
 

 

 

 

Svitavy, 29. března 2018 

 

Ve Svitavách se otevírá první coworkingové centrum  

Od začátku dubna se ve Svitavách na náměstí otvírá první svitavské coworkingové centrum.  

COWORK Svitavy bude fungovat jako sdílená kancelář nebo místo pro pracovní setkávání či jiné 

skupinové akce. K dispozici je zde PC, projektor, tiskárna, wi-fi a také zázemí s kuchyňkou se 

základním vybavením a toaletou.  

 

„Coworkingové centrum nabízí možnost využít sdílený prostor pro nezávislé profesionály, tzv. 

freelancery, kteří jej mohou využít pro práci. Poskytuje skvělou příležitost pro ty, kdo rádi oddělí 

pracovní a osobní život, a tak místo práce z domova zajdou raději do sdílené kanceláře, kde mají 

vyčleněný prostor pro práci a nejsou rozptylování rušivými aktivitami v domácím prostředí. Navíc 

nepřicházejí o sociální vazby a mohou případně navazovat i spolupráci. Kancelář je možné pronajmout 

si také celou na menší pracovní jednání,“ říká Petr Šmerda, vedoucí Městského informačního centra, 

které má cowork ve správě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílenou kancelář ocení ti, komu se nevyplatí pronajímat si stabilně vlastní prostory. Podělí se tak o 

náklady za pronájem, energie, internet, vybavení nebo náklady na úklid. „Poptávka po podobných 

prostorách vzhledem ke zvyšujícímu se počtu lidí pracujících na volné noze roste. Reagujeme na ni a 

jsme rádi, že můžeme ve Svitavách nabídnout tuto možnost a zlepšovat tak pracovní podmínky 

freelancerům,“ doplňuje Petr Šmerda. Vznik coworkingové kanceláře byl umožněn díky finančním 

prostředkům, které Svitavy získaly jako vítěz soutěže Obec přátelská rodině. 

 

Cowork je umístěný vedle MIC Svitavy, na adrese Náměstí Míru 48. Kancelář poskytuje: 

- 14 pracovních míst ve variabilním prostoru 

- 1 pracovní místo u pevného počítače s tiskárnou a připojením k projektoru 

- 4 pracovní místa u barového stolu v prostoru kuchyně 

 

„V letních měsících zvažujeme rozšíření pracovních míst také do dvora, který bychom vybavili místy 

k posezení a relaxaci,“ plánuje Petr Šmerda. V pilotním provozu bude otevřeno každý všední den od 8 

do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Cena pronájmu pracovního místa je pro testovací provoz 

nastavena na 50 Kč na den. Celou místnost na hodinu je možné pronajmout za 200 Kč, na celý den 

pak za 1300 Kč. Jedná se zatím o pilotní ceník, který budeme korigovat na základě reálného 

fungování.  

 

Rezervovat místo je možné na telefonním čísle 461 550 300 nebo na e-mailu info@svitavy.cz.  
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Cowork znamená doslovně spolupráce. První podobné prostory vznikaly v zahraničí už od roku 1989, 

přičemž prvním oficiální kancelář se otevřela v roce 2005 v San Franciscu, V České republice se jejich 

rozvoj datuje od roku 2009, kdy začaly vznikat ve větších městech. V roce 2018 se toto centrum 

otevírá i ve Svitavách.  

 

Kontakty:  

 

 

 

Mg. Petr Šmerda 
vedoucí MIC Svitavy 
tel.: 724 365 447 
e-mail: petr.smerda@svitavy.cz 
 

Bc. BcA. Lucie Macášková 
tisková mluvčí Městský úřad Svitavy 
tel.: 606 526 788 
e-mail: lucie.macaskova@svitavy.cz 
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