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i lidsky a s kterým budenaladěn na stejnou notu. Jde vět-
šinou ospolupráci na měsíce, někdy i roky. Občasto může
být těžké,každýmásvéego,někdovyšší, někdonižší,každý
má svévize. Aleje to týmová spolupráce.Nejhezčípocit je,
když nás klient osloví s druhým nebo třetím projektem.
Vímepak,žebyl spředchozí spoluprací spokojený.

Cojeprovásvkomunikacisklientemnejtěžší?
Nejčastěji když se nemůže shodnout více lidí na straně
klienta, to jsou životní či obchodní partneři developera.
Pak musímejakopsychologovétrochu „bruslit“, abychom
je nějak ukočírovali a tuto situaci překlenuli. Nebo mů-
žemenarazit na detail, který se nám líbí, ale klientovi ne.
Pak jetřeba situaci dobřevyhodnotit. Stalo se,žejedenar-
chitekt postavil betonový dům (já osobně mám beton
velmi ráda), klient sinebylnávrhem úplnějistý, ale archi-
tekt ho přesvědčil. Nakonecten člověk důmzarokprodal,
protožev něm nemohl bydlet.

Navrhujete nejen stavby, ale nabízíte i návrh interiéru.
Jakémátevtomto ohleduzkušenosti?
Myslím si, žeje správné navrhovat důmkoncepčně odza-
čátku do konce. Nabízíme klientům komplexní službuod
návrhu exteriéru až po design dětského pokojíčku, vše
v jenom balíku, jedním rukopisem. Nejsem zastáncem
toho,žedokončímstavbuapotomněkdodonašehodomu
uděláinteriér. Interiéry jsounejrychleji rostoucí službouJKH
Atelier. Možnáse v covidovém obdobílidé více zaměřili na
zvelebovánísvých domovůa developeřichtějí ukázat kva-
litní designdotažený doúplného konce…

Takžepřinávrhu užvidíte idalší kroky?
Důmnavrhujemeodzačátku,vpodstatě tímdomemžijeme,
procházímeho a užkdyžkreslím jednotlivé příčky neboja-
kékolidveře, vidíminteriér. Užvestudii myslímeokrokdo-
předu– jaktendůmbudevypadatuvnitř.Neníto jenprázdná
„nádoba“, donížpakněkdoněco „naleje“. Mělby to býtje-
den celek, a proto se snažíme o jednotný rukopis. Máme
v ateliéru kolegy architekty i kolegy interiérové designéry,
abychomsinavzájemnávrh mohlizkonzultovat.Sklientem
pracujeme tedy odúplnéhozačátkuodprvníschůzkyažpo
okamžik,kdysiotevře dveřeavstoupídoobýváku.

Zajišťujete isamotnoustavbu?
Známeexternístavební firmy,snimižspolupracujemeakteré
klientovi můžemedoporučit.Celéhoprocesu seúčastníme
jakodozorinvestora adohlížímenaprovedení.Autorskýdo-
zorjezméhopohleduvelmidůležitý.Pomůžepředcházetpří-
padnýmnedorozuměním,popřípaděvícenákladům.

Jenprozajímavost,koliklidívateliéru pracuje?
Sedm stálých kolegůplusexterní kolegovéna některé pro-
jekty. Dále se snažímemít pro ateliér k dispozicivšechny
potřebnéprofese,jakoje statik, specialistana technickéza-
bezpečení budov apod.

Kteréprojektymáte zasebou?
Rádabychse vrátila k úplnýmzačátkůmateliéru, kdyjsme
se zúčastnili mezinárodní soutěže European 10ve Španěl-
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akomerčníchobjektů..

Podrobněnám aktivity ateliéru představila jeho zakla-
datelka Jana Klečková.

Jakébylyzačátkyvašehoateliéru?
Po škole(Fakulta architektury ČVUTPraha) jsemodjelado
Londýna,kdejsemzískalaprvnípracovnízkušenosti. Poná-
vratu do Prahy jsem začala pracovat pro developerskou
společnost, kdejsem strávila čtyři roky. Pak jsem se osa-
mostatnila a začala pracovat sama na sebe i díky otci,
který měl menšístavební firmua vlastní developersképro-
jekty. V počátcích jsem spolupracovala s jedním kolegou
a věnovali jsme se především rodinným domům a inte-
riérům. Postupněseprojekty začalynabalovat azvětšovat
až do současného stavu, kdy nabízíme komplexní archi-
tektonickéslužby– exteriéry i interiéry.

Jací klienti vsoučasnédoběvášateliér oslovujíasjakými
požadavky?
Vyrostli jsme převážně na rezidenčních domech v Praze
a jejím okolí, respektive na rodinných domech pro indivi-
duální klienty. Nyní se zaměřujeme už i na developerské
společnosti a větší projekty. Každý rok se posouváme
o něco dále.Současní klientijsoustále náročnějšína detail,
použitémateriály a zajímáje více i budoucí provoznemo-
vitosti. Jak budearchitektura udržitelnáa jak budevypa-
datprojekt iza10let.Čímvíce se řeší provoznínáklady, tím
více klientů se ptá na pasivní nebosoběstačné domy.

Klienti mají tedy náročnější požadavky, ale na druhou
stranutomůžebýtprovásvýzva,ne?
Určitě je to pronás výzva,hlavně technologie. Musímene-
ustále sledovatjejich vývoja studovatposlednítrendy. Nyní
jezpohledutechnologiedalekovícemožnostínežtřebapřed
15lety, klienti to vědí, někteří jsou velmi edukovaní a mají
při návrhu daleko více možností, které chtějí diskutovat.
Úkolemarchitekta je navést klienta správným směrem.

Mátenějakýrecept nakomunikacisklientem?
Naslouchat. Víceméně jsme takovým psychologem, klien-
tovi vstupujemedosoukromí.Navrhujememuinteriér čiex-
teriér, cožje promnohoznich osobnízáležitost, nahlížíme
do jejich životů. Klient si hledá architekta, s nímžsi sedne

Záležípředevšímnakomunikaci
architekta sklientem

Everything dependsoncommunication
betweenarchitect andclient
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sku. Zde jsme vyhráli, což považuji za obrovský úspěch.
Dále jsme třeba před pěti lety navrhli dvě kliniky repro-
dukčnímedicíny – jednuv Kolíněa druhouv Praze. Práce
byla velmi zajímavá,protožejsme pracovali is lékařia mu-
seli pochopit jejich pohyb a fungování v rámci objektu. Ze
současných projektů určitě uvedu kompletnírekonstrukci
památkověchráněnéhočinžovníhodomuz30. let vPraze7
neborekonstrukci28 luxusníchapartmánůvPraze2včetně
návrhu interiérů společně se dvěmabutiky v přízemí.

Cojste navrhovalivposlednídobě?
Stavíme luxusní vily, teď máme na stole – z toho jsem
úplně nadšená – rozsáhlé letní sídlona Orlíku. Je to zají-
mavá audržitelnáarchitektura, vše zpřírodníchmateriálů
– kámen,dřevo,hodněprosklené.Dálenynídokončujeme
návrh učebny chemie a fyziky v základní škole v Lan-
škrouněnebomenší kancelářsképrostory vPraze 1.Hodně
nás aktuálně baví rekonstrukce již zmíněnýchčinžovních
domů, při níž spolupracujeme s jednou pražskoudevelo-
perskouspolečností.

Nahotelovýtrhzatímnevstupujete?
Připravujeme návrh pětihvězdičkového glampingového
areálu na Sázavě. Ve studii řešíme hlavní budovus výbě-
rovou restaurací, chatky pro ubytovánía relaxačně-spor-
tovní zónoupropojenous rozlehlýmwellness. Je to projekt,
kdes investoremřešímeefektivitu provozuaconejlepšízá-
žitekhosta, který se v místě ubytuje.

Můžeteještězmínitdalšíprojekty?
Nedávno jsme na Národní třídě v Praze navrhli edukační
a konferenční centrum svýhledem naPražskýhrad. Zdal-
šíchprojektůmohuuvést luxusnívilu vHostivaři, kdeseza-
měřujemena přáníklienta na návrh chytré domácnosti–
vše propojené do mobilního zařízení, kdeovládáte vše od
alarmu přes žaluzieažpozapnutí a vypnutí sauny.

Nacoklienti kladoudůraz?
Klienti sevíce zajímají,zčeho jsoumateriály v jejich domě.
Kladou důrazpředevším na přírodní materiály. Přemýšlejí
avyptávají se,zčeho sedělávinyl a jestlije stěrkanapřírodní
bázi.Totéžjsouomítkyafasády.Klientiseměptají,včembu-
doubydlet, jak takovýdůmdýchá, jak jeovlivní, jakoumají
prvky životnost.Dálekladouhodnětechnické otázky– to-
pení, chlazení, solární panely, čerpadlo, zabezpečení atd.
Architektsemusíneustálevzdělávat.Vkusnýdesignanápad
je v návrhu pro klienty očekávanou samozřejmostí.

Znamenáto, žemusítebýt itechnicky připraveni?
Jsme v těsnémkontaktusnašimidodavateli, kteřínámpre-
zentují novinky,které nabízejí aktuálně na trhu. Bez toho
bytonešlo– pokudsečlověknevzděláváaneinformujese,
co je nového, tak nemá v dnešní době šanci. Pokud vás
klient takříkajíc přeroste, kdyžvás začnepoučovat ofunkč-
nosti technologickýchprvků, tak tonení úplnědobré.Mu-
síme umět odpovědět na spoustu dotazů.

Coplánujete dobudoucna?

Chtěli bychom se rozrůstat a dále rozšiřovat naše portfo-
lio. Nyní máme za sebou takřka stovku různých projektů.
Některé znich jsou na našich webových stránkách. Stále
více nás zajímají větší bytové celky a dále pak kanceláře.
Chcemese zaměřovatjakna sektorindividuálních klientů,
tak i na středně velké developerské společnosti. Dalšívý-
zvoujsoupronás veřejné stavby, které jsme v posledních
letech trochu opomíjeli. Obecněse chceme do budoucna
více věnovat soutěžím. Budeme rádi, pokudbudeme mít
více zajímavé arůznorodépráce.
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Theactivities of the studio were introduced to us in de-
tail by its founderJana Klečková.

Whatwerethe beginningsofyourstudio?
Afterschool(Faculty ofArchitecture, CTUPrague) Iwent to
London,where I gainedmy firstwork experience.After re-
turning to Prague, I started working for a development
company, where I spent four years. ThenI set up on my
own, also thanks to my father, who had a smaller con-
struction company andhis own developmentprojects. In
the beginning,I workedwith a colleague andwe mainly fo-
cused on family houses and interiors. Gradually, the pro-

jects beganto pile up and snowball to the current state,
whereweoffercomprehensivearchitectural services – ex-
teriors andinteriors.

What clients currently addressyourstudioandwhat are
theirrequirements?
Wemainly roseupwith residential housesin Pragueandits
surroundings,or moreprecisely with family houses forin-
dividualclients. Now, wefocusondevelopmentcompanies
andlargerprojects. Every year,we moveupa little further.
Currentclients are more andmore demandingwith regard
to detail,materials usedandare moreinterested inthe fu-
ture operationofthe property.Howsustainablewill the ar-
chitecture beandwhat will the project looklikein10yearsʼ
time. Themore operating costs are addressed, the more
clients ask about passive or self-sufficienthouses.

So, clientshavemoredemandingrequirements,butonthe
otherhand, it can beachallengeforyou, right?
It is definitely a challenge for us, especially with regard to
technology. We must constantly monitor its development
andstudy the latest trends.Now, fromthepointof view of
technology, there are far moreoptions than some15years
ago,clientsknowthis, someareveryeducatedandwhende-
signing,theyhavefarmoreoptionstheywant todiscuss.The
architect̓ s task isto guidethe client in the rightdirection.

Doyouhavearecipeforcommunicationwithclients?
Tolisten. We are moreor lessa kindof apsychologistas we
enter clientsʼ privacy. We designtheir interior or exterior,

which manyofthem seeasa personalmatter, we lookinto
their lives.Clientslookforanarchitect with whom theycan
alsogetonfromhumanpointofview andwith whom they
are attuned to the same note. It is usually aboutcoopera-
tion that takes months, sometimes years. Sometimes, it
can be difficult as everyone has his own ego, someone

higher,someonelower, everyonehas hisownvision. But it
is about teamwork. Thebest feelingis when the client ad-
dresses uswith the second or third project. Thenwe know
that he was satisfiedwith the previous cooperation.

What is the mostdifficult thingfor yourcommunication
with theclient?
Whenthere are morepeopleonthe client̓ s sidethat can-
not reach agreement,they are mostly thedeveloperʼslife
or business partners. Then,as psychologists, we have to
t̒wist and turnʼ abit inorderto keepthem calmandover-
come this situation. Orwe may come across adetail that
we like,but the client doesnot. In thiscase, the situation
needsto beassessedwell. Therewas a case when onear-
chitect built a concrete house (I personally like concrete
very much), the client was not entirely sure with the de-
sign,butthe architect convinced him.Inthe end,the client
soldthe housea year later because he couldnot live in it.

Youdesignbuildingsandalsoofferinterior design.What is
yourexperienceinthis regard?
I think it is right to designa house conceptually from start
to finish.Weofferclients a comprehensive service from ex-
terior design to childrenʼs roomdesign,all in one package,
inonestyle. I amnot infavouroffinishingthe construction
and then having someone else working on the interior of
the house. Interiors are the fastest growingservice of JKH
Atelier. Maybe, people focused more on improving their
homes in the covid period, and developers want to show
quality designthat is taken tothe very last detail …

Doesit meanthat yousee the next stepsalreadywhen
preparingthe design?
Wedesignthe housefrom the beginning,we basically live
with that house, wewalk throughit andwhen I drawthe
individual partitions or doors, I already see the interior.
Wethinkaheadalreadywhen preparingthe study– what
the housewill looklikeinside. It isnot justan emptyʻcon-

Thearchitectural studioJKHAtelierledby.
Ing. JanaKlečkováwasfoundedin2008..
Since then, ithasgrownandattends to.
complexdesignsoffamily housesand.
housingblocksaswellasadministrative.
andcommercial buildings.
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tainerʼ that is later ʻfilledʼ with something. It should be
a complexunit andthat is why we endeavourfora unified
style. We have fellow architects and fellow interior de-
signers in the studio in order to be able to consult each
otherʼs design. Thatmeans that we work with the client
from the very beginning,from the first meeting, to the
moment when he opens the door and enters the living
room.

Doyoualsoprovidetheconstruction itself?
We know externalconstruction companies which we co-
operatewith andwhich we can recommendto the client.
Weparticipate in the wholeprocessas investor̓ ssupervi-
sionand supervisethe implementation. I believe that au-
thorʼs supervision is very important. It helps prevent
possiblemisunderstandingsor additional costs.

Justasamatterof interest, howmanypeopleworkinthe
studio?
Seven permanent colleagues plus external colleagues for
some projects. Wealso try to have all the necessary pro-
fessionsavailable forthe studio,such asa structural engi-
neer, aspecialist inthe technical security ofbuildings,etc.

Whatprojects haveyoubeenthrough?
I wouldlike to return to the very beginningsof the studio,
when weparticipatedinthe internationalcompetitionEu-
ropean 10inSpain. Wewon there, which I consider a huge
success. Furthermore, five years ago, we designed two
clinics of reproductive medicine – one in Kolínand the
other in Prague. Thework was very interesting, because
we also workedwith doctors and hadto understand their
movement and functioningwithin the building.Asfor the
current projects, Iwill definitelymentionthe completere-
construction of a listed housing block from the 1930sin
Prague 7or the reconstruction of 28luxuryapartments in
Prague 2,includinginterior designtogether with two bou-
tiques on the groundfloor.

Whathaveyoudesignedlately?
We build luxury villas, now – which I am completely ex-
cited about it -we have a largesummerresidence in Orlík
onour table. It isan interestingandsustainable architec-
ture, allmadeofnatural materials – stone,wood,a lot of
glazing.Furthermore, we are nowcompleting the designof
a chemistry and physicsclassroomat a primary schoolin
Lanškroun orsmaller administrative premisesin Prague 1.
Weare currently really enjoyingthe reconstruction of the
aforementionedhousingblocks,where we cooperate with
one Prague developmentcompany.

Areyounotenteringthehotelmarketyet?
We are preparing a design of a five-star glamping area in
Sázava. In the study, we address the main buildingwith
a fine restaurant, cottages for accommodation and a re-
laxingsportszoneconnected with a largewellness area. It
isa projectwhere, togetherwith the investor, weaddress
the efficiencyof the operationandthe best possibleexpe-
rience of the guestwho stays inthere.

Canyoumentionotherprojects?
Wehave recently designedan educationalandconference
centre with a view of Prague Castle in Národní třída in
Prague. As for the other projects, I can mention a luxury
villa in Hostivař, where, as requested by the client, we
focusonadesignofasmarthome– everythingconnected
to a mobile device, where you control everything from
alarms through blindsto turning the sauna on and off.

Whatdoclients putemphasison?
Clientsare moreinterested inwhat materials theyhave in
their house. Theyput particular emphasison natural ma-
terials. Theythink aboutthingsandaskwhat vinyl is made
of and whether the screed is natural. Thesame goes for
plasters and facades. Clients ask me what they are going
to live in, how such a house breathes, how it is goingto
affect them, what the elementsʼ lifespan is. Theyalso ask
a lot of technical questions– heating, cooling,solar pan-
els, pump,security, etc. Thearchitect mustbeconstantly
educated. Tasteful design and idea are something the
clients expectas a matter ofcourse.

Doesthismean that youalsohaveto betechnically pre-
pared?
Weare inclosecontact with our suppliers,whopresentus
with new products that are currently in the market. It
wouldnot be possiblewithout it – if a personis not edu-
cated andisnot informedaboutwhat is new, andthen he
hasnochance nowadays. If theclient outgrowsyou,soto
speak,when hestarts lecturing youaboutthe functional-
ity of technological elements, then it is not that good.We
need to beable to answer a lot ofquestions.

Whatareyourplansforthefuture?
Wewould liketo growand further expandour portfolio. We
currently have almost ahundreddifferentprojects behind
us. Someof them are onour website. Weare increasingly
interested in larger housing complexes and then offices.
Wewant to focus on boththe individual client sector and
medium-sizeddevelopment companies. Theother thing
we findchallenging are public buildings, which we have
neglecteda bitinrecent years. Ingeneral,we want tofocus
more on competitions in the future. We will be happy to
have more interesting anddiverse work.

ARNOŠTWAGNER/ PHOTO:JKH ATELIER


