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Již jen tři týdny zbývají do uzávěrky přihlášek nové soutěže

CBRE Art of Space Awards. Ta navazuje na předchozích pět

úspěšných ročníků projektu CBRE Zasedačka roku. Od

letoška ale soutěž rozšiřuje počet kategorií: vedle kanceláří

bude odborná porota hodnotit také retailové a industriální

prostory. Tím se otevírá příležitost ukázat nejlepší projekty

napříč celým spektrem tuzemských komerčních

nemovitostí.

CBRE Art of Space Awards má letos 6 kategorií. Ty jsou

odrazem posledních trendů nejen v designu jako dosud, ale

také v technologiích, vstřícnosti k životnímu prostředí i

praktickém využívání prostor. Do kategorie

„Nejatraktivnější meeting point“ lze hlásit prostory, jako

jsou např. brainstormingové zóny, zasedačky nebo

relaxační koutky, které hrají ve firemní kultuře stále

významnější roli. Ocenění za „Design pracovního prostoru“

dostanou firmy, jejichž prostory nejlépe souzní s DNA firmy.

V kategorii „Design retailového prostoru“ uspějí nevšední

obchodní prostory, restaurace, banky, pojišťovny či místa

pro volný čas, které kromě designu přinášejí i unikátní

zákaznickou zkušenost. Nejnovější trend se odráží v

kategorii „Coworking a flexibilní kancelář“. Kategorie

„Revitalizace brownfieldu“ se týká dřívějších průmyslových

objektů, jejichž nová podoba má významný přínos pro okolí

a jeho obyvatele. Ocenění za „Zdravé prostředí a

udržitelnost“ se týká firemních či nákupních prostor a

kvality jejich vnitřního prostředí, která ovlivňuje zdraví a

duševní pohodu zaměstnanců či zákazníků. Odborným

garantem této kategorie je Česká rada pro šetrné budovy.

Adepty na všechna prestižní ocenění je ještě možné až do

20. prosince přihlašovat na webu soutěže

https://www.artofspace.cz/. V neposlední řadě ještě po

uzávěrce přihlášek proběhne „Hlasování veřejnosti“, a to u

všech projektů z kategorie „Design retailového prostoru“.
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V čele odborné jury, která bude projekty posuzovat, stojí

znovu renomovaná architektka Eva Jiřičná. „Jsem ráda, že

soutěž Zasedačka roku se posunuje do nové podoby, která

se více zabývá estetickou vizí. Myslím, že Art of Space

odhalí nové interpretace, talenty i uskutečněné projekty,“

okomentovala Eva Jiřičná změnu v soutěži. Také další

porotci jsou odborníci zvučných jmen: Richard Curran

(Managing Director CBRE) je členem jury již od počátku

soutěže CBRE Zasedačka roku a při hodnocení využije

svých dvacetiletých zkušeností v oboru komerčních realit.

Pavel Sovička (Panattoni Europe) vnese svůj expertní

pohled do kategorie brownfieldů. Anna Szwed (Ecophon &

Saint-Gobain) se zaměří mj. na prostorovou akustiku z

hlediska pracovního prostředí. Jan Musil (LIKO-S) zúročí své

zkušenosti z ojedinělých projektů LIKO-Noe a LIKO-Vo.

Pavel Maurer (Grand Restaurant) a Josef Danda

(Nespresso) disponují zkušenostmi z gastronomie, které

mohou být rozhodující pro pohodovou firemní kulturu.

Alexandra Tomášková (Skanska), využije expertízy

společnosti Skanska jako průkopníka nových technologií a

služeb v kancelářských budovách. Tomáš Jindříšek

(spoluzakladatel agentury Dark Side) se profesionálně

věnuje marketingu a je duchovním otcem původního

projektu CBRE Zasedačka roku. Finalisty soutěže vybere

odborná porota v lednu 2020, slavnostní vyhlášení

výsledků pak proběhne v březnu 2020.
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