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Kulatý stůl – moderátor
Arnošt Wagner

Bezpečnost
budoucnosti

   Ing. Pavel Klimeš, Senior Director, 
Centre manager CBRE 
– Obchodní centrum Letňany
Mám více než 30letou praxi na trhu s nemovi-
tostmi. V průběhu svého působení v CBRE jsem 
vybudoval firmě skvělou pozici na trhu.  Byl jsem 
zodpovědný za správu a provoz všech projektů 
v portfoliu společnosti CBRE. Od roku 2017 jsem 
Centre Managerem Obchodního centra Letňany, 
které má za sebou rozsáhlý refurbishment prostor.

ň JUDr. Václav Dvořák, Senior Key 
account manager, úsek externích sítí 
– ČPP 
Věnuji se pojišťovnictví 18 let. Musí být zajištěny 
všechny náležitosti podle zákona a norem. Jestliže 
klient požaduje pojištění pro případ napadení či 
terorismu, nejedná se již o standardní pojištění. 
Zde je potřeba komunikovat s danou pojišťov-
nou, která dle vyhodnocení stanoví podmínky  
a na základě toho určí i cenu.

Ő PhDr. Michal Bavšenkov, 
člen představenstva Hospodářské 
komory České republiky                    
Bezpečnost vnímám po 25 letech praxe v busines-
su  šířeji. Od roku 2011 se navíc snažíme prosadit 

zákon o bezpečnostní činnosti a doufáme, že by 
se tento zákon mohl letos dostat do Parlamentu 
ČR. Kromě legislativy řešíme zároveň i technické 
možnosti, které se rychle vyvíjejí, a je třeba na ně 
reagovat. Je to zajímavý fenomén. Architektura 
zabezpečení se dramaticky mění. Fyzickou bez-
pečnost čím dál častěji nahrazují technologie, 
které budou v budoucnu významně převažovat 
nad lidským prvkem. 

Ļ Ing. Milan Krása, ředitel divize 
Rapiscan společnosti PCS 
Pohybuji se v oblasti bezpečnostní kontroly  
25 let jako poskytovatel technologií a bez-
pečnostních řešení pro kontrolu osob, zava- 
zadel a zásilek. Ano, technologie dnes nahra- 
zují práci lidí více než kdy dříve. Pomáhají  
zaznamenávat a řešit to, co není v lidských 
silách. Přesto lidský faktor zůstává nejdůležitě-
jší součástí každého bezpečnostního systému, 
zároveň ale také nejslabší. Na bezpečnost se  
z hlediska svého oboru dívám dvěma pohledy:  

bezpečnosti vnější, tzn. hrozby směřující  
z venku dovnitř, a bezpečnosti vnitřní, kdy hroz-
bou mohou být sami zaměstnanci. Na základě 
vlastních zkušeností pomáhám těm, kteří  
bezpečnostní otázku bezprostředně řeší, a zá- 
roveň hledám řešení, která jsou pro klienta  
nejefektivnější.

ļ Ing. Tomáš Košina, Project & Facility 
Manager – m2 Real Estate  
Mám zkušenosti jak kancelářských budov, tak 
obchodních center v Praze. Znám problemati-
ku bezpečnosti z vnitřního prostředí v rámci 
správy nemovitosti. Jak již zde zaznělo, jsou 
to dvě roviny. Jedna je zajištění bezpečnosti 
pro nájemce a ochrana kancelářských prostor 
a zároveň zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na pracovišti. Co se týká obchodního centra, 
je fungování provozu založeno na spolupráci 
z bezpečnostní agenturou, přičemž správce 
centra musí řádně nastavit služby tak, aby 
agentura plnila požadované úkoly a zabez-
pečila chod obchodního centra, parkoviště, 
pasáží, kam přichází velké množství různých 
typů návštěvníků. To je dnes poměrně zásadní 
aspekt z hlediska bezpečnosti.
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s tím souvisejícího je nesmírně drahá. Pokud by vytváře-
la nějaký produkt, o který by mezi klienty nebyl zájem, 
potom by vyhodila peníze do vzduchu. To je přesně 
důvod, proč pojišťovna reaguje až na požadavky trhu, 
tzn., že když se vynoří nějaký požadavek, pojišťovna 
ho zhodnotí z hlediska pojistné matematiky – kolik by 
to mělo stát, jaké tam nese riziko atd. – a na základě 
toho stanoví cenu a případné pojistné podmínky. 
Nesnaží se vyvíjet dopředu nějaké modely.    

Modernizace a vývoj něco stojí, což se zákonitě 
promítá i do cen. Jak si poradit?

Pavel Klimeš: Já bych to viděl spíše z praktického 
pohledu, protože máme nějakou úroveň technologií, 
máme nějakou úroveň legislativy. Když se podíváme 
na množství rizikových případů, zjistíme, že většinou 
selhal některý faktor. Buďto selhal člověk, nebo ně-
jaká technologie. V případě, že je únikový východ 
zarovnaný zbožím, mohou v případě požáru uhořet 
lidé. Myslím si, že by se lidé měli naučit zodpověd-
nosti a minimálně si kontrolovat to, co je jejich po-
vinností, potom by k určitému procentu rizikových 
případů prostě nedošlo. Myslím, že je to o prevenci, 
kontrole, zodpovědnosti, protože základní bariéry 
jsou dány zákonem a technologickým vybavením 
nemovitostí. Pokud všechno ostatní bude fungovat 
a půjde o standardní režim, měli být schopni elimi-
novat naprostou většinu problémových situací, ke 
kterým by mohlo dojít. Když budou fungovat pre-
vence, kontrola, odpovědnost, to bych viděl jako pri-
oritu. Technologie a prostředky se samozřejmě velmi 
rychle vyvíjejí kupředu. Když se podíváte, kde byly 
technologie před pěti lety a kde jsou dnes, tak možná 
ani dneska netušíme, jakým směrem se budou vyvíjet 
dál. Náhrada technologiemi v procesu kontroly, tzn. 
ať je to snímání čidlem, monitorování věcí, či zdokon-
alování technologických systémů jako takových – 
když už selže lidský faktor, bude mít nenahraditelnou 
roli. A bude přispívat k eliminaci rizikových momentů. 
Můžete mít sebelepší a sebedražší systém, ale pokud 
tam budou lidé, kteří s ním nebudou umět zacházet  
a nebudou schopni ho ovládat, pak nebude možné, 
aby plnil své funkce. To znamená, že lidský faktor 
stále hraje klíčovou roli. Už jenom v případě krizové  
situace, okamžitě zavolat, vypnout, zkontrolovat, 

spustí se alarm, spustí se systém… Ti lidé musí být 
perfektně vycvičeni. To je můj laický pohled, jak to 
vidím dnes a denně – lidé vycvičení, vytrénovaní  
v profesi jsou v pohodě.  

Máte nějaké osobní přání z oblasti bezpečnosti?

Michal Bavšenkov: U technologií je to téměř jed-
no, technologie stále přicházejí a jsou levnější  
a dostupnější. Co se týče mých přání, chtěl bych mít 
více osvícený stát, což se váže na legislativu, která 
se dneska připravuje. Nejenom už zmíněný zákon  
o bezpečnostní činnosti, ale připravuje se zákon  
o měkkých cílech, který dopadá i na ty objektové 
úrovně, a měl by taky vzniknout zákon o národní 
bezpečnosti, který by měl překlopit a překrýt většinu 
bezpečnostních zákonů, které jsou dnes na trhu,  
a provést určité sjednocení. To je to, co by se mi  
v legislativě líbilo, a jinak by se mi líbilo mít více pro-
fesionálů a odborníků na straně dodavatelů a více 
profesionálů a odborníků na straně odběratelů. 

Milan Krása: Pokud otázka zní, jaké je mé přání  
v oboru bezpečnostní kontroly, pak by se mi vel-
mi líbilo, kdyby se neaplikoval zákon o veřejných 
zakázkách s jediným kritériem, a to nejnižší ceny. 
Pro oblast bezpečnosti je to nejméně šťastné řešení. 
A to prostě třeba jen proto, že ti, kteří o výběrových 
řízeních rozhodují, si vůbec neuvědomují, že tímto 
bezpečnostním opatřením je chráněna také kancelář, 
ve které oni mají svoji židli. Protože kdyby se na to 
dívali tímto pohledem, budou výběr posuzovat  
jinak. Do značné míry to v řadě případů souvisí také  
s kompetentností odpovědných osob. Posoudit kva- 
litu řešení jako takového a přijmout zodpovědnost za 
to, že jsem nevybral nejlevnější, ale to nejlepší řešení  
s ohledem na různé faktory, určitou odbornost  
a profesionalitu vyžaduje. Zde je uplatňování zákona  
o veřejných zakázkách s orientací na nejnižší cenu 
velmi nešťastným řešením. Moc bych si přál, aby se 
toto změnilo.

To už ale může být tématem pro následující setkání!
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EDITORIAL

Bojujete o klienta 
levnou cenou?

Podzimní dění ve facility managementu je ve znamení veletrhů, konferencí  
a ostatních akcí pro setkávání a výměnu informací. Jmenovat můžeme například 
EXPO REAL v Mnichově, konferenci Údržba v Liblicích nebo Správa budovy v roce 
2020 v Praze. Časopis je partnerem mnoha zavedených akcí a já jsem ráda, že se 
nám daří navazovat partnerství nová. Znamená to pro naše čtenáře a také pro 
členy Facility klubu další otevřené dveře a nové příležitosti. 

Potkáváme se s velmi zajímavými lidmi, se kterými přinášíme rozhovory. Osob-
nost, která utvářela trh facility managementu, pan Bohuslav Kyjánek si se mnou  
povídal o tom, kam se trh ubírá. Vyzpovídali jsme tajemnici České asociace  
bezpečnostních manažerů paní Šárku Zamykalovou, která hovořila nejen o bez- 
pečnosti měkkých cílů. 

Přinášíme také informace o využití nanotechnologií v praxi či jiných možnostech 
čištění odpadů za pomoci enzymů.

Rozhovor s manažery z titulní stránky se po chvilce strhl v debatu o ceně za služby.  
Na trhu jsou velké i malé společnosti, které poskytují na první pohled stejné služ-
by, ale za zcela jiných cenových podmínek. Kdy se o klienty přestane bojovat 
levnou cenou? Možná je to další téma k diskusi. 

A když jsme u těch diskusí... Proběhla první podzimní snídaně na téma trendy 
v kancelářích, kde jsme v prostorách společnosti Colliers debatovali nad vývo-
jem pracovního trhu. Kanceláře dostanou nový význam, stanou se prostorem 
pro setkávání, nikoli jen pro práci jako takovou, kterou díky technologiím můžete 
vykonávat kdekoli na světě. Jana Vlková z Colliers o tom sepsala článek.

Přeji vám pestrý podzim.

Martina Kymrová

šéfredaktorka
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Tork Mid-size je inovativní způsob, jak snížit množství odpadu z toalet. 
Žádný obalový materiál, žádná dutinka, pouze 100% toaletní papír. 
Nespotřebuje se tak rychle, je z něj méně odpadu a návštěvníci toalet 
jsou spokojenější. Ve srovnání s běžným toaletním papírem navíc snížíte 
uhlíkovou stopu o 11 %.

Zásobník Tork Mid-size zabírá na stěně málo místa, ačkoliv jsou v něm 
umístěny dvě role toaletního papíru. Pojme až devětkrát více papíru než 
dvě běžné role. Pracovníci úklidových fi rem nemusejí papír tak často 
doplňovat a mají více času na další činnosti.

Zbavte se konvencí, vyzkoušejte Tork Mid-size. www.tork.cz

Méně je více
Bezdutinkový toaletní papír Tork Mid-size

CPI Property Group 
pokračuje ve spolupráci 
s VŠE 

Kurz Úvod do managementu obchod-
ních center na FMV VŠE bude i v tom- 
to akademickém roce pokračovat  
semestrálním kurzem Úvod do mana- 
gementu obchodních center. Ve spo- 
lupráci s fakultou jej organizuje re-
alitní skupina CPI Property Group, 
která je v tuzemsku největším vlast- 
níkem nákupních center. Předmět  
je první a zatím jedinou možnos-
tí akademického vzdělání v oblasti 
komerčního real estate v České re-
publice.

Airbus testuje nové 
technologie, které změři 
nastavení sedadel 
i spotřebu mýdla

Internet věcí tak prostupuje i leteckou 
dopravou a Airbus začíná technologie 
testovat ve svých nových modelech 
A350-900, které začnou létat zhruba za 
čtyři roky, ale i na nynějších strojích A321, 
kam by technologie mohla vstoupit do 
dvou let.
Do vlastní cloudové služby s názvem 
Skywise se budou o každém pasažérovi 
nahrávat informace, jako jsou prefe- 
rence jídla, nákupy na palubě, nastavení 
sedačky či vzduchu, ale třeba i využití 
kabinových záchodů. Cílem stávajících 
testů je ověření fungování během 
běžného letového cyklu, zejména  
s ohledem na robustnost toku dat mezi 
systémy.

Albert Česká republika, 
s. r. o., spustil aplikaci AFM 
do ostrého provozu

Po dokončení projektu došlo ke spuštění 
řešení ve stovkách prodejen Albert. 
Zapojením do praxe byly naplněny 
všechny cíle a očekávání, to je zajištění 
komplexní provozní podpory a souhrn-
ného reportingu pro správu nemovi-
tostí, management a klíčové uživatele 
(primárně v oblasti služby integrovaného 
FM a veškerých souvisejících nákladů).
Součástí řešení je procesní řízení provo-
zu a veškerá komunikace s řešitelskými 
organizacemi prostřednictvím univerzál-
ního rozhraní API (FM dodavatelé, ser-
visní gastro organizace atd.) 
Aplikace, její provoz a implementace byly 
certifikovány penetračními a bezpeč- 
nostními testy nezávislou autoritou bez 
potřeby dalších úprav.
Díky úspěšnosti projektu zvažujeme jeho 
rozšiřování dalšími FM směry.

Sledujte vrty v zemi pomocí AMI

Pomocí softwarové platformy AMI lze evidovat a efektivně spravovat nejen standardní 
nemovitý a movitý majetek, ale i takový, do kterého byste to ani neřekli. Evidence vrtů je 
nová ukázka, jak lze komplexně využít tuto platformu.
Implementace formulářů a automatických úloh sloužících k evidenci vrtů a jednotlivých 
karotážních měření proběhla v první polovině letošního roku. Vedle vlastních formulářů 
pro evidenci vrtů zde jsou i formuláře k nastavení oprávněných importérů a evidenci 
auditu práce. Aplikace je na základě zaslané e-mailové zprávy, obsahující chemickou 
analýzu, připravena na příjem důležitých dat i pro externí spolupracovníky společnosti, 
pro něž by zajištění přístupu do informačního systému klienta nebylo jednoduché.
Zajímavostí je, že údajů, které se evidují k jednotlivé analýze každého z vrtů, jsou i tisíce. 
Museli jsme tedy do jádra platformy přidat několik nových funkčností. Jedná se zejména 
o automatické skrývání polí, která neobsahují hodnotu, nebo i nový způsob generování 
sestav z formuláře.
Obecně se dá říci, že platforma AMI ukázala, že se skutečně dá použít i k evidenci  
takového netradičního majetku, jako jsou vrty v zemi.

Týden Facility Managementu – XIX. ročník
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Letošní ročník se uskuteční převážně v prostorách

Vysoké školy báňské – Technické univerzity

– Fakulty stavební v Ostravě–Porubě.

vice na www.ifma.cz



4 | 2019  FACILITYMANAGER 7

Tork Mid-size je inovativní způsob, jak snížit množství odpadu z toalet. 
Žádný obalový materiál, žádná dutinka, pouze 100% toaletní papír. 
Nespotřebuje se tak rychle, je z něj méně odpadu a návštěvníci toalet 
jsou spokojenější. Ve srovnání s běžným toaletním papírem navíc snížíte 
uhlíkovou stopu o 11 %.

Zásobník Tork Mid-size zabírá na stěně málo místa, ačkoliv jsou v něm 
umístěny dvě role toaletního papíru. Pojme až devětkrát více papíru než 
dvě běžné role. Pracovníci úklidových fi rem nemusejí papír tak často 
doplňovat a mají více času na další činnosti.

Zbavte se konvencí, vyzkoušejte Tork Mid-size. www.tork.cz

Méně je více
Bezdutinkový toaletní papír Tork Mid-size

CPI Property Group 
pokračuje ve spolupráci 
s VŠE 

Kurz Úvod do managementu obchod-
ních center na FMV VŠE bude i v tom- 
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Airbus testuje nové 
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dvou let.
Do vlastní cloudové služby s názvem 
Skywise se budou o každém pasažérovi 
nahrávat informace, jako jsou prefe- 
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Albert Česká republika, 
s. r. o., spustil aplikaci AFM 
do ostrého provozu

Po dokončení projektu došlo ke spuštění 
řešení ve stovkách prodejen Albert. 
Zapojením do praxe byly naplněny 
všechny cíle a očekávání, to je zajištění 
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nostními testy nezávislou autoritou bez 
potřeby dalších úprav.
Díky úspěšnosti projektu zvažujeme jeho 
rozšiřování dalšími FM směry.

Sledujte vrty v zemi pomocí AMI

Pomocí softwarové platformy AMI lze evidovat a efektivně spravovat nejen standardní 
nemovitý a movitý majetek, ale i takový, do kterého byste to ani neřekli. Evidence vrtů je 
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analýzu, připravena na příjem důležitých dat i pro externí spolupracovníky společnosti, 
pro něž by zajištění přístupu do informačního systému klienta nebylo jednoduché.
Zajímavostí je, že údajů, které se evidují k jednotlivé analýze každého z vrtů, jsou i tisíce. 
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o automatické skrývání polí, která neobsahují hodnotu, nebo i nový způsob generování 
sestav z formuláře.
Obecně se dá říci, že platforma AMI ukázala, že se skutečně dá použít i k evidenci  
takového netradičního majetku, jako jsou vrty v zemi.
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Nekrmíme zahraniční matku
Z malé security společnosti až do Paláce Myslbek. Jaká byla cesta zakladatelů,  
která začala před 25 lety, a kam směřují další kroky společnosti CENTR GROUP, a. s., 
která se už teď může řadit mezi „facilitky“?

Vzpomenete si ještě na začátky?
JP: Začátky si barvitě vybavuji. S firmou jsme 
začínali v  roce 1993. Po studiu na vysoké 
vojenské škole jsme založili bezpečnostní 
službu. Byli jsme malá firma s několika lidmi. 
Postupem času jsme rostli a získávali velké 
klienty. Za necelé tři roky jsme pak fungova- 
li ve všech českých městech – Praha, Plzeň, 
Budějovice… V roce 1996 už jsme byli velká 
firma a byli jsme soběstační. Klienti po nás 
ale chtěli stále více i jiných služeb než jenom 
zajištění bezpečnosti. Poptávali úklid a údrž-
bu budov. Když mi klient zavolal o půlnoci, 
přijel jsem za ním a řešil jsem za něj jeho sta-
rosti. Následně jsme postupně převzali další 
činnosti facility managementu. Všechno  
jsme dělali komplet na koleně. Žádné počí- 
tače, jen faxy, prostě tak, jak to daná doba 
umožnila. Měli jsme jen jeden telefon, jedno 
auto pro čtyři osoby… Usilovně jsme praco-
vali a v  roce 2005 se firma začala dostávat 
do povědomí. Klienti si nás žádali čím dál 
víc. Dnes o sobě můžeme říci, že jsme jed-
ním z lídrů na trhu, přičemž máme cca 3300 
pracovníků, miliardu ročního obratu a plno-
hodnotné centrály CZ a SK. Náš úspěch jsme 
si všichni opravdu odpracovali.

Vy jste byli tedy primárně security 
společnost…
JP: Ano. Následně jsme vyvíjeli různé soft-
wary pro logistiku a investovali jsme do 
technologií, což vnímáme jako důležitou 
věc. Samozřejmě jsme chtěli ekonomickou  
návratnost, takže jsme začali klientům 
nabízet nové služby v  rámci správy domu, 
například údržbu, kartové a kamerové sys-
témy. U nás to není jen o tom, že kamery 
namontujeme. Dnes je máme online pře-
nesené k  nám na dispečink, sledujeme  
a řídíme objekt bez strážných. Mám radost, 
protože tyto technologie jsme si vymys-
leli sami. Nemyslím kamery, ale samotný 
přenos, šifrování, pult… To všechno je naše 

dílo. Skládali jsme celý projekt třeba šest let, 
až z toho vznikla obrovská bedna, která teď 
dělá všechno samostatně. Dalo to práci, ale 
funguje to tak, jak přesně potřebujeme.

S  jakými službami se na vás klienti 
obracejí nejčastěji?
JP: Chtějí náš klasický guarding, tzn. ostrahu 
areálu, ale v  současné době se množí or-
ganizační činnost. Obsluhujeme například 
Pražské výstaviště v  Letňanech, kde nyní 
zajišťujeme například výběr vstupného, 
organizaci vstupu a ploch, organizaci pro 
účinkující. Co jsme začali dělat nově, je 
Pařížská security, tzv. walking. Ten jsme roz-
jeli zhruba před třemi lety, když jsme chtěli 
vyčistit Pařížskou od nežádoucích osob. 
Docházelo tam k přepadům butiků, a nikdo 
to komplexně neřešil. Stanovili jsme pět až 
deset guardů, kteří chodí po Pařížské z naše-
ho rozpočtu. 
PM: Mimo bezpečnostních služeb se na 
nás klienti obracejí se službami tzv. integ- 
rovaného facility managementu, tedy 

mají zájem o více služeb v jednom balíčku 
– ostrahu, správu budovy, úklid a někdy  
i energetický management. Takže se pře-
souváme od čistě bezpečnostní agentury 
ke společnosti poskytující komplexní služby 
integrovaného facility managementu.

Když se ještě vrátím k Pařížské, funguje 
to opravdu tak, že od té doby, co je tam 
vaše služba walking, snížila se míra pře-
padávání?
JP: Ano, od té doby se tam nic zásadního 
nestalo. Za prvé jsou vidět. Guardi jsou vždy 
na začátku,  uprostřed a na konci Pařížské – 
a špatně se loupí, když víte, že jste pod do-
zorem… Člověk ani neví, kolik jich celkem 
je, protože se různě točí. Tyto butiky jsou 
dnes softwarově vybaveny tak, že když tam 
vejde nějaká závadová osoba, obsluha už ví, 
co má zmáčknout. Všichni pak jdou k  jed-
nomu butiku. A co by ten zloděj dělal, kdyby 
stálo u vchodu pět lidí a on by týmiž dveřmi 
musel vyjít ven?

Co dalšího byste ještě chtěli dokázat 
v  oblasti security? A vlastně nejenom 
v security, ale v  rámci facility manage-
mentu?
JP: Hlavní cíl je trochu to „zesmartovat“, 
abychom omezili pracovníky a nahradili je  
robotizací. Mým snem je, aby byli roboti  

minimálně na parkovištích. Vydávali by  
lístky tak, jak už se to testuje v USA,  uměli 
by ověřit majitele vozu a vykonávali by i po 
samotnou ostrahu.
PM: Je to jednoduché. Trh je živý organis-
mus a mění se. Firmy odcházejí a vznikají 

Všechno jsme dělali komplet na koleně. 
Žádné počítače, jen faxy, prostě tak, jak 
to daná doba umožnila. Měli jsme jen 
jeden telefon, jedno auto pro čtyři osoby…[
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Jaroslav Pajonk, LLM, MBA

Narodil se v Bohumíně, žije v Praze. Vystudoval vojenské gymnázium v Opavě, 
poté studoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Následně 
vystudoval MBA a LLM v Brně. Společně s dalšími založil společnost Centr Group 
a v  současné době je jediným majitelem celého holdingu a jeho generálním 
ředitelem. Ve volném čase hraje golf a má rád dobré víno.

Bc. Tomáš Pešava

Narodil se v Novém Městě na Moravě, žije v Praze. Vystudoval Střední policejní  
školu v Holešově, poté pokračoval na Policejní akademii v Praze, obor bezpeč- 
nostně-právní studia. Pracoval například pro společnost Tesco stores ČR, a. s., 
kde dělal Centre managera nebo pro Cushman & Wakefield Property Services 
Slovakia, s.r.o. V  holdingu Centr Group je ředitelem dceřiné společnosti CEE 
Facility Services, SE. Ve volném čase hraje golf, tráví čas s  rodinou a má rád 
literaturu.

JUDr. Petra Misterková

Narodila se a žije v  Praze, kde také vystudovala Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy. Pracovala ve společnosti AB Facility a. s. až do jejího zfúzování s novým 
vlastníkem. Je majitelkou společnosti VERDERA Consulting, s. r. o., a s holdin-
gem Centr Group spolupracuje jako jeho ředitelka pro strategie. Je členkou 
představenstva IFMA CZ a je aktivní v  České manažerské asociaci. V roce 2017  
obdržela prestižní ocenění Podnikový právník roku v oblasti občanského práva. 
Angažuje se v nadačním fondu REGI Base I., který pomáhá hasičům, policistům  
a vojákům. Ve volném čase hraje golf a tráví čas s rodinou a přáteli.
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nové, a stejné je to i ve facility manage-
mentu. Jsme společnost, která patří ke 
špičce v rámci poskytování bezpečnostních 
služeb, takže se přeměňujeme na poskyto-
vatele služeb integrovaného facility mana- 
gementu – jak se lidově říká na „facilitku“. 
Máme lidi, kteří tomu rozumějí, jsou velmi 
schopní, a společnost je velmi otevřená vůči 
rozvoji, novým příležitostem a růstu. 

Myslíte, že je trh s  bezpečnostními 
službami pokřivený?
TP: Neřekl bych, že je pokřivený, to záleží 
na úhlu pohledu, ale je velmi složitý. Dnes 
nemůžeme konkurovat malým firmám  
„z garáže“, protože to stát neřeší. Nemů- 
žeme nabídnout ostrahu za 80 Kč/hod., 
když je dnes minimální náklad na člově-
ka úplně někde jinde. Trh je „pokažený“  
a stát by měl zregulovat minimální cenu za 
služby obecně. My vůbec nechodíme do 
veřejných zakázek, pokud to není potřeba. 
Tam se jde striktně na nejnižší cenu a je to 
neskutečně podhodnocené. V  tu chvíli se 
zakázka zkrátka nedá zrealizovat. Bylo by 
dobré, kdyby to bylo nějakým způsobem 
regulováno, protože by se to pozitivně 
promítlo i do veřejné správy, zejména co se 

týká kvality služeb. Pokud má stát najít ně-
koho za pár korun, pak je kvalita takového 
člověka velmi nízká. Nejde jen o kvalitu, ale 
vzniká šedá ekonomika… Jestliže si malá  
firma vyúčtuje opravdu 100 Kč, musí jet mi- 
nimálně ze 40 % v nízkých mzdách. V malé 
firmě s 20 zaměstnanci si to uhlídají. Ale 
jak chcete 3300 zaměstnancům vyplatit 
špatné peníze, když to chcete obejít? To 
nejde – pro velké firmy není žádná ochra-
na. Dnešní trend je takový, že se podporují 
malé garážové firmy, které vzniknou jen 
tak. Na úřad ani nepřijdou, pak to zavřou  
a stát jim ani nemá co vzít.

Myslíte si, že by ceny ve vašem oboru 
měly být nějakým způsobem regulovány 
státem?
JP: Teď se připravuje zákon o bezpečnos-
ti, kde by měla být právě regulovaná cena. 
Jenže se vždycky objeví nějaký lobbista za 
někoho jiného, který to rozbije, a pak při- 
jdeme my a spravíme to… Je to ještě běh  
na dlouhou trať.
PM: V první řadě by měl stát zasahovat do 
byznysu pouze okrajově a tak, aby to bylo 
přínosem pro ekonomiku a byznys jako 
takový. Problém s cenou samozřejmě není 

jen v  security, ale v  celém odvětví, ve kte- 
rém působíme. Výběrová řízení, zejména ta 
veřejná, jdou opravdu ve většině případů 
tvrdě na cenu, poskytovatelé jsou schop-
ni cenu zásadně odseknout, a tomu nelze 
konkurovat. I s  ohledem na náklady, které 
větší společnosti mají. Nevýhodou toho 
samozřejmě je, že tím trpí kvalita. Nelze 
dlouhodobě udržet zakázku, která půjde 
do červených čísel, takže pak bude stejně 
tendr, který zadavatele stojí další peníze  
a musí si následně zvykat na nového posky-
tovatele… Celé to negativně zasahuje do 
trhu. Pokud by byl kladen větší důraz na 
kvalitu a s tím související ohodnocení služ-
by, myslím, že by na tom vydělali jak doda-
vatelé, tak hlavně i zadavatelé. A to nemlu-
vím o situaci na trhu práce, kde je minimum 
dobrých lidí, ale mzdy a očekávání zaměst-
nanců se dostaly opravdu velmi vysoko.

Jak teď vnímáte trh s facility službami?
TP: Vypadá to, že se začíná blýskat na lepší 
časy. Klienti, tedy zatím spíše ze soukromé 
sféry, začínají vnímat to, že je důležitá kvalita, 
a jsou ochotni za ni zaplatit. Tím, že je facility 
management spojen s  majetkem klientů, 
ve kterém mají uloženy peníze, už spousta  

COVER STORY

Facility management je o efektivním 
řízení podpůrných služeb.[
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Facility management je o efektivním 
řízení podpůrných služeb.

z nich chápe, že se musí o ty uložené peníze 
nějakým způsobem starat. Dá se říci, že  
chceme po klientovi, aby nám zaplatil za to, 
že jeho dům funguje a „krásní“. 
PM: Když jsem začínala ve facility manage- 
mentu, bylo to opravdu tvrdě o ceně. Teď 
už začínají zákazníci chápat, že pokud 
chtějí kvalitní služby a chtějí se vyvarovat 
problémů do budoucna, tak pokud si dnes 
připlatí (a to nemluvím o nadstandardních 
cenách), v  dlouhodobém horizontu na-
konec ušetří. Bude méně oprav, nebudou 
tak časté refundace vůči jejich nájemníkům, 
protože něco nefunguje apod. Současně 
nyní vnímám velký tlak na digitalizaci  
i v  rámci facility managementu. Souvisí to 
s  často skloňovaným slovem smart city,  
s vládními programy, digitalizací Česka jako 
takového… Začíná velký tlak na používání 
různých technologií a sběr a vyhodnocování 
dat, což je v  současné době pochopitelné. 
Na základě vyhodnocení dat následuje 
například navržení efektivnějších postupů 
pro klienta, což samozřejmě záleží na tom, 
jak se přizpůsobí jednotlivá provedení. Mys- 
lím si, že společnosti, které se nebudou 
chtít tomuto přizpůsobit a nebudou použí-
vat inovativní přístupy a technologie, to 

budou mít v  budoucnu v  rámci uplatnění 
na trhu velmi těžké. Jsem moc ráda, že v naší 
společnosti k  tomuto přistupujeme velmi 
zodpovědně a snažíme se využívat inova-
tivní přístupy a technologie ve všech oblas-
tech, ve kterých působíme. 

Jeden poskytovatel všech služeb, nebo 
na každý servis někdo jiný?
PM: Za mě jednoznačně balíček služeb.  
O tom integrovaný facility management 
je. Podle mého názoru vyjde ve finále 
klienta levněji, pokud to bude jeden 
poskytovatel. Velkou roli pak hraje i zod-
povědnost za služby, když máte jednoho 
člověka, na kterého se můžete vždy obrá-
tit, a nemáte skupinu několika lidí. A třetí 

nespornou výhodou je i náhrada škody. 
Pokud se něco stane, opět jdu za jednou 
společností a nemusím jako klient řešit 
otázku, zda to způsobil úklid, ostraha, 
nebo správa budovy. Takže pro klienta je 
to nejpohodlnější, nejjednodušší, má jed-
nu kontaktní osobu a může se pak věno-
vat svému vlastnímu byznysu. A o tom fa-
cility management je – o efektivním řízení 
podpůrných služeb. 

Nové technologie v praxi?
PM: Ano, souvisí to s tím, co jsem již říkala. 
Nové technologie jsou potřeba, ale vnímám 
to i v  širším kontextu. Mým úkolem jako 
poskytovatele by měl být i velmi pro aktivní 
přístup ke klientovi, doporučovat mu opti- 
malizaci procesů – a s  tím souvisí i využití 
zejména IoT technologií, kde může k  opti-
malizaci či nastavení jiného, lepšího řešení 
dojít. A samozřejmě to má pozitivní dopad  
i na finanční stránku. Pokud má klient oprav- 
du pocit, že se o něj staráte a že jste pro něj 
partnerem, je mnohem jednodušší se bavit 
o zvýšení cen za poskytované služby, pro-
tože máte v  ruce adekvátní argumentaci, 
která vyplývá ze znalosti klienta, jeho potřeb 
a jeho procesů. 

TP: U nás máme například perfektně fun-
gující dispečink, který funguje 24/7 tak, jak 
to vyžadují klienti a spousta provozů. Dis-
pečink je nastavený tak, aby přijímal výstupy 
z různých technologií, ať už bezpečnostních, 
požárních, nebo technologických celků, 
jako jsou měření a regulace, které hlídají vše 
od jednoho butiku až po velkou budovu  
nebo obchodní centrum. Klienta to nestojí 
v podstatě téměř žádné peníze navíc. Co se 
týká měření regulací, tzn. technologických 
záležitostí a řízení objektu,  člověk může na 
dispečinku v podstatě řídit dům od A po Z.
JP: Doplním to příkladem. Uklízečka přijde 
v pět ráno, my jí dálkově odkódujeme vstup 
do jednotlivých pater, patro po patru, ona 
jedno po druhém uklidí a ví, že se nemá 

pohybovat jinde. A také klient ví, že pohyb 
našich pracovníků je monitorován. Dálkově 
můžeme i rozsvítit, pustit klimatizaci nebo 
zatopit dostatečně dopředu, než začnou 
chodit lidi do práce. Zaměstnanci tak při-
jdou do komfortu a mohou hned začít 
pracovat. Komfort dálkové správy objektu 
je jednoznačně přidaná hodnota pro klien-
ta. Co se týče technologií jako takových, 
dokážeme v současné době pracovat v pod-
statě s  různými technologiemi, které jsou  
v domech, a dokážeme je stáhnout do jed-
noho softwaru. 

Hraje při výběrovém řízení roli velikost  
a majetková struktura společnosti?
PM: To asi záleží na typu klienta a jeho men-
talitě. Je fakt, že velká společnost může mít 
zajímavější reference, ale ne vždy to je záru-
ka, že bude lepší než menší firma. A stejné 
je to s majetkovou strukturou. Někdo dává 
přednost zahraničním společnostem, re-
spektive společnostem se zahraničními 
vlastníky, někdo čistě českým firmám. Po-
minu-li nějaké osobní vazby, klienta by spíše 
mělo zajímat, jak bude firma služby posky-
tovat, jak bude komunikovat a jak se o něj 
bude starat. Ale je fakt, že pokud v poslední 
době zmíním, že Centr Group je ryze čes- 
kou společností bez jakéhokoli zahraničního 
kapitálu, setkávám se s  velmi pozitivními 
reakcemi. Je pravda, že i já sama jsem hrdá 
na to, co kluci zvládli sami, bez zahraničních 
peněz, a že nemají ambice mít ve firmě za- 
hraniční management. Prošla jsem si obo- 
jím a po zkušenostech musím říci, že jsem 
ráda za to, kde jsem.  Má to totiž jednu obrov- 
skou výhodu – všichni uvažujeme stejně,  
nejsou mezi námi jazykové bariéry nebo 
kulturní rozdíly. Jsme naladěni na stejnou 
notu, nadáváme si ve stejném jazyce, sami 
si určujeme politiku firmy a nemusíme brát 
ohled na nějakou zahraniční matku. A tahle 
svoboda je opravdu úžasná.
TP: Pokud je generální ředitel nebo aktivní 
vlastník nějaké společnosti, která funguje 
v Čechách, jiné národnosti než Čech a neži-
je tu delší dobu, může se stát, že nebude 
tak dobře rozumět českému trhu. Pracoval 
jsem v  obchodním centru, kde byli vlast-
níky Angličané a posléze Poláci. Angličané 
tu chtěli mít anglickou módu, kterou my 
Češi úplně nechápeme. Nerozumí českým 
ženám, které tvoří 80 % klientely butiků. 
Anglickou módu Češky zatím moc nosit  
nechtějí. Poláci zase chtěli mít polskou 
módu. Ta je nám sice bližší, ale nedokážete 
porovnat trh, protože Poláci jsou zvyklí na 

Stát by měl zasahovat do byznysu 
pouze okrajově a tak, aby to bylo přínosem 
pro ekonomiku a byznys jako takový. [
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trojnásobnou tržbu. S  tím mají problém  
a po roce odcházejí z  českého trhu. Český 
management jim nedokáže vysvětlit, že 
nemohou porovnávat český, anglický nebo 
polský trh. A stejné je to se službami. 
JP: My máme zkušenost ve stavebnictví 
apod., že velké zahraniční společnosti se 
na nás dívají stejně, jako my se díváme na 
pracovníky z Východu, kteří jsou pro nás 
jen stavební silou. My jsme doběhli 40 let  
ztráty za oponou a dnes už se dokážeme 
rovnocenně bavit a konkurovat zahranič- 
ním firmám jak v  know-how, které jsme 
si často vybudovali sami, tak v  tom, že 
dokážeme komunikovat s Evropou. A navíc 
nám zatím stále zůstává výhoda mnohem 
nižších nákladů. I pro tyto klienty jsme vý- 
razně levní, ale kvalitativně jsme srovnatelní 
se zahraničím.

Takže se s vámi musí počítat…
JP: Jednoznačně – bezesporu patříme mezi 
velké hráče na českém i slovenském trhu. 
Pouze nejsme agresivní společnost, která se 
nutně za každou cenu hrne do popředí. Ale 

to neznamená, že tady nejsme a nesledu-
jeme, co se děje.
PM: Naprosto souhlasím s Jardou. A musím 
říci, že Centr Group je trošku jiný, než na co 
jsem byla zvyklá, a to v nejlepším slova smys-
lu. Na jednání, kde jsme byli společně všichni 
tři, jsem zažila něco, co vypovídá o tom, jaká 
naše firma je. Jarda prezentoval, co děláme 
a co umíme, a padl dotaz:  „Proboha, kde 
jste byli doteď?“ A Jarda na to velmi skrom-
ně poznamenal: „My se nikam mermomocí 
netlačíme – jdeme pomalu a postupně.“ Po 
dlouhé době jsem cítila obrovskou hrdost 
na společnost, pro kterou pracuji, a na lidi, 
se kterými pracuji. A ačkoli jsem ve firmě 
krátkou dobu a učím se, vím, že vše, co Jarda 
o nás řekl, je pravda a jsme schopni dostát 
svým slibům. A tohle vědomí je v současné 
době velmi uklidňující. Celá společnost je 
postavena na velmi přátelském přístupu,  
a to jak uvnitř, tak směrem ven, dokonce  
i vůči konkurenci. Takové vnitřní prostředí 
jsem naposledy zažila pod Vladem Leno- 
chem v poslední fázi AB Facility. Je skvělé 
se do práce zase těšit, vědět, že vás vaši 

kolegové nepodrazí a že máte šéfa, který 
je rovný, férový a drží slovo. Nechci, aby to 
znělo nějak pateticky nebo jako reklama na 
dokonalost, ale mám pracovně už něco za 
sebou a jsem přesvědčená, že je to důsledek 
toho, že společnost je ryze česká, lidé, kteří ji 
zakládali, jsou ve firmě od začátku. Začínali 
opravdu postupně z nuly, váží si každého 
úspěchu a každý úspěch umí i ocenit.  
A ačkoli je to pro mě něco naprosto nového, 
líbí se mi ta vojenská „atmosféra“. Spousta 
lidí, a i Jarda sám, jsou vystudovaní vojáci, 
někteří jezdili i na mise, a další skupina jsou 
bývalí policisté, takže disciplína, pořádek  
a důvěra vůči svým „spolubojovníkům“ jsou 
pro ně přirozené. Nejsou to prostě žádní 
nagelovaní manažeři, jejichž slovo přestane 
platit pět minut po tom, co ho vyřkli. A po- 
slední věc, kterou bych spíše na odlehčení  
k naší firmě řekla a která mě jako ženu  
opravdu potěší, je, že když vejdu do firmy 
a zejména když jsou porady a sejdeme se 
všichni, pokaždé si musím říct, že se u nás 
sešel výběr opravdu pohledných chlapů.

TEXT Martina Kymrová  
FOTO Alena Kamas a Shutterstock
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Jana Puškáčová, ředitelka společnosti Elis pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

Proč předpona nano-?

Tato předpona je spojena s objevy nových materiálů, jevů  
a procesů v neobvykle malých rozměrech. Hovoříme zde o ma-
teriálech, jejichž struktury se pohybují v rozměrech nanometrů 
– od 1 nm do 100 nm. To jsou opravdu extrémně malé rozměry. 
Představíme-li si poměr velikostí kulové částice o průměru  
100 nm a fotbalového míče, je zhruba stejný jako poměr veliko-
sti daného míče a zeměkoule!

Nanočástice nejsou jedinečné pouze díky svým rozměrům, 
ale především díky jejich nepřekonatelným elektrickým, te-
pelným, magnetickým, optickým a dalším vlastnostem. Tyto 
vlastnosti se ovšem nepojí automaticky s každými částicemi 
nanometrických rozměrů, primárně však závisí na použitých 
chemických prvcích.

Stručná historie nanotechnologií

Možná tomu nebudete věřit, ale první, kdo nevědomky využíval 
nanotechnologii, byli římští skláři. Tajemné Lykurgovy poháry, 
pocházející ze 4. století, byly podrobeny vědeckému bádání 
a bylo prokázáno, že do skla byly přidávány prášky z kovů. 
Přítomnost částic kovů ve skle stojí za fascinujícími barevnými 
efekty výsledné práce řimských mistrů – pohár osvětlený zvenčí 
je smaragdově zelený, ale po vložení světelného zdroje dovnitř 
poháru „zázračně“ zčervená. Teprve nedávno bylo prokázáno, 
že ve struktuře pohárů jsou přítomny i částice v rozměru nano-
metrů! Technologie výroby těchto pohárů však není známa.

1)  Medicína  – na prvním místě jednoznačně stojí za zmínku 
užití v lékařství. Díky nanotechnologii je dnes již možné 
cíleně aplikovat lék, například při léčbě rakoviny. Využíva-
jí se nanočástice naplněné chemoterapeutickou látkou, 
vázané na speciálních vláknech, která jsou přitahována 
rakovinovými buňkami. Lék se uvolní teprve až ve styku  

s rakovinnou buňkou a nemoc je léčena šetrně a bez jakých- 
koli nepříjemných vedlejších účinků, ke kterým dochází při 
běžné chemoterapii.

2) Strojírenství, stavebnictví, auto-motto – dají se vyrobit su-
perpevné konstrukční materiály, které jsou tvrdší, a zároveň 
lehčí. Křehko-organické i anorganické nanonátěry jsou 
speciální roztoky, které poskytují dokonalé antikorozní  
a izolační vlastnosti, minimalizují tření a vytvářejí neviditel-
nou ochranu proti poškrábání. 

„Princip antikorozních a lubrikační sprejů Nanoprotech našich 
sprejů je v základu totožný. Obsahují nanočástice, které se na 
molekulární bázi uchytí na kovovém povrchu. Vyplní neviditel- 
né mikrotrhliny a póry, ze kterých 100% vytěsní vlhkost.  
Takto vytvořená ochranná bariéra poskytuje dlouhotrvající  
antikorozní ochranu kovových povrchů proti nepříznivým vněj- 
ším vlivům. Jednotlivé spreje mají specificky upravené složení 
pro určené použití (například vyšší odolnost proti teplot-
ním výkyvům, účinnější mazací složka apod.),“ vysvětluje Jan 
Beránek ze společnosti NANOPROTECH.

Nanotechnologie jsou revoluční. 
Používáte je také?
Vývoj a následná dostupnost nových technologií je zásadním hybatelem celé společnos- 
ti a veškeré dosavadní i budoucí lidské činnosti. V záplavě novinek a zpráv z celého 
světa se však člověk lehko ztrácí a času je ve dnešní globalizované společnosti méně 
a méně. Některým věcem je ale třeba přesto věnovat trochu drahocenného času. Jsou 
to především věci, které vám život usnadňují, a porozumění jim a jejich využívání vám  
ve výsledku čas naopak ušetří.

TECHNOLOGIE
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Speciální složení izolačních sprejů poskytuje ochranu veškerým 
elektrickým kontaktům. Nanočástice proniknou i vrstvou  
oxidace a uchytí se na samotném povrchu kontaktu, čímž za-
mezí další degradaci, a zároveň poskytují jedinečnou a snadno  
aplikovatelnou izolaci. Složení izolačních sprejů je vyladěno pro 
snadné čištění i následnou efektivní ochranu kontaktů. Díky 
vzlínavosti roztoku s nanočásticemi lze zpětně ošetřit i vodou 
poškozené přístroje a obnovit funkčnost bez nutnosti drahých 
servisních zásahů. 

Příklady využití nanotechnologií:

3) Elektronika  – vysoce vodivé materiály; velkokapacitní zá- 
znamová média; palivové články; jasnější a levnější displeje. 
Dále také výroba supravodivých materiálů, které nekladou 
odpor při průchodu elektrického proudu! Díky těmto ma-
teriálům je například možná tzv. supravodivá levitace.

4) Chemický průmysl  – účinnější a efektivnější filtrace vody; 
čištění průmyslových emisí; dekontaminační technologie.

5)  Vojenský průmysl – díky nanotrubicím uhlíku je například 
možno vyrobit „zázračnou“ neprůstřelnou vestu o hmotnos- 
ti běžného trička. Dále konstrukční prvky stíhacích a prů- 
zkumných letounů apod.

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Výčet možností 
využití nanotechnologií stále narůstá a věříme, že s postupem 
času budou nové technologie ještě dostupnější pro běžné kaž-
dodenní použití. 
Podle typu povrchového materiálu lze čistit rez, oxida-
ci, zapečené nečistoty, mastnotu, vodní kámen, zbytky 
chemických přípravků, biologické nečistoty. Primárně musí být 
povrch uzavřený, aby se roztok nevsákl a zůstal na povrchu.  
V současné době není vhodné čistit nanotechnologií povrchy, 
které přijdou přímo do styku s potravinami.

„Zájem o použití těchto technologií se zvyšuje díky vyšší in-
formovanosti facility managerů a nárůstu určitých typů prob-
lémů, se kterými umíme poradit. Dost často ale musíme na 
určité problémy, které umíme řešit, nejprve poukázat, jelikož 
se jedná o situace, které dříve řešení neměly. V současnosti 

máme nejvyšší poptávku po ochraně elektrických kontaktů při 
energetické údržbě budov,“ uvádí Jan Beránek ze společnosti 
NANOPROTECH a dodává: „Velkým úspěchem je využití našeho 
prostředku na čištění mastnoty na kávovary z nerezu. Ve velkém 
provozu je kávovar zašpiněný velmi rychle a po celodenní 
směně je poté dost pracné a zdlouhavé jej vyčistit, aby měl 
opět reprezentativní vhled. Náš produkt nejenže povrch vyčistí, 
ale poskytuje i dlouhodobou ochranu proti opětovnému  
usazování nečistot, mastnoty (otisky prstů) a výrazně usnadní 
následnou údržbu (stačí pouze suchým papírovým ubrouskem 
lehce otřít veškeré nečistoty z povrchu a poté smést do koše). 
Ušetříme tím tedy nejen čas, ale i náklady spojené s odměnou či 
čisticími potřebami (vyšší spotřeba jiné chemie, utěrek apod.).“
 „V našem portfoliu disponujeme řadou produktů z těchto 
oblastí: stavebnictví, gastro/restaurace, HORECA, domácnost, 
kanceláře, sport a auto motto. Zaměřujeme se zejména na 
čištění a ochranu minerálních povrchů, jako jsou beton, kamen-
né plochy, minerální omítky a asfalt. Dále pak na materiály ze 
dřeva, plastu, skla, nerezu, textilu, kůže či koženky a mnoha 
dalších. Díky speciálním nanoproduktům dokážeme ochránit 
fasády, střechy, terasy, schody, parkovací plochy, městský mo-
biliář apod. Dále umíme odstranit graffiti, psí i lidskou moč, po-
sypovou sůl a další nežádoucí vlivy,“ vyjmenovává Martin Veber 
ze společnosti Nanovision, kde všude jejich technologie působí.

„Co nelze ochránit a vyčistit, opravdu zatím nevíme. Doposud 
se nám podařilo vždy najít to správné řešení. 

Zájem ze strany firem i koncových zákazníků o nanotech-
nologie zcela jistě roste. Naše produkty dodáváme zejmé-
na aplikačním čisticím firmám. Zakázky realizujeme často 
na městském majetku a developerských projektech. Dále se 
staráme o údržbu sportovišť, wellness a budov. V největším 
pražském mrakodrapu došlo během výstavby k biologickému 
znečištění močí několika sprchových koutů. Jelikož se jednalo 
o obložení z přírodního kamene, který nebyl naimpregnován, 
moč se díky tomu dostala hluboko do kamene.

ZDROJ  NANOPROTECH, Nanovision

TEXT  Martina Kymrová,  FOTO Shutterstock

Nanotechnologie penetruje strukturu materiálů, dostává se tedy do všech mikrotrhlin, a vytěsní tak na povrch  

i velmi staré a usazené nečistoty, které jdou poté snadno mechanicky odstranit. Zároveň na povrchu vytváří neviditel-

ný film, který zabraňuje dalším nečistotám v usazení, a tím poskytuje ošetřeným povrchům dlouhodobou ochranu.

“Naší technologií a postupy jsme moč z kamenů dostali ve 110 koupelnách, což zásadně zlevnilo hrozící předělání 

koupelen,“ uvádí příklad využití v praxi Martin Veber ze společnosti Nanovision, která se zabývá nanotechno- 

logiemi.

TECHNOLOGIE
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Speciální složení izolačních sprejů poskytuje ochranu veškerým 
elektrickým kontaktům. Nanočástice proniknou i vrstvou  
oxidace a uchytí se na samotném povrchu kontaktu, čímž za-
mezí další degradaci, a zároveň poskytují jedinečnou a snadno  
aplikovatelnou izolaci. Složení izolačních sprejů je vyladěno pro 
snadné čištění i následnou efektivní ochranu kontaktů. Díky 
vzlínavosti roztoku s nanočásticemi lze zpětně ošetřit i vodou 
poškozené přístroje a obnovit funkčnost bez nutnosti drahých 
servisních zásahů. 

Příklady využití nanotechnologií:

3) Elektronika  – vysoce vodivé materiály; velkokapacitní zá- 
znamová média; palivové články; jasnější a levnější displeje. 
Dále také výroba supravodivých materiálů, které nekladou 
odpor při průchodu elektrického proudu! Díky těmto ma-
teriálům je například možná tzv. supravodivá levitace.

4) Chemický průmysl  – účinnější a efektivnější filtrace vody; 
čištění průmyslových emisí; dekontaminační technologie.

5)  Vojenský průmysl – díky nanotrubicím uhlíku je například 
možno vyrobit „zázračnou“ neprůstřelnou vestu o hmotnos- 
ti běžného trička. Dále konstrukční prvky stíhacích a prů- 
zkumných letounů apod.

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Výčet možností 
využití nanotechnologií stále narůstá a věříme, že s postupem 
času budou nové technologie ještě dostupnější pro běžné kaž-
dodenní použití. 
Podle typu povrchového materiálu lze čistit rez, oxida-
ci, zapečené nečistoty, mastnotu, vodní kámen, zbytky 
chemických přípravků, biologické nečistoty. Primárně musí být 
povrch uzavřený, aby se roztok nevsákl a zůstal na povrchu.  
V současné době není vhodné čistit nanotechnologií povrchy, 
které přijdou přímo do styku s potravinami.

„Zájem o použití těchto technologií se zvyšuje díky vyšší in-
formovanosti facility managerů a nárůstu určitých typů prob-
lémů, se kterými umíme poradit. Dost často ale musíme na 
určité problémy, které umíme řešit, nejprve poukázat, jelikož 
se jedná o situace, které dříve řešení neměly. V současnosti 

máme nejvyšší poptávku po ochraně elektrických kontaktů při 
energetické údržbě budov,“ uvádí Jan Beránek ze společnosti 
NANOPROTECH a dodává: „Velkým úspěchem je využití našeho 
prostředku na čištění mastnoty na kávovary z nerezu. Ve velkém 
provozu je kávovar zašpiněný velmi rychle a po celodenní 
směně je poté dost pracné a zdlouhavé jej vyčistit, aby měl 
opět reprezentativní vhled. Náš produkt nejenže povrch vyčistí, 
ale poskytuje i dlouhodobou ochranu proti opětovnému  
usazování nečistot, mastnoty (otisky prstů) a výrazně usnadní 
následnou údržbu (stačí pouze suchým papírovým ubrouskem 
lehce otřít veškeré nečistoty z povrchu a poté smést do koše). 
Ušetříme tím tedy nejen čas, ale i náklady spojené s odměnou či 
čisticími potřebami (vyšší spotřeba jiné chemie, utěrek apod.).“
 „V našem portfoliu disponujeme řadou produktů z těchto 
oblastí: stavebnictví, gastro/restaurace, HORECA, domácnost, 
kanceláře, sport a auto motto. Zaměřujeme se zejména na 
čištění a ochranu minerálních povrchů, jako jsou beton, kamen-
né plochy, minerální omítky a asfalt. Dále pak na materiály ze 
dřeva, plastu, skla, nerezu, textilu, kůže či koženky a mnoha 
dalších. Díky speciálním nanoproduktům dokážeme ochránit 
fasády, střechy, terasy, schody, parkovací plochy, městský mo-
biliář apod. Dále umíme odstranit graffiti, psí i lidskou moč, po-
sypovou sůl a další nežádoucí vlivy,“ vyjmenovává Martin Veber 
ze společnosti Nanovision, kde všude jejich technologie působí.

„Co nelze ochránit a vyčistit, opravdu zatím nevíme. Doposud 
se nám podařilo vždy najít to správné řešení. 

Zájem ze strany firem i koncových zákazníků o nanotech-
nologie zcela jistě roste. Naše produkty dodáváme zejmé-
na aplikačním čisticím firmám. Zakázky realizujeme často 
na městském majetku a developerských projektech. Dále se 
staráme o údržbu sportovišť, wellness a budov. V největším 
pražském mrakodrapu došlo během výstavby k biologickému 
znečištění močí několika sprchových koutů. Jelikož se jednalo 
o obložení z přírodního kamene, který nebyl naimpregnován, 
moč se díky tomu dostala hluboko do kamene.

ZDROJ  NANOPROTECH, Nanovision

TEXT  Martina Kymrová,  FOTO Shutterstock

Nanotechnologie penetruje strukturu materiálů, dostává se tedy do všech mikrotrhlin, a vytěsní tak na povrch  

i velmi staré a usazené nečistoty, které jdou poté snadno mechanicky odstranit. Zároveň na povrchu vytváří neviditel-

ný film, který zabraňuje dalším nečistotám v usazení, a tím poskytuje ošetřeným povrchům dlouhodobou ochranu.

“Naší technologií a postupy jsme moč z kamenů dostali ve 110 koupelnách, což zásadně zlevnilo hrozící předělání 

koupelen,“ uvádí příklad využití v praxi Martin Veber ze společnosti Nanovision, která se zabývá nanotechno- 

logiemi.
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Bohuslav Kyjánek 
Osobnost, která vytvářela obor facility managementu.

Jak se vyvíjela vaše cesta k facility managementu?
Měl jsem štěstí. Facility management v Česku existuje od 
roku 1995 nebo 1996. Zpočátku to byla opravdu věc, která 
nikoho nezajímala a nikdo ji neznal… Rozhodujícím impul-
zem bylo, když kolem roku 2000 došlo k prodeji především 
bankovních domů. Předtím jsme chodili do podobných in-
stitucí a říkali jsme, že bychom byli schopni jim spravovat 
jejich domy lépe, efektivněji a podobně. Nerozuměli tomu, 
proč by neměli mít svoje vlastní údržbáře a proč by tyto 
produkty měli od někoho nakupovat. V okamžiku, kdy přišli 
zahraniční majitelé, bylo jejich první zprávou: „Jste bankéři, 
tak dělejte bankéře a nestarejte se o nic jiného.“ Tehdy se 
otevřel obrovský trh se správou budov, s facility mana- 
gementem. My jsme měli štěstí, že jsme zrovna působili  
v mezinárodní firmě, která to znala. Měli jsme know-how od 
samého začátku – nemuseli jsme se to učit. Dostal jsem se 
k tomu v podstatě souhrou okolností a nahrávaly mi pod-
mínky, které tady po roce 2000 byly.

Kdybyste měl popsat začátky facility managementu – 
správy budov – co to obnášelo před 20 lety ve srovnání 
s dnešním stavem?
První bylo asi to, že všichni chápali, že firmy nemusí mít  
uklízečky. Neříkalo se tomu facility management, byl to 
prostě úklid. Řekl bych, že pojem facility management se 
začal používat až v okamžiku, kdy se začalo mluvit o tech-
nických věcech, tedy údržbě, servisu a dalších záležitos-
tech. Dodnes to považuji za nejsložitější a nejkomplexněj- 
ší část facility managementu. Je to vlastně shromáždění 
jednotlivých služeb. Samozřejmě, měnili se zákazníci, kteří 
začali chápat, že kromě praktického provádění jednotlivých 
služeb je také potřeba, aby je někdo organizoval a řídil. 
Řízení už nebylo v jejich rukou, ale kromě vlastní služby se 
vzdali i řízení těchto služeb a organizování celé činnosti.

Můžete mi za sebe říci, jak vnímáte facility manage-
ment?
Myslím, že to je organizace podpůrných činností v nějaké 
společnosti. Podpůrné činnosti, to je strašně široký pojem, 
ale souvisí především s budovami a areály, s nemovitostmi, 
které každá organizace ke své činnosti potřebuje.
Spousta firem o sobě tvrdí, že dělají facility management. 
Jedna z nich se primárně zaměřuje na security, druhá na 
sekání zeleně a třetí je třeba uklízecí společnost. A všechny 
o sobě tvrdí, že jsou „facilitky“. Každá z nich má v podstatě 
pravdu, že? 

Do facility managementu zahrnete v podstatě úplně 
cokoli, co nesouvisí třeba s přímou výrobou. 
Přesně tak. V mém pojetí je to zastřešení organizace činnos-
tí. Tomu já říkám facility management, protože provádění 
vlastních jednotlivých úkonů jsou potom konkrétní služby. 
Facility management je organizování a řízení, provádění 
jednotlivých služeb. Jestli ty věci nakupuji, nebo je mám 
interně, je potom skoro jedno. Můžete mít totiž i facility 
managera, který tyto záležitosti organizuje „in house“. Mají 
vlastní údržbu, svoje vlastní uklízečky. Celé to může být 
outsourcované – ta hranice je velmi pohyblivá. Neexistuje 
jednoduchá metoda, jak to udělat. Facility manager je pros-
tě člověk, který tyto činnosti organizuje.

OSOBNOST
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Myslíte si tedy, že se nedá obecně říci, jestli je lepší tyto 
věci outsourcovat, nebo je mít „in house“?
Obecně si myslím, že externí poskytovatel tyto činnosti 
provádí efektivněji. Většinou má organizace dost vlastních 
starostí týkajících se činnosti, kterou provádí, a tyto pod-
půrné činnosti tak bývají jakousi popelkou… Ale není to 
jednoznačné pravidlo a například ve výrobních provozech 
vždycky existuje riziko, že by třeba technické záležitosti 
mohly negativně ovlivnit výrobu. Výrobní firmy tak mají 
tendenci si ponechávat technické služby interně, i když ne-
jde o jejich klíčovou činnost.
Neexistuje jednotné pravidlo. Obecně si ale myslím, že  
externí činnost dává smysl. Je efektivnější i levnější.

Z vaší vlastní zkušenosti: Proč si myslíte, že některé 
firmy, byť je pro ně ekonomicky zajímavější tyto služby 
outsourcovat, k tomu ještě nedospěly? Proč si je stále 
ještě drží pod pokličkou? Je to obava z toho, svěřit tyto 
činnosti někomu jinému? Mají pocit, že už by je neměly 
pod kontrolou?
Myslím, že to je ten pravý důvod, protože typická vlast-
nost manažera je, že v okamžiku, kdy ty věci nemá úplně 
ve své moci, znervózní. Myslím, že psychologicky mají tito 
lidé pocit, že nad touto činností ztrácejí kontrolu. Druhá 
věc je spousta negativních případů, kdy outsourcing 
neproběhl správně a došlo k nárůstu nákladů. Firmy ztra- 
tily kontrolu a jistotu, zda se tyto činnosti provádějí efek-
tivně. Je to složitá záležitost a chápu, že v tento okamžik se  
organizace obává, že kdyby řízení těchto věcí svěřila do ex-
terních rukou, o něco přijde.
V době revoluce mi bylo 24 let. Byl jsem plný energie, ale 
bohužel bez zkušeností. My jsme deset let hledali, jakým 
způsobem se vlastně podniká. Vystudoval jsem elektro- 
inženýrství, takže technické záležitosti v domech mi byly blíz-
ké. Instalovali jsme řídicí systémy a další zařízení do budov  
a část zákazníků začala říkat: „Prosím vás, když jste nám to 
tady namontovali, tak se o to taky starejte.“ To tehdy zauja-
lo ABB, která v ten okamžik koupila část naší malinké firmy, 
protože neměli zajištěný servis svých velkých instalací, 

především vzduchotechniky a elektra. Pracoval jsem teh-
dy v ABB a tam jsem také zažil přelomový rok a éru facility 
managementu v ČR. Dostal jsem perfektní školení a per-
fektní know-how od svých kolegů. Stali jsme se v podstatě  
během tří let z nuly jedním z významných hráčů na trhu. 
Dostali jsme se na stovky milionů korun obratu. 
ABB měla někdy kolem roku 2002 velké finanční problé- 
my v Americe a rozhodla se, že věci, které nepovažuje za 
klíčové, prodá. Došlo celosvětově k odprodeji divize facility 
managementu, ale neprodali nás jako celek. Tehdy nena- 
šli žádného partnera, takže prodali jednu zemi po druhé.  
V České republice to bylo tak, že prodejem vznikla samo-
statná společnost AB Facility. Nezměnili jsme se, pouze 
jsme se osamostatnili. 

Vy jste tedy stál u zrodu AB Facility, která byla koupe-
na společností ATALIAN. Vzpomínáte si na něco zají- 
mavého z praxe? 
Za nejzajímavější asi považuji to, že jsme tehdy do ABB 
přišli ve dvou lidech plus malý servisní tým, a v okamži-
ku, kdy jsem po 13 letech AB Facility opouštěl, měla firma  
12 tisíc pracovníků ve čtyřech zemích světa. Já jsem oprav-
du zažil AB Facility od dvou lidí až po mezinárodní korpora-
ci. To je unikátní zkušenost, protože jsem zažil všechny fáze 
společnosti. Jak se musí přetvářet a jak musí měnit svoje  
organizační struktury, aby zvládla rychlý růst… To je ideál, ze 
kterého čerpám a využívám ho ve své práci, a ze zkušenosti  
vím, co bude firma potřebovat za dva roky.
Druhá věc je ta, že jsme vlastně v Česku zaváděli „com-
puter aided facility management“, to znamená počítačové 
plánování preventivních činností (CAFM systémy). Dostali 
jsme se do situace, kdy už jsme měli peníze a mohli jsme in-
vestovat do vývoje a nasazování. V té době to bylo unikátní.

Máte unikátní možnost srovnání. Dříve to byly smetáček, 
lopatka, dezinfekce a prostředek na mytí oken… Jak se 
v průběhu let změnil zákazník?
Když hledá zákazník nového partnera, očekává dvě věci: 
že služba bude poskytována minimálně stejně kvalitně 
nebo kvalitněji než dosud. A jednoznačně tam musí být  
i ekonomický efekt. Jinak nemá změna smysl. A to je 
právě výhoda facility společnosti – lepší využití zdro-
jů. Představte si, že máte v Litoměřicích pobočku banky 
o velikosti 200 m2 a musíte tam mít paní, která banku  
v daný okamžik uklízí. V případě, že je to velká firma, bude 
mít v Litoměřicích pravděpodobně tři další zákazníky a do 
10 kilometrů další. Ona je vlastně schopná využít daného 
člověka daleko efektivněji jinde. To je věc, která se vám 
mnohem lépe plánuje ve velké firmě. Já jsem vždycky říkal, 
že je lepší mít 20 údržbářů než dva právě z toho důvodu, 
že se s nimi podstatně líp pracuje. To je zajímavé a zákaz-
níkům to dává logiku.
V soukromém sektoru je nejdůležitějším kritériem ekono-
mika. Ta musí fungovat. V bance se na konci roku udělá 
uzávěrka a vyhodnocuje se, jestli se pracovalo dobře nebo 
ne. Ve veřejném a státním sektoru jsou tyhle věci složitější, 
většinou jsou to buď příspěvkové, nebo přímo rozpočtové 
organizace, které mají svá vlastní pravidla. Jsou trošku jiná 

než v soukromém sektoru, kde se například řeší problema-
tika DPH. V okamžiku, kdy má ministerstvo hospodářství 
svoji vlastní uklízečku, má ji zaměstnanou. V případě, že 
jí poskytujete tuto službu externě, musíte k personálním 
nákladům uklízečky přičíst 21 % DPH. V tom okamžiku je 
tato služba pro organizaci o 21 % dražší. To je samozřej- 
mě významný aspekt, protože zákazník očekává, že to 
bude mít nějaký efekt, a v okamžiku outsourcování před-
stavuje 21 % významnou částku. Nemusí to mít pro klienta 
významný efekt, protože ne vždy se podaří službu o 21 % 
zlevnit. Druhá věc je ta, že stát je složitá organizace, kde 
už jen pasportizace majetku je obrovský problém. My 
jsme například zhruba v polovině roku 2005 chtěli spo-
lupracovat s Českými drahami. Nakonec jsme se nedohod-
li. Je to složité, protože jsou to obrovské instituce a tato 
společnost se v posledních 30 letech totálně změnila.

Co je největší core business facility společností?
Já myslím, že je to technická správa. Úklid je největší ob-
jemově. Kdybychom to rozdělili na nějaké části, tak finančně 
ano, protože uklízet musí úplně každý. Technická správa 
vyžaduje dvě věci: za prvé musíte mít technické schopno-
sti, znalosti, abyste těmto věcem mohl rozumět a nakládat  
s nimi. Navíc to musí být dobře zorganizováno, protože tam 
jsou nároky na organizování preventivních činností větší. 
Už to není jenom každý den, týden nebo jednou měsíčně, 
ale jsou tam pravidelné revize a servisní prohlídky… Podle 
mého názoru jde o nejsložitější část facility managementu.

Jak jste se stal prezidentem IFMA?
Zase se vrátím na konec. Firem, které dělaly skutečný  
facility management, bylo jen pár. Bylo to odhadem třicet  
lidí, kteří se na trhu samozřejmě potkávali. Tak jsem se 
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Myslíte si tedy, že se nedá obecně říci, jestli je lepší tyto 
věci outsourcovat, nebo je mít „in house“?
Obecně si myslím, že externí poskytovatel tyto činnosti 
provádí efektivněji. Většinou má organizace dost vlastních 
starostí týkajících se činnosti, kterou provádí, a tyto pod-
půrné činnosti tak bývají jakousi popelkou… Ale není to 
jednoznačné pravidlo a například ve výrobních provozech 
vždycky existuje riziko, že by třeba technické záležitosti 
mohly negativně ovlivnit výrobu. Výrobní firmy tak mají 
tendenci si ponechávat technické služby interně, i když ne-
jde o jejich klíčovou činnost.
Neexistuje jednotné pravidlo. Obecně si ale myslím, že  
externí činnost dává smysl. Je efektivnější i levnější.

Z vaší vlastní zkušenosti: Proč si myslíte, že některé 
firmy, byť je pro ně ekonomicky zajímavější tyto služby 
outsourcovat, k tomu ještě nedospěly? Proč si je stále 
ještě drží pod pokličkou? Je to obava z toho, svěřit tyto 
činnosti někomu jinému? Mají pocit, že už by je neměly 
pod kontrolou?
Myslím, že to je ten pravý důvod, protože typická vlast-
nost manažera je, že v okamžiku, kdy ty věci nemá úplně 
ve své moci, znervózní. Myslím, že psychologicky mají tito 
lidé pocit, že nad touto činností ztrácejí kontrolu. Druhá 
věc je spousta negativních případů, kdy outsourcing 
neproběhl správně a došlo k nárůstu nákladů. Firmy ztra- 
tily kontrolu a jistotu, zda se tyto činnosti provádějí efek-
tivně. Je to složitá záležitost a chápu, že v tento okamžik se  
organizace obává, že kdyby řízení těchto věcí svěřila do ex-
terních rukou, o něco přijde.
V době revoluce mi bylo 24 let. Byl jsem plný energie, ale 
bohužel bez zkušeností. My jsme deset let hledali, jakým 
způsobem se vlastně podniká. Vystudoval jsem elektro- 
inženýrství, takže technické záležitosti v domech mi byly blíz-
ké. Instalovali jsme řídicí systémy a další zařízení do budov  
a část zákazníků začala říkat: „Prosím vás, když jste nám to 
tady namontovali, tak se o to taky starejte.“ To tehdy zauja-
lo ABB, která v ten okamžik koupila část naší malinké firmy, 
protože neměli zajištěný servis svých velkých instalací, 

především vzduchotechniky a elektra. Pracoval jsem teh-
dy v ABB a tam jsem také zažil přelomový rok a éru facility 
managementu v ČR. Dostal jsem perfektní školení a per-
fektní know-how od svých kolegů. Stali jsme se v podstatě  
během tří let z nuly jedním z významných hráčů na trhu. 
Dostali jsme se na stovky milionů korun obratu. 
ABB měla někdy kolem roku 2002 velké finanční problé- 
my v Americe a rozhodla se, že věci, které nepovažuje za 
klíčové, prodá. Došlo celosvětově k odprodeji divize facility 
managementu, ale neprodali nás jako celek. Tehdy nena- 
šli žádného partnera, takže prodali jednu zemi po druhé.  
V České republice to bylo tak, že prodejem vznikla samo-
statná společnost AB Facility. Nezměnili jsme se, pouze 
jsme se osamostatnili. 

Vy jste tedy stál u zrodu AB Facility, která byla koupe-
na společností ATALIAN. Vzpomínáte si na něco zají- 
mavého z praxe? 
Za nejzajímavější asi považuji to, že jsme tehdy do ABB 
přišli ve dvou lidech plus malý servisní tým, a v okamži-
ku, kdy jsem po 13 letech AB Facility opouštěl, měla firma  
12 tisíc pracovníků ve čtyřech zemích světa. Já jsem oprav-
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ci. To je unikátní zkušenost, protože jsem zažil všechny fáze 
společnosti. Jak se musí přetvářet a jak musí měnit svoje  
organizační struktury, aby zvládla rychlý růst… To je ideál, ze 
kterého čerpám a využívám ho ve své práci, a ze zkušenosti  
vím, co bude firma potřebovat za dva roky.
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lopatka, dezinfekce a prostředek na mytí oken… Jak se 
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nebo kvalitněji než dosud. A jednoznačně tam musí být  
i ekonomický efekt. Jinak nemá změna smysl. A to je 
právě výhoda facility společnosti – lepší využití zdro-
jů. Představte si, že máte v Litoměřicích pobočku banky 
o velikosti 200 m2 a musíte tam mít paní, která banku  
v daný okamžik uklízí. V případě, že je to velká firma, bude 
mít v Litoměřicích pravděpodobně tři další zákazníky a do 
10 kilometrů další. Ona je vlastně schopná využít daného 
člověka daleko efektivněji jinde. To je věc, která se vám 
mnohem lépe plánuje ve velké firmě. Já jsem vždycky říkal, 
že je lepší mít 20 údržbářů než dva právě z toho důvodu, 
že se s nimi podstatně líp pracuje. To je zajímavé a zákaz-
níkům to dává logiku.
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uzávěrka a vyhodnocuje se, jestli se pracovalo dobře nebo 
ne. Ve veřejném a státním sektoru jsou tyhle věci složitější, 
většinou jsou to buď příspěvkové, nebo přímo rozpočtové 
organizace, které mají svá vlastní pravidla. Jsou trošku jiná 

než v soukromém sektoru, kde se například řeší problema-
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sti, znalosti, abyste těmto věcem mohl rozumět a nakládat  
s nimi. Navíc to musí být dobře zorganizováno, protože tam 
jsou nároky na organizování preventivních činností větší. 
Už to není jenom každý den, týden nebo jednou měsíčně, 
ale jsou tam pravidelné revize a servisní prohlídky… Podle 
mého názoru jde o nejsložitější část facility managementu.

Jak jste se stal prezidentem IFMA?
Zase se vrátím na konec. Firem, které dělaly skutečný  
facility management, bylo jen pár. Bylo to odhadem třicet  
lidí, kteří se na trhu samozřejmě potkávali. Tak jsem se 
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 seznámil s Ondrou Štrupem nebo s Michalem Viereckelem, což 
byla také významná osobnost, která na trhu tehdy půso-
bila. Tím pádem jsme se logicky, když vznikla IFMA, stali 
jejími členy. Začal jsem se tam organizovaně vyskytovat,  
a když se jednou za dva roky měnilo osazenstvo, jež působí  
v předsednictví IFMA, připadalo mi zajímavé se v ten 
okamžik podílet na tom, aby tato činnost byla organizo-
vaná. Myslím si, že každé podnikání by mělo mít nějakou 
platformu, aby byl člověk partnerem pro spoustu institucí. 
My jsme třeba vyjednávali s ministrem průmyslu a obchodu 
o lhůtách některých revizí, snažili jsme se definovat stan-
dardy úklidu a podobně. V okamžiku, kdy jste soukromá 
firma, tak se to těžko prosazuje, ale když jste profesní or-
ganizace, už to jde lépe... Další věcí, která mě zaujala, je, 
že v ČR facility management v podstatě existuje od 90. let, 
v Americe to bylo od konce 60. nebo začátku 70. let. Oni 
proti nám mají 25 let náskok, a to musí být znát. Je to celá 
jedna generace lidí, tím pádem to dělali profesionálněji. 
A vzhledem k tomu, že IFMA je organizace, která vznikla 
v Americe, připadalo mi zajímavé seznamovat se s jejich 
know-how. Chtěl jsem přinášet nejmodernější trendy, které 
v té době na trhu existovaly.

V čem byly největší rozdíly mezi námi a Amerikou?
V roce 2001 jsme vyhráli tendr na provozování všech budov 
České spořitelny, což bylo asi 960 budov po celé České  
republice. Získali jsme z toho 2/3 a celkově to bylo asi 
2,5 milionu m2 podlahové plochy. V okamžiku, kdy spadla  
„dvojčata“, tak jen ty dva samotné domy měly rozlohu  
10 milionů m2! Oni byli vlastně pětkrát větší než celá Česká 
spořitelna. Firmy, které tam prováděly facility management, 
jsou obrovské a musí mít opravdu dobrou organizaci, aby 
to zvládly.
Já jsem byl několikrát na Světovém kongresu facility mana- 
gementu. Tam se člověk potkal s velmi zajímavými lidmi. 
Například tam byl člověk, který po hurikánu Katrina velel 
zásahu a organizoval totálně zdevastované město. Mluvil 
o tom, jak dokázali letiště, které si zvolili jako základnu, 
předělat během dvou dní na nemocnici a jaké technické 
věci to obnášelo… Byl to takový krizový management  
v praxi a já jsem si odnesl spoustu věcí, které bylo možné 

použít i u nás. My jsme zažili povodně, které také vyžado-
valy trošku jiný styl řízení než normálně. Takové zkušenosti 
se vám vždy hodí.

Kam vedly vaše kroky od prezidentování v IFMA?
Aktivní roli v IFMA jsem opustil v roce 2010, protože nás 
tehdy koupila investiční skupina Penta. Já jsem odešel na 
Slovensko, kde jsem pomáhal řídit a organizovat AB Facility. 
Na tři a půl roku jsem vlastně vypadl z dění v České repub-
lice. Časem jsem byl ale z toho oboru unavený, a tak jsem 
odešel z facility managementu pracovat jinam. Rokem 2010 
se uzavřelo moje aktivní působení v IFMĚ v ČR a v roce 2014 
jsem začal dělat trochu jinou činnost než jen správu budov.
Bývalý kolega Marek Unčovský, který založil společnost RN 
Solutions, hledal lidi, kteří by mu pomohli společnost řídit, 
protože se začínala zvětšovat. A tak jsme se domluvili a od 
té doby působím v RN Solutions. Je to investiční skupina – 
firma, která kupuje jiné firmy. Tím, že jsem zažil budování 
firmy od úplně maličké po obrovskou, snažím se firmě RN 
Solutions pomoci, aby překonala lokální bariéru. Většina 
společností skončí v Praze a už se jim nechce jít dál, nebo 
skončí v jednom oboru a do jiného se jim nechce… My se 
snažíme dobře fungující firmy uchopit a dát jim nový im-
pulz, aby se dostaly na vyšší úroveň poskytování služeb.

Na které firmy se soustředíte?
Máme heslo: „Investujeme do toho, čemu rozumíme.“ V ten-
to okamžik působíme ve třech oborech, které jsme si vybra-
li. Jedním z nich je podniková energetika, která úzce souvisí 
s facility managementem, protože jsou to především tech-
nická zařízení budov. Druhý obor je gastrozařízení, obecně 
gastrobusiness, ale ve smyslu vybavování a poskytování 
technologií. Třetí je developerská činnost, což znamená 
výstavbu a přípravu projektů, které jsou momentálně  
v běhu. Já jsem přišel proto, abych pomohl rozběhnout 
energetickou divizi, a dnes působím jako koordinátor  
a provozní ředitel na úrovni celé skupiny. Snažím se, aby 
jednotlivé organizace spolupracovaly a vše jsme řídili 
dobře a efektivně.

TEXT  Martina Kymrová   

FOTO Archiv Bohuslava Kyjánka
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KONFERENCE

také neustálý přehled o veškerých tren-
dech a novinkách. Facility manageři 
by se proto měli neustále vzdělávat  
a zdokonalovat své znalosti, aby ne- 
zůstali pozadu. Způsobů, jak toho do 
cílit, je samozřejmě mnoho – ovšem jed- 
ním z nejefektivnějších z nich jsou pre- 
zenční školení a konference, které, kro-
mě debaty s odborníky z praxe, nabí- 
zí také možnost výměny zkušeností  
s kolegy z oboru. Tyto zkušenosti totiž 
ani z té nejpraktičtější knihy nevyčtete.

Nakladatelství FORUM pořádá ško-
lení, dlouhodobé kurzy a konference 
určené přesně k těmto účelům. Vždy 
sází na praktickou formu při předávání 
informací, díky které je vše srozumi- 
telné a snadno aplikovatelné v praxi. 
Na českém trhu je Nakladatelství  
FORUM navíc již 15 let, a má tedy 

mnoho zkušeností se zajištěním 
vzdělávacích akcí pro soukromé pod-
niky i veřejné organizace.

Pod záštitou odborné publikace  
Manuál provozovatele budovy každo- 
ročně pořádá konferenci určenou  
pro správce budov. Nadcházející  
7. ročník nese název Správa budovy  
v roce 2020: TZB, BIM, BOZP, do-
kumentace a koná se 17. října  
v Praze v Hotelu Olympik. Tento- 
krát se akce zaměří na revoluční 
změny v revizích technických zařízení 
a novinky v BOZP a PO v roce 2020. 
Odborníci také prozradí, na co si  
v příštím roce posvítí kontroly inspek- 
ce práce, jakou dokumentaci musí  
správci budov povinně vést a kdy se 
vyplatí využívat energetické služby 
se zárukou (EPC) či BIM. Konference 
je určena správcům majetku i budov,  

facility managerům, technikům a ve-
dení firem a organizací. Přínosná bude 
pro každého, kdo vlastní či spravu-
je nebytové prostory, ať už se jedná  
o budovy soukromé či veřejné.

A co se účastníkům minulého 
ročníku konference líbilo nejvíce? 
„Přednášky na vysoké úrovni“, „mno-
ho informací v krátkém čase“, „prak-
tické příklady a rady“, „aktuální témata  
a odborníci z daných oborů“, „celkově 
velice přínosné“.

Připojte se také k řadě spokojených 
účastníků a nenechte si ujít říjnové 
setkání facility managerů, kde nesmíte 
chybět! Pro více informací navštivte 
webové stránky Nakladatelství FORUM:  
www.forum-media.cz/facility. 
Těšíme se na vás!

TEXT  Ing. Marcela Konečná

FOTO  Ing. Adéla Apltauerová

Rozvoj facility managementu a do něj  
spadající správy nemovitostí se v po- 
sledních letech významně zrychlil. 
Také požadavky uživatelů jsou stále 

náročnější spolu s tím, jak se zdoko- 
nalují stavební a technologické po- 
stupy a vybavení až na úroveň chytrých 
staveb s takřka pasivní energetickou 

spotřebou a dokonalým řešením inte- 
riérů. Tento dynamický obor tedy 
vyžaduje nejen orientaci v aktuálních 
právních předpisech a normách, ale 

Prezenční vzdělávání je 
pro facility managery nezbytné 
Také při správě budov nestíháte sledovat veškeré legislativní změny i nejnovější 
trendy? Nejste sami, být neustále v obraze v takto rychle se rozvíjejícím oboru je téměř 
nemožné. Pomocnou ruku nabízí odborné setkání plné užitečných rad a vychytávek!
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niky i veřejné organizace.

Pod záštitou odborné publikace  
Manuál provozovatele budovy každo- 
ročně pořádá konferenci určenou  
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Odborníci také prozradí, na co si  
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ce práce, jakou dokumentaci musí  
správci budov povinně vést a kdy se 
vyplatí využívat energetické služby 
se zárukou (EPC) či BIM. Konference 
je určena správcům majetku i budov,  

facility managerům, technikům a ve-
dení firem a organizací. Přínosná bude 
pro každého, kdo vlastní či spravu-
je nebytové prostory, ať už se jedná  
o budovy soukromé či veřejné.

A co se účastníkům minulého 
ročníku konference líbilo nejvíce? 
„Přednášky na vysoké úrovni“, „mno-
ho informací v krátkém čase“, „prak-
tické příklady a rady“, „aktuální témata  
a odborníci z daných oborů“, „celkově 
velice přínosné“.

Připojte se také k řadě spokojených 
účastníků a nenechte si ujít říjnové 
setkání facility managerů, kde nesmíte 
chybět! Pro více informací navštivte 
webové stránky Nakladatelství FORUM:  
www.forum-media.cz/facility. 
Těšíme se na vás!

TEXT  Ing. Marcela Konečná

FOTO  Ing. Adéla Apltauerová

Rozvoj facility managementu a do něj  
spadající správy nemovitostí se v po- 
sledních letech významně zrychlil. 
Také požadavky uživatelů jsou stále 

náročnější spolu s tím, jak se zdoko- 
nalují stavební a technologické po- 
stupy a vybavení až na úroveň chytrých 
staveb s takřka pasivní energetickou 

spotřebou a dokonalým řešením inte- 
riérů. Tento dynamický obor tedy 
vyžaduje nejen orientaci v aktuálních 
právních předpisech a normách, ale 

Prezenční vzdělávání je 
pro facility managery nezbytné 
Také při správě budov nestíháte sledovat veškeré legislativní změny i nejnovější 
trendy? Nejste sami, být neustále v obraze v takto rychle se rozvíjejícím oboru je téměř 
nemožné. Pomocnou ruku nabízí odborné setkání plné užitečných rad a vychytávek!

KONFERENCE
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Budova byla navržena tak, aby bylo 
možno snižovat využívání technických 
zařízení jen na nezbytný rozsah, a bylo 
tak možné maximálně šetřit energii. [
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Nová budova 
centrály ČSOB 
v Praze-Radlicích
ČSOB odstartovala před více než deseti lety vlnu 
stěhování bankovních domů mimo centrum hlavního 
města. Nechala si podle návrhu architekta Josefa Pleskota  
v Radlicích postavit nové sídlo, do kterého se v roce 2007 
nastěhovalo cca 2700 zaměstnanců. V roce 2019 k němu 
v téže lokalitě přibyla druhá budova, která svým koncep-
tem, architektonickým a technickým řešením studia bratří 
Chalupových vytváří spolu s Pleskotovou budovou kam-
pus a dále jej kvalitativně i funkčně obohacuje. Zatímco 
první budova získala ve své době jako první environ-
mentální certifikaci LEED Gold, její mladší partnerka cílí 
na LEED Platinum. A čím je budova výjimečná z hlediska 
svého provozu? 

BIM pro výstavbu a zejména  
provoz

Nová budova kampusu ČSOB byla vypro-
jektována a jako jedna z prvních v ČR bude 
také dlouhodobě provozována v  systému 
BIM (Building Information Management). 
Veškeré technologie a jednotlivé výrobky 
jsou v  BIM také nastaveny. V  tomto systé- 
mu je vložena veškerá dokumentace a lze 
snadno vytvořit dlouhodobý plán revizí  
a sledovat platnost všech certifikátů. Díky 
čipům RFID, které jsou na jednotlivých 
technologiích a jejich elementech osazeny, 
může facility manager sledovat jejich lokali-
zaci a aktuální stav tak, že prochází s table-
tem a čtečkou prostorem a jednotlivé údaje 
se mu promítají v digitální podobě prostřed-
nictvím mobilní aplikace Archibus na obra-
zovce, přičemž data a dokumenty poskytuje 
Archibusu komplexní model BIM. Banka má 
vlastní inženýry budovy, a to jak pro staveb-
ní část, tak pro TZB. Facility management se 
zajišťuje externě.  

Kampus ČSOB disponuje robustním BMS 
systémem spravovaným z technického velí-
na, nicméně budova byla navržena tak, aby 
bylo možno snižovat využívání technických 
zařízení jen na nezbytný rozsah, a bylo tak 
možné maximálně šetřit energii. Výjimečná 
pozornost byla věnována systému chlazení/
vytápění a také odvětrávání. Přispívají k te-
pelné pohodě lidí, kteří v  budově pracují  
a kteří ji navštěvují.      

Jak na čerstvý vzduch? 

Budova má díky architektonické koncepci 
severojižní orientaci fasád uspořádání uzpů- 
sobené pro přirozené větrání budovy. 
„V radlickém údolí výrazně převládají západ-
ní větry. Využíváme je především v hlavním 
atriu, které má velký podstřešní prostor, 
navíc orientovaný tak, aby bylo proudění, 
tedy tlak a sání venkovního vzduchu, využi-
to k  odvětrání teplého a odpadního vzdu-
chu z interiéru,“ uvádí architekt Ivo Koukol, 
který v  rámci příprav a realizace projektu 

PROJEKT
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zastupoval investora, a doplňuje: „Fasáda 
nové budovy umožňuje přirozené větrání 
jak každého pracoviště, tak provětrávání 
veškerých prostor budovy. Systém auto-
maticky řízených a specificky rozmístěných 
oken a otvírek pracuje s vnějším vzduchem 
celoročně. V době přijatelných venkovních 
teplot jsou vnitřní prostory větrány pouze 
okny a vzduchotechnické jednotky nejsou 
vůbec spouštěny. Je tak nejen důsledně 
využíván energetický potenciál mas vněj- 
šího vzduchu pro aktuální vnitřní klima 
a předchlazování konstrukcí, ale rovněž 
k přímému přívodu vnějšího, neupraveného 
vzduchu, což je fyziologicky důležitý faktor.“  

A co tepelné hospodářství?     

Nová budova ČSOB má kompletní a na 
celoroční provoz vyladěný systém chla-
zení a vytápění, který vychází z prostorové  
orientace budovy (a tepelných zisků a ztrát 
v  jejích jednotlivých částech v závislosti na 
orientaci vůči světovým stranám) a maxi- 
málně využívá geotermické zdroje energie.  
V budově není kotelna, zdroji tepla a chla-
du jsou tepelná čerpadla a k  vytápění se 
dále využívá důsledná rekuperace tepla  
z vnitřních zdrojů. Ale nechme opět pro- 
mluvit Ivo Koukola.

Geotermická energie 
ze systému zemních vrtů    

Tepelná čerpadla získávají teplo (či ho 
budovu zbavují) prostřednictvím systému 
170 zemních vrtů, z  nichž každý je 150 m 
hluboký. Rozsah tohoto pole nemá v  ČR 
srovnání, a budova tak patří mezi dvacítku 
evropských budov dané kategorie s  touto 
špičkovou technologií. Množství energie 
získávané ze zemního masivu je prakticky 
dostatečné také pro letní chlazení. Pouze 
v  době tropických teplot se počítá s  tím, 
že chladicí výkon může podpořit nevelký 
hybridní chladicí agregát. Pro vytápění  
a chlazení se využívají sálavé systémy,  
které jsou zabudovány do stropu a v expo- 
novaných místech jsou doplněny o sa- 
mostatné sálavé panely. 

Vrtné pole slouží nejen pro čerpání  
energie, ale zároveň také pro její dlou- 
hodobé ukládání. V  letním období je  
v  něm ukládána tepelná energie  
a v  zimním období je naopak teplo od- 
čerpáváno. Zemní masiv, jenž je systé- 
mem ohřátý v letním období, lze účinněji 
využívat pro vytápění při nástupu zimy, 
a naopak zase v  zimě ochlazenou hmo-
tu lze efektivněji využít pro chlazení na 
počátku léta. 

Na rozdíl od použití klasických chladicích 
systémů, které odvádějí přebytečné teplo 
do ovzduší, je jeho ukládání v letních dnech 
do země daleko ohleduplnější k okolnímu 
prostředí, protože nedochází k  dalšímu 
zvyšování teplot vzduchu v  okolí budovy  
a v lokalitě.

Krátký tepelný cyklus 
v režimu den a noc  

Podobným, avšak mnohem kratším cyklem 
je tepelný cyklus den a noc. Budova jej umí 
rovněž využít, a to prostřednictvím aku-
mulační schopnosti a tepelné setrvačnosti 
vnitřních konstrukcí, zejména železobe- 
tonových stropních desek, a spolu s  nimi 
také veškerých hmot uvnitř objektu. 

V  kancelářské budově musí vzhledem 
k uživatelské zátěži k chlazení vnitřních pro- 
stor na příznivou teplotu v denní, pracovní 
době docházet prakticky po 8–9 měsíců 
v roce. Po většinu tohoto období je přitom 
k  dispozici dostatek venkovního chladu 
v  noci, neboť jen výjimečně noční teploty 
neklesají pod 20 °C. 

PROJEKT

Tepelná čerpadla získávají teplo 
prostřednictvím systému 170 zemních vrtů, 
z nichž každý je 150 m hluboký. Rozsah 
tohoto pole nemá v ČR srovnání.[
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Jímání a redistribuce nočního chla-
du do denních hodin probíhá kombinací 
přirozeného větrání a volného chlazení. 
Řízeným otevíráním vybraných oken je 
možno zdarma předchladit objem vnitřního 
vzduchu a veškeré povrchy v interiéru. Vedle 
toho je možno aktivně chladit také masivní 
stropní desky tak, aby následující den mohly 
radiací udržovat příznivé nižší teploty pro- 
středí po celou pracovní dobu.

V neposlední řadě budova využívá také 
nerovnosti tepelných zisků a ztrát mezi pro-
tilehlými, k  opačným světovým stranám 
orientovanými průčelími a interiéry. V pře- 
chodném období je totiž třeba za slunného 
dne prostory u jižních fasád spíše chladit, 
zatímco prostory u fasád severních ještě 
dotápět. Zjednodušeně, prostřednictvím 
zásobníků je možno přebytečnou energii 
z  prostor u jižních fasád distribuovat do 
prostor severních.

Vzhledem ke zmíněným, prakticky celo- 
ročním přebytkům tepla ČSOB vybudova-
la také energetické propojení se sousední, 
starší budovou ČSOB, což umožní poskyt- 
nout vzájemné dodávky mezi budovami, 

a optimalizovat tak průběžně využívání  
a zátěž odlišných zdrojů v obou budovách. 
Toto propojení také dovolí aplikovat cyk-
ly ukládání a redistribuce energie na obě 
budovy. Přestože na propojení nejsou oba 
objekty nijak závislé, je mimo jiné také 
zajímavé pro snížení provozních rizik, ne-
boť přináší žádoucí zálohování chlazení  
a vytápění obou budov a současnou di-
verzifikaci zdrojů energie. Očekává se, že  
vyjma zvláště chladných či teplých období 
roku bude moci být případný výpadek 
topení nebo chlazení v  jedné z  budov (ať 
už plánovaný, či mimořádný) nahrazen 
zásobováním z druhé budovy.

Cíl: nejvyšší environmentální 
certifikace LEED Platinum 

Energetické hospodářství tvoří kolem 20 %  
požadavků v  rámci LEED certifikace a no- 
vá budova ČSOB dosahuje díky výše 
popsaným systémům na úsporu energie 
až ve výši 74 % v  porovnání se standard-
ním objektem podle metodiky ASHRAE. 
K  tomu se přidává další významný aspekt, 

a to minimalizace spotřeby pitné vody díky 
úsporným armaturám. 

K dalším sledovaným oblastem v  rámci 
certifikace patří také podpora alternativních 
způsobů dopravy (vedle MHD také kola  
a elektromobily). A zaměstnanci jistě ocení 
systém zelených střešních teras, které jsou 
určeny k relaxaci a sportu, a najdete tu mimo 
jiné hřiště pro street basketbal. Mnohem  
významnější je však skutečnost, že střechy 
s mocností zeminy až 1,5 m a množstvím 
střední i vysoké zeleně mají obrovský re-
tenční potenciál a jimi zadržovaná dešťová 
voda napomáhá příznivě ovlivňovat mikro- 
klima v  bezprostředním okolí budovy. Na 
zalévání venkovní zeleně, pokud to je pro 
příliš suché počasí zapotřebí, se využívá 
dešťovka, která je jímána v  akumulačních 
nádržích. 

Ivo Koukol upozorňuje, že procházku 
vzrostlou střešní zahradou si bude možné 
skutečně užít nejdříve za tři roky, kdy 
všechny rostliny a stromy povyrostou a vy- 
tvoří dostatečnou zelenou masu, která 
naváže na sousední zeleň na svazích 
radlického údolí. 

TEXT Markéta Miková  FOTO Archiv ČSOB

PROJEKT

Zaměstnanci jistě ocení systém 
zelených střešních teras, které 
jsou určeny k relaxaci a sportu.[
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Workplace trendy: Konec mýtů 
o kancelářích v Čechách
Práce se mění a s ní i pracovní prostředí. Pokud se nemění, stává se nemo- 
derním. Strategie pracoviště se dříve zabývala pouze počtem pracovních 
míst a zasedacích místností a redukováním nákladů. Dnešním standardem 
jsou budovy s certifikáty LEED a BREEAM, které tato šetrná energetická 
opatření v budovách zajišťují. Tak jednoduché to však ve dnešní době není. 
Šetřit náklady a myslet na ekologii už nestačí. Dnešní společnosti vědí, že 
potřebují vytvářet takové pracovní prostředí, které bude schopné přilákat 
ty nejlepší talenty, přizpůsobit se proměnlivé demografické situaci pracovní 
síly a zlepšovat pohodlí zaměstnanců. Toto všechno musí pracoviště splňo-
vat s ohledem na náklady a také na čím dál více konkurenční prostředí pra-
covního trhu. Není to snadný úkol. Jak má tedy takové pracoviště vypadat 
a co vlastně zaměstnanci očekávají? 
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Všechno, na co jste se chtěli 
zeptat ohledně open planu

Každý chce něco jiného a všechny naše 
požadavky závisí na našem rytmu a charak-
teru práce, odvíjejí se od našich pracovních 
návyků – jsou tedy individuální. Podívej- 
me se však na několik zajímavých faktů  
o práci v  open planu, například na statis-
tiku. Více než 50 % lidí pracujících v  open 
space kancelářích totiž zaslechne během 
práce důvěrné rozhovory jiných kolegů. 
V  otevřené kanceláři nás podle průzkumu 
něco nebo někdo vyruší v průměru každých 
11 minut. Co se týká setkávání v kanceláři, 
které je vnímáno jako nezbytná součást 
úspěšné spolupráce mezi kolegy, ukazuje 
statistika studie Harvardské univerzity z roku 
2017, že za propadem osobní komunikace 
souvisí se zvýšením elektronické interakce 
mezi zaměstnanci. Co tedy dělat, abychom 
byli všichni spokojeni, a zároveň se potkávali 
v kanceláři, komunikovali spolu a zároveň se 
dokázali soustředit? 

Jaké procento otevřených kancelářských 
prostor je potřeba? Jak skloubit tyto růz-
norodé potřeby se stávajícimi prostory a kde 
je nejsnazší udělat kompromis? V současné 
době je běžným standardem, že pracovní 

stoly tvoří cca 60 % užívané plochy kanceláří 
a zbývajících 40 % slouží dalším funkcím 
pracovního prostředí a pracovních aktivit 
- roste podíl malých zasedacích místností 
s  kapacitou do šesti osob a upouští se od 
velkých konferenčních prostor, které často 
neefektivně zabírají místo v kancelářích a vy- 
užívají se v  plné kapacitě jen několikrát 
do roka. Je běžné, že pro větší celofiremní 
schůzky (townhall meeting) se využívá 
například prostor business lounge. Takový 
společný prostor „business lounge“ (pros-
tor spojující funkci kuchyně, neformálního 
sezení a relaxace) vytváří dnes srdce firmy, 
kde se zaměstnanci potkávají napříč pozice-
mi a funkcemi, mohou rychle a neformálně 
vyřešit pracovní problémy, kvůli kterým by 
se jinak scházeli v  dohodnutých časech,  
a mohou strávit kvalitně čas mimo open 
plan nebo vyřešit telefonní hovor, kterým by 
jinak rušili ostatní kolegy na pracovišti. 

Náš zaměstnanec – náš pán

Zapojení zaměstnanců do tvorby pracov- 
ního prostředí je ve dnešní době základem 
úspěchu plánované změny ve firmě. Zpět-
ná vazba z  analýz, které pro své klienty 
dělá oddělení Workplace Advisory české 

pobočky poradenské realitní kanceláře 
Colliers International, ukáže managementu 
firmy skutečné požadavky zaměstnanců 
na pracovní prostředí, jejich očekávání, 
spokojenost či nespokojenost nejen 
s  kancelářemi, ale také s  lokalitou firmy, 
pracovními procesy a interní komunikací 
a s tím spojené další faktory. Nezávislý po-
radce se tak často dozvídá od zaměstnanců 
více než management v přímé komunikaci 
s podřízenými. 

Firmy se dnes snaží usnadnit a zpříjemnit 
pobyt v kanceláři vytvářením komunitního 
prostředí. Se změnou přístupu k práci a vý- 
vojem technologií, které umožňují práci 
odkudkoli, je nutné vytvořit pro zaměst-
nance 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“. 

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout větší 
spokojenosti zaměstnanců, je zavedení 
takzvaného „concierge modelu“ nebo „ko-
munitního managera“. Úkolem concierge/
komunitního manažera je starost o zaměst-
nance, organizace jejich denních záležitostí, 
organizace firemních akcí pro zaměstnance, 
ať už v  kancelářích firmy, nebo mimo 

PROPERTY

Jana Vlková
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ně. Touto podporou firma umožní svým 
zaměstnancům soustředit se na práci a ve 
výsledku být produktivnější. Takový komu-
nitní manažer dovede zařídit třeba opravu 
auta nebo lístky do kina či firemní turnaj  
v tenisu… 

Tento model je dnes v  zahraničí často  
implementován u větších korporací a na- 
pomáhá k  vytváření maximálního po-
hodlí zaměstnanců. U nás ještě není zcela 
fungující a velké firmy s  jeho zavedením 
začínají. Nicméně v  Colliers očekáváme, že 
se u nás může častěji objevovat v  příštích 
letech.  Tento model pomáhá zlepšit pocit  
sounáležitosti zaměstnance s  firmou a při- 
spívá ke snížení fluktuace pracovníků. 

S  podobnou pozicí se dnes běžně se- 
tkáváme u co-workingových center, a WPA 
tým Colliers považuje tento trend za přida-
nou hodnotu každé firmy, která jej nabízí. 

Zážitkové kanceláře

„Trendem je dnes jednoznačně vytvořit 
kancelářský prostor sloužící nejen pro práci, 

ale jeho prostředí má podporovat setkávání 
zaměstnanců, jejich inspiraci, výměnu infor-
mací a zároveň i relaxaci,“ říká Jana Vlková. 
„Když jsou tedy zaměstnanci v práci, chce- 
me pro ně vytvořit prostor, kde se budou  
cítit ještě lépe než doma.“

Za poslední rok a půl v Colliers oslovili 
více než 1500 zaměstnanců v ČR. Z realizo-
vaných průzkumů vyplývá, že zaměstnanec 
chce kombinovat práci z kanceláře zároveň 
s prací „odkudkoli, nejen z  domova“, což 
znamená, že pracovní prostředí kanceláře 
by mělo odpovídat domácímu „home 
feelingu“ a současně nabídnout zaměst-
nancům potřebné technologické vybavení, 
které v  domácím prostředí není běžné –  
kvalitní monitory pro práci, nejmodernější 
audiovizuální techniku pro videokonfe- 
rence a vzdálenou komunikaci, případně 
prostředí, kde je snadné si s kolegy vyměnit 
potřebné informace a kde jsou podpo- 
rovány kreativita a inspirace. Většina zaměst-
nanců dnes potvrzuje, že kancelář pro ně 
není inspirativním prostředím a nepod-
poruje inovativní myšlení. Přitom dnešní 

práce vyžaduje vytváření nových postupů 
a přístupů a kreativita je v  určité formě 
součastí téměř každé náplně práce. Je tedy 
důležité prostřednictvím dobře navržených 
kanceláří podporovat zaměstnance a jejich 
inovativní přístup k pracovním úkolům.

Zároveň je důležité poskytnout lidem 
zážitek navíc. Příkladem již dnes nemusí být 
třeba kulečníkový stůl nebo vybavení pro 
stolní tenis. Pokud to zaměstnanci neočeká-
vají, může být takové vybavení pro firmu 
zbytečnou investicí. Někdy může být pro 
zaměstnance zajímavé občerstvení zdar-
ma v  kanceláři, menší firemní akce, kde je 
možné dozvědět se o práci kolegů a vyměnit 
si zkušenosti, nebo prostor pro sportovní  
aktivity v  menším rozsahu (nemusí se jed- 
nat o plně vybavené fitness centrum, ale jen 
prostor pro sportovní work-out). Součástí 
změny pracovního prostředí je často 
zpřístupnění střech kancelářských budov 
pro aktivity zaměstnanců. Pokud je terasa 
dobře upravena a pokryta firemním wi-fi 
signálem, je možné na ní i plně pracovat,  
relaxovat. Často se dnes setkáváme 
například s týmovým nebo i rodinným gri-
lováním na terase budovy. Příkladem je 
pražské BB Centrum, kde všechny budovy 
již nabízejí nebo v  blízké budoucnosti 
budou nabízet zelené terasy s komfortním 
vybavením pro klienty.

Ultimátní X-faktor

U každého představuje wow faktor něco 
jiného. Poradenský tým WPA v  Colliers se 
shoduje na jedné věci: budovy se dnes určite 
staví se záměrem budování a vytváření ko-
munity. Když se budovy staví jako samostat-
ný objekt, nedokáže to zaměstnance tolik 
oslovit. Je důležité, že nemluvíme jenom 
o budovách, kde sídlí tři čtyři firmy, nýbrž 
o komplexu, kde se něco vytváří. Něco, na 
čem záleží. Někam patřit je pro mladé lidi 
dnes víc než jen důležité. 

„The Park na pražském Chodově fungu-
je také jako komunita,“ uvádí příklad Jana 
Vlková. „Organizuje sportovní turnaje, má 
komunikační platformu o službách v kom-
plexu a umožňuje zaměstnancům strávit 
v prostředí kancelářského komplexu více 
času než jen mezi příchodem do práce  
a odchodem.“ Proto radíme developerům, 
aby při přípravě svých projektů mysleli na 
přidanou hodnotu, kterou jejich projekt po- 
skytne jejich klientům, ale i sousedům, kteří 
již v lokalitě žijí nebo pracují. 

TEXT Katarína Karmažinová  FOTO Colliers

PROPERTY

Jana Vlková
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ČSPÚ – nabídka vzdělávání pracovníků údržby.
Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby
dle normy ČSN EN 15628:2015 Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby v následujících kurzech.

Kurzy jsou vypisovány 1x ročně v období listopad – duben a jsou zveřejněny na webu.

A. Kurz Manažer údržby je harmonizovaný s požadavky EFNMS, akreditovaný MŠMT a zakončený akreditovaným certifikátem.

Kurz je možno využít pro rekvalifikaci pracovníků.

Cílová skupina: Manažeři údržby, asset manažeři, facility manažeři, vedoucí údržby, hlavní mechanici, TPM facilitátoři apod.  

s vysokoškolským i středoškolským předchozím vzděláním.

B. Kurz Technik údržby -  Komplexní vzdělávání a trénink Technika údržby v České republice, harmonizovaný s požadavky 

Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) a s plnohodnotným personálním certifikátem poskytuje Česká 

společnost pro údržbu (ČSPÚ). Kurz Technik údržby je harmonizován s kurzem Manažer údržby (MÚ) tak, že je umožněno absol-

ventům TÚ pokračovat v nástavbovém studiu a získat plnohodnotný certifikát MÚ v některém z následujících běhů.

Cílová skupina: Technici údržby se středoškolským i vysokoškolským vzděláním se zaměřením na informační systémy, tvorbu 

programů údržby, provozní spolehlivost strojů, technickou diagnostiku, prediktivní údržbu a technologii údržby.

C. Kurz – Mistr údržby - Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje jediné a komplexní vzdělávání a trénink Mistra údržby 

v České republice, harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS). 

Cílová skupina: mistři údržby 

Více info na www.udrzba-cspu.cz

ČSPÚ – nabídka vzdělávání pracovníků údržby.

Alstanet slaví 20 let!

V roce 1999 dva společníci Aleš Choutka a Stanislav Štědrý založili softwarovou společnost Alstanet, s. r. o. Přestože  
v té době byl internet pomalý, zvolili jsme jako uživatelské prostředí webové rozhraní a zpětně to vnímáme jako velmi 
nadčasové rozhodnutí. Celou dobu působíme jako menší, ale velmi flexibilní tým, který je rychlý jak v návrzích řešení, 
tak i v jejich realizaci.

Původně intranetové řešení pro komerční společnosti i veřejnou správu se rychle transformovalo do moderní plat-
formy AMC a vzniklo profesionální CAFM řešení. Vždy jsme se soustředili na aktivní podporu řízení FM procesů, nikoliv 
jen na základní pasportizaci. Za dvacet let jsme vyvinuli velmi širokou nabídku jednotlivých modulů aplikace AFM, 
která oslovila a získala již více než 110 klientů. Dnes máme nejširší pokrytí oblastí FM na trhu a každý rok vstupujeme 
do dalších měkkých FM procesů, např. z oblasti HR, majetku, controllingu atd.

Těší nás, že někteří z našich klientů jsou s námi již od našeho založení v roce 1999 a za těch uplynulých dvacet let 
nás žádný klient neopustil. Touto cestou bychom rádi všem našim klientům a partnerům poděkovali za dlouholetou 
spolupráci.
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Postavení a význam 
bezpečnostního managementu 
se zaměřením na „měkké cíle“
Na názor významu bezpečnostního managementu při ochraně objektů, co jsou vlastně 
měkké cíle, jak přistupovat k jejich ochraně, co by se nemělo podcenit či jaké pomoci 
mohou organizace v této souvislosti využít, jsme se zeptali Mgr. Šárky Zamykalové, 
tajemnice České asociace bezpečnostních manažerů, která se pohybuje v oblasti bez-
pečnosti již 15. rokem a čerpá ze zkušeností jak z komerčního, tak ze státního sektoru.

Jaký je váš názor na roli bezpečnostního 
managementu při ochraně zájmových 
objektů? 
Bezpečnostní management je nesporně 
rozhodujícím a měl by být hlavním článkem 
v  systému zajištění ochrany vyčleněných, 
zájmových objektů. Chráněné objekty 
můžeme rozdělit z  hlediska možného na-
padení do dvou základních kategorií – tzv. 
„TVRDÉ CÍLE“, které představují důležité  
a strategické objekty, jako jsou např. jader- 
né elektrárny, výrobní průmyslové kapa- 
city, telekomunikační objekty, vodárny, 
plynárny, dopravní struktury, informační 
centra… atd., a na tzv. „MĚKKÉ CÍLE“, které 
bych následně ráda rozebrala v rozhovoru. 

Obecně můžeme říci, že předmětem 
ochrany u „tvrdých cílů“ jsou především ma-
teriální hodnoty, jejichž napadením a po- 
škozením mohou vzniknout značné škody,  
které mají přímé a vážné ekonomické 
následky, případně výrazné škody v  infor-
mačních zdrojích a kapacitách. Oproti tomu 
předmětem ochrany „měkkých cílů“ jsou 
především lidé a jejich ochrana před násil-
nými, zejména teroristickými útoky, takže 
v daném případě se jedná o přímou ochra-
nu lidských životů. Z  toho důvodu je tato  
kategorie velice  „citlivá“ a společensky veli- 
ce významná. 

Můžete tedy pro naše čtenáře blíže po- 
psat, jaké objekty se řadí mezi „měkké 
cíle“ ?
Primární charakteristikou „měkkého cíle“ 
je vysoká koncentrace osob v  prostorově 
vymezeném prostředí. V  naprosté většině 
případů se jedná o všeobecně dostupná 

místa. Jako příklad můžeme uvést obchod-
ní centra, školy, nemocnice, letiště, nádraží, 
pěší zóny, muzea, divadla nebo festivaly 
apod. Ze samotného charakteru těchto ob-
jektů již jasně vyplývá, že předmětem útoku 
jsou lidé, a ne materiální hodnoty. Můžeme 
tedy říci, že při napadení MC vždy dochází 
k  velice vážnému ohrožení lidských životů  
i k  přímým lidským ztrátám. Lidské ztráty 
jsou při takovém napadení nejen ohrom-
nou lidskou tragédií, ale představují i velké 
společenské poškození a narušení bez-
pečnosti celé společnosti. 

Jaké jsou podle vás nutné předpoklady 
k zabezpečení účinné ochrany „měkkých 
cílů“?
Za základní v tomto směru považuji správ-
nou volbu a realizaci efektivních preven-
tivních a kontrolních opatření. Ke každé 
identifikaci hrozby u MC se můžeme řídit 
základními otázkami vycházejícími z me- 
todiky MVČR coby garanta této problema-
tiky, Základy ochrany měkkých cílů jsou 
následující: Co chci chránit? Proti komu  
chci své hodnoty chránit? Jakým způso- 
bem tyto jednotlivé zdroje hrozeb útočí?

To znamená, že za zcela rozhodující mo-
ment, který se nesmí podcenit ve vztahu  
k ochraně měkkých cílů, považuji u každé- 
ho objektu provedení kvalifikovaného vy-
hodnocení tzv. „slabých míst“, tzn. kvalitní 
realizaci analýzy rizik a v návaznosti na to 
předložení návrhů na provedení KON- 
KRÉTNÍCH PREVENTIVNĚ BEZPEČNOST-
NÍCH OPATŘENÍ s důrazem na vysokou míru 
rizika v případě časového prodlení. V takové 
analýze samozřejmě nesmí chybět identifi- 
kace slabých míst v oblasti IT, protože řádné 
naplnění informační a kybernetické bez-
pečnosti je prvek, který může v některých 
případech možného útoku sehrát velmi 
klíčovou roli. 

Právě zde vidím rozhodující význam  
a nenahraditelnou roli bezpečnostního ma- 
nagementu, který musí v úzké součinnosti 
s  odbornými specialisty připravit a realizo-
vat účinná preventivní i zásahová opatření 
k předcházení a zamezení napadení. 

A proto tím, co sehrává významnou roli 
v ochraně měkkého cíle, je zcela jistě pozice 
bezpečnosti v každém daném případě. 
To, jakou důležitost jí organizace věnuje  
a jakou prioritu a podporu dávají bezpeč- 

Za zcela rozhodující moment, který se nesmí 
podcenit ve vztahu k ochraně měkkých cílů, 
považuji u každého objektu provedení  
kvalifikovaného vyhodnocení „slabých míst“,  
tzn. kvalitní realizaci analýzy rizik.[



4 | 2019  FACILITYMANAGER 33

BEZPEČNOST



FACILITYMANAGER  4 | 201934

BEZPEČNOST

nosti statutární orgán a společnost, je vlast-
ně základním předpokladem pro řádné za-
jištění ochrany jakéhokoliv objektu. 

To znamená, že podle vás se nahlíží na 
bezpečnost s nedostatečnou důležitostí? 
Určitě to nemůžeme říci takto plošně. Jsou 
organizace, které řeší otázku bezpečnosti 
s plnou zodpovědností a profesionalitou, 
mnohdy jednoduše a velmi funkčně. Jsou to 
organizace, jejichž management považuje 
otázku ochrany majetku a osob ve svém ob-
jektu za prioritní. Bohužel se však setkávám  
i s opakem a v rámci diskusí se shoduji s mno-
ha odborníky na danou bezpečnostní prob-
lematiku v tom, že důležitost bezpečnosti 
v některých organizacích je snižována a její 
význam podceňován. Dodnes existují orga- 
nizace, které vůbec nemají v  organizační 
struktuře pozici bezpečnostního manažera 
a řeší pouze BOZP a požární ochranu. Čas-
to se setkávám s  praxí, že je bezpečnostní 
manažer řazen ve struktuře organizace pod 
vybrané pozice, např. personální, provozní, 
technické apod. A pokud toto dopustí sám 
statutární orgán organizace, tak nejenže 
bezpečnost „degraduje“, ale zároveň podle 
mě vůbec nechápe, jak významnou úlohu 
představuje bezpečnost pro organizaci i pro 

něj samotného. Nelze nezmínit, že v každém 
případě za jakoukoli „mimořádnou situaci“  
v  objektu nese osobní zodpovědnost 
především ten, komu objekt patří, nebo 
ten, kdo za její bezproblémový, bezpečný 
provoz osobně zodpovídá. A tím je vždy 
konkrétní statutární orgán. Nízké pravomoci 
a nedostatečné podmínky pro práci bez-
pečnostního manažera primárně poškozují 
samotnou ochranu objektu i ochranu sa-
motného statutárního orgánu.

Jaká má být tedy podle vás práce a pozi- 
ce bezpečnostního manažera/ředitele?  
Práce bezpečnostního managementu, 
pojďme říci přímo ředitele bezpečnosti 
je chránit organizaci proti všem reálným 
hrozbám a minimalizovat související rizika 
tím, že na základě jejich stanovení přijme 
odpovídající (adekvátní) opatření, která  
zrealizuje, uvede do provozu a bude je 
udržovat funkční. Při realizaci  komplexu 
těchto opatření narážíme i na dodržování 
zásad potřebného utajení. A z  toho jed-
noznačně vyplývá, že vztah mezi ředitelem 
bezpečnosti a statutárním orgánem nemů- 
že být zprostředkovaný, ale naopak přímý 
a nezastupitelný. Takový vztah si dovolím 
nazvat takovou „základní vazbou“ ve směru 

účinnosti a efektivnosti přijímaných bez-
pečnostních opatření. 

Zavedení bezpečnostních opatření 
může být mnohdy zatěžující jak pro per-
sonál daného subjektu, tak i pro jeho klien-
ty. Zejména pro ekonomický management 
představuje zátěž. Je však třeba si uvědomit, 
že podcenění ochrany objektu může být  
v závěru finančně zatěžující i několikaná- 
sobně více, a to vůbec nehovořím o bezpeč- 
nosti dat a informací, ale to je na samostatné 
téma.  A samozřejmě ztráta na lidských živo-
tech – ta je nesrovnatelná. 

V tomto směru bych doporučovala orga-
nizacím naslouchat doporučením ředitele 
bezpečnosti a řídit se jeho pokyny – před-
pokládám samozřejmě, že je to profesionál 
všech kvalit. Ředitel bezpečnosti by měl 
být součástí nejvyššího vedení společnosti  
a z jeho analýz rizik a doporučení by se 
mělo vycházet při každém strategickém 
rozhodování. V  organizační struktuře 
společnosti by měl být podřízen nejlépe  
vrcholnému vedení. 

Jaké možnosti  vidíte při zkvalitňování 
ochrany měkkých cílů? 
Výrazné zkvalitňování ochrany „měkkých 
cílů“ je dnes předmětem, dá se říci, prvot-



4 | 2019  FACILITYMANAGER 35

BEZPEČNOST

TEXT Red.  FOTO Alena Kamas a Shutterstock

ního zájmu bezpečnostních složek v  nadnárodním rozsahu. Hrozba 
teroristických útoků neklesá, ale narůstá, což má specifické příčiny, 
mezi které lze mimo jiné zařadit např. volný pohyb osob v  rámci EU, 
zvýšenou migraci osob z „bezpečnostně rizikových“ zemí do EU, extre- 
mistická nepřátelská uskupení atd. Z  těchto důvodů dané problema- 
tice věnují zvýšenou pozornost i naše kompetentní státní orgány, v da- 
ném případě zejména zmiňuji Ministerstvo vnitra ČR, které mimo jiné  
také realizuje konkrétní dotační programy na ochranu „měkkých cílů“. 

Všichni si uvědomujeme, že cesta k dosažení optimálního stavu je 
provázena ekonomickou náročností, a to jak na zaváděné bezpečnost- 
ní opatření, tak i na personální kapacitu k řešení této problematiky 
uvnitř organizace. Také proto vnímám dotace na ochranu MC jako 
výraznou podporu a záměrně je zmiňuji, protože  na základě poznání  
a zkušeností z praxe se domnívám, že ne všichni tuto možnost využí-
vají. Takový případ považuji za promarněnou příležitost, jak zvýšit 
úroveň bezpečnosti měkkého cíle, ať se jedná o školu, nemocnici, 
či jiný subjekt, který má možnost dotace využít. MV ČR k tomu ve 
spolupráci s příslušnými resorty poskytuje velmi dobrou podporu  
v podobě pomocných materiálů. Pokud organizace nemají dostateč-
nou personální kapacitu na zpracování takových žádostí, mohou využít 
externích služeb profesionálů, kteří jsou na trhu a provádějí klienta pro-
cesem od „A do Z“. Z mého pohledu by se o to organizace měly vždy 
alespoň pokusit, zvláště pokud se v oblasti ochrany objektu neposouvají 
dopředu právě z důvodu nedostatečných finančních prostředků. 

Velmi důležitý je samozřejmě samotný výběr dodavatele služeb 
v oblasti ochrany „měkkých cílů“. Zde si dovolím upozornit na to, že 
kritériem pro výběr dodavatelů by neměla být pouze nejnižší nabíd-
ková cena, ale také kritéria kvality takového dodavatele, jako jsou ze- 
jména reference, zkušenosti a odbornost. 

Není to tak dlouho, kdy se někdo v diskusi velmi pesimisticky vy-
jádřil, že o takové dotace nemá cenu se ani pokoušet, protože je 
to stejně předem předurčeno k neúspěchu a byla by to pro něj 
zbytečná ztráta času. Co si o tom myslíte? 
S tím absolutně nesouhlasím. Na základě osobního poznání kon- 
krétních případů to považuji za zcela nesmyslné. Možnost žádat má 
každý, kdo splní předpoklady dané výzvy. Takové vyjádření u mě spíše 
vyvolává pochybnosti nad „chutí“ a ambicí daného „řečníka“ něco 
tvořit a odpracovat. 

Můžete závěrem říci pár slov k činnosti České asociace bezpečnost- 
ních manažerů? 
Velice ráda. Naším hlavním zaměřením je sdružovat kvalifikované spe-
cialisty v oblasti bezpečnostní problematiky napříč obory a společnými 
silami posouvat obor bezpečnosti kupředu. Přenášení a předávání 
odborných znalostí a zkušeností do co nejširšího bezpečnostního prost- 
ředí je jedním z našich hlavních cílů. Význam v současné době spatřu-
jeme zejména ve zvýšení rozsahu odborně-studijní činnosti, pořádání 
pravidelných konferencí a seminářů na různá aktuální témata z oblasti 
bezpečnostní problematiky a dále v orientaci na sféru probíhající digita-
lizace a s tím spojené kybernetické bezpečnosti. 

Pomáháme nejen naši členům, ale všem, kteří mají o pomoc zájem, 
ať se jedná o konzultace (rady) v záležitosti např. samotných výše zmiňo-
vaných dotací, nebo o konzultace v rámci problematiky bezpečnosti 
jako takové. Kdokoli se na nás může obrátit. Všude, i v našem oboru, 
stále platí stará pravda, že „Kde je vůle, tam je i cesta!“.

Veletrh střech, fasád, 
dřeva, úspor energií 
a řemesel

6.–8. 2. 2020 
PVA EXPO PRAHA LETŇANY

O veletrhu
» Přes 20 let největší přehlídka střešních materiálů

» Největší české setkání řemeslníků

» Mezinárodní konference, semináře, poradenství

» 

Zvýrazněné téma
Pochozí ploché střechy:
TERASY – BALKONY – LODŽIE – STŘEŠNÍ ZAHRADY

www.strechy-praha.cz
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Jde to i bez chemie – 
enzym si s tím poradí
Čištění biologického odpadu pomocí enzymů je ekologické, a přesto účinné. Orga- 
nický odpad je v podstatě směs komplexních produktů, které se obvykle musí rozložit  
na jednotlivé složky. Máme-li dost času, řeší tento proces příroda tím, že provádí 
nutnou hydrolýzu, což je rozkladná reakce za pomoci enzymů, které jsou odvozeny 
z mikroorganismů přítomných v odpadních vodách. Vzhledem k rostoucímu výskytu  
znečištění a potřebě urychlit tento proces se přistupuje k modernímu zpracování. 
Přirozené mikroorganismy nahrazuje bioprodukt, jenž zajišťuje dostatečnou koncen-
traci enzymů a bakterií.

Enzymy odpad rozštěpí,  
naruší a rozloží do podoby, která 
neškodí přírodě ani jiným živým 
organismům.[
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Enzymy jsou molekuly bílkovin, které řídí 
biochemické reakce. Zahajují a urychlují 
tyto procesy v každém živém organismu, 
aniž by se přitom samy spotřebovávaly. 
Proto jsou označovány jako biokatalyzátory. 
Bez enzymů by neexistoval život.

Jak to tedy funguje?

„Enzym je to, co produkuje bakterie. Enzy- 
mů je hodně druhů, my pracujeme s půdní 
bakterií. Ta produkuje enzymy, které štěpí 
organický odpad. Urychlují tak přírod-
ní proces rozkladu, ke kterému naprosto 
běžně dochází v  přírodě. My tento proces 
dokážeme urychlit tím, že aplikujeme en-
zymatický produkt – ať už do kompostu, 
nebo do septiku – na jakoukoliv organickou 
hmotu. Například přírodní kompost zraje 
několik měsíců. Po pravidelných aplikacích 
produktu do kompostu trvá rozkladný pro-
ces 2–3 měsíce,“ vysvětluje princip Michael 
Hlaváček, zakladatel společnosti Biopros-
pect, která vyrábí enzymatické produkty.

Překvapivě jednoduché – 
smíchejte s vlažnou vodou

Tento princip čištění opadů lze aplikovat  
i na organickou skládku jakékoli velikosti, 
na jakýkoli bioodpad. Bakterie je rezistentní, 
spící, ale ve chvíli, kdy bakterii navlhčíme, 
aktivuje se, probudí se ke své funkčnosti  
a začne produkovat ty správné enzymy. 

„Přípravek stačí smíchat s vlažnou vodou. 
Obsahuje látky na tzv. start, kterými se bak-
terie zpočátku živí. Pak se začne štěpit a bak-
terie jsou připraveny na rozklad daného or-
ganického odpadu. Velmi vhodný je tedy do 
lapačů tuků, septiků, čističek odpadních vod 
apod.,“ odhaluje princip fungování svého 
přípravku a dodává: „Jestliže do určité doby 
přípravek nespotřebuji čili nevyliji ho na 
správné místo určení do hodiny, přípravek 
kanibalizuje, bakterie zlikviduje sama sebe  
a preparát se stává nefunkčním.“

„Mýdlo obsahuje tuk, který se sdružuje 
v  kanalizaci, následně se na tukový polštář 
nalepí odpad a způsobí to tzv. totální špunt.“

Čištění pomocí enzymů
funguje skvěle i jako prevence 

„Provádíme toto šetrné čistění nejvíce ve ško- 
lách, školkách, jídelnách, masokombinátech 
nebo čistírnách odpadních vod. Nejlépe 
přípravek funguje jako prevence, protože 
udržuje kanalizační systémy v dobré kondici.“

Například u činžovních domů, které mají 
mnohdy ještě původní litinovou kanalizaci – 
stoupačky, jsou odpady velkým problémem, 
protože kanalizace v  domech je za rok až 
dva používání zmenšená až o jednu třeti-
nu. Mnohdy dochází k  tomu, že nájemník 
spláchne něco většího a dojde k  totálnímu 
ucpání. Pokud budeme používat běžně 
dostupné prostředky na bázi hydroxidu 
sodného, tak ty odpad nerozpustí, pouze ho 
posunou dál v potrubí, až se dostane do velké 
stoupačky, kde samospádem odtéká do řa- 
du. My si pouze poničíme plastové potrubí, 
které je ve zdi, sifon a ostatní komponenty. 
Jednoho dne může zařízení prasknout.

Jak na plísně?

Obecně jsou plísně velikým problémem pro 
panelákové byty, které mají většinou plas-
tová okna. Paneláky ale nebyly stavěny na  
to, aby se totálně utemovaly plastovými  
okny. Nehledě na to, že se dnes panelové 
domy zateplují – to znamená, že zeď je na-
prosto neprodyšná. Ve chvíli, kdy se uvnitř 
začne vařit nebo odpařovat voda, která 
se musí někde vysrážet, usadí se většinou 
v rozích. V okamžiku, kdy jsou v bytě plas-
tová okna a dostatečně se nevětrá, vzniká 
plíseň. 

„Donedávna byly k dispozici v obchod-
ních sítích pouze přípravky, které obsa-

hovaly chlor, který není vůbec zdravý ani 
bezpečný. Nehledě na to, že se tím plíseň 
nezlikvidovala, pouze se umyl květ plísně, 
tedy vlastně to, co plíseň produkuje. Chlo- 
rem se umylo to, co bylo viditelné, a zákaz-
ník byl spokojen. Zeď se vybělila a zákazník 
měl pocit, že plíseň zlikvidoval. Vizuálně 
ano, ale neodstranil ji,“ vysvětluje Michael 
Hlaváček a dodává, že prodeje těchto prost- 
ředků jsou velký byznys.

Spotřebitelé samozřejmě apelují na to, 
že chlor není zdravý, a začali používat tzv. 
bezchlorové přípravky, jež ale principiálně 
fungují naprosto stejně… (pouze umyjí plí-
seň zvenku, ale nezničí ji jako takovou).

„Vyvinuli jsme vlastní prostředek, máme 
unikátní recepturu. Přípravek jsme otestovali, 
připravili, zabalili a uvedli na trh. Je naprosto 
bez chloru, funguje na principu enzymů, 
které zničí plíseň tím, že ji naleptají. Přípravek 
navíc voní – nezapáchá po bakteriích. Dále 
máme přípravky na odpuzování zvěře, aby 
nechodila do nežádoucích prostor, například 
do záhonků. Vše je samozřejmě opět eko-
logické a ani samotnému záhonku to nijak 
neškodí. Našimi prostředky dokážeme plno-
hodnotně nahradit ty chemické,“ uzavírá  
Michael Hlaváček ze společnosti Biopros-
pect.

TEXT Martina Kymrová
FOTO Archiv Bioprospect, Shutterstock

Umíme čistit odpady v jakémkoli  
kanalizačním systému, 
v průmyslové čistírně, městské 
čistírně, v tukových lapolech. [
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údajů. Pomocí analytického nástroje 
jsou data převedena na smysluplné in-
formace, která mohou upozorňovat na 
oblasti, ve kterých by měla být přijata 
(preventivní) opatření.

n Usnadnění práce. V mnoha průmys-
lových odvětvích, včetně správy budov 
a výroby, poskytují analytické nástro-
je data, která mohou usnadnit práci  
a zvýšit efektivitu, protože pracovníci 
mají přístup k informacím, které by ji-
nak bylo obtížné získat.

Co by měl splňovat 
správný analytický nástroj?

n Otevřená platforma. Je tento nástroj 
schopen integrace s existujícími firem- 
ními systémy nebo s aplikacemi třetích 
stran? Nabízí tento nástroj otevřená 

API? Je možné vyměnit firmu, která 
tuto platformu servisuje?

n Různé úrovně přístupu. Může tento 
nástroj poskytnout různým uživatelům 
přizpůsobené pohledy, které nabízejí 
přehledy založené na rolích? Mohou 
určité informace zobrazit určité role?

n Reporting v reálném čase. Má nástroj 
reportovací funkce, které umožňují 
poskytovat reporting v reálném čase? 
Umožňuje tento nástroj vytváření uži-
vatelsky definovaných reportů v reál-
ném čase?

n Integrace s aplikacemi třetích stran. 
Přichází tento nástroj s funkcí pro in-
tegraci s existujícími aplikacemi třetích 
stran? Je analytický nástroj doplňkem 
k jinému softwaru (např. BMS, SCADA), 
který vaše organizace již používá?

n Zabezpečení. Řeší tento nástroj obavy 

týkající se kybernetické bezpečnos-
ti a požadavky vaší firmy? Má nástroj  
a dodavatel nezbytné bezpečnost-
ní certifikáty, které zaručují integritu 
vašich dat?

n Cloud vs On-premise. Nabízí tento 
nástroj možnost provozu ve vašich 
prostorách (fyzicky ve vaší budově) 
nebo v cloudu?

n Jednoduchost. Je tento nástroj snadno 
použitelný? Jsou uživatelé schopni vy- 
tvořit si vlastní zobrazení dashboardy? 
Mohou uživatelé dynamicky a rychle 
měnit zobrazení stránek? Musí být uži-
vatelé obeznámeni s programovacími 
jazyky, nebo mohou tento nástroj 
používat neprogramátoři?

Zdroj: IDC FutureScape: Worldwide Internet

 of Things 2017 Predictions

Internet věcí je stále více firmami 
považován za klíčový prvek pro digitální 
transformaci. Firmy hledají různé ces-
ty, které pomohou zvýšit jejich efekti- 
vitu, zvýšit produktivitu a zhospodárnit 
procesy prostřednictvím porozumění 
chování jejich aktiv, infrastruktury a kon-
cových prvků. 
Internet věcí byl původně trh zaměřen 
na to, kolik „věcí“ bude připojeno v kon- 
krétním časovém rámci. Internet věcí lze 
definovat jako síť jednoznačně identifiko-
vatelných koncových bodů (věcí), které 
komunikují obousměrně bez interakce 
člověka prostřednictvím IP konektivity. 
I když je zajímavé přemýšlet o tom, kolik 
zařízení bude kdy připojeno do internetu, 
jako mnohem důležitější se jeví soustře- 
dit se na reprezentaci dat, která pomohou  
s klíčovými rozhodnutími.
Mnoho rozhodnutí ohledně IoT investic 
je činěno lidmi, kteří se dívají na dopady 
digitální transformace jejich podnikání. 
Uvědomují si, že s více informacemi, které 
mají k dispozici, se mohou lépe rozhodo-
vat. Kritickým úkolem však je určit, která 
data jsou cenná a která jsou irelevantní. 
Je stále důležitější mít k dispozici správné 
nástroje, které tuto schopnost poskytují. 
Jedním z trendů, které dnes na trhu inter-
netu věcí vidíme, je to, že nákupčí pod-
nikových technologií se nebojí zařízení  

a připojeného hardwaru. Místo toho se 
více zajímají o data, která se vytvářejí,  
a interpretují je pomocí analytického soft-
waru. Důraz se posunuje směrem od hard-
waru, který propojí IoT s analytickým soft-
warem, který pomůže přeměnit obrovské 
množství dat na smysluplné informace, na 
jejichž základě lze udělat důležitá rozhod-
nutí. Aby měly analytické nástroje smysl, 
je nutné určit vztahy mezi daty prostřed-
nictvím datových modelů a definic meta-
dat. Datové modely vizualizují vazby mezi 
vstupy a výstupy dat mezi koncovými 
prvky a cloudem.
Aby firmy nalezly nejlepší nástroj, musí 
pochopit typy generovaných dat a podí-
vat se na jejich informační (IT) a provozní 
technologie (OT), aby zajistily bezprob-
lémovou integraci se stávajícími systémy. 
IT a OT hrají důležitou roli v úspěchu 
jakéhokoli IoT projektu a obě skupiny 
musí být zahrnuty do plánování a imple-
mentace. Tyto skupiny také hrají důležitou 
roli při určování, jak k datům přistupovat  
a zobrazovat je způsobem, který mohou 
zodpovědné osoby za obchodní rozhod-
nutí snadno interpretovat a jednat podle 
nich. 
Skupiny IT a OT však mají často odlišné 
priority. IT se zaměřuje na podnikovou 
technologii, která podporuje podnikové 
sítě organizace, výpočetní prostředky, 

zabezpečení a přidruženou infrastruktu-
ru. OT je zaměřena na technologie, které 
podporují provoz budovy nebo závodu 
a přidružených průmyslových a SCADA 
systémů. Obě skupiny vidí důležitost 
udržování, správy a zabezpečení svých 
dat, ale nutně nevidí důležitost jejich 
křížového propojení, aby data poskytla 
hlubší vhled pro tvůrce rozhodnutí.

Aby bylo možné data generovaná připo-
jenými „věcmi“ proměnit ve smysluplné 
informace, musí firmy použít analytické 
nástroje k agregaci, třídění a zobrazení 
dat, aby je mohli tvůrci rozhodnutí snadno 
použít a jednat podle nich. Mezi výhody 
analytických nástrojů patří:
n Rozložení investic: analytický nástroj 

poskytuje metriky a zdůvodnění, 
zda investovat do nových nebo do-
datečných funkcí ke zlepšení stáva-
jících procesů nebo zařízení.

n  Prediktivní údržba: Použití analytických 
nástrojů dává firmám šanci pochopit, 
kdy jejich aktiva fungují podle specifi- 
kace nebo kdy mohou být nedostatečně 
výkonná. Na základě těchto informací 
lze podniknout proaktivní opatření  
k okamžité opravě.

n Poskytování praktických informací:  
S připojenými koncovými body (senzo-
ry) lze shromažďovat značné množství 

Nalezněte hodnotu ve vašich 
IoT datech
Hlavním cílem internetu věcí je získávat data z různých senzorů/zařízení a tato data 
následně analyzovat. Lidé, kteří zodpovídají za klíčová rozhodnutí, považují správu 
a analýzu dat (data management and analytics) za nejdůležitější investici pro jejich 
IoT projekty. Z tohoto důvodu se firmy musejí připravit na investice do analytických 
nástrojů, které pomohou data interpretovat a nalézt v nich hodnotné informace, které 
jsou na první pohled skryté. 

TECHNOLOGIE
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údajů. Pomocí analytického nástroje 
jsou data převedena na smysluplné in-
formace, která mohou upozorňovat na 
oblasti, ve kterých by měla být přijata 
(preventivní) opatření.

n Usnadnění práce. V mnoha průmys-
lových odvětvích, včetně správy budov 
a výroby, poskytují analytické nástro-
je data, která mohou usnadnit práci  
a zvýšit efektivitu, protože pracovníci 
mají přístup k informacím, které by ji-
nak bylo obtížné získat.

Co by měl splňovat 
správný analytický nástroj?

n Otevřená platforma. Je tento nástroj 
schopen integrace s existujícími firem- 
ními systémy nebo s aplikacemi třetích 
stran? Nabízí tento nástroj otevřená 

API? Je možné vyměnit firmu, která 
tuto platformu servisuje?

n Různé úrovně přístupu. Může tento 
nástroj poskytnout různým uživatelům 
přizpůsobené pohledy, které nabízejí 
přehledy založené na rolích? Mohou 
určité informace zobrazit určité role?

n Reporting v reálném čase. Má nástroj 
reportovací funkce, které umožňují 
poskytovat reporting v reálném čase? 
Umožňuje tento nástroj vytváření uži-
vatelsky definovaných reportů v reál-
ném čase?

n Integrace s aplikacemi třetích stran. 
Přichází tento nástroj s funkcí pro in-
tegraci s existujícími aplikacemi třetích 
stran? Je analytický nástroj doplňkem 
k jinému softwaru (např. BMS, SCADA), 
který vaše organizace již používá?

n Zabezpečení. Řeší tento nástroj obavy 

týkající se kybernetické bezpečnos-
ti a požadavky vaší firmy? Má nástroj  
a dodavatel nezbytné bezpečnost-
ní certifikáty, které zaručují integritu 
vašich dat?

n Cloud vs On-premise. Nabízí tento 
nástroj možnost provozu ve vašich 
prostorách (fyzicky ve vaší budově) 
nebo v cloudu?

n Jednoduchost. Je tento nástroj snadno 
použitelný? Jsou uživatelé schopni vy- 
tvořit si vlastní zobrazení dashboardy? 
Mohou uživatelé dynamicky a rychle 
měnit zobrazení stránek? Musí být uži-
vatelé obeznámeni s programovacími 
jazyky, nebo mohou tento nástroj 
používat neprogramátoři?

Zdroj: IDC FutureScape: Worldwide Internet

 of Things 2017 Predictions

Internet věcí je stále více firmami 
považován za klíčový prvek pro digitální 
transformaci. Firmy hledají různé ces-
ty, které pomohou zvýšit jejich efekti- 
vitu, zvýšit produktivitu a zhospodárnit 
procesy prostřednictvím porozumění 
chování jejich aktiv, infrastruktury a kon-
cových prvků. 
Internet věcí byl původně trh zaměřen 
na to, kolik „věcí“ bude připojeno v kon- 
krétním časovém rámci. Internet věcí lze 
definovat jako síť jednoznačně identifiko-
vatelných koncových bodů (věcí), které 
komunikují obousměrně bez interakce 
člověka prostřednictvím IP konektivity. 
I když je zajímavé přemýšlet o tom, kolik 
zařízení bude kdy připojeno do internetu, 
jako mnohem důležitější se jeví soustře- 
dit se na reprezentaci dat, která pomohou  
s klíčovými rozhodnutími.
Mnoho rozhodnutí ohledně IoT investic 
je činěno lidmi, kteří se dívají na dopady 
digitální transformace jejich podnikání. 
Uvědomují si, že s více informacemi, které 
mají k dispozici, se mohou lépe rozhodo-
vat. Kritickým úkolem však je určit, která 
data jsou cenná a která jsou irelevantní. 
Je stále důležitější mít k dispozici správné 
nástroje, které tuto schopnost poskytují. 
Jedním z trendů, které dnes na trhu inter-
netu věcí vidíme, je to, že nákupčí pod-
nikových technologií se nebojí zařízení  

a připojeného hardwaru. Místo toho se 
více zajímají o data, která se vytvářejí,  
a interpretují je pomocí analytického soft-
waru. Důraz se posunuje směrem od hard-
waru, který propojí IoT s analytickým soft-
warem, který pomůže přeměnit obrovské 
množství dat na smysluplné informace, na 
jejichž základě lze udělat důležitá rozhod-
nutí. Aby měly analytické nástroje smysl, 
je nutné určit vztahy mezi daty prostřed-
nictvím datových modelů a definic meta-
dat. Datové modely vizualizují vazby mezi 
vstupy a výstupy dat mezi koncovými 
prvky a cloudem.
Aby firmy nalezly nejlepší nástroj, musí 
pochopit typy generovaných dat a podí-
vat se na jejich informační (IT) a provozní 
technologie (OT), aby zajistily bezprob-
lémovou integraci se stávajícími systémy. 
IT a OT hrají důležitou roli v úspěchu 
jakéhokoli IoT projektu a obě skupiny 
musí být zahrnuty do plánování a imple-
mentace. Tyto skupiny také hrají důležitou 
roli při určování, jak k datům přistupovat  
a zobrazovat je způsobem, který mohou 
zodpovědné osoby za obchodní rozhod-
nutí snadno interpretovat a jednat podle 
nich. 
Skupiny IT a OT však mají často odlišné 
priority. IT se zaměřuje na podnikovou 
technologii, která podporuje podnikové 
sítě organizace, výpočetní prostředky, 

zabezpečení a přidruženou infrastruktu-
ru. OT je zaměřena na technologie, které 
podporují provoz budovy nebo závodu 
a přidružených průmyslových a SCADA 
systémů. Obě skupiny vidí důležitost 
udržování, správy a zabezpečení svých 
dat, ale nutně nevidí důležitost jejich 
křížového propojení, aby data poskytla 
hlubší vhled pro tvůrce rozhodnutí.

Aby bylo možné data generovaná připo-
jenými „věcmi“ proměnit ve smysluplné 
informace, musí firmy použít analytické 
nástroje k agregaci, třídění a zobrazení 
dat, aby je mohli tvůrci rozhodnutí snadno 
použít a jednat podle nich. Mezi výhody 
analytických nástrojů patří:
n Rozložení investic: analytický nástroj 

poskytuje metriky a zdůvodnění, 
zda investovat do nových nebo do-
datečných funkcí ke zlepšení stáva-
jících procesů nebo zařízení.

n  Prediktivní údržba: Použití analytických 
nástrojů dává firmám šanci pochopit, 
kdy jejich aktiva fungují podle specifi- 
kace nebo kdy mohou být nedostatečně 
výkonná. Na základě těchto informací 
lze podniknout proaktivní opatření  
k okamžité opravě.

n Poskytování praktických informací:  
S připojenými koncovými body (senzo-
ry) lze shromažďovat značné množství 

Nalezněte hodnotu ve vašich 
IoT datech
Hlavním cílem internetu věcí je získávat data z různých senzorů/zařízení a tato data 
následně analyzovat. Lidé, kteří zodpovídají za klíčová rozhodnutí, považují správu 
a analýzu dat (data management and analytics) za nejdůležitější investici pro jejich 
IoT projekty. Z tohoto důvodu se firmy musejí připravit na investice do analytických 
nástrojů, které pomohou data interpretovat a nalézt v nich hodnotné informace, které 
jsou na první pohled skryté. 

TECHNOLOGIE
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Jsou ceny energií z pohledu
budoucího vývoje ještě nízké?
Smyslem energetického managementu (dále jen EM) je efektivně spotřebovávat 
energie a vodu. Tato jednoduchá věta má obrovský dopad na život lidstva na této 
planetě. Vypadá to velmi nadneseně? Možná že ano, ale když se nad tím zamys-
líme, je to holý fakt. Aplikovaný EM je ve své podstatě naprosto přirozený projev 
chování jednotlivce ke zdrojům, které využívá v každodenním životě.

Proč je dnes efektivní využívání energií 
a vody problém? Odpověď je poměrně 
jednoduchá. Náš život, do kterého patří 
bydlení, užívání budov pro vzdělávání, 
kulturu a výrobu, je velmi kompliko-
vaný. Koneční uživatelé tepla, elektřiny 
a vody jsou odděleni od těchto zdrojů 
a netuší, kolik čerpání zdrojů vlastně 
stojí. Nemají přehled o tom, v  jakém 
množství se zdroje spotřebovávají. To 
vede ke ztrátě odpovědnosti za spotřebu.

V současné  dobe i špičkově tech-
nologicky vybavené budovy a zařízení 
poskytují uživatelům údaje o čerpání 
zdrojů pouze zprostředkovaně, v podobě 
měsíčních nebo ročních nákladů. To je 
určitá zpětná vazba, která by nás měla ve 
spotřebě korigovat. Pro efektivní hospo-
daření s energiemi je však zásadní jejich 
trvalý dohled (monitoring), ideálně v on- 
line režimu. Mohli bychom si myslet, 
že v 21. století, v technologicky pokročilé 

Aneb bereme 
energetický 
management 
opravdu vážně?[

ENERGETIKA
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době, je to samozřejmá věc, ovšem rea- 
lita je opačná. Vybavenost i naprosto 
moderních budov neposkytuje jejich uži-
vatelům dostatečné informace o spotřebě 
energií a vody. Bohužel to stále většině lidí 
nevadí, přestože za to platí. Když se trochu 
zamyslíme, z  uvedených premis bychom 
mohli usoudit, že cena za energie a vodu 
je pravděpodobně stále příliš nízká, takže 
lidem nevadí, když spotřebují nějaké ty 
kilowatty a kubíky navíc.

Naše společnost se zabývá on-line 
monitoringem spotřeby energií a vody 
posledních deset let. Nemáme to snad-
né, uvážíme-li, že hlavní motivací našich 
zákazníků k  zavedení on-line monito-
ringu bohužel nebylo hledání úspor, 
ale pokud možno komfortně, rychle  
a spravedlivě vyfakturovat každý měsíc 
energie a vodu nájemcům. Nejednalo 
se o EM s cílem efektivně spotřebovávat 
zdroje.

Měřidla energií a vody vlastní do-
davatelé nebo distributoři, kteří ob-
vykle nemají zájem data o spotřebě 
poskytovat nebo sdílet, protože jejich 
jediným zájmem je správně a včas vy-
fakturovat. Ale i tady se situace začíná 
pomalu měnit – soudě podle jejich zá- 
jmu o nové technologie typu Internet 
věcí, který už dnes nabízí širokou šká-
lu uplatnění v  oblasti kontroly, měření  
a dohledu.

 

Společnost SOFTLINK vyvinula spe- 
ciální radiovou technologii včetně apli- 
kačního softwaru pro dálkové odečty 
měřidel energií a vody. V  současné 
době realizujeme on-line monitoring 
elektroměrů, plynoměrů, kalorimetrů 
a vodoměrů v  počtech desítek tisíc 
měřidel. Dokážeme realizovat odečty 
z  různých typů měřidel, od různých 
výrobců a ze všech možných objektů 
počínaje bytovými domy přes admini- 
strativní budovy, logistická centra, ob-
chodní centra a průmyslové objekty. 

TEXT Ing. Jaromír Charvát  FOTO SOFTLINK

V posledních třech letech se přístup zákazníků mění a objevují se společnosti, 
kterým již na spotřebě záleží.  Ty můžeme rozdělit podle postoje k této proble- 
matice:

A | Zákazníci, kteří provozují objekty určené k nájmu – obchodní centra, logis-
tické parky apod. Ti začínají vnímat monitoring spotřeb energií a vody v on-line 
režimu jako přidanou hodnotu, a to nejen k hodnotě dané nemovitosti, resp. za-
traktivnění nabídky pronájmu, ale také z hlediska časové efektivity zpracování 
vyúčtování energií a služeb. 

B | Další zákazníci jsou obvykle na „druhém břehu“, tzn. jsou to nájemci 
prostor v obchodních centrech, logistických parcích atd. Často jsou to pro-
vozovatelé různých řetězců, ale např. i čerpacích stanic. A ti začínají hle-
dat řešení, jak uceleně získat data z „obyčejných“ elektroměrů, plynoměrů  
a/nebo vodoměrů, kdy motivací bývá právě úspora mandatorních výdajů 
na energie a často také absence relevantních dat pro hromadný/výhodnější 
nákup energií. Mezi tento typ zákazníků se začínají řadit i bytové domy a SVJ.

Když se trochu zamyslíme, z uvedených  
premis bychom mohli usoudit, že cena za 
energie a vodu je pravděpodobně stále příliš 
nízká, takže lidem nevadí, když spotřebují 
nějaké ty kilowatty a kubíky navíc.[

ENERGETIKA
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Síťová audio revoluce
Ozvučovací systémy ve veřejných a podnikových budovách procházejí digitální 
revolucí. Novým trendem je IP audio, které facility manažerům umožňuje pracovat 
se zvukem mnohem flexibilněji než dosud. V čem všem je rozdíl mezi analogovým 
a síťovým audiosystémem? 

Síťové neboli IP reproduktory se dnes nej- 
častěji instalují z  bezpečnostních důvodů 
jako rozšíření kamerového systému. 
Ve střeženém prostoru, například skladišti 
či dvoru, se umístí IP reproduktor, který lze 
snadno připojit k IP kameře s automatickou 
detekcí. Při incidentu se pak z reprodukto-
ru ozve předem nahraná varovná hláška 
nebo rovnou vzdálený operátor kamero- 
vého systému, který narušitele osobně 
osloví. Podle zkušeností bezpečnostní 
agentury Securitas, která tímto způsobem 
v Česku hlídá 50 objektů s 300 kamerami, 
jde rozhodně o nejefektivnější způsob, jak 
odstrašit zloděje. Tím ale možnosti IP audia 
zdaleka nekončí.

IP versus analog

Instalace IP ozvučovacího systému je snad-
nější než instalace analogového, protože 
lze využít existující rozvody počítačové 
sítě nebo IP kamerového systému a snad-
no začlenit tato zařízení do síťové infra- 
struktury. Navíc je lze napájet přímo přes 
datový LAN kabel (PoE napájení) a díky 
tomu, že IP produkty jsou typu all-in-one, 
není třeba zabývat se zesilovači, mixpulty 
nebo podobnými zařízeními, jako je tomu 
v případě analogu. Rozšiřování systému 
o nová zařízení, změny konfigurace nebo 
jakýkoliv upgrade jsou pak mnohem snad-
nější a flexibilnější. Na rozdíl od analogové- 

ho přenosu zde nedochází ke ztrátě kvality 
signálu ani při velké vzdálenosti, protože 
se zvuk přenáší v podobě digitálních dat. 
Systém a veškerou komunikaci lze snadno 
šifrovat a chránit proti zneužití.

Centralizovaný management

Podobně jako v případě kamer má každé IP 
audio zařízení v síti svou unikátní IP adresu, 
což umožňuje vyslat příkaz jen do jedno-
ho konkrétního zařízení a cíleně přehrát 
zvukové hlášení pouze v daném reproduk-
toru (nebo v nastavené zóně). Stejně jako 
IP kamery lze i audio zařízení centrálně 
spravovat na serveru, a vytvořit tak větší  
a vyspělejší systém, který firmám a orga- 
nizacím umožní lépe využívat možnosti  
komunikace v oblasti zabezpečení nebo 
veřejného rozhlasu. Všechna zařízení lze 
dnes centrálně spravovat také s pomocí 
mobilní aplikace v telefonu. Operátor má 
stálý přehled o každém IP audio zařízení 
a snadno může kdykoli zkontrolovat jeho 
funkčnost nebo stav. Výpadek nebo poru-
cha jednoho zařízení navíc nemají žádný 
vliv na jiná zařízení v síti.

Kdy je nasazení IP audia
vhodné

Digitální síťový audio systém však není 
řešením pro všechny situace. Pro menší in-
stalace, jako je např. rozhlas po drátu v ma- 
lé obci, bude pravděpodobně tzv. 100V  
analogové řešení vhodnější a také levnější, 
zvláště kvůli dosud platným omezením 
dotačních programů, o nichž bude zmín-
ka níže. Jindy mají v  rámci jednoho ob-
jektu smysl i hybridní systémy, kde jsou 
analogové prvky doplněny o převodníky 
na síťové rozhraní, případně se IP audio 
zařízení integrují jen na vybraná místa. 

Digitální revoluce v audiu tedy probíhá 
hlavně tam, kde jsou třeba komplexnější  

AXIS Audio Manager – serverová stanice s uceleným balíkem  
nástrojů pro správu a management IP audia 
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systémy, například v obchodních domech 
nebo zábavních centrech, kde audio 
řešení na bázi IP umožňuje lépe pracovat 
s vysílacím programem a mixovat hudeb-
ní, reklamní a informativní obsah. Super-
markety mohou díky IP audiu efektivněji 
přehrávat různé reklamy o probíhajících 
akcích a flexibilně pracovat s hudbou 
a hlášeními ze své  centrály, která může 
být díky připojení k internetu kdekoli na 
světě. S  pomocí IP audio systému je tak 
možné snadno vytvořit společnou síť nad 
geograficky oddělenými lokalitami (např. 
sítí prodejen).

Hudba prodává

Podkresová hudba v prodejnách a jiných 
prostorech významně ovlivňuje cho-
vání zákazníků. Studie, kterou zpracovala 
společnost Soundtrack Your Brand, jeden 
z nových partnerů společnosti Axis, zjisti-
la, že když v prostředí restaurací hraje na 
pozadí hudba, která odpovídá charakteru 
značky, mohou se tržby zvýšit v průměru  
o 9,1 % oproti situaci, kdy je s ní styl hudby 
v rozporu.

Ozvučení v obchodech se dosud 
používalo obvykle k technickým hlášením, 
k přivolání příslušných pracovníků a pro 
jiná oznámení určená zákazníkům nebo 
k přehrávání indiferentní podkresové hud-
by. Průzkumy však ukázaly, že pokud je 
hudba vybírána cíleně a přehrává se spolu 
se strategickými oznámeními pro zákaz-
níky v  jednotlivých částech prodejny, má 
to přímý vliv na zvýšení tržeb.

Okamžitá integrace

Audio systémy Axis jsou nyní plně kom-
patibilní s předními streamovacími služba-
mi, jako jsou například Spotify nebo další 
poskytovatelé audia pro profesionální 
účely, které lze snadno integrovat bez 
potřeby dalšího hardwaru nebo softwaru. 
To umožňuje bezproblémové nasazení 
okamžitých i plánovaných oznámení spo-
lu s  cíleně vybranou hudbou. Pokud je 
audio systém hybridní, využití síťového 
převodníku AXIS C8033 Audio Bridge 
umožní připojit stávající analogové vyba- 
vení prodejny (zesilovač a reproduktory). 
S  pomocí centrálního serverového řešení 
a s integrovanými hudebními službami tak 
lze vytvořit vysílací program pro  každou 
z  budov, poboček či prodejen tak, aby 
v každé zóně hrála odpovídající hudba.

Vertikály pro IP audio

Z  výše uvedených informací je zřejmé, že 
IP audio systémy mají velký potenciál ze-
jména v oblasti retailu. Kromě obchodních 
center se síťové audio uplatní i v zábavních 
parcích nebo muzeích a galeriích, kde lze 
audio systém rozdělit na zóny a využít tře-
ba jako náhradu nebo doplněk průvodce. 
Zajímavé funkce nabízí IP audio i v oblas-
ti dopravy – na nádražích nebo letištích 
umožní inteligentně propojit hlášení s  in-
formačními tabulemi, a zlepšit tak komfort 
pro cestující. 

Další důležitou vertikálou jsou školy, 
kde bude IP audio systém sloužit nejen 
jako školní rozhlas (s možností oslovit žáky 

dle potřeby pouze v jediné vybrané třídě), 
ale také jako automatický školní zvonek, 
jako ozvučení v  tělocvičně nebo na škol-
ním stadionu, k přehrávání podkresové 
hudby v jídelně a podobně. 

V průmyslových provozech je IP řešení 
rovněž ideální, například v  situacích, kdy 
je kvůli hluku zapotřebí použít výkonné 
reproduktory, které vysílají jen ve zvo-
lené zóně konkrétního pracoviště. Velkou 
brzdou rozvoje IP audia je však současná 
legislativa.

Legislativní brzda

V  některých instalacích brání instalaci 
digitálního audia bezpečnostní směr-
nice. Například podmínky pro požární  
a evakuační rozhlas dosud ukládají  
použít analogové řešení, a proto se 
někdy instalují systémy dva, jeden bez-
pečnostní a druhý na bázi IP pro ostat-
ní účely. Až do roku 2020 mohou obce 
v  České republice v  rámci operačního 
programu tzv. Jednotného systému 
varování a vyrozumění (JSVV) relativně 
snadno získat dotace Evropské unie na 
vybudování audio systému. Výstražný 
systém může obec používat také jako 
standardní místní rozhlas, což je zejména 
pro menší obce výhodný způsob, jak za-
jistit ozvučení z dotačních peněz. Ačko-
li by bylo pro takový obecní rozhlas IP 
řešení vhodné, v  seznamu schválených 
koncových zařízení s konkrétními jmény 
výrobců a jejich dodavatelů se zatím 
vyskytují pouze analogové přístroje.

TEXT Dalibor Smažinka FOTO Axis Communications

AXIS Network Audio Bridge (nahoře) 
umožňuje propojit analogová zařízení 

s IP reproduktory (vpravo) do jednoho systému.
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Sluneční elektrárny začínají být 
zajímavé 
Podle průzkumu společnosti E.ON využívá solární energii již asi 11 % středních či 
velkých firem a dalších 37 % o ní uvažuje do budoucna.

K využívání sluneční energie vedou nejčastěji tři důvody: 
úspora výdajů za elektřinu, snaha přispět ke zlepšení život-
ního prostředí a získání nezávislosti v dodávkách elektřiny 
pro vlastní spotřebu. Tak to alespoň o sobě uvádějí domác-
nosti v jiném průzkumu. V případě firem lze předpokládat, 
že poslední citovaný důvod bude nejslabší – velice bude 
záležet na tom, jaký provoz má sluneční elektrárna svým 
výkonem zabezpečit. Pokud by skutečně některý podnik 
nebo administrativní budova fungovaly jako ostrov, byla by 
to zřejmě vzácná výjimka.

Faktem ale zůstává, že využívání sluneční energie pro 
vlastní spotřebu, tedy ne v rozlehlých solárních parcích, je  
a bude stále častější. Statistiky sice nejsou dostupné – Ener- 
getický regulační úřad (ERÚ) je schopen podchytit pouze 
registrované elektrárny a mezi takové ty domovní nepatří. 
Podle odborných odhadů může být v ČR v současnosti in-
stalováno něco mezi 33 000 a 40 000 solárních elektráren. 

Už i bez dotací

Princip přímé přeměny sluneční energie na elektrickou,  
tj. uvolnění elektronů při dopadu světla na některé látky, byl 
popsán už v roce 1839. Kinetická energie elektronů přitom 
nezávisí na intenzitě dopadajícího světelného záření, ale 
na jeho vlnové délce, tedy frekvenci. Fotovoltaický článek 
je prvním úspěšným pokusem o přímou přeměnu sluneční 
energie na elektřinu.

Fotovoltaické (FV) systémy se v ČR začaly ojediněle 
využívat až koncem 20. století. Jednalo se o malé ostrovní 
systémy v lokalitách bez připojení k rozvodné síti, jako jsou 
rekreační chaty a drobné elektrické spotřebiče (napájení 
měřicích, registračních a komunikačních zařízení, parko-
vací automaty, zkušební a experimentální systémy apod.). 
V této době se tedy nejednalo o fotovoltaické elektrárny 
(FVE) připojené na rozvodnou síť. 

Prvním větším systémem byla volně stojící elektrárna 
na vrcholu hory Mravenečník s výkonem 10 kW, postavená  
v roce 1998 společností ČEZ. Později byla přestěhována  

k informačnímu centru u jaderné elektrárny Dukovany.  
V roce 2001 byl spuštěn do provozu demonstrační fotovol-
taický systém na budově Pražské energetiky, a.s., v Praze-
Vršovicích o výkonu 2,55 kW. Po roce 2000 bylo instalováno 
několik FV systémů na školních budovách. Ty ovšem slouži-
ly většinou jako demonstrační zařízení pro studenty.

Zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren vznikl až  
v letech 2005 a 2006. Byl totiž vydán zákon č. 180/2005 
Sb., o podpoře výroby elektřiny o obnovitelných zdrojů 
energie a v rámci Operačního programu průmyslu a pod-
nikání bylo možné získat investiční dotace. Tato možnost 
však byla později zrušena. Avšak cenovým rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) od roku 2006 byla 
zvýšena výkupní cena elektřiny do rozvodných sítí. Tím byl 
dán signál k budování fotovoltaických elektráren na vhod-
ných plochách (samostatných pozemcích) a ještě jen vý-
jimečně i na střechách objektů.

Po roce 2010, kdy došlo ke snížení výkupních cen elek-
třiny ze solárních systémů, se také prakticky zastavila výstav-
ba nových velkých elektráren. Státní podpora se soustředi-
la na malé „domovní“ zdroje elektřiny pro vlastní potřebu. 
Další podpora směřovala k malým firmám, administrativním 
budovám a státním úřadům. Podpora se ukázala jako účinná 
a žádaná a počet malých FV elektráren rychle stoupá.

Důvodem rychlého rozšiřování slunečních zdrojů jsou 
stále se lepšící ekonomické ukazatele. Fotovoltaické pane-
ly se vyrábějí mj. z křemíku, takže vykazují podobný sou- 
stavný pokles ceny, jaký známe z informačních technologií. 
Dodavatelé nyní tvrdí, že i bez dotací je „domácí“ solární 
elektrárna ekonomicky výhodná.

Pozor na stíny

Vyhlásit jednu všeobecnou kalkulaci pro sluneční energii 
by však bylo ošidné. Je nutné zkoumat každý jednotlivý 
případ. Velice záleží na přírodních podmínkách, dispozicích 
staveb, režimu spotřeby energie apod. Společnost E.ON 
jako příklad uvádí, že FV elektrárna o výkonu 26,68 kWp 
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Sluneční elektrárny začínají být 
zajímavé 
Podle průzkumu společnosti E.ON využívá solární energii již asi 11 % středních či 
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K využívání sluneční energie vedou nejčastěji tři důvody: 
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ního prostředí a získání nezávislosti v dodávkách elektřiny 
pro vlastní spotřebu. Tak to alespoň o sobě uvádějí domác-
nosti v jiném průzkumu. V případě firem lze předpokládat, 
že poslední citovaný důvod bude nejslabší – velice bude 
záležet na tom, jaký provoz má sluneční elektrárna svým 
výkonem zabezpečit. Pokud by skutečně některý podnik 
nebo administrativní budova fungovaly jako ostrov, byla by 
to zřejmě vzácná výjimka.

Faktem ale zůstává, že využívání sluneční energie pro 
vlastní spotřebu, tedy ne v rozlehlých solárních parcích, je  
a bude stále častější. Statistiky sice nejsou dostupné – Ener- 
getický regulační úřad (ERÚ) je schopen podchytit pouze 
registrované elektrárny a mezi takové ty domovní nepatří. 
Podle odborných odhadů může být v ČR v současnosti in-
stalováno něco mezi 33 000 a 40 000 solárních elektráren. 

Už i bez dotací

Princip přímé přeměny sluneční energie na elektrickou,  
tj. uvolnění elektronů při dopadu světla na některé látky, byl 
popsán už v roce 1839. Kinetická energie elektronů přitom 
nezávisí na intenzitě dopadajícího světelného záření, ale 
na jeho vlnové délce, tedy frekvenci. Fotovoltaický článek 
je prvním úspěšným pokusem o přímou přeměnu sluneční 
energie na elektřinu.

Fotovoltaické (FV) systémy se v ČR začaly ojediněle 
využívat až koncem 20. století. Jednalo se o malé ostrovní 
systémy v lokalitách bez připojení k rozvodné síti, jako jsou 
rekreační chaty a drobné elektrické spotřebiče (napájení 
měřicích, registračních a komunikačních zařízení, parko-
vací automaty, zkušební a experimentální systémy apod.). 
V této době se tedy nejednalo o fotovoltaické elektrárny 
(FVE) připojené na rozvodnou síť. 

Prvním větším systémem byla volně stojící elektrárna 
na vrcholu hory Mravenečník s výkonem 10 kW, postavená  
v roce 1998 společností ČEZ. Později byla přestěhována  

k informačnímu centru u jaderné elektrárny Dukovany.  
V roce 2001 byl spuštěn do provozu demonstrační fotovol-
taický systém na budově Pražské energetiky, a.s., v Praze-
Vršovicích o výkonu 2,55 kW. Po roce 2000 bylo instalováno 
několik FV systémů na školních budovách. Ty ovšem slouži-
ly většinou jako demonstrační zařízení pro studenty.

Zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren vznikl až  
v letech 2005 a 2006. Byl totiž vydán zákon č. 180/2005 
Sb., o podpoře výroby elektřiny o obnovitelných zdrojů 
energie a v rámci Operačního programu průmyslu a pod-
nikání bylo možné získat investiční dotace. Tato možnost 
však byla později zrušena. Avšak cenovým rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu (ERÚ) od roku 2006 byla 
zvýšena výkupní cena elektřiny do rozvodných sítí. Tím byl 
dán signál k budování fotovoltaických elektráren na vhod-
ných plochách (samostatných pozemcích) a ještě jen vý-
jimečně i na střechách objektů.

Po roce 2010, kdy došlo ke snížení výkupních cen elek-
třiny ze solárních systémů, se také prakticky zastavila výstav-
ba nových velkých elektráren. Státní podpora se soustředi-
la na malé „domovní“ zdroje elektřiny pro vlastní potřebu. 
Další podpora směřovala k malým firmám, administrativním 
budovám a státním úřadům. Podpora se ukázala jako účinná 
a žádaná a počet malých FV elektráren rychle stoupá.

Důvodem rychlého rozšiřování slunečních zdrojů jsou 
stále se lepšící ekonomické ukazatele. Fotovoltaické pane-
ly se vyrábějí mj. z křemíku, takže vykazují podobný sou- 
stavný pokles ceny, jaký známe z informačních technologií. 
Dodavatelé nyní tvrdí, že i bez dotací je „domácí“ solární 
elektrárna ekonomicky výhodná.

Pozor na stíny

Vyhlásit jednu všeobecnou kalkulaci pro sluneční energii 
by však bylo ošidné. Je nutné zkoumat každý jednotlivý 
případ. Velice záleží na přírodních podmínkách, dispozicích 
staveb, režimu spotřeby energie apod. Společnost E.ON 
jako příklad uvádí, že FV elektrárna o výkonu 26,68 kWp 
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s akumulací, kterou instaluje na střeše administrativní 
budovy v Brně, dokáže podle propočtů ročně ušetřit více 
než 26 MWh elektřiny. Majiteli tak ušetří zhruba 111 400 Kč. 
„Náklady na tuto fotovoltaickou elektrárnu jsou přibližně 
dva miliony korun, přičemž doba návratnosti byla spočítá-
na na 8,5 roku,“ popisuje ekonomickou stránku projektu  
Andrea Nikerlová ze společnosti E.ON. 

Zatímco ještě nedávno se rentabilita solární elektrárny 
počítala na příští generaci a bez státní dotace ekonomicky 
velký smysl investice nedávala, v současné době i řada 
dalších dodavatelů FV zdrojů uvádí příklady návratnos-
ti zhruba do poloviny životnosti elektrárny, tj. zhruba do 
15 let, ale často i výrazně dříve, a to i bez státní podpory.  
„V českých podmínkách se dnes návratnost pohybuje mezi 
osmi a šestnácti lety. To znamená, že prostředky se vám 
vrátí rychleji, než kdybyste je vynaložili na zateplení nebo 
koupi tepelného čerpadla. Cena používaných technologií 
se navíc stále snižuje a jejich efektivita vzrůstá. Zcela stříz- 
livě odhaduji, že střešní fotovoltaiky budou do tří let už 
plně rentabilní i bez dotační podpory,“ vypočítává Jaroslav 
Šuvarský, spolumajitel firmy S-Power.

Přesto však můžeme být trochu konkrétní. Průměrné 
roční množství dopadající solární energie na vodorovný 
povrch země v ČR je 1050 kWh/m2. Průměrný počet hodin 
slunečního svitu bez oblačnosti se v ČR pohybuje kolem 
od 1400 do 1700 hodin za rok. Nejmenší počet hodin má 
severozápad území, směrem na jihovýchod počet hodin 
narůstá. Pro konkrétní lokalitu lze získat přesnou hodnotu 
od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). In-

vestor by si tedy měl před zahájením projektu zjistit množ- 
ství dopadajícího slunečního záření na vodorovný povrch, 
počet hodin slunečního svitu (bez oblačnosti), orientaci 
lokality podle světových stran a sklon fotovoltaických pa- 
nelů. Rovněž je nutné důkladně prozkoumat, zda plochu 
zamýšlenou pro instalaci panelů něco nestíní, například 
stromy, sousední budovy apod. 

Obecně nejvýhodnější je orientace panelů na jih a sklon 
panelů 35 °. Ale ani orientace východ-západ nemusí být na 
překážku. Elektrárna sice nedosáhne špičkového výkonu, na 
druhou stranu se ráno dříve zapne a odpoledne pracuje déle. 
Množství vyrobené energie tak může být dokonce vyšší. Do-
poručený sklon panelů je důležitý pro instalace na střechách. 
Při instalaci na volné ploše se sklonu docílí pomocí pohy-
blivých stojanů, které dokážou panely i natáčet ke slunci. 

Fotovoltaika využívá přímou přeměnu světelné ener-
gie na elektrickou v polovodičovém prvku (fotovoltaickém 
článku). Nejběžnější jsou FV články na bázi krystalického 
křemíku (monokrystalické, polykrystalické i amorfní, z ten-
kých vrstev). Energetická účinnost přeměny slunečního 
záření na elektrickou energii je u současných hromadně 
vyráběných křemíkových FV článků 14 až 17 procent. FV 
panely se sestavují do modulů. Postupná degradace FV 
panelů snižuje výkon modulů zhruba na 90 % za 12 let  
a na 80 % za 25 let, což je nejčastěji uváděná životnost pa- 
nelů. Pokles výkonnosti je nutné brát v úvahu při výpočtu 
návratnosti investice, která se odvíjí od množství vyrobené 
energie. Výkon panelů i výroba elektřiny klesají přibližně  
o 0,9 % až 1,0 % ročně.

S baterií nebo bez
Pro využití elektrické energie z FV panelů je potřeba připo-
jit k panelu kromě elektrických spotřebičů další technické 
prvky, jako jsou napěťové střídače pro přeměnu stejnos-
měrného el. proudu na střídavý, indikační a měřicí přístroje, 
u větších instalací i mikroprocesorový řídicí systém, případ-
ně automatické natáčení za sluncem (polohování). Celko- 
vá účinnost FV systému se pohybuje zhruba na úrovni  
12–13 procent.

Součástí systému bývají většinou také akumulátory, do 
nichž se ukládají přebytky vyrobené elektřiny. Využívají 
je hlavně domácnosti typické tím, že přes den elektrárna 
vyrábí nejvíce energie, ale domácnost má minimální spotře-
bu. U komerčních budov a úřadů bude průběh spotřeby jiný 
a vhodnějším řešením bude připojit elektrárnu k distribuční  
síti, která může dodávkou vykrýt deficit vlastní výroby proti  
 

spotřebě, respektive odvést přebytky. Akumulátory mohou 
ovšem fungovat jako další zajištění plynulé dodávky elek-
třiny.

Výrobci uvádějí, že FV panely lze instalovat na jakýkoli 
typ střechy včetně ploché. Hmotnost panelů a montážních 
systémů nepůsobí velké zatížení střechy. Mnoho lidí se 
také obává, že budou muset platit vysoké částky za likvi-
daci elektrárny, až doslouží. Ale není tomu tak. U většiny 
solárních panelů už má majitel jejich likvidaci předplacenou 
v mezinárodním recyklačním systému PV Cycle. V České re-
publice byla navíc legislativně nařízena povinnost přispívat 
do českých recyklačních fondů. To znamená, že recyklace 
některých solárních panelů již byla s předstihem zaplacena, 
a to dokonce několikrát.

TEXT Jan Ferenc  

FOTO Pixabay a Shutterstock

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

(OZE) se v roce 2017 podílela na celkové hrubé výrobě 

elektřiny 11,1 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

primárních energetických zdrojích činil 10,5 %. Uvádí to 

statistická zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2017, 

kterou loni v říjnu publikovalo ministerstvo průmyslu  

a obchodu. Podle zprávy MPO v roce 2017 vyrobily solární 

elektrárny 2193 GWh elektrické energie. Meziročně to 

představovalo přírůstek tři procenta. Maximální výroby 

dosáhly fotovoltaické elektrárny v Česku v roce 2015, kdy 

vyrobily 2263 GWh elektrické energie.

Jednotkou výkonu fotovoltaického panelu je Wp (watt 

peak). Udává špičkový výkon dodávaný solárním 

zařízením za ideálních podmínek nebo-li udává výkon 

dodávaný FV systémem za běžného bezoblačného let-

ního dne. Výkon běžně budovaných solárních elektráren 

je udáván v kWp (tis. Wp). Instalovaný výkon 1 kWp je 

schopen vyrobit přibližně 1000 kWh (1 MWh) elektřiny 

ročně.
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s akumulací, kterou instaluje na střeše administrativní 
budovy v Brně, dokáže podle propočtů ročně ušetřit více 
než 26 MWh elektřiny. Majiteli tak ušetří zhruba 111 400 Kč. 
„Náklady na tuto fotovoltaickou elektrárnu jsou přibližně 
dva miliony korun, přičemž doba návratnosti byla spočítá-
na na 8,5 roku,“ popisuje ekonomickou stránku projektu  
Andrea Nikerlová ze společnosti E.ON. 

Zatímco ještě nedávno se rentabilita solární elektrárny 
počítala na příští generaci a bez státní dotace ekonomicky 
velký smysl investice nedávala, v současné době i řada 
dalších dodavatelů FV zdrojů uvádí příklady návratnos-
ti zhruba do poloviny životnosti elektrárny, tj. zhruba do 
15 let, ale často i výrazně dříve, a to i bez státní podpory.  
„V českých podmínkách se dnes návratnost pohybuje mezi 
osmi a šestnácti lety. To znamená, že prostředky se vám 
vrátí rychleji, než kdybyste je vynaložili na zateplení nebo 
koupi tepelného čerpadla. Cena používaných technologií 
se navíc stále snižuje a jejich efektivita vzrůstá. Zcela stříz- 
livě odhaduji, že střešní fotovoltaiky budou do tří let už 
plně rentabilní i bez dotační podpory,“ vypočítává Jaroslav 
Šuvarský, spolumajitel firmy S-Power.

Přesto však můžeme být trochu konkrétní. Průměrné 
roční množství dopadající solární energie na vodorovný 
povrch země v ČR je 1050 kWh/m2. Průměrný počet hodin 
slunečního svitu bez oblačnosti se v ČR pohybuje kolem 
od 1400 do 1700 hodin za rok. Nejmenší počet hodin má 
severozápad území, směrem na jihovýchod počet hodin 
narůstá. Pro konkrétní lokalitu lze získat přesnou hodnotu 
od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). In-

vestor by si tedy měl před zahájením projektu zjistit množ- 
ství dopadajícího slunečního záření na vodorovný povrch, 
počet hodin slunečního svitu (bez oblačnosti), orientaci 
lokality podle světových stran a sklon fotovoltaických pa- 
nelů. Rovněž je nutné důkladně prozkoumat, zda plochu 
zamýšlenou pro instalaci panelů něco nestíní, například 
stromy, sousední budovy apod. 

Obecně nejvýhodnější je orientace panelů na jih a sklon 
panelů 35 °. Ale ani orientace východ-západ nemusí být na 
překážku. Elektrárna sice nedosáhne špičkového výkonu, na 
druhou stranu se ráno dříve zapne a odpoledne pracuje déle. 
Množství vyrobené energie tak může být dokonce vyšší. Do-
poručený sklon panelů je důležitý pro instalace na střechách. 
Při instalaci na volné ploše se sklonu docílí pomocí pohy-
blivých stojanů, které dokážou panely i natáčet ke slunci. 

Fotovoltaika využívá přímou přeměnu světelné ener-
gie na elektrickou v polovodičovém prvku (fotovoltaickém 
článku). Nejběžnější jsou FV články na bázi krystalického 
křemíku (monokrystalické, polykrystalické i amorfní, z ten-
kých vrstev). Energetická účinnost přeměny slunečního 
záření na elektrickou energii je u současných hromadně 
vyráběných křemíkových FV článků 14 až 17 procent. FV 
panely se sestavují do modulů. Postupná degradace FV 
panelů snižuje výkon modulů zhruba na 90 % za 12 let  
a na 80 % za 25 let, což je nejčastěji uváděná životnost pa- 
nelů. Pokles výkonnosti je nutné brát v úvahu při výpočtu 
návratnosti investice, která se odvíjí od množství vyrobené 
energie. Výkon panelů i výroba elektřiny klesají přibližně  
o 0,9 % až 1,0 % ročně.

S baterií nebo bez
Pro využití elektrické energie z FV panelů je potřeba připo-
jit k panelu kromě elektrických spotřebičů další technické 
prvky, jako jsou napěťové střídače pro přeměnu stejnos-
měrného el. proudu na střídavý, indikační a měřicí přístroje, 
u větších instalací i mikroprocesorový řídicí systém, případ-
ně automatické natáčení za sluncem (polohování). Celko- 
vá účinnost FV systému se pohybuje zhruba na úrovni  
12–13 procent.

Součástí systému bývají většinou také akumulátory, do 
nichž se ukládají přebytky vyrobené elektřiny. Využívají 
je hlavně domácnosti typické tím, že přes den elektrárna 
vyrábí nejvíce energie, ale domácnost má minimální spotře-
bu. U komerčních budov a úřadů bude průběh spotřeby jiný 
a vhodnějším řešením bude připojit elektrárnu k distribuční  
síti, která může dodávkou vykrýt deficit vlastní výroby proti  
 

spotřebě, respektive odvést přebytky. Akumulátory mohou 
ovšem fungovat jako další zajištění plynulé dodávky elek-
třiny.

Výrobci uvádějí, že FV panely lze instalovat na jakýkoli 
typ střechy včetně ploché. Hmotnost panelů a montážních 
systémů nepůsobí velké zatížení střechy. Mnoho lidí se 
také obává, že budou muset platit vysoké částky za likvi-
daci elektrárny, až doslouží. Ale není tomu tak. U většiny 
solárních panelů už má majitel jejich likvidaci předplacenou 
v mezinárodním recyklačním systému PV Cycle. V České re-
publice byla navíc legislativně nařízena povinnost přispívat 
do českých recyklačních fondů. To znamená, že recyklace 
některých solárních panelů již byla s předstihem zaplacena, 
a to dokonce několikrát.

TEXT Jan Ferenc  

FOTO Pixabay a Shutterstock

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

(OZE) se v roce 2017 podílela na celkové hrubé výrobě 

elektřiny 11,1 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

primárních energetických zdrojích činil 10,5 %. Uvádí to 

statistická zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2017, 

kterou loni v říjnu publikovalo ministerstvo průmyslu  

a obchodu. Podle zprávy MPO v roce 2017 vyrobily solární 

elektrárny 2193 GWh elektrické energie. Meziročně to 

představovalo přírůstek tři procenta. Maximální výroby 

dosáhly fotovoltaické elektrárny v Česku v roce 2015, kdy 

vyrobily 2263 GWh elektrické energie.

Jednotkou výkonu fotovoltaického panelu je Wp (watt 

peak). Udává špičkový výkon dodávaný solárním 

zařízením za ideálních podmínek nebo-li udává výkon 

dodávaný FV systémem za běžného bezoblačného let-

ního dne. Výkon běžně budovaných solárních elektráren 

je udáván v kWp (tis. Wp). Instalovaný výkon 1 kWp je 

schopen vyrobit přibližně 1000 kWh (1 MWh) elektřiny 

ročně.

 
Zdroj: MPO, ERÚ, ČEPS, OTE 
 

Tady je to v číslíčkách: 
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SOFTWARE

První otázka se přímo nabízí: Jaké byly důvody pro vy- 
tvoření INSPECTO Evidence?
Naší hlavní motivací bylo překvapivé zjištění, že na českém 
trhu schází online produkt s průběžně aktualizovanými  
legislativními činnostmi, který velmi rychle pomůže odpověd-
ným osobám, aby měly přehled a kontrolu nad vlastními či 
svěřenými technologiemi. Řešení dostupné pro široký okruh 
firem, bez nutnosti utrácet statisícové částky za produkt 
umožňující efektivní řízení revizí, údržby a správy technologií. 
INSPECTO Evidence je tedy ekonomicky zajímavé, a především 
velmi rychle nasaditelné řešení. INSPECTO Evidence je nasa-
ditelná, ve spolupráci se zákazníkem, doslova během něko-
lika málo dnů, a to včetně proškolení pracovníků. Toho jsme 
schopni dosáhnout především díky modulární povaze našeho 
produktu. 

Pro koho je váš software určen především? 
Lidé z našeho týmu mají dlouholetou zkušenost s vytvářením 
produktů pro facility management. Často jsme se setkávali  
s faktem, že mnoho firem spravuje své technologie například 
v Excelu. Nic proti Excelu, jde zcela jistě o funkční řešení, nic-
méně jako takový postrádá schopnost integrace a provázání 
s různorodými druhy dokumentace, úkonů a požadavků. Náš 
produkt je tedy určen pro ty firmy, které hledají jednoduché, 
jednotné a přehledné prostředí, které nabízí maximální mož-
nou míru dohledatelnosti všech potřebných údajů a informací 
o technologiích, včetně tvorby budoucího plánu činností. Cílem 
bylo také významně usnadnit práci pověřeným osobám zod-
povědným za údržbu a revize technologií. A v neposlední řadě 
přinést možnost jednoduchého předání agendy v případě, když 
pověřený zaměstnanec z firmy odchází.

Pojďme si nyní v krátkosti přiblížit, jakým způsobem  
INSPECTO Evidence pracuje.
Ve zkratce jde o produkt, který umožňuje naplánovat jakoukoli 
technologii v objektu a následně vede přesnou evidenci toho, 
kdy je třeba provádět určenou servisní aktivitu či provozní úkon. 
Ovšem to je pouze základní funkcionalita. 

Hlavním benefitem je pak to, že již v sobě obsahuje výtažky 
legislativních norem, definující nařízené četnosti provozně-tech-
nických úkonů podle skupin technologií. Takže pokud zave-
dete do INSPECTO Evidence například klimatizační jednotku  
a přiřadíte ji do technologického stromu, pak automaticky 
dojde k okamžitému vygenerování plánu legislativní údržby, 
tedy například revizí, nutných servisních úkonů atd. Nad rámec  
legislativy je samozřejmě také možné nadefinovat libovolné vlast-
ní servisní úkony a jejich periody. Jde například o doporučení do-
davatele technologie nebo vlastních interních směrnic. Je možné 
také naplánovat úkony související s obálkou budovy, údržbou 
zeleně nebo úklidem.

Možnosti jsou v tomto případě v zásadě neomezené. Součástí 
naší online aplikace je také helpdeskový nástroj, díky kterému 
je možné ad hoc požadavky od klienta, zaměstnance nebo zod-
povědné osoby přímo navázat na konkrétní technologii a objekt/
prostor. Tím dochází k řízenému souběhu plánovaných a mi-
mořádných požadavků. Je tedy možné říci, že na rozdíl od jiných, 
pasivních evidencí je INSPECTO Evidence ze své povahy naopak 
aktivní.

Vraťme se ještě k dříve zmiňované modularitě. Co si pod 
tím můžeme představit?
INSPECTO Evidence disponuje celou řadou volitelných 
rozšíření. Nabízíme například možnost vstupní paspor-
tizace včetně označení technologií NFC kódem či jiným 
identifikátorem a také digitalizaci současného archivu do-
kumentů a jejich zavedení do systému.

Dalším rozšířením je možnost využití celé řady mobil-
ních aplikací. Například pro pohodlné zadávání požadavků 
přímo od zaměstnanců nebo pro rychlé zjištění stavu  
revizí u technologií (aplikace INSPECTO Sprint). Další mo-
bilní aplikace je určena k řízení a sledování výkonu tech-
nické Správy (aplikace  INSPECTO WorkForce). Zásadním 
rozšířením je také možnost využít modul INSPECTO Revize. 
Jde o jedinečný revizní software, který plně digitalizuje pro-
ces provádění a řízení revizí. Existuje ve variantě pro osobní 
počítač i mobilní zařízení a je aktivně propojen s INSPECTO  
Evidencí. Naše řešení umožňuje také tvorbu klientských 
formulářů, které je možné okamžitě systémově zpracovat. 
Důležitým prvkem je schopnost propojení se stávajícími 
systémy. A to ať už formou API, nebo pomocí nástrojů pro 
robotizaci (RPA). A protože co neměříme ani neřídíme, IN-
SPECTO Evidence obsahuje širokou škálu definovatelných re-
portingů a nástrojů pro kontinuální analýzu zpracovaných dat.

Jak probíhá samotné nasazení INSPECTO Evidence?
V případě, že se klient rozhodne pro pořízení našeho softwa-
ru, prvním krokem je vždy bezplatný jednodenní audit, v jehož 
rámci náš specialista zjistí informace o vašich revizích, údržbě, 
dokumentaci a aktuálním způsobu jejich řízení. Na základě 
toho následně navrhneme optimální nastavení workflow  
INSPECTO Evidence a procesní podporu tak, aby vyhovovala 
podmínkám v dané společnosti. Díky tomu jsme schopni dodat 
v zásadě „ready made“ produkt včetně rychlého proškolení pra-
covníků, kteří poté provedou zavedení technologií do evidence. 
Nabízíme také možnost, že i samotné odborné zavedení tech-
nologií provedeme za klienta my, a to formou outsourcingu.

Můžete na závěr ve zkratce shrnout hlavní výhody  
tohoto řešení?
Především je to dokonalý přehled nad technologiemi  
a vyžadovanými či naplánovanými úkony, legislativní jisto-
ta, efektivita – a opět musím zmínit i rychlost samotného 
nasazení. Zásadní jsou průběžné aktualizace legislativy 
a funkcí, které jsou dostupné automaticky všem našim 
klientům. Výhodou je určitě také technická podpora online 
služby, kterou nabízíme společně se softwarem.

A poslední otázka. Kde mohou získat zájemci o INSPEC-
TO Evidenci získat další informace?
Naše řešení každému zájemci velmi rádi osobně představíme, 
vysvětlíme detailně všechny funkcionality a probereme mož- 
nos-ti nasazení. Stačí kontaktovat našeho obchodního ředitele  
Pavla Tupce (+420 234 707 912, pavel.tupec@inspecto.online) 
nebo info@inspecto.online) a domluvit si s ním schůzku. 
Další informace lze získat také na našich stránkách 
http://evidence.inspecto.online

TEXT a FOTO Inspecto, s. r. o.

Software pro komfortní správu 
vašich technologií
V následujícím rozhovoru s Martinem Polepilem, produktovým ředitelem  
ve společnosti Inspecto s.r.o., si v krátkosti představíme INSPECTO Evidenci.  
Jde o zcela nový produkt, který přináší komplexní řešení pro evidenci, správu, 
údržbu a revize podnikových technologií.
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První otázka se přímo nabízí: Jaké byly důvody pro vy- 
tvoření INSPECTO Evidence?
Naší hlavní motivací bylo překvapivé zjištění, že na českém 
trhu schází online produkt s průběžně aktualizovanými  
legislativními činnostmi, který velmi rychle pomůže odpověd-
ným osobám, aby měly přehled a kontrolu nad vlastními či 
svěřenými technologiemi. Řešení dostupné pro široký okruh 
firem, bez nutnosti utrácet statisícové částky za produkt 
umožňující efektivní řízení revizí, údržby a správy technologií. 
INSPECTO Evidence je tedy ekonomicky zajímavé, a především 
velmi rychle nasaditelné řešení. INSPECTO Evidence je nasa-
ditelná, ve spolupráci se zákazníkem, doslova během něko-
lika málo dnů, a to včetně proškolení pracovníků. Toho jsme 
schopni dosáhnout především díky modulární povaze našeho 
produktu. 

Pro koho je váš software určen především? 
Lidé z našeho týmu mají dlouholetou zkušenost s vytvářením 
produktů pro facility management. Často jsme se setkávali  
s faktem, že mnoho firem spravuje své technologie například 
v Excelu. Nic proti Excelu, jde zcela jistě o funkční řešení, nic-
méně jako takový postrádá schopnost integrace a provázání 
s různorodými druhy dokumentace, úkonů a požadavků. Náš 
produkt je tedy určen pro ty firmy, které hledají jednoduché, 
jednotné a přehledné prostředí, které nabízí maximální mož-
nou míru dohledatelnosti všech potřebných údajů a informací 
o technologiích, včetně tvorby budoucího plánu činností. Cílem 
bylo také významně usnadnit práci pověřeným osobám zod-
povědným za údržbu a revize technologií. A v neposlední řadě 
přinést možnost jednoduchého předání agendy v případě, když 
pověřený zaměstnanec z firmy odchází.

Pojďme si nyní v krátkosti přiblížit, jakým způsobem  
INSPECTO Evidence pracuje.
Ve zkratce jde o produkt, který umožňuje naplánovat jakoukoli 
technologii v objektu a následně vede přesnou evidenci toho, 
kdy je třeba provádět určenou servisní aktivitu či provozní úkon. 
Ovšem to je pouze základní funkcionalita. 

Hlavním benefitem je pak to, že již v sobě obsahuje výtažky 
legislativních norem, definující nařízené četnosti provozně-tech-
nických úkonů podle skupin technologií. Takže pokud zave-
dete do INSPECTO Evidence například klimatizační jednotku  
a přiřadíte ji do technologického stromu, pak automaticky 
dojde k okamžitému vygenerování plánu legislativní údržby, 
tedy například revizí, nutných servisních úkonů atd. Nad rámec  
legislativy je samozřejmě také možné nadefinovat libovolné vlast-
ní servisní úkony a jejich periody. Jde například o doporučení do-
davatele technologie nebo vlastních interních směrnic. Je možné 
také naplánovat úkony související s obálkou budovy, údržbou 
zeleně nebo úklidem.

Možnosti jsou v tomto případě v zásadě neomezené. Součástí 
naší online aplikace je také helpdeskový nástroj, díky kterému 
je možné ad hoc požadavky od klienta, zaměstnance nebo zod-
povědné osoby přímo navázat na konkrétní technologii a objekt/
prostor. Tím dochází k řízenému souběhu plánovaných a mi-
mořádných požadavků. Je tedy možné říci, že na rozdíl od jiných, 
pasivních evidencí je INSPECTO Evidence ze své povahy naopak 
aktivní.

Vraťme se ještě k dříve zmiňované modularitě. Co si pod 
tím můžeme představit?
INSPECTO Evidence disponuje celou řadou volitelných 
rozšíření. Nabízíme například možnost vstupní paspor-
tizace včetně označení technologií NFC kódem či jiným 
identifikátorem a také digitalizaci současného archivu do-
kumentů a jejich zavedení do systému.

Dalším rozšířením je možnost využití celé řady mobil-
ních aplikací. Například pro pohodlné zadávání požadavků 
přímo od zaměstnanců nebo pro rychlé zjištění stavu  
revizí u technologií (aplikace INSPECTO Sprint). Další mo-
bilní aplikace je určena k řízení a sledování výkonu tech-
nické Správy (aplikace  INSPECTO WorkForce). Zásadním 
rozšířením je také možnost využít modul INSPECTO Revize. 
Jde o jedinečný revizní software, který plně digitalizuje pro-
ces provádění a řízení revizí. Existuje ve variantě pro osobní 
počítač i mobilní zařízení a je aktivně propojen s INSPECTO  
Evidencí. Naše řešení umožňuje také tvorbu klientských 
formulářů, které je možné okamžitě systémově zpracovat. 
Důležitým prvkem je schopnost propojení se stávajícími 
systémy. A to ať už formou API, nebo pomocí nástrojů pro 
robotizaci (RPA). A protože co neměříme ani neřídíme, IN-
SPECTO Evidence obsahuje širokou škálu definovatelných re-
portingů a nástrojů pro kontinuální analýzu zpracovaných dat.

Jak probíhá samotné nasazení INSPECTO Evidence?
V případě, že se klient rozhodne pro pořízení našeho softwa-
ru, prvním krokem je vždy bezplatný jednodenní audit, v jehož 
rámci náš specialista zjistí informace o vašich revizích, údržbě, 
dokumentaci a aktuálním způsobu jejich řízení. Na základě 
toho následně navrhneme optimální nastavení workflow  
INSPECTO Evidence a procesní podporu tak, aby vyhovovala 
podmínkám v dané společnosti. Díky tomu jsme schopni dodat 
v zásadě „ready made“ produkt včetně rychlého proškolení pra-
covníků, kteří poté provedou zavedení technologií do evidence. 
Nabízíme také možnost, že i samotné odborné zavedení tech-
nologií provedeme za klienta my, a to formou outsourcingu.

Můžete na závěr ve zkratce shrnout hlavní výhody  
tohoto řešení?
Především je to dokonalý přehled nad technologiemi  
a vyžadovanými či naplánovanými úkony, legislativní jisto-
ta, efektivita – a opět musím zmínit i rychlost samotného 
nasazení. Zásadní jsou průběžné aktualizace legislativy 
a funkcí, které jsou dostupné automaticky všem našim 
klientům. Výhodou je určitě také technická podpora online 
služby, kterou nabízíme společně se softwarem.

A poslední otázka. Kde mohou získat zájemci o INSPEC-
TO Evidenci získat další informace?
Naše řešení každému zájemci velmi rádi osobně představíme, 
vysvětlíme detailně všechny funkcionality a probereme mož- 
nos-ti nasazení. Stačí kontaktovat našeho obchodního ředitele  
Pavla Tupce (+420 234 707 912, pavel.tupec@inspecto.online) 
nebo info@inspecto.online) a domluvit si s ním schůzku. 
Další informace lze získat také na našich stránkách 
http://evidence.inspecto.online

TEXT a FOTO Inspecto, s. r. o.

Software pro komfortní správu 
vašich technologií
V následujícím rozhovoru s Martinem Polepilem, produktovým ředitelem  
ve společnosti Inspecto s.r.o., si v krátkosti představíme INSPECTO Evidenci.  
Jde o zcela nový produkt, který přináší komplexní řešení pro evidenci, správu, 
údržbu a revize podnikových technologií.
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Automatizovaná recepce není otázkou budoucnosti, 
ale aktuální potřebou řady firem, která existuje již dnes. 
Služba společnosti SSI Group Online recepce nabízí robo- 
tizaci práce recepčních a pomáhá udržet základní chod 
kanceláře či celé budovy s minimalizací lidského faktoru. 
Toto plně funkční řešení umožňuje firmám za pomoci nej-
modernější techniky vyrovnat se s nedostatkem fyzických 
pracovníků na recepci a zároveň urychluje i zjednodušuje 
celý provoz.
 
„Online recepce si snadno poradí s každodenními činnost- 
mi recepce a jejím běžným provozem. Přivítá návštěvy, 
poskytuje informace, vydává návštěvní karty i zapome-
nuté karty zaměstnancům, odbaví poslíčky i objedná 
taxi. Každý uživatel má přístup do návštěvního systému, 
kde může každou návštěvu jednoduše nahlásit předem, 
a Online recepce pak návštěvu odbaví ještě rychleji než 
lidská obsluha. Mysleli jsme na všechno, i na to, že ne 
každou situaci je možné přesně předvídat. Ty méně ob-
vyklé činnosti tak spolehlivě odbaví operátor našeho 
dohledového centra přes videotelefon,“ říká Jaroslav 

Čehovský ze společnosti SSI Group, která službu auto-
matické recepce nabízí.

Online recepce není samostatným zařízením, ale sou- 
borem navzájem dokonale propojených technologií včet-
ně již existujících technologií budovy. Nedílnou součástí 
je tak například online návštěvní systém přístupný všem 
nájemcům nebo propojení se stávajícím elektronickým  
přístupovým systémem v budově. Cílem je, aby Online re-
cepce fungovala se zabezpečením budovy jako jeden celek, 
a tím se stala jeho přirozenou součástí.

„Online recepce nabízí pomocí moderních technologií bez 
využití zaměstnanců kromě zrychlení procesu odbavení 
návštěv také možnost jejího využití jako informačního 
centra. Firmám odpadá nutnost shánění vhodných pra-
covníků do recepce, celý proces se zjednodušuje a zároveň 
se snižují provozní náklady,“ dodává Jaroslav Čehovský  
ze společnosti SSI Group.

TEXT Red.
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Online recepce přináší zrychlení
a zjednodušení
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