
Ak dostupné technológie umožňujú prácu odkiaľkoľvek, je na mieste klásť si otázku: “Má kancelária, 

ako miesto výkonu práce budúcnosť?” Pri stúpajúcich cenách energií, dlhých dochádzkových 

vzdialenostiach a digitalizácii dát, sa možnosť práce doma popularizuje. Syndróm z 

veľkopriestorových kancelárií, izolácia v bunkovej kancelárii, workoholizmus sú dôkazom mnohých 

nekvalitných pracovných monofunkčných priestorov. Ak má kancelária ako stavebný druh prežiť, je 

nutné zmeniť organizáciu priestoru a nasledovať požiadavky zamestnancov. Organizácie si začínajú 

uvedomovať rolu zamestnanca v štruktúre firmy a zmenu typu práce. Technológie nás odbremenili 

od mnohých rutinných prác a rutina sa mení na kreatívnu činnosť. čo je výhoda kancelárskych stavieb 

je komunita. Je nutné podporiť komunikáciu , kancelária sa stáva miestom stretnutia, priestorom, 

kde zdieľame pracovné prostredie, ale aj informácie. 

Projekt sa zaoberá Veľkým pracovným prostredím tzv. co - working.  Je určené pre jednotlivcov, ale aj 

skupiny, či firmy, ktorým je 24 hodín denne k dispozícii pracovný priestor, jednacie miestnosti, 

recepcia a služby, Otvorenosť priestoru podporuje naviazanie nových kontaktov, ponúka krásne 

zelené átrium a zelenú strechu,hoteel, jedáleň, bar, konferenčný sál, fitnes a saunu a obchody. 

 

Urbanistické riešenie 

K otázke udržateľného rozvoja sa v Nemecku pristupuje pečlivo a precízne. Navrhnutý projekt pre 

kancelársku budovu je v hlavnom meste Nemecka - v Berlíne., konkrétne v technologickom parku 

Adlershof. Jedná sa o jeden z najväčších technologických parkov tohto druhu v Európe a dôraz sa tu 

kladie na  výskum a vzdelanie. Riešená parcela má výhodnú polohu  z hľadiska dostupnosti, či už 

mestskou hromadnou dopravou alebo automobilovou a nachádza sa v tesnej blízkosti letiska. Na 

parcele o rozlohe 10 424 m2, som navrhla päťpodlažný dom, ktorý je orientovaný svojím vstupom k 

hlavnej dopravnej tepne, kde je výborné oddelený peší a cyklistický pohyb. Výškovo stavba taktiež 

nadväzuje na okolitú zástavbu. 

Architektonické riešenie 

Hlavnou témou stavby je komunikácia. Kancelárske stavby sú už po generácie formované funkciou. 

Ako obrovský nedostatok mnohých kancelárií vnímam monofunkčnosť priestoru, bez živím zabezpeč  

možnosti oddychu, či služby. Analýzou pracovného dňa, týždňa sa dopracúvavam k výsledku, ktorý 

poukazuje na dôležitosť komfortu a kvality prostredia, podporu zamestnanca, a nie na umelé 

vytvorenie pracovných miest nevyhovujúcich zamestnancom.  Dispozične táto stavba nasleduje trend 

bezpapierovej kancelárie , čo mi dovolilo organicky tvarovaný interiér..Kancelárske poschodia sa delia 

na multifunkčné bunky, z ktorých každá ma svoje pracovisko, formálnu jednaciu miestnosť, 

neformálny kút a priame napojenie na kuchynku a toalety. Na každom poschodí situujem, herňu, 

alebo malé športovisko, ktoré by mali  byť atraktormi pre zamestnacov . Komunikácia nie je 

podporená v rámci jedného poschodia, ale taktiež vďaka schodiskám, , ktoré sú v otvorenom 

priestore. Raster fasády výrazne zvýrazňuje šírku stavby a   a vďaka nepravidelnému tvaru vytvára 

dojem aerodynamického prúdenia vzduchu.   

Technické riešenie.  

Nosným systém stavby je železobetónový skelet, ktorý je v rastri 8,5 a 8,0 metra. Celá stavba je 

dilatovaná na tri celky, Dostatok vlahy a živím pre stromy  poskytuje železobetónová vaňa, ktorá má 



svetlú hĺbku1 m . Mosty, ktoré dispozične spájajú priestor sú železobetónové, s priehradovým 

nosníkom. Nosná časť zastrešenia átria je tvorená priehradovými nosníkmi, ktoré je taktiež 

priehradové, avšak z estetického hľadiska je konštrukcia opláštená. Zakladanie stavby je cez 

základovú dosku a vzhľadom k blízkosti rieky, sú použité aj piloty. 

 






