujeme na několika projektech. Dokončili jsme kancelář s 5 podlažími 
v DOCK IN FOUR pro společnost Wrike. Během pandemie si uvědomili, 
že nebudou dále růst stejně, proto byla nejprve dokončena tři patra a na 
dalších dvou pracujeme nyní.

Totéž se stalo v DOCK IN THREE, kde jsme dokončovali kanceláře pro 
Productboard a kde jsme dokončili jen jedno patro, další dvě až v poz
dější fázi. Společnosti totiž očekávaly mnohem vyšší růst zaměstnanců, 
který nyní nemají.

V současnosti pracujeme na návrhu kanceláří pro P3 Logistic Parks ve 
Florentinu také s aspektem, jak se vypořádat s otevřeným prostorem, 
protože by zde měla být společenská zóna. Jak ale vytvořit otevřený 
prostor, kde se lidé cítí bezpečně a kde se mohou scházet, aniž by hodi
ny seděli v uzavřené místnosti. To jsou myšlenky, se kterými přichází 
sami firmy. Nejsou to jen architekti, je to především obecná představa 
o stavu, ve kterém žijeme.

Tvoříme také výlohy a fasády pro obchody Penny, které procházejí revi
talizacemi a úpravami. Krize naštěstí supermarkety neovlivnila, protože 
i nadále jíme a pijeme.

Kanceláře Productboard, YUAR
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Jan Tomáš Cieśla, Miroslav Krátký
archicraft

Jak nahlížíte na současnou situaci s ohledem 
na oblast architektury a navrhování staveb?

Architekti z ateliéru archicraft navrhují kanceláře, byty, domy i veřejné 
prostory již více než 10 let. Vždy se snaží vlastní hodnoty přenést do 
tvaru, prostoru a materiálu. Své stavby i interiéry dotahují do posledního 
detailu. Představují radost, vášeň a vybočení z průměru. Tento postoj pak 
prostřednictvím architektury sdělují světu.

M: V našem malém světě zmizel strach a myslím, že ze všech lidí, z Čechů 
speciálně. Necítím strach, protože nejvíc se člověk umí bát nezná ma. 
I když je ten virus velká neznámá, už tušíme, o čem to je a přestali jsme 
se ho bát. Necítím kolem sebe tu paniku jako v březnu. Ze strany lidí 
v ateliéru a ze strany klientů spíše cítím znechucení a únavu.

Teprve uvidíme, jaký bude globální vliv pandemie na stavebnictví. To, co 
se nyní děje a jak jsme zadlužili své generace a děti, tam vůbec nedokážu 
dohlédnout. Bude to velmi nepříjemné a nebude to hlavně o stavebnictví 
nebo navrhování, ale o celé ekonomice.
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Jakým způsobem se současná situace 
dotkne práce ve vašem ateliéru 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
T: Jsme klidnější než na jaře. Když přišla první uzavření, byl to šok. 
Nevěděli jsme, jak s tím pracovat a co to znamená pro práci ateliéru. Teď 
víme, že se nás to tolik nedotklo.

M: Lidé, kteří mají výhodu, že mohou pracovat z domova, přežijí. Ti, kteří 
pracují rukama a nemohou chodit do práce, to budou mít daleko horší.
Děláme všechno pro to, abychom přežili. Chceme firmu udržet na nohou, 
vymýšlíme všechny možné způsoby, jak lidem dát práci i když jsme jí 
neměli. Na jaře jsme ztratili během čtrnácti dnů jednoho z nejklíčověj
ších klien tů, který nám zmrazil všechny projekty ze dne na den. Zkra
choval nám jeden fastfoodový řetězec. Dozvěděli jsme se to ze dne na 
den a museli jsme s Tomášem vymýšlet, jak se udržet. Máme tu patnácti 
lidí a není legrace udržet práci tak, abychom se uživili. Vymýšleli jsme 
například náhradní projekty.

T: Na jaře jsme se přestěhovali do nových kanceláří a řešili jsme nové 
prostory. Začali jsme kvůli práci z domova řešit počítačové technologie, 
videokonference. Měli jsme to tady sice nějakým způ sobem nastavené, 
ale bylo úsměvné, že nikdo přesně nevěděl, jak spustit videokonferenci 
a museli jsme se to naučit.

Soutěže nám nepřišly to pravé. Chtěli jsme mít práci, která nás posu ne 
dopředu. Vymýšleli jsme projekty, ve kterých jsme si chtěli utvořit ideu 
nebo vizi o tom, co bude ateliér dělat v budoucnu. Nazvali jsme to Archi
works, což byl takový pracovní název pro práci s materiálem a novým 
přístupem k architektuře.

M: Chtěli jsme náš obor trochu tvarovat tak, abychom se vyhnuli krachu, 
když se náš obor řítí do záhuby.
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Na jakém projektu aktuálně pracujete?
T: Například na tělocvičně pro Sokol. Předpokládáme, že lidi do Sokola 
budou pořád chodit a není potřeba tam vymýšlet přizpůsobení regu
lacím. Dále kancelářské prostory, spíše jejich veřejná část. Myslím, že 
pokud se najde vakcína, život v kancelářích se vrátí do normálu a není 
potřeba vymýšlet speciální úpravy, pokud to bude jen krátkodobé. 

M: Sokolovny děláme dvě: libeňskou a řeporyjskou. Libeňská sokolovna 
je krásná secesní stavba, kterou rekonstruujeme. Řeporyjská je taková 
snůška všech možných enkláv během posledních sta let. A tam se jedná 
o totální rekonstrukci.

Máme na stole krásné projekty, pro společnost Kaprain nyní pracujeme 
na projektu Dinosauria. Je to obrovská, složitá a krásná zakázka. To 
budeme dělat ještě půl roku. V podstatě je to také prostor, u kterého se 
předpokládá, že jej budou navštěvovat lidi. Je to součást obchodního cen
tra. Ovlivněné to být může, ale dávat to do souvislosti s pandemii nemá 
smysl. Jako ateliér bychom se chovali stejně bez ní i s ní.

Chceme se poslední dva tři roky věnovat marketingu. To se nezmění. 
A projekty naskakují. Po 12 letech fungování zjistíte, že základna zákaz
níků je velká. Vždy něco přijde a vždy je co dělat. Když jsme měli pokles 
na jaře, jen jsme se připomenuli známým lidem z oboru stavebnictví 
a najednou bylo na stole osm studií rodinných domů. Hned bylo čím 
substituovat chybějící firmu, která nám dávala řekněme 20 až 35 % práce.

Čerstvě jsme se přestěhovali. Náš partner Ivo Ragan ze Space planu se 
sem přišel podívat a řekl si, že bude chtít také novou kancelář. Nyní pro 
něj navrhujeme například nový show room. 

T: Věnujeme se také několika realizacím bytů. Hodně lidí si během home 
office uvědomilo, že by pro středí jejich bytu bylo potřeba vylepšit.

M: Budeme navrhovat interiér rodinného domu pro jednoho Inda. Musím 
říct, že mě na bytech mě nejvíc baví dívat se na strom života klienta 
a jak se k nám dostal pomocí referencí. Večer u skleničky jsem si říkal, 
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jak jsme se k této práci dostali. Ze základního kmene byla tato referen
ce až sedmou odbočkou. Reference pochází původně od člověka, který 
teď bydlí v jižní Evropě. Tento systém referencí funguje napříč pande
miemi, krizemi a konjunkturami. Na tom jsme postavení a tento košatý 
strom nás zachraňuje. Konkrétně u bydlení je to jediný způsob, jak se ke  
klientovi dostat.

Marina Townhouse, archicraft
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David Chmelař
Chmelař architekti

Jak nahlížíte na současnou situaci s ohledem 
na oblast architektury a navrhování staveb?

Ateliér Chmelař architekti tvoří od roku 1998. Architekti se věnují komplexní 
projektové činnosti – řešení rekonstrukcí veřejných prostranství, obchodně 
administrativních objektů, návrhům bytových a rodinných domů včetně 
interiérů. Jejich hlavní snahou je stát se plnohodnotnou součástí týmu 
realizujícího daný projekt. Snaží se nacházet nové prostorové vazby 
přinášející obohacení života klientů tak, aby nezklamali jejich důvěru.

Pokud budeme aktuální situaci brát z pohledu covidu19, příliš nás to 
neovlivňuje. Z prvotního úleku na jaře jsme zjistili, co vlastně vir zna
mená. S postupy, které v projektování máme, budeme pokračovat dál. Je 
to běh na dlouhou trať, projekty postupují, dále na nich spolupracujeme, 
je to práce na roky.

Komplikace je to v logistice, kdy jsou lidé v karanténě a jsou omezeni 
při jednáních na stavbě nebo při jednání do určitého počtu lidí. Navíc je 
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nepříjemné mluvit přes roušku a u toho ještě přemýšlet. Jsou to drobnosti, 
které nám covid znepříjemnil. Nicméně z hlediska procesu projektování 
si myslím, že se nic nemění, protože se dá se pracovat z domu.

U čeho zatím nevím a snažím se zatím být pozitivní, jsou investoři, kte
ří se neleknou a budou chtít dál investovat. Na projekty, které jsou teď 
rozjeté, navážou další projekty. Co se týče aktuální situace s covidem, 
je pro nás důležité, abychom dále postupovali a neskončili nebo kvůli 
dramatické pauze neměli práci. To je jediná jako obava, kterou mám.

Myslím, že aktuální politická situace v České republice škodí mnohem 
více než virová nemoc, která má ohraničenou dobu působnosti. Pokud 
to ze společenské roviny stáhnu opět do té pracovní, nejvíce nám škodí 
legislativa pro projednávání projektů, která je nesmyslně složitá. Za 22 let, 
co se tomu věnuji, se to jen zhoršuje. Momentálně máme například 55 
vyjádření na projekt. Soustředit se v našem oboru na tuto stránku by pro 

Jakým způsobem se současná situace 
dotkne práce ve vašem ateliéru 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
Na jaře jsme se báli, co se stane. Projekty byly pozastaveny, protože nikdo 
nevěděl, co to znamená a co se změní. Naštěstí se opět rozběhly a my 
projektujeme kontinuálně dál. Dopad to tedy nemá.

Je důležité zdůraznit, že situace podpoří trend, kdy lidé nemají možnost 
vlastnit nemovitost. Věnujeme se především rezidenčním projektům, 
které se promění směrem na západ. Tam to funguje tak, že si lidé najíma
jí bydlení a za svou prací dojíždějí a stěhují se. Ve Švýcarsku například 
tvoří největší část trhu nájemní bydlení. Dospěla k tomu také situace na 
finančním trhu.

Předěláváme tedy část projektů na nájemní bydlení, která zůstanou 
ve vlastnictví klientů, kteří je budou pronajímat. To znamená, že budou 
upravené nároky na to, jak domy dělat. V tom vidím změnu. Trh nájem
ních domů se v celé zemi posune směrem k západní kultuře.
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Na jakém projektu aktuálně pracujete?
Projekty jsou jako parník, který jede setrvačností. Máme rozestavěný 
bytový dům se 177 byty na Smíchově – Neugraf, který máme dokončit 
příští rok. Tato stavba je v největším rozkvětu. Vedle toho chystáme pro
jekt 140 bytů do Holešovic. Do toho pokračují menší bytové domy a rekon
strukce činžovních domů. Naštěstí se lidé nelekají, nebojí se a my dále 
projektujeme. Jsem tedy optimista.

Bytový dům, Černý most
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Ian Bryan
Ian Bryan Architects

Jak nahlížíte na současnou situaci s ohledem 
na oblast architektury a navrhování staveb?

IBA je pražská architektonická a designová kancelář, založená roku 1997 
britským architektem Ianem Bryanem. Ateliér poskytuje široké portfolio 
služeb od architektonického návrhu, přes vyřízení potřebných povolení až 
po implementaci designu. Mají velice široký záběr, a proto je pro ně klíčový 
přenos nápadů mezi různými typy projektů, který napomáhá uvažování 
nezávislému na stereotypech a vede k lepším řešením.

Myslím, že je docela těžké říci, jaké budou dlouhodobé dopady covidové 
situace. Několik trhů, na kterých pracujeme, byly okamžitě velmi vážně 
ovlivněny. Je těžké určit, které dopady jsou strukturální a které jsou dlou
hotrvající. Trendy, které nasvědčovaly práci z domova, byly urychleny. 
Myslím, že tento trend bude určitě pokračovat a je otázka, jak kancelář
ské prostory využijeme.
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Kanceláře, kam chodíme pracovat, se stanou místy, kde budou lidé spo
lupracovat a setkávat se se svými kolegy. Budou místem pro přiblíže
ní se základním hodnotám společností a jejich filozofiím spíše než jen 
k práci jako takové. Mnoho společností připustilo, že práce z domova 
může fungovat a vedení bude moci spoléhat na své zaměstnance, kteří 
budou pracovat samostatně. Před tím na českém trhu panoval ve vedení 
skepticismus.

Velký dopad to bude mít také na využití otevřeného prostoru, na rezidenč
ní trh a na to, jak navrhujeme prostory pro žití. Pokud budeme i nadále 
pracovat z domova, je jasné, že hlavní otázkou pro mnoho lidí bude právě 
bydlení. Vidíme, že pokud mají lidé nyní na výběr mezi koupí bytu, který 
je docela malý a kde není moc prostoru pro práci z domova, pak upřed
nostní něco většího. Kvůli ceně to však nebude možné v centru města.

Pokud si lidé budou moci koupit dům se zahradou za stejnou cenu jako 
za byt, bude pokračovat další pohyb směrem k předměstí. To je právě 
teď velká výhoda, protože teď necestujeme do kanceláře a neměníme 
svůj prostor tak často. Trávíme hodně času na jednom místě, bydlíme 
i pracujeme ve stejném prostředí. Proto musíme být schopni dostat se 
ven, jít do přírody a pohybovat se.

Jakým způsobem se současná situace 
dotkne práce ve vašem ateliéru 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
Když covid poprvé udeřil, byla to velká výzva. Snažili jsme se několik 
týdnů zjistit, co se bude dít. Většina z nás přešla na práci z domova, ale 
nebyli jsme na to připraveni, bylo to docela obtížné. Naše systémy nefun
govaly moc dobře, takže to nebyla příliš produktivní situace.

Bohužel jsme nebyli schopni udržet všechny naše zaměstnance, protože 
hotelový sektor je oblast, které se hodně věnujeme. Od prvního dne se to 
úplně zastavilo. Velký projekt, na kterém jsme pracovali, dodnes nepo
kračuje. Myslím, že každý ví, že hotelový sektor a pohostinství obecně 
je nejvíce postiženým sektorem.
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Věci se nyní zjevně znovu mění k horšímu, počet covid případů rych
le roste a po všech jsou vyžadovány rychlé změny. Očekávali jsme, že 
se něco takového může stát. Vyvinuli jsme mnohem lepší systémy pro 
práci z domova. Takže jsme si na ně zvykli a poučili se ze špatných zku
šeností, které jsme měli během první vlny. Nyní víme, že to může trvat 
několik měsíců.

Myslím si, že jsme teď v lepší pozici, abychom mohli pokračovat v práci. 
Architektura je samozřejmě velmi kolaborativní proces. Je pro nás mno
hem lepší, když se sejdeme, abychom mohli všichni společně pracovat. 
Je to velmi obtížné, ale snažíme se scházet co nejčastěji. Ne všichni, ale 
někteří z nás s maskami, abychom mohli koordinovat projekty, mohli se 
posunout vpřed a abychom mohli lidem pracujícím na dálku dát práci.

Na jakém projektu aktuálně pracujete?
Jsme ve velké míře zapojeni do hotelových projektů a téměř všechny 
z nich se v podstatě zastavily. Naštěstí jsme mohli pokračovat v rezi
denčních projektech, které jsou dlouhodobějšího rázu kvůli povolení, 
jejichž vyřízení trvá tak dlouho.

Měli jsme štěstí, že jsme vyhráli poměrně velkou soutěž na Praze 3 na 
rezidenční plochy o rozloze 25 000 m², což se nám velmi hodilo. Na tomto 
projektu začali pracovat členové týmu, kteří před tím pracovali na jiných 
projektech. Pokračujeme v práci na velkých rezidenčních projektech 
na Praze 10  Novostavby Hagibor Republic pro developera Crestyl, kde 
děláme velmi zajímavé rozsáhlé rezidenční projekty. Věnujeme se také 
menším rezidenčním projektům pro české developery.

Právě jsme dokončili koncept designu pro mezinárodní školu. Nejsem si 
jistý, jestli v této oblasti budeme pokračovat dále, ale bylo by to pro nás 
zajímavé, protože rádi rozšiřujeme rozsah naší práce nad rámec rezi
denčních projektů.

Jedná se ale převážně o rezidenční projekty, které nás v současnosti drží. 
A je to právě Praha a Česká republika, kde je dlouhodobě nedostatek míst 
k bydlení. Takže uvidíme v příštích několika letech, snad se bude stále 
jednat o oblast, které se budeme moci věnovat i nadále.
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Hagibor Republic, Ian Bryan Architects
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Adam Rujbr
Adam Rujbr Architects

Jak nahlížíte na současnou situaci s ohledem 
na oblast architektury a navrhování staveb?

Architektonické studio Adam Rujbr má mezinárodní zkušenosti v oborech 
architektura, projekce i inženýrské činnosti. Architekti nabízí služby na 
míru, začínají architektonickou studií, pokračují projekty pro stavební 
řízení, projekty pro provedení stavby a projekty interiéru až po stavební 
dozor a inženýrskou činnost. Návrhy jsou vždy navrženy s ohledem na 
optimalizaci nákladů, a to nejen při stavbě, ale hlavně při samotném 
provozu.

Ze začátku jsem si myslel, že situace bude trvat jen chvilku. Říkal jsem 
si, že lidé mají spoustu možností a schopností vytvořit nějaký lék či vak
cínu. Ta situace nám ukazuje, že to není tak jednoduché. Příroda nebo 
nějaká vyšší moc nám dává najevo zdviženým prstem, že nejsme tak 
všemocní, jak si myslíme. Je to varování, abychom trošku přibrzdili. 
Míra růstu a spotřeba zdrojů roste takovým tempem, že kdybychom ji 
nezbrzdily, tak za chvilku zdroje dojdou. To vnímám jako určité varování.
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Z hlediska staveb a urbanismu se ukázalo několik zásadních věcí. Uká
zalo se, že není potřeba za každou prací dojíždět. Zásadním způsobem se 
tedy sníží potřeba dojíždění, více lidí bude pracovat z domova. Tím pádem 
se možná neprojezdí tolik kilometrů a nestráví se tolik času v kolonách. 
Lidé nebo hlavně firmy zjistí, že jim stačí méně kancelářských ploch. 
Ve výsledku nebudou všechny kancelářské plochy obsazené a možná se 
dočkáme i  toho, že některé kancelářské budovy budou transformovány 
k jinému účelu.

Co se týká měst jako takových, myslím, že bude posílena individuální 
mobilita lidí. Více lidí dá přednost kolu. Lidé, kteří dají přednost autu, 
nebudou například potřebovat své vlastní auto ve chvíli kdy budou k dis
pozici autonomní vozy. Nebudou dokonce ve svém domě potřebovat ani 
garáž.

Pandemie tak může některé věci eskalovat. Pro naši práci by bylo hroz
ně fajn, kdybychom nemuseli s každým dokumentem osobně na úřad. 
Hrozně by nám pomohla větší elektronizace státní správy. To, že by se 
například nahrál projekt na jedno datové úložiště a všem dotčeným 
účastníkům by přišla zpráva o novém projektu k vyjádření.

Dnes to funguje tak, že dokumentaci kopírujeme v mnoha kopiích, které 
se rozváží, nebo rozesílají skrze kurýry na úřady. U objemnějších pro
jektů jsou to desítky a stovky kil dokumentů a papírů, které by vlastně 
vůbec nemusely být vytištěny. Ten papír by nemusel být vyroben, strom 
by nemusel být pokácen.

Digitalizace by mohla zásadním způsobem pomoci. I úředníci si uvědo
mují, že je daleko lepší, když mají ke svému pracovišti přístup odkudkoliv, 
nemusí na úřadě být osobně a nemusí se osobně s každým potkávat. Tyto 
věci se dají vyřešit na dálku. To jsou průniky urbanismu a naší práce.
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Jakým způsobem se současná situace 
dotkne práce ve vašem ateliéru 
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?
V dlouhodobém měřítku možná ubude zakázek, ale zatím to tak nevní
máme. Je možné, že se ekonomika zpomalí a nebude dostatek prostředků 
na stavbu nových budov, ale o to více se zase budou rekonstruovat nebo 
opravovat stávající budovy.

V krátkodobém hledisku máme momentálně nasmlouvaných zakázek 
dost. Máme teď spíše opačný problém, sháníme lidi, abychom byli schop
ní dostát termínům, které jsme si nasmlouvali. Nestalo se nám, že by 
nám někdo odřekl zakázku z důvodu koronaviru. Samozřejmě si někdo 
rozmyslel, že nebude stavět. Není to ale tak, že by s námi zákazník na 
základě této epidemie ukončil spolupráci.

Momentálně pracujeme hlavně pro veřejný sektor. Děláme hodně staveb 
pro zdravotnictví. Aktuálně se zpracovává nový nemocniční pavilon 
ve Šternberku a staví se nový nemocniční pavilon v Tišnově. Minulý 
měsíc se dostavil nový nemocniční pavilon v Olomouci. Dokončujeme 
projekt nového pavilonu pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. 
Projektujeme také polikliniku do Neratovic. Odevzdali jsme projekt a má 
se začít stavba polikliniky v Brně.

Co se týká zdravotnictví, nyní je zde pozornost hodně soustředěna 
a díky tomu je to obor, kde se rozvoj nezastavil. Naopak mám pocit, 
že zde vznikají nové příležitosti.

Dále máme rozpracované dva bytové domy, jeden je před dokončením 
a další se projektuje. Rozpracovaná jsou i dvě obchodní centra a obě ve 
fázi projektu. Máme také jeden moc zajímavý projekt na Vysočině. Je to 
koňská farma v areálu mlýna u rybníka. To je něco úplně jiného. Tam 
se pohybujeme v ruinách starých hospodářských objektů, které doplňu
jeme moderními prvky soudobé architektury.

Na jakém projektu aktuálně pracujete?
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Analýza vývoje české architektury | jaro 2020

Analýzu dopadů první vlny covid epidemie na profesi architektů jsme 
publikovali už na konci letošního března. 

Architektura a navrhování staveb: Analýza krizového trhu I.

Reakci Jana Kasla, předsedy České komory architektů, si můžete přečíst 
zde: Čeští architekti v době přicházející krize I.

O svůj názor na tehdy začínající problémy v ekonomice a architektonic
kém navrhování s námi dále hovořili čeští architekti: 

Ateliér Daniela Rohana a Daniela Baudyse / DDAANN 

Vera Hampl z ateliéru VH Architects 

Tomáš Hrubý z ateliéru DL Studio 

Gabriela Kaprálová z ateliéru ASGK

Multimediální platforma o současné architektuře, interiérovém designu 
a umění. Publikujeme články, natáčíme videa a vlastní podcasty. Před
stavujeme zajímavé inspirativní lidi a jejich projekty. Pravidelně přiná
šíme rozhovory s architekty a profesionály z oboru. 

ARCHIZOOM FOCUS najdete na nejsledovanějším 
českém Youtube kanálu o architektuře. 

Naši práci můžete sledovat také na sociálních sítích Facebook, 
Instagram a LinkedIn. Nejnovější články nejen o bydlení, zajíma
vých stavbách a informace z oboru denně na www.archizoom.cz. 

ARCHIZOOM vychází od roku 2019 v Praze 
a připravuje ho kreativní tým IDEALAB.

https://archizoom.cz/analyza-krizoveho-trhu-architektura-a-navrhovani-staveb/
https://archizoom.cz/analyza-krizoveho-trhu-architektura-a-navrhovani-staveb/
https://archizoom.cz/v-krizi-se-zamerme-na-udrzitelnost/
https://archizoom.cz/po-uzaverce/
https://archizoom.cz/po-uzaverce/
https://archizoom.cz/po-uzaverce-ii/
https://www.youtube.com/channel/UCwAawee2Dde8UYh7A2xZDNQ
https://www.facebook.com/archizoom.cz/
https://www.instagram.com/archizoom.cz/?hl=cs
https://www.linkedin.com/company/archizoom/?originalSubdomain=cz
https://archizoom.cz/
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