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architektonické kanceláře D3A, konkrétně
Tomáše Prouzy. Byly vybudovány z důvodu
raketového růstu klientů, a tedy i potře‑
by nových prostor pro setkávání bankéřů
s klienty. Kvůli kapacitě jsme nemohli vy‑
užít stávajících dispozic budovy, a zasadili
jsme je proto do prostor venkovního atria,“
popisuje ředitelka odboru logistiky a služeb
J&T Banky Romana Kolátorová.
A právě umístění v atriu osázeném zelení
ocenila i porota soutěže. „Zasedací míst‑
nosti bývají často stísněné někde upro‑
střed dispozice budovy bez denního světla.
J&T Banka ale našla zajímavý způsob, jak
umístit zasedačky do zahradního prostředí
s krásným výhledem,“ komentuje předsed‑
kyně poroty Eva Jiřičná.
Atrium ostatně zaujalo porotce rov‑
něž v případě reklamní agentury Ogilvy &
Mather. Velkolepý zastřešený prostor zís‑
kal první místo v kategorii Kancelář jako
DNA firmy. Design interiéru měli na sta‑
rosti agenturní designéři v čele s Danielem
Kuprem. „Je to centrum života agentury.
Jde o jakousi velkou zasedací místnost,
která slouží pro schůzky zaměstnanců i se‑
tkání s klienty,“ líčí PR manažerka Ogilvy &
Mather Lucie Pavlů.
„Najdeme tady odpočinkovou zónu i pro‑
stor pro týmovou spolupráci. Je to radostné
prostředí plné energie a barev. Přestože to
nepůsobí jako velká finanční investice, při
navrhování si skutečně dali záležet, aby
prostor nejlépe vyhovoval životu těch, kteří
tam spolu tráví třetinu života,“ shrnuje ná‑
zor poroty architektka Jiřičná.

Jednání na terase s výhledem na Prahu
Nejatraktivnějším pracovním prostředím
vyhodnotila porota kanceláře firmy Jet‑
Brains. Softwarová společnost si pracovní
prostory z velké části navrhla sama. „S je‑
jich realizací a uspořádáním nám také
hodně pomohl Albatros Design. Největší
invenci ale přinesl do prostoru Jan Pavéz‑
ka ze společnosti Jean La Taupe,“ říká HR
manažerka JetBrains Monika Koumarová.
Kanceláře působí velmi prostorně a vzduš‑
ně. „Nechtěli jsme rozptylovat zaměstnance
při práci, samotné kanceláře jsou tedy spí‑
še subtilní. Naopak společné prostory jsou
hravé a barevnější,“ dodává Koumarová.
Barvami hraje i venkovní posezení na tera‑
se, které mohou zaměstnanci využít k od‑
počinku či neformálním schůzkám. „Když
má někdo to štěstí, že může během pracov‑
ního dne vyjít na pár minut na vzduch, sed‑

1 Prostory J&T Banky zvítězily
v kategorii Zasedačka roku.
Prosklené zasedací místnosti
jsou průchozí do zahrady.
V letních měsících tak pro
jednání slouží i venkovní
posezení.
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CBRE Zasedačka roku
Výsledky druhého ročníku soutěže o nejlepší
pracovní prostředí v ČR

Kategorie Zasedačka roku

Kategorie Kancelář jako DNA firmy

Kategorie Nejatraktivnější pracovní prostředí

Kategorie Kanceláře pro budoucí výzvy

J&T Banka, Praha, privátní banka

Ogilvy &Mather, Praha, reklamní agentura

JetBrains, Praha, IT firma

Etnetera, Praha, internetová skupina

Kategorie Zdravá kancelář
LIKO‑S, Slavkov u Brna, stavební firma

Hlasování veřejnosti
PaperHub, Praha, coworkingové centrum


