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eRko Gastro Pub je zbrusu nový koncept restaurace, co 
by kamenem dohodil od Náměstí Míru.� Náš� tým vaří 
sezónní jídla, používá suroviny od lokálních dodavatelů… 
a moc rád vymýšlí nové věci. "Kromě milovaných klasik 
jako domácí burgery se tak můžete těšit i na dostatek 
vegetariánských jídel a nejrůznější tapas

Na čepu je Pilsner Urquell z předchlazeného 
sklepa,�  unikátně Únětice 10,7° z TANKU, 
samozřejmostí je i široký výběr domácích 
a zahraničních vín. 

Pokud máte chuť na něco míchaného a 
taneční parket, pak je tu pro vás náš vlastní 
Retro Music & Cocktail bar. Nebo závěrečný 
drink může proběhnout hned vedle v legen-
dárním Retro Music Hall. To už je ale na vás. 

ERko se prostě nikdy nezastaví.�Tak se zastavte vy.
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Vážené dámy, 
   vážení pánové,

dovolte mi přivítat vás u prvního čísla nového 
časopisu Život za okny (ŽZO). Čtvrtletník 
vydávaný firmou Modern Living si klade 
nemalé cíle – chce vás zaujmout a potěšit. 
Zaujmout novinkami ze „světa za okny“ 
– tedy z našeho domova či pracoviště – 
a potěšit nejrůznějšími pozoruhodnými 
zajímavostmi. 

Zároveň bychom ovšem rádi, kdyby vás naše 
stránky mohly také inspirovat. Nejenom k tomu, 

jak zdokonalit a zefektivnit svůj byt či kancelář, ale 
i jak je zkrášlit. Co byste třeba řekli vertikální zahra-
dě, o které v aktuálním čísle našeho časopisu píšeme? 
Celoroční interiérová zeleň dodá vašemu prostředí nový 
rozměr a pohled na ni aspoň trošku odmaže stres, ve 
kterém žije prakticky každý z nás. Zelenou stěnu třeba 
do koupelny, obýváku anebo kanceláře přitom lze založit 
v každé roční době – a radost z ní je zaručená.
Právě tak potěší vánoční dárky propojitelné do sítě 
internetu věcí, které možná dostanete pod stromeček 
a o nichž píšeme na jiném místě. Každá z takových 
novinek vám přinese trochu volného času navíc, který 
můžete věnovat sami sobě – a třeba právě prolistování 
Života za okny.

První číslo ŽZO ještě tak trochu „testuje terén“ a zkouší, 
jaký obsah by vás mohl nejvíce zaujmout. Pokud třeba 
budete mít nápad na nějaký článek, který byste na strán-
kách ŽZO rádi viděli, prosím pošlete mail na adresu 
redakce@zivotzaokny.eu. Rádi se nad novými tématy 
zamyslíme.
A teď už jen přejeme krásné radostné Vánoce uprostřed 
vašich blízkých a zimu jak vymalovanou od Lady…
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V posledních letech se internet věcí (IoT) stává součástí 
našeho každodenního života, přičemž jeho význam neustále 
roste. Jedná se o nový trend v oblasti kontroly a komunikace 
předmětů běžného využívání mezi sebou nebo s člověkem, a to 
zejména prostřednictvím internetu a technologií bezdrátového 
přenosu dat. Tímto způsobem propojená zařízení umožňují 
sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a využívat 
v různých oblastech jako jsou energetika, logistika, doprava, 
meteorologie apod. Tato technologie má uplatnění i v oboru 
inteligentních elektroinstalací neboli tzv. „chytrých budovách“, 
kde díky senzorům a vnitřní lokalizaci zvyšuje komfort 
jak správcům, kteří se o nemovitost starají, tak koncovým 
uživatelům. 

IoT – bezdrátová 
komunikace, sbližování 
více technologií a analýzy  
v reálném čase
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Oldřich Rutar
Provozní ředitel M2C

Využitím IoT na té nejvyšší úrovni 
se zabývá i společnost M2C, která ho 
využívá na svém unikátním pracovišti 
M2C Space.
Můžete nám prosím toto pracoviště 
představit?, ptáme se provozního ředite-
le M2C Oldřicha Rutara.
Jde o velké moderní centrum  
s desítkami speciálně proškolených 
operátorů a analytiků, nejmoderněj-
šími technologiemi a analytickými 
softwary. M2C Space je unikátní 
pracoviště, které jako celek tvoří  
v rámci střední Evropy nejrozsáhlejší 
soubor nástrojů koncentrovaných  
v jedno moderní pracoviště, kterým 
lze vzdáleně ovládat jakoukoliv 
technologii. 

Jsme připraveni analyzovat kamero-
vé výstupy, data systémů či ovládat 
technologie v jakékoliv budově. Kli-
entovi dokážeme ulehčit, zprůhlednit, 

zjednodušit a zefektivnit veškeré 
procesy – tak, aby ušetřil a popřípadě 
byl schopen data využít ke zhodnoce-
ní svého portfolia.

Jak vlastně vidíte současné a budoucí 
možnosti využití internetu věcí? 
My v M2C Space vnímáme IoT jako 
běžnou každodenní součást našeho 
života. Internet věcí je pro nás ná-
stroj, prostřednictvím kterého jsme 
schopni doručit klientovi ucelený 
obrázek o jeho zdrojích, činnostech 
a výsledcích, zkontrolovat proce-
sy, dodržování pravidel a závěrem 
navrhnout nejefektivnější nastavení 
chodu procesů jeho činností tak, aby 
jeho business byl efektivně nastaven. 

To znamená bezpečnější, levnější, či 
naopak prodejný za vyšší cenu. 
Internet věcí nelze opomíjet, ale ani 
přeceňovat. Důležité je správné indi-

viduální nastavení již v době zrodu 
myšlenky na budoucí projekt. To se 
dnes bohužel děje málokdy - IoT se 
pak řeší pozdě, což má za následek, 
že některé jeho potenciální funkce 
jsou omezené. Představte si IoT jako 
ruce, nohy a ostatní orgány tvořící 
celé tělo, jež ovládá Váš objekt.  
K tomu přidejte M2C Space jako 
hlavu s mozkem. Toto není budouc-
nost, nýbrž současná realita M2C 
Space. 

Ale pokud se nenaplánuje včas, tak 
například ruka nemusí mít dosta-
tečný počet prstů, aby byla schopna 
uchopit objekty (obrazně řečeno). 
Proto je velmi důležité se na nás 
obracet již v době zrodu projektu.

Jaké jsou výhody, nevýhody a případné 
limity vzdáleného ovládání technologií?
Odhalíme tak chyby, zanalyzujeme 
data, ušetříme čas i peníze, nastaví-
me procesy. Dnešní, ale i budoucí 
technologie kladou důraz na snížení 
nákladů na lidskou sílu - ať už čás-
tečnou, nebo úplnou. Nesporným 
kladem je i automatizace různých 
procesů napříč odvětvími. V rámci 
rozlehlých areálů či objektů jsou 
veškeré činnosti s řízením svázané 
na sebe navazujícími procesy. Nerad 
bych opomenul marketingové analý-
zy, které se díky samostatně uvažu-
jícím a učícím se softwarům stávají 
velmi dostupnými a dosud nevídaně 
efektivními nástroji pro zvýšení 
hodnoty analyzovaného portfolia.

Budoucnost je pak určitě v automa-
tizaci valné většiny strojů, nástrojů, 
procesů, analýz a dalších, nad nimiž 
ale stojí M2C Space jako centrální 
řídící jednotka! n

M2C Space: hlava, která řídí 
tělo vašeho objektu
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Pod „Internetem věcí“ si zákazníci mohou představit 
propojení různých služeb skrz chytrý mobilní telefon, tzv. 
smartprodukty například z prostředí chytré domácnosti, 
obchodníci zas třeba systémy pro cenovou analýzu, digitál-
ní cenovky či samoobslužné AlzaBoxy a Prodejny budouc-
nosti, říká Jaromír Řánek, Business development director 
Alza.cz. I my tyto technologie implementujeme do praxe, 
a to tak, aby pomohly našim zákazníkům, a co nejvíc 
jim zpříjemnily nakupování. Konkrétně v Budapešti jsme 
před rokem a půl otevřeli moderní dvoupodlažní showro-
om na ploše 5 000 čtverečních metrů. Ve spolupráci se 
společností Adastra jsme zde vytvořili prostor označovaný 
jako Experience Zone, kde s použitím řady technologicky 
pokročilých senzorů, displejů a kamer přesně měříme změ-
ny v chování návštěvníků. Interaktivní displeje využívající 
umělou inteligenci a internet věcí zaznamenávají demo-
grafická data.  
 
V reálném čase pak oslovují zákazníky prostřednictvím 
individuálně přizpůsobené reklamy – třeba počítačové hry 
pro děti, laptopy pro studenty nebo fototiskárny. Všechna 
data jsou pochopitelně anonymizována, o našich návštěv-
nících neukládáme žádné osobní údaje. Díky tomu se nám 
daří posilovat obchodní výsledky bez dopadu na důvěry-
hodnost. Řešení může sledovat i počet lidí procházejících 
touto zónou, rovněž jak dlouho se v ní zdrží, kde stráví 
nejvíce času a dokonce i to, o které produkty mají největší 
zájem. Díky tomu je pak můžeme proaktivně a kvalitněji 
oslovit, komunikovat s nimi efektivněji a nabídnout jim 
konkrétní produkt, o který se zajímají. V takto kon-
kurenčním odvětví, jakým e-commerce bezpochyby je, 
může umělá inteligence poskytnout jasnou konkurenční 
výhodu.n

Jaromír Řánek
Business development 
director Alza.cz

Experience Zone: 
klienty oslovujeme 
individuálně

T É M A     I O T
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I N S P I R A C E  P R O  V Á S

Firma M2C 
vyvinula velmi 
zajímavou unikátní 
technologii 
nazvanou 
e-Reception (dále 
jen e-Recepční). 
Co tato novinka 
vlastně přináší?  
Na to nám 
odpovídá ředitel 
technického útvaru 
M2C, Lubor Braun. 

e-Recepční je v pojetí M2C unikátní 
technologie, která výrazně pomáhá 
se zefektivněním obslužnosti budov. 
Jedná se o kombinaci technologické 
platformy a služby. V tomto směru 
nenavazujeme na známá řešení, ale 
snažíme se o zcela nové řešení, které 
díky unikátní platformě nalezne 
využití v celé řadě případů a poža-
davků na automatizaci budov.

Jak daleko jste s tímto projektem, jaké 
rozšíření si od něj slibujete?
Technologická platforma je do-
končena a připravena pro nasa-
zení. Vždy vycházíme ze základní 
verze, která je už ve výchozím stavu 
přizpůsobena pro použití v da-
ném typu budovy. Může se jednat 
o kancelářskou budovu, průmyslový 
areál nebo hotel. 
Například kancelářská budova 
má svá specifika pro automati-

zaci vstupu a právě s tímto může 
významně pomoci naše e-Recepční 
už v základním provedení a zcela 
automatizovat vstup návštěvy do 
budovy. Doufáme, že e-Recepční 
bude pomáhat se vstupy na většině 
budov nejen v České republice, ale 
i v zahraničí.

V čem jsou jeho výhody oproti konku-
renčním nabídkám?
Jednoznačně v modularitě celého 
technologického řešení, které nabízí 
širokou možnost využití v různých 
typech budov a automatizací vstu-
pů. Od použití standardní přístupo-
vé karty, přes generování QR kódů 
pro návštěvy až po řízení vjezdu  
do průmyslového areálu. Naše  
e-Recepční je připravena na ko-
munikaci s technologiemi budov 
jako jsou přístupový systém ACS, 
parkovací systém, rezervační systém 
a mnoho dalších. Koncepce řešení 
nám také umožňuje vysokou míru 
přizpůsobení fungování dle kon-
krétních potřeb zákazníka. Jedná se 
například o úpravy workflow, které 
řídí přístup do budovy a naviguje 
návštěvníka, ale také kombinace 
využití jednotlivých hardwarových 
komponent jako jsou skener ID 
dokladu, skener nebo tiskárna QR 
kódů a další.
Za zmínku stojí rovněž podpora 
pomocí video-komunikace se škole-
ným operátorem dohledového cent-
ra M2C Space. Vše doplňuje mobilní 
aplikace, se kterou naše e-Recepční 
komunikuje a zákazník tak některé 
úkony může provádět pomocí mo-
bilního telefonu odkudkoli.

Budete koncept e-Recepční nadále 
rozvíjet – co do něj ještě lze doplnit, jak 
ho vylepšit?
Vývojový tým intenzivně pracuje na 

rozšiřování nabízených funkcionalit 
a hardwarových variant. Probíhá 
další vývoj v oblasti průmyslových 
areálů - například zakomponování 
požadavků na bezpečnost práce 
do procesu, specifické funkciona-
lity pro hotely, ale také doplnění 
nových funkcionalit do mobilní 
aplikace.

Máme mnoho nápadů a podnětů, jež 
se postupně do naší platformy bu-
dou promítat v podobě dodávaných 
aktualizací, případně nových verzí. n

Naše e-Reception 
je zcela nové řešení
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Kdo je to Zoli? Jak dlouho hraje v hudební skupině No Name? 
Co pro něj znamená zákon harmonie? Jak bydlí, kde nejraději 
relaxuje a kde čerpá inspiraci? Povídali jsme si se sympatickým  
a vždy pozitivně naladěným hudebníkem.

Zoli Sallai (44 let) je členem veleúspěšné slovenské hudební skupiny  
No Name, která patří dlouhodobě k nejpopulárnějším zahraničním kape-
lám v Česku. Kapela s výraznými osobnostmi kolem bratří Timků vyhrála 
11 Slavíků bez hranic a má u nás velkou a pevnou fanouškovskou zá-
kladnu. Zoli Sallai, který se narodil ve Strede nad Bodrogom ve znamení 
Býka, působí v kapele na postu klávesisty, ale obstarává i doprovodný 
zpěv. Má rád plavání, ve vodě by prý mohl i spát. Jednou by si také rád 
vyzkoušel, jaké je to pilotovat Boeing 747. Nejlépe si odpočine na vesnici 
u rodičů a rád jezdí do Chorvatska.
Jak sám říká, za 20 let působení v kapele No Name ho naplňuje a moti-
vuje nejvíce to, když může odevzdat svůj výkon divákům a posluchačům, 
kteří mu to zpětnou vazbu dvojnásobně vracejí. To mu naplňuje zákon 
harmonie, který prý působí v jeho těle i duši.
Nejoblíbenějším Zoliho dnem je volná neděle. Z nápojů miluje vodu, 
má rád červenou barvu a píseň I will remember - Toto. To a ještě mnoho 
dalšího nám řekl v česko-slovenském rozhovoru.

Klávesista ze skupiny 
No Name chce pilotovat 
Jumbo Jet
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�
Na to, aby sme sa vedeli vyhecovať do ďalšej práce, je ob-
čas dobre pripomenúť si, čo všetko sme doposiaľ dosiahli.

�
DUO igor+ Zoli
Aj na Šumave je vytvorený priestor pre tvorbu. 
Zakaždým, keď ma navštívi Igor, odskočíme popri 
relaxe aj ku klavíru.

�
Garden party alias: neviem, či sa 
tešiť, alebo nadávať. Záhrada je úžas-
ná, obrovská, máme sa kde vyšantiť, 
ale čas od času je treba ju aj kosiť.

V jakém domě nyní bydlíte, jak je starý, 
jak se Vám v něm líbí?
U mňa je to momentálne trošku zlo-
žitejšie. V Košiciach bývam v pane-
láku. Rodný dom, kde som vyrastal 
a kde sa snažím nabrať pri mojich 
rodičoch silu a energiu, je starý 33 
rokov a rodný dom mojej partnerky 
je na Šumave: 900 km vzdialený. Ten 
bol kolaudovaný v roku 2000. 

Přestavěl jste si dům k obrazu svému – 
máte v něm nějaké své oblíbené místo, 
kde trávíte čas?
V každom zo spomínaných „usad-

lostí“ mám svoje miesta, kde rád 
oddychujem, tvorím, a trávim čas so 
svojou rodinou.

V jakém stylu je zařízení domu – moder-
ní, nebo spíš tradiční?
Moje trvalé bydlisko je moderný 
3-izbák, rekonštruovaný nedávno 
a úplne. Domy, ktoré som spomenul 
sú síce v tradičnom vidieckom du-
chu, avšak súčasné trendy v bývaní 
sleduje každý, takže nejaké vychytáv-
ky by sa určite našli aj tam...

Využíváte i nové technologie – třeba 
bezpečnostní systémy, kamery s připoje-
ním na mobil, dálkové ovládání topení, 
kávovaru, klimatizace apod.?

Nejaká technika v rámci bazénov 
a topenia je samozrejmosť. Viete ale 
ako to je na vidieku - vraví sa a stále 
platí, že zvedavá suseda je ďaleko 
viac ako bezpečnostné systémy J 
Časom ale niečo budeme určite 
riešiť. Veď máme malé deti....

Jak je to se zahradami kolem domů – 
dáváte přednost trávníku, nebo spíš 
lučnímu porostu?
U rodičov máme za domom vinice 
a to nás logicky v rámci pestovania 
zaujíma najviac. U priateľky zasa 
máme lúku , ktorú pravidelne kosie-
vame. Pozemok je obklopený lesom, 
takže si užijeme všetkého dosti.

Ovlivňuje způsob bydlení Vaši hudební 
tvorbu?
Veru že áno! Inšpirácia prichádza 
v prírode určite intenzívnejšie ako 
v rušnom meste. V každom zo 
spomínaných sídiel mám preto na 
trvalo klavír. n
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V kanceláři 
lépe než doma?

V současnosti může vzniknout řada 
problémů z důvodu nepochopení 
systému například takového hot 
desku. Hot desking, který se poprvé 
objevil v devadesátých letech,  je 
model sdílení jednoho pracovní-
ho místa více zaměstnanci, kteří 
nemusí v sídle společnosti praco-
vat neustále a většinu času tráví 
v terénu.  

Hot desk je koncept myšlený na 
krátkodobou práci, ideálně nejvýš 
na čtyři hodiny, a někdy strategic-
ky využívá prostor, kde třeba není 
tolik světla jako jinde. Ve firmách 
se pak může stát, že u takového 
stanoviště, jež nesplňuje podmínky 
na stálé pracovní místo, sedí víc 
lidí i celý den – a to je problém. Ne 
každý ví, že jednou z podmínek pro 

V kancelářích tráví řada lidí denně 
mnoho hodin. Jaké by kancelářské 
prostory měly být z hlediska plochy na 
osobu, osvětlení, klimatizace apod.? Na to jsme 
se zeptali Jany Vlkové, ředitelky oddělení Workplace Advisory 
firmy Colliers International. 

stálé pracovní místo je dosta-
tek světla - minimálně 500 lumenů 
světla na pracovní desku.  

Takzvané zahušťování kancelář-
ských prostor jako přidávání stolů 
a nedostatek světla bez konzulta-
ce může vyústit v nespokojenost 
a únavu zaměstnanců, případně 
i jejich zdravotní potíže. 
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Jaký je Váš názor na kanceláře open 
space – jsou výhodné jen pro zaměstna-
vatele, nebo i pro zaměstnance? Co říkají 
odborné studie o vlivu prostředí v open 
space na zdraví pracovníků (psychické 
i fyzické)? 
Každý chce něco jiného a všechny 
naše požadavky závisí na našem 
rytmu a charakteru práce, odvíjejí 
se od našich pracovních návyků – 
tedy jsou individuální. Podívejme 
se však na několik zajímavých fakt 
o práci v open planu – například 
statistiku, že více než 50 % lidí pra-
cujících v open space kancelářích 
zaslechne během práce důvěrné 
rozhovory kolegů. V otevřené 
kanceláři nás podle průzkumu něco 
nebo někdo vyruší v  průměru kaž-
dých 11 minut. Co se týká setkávání 
v kanceláři, které je vnímáno jako 
nezbytná součást úspěšné spoluprá-
ce mezi kolegy, ukazuje statistika 
studie Harvardské univerzity z roku 
2017, že 70 %-ní propad osobní 
komunikace souvisí se zvýšením 
elektronické interakce mezi zaměst-
nanci o 20-50 %. Co tedy dělat, 
abychom byli všichni spokojení 
a zároveň se potkávali v kanceláři 
a komunikovali spolu a přitom se 
dokázali i soustředit?   

Jaké procento otevřených kancelář-
ských prostor je potřeba? Jak sklou-
bit tyto různorodé potřeby se stá-
vajícími prostory a kde je nejsnazší 
udělat kompromis? V současné 
době je běžným standardem, že 
pracovní stoly tvoří asi 60 % užíva-
né plochy kanceláří a zbývajících  
40 % slouží dalším funkcím pracov-
ního prostředí a pracovních aktivit 
- roste podíl malých zasedacích 
místností s kapacitou do šesti osob, 
upouští se od velkých konferenč-
ních prostor, které často neefektivně 
zabírají místo v kancelářích a využí-
vají se v  plné kapacitě jen několi-
krát do roka. Je běžné, že pro větší 
celofiremní schůzky (townhall mee-
ting) se využívá například prostor 
business lounge. Taková společ-
ná zóna (prostor spojující funkci 
kuchyně, neformálního sezení a po-
tkávání a relaxace) vytváří dnes 
srdce firmy, kde se zaměstnanci po-
tkávají napříč pozicemi a funkcemi, 
mohou rychle a neformálně vyřešit 
pracovní problémy, kvůli kterým 
by se jinak scházeli v dohodnutých 
časech, mohou strávit kvalitně čas 
mimo open plan nebo vyřešit tele-
fonní hovor, kterým by jinak rušili 
ostatní kolegy na pracovišti.   

 
Co říkáte na snahy o „zlidštění“ kancelá-
ří: třeba zakomponováním malého  
fitness-centra, povolením psů na praco-
višti apod.? 
Firmy se dnes skutečně snaží za-
městnancům usnadnit a zpříjemnit 
pobyt v kanceláři vytvářením komu-
nitního prostředí. Se změnou přístu-
pu k  práci a vývojem technologií, 
které umožňují práci odkudkoli, 
je nutné vytvořit pro zaměstnance 
prostředí, kde mohou s kolegy sdílet 
informace, kde se mohou potkávat 
nejen při formálních schůzkách 
v zasedacích místnostech, a kde 
se budou cítit součástí „firemní 
komunity“.   

Trendem je dnes jednoznačně 
vytvořit kancelářský prostor slou-
žící nejen pro práci, ale také jako 
prostředí podporující setkávání 
zaměstnanců, jejich inspiraci, vý-
měnu informací a zároveň i relaxaci. 
Když jsou tedy zaměstnanci v práci, 
chceme pro ně vytvořit prostor, kde 
se budou cítit ještě lépe než doma.  
Zároveň je důležité poskytnout 
lidem zážitek navíc. Příkladem již 
dnes nemusí být kulečník a stůl pro 
stolní tenis. Pokud to zaměstnanci 
neočekávají, tak může být takové 
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vybavení pro firmu zbytečná investi-
ce. Naopak někdy může být pro 
zaměstnance zajímavé občerstvení 
zdarma v kanceláři, menší firemní 
akce, kde je možné se dozvědět 
o práci kolegů a vyměnit si zkuše-
nosti, nebo prostor pro sportovní 
aktivity v menším rozsahu (nemusí 
se jednat o plně vybavené fitness 
centrum, ale jen prostor pro spor-
tovní work-out). Součástí změny 
pracovního prostředí je často zpří-
stupnění střech kancelářských 
budov pro aktivity zaměstnanců. 
Pokud je terasa dobře upravena 
a pokryta firemním WIFI signálem, 
je možné na ní i plně pracovat,  
a relaxovat. Často se dnes potkáváme 

například s  týmovým nebo i rodin-
ným grilováním na terase budovy. 
Příkladem je pražské BB Centrum, 
kde všechny budovy již nabízejí nebo 
budou v  blízké budoucnosti nabízet 
zelené terasy s komfortním vybave-
ním pro klienty.   
 
Jak budou vypadat kanceláře budouc-
nosti – dojde k většímu uplatnění práce 
doma, tedy home-office, virtuální reality 
a dalších moderních prvků?  
Za poslední rok a půl jsme oslovili 
více než 2000 zaměstnanců u kli-
entů v ČR. Z realizovaných prů-
zkumů vychází, že zaměstnanec 
chce kombinovat práci z kanceláře 
zároveň s prací „odkudkoli, nejen 

z domova“, což znamená, že pra-
covní prostředí kanceláře by mělo 
odpovídat domácímu „home  
feelingu“ a současně nabídnout 
zaměstnancům potřebné techno-
logické vybavení, které v domácím 
prostředí není běžné - kvalitní 
monitory pro práci, nejmoder-
nější audiovizuální techniku pro 
video konference a vzdálenou 
komunikaci, případně prostředí, 
kde je snadné si s kolegy vyměnit 
potřebné informace, kde je podpo-
řena kreativita a inspirace. Většina 
zaměstnanců dnes potvrzuje, že 
kancelář pro ně není inspirativní 
prostředí a nepodporuje inovativní 
myšlení. Přitom dnešní práce vy-
žaduje vytváření nových postupů 
a přístupů a kreativita je v určité 
formě součástí téměř každé náplně 
práce. Je tedy důležité prostřednic-
tvím dobře navržených kanceláří 
podpořit zaměstnance a jejich 
inovativní přístup k pracovním 
úkolům. 

Kanceláře budoucnosti? To, jak 
budou vypadat, se bude odvíjet  
od toho, co budou chtít za-
městnanci. U každého je „wow“ 
faktorem něco jiného. Poradenský 
tým Workplace Advisory  
v Colliers se shoduje na jedné věci: 
budovy se dnes staví se záměrem 
budování a vytváření komunity. 
Když se budovy staví jako samo-
statný objekt, nedokáže to zaměst-
nance tak oslovit. Je důležité, že 
nemluvíme jenom o budovách, kde 
sídlí několik firem, nýbrž o kom-
plexu, kde se něco vytváří. Něco, 
na čem záleží. Někam patřit je pro 
mladé lidi dnes víc než jen důležité.  

Třeba The Park na pražském  
Chodově funguje také jako komu-
nita. Organizuje sportovní turnaje 
a má komunikační platformu 
o službách v komplexu, přičemž 
umožňuje zaměstnancům strávit  
v  prostředí kancelářského kom-
plexu více času, než jen ten mezi 
příchodem a odchodem do práce. 
Proto radíme developerům, aby 
při přípravě svých projektů mysleli 
na přidanou hodnotu, kterou jejich 
projekt poskytne uživatelům kan-
celáří i sousedům, kteří již v lokali-
tě žijí nebo pracují. n
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Finančním srdcem světa je stále ještě City of London, 
kde před pár měsíci vyrostl další mrakodrap. Svojí pře-
zdívkou se dokonale zařadil do „kuchyňské“ sestavy zde 
už stojících kancelářských věží. Říká se mu totiž Kon-
zerva šunky, přičemž kousek od něj je Okurka a dalším 
sousedem je Struhadlo na sýr.

Všechny tyto mrakodrapy samozřejmě získaly své 
přezdívky, prozrazující typicky britský humor, na 
základě svého tvaru. Tak i Konzerva šunky (Can of 
Ham) se svým neoficiálním názvem honosí proto, že 
svým tvarem konzervu připomíná (právě v takovýchto 
konzervách se ostatně prodává i naše Pražská šunka). 
Správně by se ovšem mělo novému mrakodrapu říkat 
70 St. Mary Axe (70 SMA) – jenže to je přece název tak 
nudný…

Tulipán zatím zvadl 

Budova s 21 patry a výškou 90 metrů samozřejmě 
nezískala svoji podobu jen zásluhou architektů – tvar 
je pečlivě propočítán tak, aby Konzerva šunky mohla 
maximálně využít elektrické energie z panelů na střeše 
a aby její vertikální hliníkové žaluzie na celoskleněné fa-

sádě v létě co nejlépe odstínily kanceláře. Pod budovou 
jsou pak v souladu s nejmodernějšími trendy vyvrtány 
šachty pro ukládání tepelné energie.

Interiér je víceméně konzervativní – většina stěn je tu 
však posuvných, takže se dají rychle vytvořit kanceláře 
či zasedací místnosti téměř jakýchkoli rozměrů. Že je 
budova připravena pro úředníky 21. století – nikoli pro 
muže s tradiční buřinkou a deštníkem – o tom svědčí 
podzemní parkoviště pro 360 bicyklů, propojené s pros-
torami skrývajícími 35 sprch a skříňky na šaty.

Velmi užitečná a využívaná je určitě také aplikace pro 
mobily 70 SMA, která slouží k objednávkám kávy a jíd-
la, rezervaci časů v posilovně která je přímo v budově, 
půjčování bicyklů ve vlastní půjčovně apod.

Do sestavy mrakodrapů na břehu Temže měl brzy při-
být ještě 305 metrů vysoký „Tulipán“. Jeho výstavbu však 
starosta Londýna Sadik Chán zastavil. Proč? Říká se, 
že kvůli obavám z Brexitu, v jehož důsledku by mohla 
budova zůstat prázdná. 

Developeři se ale – přinejmenším oficiálně – stále ne-
vzdávají svých plánů, podle nichž by mělo v City  
of London do roku 2026 vyrůst ještě 13 kancelářských 
věží. Jenže kdoví: možná u nich jde pouze o povinný 
optimismus určený k uklidnění investorů.

Londýn: Vedle okurky 
vyrostla šunka

�
Vlevo vykukuje Konzerva šunky, vpravo od ní pak Okurka.
Tulipán už však do této sestavy nepřibude...
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V Praze ztroskotá loď

Budování kancelářských věží, obvykle v nejnižších pat-
rech vybavených obchody a naopak v nejvyšších dra-
hými byty, je momentálně jedním z velice vzkvétajících 
odvětví stavebnictví. Zatímco s byty je leckde – třeba 
u nás – problém, sklenění obři určení pro ženy a muže 
s klotovými rukávy rostou jak houby po dešti.

Někde jsou zdrojem pýchy – jako třeba v případě 828 
metrů vysoké věže Burdž Chalífa v Dubaji, jejíchž 160 
pater kromě hotelů a bytů samozřejmě hostí i superdrahé 
kanceláře. Zatímco v Dubaji mají díky Burdž Chalífovi 
světové prvenství v kategorii „výška“, Rusko je zas pyšné 
na evropský primát: drží ho business tower Lachta Centr 
(462 metrů) v Petrohradu.

V Česku je zatím se svými 111 metry nejvyšší stavbou 
AZ Tower v Brně. V Praze už se ale chystá výstavba ne-
příliš nápaditě nazvané věže Top Tower, která bude mít 
výšku 135 metrů. Kromě běžného vybavení má skrývat 
také 250 malých (!) nájemních bytů. 
Hlavně však půjde svým způsobem o umělecké dílo – ke 
stavbě totiž bude upevněn vrak plavidla z dílny sochaře 
Davida Černého: vstup do budovy bude v obřím lodním 
šroubu. Slepenec domu a vraku má být zprávou z bu-
doucna, kdy se vinou stoupání hladiny moří a obřích 
bouří bude moci velká loď opravdu dostat až do Prahy 
a nabourat zde do věžáku. Pokud se toto dílo – jež se 
má začít stavět v roce 2021 – skutečně podaří realizovat, 
bude mít Praha konečně architektonicky zcela mimořád-
nou stavbu.

�
V Hongkongu vyrostly pravé džungle kancelářských mrakodrapů, 

pospojovaných řadou efektních můstků.

�
Už i u nás se můžete setkat s hypermoderními kancelářskými budovami. Tato zdobí 
pražský Karlín.

�
Dubaj se nepyšní pouze nejvyšší stavbou světa – Burdž Chalífa – ale i jednim z nejživějších 
center města. Podobně jako v New Yorku, ani tady se v noci nechodí spát.
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Kostičkovaný klid a DNA

Zatímco jinde se stavitelé věží honí za výškovými rekor-
dy či originalitou, v dánském Billundu si firma LEGO 
staví kanceláře pro 2 000 zaměstnanců tím nejlogič-
tějším způsobem – ze zvětšených napodobenin svých 
slavných kostiček. 

Velmi zde dbají na pohodu svých zaměstnanců. „V budo-
vě vznikají flexibilní prostory pro „týmové rodiny“, v nichž 
se lidé mohou scházet k poradám, jídlu či posezení nad 
kávou, stejně jako se v případě potřeby uchýlit do míst-
ností, kde budou zcela sami, a přemýšlet či odpočívat,“ 
vysvětluje Anneke Beerkensová, vedoucí antropoložka 
pracovišť LEGO Group. 

Kromě na lidi v Dánsku samozřejmě také myslí na 
přírodu. Střechy garáží u nových kanceláří pokrývá 
4 150 solárních panelů, jež vyprodukují víc než milion 

kilowatthodin ročně: to představuje polovinu spotřeby 
elektřiny areálu. Střechy samotných kancelářských budov 
pak pokrývají trvalky rozchodníky, které absorbují CO2. 
Až bude za dva roky celý areál LEGO dostavěný, má za-
městnancům nabídnout dokonalou pohodu a klid.  
„Nejraději bychom, aby se tu všichni cítili jako doma,“ 
usmívá se Anneke Beerkensová.

To v čínském Šenženu domov a pracoviště přiblížili na 
vzdálenost pouhých několika desítek metrů. Komplex fir-
my iCarbonX zde budou tvořit dvě šroubovicovitě zatoče-
né věže (samozřejmě inspirované tvarem DNA). V jedné 
budou kanceláře, ve druhé byty, střešní terasa, klinika, 
tělocvičny, podniky rychlého občerstvení, business klub, 
výstavní a přednáškový sál, kvalitní „večeřová“ restaurace 
a spousta dalších volnočasových prostor. Třešničkou na 
dortu pak budou čtyři skleněné můstky, spojující obě 
věže: jejich stěny budou pokryté hustou džunglí místních 
tropických rostlin. n

�
Do superligy evropských kancelářských mrakodrapů před nedáv-
ném vtrhlo i Rusko. Snímek ukazuje byznysový distrikt města 
Moskva. Tady se rozhoduje o stamiliardových obchodech s naftou, 
plynem, obilím i zbraněmi...
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Vertikální 
zahrady:
uklidní duši 
a osvěží tělo

Přes všechnu supermoderní tech-
niku, která nás obklopuje, člověk 
pořád zůstává součástí přírody; jed-
ním ze živočichů na planetě Zemi. 
A jako takový má potřeby, jež se po 
tisíce let nemění – třeba blízkost 
zeleně. Nestačí mu přitom unavený 
fíkus v obýváku a pár zaprášených 
neduživých stromků na ulici. Jak 
tuhle potřebu uspokojit? Jedním 
z nejnovějších způsobů jsou vertikál-
ní zahrady, které se skvěle uplatní ve 
městě i u vás doma.

Jde o nápad francouzského botanika 
Patricka Blanka, který začal s pokrý-
váním domovních fasád zelení už 
v osmdesátých letech minulého sto-
letí. V roce 2012 pak vytvořil zřejmě 
nejslavnější vertikální zahradu (le 
mur végétal) světa na fasádě Musée 
du Quai Branly v Paříži. V součas-
nosti největší vertikální zahrada 
– kterou najdete v Singapuru - má 
plochu 2 300 metrů čtverečních!

Přinese zdraví i radost 

Zahrady „nastojato“ jsou báječná věc 
z mnoha různých hledisek. Třeba 
proto, že nahrazují zeleň na pozem-

cích, jež byly použity pro výstavbu 
domů, skladišť, silnic apod. – a že 
jich u nás je. Samozřejmě na svislých 
stěnách nemůžeme pěstovat obilí ani 
sázet stromy: výjimečně a za cenu 
zvláštní péče do nich snad lze vy-
sadit třeba jahody. Úspěch ale není 
zaručený.
Zato však tyto vertikální zahra-
dy dokonale plní všechny ostatní 
funkce, jež zeleň může mít. Napří-
klad zvyšují vlhkost vzduchu ve své 
blízkosti, což se při stále rostou-
cích letních teplotách ukazuje být 

vlastností neocenitelnou. Každý metr 
čtvereční vertikální zahrady za den 
uvolní do ovzduší zhruba půl litru 
vody. Zároveň přitom čistí vzduch, 
zachycuje prach a snižuje hladinu 
CO2, který rostliny pohlcují. Ejhle 
– ideální „klimatizace“ do kanceláří, 
bytů i městských ulic!     

Velmi příznivá pro lidskou psychiku 
je už samotná zelená barva, která 
uklidňuje a přináší pocit pohody. 
Podle loňské studie provedené ve 
Francii umí vertikální stěny snížit 

�
Možná nejslavnější je vertikální zahrada Musée du Quai Branly v Paříži.

�
V teplých končinách není problém pořídit si na balkón opravdový kousek džungle.
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bolesti hlavy zhruba o třetinu, 
upravit krevní tlak, přispět k lepšímu 
soustředění, celkově zlepšit kondici 
a s trochou nadsázky řečeno „zvýšit 
radost ze života“. To samozřejmě 
dovede každá větší plocha zeleně – 
jenže kde ji ve městech vzít?
Ve výčtu znamenitých vlastnos-
tí vertikálních zahrad můžeme 
pokračovat třeba tím, že představují 
dokonalou zvukovou izolaci – přes 
stěnu pokrytou zelení se dostane jen 
minimum hluku z ulice. Nejdůleži-
tější ale stejně zůstává fakt, že stěny 
porostlé zelení jsou jednoduše krás-
né. A každá troška krásy v našem 
životě je k nezaplacení.

Hydroponicky, nebo na substrátu?

Způsobů realizace vertikálních 
zahrad je několik – záleží především 
na tom, zda budou použity v inte-
riéru nebo v exteriéru. Základem 
nejjednodušší varianty je kovový 
rám, který se připevní na stěnu 
anebo může i stát volně v prostoru. 
Rám se vyplní pevnou voděodolnou 
podložkou, na níž jsou připevněny 
plastové truhlíky, květináče nebo 
třeba „kapsy“ z geotextilií. Do nich 
se pak vysadí vhodné rostliny: 
v tomto bodě se vyplatí poradit se 
s odborníky.
Zakládáte-li si vertikální zelenou 
plochu doma či v interiéru vůbec, 
budete nejspíš potřebovat pomoc 
odborníků i v dalších ohledech – 
tedy pokud nebude umístěna na 
terase či na jiném osluněném místě. 
Vaše nová zahrada se totiž neobe-
jde bez spousty světla a pravidelné 
zálivky. V interiéru bývá „krmena 
světlem“ ze speciálních LED lamp, 
jež mají údajně pro růst rostlin ještě 
lepší vlastnosti, než samotné Slunce. 
Ozařování probíhá zhruba 10 až 12 
hodin denně. 
Pokud nechcete každý den kontro-
lovat a případně zalévat desítky či 
stovky „květináčů“, je třeba si pořídit 
i senzory ovládaný systém zavlažo-
vání. Tady už může začít skutečná 
„věda“ – v případě volby hydropo-
nického systému pěstování (jinou 
možností je pěstování na substrátu) 
totiž zálivková voda musí obsahovat 
hnojivo, jehož koncentrace a složení 
se mohou z různých důvodů (napří-
klad roční období, dosažení určitého 

vzrůstu aj.) měnit. Posledním důleži-
tým bodem pak je napojení vertikál-
ní zahrady na kanalizaci, do níž se 
odvádějí přebytky zálivky apod. In-
teriérová vertikální zahrada špičkové 
kvality – osazená třeba rostlinami 
z podrostů tropických pralesů - tedy 
není nic moc jednoduchého. Ale té 
radosti, co vám dá!

Pořídíte i za pár šestáků

V exteriéru je rovněž třeba vertikální 
zahradu pečlivě hlídat. Samozřejmě 
tu za vás většinu práce odvede slun-
ce a déšť – citlivé senzory ale musejí 
dávat pozor, zda tyto přírodní zdroje 
odvádějí své dílo správně a není 
třeba jim pomoci.

S krásnými vertikálními zahradami 
se v posledních letech setkáváme už 
i u nás. Na 1 300 květin a bylinek 
roste na stěně Městské knihovny 
v Poličce – jsou krásné a navíc voní; 
vždyť je tu vysazena třeba máta 
či luční květy. Na administrativní 
budově AFI Karlín pak je na ploše 

1 500 m2 v 584 malých „zahrádkách“ 
vysazeno na 41 000 rostlin!
Vertikální zahrady se momentálně 
dostaly do módy v novostavbách 
různých peněžních ústavů, hotelů 
apod. Zdá se však, že brzy budou 
rozšířeny i mezi „obecný lid“. Na 
internetu totiž už najdete návody, 
jak si domácí vertikální zahradu 
pořídit doslova za pár šestáků. Stačí 
třeba na kovový rám za rybářské 
vlasce pověsit podélně na polovinu 
přeříznuté PET lahve, které vyplníte 
substrátem a osadíte vhodnými rost-
linami. Samozřejmě je třeba zalévat, 
hnojit a případně přisvěcovat – nic 
z toho vás však finančně nezruinuje. 
A krásnou zelenou stěnou se můžete 
těšit celý den. Zvláště když si necháte 
listy rostlin upravit „leskováním“, 
aby se na nich neusazoval prach 
a krásně se leskly. Nebo snad dáte 
přednost nyní módním „obrazům“ 
z mechů doplněných dalšími rost-
linami? V každém případě si buďte 
jisti, že pořízením vertikální zahrady 
uděláte něco opravdu užitečného jak 
pro sebe, tak pro přírodu…

�
V létě se Madrid zalyká slunečním zářem. To je pak každý kousek zeleně neocenitelný. A zvláště jde li o tak krásnou 
a velkou vertikální zahradu, jako je ta na našem snímku!
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�

JEDNODUCHOST A PŘIROZENOST 
Velké otevřené prostory a jed-

noduché praktické vybavení 
– to je dnes moderní trend 

nejen ve Skandinávii, odkud 
pochází náš obrázek. 

Doma se musíte cítit příjemně 
zabydleně!

� DOMOV HROU
Abyste se ve svém domově dobře cítili, musíte v něm mít 
i zábavu pro celou rodinu. Co takhle napsat Ježíškovi o set 
virtuální reality, díky němuž se přenesete přímo do-
prostřed řady her, sportů a nejrůznějších atrakcí?

� TO NEJSOU OZDOBY 
NA STROMEČEK,
ale takzvaná aerária. 
Elegantní skleněné 
koule zavěšené na niti 
poskytují ideální pro-
středí pro pěstování 
tillandsií, sukulentů, 
mechů a dokonce 
i orchidejí. Nehodily 
by se i do vašeho 
bytu?

� KVALITA A NEOKÁZALOST
Převažující aktuální interiérové trendy radí: zařizujte byt nábytkem jednoduchých tvarů, ale ve špičkové kvalitě.  
A nesnažte se přitom zaplnit každé volné místo na zdi i na podlaze.
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• Přímé oslovení potenciálních zákazníků
• Zajímavé rubriky pro prezentaci vašich produktů a služeb
• Možnost reklamy i ve webové verzi časopisu
• Zaváděcí ceny inzerce 

Periodicita: čtvrtletník

Formát: 210 x 297 mm

Počet stran: 16 + 4

Náklad: 1.000 kusů

Cílená distribuce VIP: ČR a SR

Informujte se o možnostech tištěné i on-line inzerce na tel. čísle +420 603 259 151

Časopis ŽIVOT ZA OKNY se věnuje tématům souvisejícím s moderním bydlením a životem v kancelářích. Přináší články 
o moderních technologiích, nejnovějších trendech bydlení, inspirace a rady, jak vylepšit pracovní život v kanceláři. Čtenářům 
poskytuje informace a nabídku kontaktů na zajištění úklidu, údržby, péče o zahradu apod. V každém čísle najdete rozhovor 
s odborníkem z oblasti údržby, zahrad, servisu, technologií a zavítáte na návštěvu známé osobnosti.

             Pokud máte zájem o zasílání elektronické verze časopisu zdarma, napiště nám prosím 
             na  adresu: marketing@zivotzaokny.eu

INZERUJTE
U NÁS!

Využijte naše stránky pro vaši efektivní reklamu. 

ŽIVOT ZA OKNY nabízí prezentaci vaší firmy, produktů a služeb formou inzerátů,  
PR článků, rozhovorů s představiteli vaší firmy apod.

Naším prostřednictvím oslovíte vrcholný management (CEO), vedoucí podnikových 
útvarů a manažery, kteří rozhodují o pořízení a použití výrobků, technologií a služeb 
v podnikové praxi. 



POTŘEBUJETE KLIMATIZACI do komerčních i průmyslových prostor 
nebo do domácnosti a požadujete kompletní služby 

od vypracování projektu přes montáž až po profesionální servis?

CHCETE KVALITNÍ VZDUCHOTECHNIKU od firmy, která zajišťuje také 
inženýrskou, poradenskou i garanční činnost?

POTŘEBUJETE ZAJISTIT včasnou a odbornou servisní činnost?

AB Clima s.r.o.
Nevanova 1050/11  ·  163 00 Praha 6 – Repy

+420 800 104 700  ·   info@abclima.cz
www.abclima.cz
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