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Úvodní slovo
Milan Začal a Šimon Opekar
zakladatelé konference

Úspěšný třetí ročník celodenní interaktivní
konference o technologických inovacích
a životě nejen v kancelářích byl vyvrcholením celoročních networkingových
setkání TechoCon Morning Meetings.

Na následujících stránkách přinášíme
ohlédnutí za letošním děním. V kostce zrekapitulujeme program zářijové konference
a ohlédneme se za jednotlivými řečníky,
partnery a odbornými workshopy.

Díky našim setkáním rozšiřujeme okruh
účastníků a představujeme nové řečníky
a odborníky z praxe z různých oborů.
Rozšiřujeme i nabídku formátů pro
prezentace a vystoupení našich hostů.
Hlavní a dvě Satelitní stage doplnila
Kreativní scéna, na níž vystoupili architekti
a lidé přímo spjatí s praxí a navrhováním
kancelářských prostor. V krátkých formátech představili realizované projekty, svá
konkrétní řešení kancelářských
budov a interiérů.

Pořadatelem konference TechoCon i odborných snídaní jsme my, TECHO, významný
evropský výrobce a dodavatel kancelářského nábytku a interiérů působící napříč
šesti kontinenty. Na trhu jsme aktivní nejen
v byznysu, ale i ve vzdělávání.

Nosné téma konference „The Workplace
of the Future“ jsme letos zaměřili na lidské
aspekty práce v kanceláři, na koncepty,
které jsou důležité z hlediska lidského
prožívání, vnímání, rovnováhy a vztahu
k našemu okolí, prostředí, v němž žijeme.
Vše jsme shrnuli do dvou hesel WellBeing & Sustainability. Tyto myšlenkové
okruhy velmi aktuálně rezonují nejen s trhem
kancelářských prostor.

Sledujte nás i nadále na www.techocon.cz

Zakladatelé
Milan Začal
Milovník a znalec designu
Vystudoval UMPRUM, aby se poté s entuziasmem sobě vlastním pustil do světa
kancelářských interiérů a obchodu.
Založil mezinárodní konferenci TechoCon
a společně se Šimonem je jejím hnacím
motorem.
Šimon Opekar
Akcelerátor a dříč
Po studiích mezinárodního obchodu působil ve vídeňské pobočce vládní agentury
CzechTrade. Jako zkušený obchodník stále
hledá nové trendy a příležitosti. I proto je
s Milanem zakladatelem a lídrem celého
TechoConu.

„The Workplace
of the Future“ jsme
letos zaměřili na
lidské aspekty
práce v kanceláři,
na koncepty, které
jsou důležité
z hlediska lidského
prožívání, vnímání,
rovnováhy a vztahu
k našemu okolí,
prostředí, v němž
žijeme.

Milan Začal

Šimon Opekar
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Program konference
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HLAVNÍ STAGE

KREATIVNÍ STAGE

SATELITNÍ STAGE I

SATELITNÍ STAGE II

9:00 Snídaně

11:10 Roman Vrtiška
& Vladimír Žák
VRTIŠKA • ŽÁK design studio

10:50 Skanska
Technologie jako cesta k Well-Beingu

10:50 Ecophon
Když budova slouží lidem

12:15 NTT
Inteligentní pracoviště

12:15 Gispen
Well-being and Sustainability:
What is happening in The Netherlands?

13:20 Ton
Výzkum a vývoj kolekce nábytku pro lidi
s omezenou hybností

13:20 LIKO-S
Inovace jako základ (r)evoluce
ve stavebnictví

15:00 Flos
Bezmála 60 let úžasné světelné cesty

15:00 Tarkett
Workplace Well-Being

16:30 HUMANSCALE (ENG)
Beyond Sustainability

16:30 JuiceUP
Kanceláře se konečně přizpůsobují lidem.
Ne naopak.

16:50 Witty Trade | Xiaomi
Domov a kancelář budoucnosti

16:50 The Greenest Company
Dopad kanceláří na produktivitu
a spokojenost

9:45 Úvodní slovo
Šimon Opekar a Milan Začal

10:00 Leon Jakimič | Lasvit
Hlavní řečník

11:20 Martin Krupauer | A8000

11:30 Ondřej Chybík | Chybik + Kristof

12:30 PANELOVÁ DISKUZE I
Od pocitů k tvrdým datům. Je téma
well-beingu na pracovišti jen městským
mýtem nebo měřitelnou hodnotou
Petr Skondrojanis | Cocuma
Ivo Hrdina | JuiceUp
David Mansfeld | Johnson & Johnson
Hana Webb | facility manager

11:40 Zdeněk Fránek
Fránek architects

14:10 PANELOVÁ DISKUZE II (ENG)
Udržitelné prostředí nebo celá planeta?
Gideon van der Burg | Leesman
Rick Veenendaal | Gispen
Eva Nykodymová | Skanska
Dan Heuer | Fair Venture

15:25 Eva Le Peutrec | E-studio (ENG)

17:10 Michiel Hofman
Hofman Dujardin Architects (ENG)
Hlavní řečník

11:50 Jan Aulík | Aulík Fišer Architekti

12:00 Petr Matyáš | di5

15:35 Lukáš Jelínek | NTT (ENG)

15:45 Gideon van der Burg
Leesman (ENG)

15:55 Radovan Mačák
Prague Design Hub (ENG)

18:00 NETWORKING
16:05 Kai Stania | Kai Stania (ENG)

16:15 Jakub Klaška
Zaha Hadid Architects (ENG)

Celým dnem provázela
Daniela Písařovicová.

Co je komunita TechoCon
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Pracovní prostor budoucnosti
se zásadně mění. Firmy a lidé
v nich mění své pracovní
zvyklosti, mění strukturu
a organizaci pracovních týmů,
mění prostorová uspořádání
kanceláří… to byla naše
prvotní úvaha, když jsme
v nekonečných diskusích
přemýšleli, jak konferenci
TechoCon koncipovat.

Dnes je TechoCon
multioborová platforma,
která zahrnuje nejen výroční
mezinárodní konferenci, ale
i pravidelná diskusní setkání
TechoCon Morning Meetings,
vlastní blog, newslettery, ale
především: silnou komunitu
lidí, které problematika
kanceláří a život v nich
opravdu zajímá.

Hledali jsme nosná témata,
která hýbou současným
trhem a která osloví široké
publikum. Začínali jsme před
více než třemi lety a po
prvním ročníku konference
TechoCon jsme věděli: … ano,
to je přesně ono.

Každý měsíc se potkáváme,
každý měsíc jsme v kontaktu
s odbornou veřejností
a diskutujeme nad novými
trendy v dynamicky se
měnícím odvětví.

Well-Being & Sustainability
Hlavní témata TechoCon 2019

Hlavními tématy letošní konference
jsme otevřeli myšlenkové okruhy, které
velmi aktuálně rezonují nejen trhem
kancelářských prostor. Výběrem řečníků i diskutujících jsme naši pozornost
soustředili na lidské aspekty práce
v kanceláři, na koncepty, které jsou
důležité z hlediska lidského prožívání,
vnímání a rovnováhy. Udržitelné je dnes
v obecné rovině velmi úzce propojené
s Well-Being.
Z ekonomického i technologického
vývoje posledních let je zřejmé, že udržitelnost v tom nejširším slova smyslu
je a bude klíčovou prioritou v celosvětovém měřítku. Proto jsme na TechoConu
k tomuto tématu otevřeli diskusi
a pozvali řadu specialistů, kteří mají
co říci.
V obecné rovině definují udržitelnost tři
hlavní pilíře: sociální, environmentální
a ekonomický. A ty pak volně označují
lidi, planetu a profit. Všechny tři okruhy
jsme na konferenci probrali: především
téma sociální odpovědnosti, a to nejen
k zaměstnancům, komentovali naši
řečníci v obou panelových diskusích
(podrobně viz strany 23 a 29).

Zkušenosti s tím, co je a co naopak není
well-being, tak tvoří podmnožinu širokého okruhu udržitelnosti. A jak vyplynulo z konkrétních zkušeností panelistů,
je well-being především stavem, kdy je
nám dobře. V práci, s kolegy, v komunikaci týmů a firem. Dalo by se – s jistou
dávkou licence – prohlásit, že WellBeing vede k dlouhodobé udržitelnosti
jakéhokoliv byznysu.
Už dávno není udržitelnost v podnikání
vnímána v rovině technických nebo
technologických řešení, ale přechází
do roviny etické a personální. A jak
zazněno v jedné z panelových diskusí:
„Well-Being to jsou především dobří
lidé. Doma i v práci. Lidé, kteří z práce
odcházejí spokojení a rádi se do ní
vrací.“
Co jiného by dnes, v době převratných
politických i ekonomických změn mělo
mít větší váhu, než je jeden konkrétní
člověk a jeho vztah k ostatním? To bylo
jedno z hlavních poselství letošního
TechoConu.

„Well-Being to jsou
především dobří
lidé. Doma i v práci.
Lidé, kteří z práce
odcházejí spokojení
a rádi se do ní
vrací.“
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Hlavní
stage
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Hlavní řečníci
konference
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Leon Jakimič | Lasvit
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Video s celým záznamem:
https://youtu.be/2eD1_xlKefk

Prezident a zakladatel společnosti LASVIT

Kde jste našel motivaci pro cestu, kterou jste zvolil? A kde ji hledáte dnes?
Jako sportovec, patriot a potomek z rodiny
sklářů a obchodníků se sklem jsem po studiích hledal nějakou smysluplnou činnost,
která by mě naplňovala a to byla a stále je
i moje motivace. Více se můžete dozvědět
v krátkém filmu Breakpoint, který s lehkou
nadsázkou představuje vznik LASVITu.
Podílíte se na jednotlivých projektech?
Nebo necháváte vše na vašich týmech
designérů a sklářů?
Začínali jsme ve čtyřech, já na pozici
obchodníka. V té době jsem věděl o všech
projektech, které LASVIT dělal. Dnes LASVIT
zaměstnává více než 400 lidí a firma má
nějakou strukturu. Projekty zaštiťují projektoví
manažeři, kteří znají práci sklářů i designérů.
Já se dnes věnuji klíčovým partnerům a klientům, firemní vizi, strategii a kultuře.
Jakým způsobem fungují vaše instalace
v prostoru? Jak ho ovlivňují a proč si je
majitelé pro své prostory vybírají?
My tvoříme krásné věci ze skla. Ať už to jsou
velké instalace či designová svítidla a skleněné kousky. Věříme, že pokud se člověk
obklopí krásou, mění to jeho život k lepšímu.
Zároveň však chceme stále inspirovat, a to
v dnešní době znamená se vyvíjet. Dnes
děláme dynamické instalace, kterými světlo
prochází a reaguje třeba na hudbu, stejně
tak umíme i kinetiky, kdy se celá instalace
pohybuje.
Za těch 12 let, co firma existuje, ušla velký
kus cesty. V roce 2018 jsme získali na Salone
del Mobile v Miláně hlavní cenu, což je něco
jako designový Oscar. Zákazníci už vědí, co
LASVIT dokáže, a vybírají si nás proto, že jim

dodáme řemeslně perfektně zpracovanou
zakázku, ale zároveň jedinečný design, který
bude unikátní a přesně pro ně.
Mají vaše instalace nějaký prvek, který
značí identitu LASVITu?
Identita LASVITU stojí na lidech, kteří značku
tvoří, a našich firemních hodnotách, kterými
jsou – Láska a pokora, Akčnost a odvaha,
Svoboda a zodpovědnost, Vášeň a výkon,
Inovace a v neposlední řadě Týmová práce.
To všechno stojí za svítícími uměleckými
díly, které koncový zákazník vidí. Přál bych si,
aby instalace od LASVITu byla synonymem
výše zmíněného a aby to zákazník za skleněnou plastikou viděl.
Dalším faktorem je pak využití a propojení
moderních technologií s tradičním řemeslem a výjimečným designem.
Máte nějaký vysněný projekt, který
byste rád realizoval?
Obecně je to projekt, který by nám dal kreativní svobodu, byl by v architektonicky zajímavém prostoru, veřejně přístupný, tak aby
inspiroval co nejvíc lidí, a který by propojoval
příběh místa, regionu a národa. A konkrétně? Třeba taková Liberecká knihovna,
tam by se nějaká unikátní instalace skvěle
hodila.
Vznik společnosti LASVIT stoprocentně
přispěl k zachování tradičního sklářského řemesla. Myslíte si, že můžete být
inspirací pro další podobné projekty,
které by pomohly obnovit jiná tradiční
řemesla?
Naší vizí je být nejinspirativnější sklářskou
firmou. Byl bych potěšen, kdyby se tato
inspirace přenesla i do jiných řemesel

a myslím, že to není nemožné. Osobně
jsem přesvědčen, že řemeslná práce má
budoucnost. Nakolik je řada činností dnes
automatizována a obejde se bez lidských
rukou, dobrého řemeslníka stroj nenahradí.
Vy a celý LASVIT působíte zvenku velice
klidně a harmonicky. Stává se někdy,
že se dostáváte pod tlak? A jak se s tím
případně vaše firma vypořádává?
V naší práci jsme tak trochu pod tlakem
téměř neustále, ale snažíme si to nepřipouštět a stále se bavit tím, co rádi děláme.
Podělíte se s námi o nějakou zábavnou
historku? Za 12 let fungování určitě
LASVIT alespoň jednu na svém kontě
má.
Historku mám spíš tragikomickou. Designér
Ross Lovegrove mi v Londýně domluvil
snídani s Davidem Gilmourem, frontmanem kapely Pink Floyd, kterou mám moc
rád. Jenže já večer před tím slavil s kolegy
v Londýně narozeniny a tu snídani jsem
prostě zaspal. Neuvěřitelný moment možnosti setkání s vaším idolem se stal ještě
bizarnější neuvěřitelností, že takovou příležitost propásnete…

Leon Jakimič
LASVIT, designová a sklářská společnost,
v jejímž čele stojí král českého skla, Leon
Jakimič. Příběh úspěchu této významné
značky a také něco navíc se dozvíte
z rozhovoru právě s tímto inspirativním
mužem.
Pokud by vám rozhovor nestačil, můžete
si vystoupení Leona Jakimiče shlédnout
ze záznamu. Byl totiž jedním ze dvou hlavních řečníků na mezinárodní konferenci
TechoCon.
Leon Jakimič se narodil v Liberci a severní
Čechy jsou už odedávna krajem tradičního
sklářského řemesla. Cit pro sklářský průmysl
a obdiv ke sklu jako k materiálu měl Leon
zřejmě v sobě už od malička. Původně se
chtěl stát profesionálním tenisovým hráčem, nakonec si ale vybral jinou cestu na
vrchol.

Michiel Hofman
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Architekt a spoluzakladatel společnosti
HofmanDujardin
Kde jste našel motivaci pro založení
HofmanDujardin Architects? A kde
a jak obecně hledáte motivaci k vaší
práci?
V roce 1999 jsem společně se svou
ženou Barbarou Dujardin založil ateliér
HofmanDujardin. Naší hlavní motivací je
krásné spojení vědy a sociologie v architektuře. Podle našeho názoru architektura
nepojednává o budovách, ale o lidech.
Toto přesvědčení nás vedlo k vyvinutí filozofie designu, kterou jsme nazvali Shaping
Intuition® („tvarování intuice“) a která
je všestranně zaměřena na to, aby se
lidské bytosti cítily ve svém prostředí
dobře. Všechny naše projekty staví na
čtyřech přirozených a čtyřech kulturních
hodnotách.
Tým HofmanDujardin Architects tvoří
velká skupina lidí s různým zaměřením
a určitě i s různými názory. Jak se vám
daří vypořádat se s případnými neshodami? Dělají se u vás v týmu kompromisy nebo máte jednoho, který vždy
rozhodne?
V našem týmu jsou lidé více než 10 národností, což mu dodává vynikající spojení
zkušeností a názorů. Pracujeme společně
v jediném velkém otevřeném prostoru, který
tak napomáhá lepší horizontální organizaci.
S nápadem může přijít kdokoli, společník,
vedoucí architekt nebo stážista, věnujeme
se jednoduše tomu nejlepšímu a každého
z nás tak podněcujeme ke kreativnosti.
Naše filozofie Shaping Intuition® nám
pomáhá při usměrňování této kreativity
a při rozhodování. Architektura není jako
čisté výtvarné umění. Projekty a myšlenky se zde rozvíjejí a propracovávají ve

složitých kontextech a podílejí se na nich
klienti i nejrůznější specialisté. Na tomto
komplexním poli plníme svou roli architektů
a přitom neustále myslíme na lidi, kteří
budou v námi vytvořených prostředích
pracovat a žít.
Jaká je vaše současná role ve Vaší
společnosti?
HofmanDujardin pracuje jako tým. Má role
se sice nyní s růstem ateliéru poněkud
mění, podstata práce ovšem zůstává
stejná. Mým úkolem je porozumět esenci
jednotlivých zakázek a navést tým správným směrem pro hledání jednoduchých
řešení složitých výzev.
Co považujete při návrhu a realizaci
projektů za nejdůležitější?
Tím hlavním, o co usilujeme, je, aby se lidé
ve svém prostředí cítili dobře. Aby se nám
to podařilo, snažíme se dosáhnout správné
rovnováhy čtyř přirozených a čtyř kulturních
hodnot, které jsme si definovali. Naše kulturní hodnoty jsou jasnost, kvalita, osobitost
a inspirace. Přirozené hodnoty jsou prostorovost, zemitost, výraz a propojení. Věříme,
že když mezi nimi dospějeme k harmonii,
můžeme vytvářet inkluzivní prostředí,
v němž se každý může cítit jako doma.
Máte nějaký vysněný projekt, který
byste rád realizoval?
Naši filozofii designu Shaping Intuition®
lze uplatnit při prostorovém navrhování
v jakémkoli měřítku. Tuto skutečnost odráží
i naše portfolio vykazující značnou různorodost. Provádíme například luxusní renovace
malých bytů i velkých kanceláří. Umíme
najít lidská měřítka, dokonce i u rozsáhlých

a složitých projektů. Za vysněný projekt pro
uplatnění naší filozofie považujeme letiště.
Tématem letošní konference je
Well-Being & Sustainability. Má
HofmanDujardin Architects na svém
kontě nějaký zdravý a udržitelný
projekt?
Protože dobrý pocit máme doslova
v genech, najdete ho v každém projektu.
Právě jsme například dokončili vnitřní design
nové centrály společnosti Booking.com, pro
kterou pracujeme jako hlavní architekt interiérů. Jde o jednu z největších kancelářských
budov v Evropě, která se stane pracovištěm
zaměstnanců více než 100 národností. Dobrý
pocit je do určité míry značně osobní záležitostí, zvláště při takovém počtu různých
výchozích zkušeností. Proto jsme navrhli
velmi různorodé prostředí tak, aby si každý
mohl najít své místo, kde se bude cítit
jako doma. Dalším již téměř dokončeným
projektem je centrála ING banky. Zde jsme
navrhli řadu propojovacích plošin v atriích.
Ty spojují různá křídla a poschodí a zároveň
tak propojují také lidi a myšlenky. Jako
programovatelný prostor poskytují alternativní prostředí ke kancelářským prostorám.
K dobrému pocitu zaměstnanců mohou
přispívat například jako místo uměleckých
výstav nebo dalších druhů akcí.
Dalším dobrým příkladem je náš designový
produkt Bloomframe®. Jedná se o inovační
okno, které lze rozložit jako balkón. Svým uživatelům nabízí flexibilní obytné prostředí. Po
otevření okenního rámu je možné vystoupit
před fasádu budovy a užívat si venkovního
prostoru. Obzvláště v hustě zastavěných
městských oblastech přispívá Bloomframe®
k udržitelnosti a příjemné obyvatelnosti.

Podělíte se s námi o zábavnou pracovní
historku? Za 20 let fungování vaší
společnosti si určitě alespoň na jednu
vzpomenete.
Náš tým se občas cítí jako rodina. Minulý
rok jsme se přestěhovali do kancelářské vily,
kterou jsme si sami navrhli a jejíž vlastnosti
připomínají rodinný dům. Protože obsahuje
velkou kuchyň, halu, květinovou zahradu
a terasu podél malého kanálu, můžeme zde
organizovat společné obědy a grilování. Od
letošního léta máme dokonce humří farmu!
Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Naše profese je z pohledu zakázek a procesů čím dál komplexnější. Na architektuře
mám ovšem osobně nejraději převádění
komplexnosti do jednoduchých, přímočarých myšlenek. Milujeme uvažování o esenci
architektury. Architektura je nástrojem, který
lidem poskytuje sílu, pohodlí a vzájemné
propojení. Rádi vytváříme místa, kde je prostě radost být.

Michiel Hofman

Video s celým záznamem:
https://youtu.be/x9EDhaXYV14
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Michiel Hofman
Architekti Michiel Hofman a Barbara
Dujardin založili v roce 1999 společnost
HofmanDujardin. Tým HofmanDujardin je
multidisciplinární mezinárodní skupina přibližně 40 architektů, interiérových architektů,
projektantů a stážistů s různým zázemím
a vysokoškolským vzděláním. Pracují na
různých architektonických a interiérových
projektech a produktech. Díky svým zkušenostem, nadšení a skvělému výkonu spojují
cíle a sny svých klientů s jejich osobními
představami o kvalitě a vytvářejí tak inspirativní a velkorysá místa. Jejich designová
filozofie Shaping Intuition® je hlavní myšlenkou pro všechny projekty: osobní přístup
k architektuře, který se zaměřuje na blaho
lidí v jejich prostředí.

Během 20 let fungování získali zkušenosti
s realizací architektonických projektů, renovací, návrhů interiérů a návrhů výrobků.
S klienty, včetně developerských společností,
bytových společností, nadnárodních korporací, právnických firem a privátních rodin
realizovali v Nizozemsku i v zahraničí širokou
škálu inovativních návrhů. V současné době
pracuje HofmanDujardin na projektech
v Nizozemsku, Belgii, Monaku, Velké Británii,
Švýcarsku a Německu.

Panelová
diskuze
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Petr Skondrojanis
Cocuma

David Mansfeld
Johnson & Johnson

Doba Taylorismu, tedy konceptu, kdy v práci
makáme pod bičem nebo cukrem mistra
je pryč. Lidé si už uvědomují a věda to
umí měřit, že špatné působění na člověka
v práci má na něj celostní dopad, zdraví,
jak fyzicke tak psychicke, rozpady rodin
se často přisuzují stresu v práci. Mladí lidé
nebudou chtít žít jako jejich rodiče, tedy
chodit domu unavení z práce, neschopni
dělat nic jiného, než si lehnout před televizi, chtějí být aktivní, chtějí se cítit dobře
jak v práci, tak mimo ní, potřebují, aby jim
dávala smysl. Well-being je komplexní
pohled od dobrého platu, energie celý den,
mít možnost být někde, kde mohu zpracovávat myšlenky, až po produktivitu a koncepty
time managementu. Žít dobrý život - z toho
nelze práci vynechat. A to, do jakého prostředí každý den chodíme, se v tom žití
dobrého života zásadně odráží. Druhý úhel
pohledu na well-being je fluktuace a přitahování talentů. Do firmy, o které se ví, že má

Přesnou hodnotu „well-beingu“ nebudeme
nikdy schopni přesně změřit ani definovat.
Jde o velmi specifický a subjektivní pocit,
který je pro každého z nás jedinečný. „Wellbeing“ tak, jak jej cítím já, může vyvolávat
naopak u někoho jiného úplně opačné
pocity. Tudíž jediným měřítkem, kterým
dokážeme náš firemní „well-being“ nějak
„matematicky“ ohodnotit, tak zřejmě také
do budoucna zůstane počet úsměvů, které
můžeme vidět během pracovního dne na
tvářích svých kolegyň a kolegů :). V rámci
pracovního prostředí se osobně cítím dobře,
pokud mohu pracovat ve společnosti, která
naplňuje má očekávání v oblastech, které
definuji pod pojmem „3C“ – Culture, Career,
Compensation. S přibývajícími zkušenostmi
si stále uvědomuji vzrůstající důležitost prvního „C“, tedy firemní kultury. A k té rozhodně
patří kolegové a partneři, se kterými mohu

dobré prostředí pro práci, važí si svých lidí,
nepřetěžuje je, přichází lidé mnohem raději.
To je vidět na cocuma firmách. Tam, kde
to je jen o práci pro výplatu ve špatných
podmínkách, zaměstanci zůstavat nebudou, protože budou mít mnoho jiných příežitostí. Podníkání kdysi bylo s přesahem do
společenské odpovědnosti. Dánská kultura
(Dánsko má hodnoty na úrovni státu), kde
se zabývají koncepty štěstí v práci zkrácením pracovní doby, efektivitou, mají prostě
spokojenější lidi společensky, a to je prostě
fakt. A můžeme se bavit dál o dopadu
vzdělávání lidí ve firmách, na rodinu atd.
Zkrátka práce je součástí života, vždycky
byla a vždycky bude a nedá se to odstranit
konceptem „Work & life balance“.

Ivo Hrdina
JuiceUP

Hana Webb
Facility Manager

O tématu stresu v zaměstnání slyšíme často,
více a více se bavíme i o well-beingu. Mohli
bychom říci, že situace je na dobré cestě
směrem ke kýžené osvětě, ale jak říká Mike
Tyson: „Každý má plán, dokud nedostane
pěstí do zubů.“ Proč stále nedokážeme
efektivně pracovat se stresem v organizacích? Stres patří do našeho života a chyby
v komunikaci, napjaté termíny a tlak zase
do života firem. Jak vytvářet firmy, kde je
lidem dobře, a proto pro ně chtějí pracovat a odevzdat pověstné „něco navíc“?
Odpověď není jednoduchá. V nedávné
minulosti vidíme, že nejdramatičtější změnou
pozorovanou v průběhu 90. let byl rapidní
a enormní růst doby, kterou strávíme v práci.
Nejdramatičtější změnou pozorovanou dnes

Skoro třetinu života trávíme v práci. To, jak
se v ní cítíme, se odráží nejen na kvalitě
našeho života, ale i na kvalitě naší práce.
Zaměstnavatelé jsou si velmi dobře vědomi
toho, že v současné době je potřeba udělat
nejenom jeden krok navíc k tomu, aby si
získali nový talent nebo udrželi stávající
zaměstnance. Jednoduchá rovnice, která
se již osvědčuje mnohým společnostem
v praxi, je postavena na well-being jejich
zaměstnanců. Šťastnější zaměstnanci
= menší fluktuace a větší výkonnost.
Důležitost tématu well-being pro zaměstnavatele se projevuje evolucí moderních
kanceláří. Přednost dostává kvalitní design,
který umožňuje větší flexibilitu a mobilitu
v práci a přináší inspirativní pracovní

přinášejí technologie, informační dostupnost
a s tím spojený pocit, že jsme neustále
k dispozici, neustále v práci. Umět dobře
odpočívat a relaxovat nebylo nikdy tak těžké.
Každý z nás stráví za život prací průměrně
80 tisíc hodin času. Jak se u toho cítíme, je
zásadní nejenom pro náš výkon, ale i proto,
s jakou náladou chodíme domů a celkově
žijeme. Určujícím faktorem je naše mentální
nastavení a právě u něho by zaměstnavatelé měli začít, abychom zvládli „údery do
zubů“, které přijdou.

25

spolupracovat a samozřejmě také prostředí,
které nás v našich kancelářích obklopuje.
To vše přirozeně nejenom ovlivňuje naši
náladu, ale povzbuzuje také hrdost na společnost, které jsme součástí.
V současném prostředí si zaměstnance
nelze „koupit“ firemními benefity. Je určitě
příjemné mít příležitost zajít si během pracovního dne do posilovny, zahrát si dva sety
stolního tenisu nebo strávit o samotě 20
minut ve firemním relax roomu, ale důležitější je mít pocit, že jsme součástí organizace, která si nás váží a snaží se, abychom
také my byli spokojeni.

prostředí, kde se zaměstnanci cítí dobře.
Office space management se dostává do
popředí a díky němu se v praxi uplatňuje
dynamické plánování prostoru, kde se
počítá nejenom s tím, aby se v kancelářích
dobře pracovalo teď, ale i s budoucím
potenciálním růstem nebo změnami, které
společnost i zaměstnance čekají.

Od pocitů k tvrdým
datům. Je téma
well-beingu na
pracovišti jen mýtem
nebo měřitelnou
hodnotou?
„Pocit, úsměv, vtip mezi dvěma kolegy
a radost z toho, když jsem v práci…“
První z panelových diskusí letošního
TechoConu zahájili všichni čtyři řečníci svou
osobní definicí toho, co pro ně znamená
termín Well-Being.
Výborně připravená moderátorka Daniela
Písařovicová každého z vystupujících požádala o krátkou definici toho, co je podle
nich Well-Being. „Už dávno to nejsou mísy
s banány a pomeranči a pingpongový stůl
na chodbě,“ zcela konkrétně odpověděl
David Mansfeld z firmy Johnson & Johnson.
Ty jsou dnes v moderním kancelářském
prostředí také nutné, ale mnohem více
podle něj závisí na celkové kultivaci prostředí a na vědomé péči o lidi i o prostředí,
ve kterém pracují.
David pak v druhé části panelové diskuse
popsal konkrétní zkušenost s prostorem
firmy, pro kterou pracuje, a jeho vytížením:
„Pokud máte 1200 lidí a pro ně 1200 židlí,
tak sice každý ví, kam si má sednout, ale
současně je řada lidí nemocných, na
dovolené, u zákazníků, na služebních cestách nebo pracuje z domova… Ze studie

reálného počtu zaměstnanců v kancelářích
nám vyšlo, že potřeba kancelářských míst
se pohybuje kolem ⅔ až ¾ celkového počtu
všech zaměstnanců. V našem případě tedy
někde kolem 900 míst,“ dodal.

přímá úměra mezi péčí o zaměstnance
a výkonností firmy. Nadnárodní firmy, jako je
například Microsoft nebo již zmíněný Google,
jsou toho příkladem. Jejich akcie stabilně
rostou,“ řekl Petr.

Zkušená facility manažerka Hana Webb
pak jeho myšlenku dál rozvíjela: „Firmy
při zařizování interiérů kanceláří nedělají
copy-paste, ale opravdu přemýšlejí o tom,
kde a jak se bude odehrávat interakce
mezi zaměstnanci. Často jsou to kuchyňky,
kde si lidé dávají kávu nebo jedí jídlo.“
Psycholog Ivo Hrdina pak zmínil příklad
firmy Google, kde se potřebami lidí do
hloubky a velmi pečlivě zabývají.
Jako hlavní skutečnost, která má vliv na
Well-Being na pracovišti označil „psychological safety“. „Tedy to, že nemám strach jít
do práce, nebojím se porady, toho, že můj
nápad někdo ironicky odsoudí, nebo rovnou smete ze stolu. Psychologické bezpečí
je mimo jiné o obsahu mé vlastní práce
a pocitu její smysluplnosti,“ upřesnil Ivo.

V diskusi pak zmínil Petr příklad firmy, která
svým lidem dává po třech letech práce
statut „nevyhoditelnosti“. To samozřejmě
nahrává pocitu bezpečí a souznění s firmou,
jak ji nastínil v konceptu „psychological
safety“ Ivo Hrdina.

Petr Skondrojanis pak konstatoval, že ty
firmy, které se systematicky věnují lidem,
jsou obecně úspěšnější a jejich akcie mají
rostoucí hodnotu. „Je dokázáno, že platí
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Video s celým záznamem:
https://youtu.be/mZbtIfFMcLE

Psycholožka Carol Dwecková definuje dva
druhy myšlení, které vytváří dva odlišné
životy: fixed vs. growth mindset*. Výzkumy
ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. První vede
k depresivním tendencím a neúspěchu.
Druhý naopak ke spokojenosti a daleko
lepším výsledkům. Studie ukazují, že to, jak
bude náš život vypadat, je z velké části
v našich hlavách. Změníme-li myšlení ze
„zabrzděného“ na „růstové“, náš život se
výrazně promění k lepšímu. Všichni čtyři
diskutující došli – každý ze své profesní perspektivy a zkušenosti – k tomu, že Well-Being
není měřitelná veličina, ale měřitelné a ovlivnitelné jsou skutečnosti, které ji vyvolávají.

Ať už to je psychologické bezpečí nebo
možnost pracovat z domova. Téma
„home-office“ jsme rozebrali v druhé části
panelové diskuse: každý z účastníků vnímá
rozsah „home-office“ jinak. Jsou povolání, která lze vykonávat na dálku. David
Mansfeld jako limitní pro to, aby home office
přinášel oboustranně dobrý výsledek vidí
jeden den v týdnu. Naopak Ivo Hrdina –
ač nezpochybňuje prospěšnost home
office – zmínil jednu důležitou myšlenku:
„Home office nepodporuje komunitu.“ Na
závěr skvělé a nabité diskuse shrnul David
Mansfeld hlavní téma tak, že Well-Being je
dnes vlastně základní podmínkou udržitelnosti lidských zdrojů i jakéhokoliv byznysu.

* Carol Dweck: Mindset: The New Psychology
of Success. Ballantine Books, 2007, ISBN:
978-0345472328.

Panelová
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Eva Nykodymová
Skanska

Gideon
van der Burg
Leesman
Dříve udržitelnost znamenala zelené budovy,
energetickou neutralitu, solární panely,
recyklaci, ekologické výrobky. Ovšem udržitelnost na vyšší úrovni neznamená certifikáty
Breeam/Leed se zaměřením na budovy
ani cirkulární recyklaci typu cradle2cradle
se zaměřením na výrobky. Udržitelnost na
vyšší úrovni se zabývá zdravím a dobrým
pocitem lidí. Ziskovým střediskem není
budova, skutečným ziskovým střediskem
jsou zaměstnanci.
Klíčovou otázkou tedy je, jak navrhovat
skvělá pracovní místa? Navrhování skvělých
pracovních míst začíná a končí porozuměním lidem, kteří je používají, jejich očekáváním, potřebám a preferencím. Vše začíná
hlubokým porozuměním tomu, co lidé dělají,
teprve poté přichází budování podpůrné

Rick Veenendaal
Gispen
Můžete zcela ignorovat všechny myšlenky
cirkulární ekonomiky a udržitelného nábytku.
Pokud s tím ale přijde jeden z vašich konkurentů a je úspěšný, pak jste vyřešili svůj
problém, protože vaše společnost zmizí.

infrastruktury. A pokud udržitelnost v tomto
směru pomáhá, je to dobře, pokud ovšem
blokuje zaměstnance, měli byste se znovu
zamyslet.
Dobrý pocit zaměstnanců bude důležitější
než budova nebo výrobky jako takové.
Výsledek může být stejný, ale paradigma
se posouvá a přivádí zaměstnance po
právu do středu diskuse. Seznámíte se také
s Maslowovou pyramidou pro potřeby –
pokud nejsou splněny některé ze základních
potřeb zaměstnanců, vzniká otázka, zda
jsou všechny aspekty udržitelnosti opravdu
důležité.

Udržitelný přístup musí být součástí každodenního života jednotlivců i společností. Ne
lokálně, ale globálně. Každý krok pomáhá,
nic není méně. Všichni se musíme soustředit
na úspory materiálu, energie a vody, základem je cirkulární ekonomika. Tento přístup
je přirozenou součástí našich projektů, každým z nich se snažíme zlepšovat a hledat
nový a lepší způsob v oblasti udržitelnosti.
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S certifikací WELL, kterou máme jako první
v České republice, spojujeme všechny tyto
body s well-beingem.

Dan Heuer
Fair Venture
Udržitelnost prostředí nebo celého světa?
(Proč máme v konkurenčním prostředí
kancelářského trhu vnímat udržitelnost jako
klíčový fakt? Směřujeme k ní nebo je to jen
marketing?)
Udržitelný rozvoj si klade za cíl zajistit, aby
na této planetě mohli plnohodnotně žít
i příští generace. Na světě je potřeba řešit
různé problémy v sociální, environmentální
i ekonomické oblasti a to na místní, národní
a především globální úrovni. A proto i řešení
musí být na úrovni jednotlivých organizací
a zároveň v souladu a v rámci celého světa.
A zároveň nelze diskutovat témata odděleně. Udržitelné musí být vše.
Bavíme-li se o zaměstnaneckém prostředí,
udržitelnost zde spočívá například v angažovanosti zaměstnanců, jejich pohodlí a z toho
vyplývajícího zdraví, ale i ve spotřebě energií.
Dříve nedávala udržitelnost z krátkodobého
hlediska příliš smysl. Nepřináší totiž okamžité
výhody. Její přínos se obecně projevuje až
v dlouhodobém hledisku a není vždy jasně
měřitelný. Dnes se však mění hodnoty lidí
a udržitelnost tak začíná dávat smysl i krátkodobě. Právě proto se dnes mnohem více
rozšiřuje mezi firmami. A jak došlo k této

změně? Zaměstnnaci a zákazníci vidí v udržitelnosti hodnotu, ocení odpovědnou firmu
a chtějí pro ní pracovat.
Jak předejít greenwashingu? Zapojit
zaměstnance. Udržitelnost má tendenci být
nástrojem marketingu a zaváděná „top-down“. Často jde v takovém případě spíše
o nařizování zaměstnancům a reklamu
natírající na zeleno (greenwashing).
Udržitelnost (ve firemním prostředí často
chápaná jako společenská odpovědnost CSR) ale nemá vznikat pro účely reklamy.
Řešením je zapojit stakeholdery a především zaměstnance. Zajistí se tím opačný
směr toku udržitelné energie - „bottom-up“.
Konkrétní aktivity budou vycházet z opravdových potřeb a marketing bude mít
dostatečný přísun šťavnatého a pravdivého materiálu. Zapojením zaměstnanců
a dalších stakeholderů se greenwashingu
snadno vyhneme, nebo na něj brzo
přijdeme.

Udržitelné prostředí
nebo celá planeta?
Druhá z panelových diskusí letošního
TechoConu byla vedená v angličtině
a na rozdíl od první zaměřené na pocity
a vědecky neměřitelné aspekty se více
týkala hmotného prostředí kancelářských
budov a zcela konkrétních zkušeností s tím,
jak se udržitelnost musí promítnout do
nových pracovních konceptů. Ve srovnání
s první diskusí byla více zaměřená na „hard“
atributy dnešních kanceláří, na budovy
a pracovní podmínky lidí, kteří v nich tráví
velkou část svého dne.
Na rozdíl od skeptického vystoupení architekta Zdeňka Fránka během Creative Stage,
který překvapil tvrzením, že v kancelářských
budovách dnes nevzniká v zásadě nic
dobrého, se během druhé panelové diskuse diskutovalo téma udržitelných budov
a práce lidí v nich.
„Dnes má 75-80 % nových kancelářských
budov jednu z certifikací LEED nebo BREAM.
Je to vlastně nezbytnost a standard, který
dnes nikdo nezpochybňuje,“ konstatovala
Eva Nykodymová ze společnosti SKANSKA.
Ta pro svoji budovu Visionary získala WELL
certifikaci, v rámci které probíhá on-site
měření, při němž se hodnotí například kvalita vzduchu a vody, ale i komplexní parametry osvětlení a světla obecně, dále pak
tepelný komfort a hluková zátěž zaměstnanců. Na rozdíl od ekologických certifikátů,
jako je LEED nebo BREAM, se certifikace WELL
neuděluje pouze podle vyplněných formulářů, ale na základě praktických měření
přímo na místě.
A o tom, že certifikáty LEED, BREEAM nebo již
zmíněný WELL mají svůj význam, je přesvědčen i Gideon van der Burg ze společnosti

Leesman. „Nejsou to jen „nějaké papíry“,
ale jasně potvrzují hodnotu samotné
nemovitosti, která takovým certifikátem
disponuje,“ řekl.
Rick Veenendaal, který je manažerem
kruhového hospodářství ve společnosti
Gispen a je zde zodpovědný za přechod
na kruhový obchodní model popsal svoji
zkušenost z práce globálního výrobce
nábytku. „Musíme reagovat na požadavky
z Japonska, Nizozemska… odkudkoliv. Model
cirkulárního podnikání výrazně snižuje úroveň znečištění, ale také přispívá ke snižování
celosvětové sociální nerovnosti,“ říká.
Cirkulární ekonomika dnes není podle firmy
Gispen fantazie. Vývoj umožňuje řídit výrobu
a spotřebu novými způsoby a znovu použít
suroviny a cenově výhodnější a efektivnější
způsoby. I v tom vidí účastníci panelové
diskuse význam pro koncept udržitelnosti.
V další části panelové diskuse se pak
moderátorka Daniela Písařovicová ptala
diskutujících na jejich osobní preference
a zkušenosti s pracovním prostředím.
Jaká je vaše představa ideálního pracovního prostředí – workplace? Dan Heuer
z poradenské společnosti Fair Venture
rád pracuje v coworkingovém prostoru,
stejně jako z domova a hodně podle něj
záleží i na náladě a typu práce. Zajímavým
postřehem byla v diskusi popsaná role soft
seatingu, tedy různých nízkých sezení: od
křesel a gaučů až po sofa a různé sedací
pytle. Tato forma nábytku je dnes integrální
součástí kancelářských interiérů a mimo
jiné také mění polohu lidí při práci, už dávno
to není jen sezení za kancelářským stolem,
během něhož pracujeme. „Ta pravá udržitelnost se ukrývá uvnitř firmy.

Video s celým záznamem:
https://youtu.be/NtjoNPHKNsQ

Vychází z podnikatelského zaměření,
zaměstnanců a vůle dělat obecné dobro,“
říká Dan.
A jaká je podle diskutujících predikce trhu?
Kde budeme za deset let v oblasti udržitelných kancelářských budov a pracovního
prostředí? „Tak jako jsme před dvaceti lety
absolutně netušili, jaké budou kanceláře
dnes, jaká pozornost se bude věnovat
ergonomii a vybavení prostor, stejně tak
netušíme, co bude za deset let,“ shodli se
účastníci diskuse.
Jak vyplynulo z obou panelových diskusí na TechoConu, vše souvisí se vším
a nelze oddělit prostředí od uživatelů
a naopak. Forma nemůže zakrýt nedostatek obsahu: v případě kancelářského
prostředí jde především o smysl a vnitřní
ztotožnění zaměstnanců s prací. WellBeing a udržitelnost jsou dvě spojité
nádoby: vnitřní spokojenost a pocit
bezpečí u zaměstnanců přináší firmám
obecně lepší a měřitelné výsledky.
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Satelitní
stage
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Ecophon

www.ecophon.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/i38L3ZqhROc

www.hello.global.ntt

Technologie a design jako harmonický
celek
Moderní budova a pracovní prostředí se
v dnešní době neobejdou bez technologií, které podporují trend digitalizace
a automatizace.
Jak ale zajistit, aby design budovy a moderní
technologické požadavky nestály proti sobě,
ale naopak vytvářely harmonický celek?
Technologie mohou zvýšit energetickou
efektivitu budovy, pomocí automatizace
zjednodušit některé rutinní úkoly a zajistit
zaměstnancům pracovní prostředí s různými nástroji pro spolupráci. Měly by být
zakomponované do jednotného konceptu
budovy s cílem vytvořit nejen dobře vypadající prostředí, ale takové, které aktivně
usnadňuje pracovní život zaměstnancům
i návštěvníkům firmy.
Oddělovat svět designu a svět technologií
není nikdy ku prospěchu budoucích pracovních prostor. NTT, jakožto technologický
architekt moderního pracovního prostředí,
se zabývá aktuálními požadavky společností
a nové generace zaměstnanců. Analyzuje
a řeší interakce v kancelářích, pracovní
požadavky i možnosti pro zlepšení efektivity
práce. Mnoho potřeb totiž nelze naplnit
pomocí architektonického designu, ale musí
přijít na řadu moderní technologie.
Jednotliví zaměstnanci každý den absolvují
pracovní proces skládající se z několika

úkonů. Příjezd do budovy, jednání, produktivní práce, oběd v nejbližší restauraci,
vyřízení soukromých záležitostí, jízda hromadnou dopravou atd. NTT tento proces
nazývá „Employee Journey“ a jejím cílem je,
aby byl tento proces pro zaměstnance co
nejjednodušší a nejpříjemnější.
NTT realizuje projekty nazvané „Intelligent
Workspace“, které řeší všechna témata
vylepšení pracovního prostředí, navigace po
budově, automatizované recepce, moderního způsobu komunikace se zaměstnanci
a návštěvníky, akustické pohody apod.
Ovšem ty nejúspěšnější a nejoceňovanější
projekty Inteligentního pracoviště vycházejí
ze vzájemné spolupráce stavebních architektů a technologických architektů, protože
design a technologie se vzájemně doplňují
a potřebují.
Na konferenci TechoCon jsme vám ukázali, co přesně znamenají témata jako
je Intelligent Workspace nebo Employee
Journey a proč je důležité při plánování
nových kanceláří, budov či kampusů pracovat nejen se stavebními architekty, ale také
s technologickými architekty.
Pro více informací napište na
cz.marketing@global.ntt.
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Saint-Gobain Ecophon pro lidi
a pro planetu
Jsme si vědomi, že péče o udržitelný rozvoj
a společenská zodpovědnost je neodmyslitelnou součástí dnešního byznysu.
Naším důležitým krokem kupředu byla
přeměna na trvale obnovitelné pojivo na
rostlinné bázi, které nahradilo původní pojivo
na bázi ropy u většiny našich akustických
výrobků. Tím jsme ročně ušetřili 24 000
barelů ropy.
Akustické panely Ecophon jsou vyráběny
z více než 70 % recyklovaného skla a již
zmiňovaného pojiva na rostlinné bázi, čímž
se nám podařilo skokově zlepšit emisní
hodnoty organických těkavých látek.

• základní suroviny jsou transportovány na
krátké vzdálenosti do výrobních závodů
• nižší spotřeba paliva a produkce CO2 při
přepravě (skelné vlákno je velmi lehký
materiál)
• využíváme přes 57 % energie z obnovitelných zdrojů
• zpracováváme odpad z výroby (drenáž
LECA)
• 100 % obalových materiálů je plně
recyklovatelných
• více než 20 % kovů je vyrobeno z recyklovatelného materiálu
• při výrobě antikorozních rastrů nepoužíváme žádný chróm
Uvědomujeme si, že nejsme u konce a pracujeme na zdokonalení, abychom přinesli tu
nejvyšší možnou přidanou hodnotu konečnému uživateli a naší Zemi.

Flos

Gispen

www.flos.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/NHLyvp4HjgQ

Italský FLOS je přední světový výrobce inovativních světelných řešení v residenčním
a architektonickém sektoru. Značka je
synonymem vysoké kvality svítidel a světelných systémů a charakterizuje ji nadčasový design „Made in Italy“. FLOS znamená
latinsky květina a společnost vykvetla v roce
1962 z jednoduché myšlenky: vytvářet
objekty, které změní způsob života v Itálii
i v zahraničí. Od svého založení na sebe
zakladatelé Dino Gavina a Cesare Cassina
kladli nelehký úkol. Vytvářet produkty, které
se stanou ikonami, vytvoří novou typologii
a inovativní archetypy. Progresivní přístup
umožnil společnosti FLOS stát se celosvětově uznávaným výrobcem designových
ikon. Zářným příkladem budiž volně stojící
lampa Arco (1962), ve které se snoubí
nadčasový design a řemeslná zručnost.
Tento přístup se zachoval až do současnosti. Takto by se velmi stručně dala vyjádřit
reakce na otázku týkající se vztahu společnosti FLOS k „well-being“.
Na poli architektonického osvětlení vztah
společnosti FLOS k „well-being“ zdůrazňují tří
hlavní témata. Kromě špičkového designu
se jedná o tlak na inovace a moderní technologie a dále pak maximální důraz na tzv.
oční pohodu. Důraz společnosti FLOS na
inovace a neotřelé přístupy v architektonickém osvětlení je zrcadlen ve světelných
systémech. FLOS před pár lety představil
produkt „The Running Magnet“, unikátní

světelný systém, ve kterém jsou jednotlivé
elementy ukotveny pomocí magnetů.
Dalším z řady jedinečných světelných
systémů s přidanou hodnotou je „The Fast
Track“, kde mohou být jednotlivé spoty
rozpohybovány pomocí mobilního zařízení
klienta a aplikace FLOS App. Nejmladším ze
serie světelných systému je „The Zero Track“.
Zde minimalismus našel svůj domov, jelikož
výška tohoto přisazeného profilu činí pouhých 7,5 mm!
Na začátku textu je uvedeno heslo „Made in
Italy“. Je to přístup aplikovaný společností
FLOS již po dekády. Zatímco se přednáška
věnuje velké škále dat k tématu udržitelnosti, je zapotřebí vypíchnout jeden důležitý
údaj. Tím je složení dodavatelů společnosti
Flos. V roce 2017 byli italští dodavatelé
společnosti FLOS pro dekorativní osvětlení
zastoupeni z 84 %. Domovský region pro
Flos je Lombardie, zde leží město Brescia
a firemní sídlo již od roku 1976. Dodavatelé
z Lombardie v roce 2017 jsou mezi dodavateli zastoupeni z bezmála 70 %. Společnost
FLOS je tedy pro svůj region velmi důležitým partnerem, nenásleduje trend levné
asijské výroby a naopak podporuje lokální
komunity.

39

www.gispen.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/2VtCLDVLtms

Dobrý pocit a udržitelnost: Co se děje
v Nizozemí?
Holandská vláda si přeje mít do roku 2050
cirkulární ekonomiku. Jednou z cest k ní je
zaměření na vhodný nákup. Gispen získal od
státu zakázku na 10 let ve výši 100 milionů €
na dodávky cirkulárního kancelářského
nábytku. Jako jeden z leaderů mění Gispen
tyto ekologické ambice v realitu. Jaký je náš
přístup? Co jsme se naučili?
Náš přístup
Cirkulární ekonomika není prázdným
snem. Nedávné novinky umožňují vyrábět
a spotřebovávat novými způsoby. Díky nim
můžeme efektivněji a účinněji využívat staré
materiály. Rozvoji nového systému napomáhají také dnešní postoje lidí.
Obrázek znázorňuje vstupy a výstupy v cirkulární ekonomice. Gispen jako designér
a výrobce vstupuje do hry už v počátcích
procesu. Již při navrhování je třeba myslet
na recyklovatelnost a životní cyklus výrobku.
Hotové výrobky prochází čtyřmi fázemi.
Hovoří se o nich také jako o čtyřech cirkulárních „okruzích“.
Fáze 1: Údržba - Gispen zajišťuje technickou
údržbu.
Fáze 2: Opravy - Gispen renovuje a opravuje nábytek tak, aby opět splňoval funkční
požadavky.
Fáze 3: Další použití - opotřebované

a poškozené součásti dostávají novou
příležitost.
Příklad: stolní desky se stávají příčkami.
Fáze 4: Recyklace: vyřazený nábytek
rozebereme, materiály roztřídíme a poté
využijeme.
Potřebuje-li stát nábytek, postupujeme
podle uvedených čtyř „okruhů“. Najde se
nábytek, který může Gispen obnovit či
opravit? Pokud ano, Gispen dodá cirkulární
služby. Pokud ne, námi dodaný nábytek je
co možná nejcirkulárnější.
Co jsme se naučili?
Zakázka běží již rok. Zatím jsme se naučili
toto:
• Jasná a společná vize a jednoznačné
definice.
• Pochopení, že cirkulární proces je něco
jiného než lineární prodej nábytku
(vyrobit – koupit – vyhodit).
• Klíčem je spolupráce; zákazníci, Gispen
a dodavatelé.
• Dávat zákazníkům podněty k dalšímu
využití nábytku a materiálů.
• Sdílet úspěchy; příklady a nabídky
možností.

Humanscale

JuiceUP

www.humanscale.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/hquuJ3BsVTE

↑ Pracovní židle Humanscale Smart

Ocean obsahuje téměř 1 kilogram recyklovaného plastu z rybářských sítí.
Kdo jsme
Humanscale je přední designér a výrobce
ergonomických výrobků, které zlepšují
zdraví a pohodlí na pracovišti. Naše funkční
a současně minimalistické návrhy a poradenské služby v oblasti ergonomie přispívají
k transformaci tradičních kanceláří na
aktivní, inteligentní pracovní prostory.
Ve svém oboru jsme se stali leadery v udržitelnosti a prosazujeme přísnější standardy
a filozofii celkového kladného dopadu ve
všech aspektech naší práce.
Co to pro nás znamená?
Čistý pozitivní dopad znamená, že naše
výroba patří k ekologickým a sociálním
řešením.
Vyhodnotili jsme své výrobní a provozní
činnosti, abychom pochopili klíčové dopady:
energie, voda, emise, zdroje, ochrana zvířat,
společenská odpovědnost a zdravé materiály. U každého dopadu uvažujeme, co by
znamenalo jít „za udržitelnost“ a dosáhnout
tak skutečně kladného dopadu na svět
kolem nás.
Materiály a prostředí
Uvědomujeme si, že používané materiály
mají vliv na prostředí – jejich výroba vychází
z přírodních surovin. Když navrhujeme nový

výrobek, zvažujeme jeho vliv od dodavatelského řetězce až po konec životnosti.
Snažíme se používat méně materiálů,
pečlivě je volit a vytvářet trvanlivější výrobky.
Pravidelně vyhodnocujeme spotřebu podle
měsíčních výkazů ze svých závodů posuzovaných týmem pro udržitelnost. Tyto výkazy
nám pomáhají s posuzováním životnosti
(LCA) výrobků a usměrňováním vývoje
a s pravidelnými úpravami pro používání
materiálů s menším ekologickým dopadem.
Tento proces každoročně vyhodnocujeme,
aby byl stále účinný, a rozhodujeme, zda
potřebujeme další údaje.
Na čele inovací pro udržitelnost
Humanscale usiluje o pozitivní vliv na
lidi a prostředí. Od snahy o zdraví lidí při
práci až po nepoužívání jedů ve výrobcích
je naším cílem pozitivní dopad souhrnu
našich činností. Ovšem tento cíl nezačíná ani nekončí u nás. Spolupracujeme
s podobně uvažujícími organizacemi, které
s námi sdílejí snahu a úsilí o zdravější svět.
Stanovujeme si náročné standardy, spolupracujeme s globálními leadery a hledáme
nové cesty i vyšší standardy pro společenskou odpovědnost firem na celém světě.
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www.juiceup.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/t-Bo4vG2kkE

Musíme nejdříve vědět co lidé chtějí.
O tom, jak se budou lidé cítit se rozhoduje na začátku.
Kdo by se nechtěl mít dobře? Ať už doma,
mezi přáteli či v zaměstnání. Všichni
chceme mít dobrou fyzičku, být duševně
v klidu a mít dobré vztahy s druhými. Když
jsou všechny tyto složky v souladu, tak jsme
schopni ze sebe dostat to nejlepší a být pro
naše okolí opravdovým přínosem. Jsme
angažovaní a cítíme se dobře. Jak toho
dosáhnout víme těžko u sebe samých, natož
u zaměstnanců.
Na cestu za zvyšováním engagementu,
a to nejen zaměstnanců, ale i zákazníků, se
vydal i Paul Barber, ředitel anglického prvoligového fotbalového klubu Brighton & Hove
Albion FC. The Seagulls, jak klubu přezdívají
fandové, je regionálním klubem, který nyní
sbírá takové úspěchy, na které by si dříve
nikdo ani neodvážil pomyslet. Kdykoli Paul
Barber mluví o úspěších klubu, vždy za jejich
strůjce označuje lidi, kteří klub tvoří a kteří
den co den žijí společnými hodnotami. Jak
Paul dosáhl toho, že zaměstnanci i fanoušci
klubem opravdu žijí? Klub důmyslně přemýšlí nad jejich potřebami, jejichž naplňování je klíčem ke spokojenosti. Konkrétní
ukázkou přístupu je např. hodnota „Exceed
expectations“. The Seagulls chtějí vytvořit
ten nejlepší zážitek pro úplně všechny
návštěvníky stadionu. Tuto zásadu poté

uplatňují vůči opravdu všem, i vůči hostujícím fanouškům. Ti ve svém sektoru vždy
najdou poděkování, že vážili cestu až do
Brightonu, celý sektor je vyvedený v jejich
klubových barvách a mají možnost si koupit
své lokální pivo nebo produkty. Výsledkem
všech těchto zdánlivých detailů je, že hostující fanoušci nedemolují zařízení domácího
stadionu, chovají se slušně a naopak utratí
mnohem více za občerstvení a suvenýry.
Brighton se tak pravidelně umisťuje na špici
anket o nejlepší zkušenost návštěvníků.
Příběh dobře ilustruje, že jednou z hlavních
ingrediencí úspěchu je schopnost naslouchat. Proto i my věříme, že začátek cesty je
vždy u potřeb zaměstnanců a zda je s nimi
firemní prostředí v souladu.

Liko-S

Skanska

www.liko-s.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/TSTt-YheKJ8

Inovace jako základ (r)evoluce ve
stavebnictví
Výrobní a stavební firmu LIKO-S v roce
1992 založil vizionářský podnikatel Libor
Musil, který se jako jeden z prvních v Evropě
začal věnovat výrobě interiérových příček.
Později LIKO-S inicioval trh s pěnovou izolací
a nastavil trendy v oblasti živých staveb.
Jeho úsilí vedlo až k experimentální zelené
budově LIKO-Noe®, která pracuje s energiemi z přírodních zdrojů. V červnu 2019
LIKO-S proslul otevřením první zelené
výrobní haly na světě, tzv. LIKO-Vo.
„Námi úspěšně vyzkoušenou cestou je
vlastní odpovědnost za další vývoj. Cesta
drobných inovací. Nečekejme na průlomové
inovace. Nemusíme se jich dočkat a už
vůbec nečekejme, že je někdo udělá
za nás. Pohání nás touha po změně, proto
neustále vymýšlíme a inovujeme…“ říká ředitel vývoje & marketingu Orraine Williams.
S tímto cílem vznikaly například posuvné
stěny LIKO-Space® jejichž hlavním prvkem
je flexibilita a mobilita. Multimediální nástroj
pak představuje stěna SMART-i-WALL.
V tomto případě došlo k propojení kancelářských příček s nejmodernějšími audiovizuálními technologiemi.
„My chceme být v práci šťastní.“ míní ředitel
divize Interiors Jan Musil. „Budova i prostor

uvnitř může být postavený a vybavený tak,
aby pomáhal lidem, kteří v něm tráví velkou
část života. Velký důraz proto klademe i na
akustiku, kterou mnohdy firmy v projektech
podceňují. Akustika má přitom velký vliv na
zdraví. Když lidé tráví 10 hodin denně v open
space, kde chybí absorpční materiály
a kde je hluk jako na nádraží, tak by měli
nosit špunty do uší, protože to je rizikové
pracoviště.“
Mix exportního zastoupení v šestnácti
zemích světa včetně poboček v Praze, na
Slovensku, v Maďarsku a Indii, tak zaručuje
v LIKO-S vždy denně nové nápady a impulzy
a to napříč kontinenty. I tak si ale firma
klade stále vyšší cíle. V současné době již
není pochyb o fenoménech, jakými jsou
globální oteplování a vyčerpávání přírodních zdrojů. Proto chtějí inspirovat a za
pomoci zelených řešení navrátit přírodě to,
co jsme si od ní vzali.
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www.skanska.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/KFGzjwa8K2g

WELLbeing jako nový standard pro
budovy.
Česko si udržuje pozici lídra v odvětví
„zeleného“ stavebnictví a developmentu ve
střední a východní Evropě. V současnosti
se můžeme setkat se dvěma generacemi
certifikovaných budov. První, už běžnou,
jsou budovy nesoucí certifikaci LEED nebo
BREEAM. Ty hodnotí vliv budovy na životní
prostředí. Cílem je šetření přírodními zdroji,
využívání lokálních stavebních materiálů
a následné snižování uhlíkové stopy.
Druhou generací je certifikace WELL. Ta
se zaměřuje na kvalitu budovy a jejího
bezprostředního okolí z pohledu uživatelů.
WELL certifikovaný objekt musí prokázat, že
obstál v sedmi prověřovaných kategoriích,
prospěšných pro zdraví a komfort svých
uživatelů, jako jsou kvalita vzduchu a vody,
tepelná pohoda, zdravé materiály a mnohé
další. Well certifikace představuje též
inovace, které podporují zmíněné aspekty
a jdou nad rámec certifikace. WELLbeing
znamená přívětivost pro každodenní uživatele. První budovou splňující tyto standardy
v Česku je Visionary realizovaná společností
Skanska v pražských Holešovicích.

Skanska WELL věří. Člověk se musí v budově
nejen dobře cítit, ale hlavně zdravě žít. Pro
lidi je podstatné vracet se z práce a být si
jist, že uplynulé hodiny strávili v prostředí,
které pozitivně napomáhá zdraví a motivuje
je k dobré životosprávě. „Začali jsme jako
první v ČR a pokračujeme dále, předáváme
naše vědomosti a ukazujeme, že spojení
WELLbeing a healthbeing je základem pro
všechny generace,“ říká Eva Nykodymová ze
Skanska Property.

Tarkett

The Greenest Company

www.tarkett.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/Y5WT-mXFRo0

Skvělý interiér (Great Indoors) - kampaň zaměřená na zdraví a pohodu na
pracovišti.
Společnost Tarkett dlouhodobě prosazuje
koncept Skvělý interiér (Great Indoors). Již
více než deset let se zaměřuje na vytváření zdravějšího vnitřního prostředí s cílem
pomáhat budovat přátelské pracovní
prostory.
V současnosti tráví většina lidí 90 % svého
času uvnitř budov. Tarkett vyvíjí konkrétní
kroky ve snaze zmapovat co je pro lidi
v kancelářském prostředí nejdůležitější.
Se vznikem termínu „worklife“ (Pracovní
prostředí) Tarkett vnímá, že náš soukromý
a pracovní život je v současnosti díky
moderním technologiím maximálně propojený a mizí tak hranice mezi domovem
a prací.
Prostřednictvím kampaně Skvělý interiér
(Great Indoors) chce Tarkett více podporovat stavební průmysl - a zaměstnavatele –
k vytváření flexibilních pracovních prostředí,
která podněcují lepší zdraví a pohodu pro
každého.

V reakci na spolupráci s komunitou A & D
(Architektů a Developerů) a na mnoha
projektech, Tarkett spustil thegreatindoors.
eu - centrum pro komerční designéry, projektanty a specialisty na pracovní prostory.
Cílem je podněcovat dialog o tom, co znamená produktivní a obohacující pracovní
prostředí, a podporovat sdílení osvědčených postupů při navrhování pracovišť
v celé Evropě i mimo ni. Tato platforma pro
spolupráci poskytuje nápadité postřehy,
nové cesty řešení, sdílí názory expertů třetích stran a přidává další rozměr konverzaci
o „budoucnosti pracovního prostředí“.

www.grnst.co
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/BU2aHpGC8qY

Proč nejsou všechny kanceláře zelené?
Asi jste si všimli. Příroda v kancelářích je in
a kdo nemá na fotkách z nových „offisů“
aspoň jednu zelenou stěnu a tři mechové
obrazy je out. Trend už dostal své jméno
(biophlilia, biophilic design) a nové kanceláře Apple, Google, Facebooku nebo
Amazon se předhánějí v počtu rostlin na
člověka. Pozitivních dopadů a vědeckých
studií je spousta. Takže proč nejsou všechny
nové kanceláře u nás taky zelené?
Tři hlavní problémy - cena, modularita
a tma. Zelené stěny jsou drahá a fixní instalace, solitérní rostliny do většiny míst nedostanete nebo se jim tam nedaří, a ad-hoc
architektonická řešení jdou většinou proti
trendu modularity.
Sečteno podtrženo, zelené kanceláře jsou
problém, protože vyžadují zásah na všech
úrovních pracovního prostoru. Musíte řešit
core, shell, interiér i operační model. Chybí
tu systémové řešení. A přesně tím se zabýváme v The Greenest Company.
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Ton

Witty Trade | Xiaomi

www.ton.eu/cz/
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/OEPiVupdUpg

Odborný výzkum Reného Šulce pro
vývoj specializovaného nábytku
René Šulc je držitelem několika ocenění
v oblasti designu nábytku, například jeho
pohovka Chaise-longue byla zařazena
do projektu Česká 100 – sto ikon českého
designu. Se značkou TON spolupracuje již
více než deset let. Výsledkem kolaborace
je nábytek, který respektuje tradici ohýbání
dřeva a velmi často cituje její historické
tvarosloví. Z popudu značky se také věnoval
detailnímu výzkumu, díky kterému mohla
vzniknout specializovaná kolekce Santiago
a posléze Santiago 02, která je určena pro
klienty s omezenou hybností.
Oblast péče o osoby se sníženou pohyblivostí zkoumal designér René Šulc více
než rok. Společně se zaměstnanci pečovatelských domů studoval problematiku,
se kterou se denně setkávají. Mohl pak
navrhnout řešení vhodné nejen pro klienty,
ale také ulehčit práci personálu. Samotnou
stabilní konstrukci nábytku lze doplnit řadou
detailů, které by problematiku omezené
hybnosti zohledňovaly. Snadnější usedání
a vstávání zajistí například prodloužená
područka židle a křesla, za kterou se lze
pohodlně chytit. Mezi klienty jsou také
často velké výškové rozdíly, proto je dobré,
když je nábytek rozměrově nastavitelný,
zejména v oblasti nohou a hlavy. Důležitá je
také možnost aretace koleček, která dává

uživateli jistotu, že pod ním nábytek při
vstávání neujede. Společný výzkum a vývoj
speciálních ergonomických prvků zužitkoval
designér právě u kolekce Santiago. Všechny
modely se tak vyznačují pevnou a odolnou
konstrukcí. Ohýbané bukové dřevo navíc
eliminuje pocit sterilně strohého prostředí.
Některé typy nábytku – zejména jídelní židle
a stoly - jsou díky svému vzhledu, ergonomii
a pohodlí vhodné také do firemních kantýn
a kuchyněk.
Kromě dalších návrhu pro značku TON – židlí
Era a Prag, se věnuje René Šulc ve studiu
Inveno designu svítidel, nábytku, produktovému designu, ale také vývoji dalších
zdravotnických pomůcek. Ve své tvorbě se
nechává inspirovat vším kolem sebe, událostmi, vjemy, přírodními tvary či dokonce
růstem.
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www.xiaomi-czech.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/KG_Idly60JI

Digital Life
Pod pojmem digitální život si lze představit řadu aplikací, zařízení a služeb,
které na digitální platformě usnadňují,
zjednodušují a svým způsobem i obohacují náš život. A je zcela jedno, zda
v práci či v domácnosti.
Mnoho z nás si představí pomocníky
v domácnosti i v zaměstnání, které lze ovládat na dálku. Odkudkoli a kdykoli. To jsou
jejich výhody. Některé zároveň slouží i jako
zabezpečovací prvky, typicky jsou to kamery,
čidla rozbití oken nebo otevření dveří. Máte
neustálý přehled o tom, co se děje v místě,
kde se nacházejí chytré prvky.
Jednou z firem, která se angažuje v této
oblasti je Xiaomi. S pomocí mobilní apky My
Home můžete ovládat zařízení, dodávaná
firmou, příkladem budiž třeba barevná
žárovka Mi LED Smart Bulb, kterou můžete na
dálku vypnout či zapnout, ale měnit i teplotu
její barvy. Podobně můžete ovládat i čističku
vzduchu Mi Air Purifier 2S/Pro, přičemž stále
máte informaci o kvalitě ovzduší v místě její
instalace. Pomocí kamery Mi Home Security
Camera, s možnosti natáčení objektivu
v rozsahu 360°, můžete monitorovat dění
v místnosti, kde je instalována. V digitální
domácnosti lze ovládat například i robotické
vysavače Mi Robot.

Pojem Digital Life dnes nabírá i nové rozměry, například do práce se můžete dostat
rychleji za pomoci elektrokoloběžky Mi
Electric Scooter nebo elektrokola Mi QiCYCLE
Electric Folding Bike či balancovat na
Ninebot mini.
Zvláštní kategorii pak tvoří pomocníci zdravého životního stylu. Uvažovali jste třeba
o chytré váze Mi Body Composition Scale?
Ta kromě hmotnosti zjistí pomocí kovových
dotykových plošek stav vody, tuku i svaloviny ve vašem těle a s pomocí aplikace Mi
Fit sjednotí vše do tabulek a přehledů, jak si
vedete. S pomocí chytrých náramků řady
Mi Band nebo chytrých hodinek Amazfit pak
můžete sledovat vaše aktivity: kolik jste ušli,
kolik Joulů spálili na kole, jaká byla vaše
tepová frekvence při aerobních aktivitách
nebo jaká byla kvalita spánku. Údaje jsou
bezdrátově přeneseny do mobilu pomocí
apky Mi Fit, která vyhodnotí, jak si vedete,
a poradí, co byste měli udělat třeba pro to,
aby podíl tuků v těle poklesl a zvýšil se podíl
svaloviny. To vše v perfektní české lokalizaci.
Digital Life je tu a Xiaomi je připraven nabídnout vše potřebné k jeho prožití. Produkty
Xiaomi jsou elegantní a pokud si potrpíte na
design, určitě budete spokojeni.

Kreativní
stage
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Roman Vrtiška & Vladimír Žák
Vrtiska · Zak design studio

Ondřej Chybík
Chybik + Kristof

www.vrtiskazak.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/ixu4PzKAnYQ
Nejtěžší prý je navrhnout židli!
Studio VRTIŠKA & ŽÁK představili komplexní
vývoj jejich aktuálního produktu - masivní
celodřevěné židle pro slovenskou Javorinu.
Jednalo se o vůbec první představení
tohoto výrobku na veřejnosti. Designem této
židle se studio snaží výrobci otevřít nové

segmenty trhu, mezi něž patří mj. i kancelářské prostory. „Univerzální použití produktů
v různých polohách je v dnešní ekonomice
zcela zásadní. Současný zákazník hledá
jednoduché, srozumitelné a flexibilní řešení,“
dodává k tématu designér Roman Vrtiška.

Martin Krupauer
A8000

www.chybik-kristof.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/UQpnYYpey0Q
Ondřej začal studovat na Fakultě architektury Vysoké školy technické v Brně v roce
2004. Během šestiletého studia působil
na univerzitě ve Štýrském Hradci a na ETH
v Curychu. Poté začal svůj postgraduální
program a stal se členem Akademického
senátu Fakulty architektury UT Brno. Po
studiích architektury v Brně a rakouském
Grazu absolvoval postgraduální studium
urbanismu na prestižní univerzitě ETH Zurich

ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru
PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně
a získal Cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší
projekt Fakulty architektury Vysokého učení
technického v Brně.
V roce 2010 založil společně s Michalem
Krištofem architektonické studio
CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban
Designers.

Zdeněk Fránek
Fránek architects

www.a8000.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/x3CDXjFEO7o
BYDLÍM + PRACUJI + PRONAJÍMÁM
Musíme se vážně zabývat tím, jak umožnit
mladým a schopným ŽÍT ve městě.
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www.franekarchitects.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/BYmsu0SV-ng
Architekti jako nositelé životního stylu ukazují jako jedni z prvních směr, kterým by se
měl budoucí vývoj vydat. Vyplývá z toho
řada zodpovědností rozhodujících o podstatnějších souvislostech, než se doteď
zdá. Prezentace byla o morálním dopadu
chování architekta.

Jan Aulík
Aulík Fišer Architekti

Eva Le Peutrec

www.afarch.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/_urVKEBqVjE
Role univerzálně pronajimatelných
administrativních budov ve městě
Jak často říkám, administrativní budovy
v kategorii nájemních kanceláří (netýká
se headquarters) nejsou u nás nijak
zvlášť oblíbenou typologií ani u laické ani
u odborné veřejnosti. Vzhledem k nevyhnutelné unifikovanosti vnitřního uspořádání
ale i fasád (jenom velmi omezený počet
fasádních systémů je k dispozici vzhledem k stoupajícím nárokům na tepelnou
ochranu budov) a dalším legislativním
limitům, se zde se neodehrává v rámci
českého prostředí žádný zvláštní progres

a nedosahují nijak zajímavé výsledky. Tím
netvrdím, že neexistuje prostor pro kreativitu, inovace a hledání krásy v klasických
kategoriích jako je proporce, měřítko,
vyváženost atd. a že neexistují podařené
realizace. Já se ale ve svém příspěvku
nezabývám architekturou administrativních
budov, záměrně ji přeskočím a zaměřím se
na velké měřítko - možnosti jejich urbanistického působení uvnitř města, na jejich
prolnutí s veřejným prostorem a potom
na úplně malé měřítko v jejich interiéru –
možné působení uměleckého díla v administrativních budovách.

www.e-studio.asia
Na kreativitě záleží
V dnešní době, kdy je ekonomika na
vzestupu a všude zuří válka o talenty se
zaměstnavatelé musí snažit probudit kreativní potenciál svých zaměstnanců.
Jak lze stimulovat kreativitu a jaké prostředí
povzbuzuje lidi, aby byli týmovými hráči,
kteří jsou ochotni riskovat? Jaké jsou celosvětové trendy v kancelářském designu?

Budeme svědky velké změny ve způsobu
naší práce s rychle se vyvíjejícími technologiemi? Jaký dopad to bude mít na náš
životní styl? A jak budeme žít v tomto rychle
se měnícím světě? Odpověď je možná
jednodušší, než byste si mohli myslet.
Představte si, jaké by to bylo, kdybyste svou
kreativitu naplno využili…

Lukáš Jelínek
NTT

Petr Matyáš
di5

www.di5.cz
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/shVT0jbVPnY
V průběhu léta se do popředí medií
dostalo téma ekologie a životního prostředí.
Stavebnictví a provoz staveb je jedním
z velkých znečišťovatelů životního prostředí,
zároveň však ve velké míře dokáže ovlivnit
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prostředí i pozitivně.
Jaký je vztah mezi digitalizací, BIM a životním
prostředí? Dokáže digitalizace pozitivně
ovlivnit naši budoucnost?

www.hello.global.ntt
Technologie v architektuře
Současné kanceláře a budovy jsou plné
technologií. Jak vyvážit design a současné
digitální trendy, aby nám poskytly nejlepší
zážitky z pracovního prostředí?

Gideon van der Burg
Leesman

Kai Stania
Kai Stania

www.leesmanindex.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/XULo-loterM
Revoluce pracovních zkušeností
Pozitivní zkušenost zaměstnanců má
schopnost odemknout obrovský potenciál
ke zvýšení produktivity a přilákat a udržet si
talenty. Organizace si stále více uvědomují,

že pracoviště je důležitým stavebním
kamenem při vytváření skvělých zaměstnaneckých zkušeností. Ale jak to měřit a co
je 13 super hnacími elementy pracovních
zkušeností?

Radovan Mačák
Prague Design Hub

www.kaistania.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/MESG729s_Bo
Trendy a lidské potřeby ve vztahu k produktového designu Kai Stania posledních 20 let.

Jakub Klaška
Zaha Hadid Architects

www.pragdh.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/DwysXROve2E
Pracovní trh v Číně, Hongkongu a jižní Asii se
předhání o talentované profesionály, nejen
lákavými finančními balíčky, ale především
atraktivním pracovním prostředím.
Radovan Mačák představil nové trendy pro
workplace v Asii, kde hlavní roli hraje biophilic design a wellbeing zaměstanců.
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www.zaha-hadid.com
Video s celým záznamem:
https://youtu.be/nCH3MiXafkY
Osobní a osobitý pracovní prostor.
Známe svůj pracovní prostor a zná náš
pracovní prostor nás? ZHA se dlouhodobě
zabývá analýzou našich měnících se pracovních návyků a přímou aplikací poznatků
do tvorby sofistikovaných digitálních
nástrojů, které nám pomáhají přímo v procesu návrhu. Jsme jako architekti schopni
domyslet všechny scénáře?

Jak nám v tomto může pomoci umělá
inteligence a jaké množství informací jsme
schopni zohlednit v návrhu kancelářského
prostoru? Dokáže se budova učit z chování
svých uživatelů? Prezentace představila
výzkum a jeho aplikaci v mnoha měřítkách,
od konfigurace pracovního stolu, k návrhům budov a celých měst.
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Lidé. Setkání.
Zkušenosti. Diskuse.
Názory. Sdílení.
Zážitky.
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TechoCon Morning Meetings
Diskusní setkání každý měsíc | Lidé | Názory |
Diskuse | Sdílení know-how
Od podzimu 2018 jsme pokračovali v pravidelných měsíčních setkáních TechoCon
Morning Meetings (TMM), kde se v zajímavém prostředí potkávají profesionálové
z oboru kancelářských interiérů, diskutují
a přednášejí o tom, kam směřuje trh. Tato
skvělá a inspirativní setkání navazují na
mezinárodní konferenci TechoCon a pravidelný odborný blog na www.techocon.cz.
Neformální, osobní, aktuální… to vše jsou
pravidelné snídaně TMM. Konají se vždy
v jiném prostoru, vždy s jinými hosty a vždy
překvapivě. Komunita, která sdílí originální pohled, hloubku znalostí řečníků, ale
především chuť k setkání a vzájemnému
obohacení.
Celkem osm snídaní a stovky hostů, kteří
vyslechli zajímavé přednášky o trendech,
výhledech, datech… Ale i o umění ve veřejném prostoru, o ergonomii nebo efektivním
plánování, jež ovlivňuje provozní náklady.
TMM jsou diskuse mezi profesionály o B2B
tématech. O trhu kanceláří a trendech,
které musíme pochopit, abychom je jen
slepě nenásledovali. U všech snídaní je
naším cílem poskytnout všem účastníkům
konkrétní know-how, tvrdá data i možnost
diskutovat s profesionály z praxe. Snídaně
jsou po předchozí registraci vždy zdarma,
s limitovanou kapacitou několika desítek
hostů.

Přehled TechoCon Morning
Meetings 2018–2019:
TMM #1 Roman Vrtiška
Kancelářský prostor podle
současných trendů
TMM #2 Jan Baxa
Jak efektivní plánování
ovlivňuje provozní náklady
TMM #3 Lenka Šindelářová
a Lena Popová
Trendy, výhledy, data…
TMM #4 Ivo Hrdina
Vliv pracovního prostředí na
člověka
TMM #5 Pasta Oner
Umění ve veřejném prostoru
TMM #6 Balík, Práček, Dlouhý
Technologie v moderní
architektuře
TMM #7 Ivan Struhár
Ergonomie a aktivní design
TMM #8 Maxim Velčovský
Light design experience

Podrobné zpravodajství
a fotogalerie
z jednotlivých TMM na
www.techocon.cz/cs/
techocon-morning-meetings
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PREMIUM PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

PARTNEŘI
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Kontakt
TECHO, a. s.
U Továren 770/1b
Praha 10 – Hostivař
102 00
www.techocon.cz
info@techocon.cz
+420 267 290 111
Všechny záznamy
naleznete na:
https://bit.ly/2mzfEaC
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Skupina TECHO patří k předním evropským
výrobcům a dodavatelům kancelářského
nábytku. Od roku 2005 jsme součástí nizozemské
nábytkářské skupiny ROYAL AHREND, jednoho z pěti
nejvýznamnějších hráčů v Evropě. Za posledních
pět let jsme vyrostli v silnou mezinárodní
společnost s ročním obratem 2,6 miliardy korun.
Spolupracujeme s těmi nejlepšími českými
i zahraničními architekty a designéry. Jsme hrdi
na to, že naše vize propojení kvalitního designu,
perfektního řemeslného zpracování a kvalitních
architektonických konceptů nachází odezvu nejen
v Evropě, ale dnes už po celém světě. Naše produkty
TECHO se prosazují na trzích šesti kontinentů –
Evropy, Asie, Afriky, Severní i Jižní Ameriky
a Austrálie. Nejsilnější je naše pozice ve střední
a východní Evropě, kde poskytujeme komplexní
služby v oblasti vybavování komerčních interiérů.
Jako jednička v realizaci komerčních prostor
na českém trhu podporujeme dobročinné,
kulturní a sportovní projekty. Mezi dlouhodobé
podporovatele se řadíme především u společnosti
PROSTOR - architektura, interiér, design, o.p.s.,
kde jsme každoročním přispěvovatelem déle než
20 let, od začátku její existence. Posláním neziskové
společnosti PROSTOR - architektura, interiér, design
je propagace české architektury, interiérové tvorby
a designu. Dále podporujeme Centrum současného
umění DOX. Jsme mnohaletí členové Klubu přátel
DOX a v nedávné době jsme byli hlavním partnerem
výstavy Jiřičná, uspořádané k oslavě životního
jubilea paní architektky Evy Jiřičné.

www.techocon.cz

