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Ženám se nosí kytice růží, karafiátů, kosatců, narcisek,

protože vzájemně spoluvytvářejí dokonalou harmonii krásy.

Očekává se, že právě ony je také nejvíc ocení. Ale je tomu

skutečně tak, nebo bez nich dokáží docela dobře žít? Chtěli

jsme znát odpověď našich čtenářek, proto jsme několika

manažerkám a podnikatelkám položili stejnou otázku:

Jaký význam mají pro vás 
květiny v kanceláři?

Zdeňka Balajková
módní návrhářka 
ZB originální exkluzivní model

Já dělám módu, tedy nemám klasic-
kou kancelář, je součástí mého ataso-
obchodu. Kytky v něm hrají velkou
roli. Už v lednu se těším, kdy budou
první primulky a hyacinty, které zá-
roveň s modely dávám před výlohu.
Prostě už čekám jaro. Ženy a muži
chodí, podívají se nejdřív na květiny
(někdy si to pletou s květinářstvím)

a pak teprve na slevy a modely. Ráda čekám na tulipány a narcisky, ty
aranžuji s láskou ve skleněné váze. Celkový dojem a atmosféru dne do-
tvářejí vůně. Mám tu výhodu, že denně při cestě do obchodu ve Zlíně
procházím trhem, kde jsou po celý rok nabízeny květiny. Doslova „ujíž-
dím na babičkách“, které tu prodávají petrklíče, konvalinky... Dostává
mě, že mohu zanechat spěchu, projít se přírodou a kochat. Kytky v pra-
covním prostředí dokreslují osobnost a inspirují.

Mgr. Veronika Marková
koordinátor externí komunikace
Sazka

Neznám odborné názvy druhů ani
přesná pravidla zalévání. Květiny na-
kupuji zkrátka podle toho, jak jsou
velké a jak se mi libí, a o všechny se
starám stejně. A hlavně je mám stejně
ráda. Pracovat jen v holých zdech bez
kousku přírody by bylo opravdu
smutné. Jsem ráda, že i při rekon-
strukci interiérů v budově Sazky se

myslelo na květiny, které jsou součástí nových kanceláří. Stěhovat se do
nového se se mnou budou ale i mé kancelářské stálice a designové květi-
náče už pro ně budou jen perličkou. A co se mi na nich líbí? I kdybyste
seděli v kanceláři celý rok v kuse, květiny vám alespoň ukáží, jaké je roč-
ní období. Kytičky mi jaro přinesou až přímo k pracovnímu stolu. Malé
zelenavé a nově rostoucí lístky jsou inspirací a důkazem, že se stále děje
něco nového a svěžího, stejně jako v ambiciózním pracovním prostředí.

Hedvika Novotná
interiérový designer
Novodesign

Květiny by měly být nedílnou součástí moderních kanceláří. Plní totiž hned několik významných funkcí. Nejen-
že zlepšují estetiku místnosti, aby kancelář nepůsobila sterilně či příliš uměle, ale mají především významný vliv
na lidské zdraví i psychiku. Rostliny totiž dokáží podstatnou měrou zkvalitnit ovzduší v kancelářích. Ať si to
připouštíme, nebo ne, kancelářské prostory jsou zahlceny množstvím těkavých organických sloučenin, které se
uvolňují z počítačů, kopírek, vzduchotechniky, koberců nebo nábytku a které mezi sebou opět vzájemně reagují
a tvoří další nežádoucí sloučeniny. Tento chemický koktejl může citlivějším jedincům způsobovat bolesti hlavy,
ucpaný nos, zarudlé oči, únavu. Rostliny se v těchto prostorách chovají jako takové přírodní ionizátory, protože
absorbují nežádoucí škodlivé látky z ovzduší, pohlcují prach a zvlhčují vzduch. Vědecky je prokázáno, že květi-
ny na pracovišti snižují stres a nemocnost, a přispívají tak k lepší produktivitě, kreativitě a dobré náladě. Ze své

pozice interiérové designérky se vždy snažím květiny do interiéru vhodně „propašovat“. Pohled na dělicí příčku v kanceláři, která je tvořena
uváženým výběrem rostlin, pocitově vnímá člověk mnohem lépe než pohled na prázdnou bílou stěnu či kolegova záda.

Milují je a potřebují...


