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Profily všech řečníků a organizací, 
které můžete na webinářích slyšet.  

MgA. Maria Nina Václavková – konzultant textilních a obuvnických materiálů 
Bc. Václav Ksandr – konzultant v oblasti inovativních technologií 
Ing. arch. Adam Havel – konzultant stavebních materiálů 
MgA. Michaël van Vuuren – konzultant v oblasti ekodesignu a materiálů 
z druhotných surovin

matériO Prague 
Mezinárodní síť matériO byla založena v roce 2000 jako nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály. Pobočky, 
které jsou v současnosti zastoupeny v Evropě, Asii a Africe, sdílí rozsáhlé materiálové know-how. Česká pobočka matériO Prague se zaměřuje  
na výukovou a konzultační činnost v oblasti inovativních materiálů a souvisejících oblastí – progresivních technologií, environmentální 
udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.

www.czechinvest.org

Ing. Soňa Jonášová – zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky 
PhDr. Dagmar Milerová Prášková – projektová manažerka, specializuje se  
na témata zemědělství, bioekonomiky, udržitelnosti a cirkulárních zakázek 

INCIEN  
INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. Misí INCIEN je 
informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu ekonomiky z lineární na cirkulární. 
Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi a dalšími zájmovými skupinami realizuje ročně desítky projektů.

Laura Mitroliosová – jednatelka a CEO, CIRA Advisory 

CIRAA 
CIRA Advisory je konzultační a poradenská společnost, která se zabývá propojováním byznysu a udržitelnosti. Jejím cílem je motivovat firmy  
k přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku a poskytovat jim poradenství v konkrétních aspektech na této na cestě. Díky svým zkušenostem 
a týmu odborníků dovede organizace konkrétně poradit, jak efektivněji pracovat se zdroji, energiemi i s vodou, jak sebe i své zaměstnance 
vzdělávat, a jak všechny tyto změny napříč firmou i navenek vhodně komunikovat. Mezi klienty CIRAA patří mimo jiné Komerční banka, ŠKODA 
Auto, Biopekárna Zemanka nebo Veolia. 

https://www.materioprague.cz/
https://incien.org/
https://www.ciraa.eu/


MgA. Petr Novague, Ph.D.  

MgA. Petr Novague, Ph.D.  
Petr Novague je mezinárodně nejoceňovanější český designér. Produktovému designu se upsal již v době studií na pražské UMPRUM,  
v roce 2008 založil designové studio Novague.  

Věnuje se vývoji produktů napříč segmenty, od drobných předmětů denní potřeby přes nábytek až po elektroniku či automobily. Produkty, 
které navrhl, generovaly příjmy převyšující částku 100 milionů eur. V jeho sbírce je stovka mezinárodních designérských ocenění, nejvíce si váží 
jedenácti Red Dot Awards. Mezi jeho nejznámější české klienty patří Spokar a Sapeli. Je ambasadorem značky Porsche pro Českou republiku. 

www.novague.com

Ing. Iva Bastlová, DiS.

Ing. Iva Bastlová, DiS. 
Iva Bastlová je interiérová a produktová designérka, vydavatelka B2B magazínu Interiéry a lektorka. Interiéry navrhuje od roku 2001, následně 
se začala věnovat i produktovému designu, tvorbě konceptů a firemních kampaní. Je také autorkou tří knih zabývající se interiéry a nábytkem, 
pořádá odbornou konferenci Interiéry, která je největší vzdělávací akcí v oboru v České republice a organizuje doprovodné programy pro oborové 
veletrhy. Iva je členkou Klastru českých nábytkářů, České ergonomické společnosti a intenzivně spolupracuje s Asociací českých nábytkářů. 

https://ivabastlova.cz

Ing. Jana Fryšavská – design manager, Plastia 
Lenka Novotná – strategy manager, Plastia 

Plastia 
Společnost Plastia byla založena v roce 1993 a od svého vzniku se věnuje hromadné sériové výrobě plastových výrobků. Základem výrobního 
programu jsou od roku 1995 výrobky pro pěstitele květin a zahradníky. Tento segment je největší, a je úspěšně rozvíjen až do dnešní doby. V roce 
2014 byla do portfolia začleněna značka Urbalive. Tato značka se zaměřuje především na městské pěstitele, a výrobky v ní plní jejich potřebu 
ekologické udržitelnosti a soužití člověka s živou přírodou ve městě. 

CIRCU  
Platforma CIRCU se věnuje tématům cirkulární ekonomiky v nábytkářské praxi a podpoře při zavádění udržitelných principů cirkulární ekonomiky. 
Zabývá se také vývojem softwaru pro podporu cirkulární ekonomiky a každodenní firemní praxi. Další z jejích činností je technická podpora a 
vývoj výrobků s cirkulárními principy a technická podpora při demontáži použitého nábytku, opravě a recyklaci.

Ladislav Olšbauer – zakladatel platformy CIRCU  

Michaela Thomas – majitelka společnosti a art director 

Butterflies & Hurricanes 
Butterflies & Hurricanes je kreativní designové studio vedené ženami – jejich empatií, laskavostí a intuicí. Za svých jedenáct let fungování 
prošlo velkou hodnotovou proměnou. Environmentální stopu své práce dlouhou dobu neřešily, pak ale přišla osudová přednáška v Paříži, kde 
si zakladatelky uvědomily, že jako designéři obalů jsou taky nezvratně designéry odpadu. Butterflies & Hurricanes je proto prvním obalovým 
studiem, které začalo hledat konec podoby obalů tak, jak je známe. Touha dělat design jinak rozpoutala celou lavinu změn. Dnes je záběr jejich 
služeb mnohem širší – skrze design firmám pomáhají nalézt vyšší smysl jejich práce, vlastní autenticitu i cestu, jak se stát celkově odpovědnější 
a prospěšnější organizací pro planetu i společnost. 

Profily všech řečníků a organizací, které můžete na webinářích slyšet.  
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https://www.novague.com/
https://ivabastlova.cz/
https://www.plastia.eu/
https://www.butterflies-hurricanes.cz/mattering.html
https://circu.eu/


Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA 
– LCAstudio, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje zejména posuzování životního cyklu –metodě LCA a obecně problematice produktové ekologie  
a udržitelnosti průmyslových činností. Výzkumně zaměřené LCA projekty řeší na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) Praha. Průmyslově 
či komerčně zaměřené studie LCA vypracovává pod hlavičkou společnosti LCAstudio, kterou založil. Do roku 2020 vypracoval několik desítek 
studií LCA pro komerční i nekomerční subjekty. Působí jako nezávislý posuzovatel studií LCA a EPD pro The International EPD System®. Kromě 
VŠCHT Praha přednáší problematiku produktové ekologie na Fakultě architektury ČVUT Praha, na Přírodovědecké fakultě UK a na UMPRUM.  
Od roku 2014 zastává funkci děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. 

Ing. Jan Čermák, Ph.D. – Head of R&D ERC-TECH 

ERC-TECH
Společnost ERC-TECH se zabývá výzkumem, vývojem a prodejem know-how v oblasti výroby betonu se 100% náhradou přírodního kameniva 
kamenivem recyklovaným. Pomocí technologického řešení společnosti pro výrobu betonu z recyklovaného kameniva lze dosáhnout stejných 
kvalitativních parametrů jako u konvenčních betonů s výraznou úsporou přírodních zdrojů a oxidu uhličitého.
 

Ing. Radmila Svobodová – vedoucí nákupu a logistiky 

Sonnentor 
Firma Sonnetor patří mezi odborníky na bylinky a koření už téměř třicet let. Zabývá se produkcí a zpracováním bylin a koření výhradně  
z ekologického zemědělství. Svým zákazníkům nabízí garanci kvality vycházející především z vlastního pěstování na ekologických rodinných 
zemědělských farmách. Společnost zná vždy původ surovin, ze kterých je složen každý z nabízených produktů, ať už to jsou bylinné čaje, 
ovocné čaje, koření, kořenící směsi, káva, sirupy nebo éterické oleje. Všechny odpovídají ekologickým standardům, ale i přísným podnikovým 
požadavkům na kvalitu.  

Crea-tura
Stavění bez překračování ekologických limitů naší planety bude vyžadovat kompletní změnu v našem chování, a tedy i v navrhování staveb. Proto 
atelier crea_tura přistupuje ke stavění jinak už nyní. V atelieru naleznete odborníky především na udržitelné a cirkulární strategie v architektuře 
a stavebnictví, kteří své know-how integrují do návrhů. 

Ing. arch. Karel Goláň – Founder Architect crea_tura 
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Webináře zahrnují tato témata: 

•  Nábytkářský průmysl a interiéry | 13. dubna 2021 | 10:00–11:30 

•  Stavebnictví | 20. dubna 2021 | 10:00–11:30 

•  Produktový design | 27. dubna 2021 | 10:00–11:30  

•  Obalový design | 4. května 2021 | 10:00–11:30 

https://crea-tura.com/
https://www.vscht.cz/
https://www.erc-tech.eu/cs/

