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EDITORIAL

Milí čtenáři,

 

držíte v rukou poslední číslo letošního roku a s tím se nabízí trocha bilancování. Jaký ten rok vlastně byl?

 

Navštívili jsme konferenci  Friendly Buildings  v  nových prostorách  Spaces  na Národní třídě. Mluvilo se 

o chytrých kancelářích, aplikacích, a dokonce jsme cvičili office jógu. V  paměti mi utkvěla jedna věta:  

Recepce je první, co zákazník vidí, když přichází, a poslední když odchází. Je to pravda. Záleží nám hodně 

na prvním dojmu, ale kolik pozornosti věnujeme tomu poslednímu? Na veletrhu Expo Real představovala 

společnost M2C svoji vizi e-recepce. Je to budoucnost?

 

V Liblicích na konferenci o údržbě se opět vášnivě debatovalo o tom, co která firma používá za technologie. 

Představovaly se nám novinky v robotizaci od společnosti ABB, společnost SKF nás dálkově spojila s jejich 

centrem, které na dálku hlídá stav vašich zařízení, a vyzkoušeli jsme si třeba chytré brýle pro rozšířenou 

realitu. Jaké bylo překvapení, když se v diskusi ozvalo, že mnoho společností používá tužku a papír a ně- 

kteří Excel. Jenom pár vyvolených využívá chytré aplikace.

 

Jedno je jasné, digitalizaci se nevyhneme, chceme-li růst a udržet krok. Přinášíme proto článek o tom, jak 

digitalizaci ve vaší společnosti správně uchopit. Nemusíte se bát ani metody BIM. Od roku 2022 by mělo 

být používání BIM povinné pro všechny nadlimitní veřejné zakázky. Nejvyšší úspory nákladů přináší BIM 

právě ve fázi údržby budovy.

 

Téma budov je také velké. Opět se vše točí kolem toho, aby byly chytré. Přes aplikaci si můžete zvolit teplo-

tu ve své kanceláři a existují už i takové, kde je teplota v místnosti rozdělena a vy si můžete vybrat, jestli 

si sednete ke stolu, kde je chladněji nebo naopak tepleji.  Význam kanceláří se zásadně mění, o tom jsme 

debatovali s odborníky na zářijové snídani. Vyplynulo 

z  toho, že pokud zaměstnavatel chce inovovat pro- 

středí pro své pracovníky, měl by se v první řadě zeptat 

jich samotných, co by chtěli. Zní to jako samozřejmost, 

ale kdo se vás na to kdy ptal? Nebo kdy vy sami jste se 

zeptali svých podřízených, co udělat, aby se jim v práci 

více líbilo, a co by potřebovali?

 

Dle odborníků budou kanceláře budoucnosti méně  

o technologiích, více o zážitku.

 

 

Přeji klidný konec roku plný nejen pracovních zážitků.

Martina Kymrová

šéfredaktorka
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ZPRÁVY

Průzkum oblíbenosti secu-
rity pracovníků

Společnost SSI Group, která se spe-
cializuje na zajištění bezpečnosti  
v soukromých institucích i ve veřej- 
ných prostorách, realizovala společně 
s agenturou Rondo Data průzkum 
na téma, jak vnímají lidé práci pra-
covníků security. Češi vnímají jako 
nejpříjemnější zaměstnance ostrahy  
v obchodních centrech (26,3 % re-
spondentů) a hotelech (22 %). Násle- 
dují hudební a kulturní festivaly  
(13,4 %) a kancelářské budovy 
(12,5 %). Nejméně příjemní pracovní-
ci security jsou podle respondentů na 
nádražích (5,7 %), sportovních akcích 
(8,2 %) a na letištích (12 %). Průzkum 
realizovala agentura Rondo Data na 
vzorku 1200 respondentů z celé ČR ve 
věku 18–61 let.

Rekvalifikační kurz  
23. běh Facility manažera 
únor 2020 - květen 2020 
(ID r2001)  

Kurz je koncipován jako 15denní výuka 
rozdělená do čtyř měsíců (výuka probíhá 
převážně ve středu od 9:00 do 17:00)  
a zahrnuje celkem 120 výukových ho-
din. Stěžejní výukovou metodou jsou 
přednášky odborníků s aktivní účastí 
všech přítomných a pracovní workshopy. 
Náplň kurzu je koncipována v souladu  
s platnými EU standardy EN 15221 „Facility 
management“ a standardem ISO 41000 
„Facility Management – Management 
Systems” a posledními poznatky v oboru.
Absolvent získá osvědčení o rekvalifika-
ci v oboru „Facility manažer” dle MSMT-
22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017.
Podrobné informace: 
ondrej.strup@fminstitute.cz, 
nebo na www.ifma.cz.

Infotherma místem diskusí 
a námětů 

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se 
na Výstavišti Černá louka v Ostravě  
uskuteční  již 27. pokračování  Infothermy, 
tradičně věnované vytápění, úsporám 
energií a smysluplnému využívání ob-
novitelných zdrojů v malých a středních 
objektech. V České republice se jedná  
o největší takto specializovanou výstavu, 
kde jsou zastoupeny domácí, evropské 
a světové značky výrobků a produktů, 
které jsou potřebné k tepelné pohodě 
našich domovů. Nomenklatura výstavy 
se od prvního ročníku prakticky nemění, 
doplňuje se však o nové technologie  
a systémy. 
www.infotherma.cz

Colliers International má nové posily

Do týmu  D&B se teď nově v říjnu přidali Martin Lakomý a Ezequiel Sanches. Martin je 
zkušený v řízení obchodních center a výstavbách v nich, kin, rodinných domků a své 
zkušenosti s koordinací tenantů, staveb a rekonstrukcí získal praxí nejen v Čechách, ale  
i v Norsku, Francii a Švýcarsku. Ezequiel má mnohaleté dovednosti v navrhování a reali- 
zaci interiérových designů pro jména jako Cemex, C2C, Google, Douglas Parfumerie, 
BHM Group, Whirlpool či Doktoři bez hranic v Praze nebo také Amazon v Bratislavě  
a lobby design pro Strabag ve Vídni.

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ

www.chastia.com | info@chastia.com
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Emise dluhopisů CPI

CPI Property Group, největší vlast-
ník nemovitostí v České republice, 
Berlíně a regionu střední a východní 
Evropy, oznamuje přelomovou emi-
si seniorních nezajištěných zelených 
dluhopisů v objemu 750 mil. EUR. 
Dluhopisy s kuponem ve výši 1,625 % 
jsou splatné 23. dubna 2027.

„Jsme patřičně hrdí na to, že jsme se 
stali první firmou z našeho regionu, 
která vydala takhle rozsáhlou emi-
si zelených dluhopisů,“ řekl gene- 
rální ředitel skupiny CPI Property 
Group Martin Němeček a dodal: „Sil-
ná poptávka a atraktivní finanční 
parametry dluhopisů jsou důka-
zem pokračující důvěry investorů ve 
strategii a management společnosti 
CPI Property Group.“

Umělá inteligence vylepší 
novou generaci nástrojů 

Schneider Electric zapojuje umělou 
inteligenci do nové generace nástro-
jů pro řízení infrastruktury datových 
center (DCIM). V rámci údržby bude 
hrát důležitou roli zejména v preven-
ci problémů namísto jejich složitého 
řešení. Nové nástroje mají být pro 
zákazníky uživatelsky přívětivější, 
umožní snadněji a rychleji zpracová-
vat obrovské množství dat a přinesou 
firmám také finanční úspory. Schnei-
der Electric spolupracuje na vývoji 
umělé inteligence se společností Mi-
crosoft. 

Charles Heidsieck Brut 
Réserve

K nezapomenutelným momentům oslav 
jsou šumivá vína jako stvořená. Francouz- 
ský šampaňský dům Charles Heidsieck je 
vyhlášený víny té nejlepší kvality. Jejich 
Brut Réserve se vyznačuje příjemnou, 
dlouhou dochutí, přirozenou suchostí  
a vyhledávanou střední ovocností. 
Champagne Charles Heidsieck Brut Ré-
serve obsahuje vysoký podíl rezervních 
vín, která dodávají tomuto francouz- 
skému skvostu obdivuhodnou boha-
tost a zralost. Dárkové balení Charles 
Heidsieck Brut Réserve obsahuje kromě 
jedné 0,75l lahve champagne také dvě 
krásné skleničky.  www.1er.cz 
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dlouhou dochutí, přirozenou suchostí  
a vyhledávanou střední ovocností. 
Champagne Charles Heidsieck Brut Ré-
serve obsahuje vysoký podíl rezervních 
vín, která dodávají tomuto francouz- 
skému skvostu obdivuhodnou boha-
tost a zralost. Dárkové balení Charles 
Heidsieck Brut Réserve obsahuje kromě 
jedné 0,75l lahve champagne také dvě 
krásné skleničky.  www.1er.cz 
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Všechna data, která
jenom uložíme, jsou
pravděpodobně mrtvá
už ve chvíli, kdy se tak
stane. Musíme tedy
předem vědět, jaká data,
v jakém detailu a v jakém
časovém rozlišení 
budeme potřebovat.  
[
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Dvacet let Alstanetu, co to pro vás 
znamená?

Určitě dosažení něčeho, v  co jsme možná 
v počátku ani nevěřili. Dvacet let je dlouhá 
doba. Když jsme Alstanet v  roce 1999 za- 
kládali, měli jsme spíš záměr ho za deset let 
prodat. To jsme nakonec změnili a rozhodli 
se firmu provozovat dlouhodobě. A nyní 
slavíme 20 let na trhu. Myslím, že jsme 
poměrně úspěšní – expandovali jsme do 
zahraničí, získali jsme velké klienty a určitě 
i prestiž na českém a  slovenském trhu. 
Možná také respekt. Jsme vzorem pro os-
tatní softwarové firmy, které sledují naše 
nápady. Pro nás to znamená hodně. Splnili 
jsme si prvotní podnikatelský cíl a zároveň 
jsme dosáhli úspěchů, které v této oblasti 
nejsou úplně běžné. Jsme na to pyšní.

Vedle Alstanetu se během těch mno-
ha let měnilo i IT. K  jakým změnám 
došlo?

IT se za 20 let hodně proměnilo. Vzpomeň- 
me, jak vypadal před 20 lety počítač a jaká 
byla nabídka aplikací, na nichž jsme pra-
covali, a jak vypadaly. Především ale vzpo- 
meňme na to, jak rychlý byl internet, kdo 
ho měl a co se na něm dalo najít. Dnešní 
software – nebo IT obecně – je již naprosto 
jinde. My jsme tehdy měli velké počítače 
pod stolem a vedle nich zaprášené krabice 
s disketami. To už teď v podstatě neexistu-
je. Počítače současnosti jsou velmi mobil- 
ní – dnes má téměř srovnatelný výkon i lep-
ší telefon. Software se přesunul z pevného 
počítače do cloudového (virtuálního) pros-

tředí. Je naprosto obvyklé, že aplikace, s níž 
pracujeme, není uložená přímo v  počítači, 
ale nachází se někde na cloudu. Stačí, abych 
se přihlásil, a v tu samou chvíli mám ve we-
bovém prohlížeči k dispozici potřebný soft-
ware. Vnímám to jako obrovskou změnu – za 
20 let jsme se z fyzického počítače posunuli 
do virtuálního prostředí. Nic neinstalujeme, 
jsme „Avatarové“, kteří žijí v  cloudu. Po-
zoruhodné je, že Alstanet svoji aplikaci AFM 
již při svém vzniku v roce 1999 koncipoval 
jako webovou. Bylo to velké vizionářství 
mého firemního partnera a architekta naše-
ho vývoje, Stanislava Štědrého.

Najdeme něco, co tento rozvoj brzdí?

Vnímám dvě věci. První je určitý strach 
o bezpečnost dat. Vidím, že v momentě, 
kdy jsme se jako společnost virtualizovali, 
a tudíž jsou data přítomná všude, většina 
firem si uvědomila, jak citlivá data dooprav- 
dy spravují. Vyvstala tedy otázka jejich 
bezpečného uchovávání. Rovněž je zde 
problém big data, kdy pořizujeme více a ví- 
ce dat a nevíme co s nimi, neumíme je vy- 
užít. Když jsme jeli před 15 lety na dovole-
nou, vezli jsme si foťák se dvěma kinofilmy, 
z  nichž jsme poté vytvořili album, které si 
čas od  času prohlížíme. Nyní na dovolené 
místo fotoaparátu používáme telefon, po- 
řídíme 2  000 fotek, žádné album nevznik- 
ne a pravděpodobně se na fotky ani nikdy 
nepodíváme. Podobně je to s daty v softwa-
ru. Jejich množství narůstá, a protože je to 
levné, všechna se ukládají. Jsou však těžko 
využitelná, ale především snadno zneužitel-
ná. Když si předem nenastavím konkrétní 

proces využití dat, budu jen stále pořizovat 
nová. Kde tedy je nějaká knowledge base, 
která z toho těží? Potřebujeme jakýsi „bagr“, 
který z těchto dat bude ta důležitá vytaho-
vat a tím následně zlepšovat a optimalizo-
vat naše procesy. Tomu je podle mě třeba se 
věnovat především – řešením totiž není jen 
pořizování větších a větších disků.

Kde je vlastně ta hranice?

Těžko hodnotit. Řekl bych, že je nekonečná. 
Data se dají pořizovat neustále. Máme lepší 
diagnostiky a  díky IoT i lepší systémy pro 
sběr dat. Díky BIM modelu máme dokonce 
systém pro takový sběr. Náklady na uklá- 
dání a zabezpečení dat klesají, takže není 
problém je uchovávat dlouhodobě. Vzniká 
zde prostor pro skoro až umělou inteligen-
ci nebo nějakou jinou úroveň řízení efek-
tivního využití dat. Vezměme si například 
systémy měření a regulace (MaR) – každých 
15 minut se uskuteční odečet na každém 
měřidle. Data jsou sice malá, uchovávat je 
lze stále, stojí pár haléřů, ale k čemu taková 
data jsou? Mě osobně zajímá čtvrthodi-
nový průběh týden zpět, jestli nedošlo k ně- 
jaké anomálii. Ale  rok nebo několik let 
dozadu nás bude spíše zajímat měsíční 
nebo roční spotřeba, třeba kvůli bench-
markingu. Musíme se naučit přistupovat 
k  tak obrovskému množství dat jinak. 
Všechna data, která jenom uložíme, jsou 
pravděpodobně mrtvá už ve chvíli, kdy se 
tak stane. Musíme tedy předem vědět, jaká 
data, v  jakém detailu a v  jakém časovém 
rozlišení budeme potřebovat. A tomu 
se věnujeme i my v Alstanetu.

Alstanet po 20 letech na trhu FM 
chce dosáhnout na další mety
Společnost Alstanet se od počátku věnuje výhradně jediné činnosti – softwarové 
podpoře facility managementu (CAFM). Jde o software pro evidenci dat a ze-
jména řízení procesů facility managementu – typicky help desk, plánování revizí, 
stejně jako správa autoparku, inventura majetku nebo režimy úklidu a ostrahy.

O tom všem – a mnohém dalším – jsme hovořili s Ing. Alešem Choutkou, spolu-
zakladatelem a jednatelem společnosti Alstanet, s.r.o.

Všechna data, která
jenom uložíme, jsou
pravděpodobně mrtvá
už ve chvíli, kdy se tak
stane. Musíme tedy
předem vědět, jaká data,
v jakém detailu a v jakém
časovém rozlišení 
budeme potřebovat.  
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Je to jako s  košilemi v  šatníku, ty 
které jsem dlouho nenosil, mají uvol-
nit místo novým…

V podstatě. Jenže dnes je ten šatník k ucho-
vávání košil tak levný, že nic nebrání, aby 
byl velký jako garáž. A v té chvíli si řeknu – 
možná si všechny košile nechám. Když se 
poté naplní jeden prostor, koupíme druhou 
garáž. Je to snazší než se věnovat výběru, 
kterou košili vyřadíme. A tento fakt mi po- 
tvrzují i schůzky s našimi klienty. Jednou za 
rok k nim přijdeme a řekneme: „Máte velké 
a stále rostoucí množství dat. Musíte buď 
přikoupit další prostor, nebo promazat ta 
nepotřebná.“ Tipněte si, jaký je výsledek.  
10 z 10 řekne, že si pořídí nový prostor, pro-
tože je to jednodušší. Vidím to jako velmi 
špatné rozhodování.

Když se ohlédnete zpět, jaký projekt 
vám utkvěl v paměti?

Velice zajímavý projekt jsme realizovali pro 
mobilního operátora T-Mobile, je to už skoro 
15 let. Týkal se oblasti správy majetku, niko-
li budov, ale inventáře – od nábytku přes 
počítače až po prvky jejich mobilní sítě,  
tj. všechny antény, rádia, kabely atd. Dohro-
mady se jednalo o více než 100 tisíc položek. 
My jsme řešili oblast majetku z  pohledu 
evidence, inventury, vyřazování, odprode-
je a škodních událostí. To je pět základních 
činností, které na majetku každý klient reali- 
zuje. Projekt byl zajímavý nejen tím, že byl 
rozsáhlý a technologicky náročný, realizova-
li jsme celou řadu integrací se systémem 
SAP, ale zejména jsme museli navrhnout 
řešení tak, aby i technik, který inventuru 
provádí, ji mohl udělat i na stožáru v  Peci 
pod Sněžkou, kam musí vylézt a kde je  
10 antén, které musí zinventarizovat. 
Potřebuje čtecí zařízení na určitou vzdále-
nost, jež je pro něj bezpečná, RFID tagy, 
které vydrží, a AFM, které vše on-line sledu-
je. Byl to komplexní projekt, jež na straně 
operátora vyvolal optimalizaci – snížil počet 
odpovědných pracovníků, zvýšil stupeň 
dohledatelnosti majetku, zpřesnil sledování 
vyřazování a likvidací majetku stejně jako 
řešení škodních událostí. 

A pak se říká, že FM není dobro- 
družství…

Tohle bylo velké dobrodružství. Byli jsme si 
vše předem prohlédnout a musím říci, že je 
to zážitek. Člověk si neuvědomí, co všechno 

je třeba vytvořit, aby fungovala mobilní síť. 
Kolik se zde nachází technických zařízení, 
jak jsou drahá a důležitá. 

Když se přesuneme do současnosti, 
na čem nyní pracujete?

Není lehké vybrat. Dlouhodobě nás baví  
projekty UniCredit Bank, a to především zá- 
sluhou vnitřní odvahy FM týmu banky. Ten  
přišel s ambiciózní myšlenkou, že když do- 
káže v AFM řídit procesy technické správy, tj.  
naplánovat údržbu, najmout dodavatele, 
zkontrolovat provedení, převzetí, ohodno-
tit kvalitu, zajistit proplacení faktury, repor-
tovat, umí řídit i netechnické procesy. AFM 
využívá banka již dlouhodobě. Poslední 
roky i na procesy, které nejsou přímo spo-
jeny s  budovou. Norma ČSN  EN  15221 je 
nazývá – měkké služby. V ČR stále přetrvává 
názor, že FM zahrnuje pouze správu budov. 
Ale facility jsou všechny podpůrné procesy, 
neboli non core business každé firmy. FM 
má mnohem více možností v oblasti měk-
kých služeb než v těch tvrdých, technických. 
A tento tým v bance převzal procesy, které 
dříve spadaly do oblasti HR, controllingu 
nebo třeba nákupu. Dnes má ve svém port-
foliu více než deset takových služeb, v AFM 
organizují školení, vzdělávání zaměstnanců, 
služební cesty, režim home office, mateř- 
skou a otcovskou dovolenou nebo správu 
telefonů. Princip řízení je stejný jako u help 
desku. Znamená to, že jak zaměstnanec, 
tak správce procesu používá stejný systém, 
stejné nástroje řízení, ale místo technické 
správy budovy je zde měkká služba, péče 
o zaměstnance. To vnímám jako super věc, 
která by mohla být příkladem pro ostatní. 
Jedná se o širší oblast než jen sdílení nástro-
jů a dat, dnes často spojované s BIM.

Působíte i za hranicemi, znamenalo 
to, že už vám domácí trh v jednu chvíli  
nestačil?

Slovensko jsme získali pár let po založení. 
Byl to rychlý trh. Poté jsme se dlouho pohy-
bovali jen v České a Slovenské republice. Ale 
byli to naši klienti – zejména developeři, kteří 
nás dostali za hranice.  Díky nim jsme s AFM 
vstoupili do všech okolních států – Polska, 
Německa, Rakouska, ale i do Rumunska, 
Bulharska nebo Velké Británie. Naše řešení 
tam pár let běželo, všimly si ho místní firmy, 
které se na nás následně obrátily. My jsme 
pak začali prodávat přímo do okolních zemí. 
Dnes můžeme říci, že Alstanet obsluhu-

je osm evropských zemí. Business je tam 
pro nás oproti České republice samozřejmě 
menší, ale implementace, které v nich máme, 
fungují přes pět let. Většina z  nich více či 
méně souvisí s klienty z České republiky.

Znamená to, že v těchto státech fun-
gují vaše pobočky?

Všechno řídíme z Prahy. Nicméně Slovensko 
je pro nás tak zajímavý trh, že je zde stále 
někdo z  naší firmy – obchodník, analytik 
nebo projektový manager. Pokud někdy 
založíme pobočku firmy, bude první určitě 
na Slovensku. Ale to není otázka příštího 
roku. Uvažujeme o tom spíše v  horizontu 
pěti let.

Máte ještě další přání nebo chcete  
realizovat nějakou výzvu?

Máme 110 klientů, kteří působí průřezově 
v různých oborech – přes komerci k veřejné 
či státní správě. Těžko lze hledat oblast, kde 
nepůsobíme, nebo projekt, který bychom 
nezvládli. Já osobně mám však jedno přání. 
Rádi bychom se dostali do oblastí, kde je 
vyžadován vysoký stupeň kybernetické 
bezpečnosti, aby naše aplikace byla vnímá-
na jako naprosto bezpečná. Máme za sebou 
celou řadu penetračních testů, kdy se ně- 
kdo – laicky řečeno – snaží nabourat do naší 
aplikace. I to jsme úspěšně zvládli, aplikace 
je bezpečná, ale přece jen posun na další 
metu je pro nás určitá výzva. 

To je obchodní cíl. A dál?

Co se týká firmy, chtěl bych, abychom si  
i nadále udrželi silný stabilní tým, na který 
jsem hrdý! Lidé u  nás pracují dlouhodobě 
– někteří i přes 10 let. Ale není jednoduché 
si mladé lidi udržet, protože chtějí cestovat, 
poznat různé obory. Vážíme si toho, je to 
důležité i s ohledem na kontinuitu ve vzta- 
zích vůči klientům. Moc bych si přál, aby  
firma fungovala i nadále se stejným výko-
nem, ale především s motivovanými a spo- 
kojenými lidmi, které to baví, jsou kreativní,  
a už dokonce v práci nenosí bačkory (smích).

… a osobní přání?

Hlavu si čistím tak, že každý druhý den 
běhám. Mým osobním cílem je uběhnout 
příští rok na jaře maraton. To je něco, co chci 
dokázat sám sobě, své rodině!

TEXT Arnošt Wagner FOTO René Volfík
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zajišťovat plně automaticky stroje. V příštím roce v Praze 
přidáme ještě další sklad a ten brněnský přestěhujeme do 
větších prostor. Současně plánujeme obnovu vozového 
parku. Chceme jezdit v ekologických vozech na elektřinu.

Také plánujeme expanzi mimo naši republiku, konkrét-
ně do Maďarska. Maďarský trh je podobný tomu českému. 
Připravujeme na spuštění Budapešť, která je ještě větší než 
Praha. V Budapešti jsou ale větší zácpy než v Praze, a tak 
budeme muset posunout slibovanou dobu rozvozu z dvou 
na tři hodiny od objednání. Sázet budeme i na maďarsk-
ou vinařskou tradici a spolupracovat budeme s místními 
producenty. „Jsou tam jako u nás velcí hráči, ale nenabízí 
tak dobrou a rychlou službu. Tesco, Spar a Auchan rozváží 
totiž do druhého dne od objednání‟, dodal Tomáš Čupr, 
který vlastní 75 procent firmy Velká pecka, jež je i majitelem 
e-shopu.

TEXT  Martina Kymrová   

FOTO Archiv Rohlik

ROHLÍK V ČÍSLECH 
n Datum založení - září 2014
n Datum prvního rozvozu -  říjen 2014
n Průměrný denní počet objednávek  

- aktuálně přes 8000
n Počet zaměstnanců  

- 300 kmenových zaměstnanců
n Obrat - 2,4 mld. v roce 2018
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ENERGETIKA

Provozování LDS: 
Zlatý důl, nebo pytel starostí?
V České republice jsou dnes skoro dvě desítky právních subjektů, které získaly 
licenci na provozování Lokální distribuční soustavy (dále jen LDS), přičemž 
motivace těchto subjektů je různá. Na prvním místě je zcela jistě využití stá-
vajících rozvodů v objektech a areálech pro distribuci elektrické energie a tím 
větší zhodnocení vlastního majetku, případně udržení si stávajícího uživatele/
nájemce nabídkou kvalitnějších služeb. 
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ENERGETIKA

Efektivní provozování LDS není vůbec jed-
noduchá záležitost a vyžaduje odborníky, 
jelikož s  provozem je spojena rozsáhlá 
administrativa a technická vybavenost. 
Odečty měřidel, fakturace zákazníkům, 
výkaznictví Operátorovi trhu s elektřinou 
(dále jen OTE), ERÚ nebo prezentace dat 
na zákaznickém portálu, to jsou činnosti  
a aktivity, které musí držitel licence / provo-
zovatel perfektně zvládnout. Každá i drob- 
ná chyba je totiž okamžitě sankcionována, 
vlastník licence/provozovatel ztrácí nervy 
i finanční prostředky.

Byť by se mohlo zdát, že současný rozvoj 
a úroveň IT nástrojů by měl výše popsané 
činnosti bezproblémově řešit, realita je jiná. 
Řada provozovatelů řeší uvedené činnosti 

tzv. lidskou silou, kdy základním nástrojem 
je často Excel a tužka-papír. 

Dobrou zprávou je, že komplexní řeše- 
ní existuje, ale pozor, ne každý si jej může 
dovolit. Velcí distributoři se obvykle spolu- 
účastní při tvorbě legislativy, a těm malým 
to společně s  ERÚ celkem komplikují. Ona  
totiž i malá LDS musí dělat všechno jako  
velký ČEZ nebo PRE. Vypořádat se s veš- 
kerými požadavky je možné, ale potřebu- 
jete k tomu chytré nástroje a technologie. 

Komplexní řešení se skrývá ve využití 
aplikace CEM, kterou jsme vyvinuli pro  
menší a malé provozovatele a která po- 
krývá většinu činností nezbytných pro pro-
voz LDS. 

Odečty lze automatizovat i ve starých 
objektech, kde nejsou nataženy sběrnice. 
Používané radiové technologie zajistí va- 
lidní odečty měřidel v reálném čase, takže 
jsou k dispozici nejen odečty pro faktura-
ci, ale také povinné čtvrthodinové profily, 
které vyžaduje legislativa u nepřímých 
měření. Technologie umožňuje komuni- 
kaci s různými typy měřidel, takže obvykle 
není nutné při implementaci sběru dat 
měřidla vyměňovat. 

Ani fakturace koncovým zákazníkům 
LDS není úplně jednoduchá, jelikož musí  
splňovat mnoho mandatorních náležitostí, 

které jsou dnes součástí každé faktury od 
velkých distributorů. Aplikace CEM toto 
umí včetně možnosti zavedení, vytvoření 
a správy vlastních tarifů. Aplikace může 
přímo generovat faktury nebo podklady 
posílat do účetnictví provozovatele. 

Výkaznictví na OTE je  v  aplikaci CEM 
automatizováno. Aplikace vytvoří poža-
dované výkazy automaticky na základě 
automatických odečtů a na provozovateli 
spočívá  „jen“ závěrečná kontrola.

Aplikace CEM v neposlední řadě dispo- 
nuje i zákaznickým portálem, kde zákaz- 
ník vidí veškerou dokumentaci související 
s  jeho odběrným místem, jako například 
vystavené faktury či historii spotřeby. 

Společnost SOFTLINK s.r.o. má za 
sebou více jak 25 let zkušeností 
v  oblasti telekomunikací, posledních  
10 let se zaměřuje na on-line měření 
spotřeb energií včetně vlastního soft-
waru CEM pro zobrazování dat. Va- 
rianta CEM BUSINESS svými nástroji 
umožňuje nejen efektivnější správu 
LDS, ale i např. rozúčtovávání ná- 
kladů u rozsáhlejších subjektů jako 
jsou logistická centra, průmyslové 
areály nebo obchodní centra.

TEXT Red. FOTO Archiv SOFTLINK a Depositphotos 
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Co si máme pod pojmem digitali-
zace představit?
 
TB: Digitalizace je v kontextu, ve kterém 
se bavíme, obecně chápána jako využití 
informačních technologií pro podpo-
ru a zlepšení podnikových procesů.  
V  úplně obecné rovině je to „nahra-
zení papíru počítačem“, v té trochu 
komplexnější je to taková změna řízení 
organizace, jejích procesů a způsobů 
zpracování informací, která využije in-
formačních technologií a schopnosti 
automatizovaně sbírat a zpracovávat 
data k dosažení větší efektivity organi-
zace.
DK: Já bych digitalizaci zkráceně popsal 
jako elektronizaci pracovních procesů, 

agend a dat. Jejím cílem má být mno-
hem vyšší bezpečnost, využitelnost  
a efektivita informací a dat. Tedy by 
nám digitalizace měla činit život snaz- 
ším, bez ohledu na jakou oblast našeho 
života pohlížíme.

Co vás  napadne ve spojitosti digi- 
talizace jako první, její přidaná 
hodnota i její úskalí?

TB: Sama o sobě digitalizace přidanou 
hodnotu v podstatě nemá. Pokud ji  
organizace podstoupí, ať už plošně, 
nebo u vybraných procesů bez jasné stra-
tegické úvahy a bez posouzení a úpra-
vy procesů, které jsou digitalizovány, 
obvykle se tím jen zrychlí cesta do 
pekla. Je třeba si uvědomit, že digitali-
zace nepředstavuje cíl, ale prostředek.  
A jak už to v takových případech bývá, 
pokud zvolím efektivnější prostře-
dek, aniž bych zvážil cíl, pro který ho 
používám, dostaví se obvykle přesně 
opačný výsledek, než bych si přál. 
Přínosem a úskalím digitalizace je tak 
totéž – nutnost nově se podívat na cí- 
le, procesy, nástroje a lidi ve své orga-
nizaci a všechny je uvést do souladu. 
Protože jen pokud budou všechny tyto 
složky sladěné, může se organizace po-

souvat vpřed. A v takovém případě je 
digitalizace způsobem, jak cestu vpřed 
nakopnout k netušené rychlosti.
DK: Přidanou hodnotu vidím jed-
noznačně v úspoře času, úsilí a nákladů. 
A i v tomto případě platí pořekadlo do-
brý sluha, špatný pán. Pokud je digita-
lizace nezvládnutá, pak přidělává více 
starostí a více komplikuje agendu, což 
má za důsledek demotivaci pracovníků 
a ve svém výsledku to digitalizaci dělá 
špatné renomé. 

Čemu organizace v rámci proce-
su digitalizace nejvíce čelí? Co by 
neměla organizace v celém pro-
cesu podcenit?

TB: Odpověď souvisí s předchozí otázk-
ou. Největší výzvou je uvědomit si, 
proč vlastně chci digitalizovat. Co je 
předmětem a především cílem digita-
lizace. Pokud si organizace dostatečně 
nevyjasní tyto otázky, musí zákonitě 
dojít k problému. Další výzvou je pak 
získání dostatečné kompetence k to- 
mu, aby byla digitalizace a všechny  
s ní související změny provedeny správ- 
ně. Zásadní je tedy vytvoření do-

Digitalizace
Digitalizace je stále častěji skloňované slovo. Ví však veřejnost, včetně té odborné, 
co si pod tímto pojmem představit? Vědí organizace co dělat, aby u nich digitalizace 
proběhla efektivně a správně? 

statečného odborného zázemí. Ať už 
formou získání vlastních expertů, nebo 
najmutí poradců, kteří mají v dané 
oblasti zkušenosti a systémový pohled 
na věc. Dále alokace dostatečných in-
terních kapacit, vytvoření prostředí, 
které bude realizaci všech změn pod-
porovat. Nutná je i průběžná edukace 
všech dotčených, dobrá interní komu-
nikační strategie, která zajistí dostateč-
nou informovanost všech zapojených 
pracovníků i zbytku organizace.
DK: Z naší praktické činnosti, zejmé-
na z veřejné správy, máme zkušenost 
s nesprávným přístupem k přípravě 
samotné digitalizace. Pokud bych to 
měl říci laicky, tak chaos nelze digi-
talizovat. Příprava samotné digitalizace 
začíná u základu samotné organizace, 
tedy pečlivým popisem agend, pro-
cesů, případně dat – záleží, co má být 
předmětem digitalizace. A následně 
lze teprve daný proces digitalizovat. Je 
to paradox, ale začátek digitalizace by 
měl být jinde než v IT oddělení. Nej- 
horší možností je nedostatečně nebo 
ne zrovna optimálně definovaný cílový 
stav, který nechává příliš velký manév-
rovací prostor dodavateli. Logicky vede 
k implementaci řešení výhodnějšího 
pro dodavatele než pro zákazníka. 

Jak a v čem se domníváte, že je 
digitalizace podstatná pro oblast 
FACILITY? Jakým přínosem může 
být a na co by se facility manažer 
měl soustředit? 

DK: Z pohledu naší poradenské spo- 
lečnosti je klíčovým trendem soustředit 
se na oblast provozně-technické doku-
mentace. A to jak z pohledu bezpečno-
sti, tak z pohledu obslužnosti. Mnohem 
lépe se pracuje například při plánování 
oprav, a to se týká zejména velkých in-
vestičních celků nebo liniových staveb 
s dokumentací v elektronické podobě, 
která je bezpečně uložena na centrál- 
ním úložišti než s mnoha šanony ana- 
logové dokumentace různého stáří, 
různé úrovně opotřebení a vypovídací 
úrovně. 
TB: Správa budov je proces náročný na 
dokumentaci, a to jak v technické, tak 
provozní rovině. Zásadním přínosem 
tedy může být už převedení veškeré 
dokumentace do uceleného systému, 
který umožní s ním efektivněji naklá-

dat. Digitalizace zajistí distribuci změn 
ke všem dotčeným pracovníkům atd. 
Na této bázi pak lze stavět i v dalších 
rovinách, například zapojením pro-
vozních informací, jejich vyhodno-
cováním a zkoumáním tak, aby bylo 
možné provádět úpravy procesů i tech- 
nologií v reakci na získaná data. Do- 
tažení tohoto konceptu pak může  
 
 
 

představovat např. prediktivní údrž-
ba, tedy přechod od servisních prací  
a údržby technologií ne na bázi stan-
dardních údržbových modelů a lhůt, 
ale na bázi vyhodnocování dat z celého 
systému. V této podobě může digita-
lizace procesů facility managementu 
představovat zásadní úspory pro celý 
cyklus vlastnictví a správy majetku.

O tom, jak na celou problematiku nahlíží a jaké situace nejčastěji 
řeší, jsme hovořili s Tomášem Bezouškou, prezidentem IPSD – in-
stitutu pro správu dokumentů, který sdružuje odborníky v ČR, 
zároveň působí jako hlavní architekt kybernetické bezpečnosti re-
sortu zdravotnictví, a Danielem Kadlecem, jednatelem společnosti 
INADVISORS s.r.o., která je při přípravě na  digitalizaci partnerem 
mnoha organizací. 

Na přípravu zákona o právu občana na digitální služby jsme se  
zeptali poslankyně Barbory Kořanové (hnutí ANO), členky podvýbo-
ru pro e-government.

Daniel Kadlec

Tomáš Bezouška

Barbora Kořanová

Na vzniku zákona se podílíte od 
samotného začátku. V jaké fázi 
je příprava zákona o právu obča-
na na digitální služby? Záko-
na, který někteří zákonodárci 
označují jako  „vlajkovou loď“ 
české digitalizace? 

Návrh zákona má za sebou v sou- 
časné době druhé čtení, kterým 
velmi úspěšně prošel, což dokazu- 
je, že v Poslanecké sněmovně má  
širokou podporu napříč politic- 
kým spektrem. Doufám, že zvládneme 
zákon prosadit do konce tohoto roku. 
Osobně je pro mne návrh revolucí 
v oblasti digitalizace státní správy 
u nás. V naší legislativě jsme zatím 
neměli jednotné legislativní opatření, 
které by zastřešovalo digitalizaci jako 
takovou. To je myslím zásadní. Je to 
výkop správným směrem, který při-
nese dle mého názoru další a další 
rozvoj digitalizace u nás, protože  
s jídlem roste chuť. Bez úspěšného 
procesu digitalizace nemůžeme být 
nikdy plnohodnotnou součástí moder- 
ních a vyspělých států.

Co stěžejního by měl zákon 
přinést? 

Zákon bude ve své podstatě zavá- 
dět povinnost úřadů připravit katalog  
služeb, které budou úřady posky-
tovat digitálně, znamená to tedy, 
že budeme mít k dispozici seznam  
správních agend, které máme prá-
vo vyřídit si digitálně, jejich vyřízení 
bude moci občan v případě, že jej úřad 
odmítne takto obsloužit, vymáhat. 
Zároveň však zákon přináší výjimku  
z této povinnosti pro samosprávy a to 
vzhledem k personální a technické vy-
bavenosti mnohých úřadů obecních 
samospráv. Zákon samozřejmě nezavádí 
povinnost vyřizovat agendu digitál-
ně, tudíž se samozřejmě počítá se za- 
chováním současného způsobu pro 
konzervativnější občany.

TEXT  Red.  FOTO  Archiv dotazovaných

DIGITALIZACE
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Co si máme pod pojmem digitali-
zace představit?
 
TB: Digitalizace je v kontextu, ve kterém 
se bavíme, obecně chápána jako využití 
informačních technologií pro podpo-
ru a zlepšení podnikových procesů.  
V  úplně obecné rovině je to „nahra-
zení papíru počítačem“, v té trochu 
komplexnější je to taková změna řízení 
organizace, jejích procesů a způsobů 
zpracování informací, která využije in-
formačních technologií a schopnosti 
automatizovaně sbírat a zpracovávat 
data k dosažení větší efektivity organi-
zace.
DK: Já bych digitalizaci zkráceně popsal 
jako elektronizaci pracovních procesů, 

agend a dat. Jejím cílem má být mno-
hem vyšší bezpečnost, využitelnost  
a efektivita informací a dat. Tedy by 
nám digitalizace měla činit život snaz- 
ším, bez ohledu na jakou oblast našeho 
života pohlížíme.

Co vás  napadne ve spojitosti digi- 
talizace jako první, její přidaná 
hodnota i její úskalí?

TB: Sama o sobě digitalizace přidanou 
hodnotu v podstatě nemá. Pokud ji  
organizace podstoupí, ať už plošně, 
nebo u vybraných procesů bez jasné stra-
tegické úvahy a bez posouzení a úpra-
vy procesů, které jsou digitalizovány, 
obvykle se tím jen zrychlí cesta do 
pekla. Je třeba si uvědomit, že digitali-
zace nepředstavuje cíl, ale prostředek.  
A jak už to v takových případech bývá, 
pokud zvolím efektivnější prostře-
dek, aniž bych zvážil cíl, pro který ho 
používám, dostaví se obvykle přesně 
opačný výsledek, než bych si přál. 
Přínosem a úskalím digitalizace je tak 
totéž – nutnost nově se podívat na cí- 
le, procesy, nástroje a lidi ve své orga-
nizaci a všechny je uvést do souladu. 
Protože jen pokud budou všechny tyto 
složky sladěné, může se organizace po-

souvat vpřed. A v takovém případě je 
digitalizace způsobem, jak cestu vpřed 
nakopnout k netušené rychlosti.
DK: Přidanou hodnotu vidím jed-
noznačně v úspoře času, úsilí a nákladů. 
A i v tomto případě platí pořekadlo do-
brý sluha, špatný pán. Pokud je digita-
lizace nezvládnutá, pak přidělává více 
starostí a více komplikuje agendu, což 
má za důsledek demotivaci pracovníků 
a ve svém výsledku to digitalizaci dělá 
špatné renomé. 

Čemu organizace v rámci proce-
su digitalizace nejvíce čelí? Co by 
neměla organizace v celém pro-
cesu podcenit?

TB: Odpověď souvisí s předchozí otázk-
ou. Největší výzvou je uvědomit si, 
proč vlastně chci digitalizovat. Co je 
předmětem a především cílem digita-
lizace. Pokud si organizace dostatečně 
nevyjasní tyto otázky, musí zákonitě 
dojít k problému. Další výzvou je pak 
získání dostatečné kompetence k to- 
mu, aby byla digitalizace a všechny  
s ní související změny provedeny správ- 
ně. Zásadní je tedy vytvoření do-

Digitalizace
Digitalizace je stále častěji skloňované slovo. Ví však veřejnost, včetně té odborné, 
co si pod tímto pojmem představit? Vědí organizace co dělat, aby u nich digitalizace 
proběhla efektivně a správně? 

statečného odborného zázemí. Ať už 
formou získání vlastních expertů, nebo 
najmutí poradců, kteří mají v dané 
oblasti zkušenosti a systémový pohled 
na věc. Dále alokace dostatečných in-
terních kapacit, vytvoření prostředí, 
které bude realizaci všech změn pod-
porovat. Nutná je i průběžná edukace 
všech dotčených, dobrá interní komu-
nikační strategie, která zajistí dostateč-
nou informovanost všech zapojených 
pracovníků i zbytku organizace.
DK: Z naší praktické činnosti, zejmé-
na z veřejné správy, máme zkušenost 
s nesprávným přístupem k přípravě 
samotné digitalizace. Pokud bych to 
měl říci laicky, tak chaos nelze digi-
talizovat. Příprava samotné digitalizace 
začíná u základu samotné organizace, 
tedy pečlivým popisem agend, pro-
cesů, případně dat – záleží, co má být 
předmětem digitalizace. A následně 
lze teprve daný proces digitalizovat. Je 
to paradox, ale začátek digitalizace by 
měl být jinde než v IT oddělení. Nej- 
horší možností je nedostatečně nebo 
ne zrovna optimálně definovaný cílový 
stav, který nechává příliš velký manév-
rovací prostor dodavateli. Logicky vede 
k implementaci řešení výhodnějšího 
pro dodavatele než pro zákazníka. 

Jak a v čem se domníváte, že je 
digitalizace podstatná pro oblast 
FACILITY? Jakým přínosem může 
být a na co by se facility manažer 
měl soustředit? 

DK: Z pohledu naší poradenské spo- 
lečnosti je klíčovým trendem soustředit 
se na oblast provozně-technické doku-
mentace. A to jak z pohledu bezpečno-
sti, tak z pohledu obslužnosti. Mnohem 
lépe se pracuje například při plánování 
oprav, a to se týká zejména velkých in-
vestičních celků nebo liniových staveb 
s dokumentací v elektronické podobě, 
která je bezpečně uložena na centrál- 
ním úložišti než s mnoha šanony ana- 
logové dokumentace různého stáří, 
různé úrovně opotřebení a vypovídací 
úrovně. 
TB: Správa budov je proces náročný na 
dokumentaci, a to jak v technické, tak 
provozní rovině. Zásadním přínosem 
tedy může být už převedení veškeré 
dokumentace do uceleného systému, 
který umožní s ním efektivněji naklá-

dat. Digitalizace zajistí distribuci změn 
ke všem dotčeným pracovníkům atd. 
Na této bázi pak lze stavět i v dalších 
rovinách, například zapojením pro-
vozních informací, jejich vyhodno-
cováním a zkoumáním tak, aby bylo 
možné provádět úpravy procesů i tech- 
nologií v reakci na získaná data. Do- 
tažení tohoto konceptu pak může  
 
 
 

představovat např. prediktivní údrž-
ba, tedy přechod od servisních prací  
a údržby technologií ne na bázi stan-
dardních údržbových modelů a lhůt, 
ale na bázi vyhodnocování dat z celého 
systému. V této podobě může digita-
lizace procesů facility managementu 
představovat zásadní úspory pro celý 
cyklus vlastnictví a správy majetku.

O tom, jak na celou problematiku nahlíží a jaké situace nejčastěji 
řeší, jsme hovořili s Tomášem Bezouškou, prezidentem IPSD – in-
stitutu pro správu dokumentů, který sdružuje odborníky v ČR, 
zároveň působí jako hlavní architekt kybernetické bezpečnosti re-
sortu zdravotnictví, a Danielem Kadlecem, jednatelem společnosti 
INADVISORS s.r.o., která je při přípravě na  digitalizaci partnerem 
mnoha organizací. 

Na přípravu zákona o právu občana na digitální služby jsme se  
zeptali poslankyně Barbory Kořanové (hnutí ANO), členky podvýbo-
ru pro e-government.

Daniel Kadlec

Tomáš Bezouška

Barbora Kořanová

Na vzniku zákona se podílíte od 
samotného začátku. V jaké fázi 
je příprava zákona o právu obča-
na na digitální služby? Záko-
na, který někteří zákonodárci 
označují jako  „vlajkovou loď“ 
české digitalizace? 

Návrh zákona má za sebou v sou- 
časné době druhé čtení, kterým 
velmi úspěšně prošel, což dokazu- 
je, že v Poslanecké sněmovně má  
širokou podporu napříč politic- 
kým spektrem. Doufám, že zvládneme 
zákon prosadit do konce tohoto roku. 
Osobně je pro mne návrh revolucí 
v oblasti digitalizace státní správy 
u nás. V naší legislativě jsme zatím 
neměli jednotné legislativní opatření, 
které by zastřešovalo digitalizaci jako 
takovou. To je myslím zásadní. Je to 
výkop správným směrem, který při-
nese dle mého názoru další a další 
rozvoj digitalizace u nás, protože  
s jídlem roste chuť. Bez úspěšného 
procesu digitalizace nemůžeme být 
nikdy plnohodnotnou součástí moder- 
ních a vyspělých států.

Co stěžejního by měl zákon 
přinést? 

Zákon bude ve své podstatě zavá- 
dět povinnost úřadů připravit katalog  
služeb, které budou úřady posky-
tovat digitálně, znamená to tedy, 
že budeme mít k dispozici seznam  
správních agend, které máme prá-
vo vyřídit si digitálně, jejich vyřízení 
bude moci občan v případě, že jej úřad 
odmítne takto obsloužit, vymáhat. 
Zároveň však zákon přináší výjimku  
z této povinnosti pro samosprávy a to 
vzhledem k personální a technické vy-
bavenosti mnohých úřadů obecních 
samospráv. Zákon samozřejmě nezavádí 
povinnost vyřizovat agendu digitál-
ně, tudíž se samozřejmě počítá se za- 
chováním současného způsobu pro 
konzervativnější občany.

TEXT  Red.  FOTO  Archiv dotazovaných

DIGITALIZACE
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BIM

V  září 2017 schválila vláda materiál Kon-
cepce zavádění metody BIM v České 
republice, v  rámci něhož je klíčovým ter-
mínem rok 2022. Od roku 2022 by mělo 
být používání metody BIM povinné pro 
všechny nadlimitní veřejné zakázky. Nejen 
pro zadavatele tak vzniká nová povinnost, 
která se může zdát szbytečně zatěžující,  
ale ve finále je velkým přínosem. Motivací 
a hnacím motorem mohou být konkrétní 
výhody, které BIM přináší, jako jsou např. 
transparentnost v řešení projektu, jed-
nodušší komunikace nad projektem i vyšší 
kontrola nad výsledkem.

Těchto všeobecně známých výhod BIM 
technologií se už relativně běžně využívá 
během návrhu stavby nebo přímo při 
výstavbě. Dalším krokem je umět BIM 
model efektivně využívat i po dokončení 
stavby. Nejvyšší úspory nákladů totiž 
BIM model přináší právě ve fázi údržby 
budovy. 

Kvalitní BIM model a nástroj 
pro práci s daty

Pro efektivní využívání BIM modelu při 
správě budovy jsou  klíčové dvě věci – mít 
kvalitní BIM model skutečného provedení 
a mít nástroj, který umožní s BIM daty pra-
covat. Aby byl BIM model skutečného pro-
vedení opravdovým digitálním dvojčetem 
stavby, je potřeba do něj zanášet všechny 
změny v průběhu realizace. Změny je nut-
né dokumentovat, sbírat údaje od zhoto-
vitelů a všech subdodavatelů, a to je velmi 
často nelehký úkol. V podstatě jde o to, jak 
přejít od návrhu projektu ke skutečnému 
stavu. A lidský faktor (přesněji schopnost/
ochota předávat informace) při tom bude 
nezanedbatelným prvkem.

Pokud digitální dvojče stavby získáme, 
můžeme si gratulovat, i když nás čeká ještě 
jeden úkol –   najít vhodný BIM nástroj. 
Stávající CAFM (computer aided facility 

management) softwary nejsou většinou 
propojeny s datovým prostředím, neumě-
jí velké množství užitečných dat BIM mo- 
delu přebrat. Nebo se jedná o tak složitý 
nástroj, že je pro potřeby běžného uži-
vatele (facility manager/správce) v  pod-
statě neuchopitelný. Ale i v  této oblasti 
dochází ke značnému vývoji a posunu. 

BIM nabízí ucelenou analýzu 

Správný software by měl být v  podobě 
on-line nástroje určeného všem, kteří 
potřebují pracovat s BIM daty stavby a je- 
jími prvky, zejména vlastníkům a správ- 
cům budov. Měl by obsahovat tabulkově 
databázový přístup ke všem parametrům  

Přínos BIM a digitálního dvojčete 
pro facility management
BIM modelování se stává stále oblíbenějším. Nacházíme se  v éře Stavitelství 4.0. 
a digitalizace je alfou a omegou současnosti. 

Digitální dvojče reálné stavby

Prostředí aplikace Bim.Point
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prvků. Umožňovat všechny informace  
o budově pohodlně číst, vyhledávat,  
třídit a také exportovat. Což jsou úkony, 
které správci objektu velmi ulehčí  
práci. Agnieszka Szóstko-Budzińska ze  
společnosti Bim.Point udává příklady 
z  praxe. „Když se setkáváme se správci 
objektů, ptáme se jich na konkrétní prob-
lémy, se kterými se potýkají. V každoden-
ním provozu musejí řešit úlohy, které na 
první pohled vypadají jednoduše, ale 
pro správce to znamená hodiny práce při 
dohledávání potřebných informací. Teď 
třeba v budově jednoho městského úřadu 
potřebovali najmout úklidovou firmu na 

mytí oken. Jak zjistit jejich plochu, počet? 
Ano, mohli by hledat v  klasické doku-
mentaci, doufat, že mají tu nejaktuálnější 
nebo taky obíhat celou budovu a počítat. 
Ale v dobrém nástroji je to otázka pár klik- 
nutí a výstupem tabulka s  počty oken, 
jejich plochou i číslem místnosti, ve které 
se okno nachází. Nebo taková evidence 
revizí. Ke každému prvku si můžete připo-
jit revizní zprávy, kontakty na odpovědné  
osoby, připomínky, kdy je nutná další re-
vize. Podpora práce s  připojenými přílo- 
hami je v aplikaci skutečně široká.“

Využívání BIM modelu pro potřeby 
facility managementu není jen nadstan-

dardem pro velké společnosti, ale přínosy 
má i v relativně jednoduchých procesech. 
BIM poskytuje mnoho důvěryhodných 
informací, které v kombinaci s dalšími pří-
davnými daty nabídnou facility manage- 
rům ucelenou analýzu pro rozhodování –  
využití prostorů, správu a údržbu zařízení 
a majetku, spotřebu energií, nákladů na 
provoz. Facility management v sobě zahr-
nuje široké spektrum činností, úkolů a pro- 
cesů. BIM technologie si svou pozici ve 
facility managementu postupně upevňují  
a je jen otázkou času, kdy se pro něj sta-
nou nepostradatelným standardem. 

Zajímá vás  problematika BIM a FM?  
Chcete se dozvědět, jak hodně jsme se 
přiblížili k reálnému využití BIM při správě 
a údržbě staveb, jak jsou BIM data užitečná 
během provozu stavby, jaký zvolit nástroj  
a jak jej implementovat? Chcete vidět ukáz- 
ky na konkrétních příkladech z aktuální  
praxe, dozvědět se, jak se to daří i kde co  
pokulhává? Připravili jsme pro vás seminář 
BIM a FM, který se koná 23. ledna 2020  
v Praze.  Přijďte se s odborníky na BIM a na  
FM pobavit o všem, co s problematikou  
uplatnění BIM při podpoře facility mana- 
gementu souvisí a o tom, co vás zajímá.  

Více o semináři naleznete na stránkách 
organizátora Odborné rady pro BIM, z. s., 
www.czbim.org.  

TEXT czBIM  FOTO BIM.POINT

BIM

Administrativní budova Nekázanka 11

Náhled na AB Nekázanka v aplikaci Bim.Point
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Stejně jako vývoj moderní kanceláře po- 
stupuje od velkých zasedacích místností   
spíše k malým, s cílem minimalizovat 
nevyužitý prostor, tak se také  rozvíjejí 
metody sloužící k uspořádání schůzky  
s identifikací přišedších a zároveň se vyví-
její doplňkové služby. Mezi ně můžeme 
zařadit požadavky na aranžmá místnosti,  
na její vybavení a úklid, požadavky na ca-
tering a parkování nebo přístup do budovy 
pro externisty.

Všechny tyto služby chceme mít do- 
stupné z osobního počítače, z mobilní 
techniky, bez ohledu na  výrobce, a z li-
bovolného místa. Některé ze zasedacích 
místností mohou mít flexibilní uspořádání 
(přestavitelné) a proměnlivý počet míst. 
Plánování a rezervace místností bývá pod-
porována zařízeními tzv. „Digital Signage“, 

jež uživatel vnímá jako displej umístěný 
před zasedačkou, který zobrazuje právě 
probíhající akci, nejbližší plán a který může 
být rovněž použit k rezervaci. Také vyba- 
vení zasedacích místností  prošlo vývo-
jem. Zařízení musí zabezpečit vzdálené 
připojení ke schůzi, přenos hlasu, videa, 
souborů, sdílení obrazovky, přenos a pre- 
zentaci souborů atd. 

Architektura rezervace

Rezervační systém slouží nejčastěji k na- 
plánování schůze. K tomu je třeba pozvat  
všechny účastníky, podle jejich časových 
možností, vybrat požadavkům nejvíce 
odpovídající prostor,  zarezervovat míst- 
nost a pozvat na odpovídající čas ná- 
vštěvníky.

V korporátním prostředí je nejčastě-
ji používanou aplikací MS Outlook, 
který umožňuje na uživatelské straně 
integrovat kalendář a zprávy a tyto enti- 
ty  sdílet. V případě, že je Outlook imple- 
mentován v korporátní síti, je pro tyto 
účely uplatněna ještě na serverové 
straně nějaká verze MS Exchange.  
V dnešní době v podobě Exchange 
umístěného v cloudu, často společně  
s licencí na MS Office, tzv. Office 365, je-
hož je právě Outlook součástí. V takovém 
uspořádání se zodpovědnost za správu  
a údržbu mailových schránek a doprovod-
ných služeb (zálohy, obnovení, AntiSpam, 
Antivir…) rozdělí mezi poskytovatele 
cloudové služby a IT oddělení klienta.

V takové konfiguraci může získávat 
uživatel ještě tzv. Exchange resources, což 

Integrace rezervačního systému
Rezervační systémy se staly běžnou součástí IWSM systémů. Jejich  hlavním cílem 
je realizovat politiku zamlouvání místností, pracovních míst (sharedesk) či ostat-
ních rezervovatelných objektů (např. vozidel) a realizovat a evidovat jejich správu 
a s ní sloučené služby. 
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jsou mailové schránky např. pro místnosti 
(rooms) anebo vybavení (equipment). Ke 
každé takové schránce může být přiřazen 
kalendář, jehož prostřednictvím lze zajistit 
časový rozvrh a synchronizaci možných 
požadavků. Uživatel může svůj mailový 
účet obsluhovat z různých míst prostřed-
nictvím různých nástrojů, Windows klient, 
Web klient, mobilní aplikace. Exchange 
serverů může být v konfiguraci více než 

jeden, např. pro mnohonárodní firmy, a pro  
komunikaci mezi nimi a uživatelské roz- 
šíření je možné využít ÄPI a Exchange Web 
Services (EWS). Uživatelská práva a mail-
boxy jsou definována v adresářové struk-
tuře typu LDAP, která nese název Active- 
Directory. To umožňuje definovat a udržovat 
bezpečnostní a přístupovou politiku na 
jednom místě. Uživatelé z toho těží tím, že 
se nemusejí do každé aplikace zvlášť hlásit 

a mohou využívat systému (SSO Single 
Sign On), tzv. jediného přihlášení. 

V případě implementací, kde se jedná 
o malý počet zasedacích místností v jedi- 
né lokalitě, bez požadavků na doplňkové 
služby, může takové řešení splňovat 
všechny požadavky. Jakmile však bude- 
me požadovat řešení pro desítky a stovky 
zasedacích místností v různých lokalitách, 
začneme postrádat bohatější data, která 
popisují zasedací místnosti,  jejich vlast-
nosti a vybavení ev. doplněné o grafická 
data. Toho v současnosti není databáze 
Exchange Resources spravovaná v Active-
Directory schopná. Naopak takové řešení 
nabízí CAFM systém Archibus. 

Integrace

S pomocí Outlook Pluginu se doplňuje  
do možností Outlooku sofistikované pro- 
hledávání a řešení pro doplňkové služ-
by. Plugin musí – oproti standardnímu 
řešení pro Archibus – zahrnovat řešení pro 
parking a catering. Integrace s rozšířením 
pro Exchange z důvodu synchronizace 
kalendářů a zahrnutím zařízení pro Digi- 

SOFTWARE
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tal Signage, včetně obsluhy z mobil-
ních zařízení, by uživatelům zpřístupnilo 
výhody založené na obou systémech. To 
také bylo zadáním pro integraci. Graficky 
je řešení zobrazeno na obrázku dole. 

 Integrovaný systém musí zabezpečit 
synchronizaci událostí bez ohledu na to, 
jakým způsobem byla zadána. Zadání je 
umožněno prostřednictvím:
• mobilní techniky (Outlook pro Android, 

IOs) nebo prostřednictvím Archibus 
mobilní aplikace

• klasického MS Outlook, Outlook O365, 
webovského OWA, anebo prostřed- 
nictvím téhož s Pluginem upraveným 
pro prostředí O365. V těchto přípa- 
dech je třeba přidat možnosti auten-
tizace prostřednictvím OAuth2 a u- 
možnit migraci ActiveDirectory do 
cloudu, do prostředí MS Azure.

• displeje umístěného před zasedací 
místností (zde mohou být admin-
istrátory voleny různé scénáře při-
hlašování)

• funkce správy událostí může 
oprávněný uživatel provádět pro- 
střednictvím libovolné k tomu 
určené aplikace. Každá změna se 
musí propagovat v reálném čase. 

Události jsou spravovány dvěma nezá- 
vislými systémy, ale data jsou mezi nimi 
synchronizována v reálném čase. 

Prostředí O365 s přechodem MS Exchange  
a Office 365 do cloudu, je trendem kor-
porátního messagingu. Všechny tyto po- 
žadavky splňuje řešení vyvinuté našimi 
vývojáři. 

Jádrem řešení je Exchange Listener,  
vystavěný nad Exchange API a využíva-
jící Exchange Webové služby. Listener byl  
upraven tak, aby mohl pracovat v cloudu 
a mohl obsluhovat Exchange Resources  
a zejména synchronizovat databáze mezi 
Archibusem a systémem Exchange/Out-
look.

V provozu byl tak vytvořen systém, 
který dává uživatelům volbu v použití 
aplikace k rezervaci. Plná integrace ni- 
kterak neomezuje výrazové prostředky 
žádného ze systémů, na něž jsou uživatelé 
zvyklí. Bez ohledu na to, prostřednic- 
tvím jakého nástroje je rezervace či její 
změně do systémů zadána, je v reálném 
čase propagována všem dotčeným uži-
vatelům. Požadované integrace tak bylo 
dosaženo. 

TEXT IKA DATA  FOTO Archiv IKA DATA

Integrační schéma 
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Zkušenosti s IoT
Technologie, nájemci, zákazníci, investoři – každý má jiný zájem využívat nástroje IoT. 
Zeptali jsme se Michala Loma, jaký je jeho pohled z vlastní praxe.

Jakou máte zkušenost s tím, jak se čes- 
ké společnosti staví k  zavádění IoT do 
praxe?

Vždy záleží na konkrétním typu investora, 
developera nebo správce budovy, jaký má 
s nemovitostí záměr. Investor chce něco 
postavit, prodat. Nechce investovat velké 
peníze do IoT. Jsou však i společnosti, které 
do technologií investují, a ty si pak mohou 
od nájemce nárokovat vyšší částku. Velmi 
to souvisí s technologickými firmami. 

Zajímá mne, zda byste dokázal popsat/
srovnat přístup k IoT u nás a v zahraničí?

Rozdělil bych přístup k IoT na dvě části –  
jsou firmy, které IoT platformy/sensory vy- 
víjejí a firmy, které toto mohou nakupovat.

V první části, tedy vyvíjení a výrobě 
IoT zařízení, jsme na tom opravdu velmi 
dobře. Účastnil jsem se v minulých letech 
například Sigfox Fóra a české firmy patří   
v tomto oboru mezi lídry. V Česku je mno-
ho nadějných mladých firem, které jsou 

velmi progresivní a dokážou s inovacemi 
přicházet rychleji než velké korporace. Na 
to, jak jsme relativně malá země, jsme v tom-
to směru na tom opravdu dobře a téměř 
bych si troufl říci, že patříme mezi špičku.

V té druhé části, tedy samotném apli- 
kování IoT koncovými uživateli, už jsme  
o trošku pozadu, ale stále jsme před 
zeměmi na východ od nás, a dokonce 
myslím, že jsme i trošku napřed oproti 
například Rakousku. Pravděpodobně je to 
zčásti dáno jistým historickým konzerva-
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tismem jak České republiky, tak již zmiňo-
vaného Rakouska. Mám trochu pocit, že  
u nás se v tomto oboru většinou čeká, až  
to někdo ve Spojených státech, Velké Bri- 
tánii či Německu vyzkouší, a když se  
to ověří,  začne se to zavádět i u nás.  
Což vlastně na druhou stranu také není  
úplně špatně, ovšem připravuje nás to  
o možnost prezentovat Českou republiku 
jako lídra v tomto oboru.

Co vše teď dokážeme měřit?

Obecně dávají nejvíc smysl energie – voda, 
elektřina, teplo, chlad. To je bez problémů, 
lze tam měřit všechno. Teď už to nestojí 
velké peníze, data se dají zanalyzovat, re-
porty je možné zasílat na e-mail. To už je 
dnes snadné. Co se týká teploty nebo vlh-
kosti, to je automatické na základě nějaké 
regulace. Poměrně zajímavé to ale začíná 
být u uživatelů budov. Mohou mít třeba 
mobil s nějakou aplikací, a mohou v rámci 

nějakých hranic interagovat s  konkrétní 
budovou.

Kdybychom zašli ještě dále, co se týče 
„internet of things“ v  budovách, co 
dalšího bude možné ovládat interne-
tem? Končí to někde?

Spíše jde o to, že když vezmu třeba ná- 
kupní centrum, je tam několik různých 
prodejen, místností, které si někdo pro-
najímá. Každý obchod má samostatně 
měřené energie. Tyto platformy mají 
největší přínos v tom, že server dá lidem 
možnost rozhodování. Získáváte něja- 
ká data, na jejichž základě se můžete 
dobře rozhodnout, co udělat. Zda do 
něčeho zainvestovat, můžete napláno-
vat údržbu, víte, jestli se něco rozbije, 
třeba ventilátory... Mělo by to být spíše 
o informacích. Osobně si nemyslím, 
že bych třeba v  budovách mohl měřit 
ještě něco zásadnějšího. Všechno už se 
víceméně měří. Výhoda spočívá spíše  
v tom, že mám o budově přehled a to mi 
dá možnosti rozhodování.

Teď se dostáváme k  tomu, jak v  těch-
to datech číst. Sbíráme data, ale pak 
potřebujeme někoho, kdo nám ta data 
přečte a poradí nám. 

Aby se dala data transportovat do smys-
luplných informací, je nezbytně nutné 
nainstalovat analytické nástroje, které 
data zagregují, seřadí a následně poskyt- 
nou vizualizaci, jež nám umožní učinit 
rozhodnutí a na základě toho jednat. Ale 
musíte vědět, co v těch datech hledáte.

To se neudělá samo. Na začátku si mu- 
sím referovat nějaké vstupy, k čemu to 
vlastně chci.

To je přesně to, co si většina lidí myslí. Že 
se tam připojí nějaký počítač a on všechno 

udělá sám. Tak to ale není ani v budovách. 
Každou obrazovku musí někdo vytvořit, 
zvizualizovat technologie.

Toto je úkol firem typu Honeywell, 
aby řekly, co v tom hledat, co dává smysl. 
Směřuje to k facility managementu – aby 
tam nemusela přijít uklízečka, abych měl 
přehled o nájemcích, o technologiích, 
které bude třeba udržovat…

Můžete uvést zajímavý případ?

V tomto směru se mi moc líbí aplikace 
letiště v Dubaji, kde jsou jednotlivé sys-
témy vzájemně provázány s cílem mít 
co největší přehled o jednotlivých tech-
nologiích v rámci letiště. Téměř všechny 
myslitelné systémy se totiž potkávají v jed-
né vrstvě, která se nazývá Middleware, 
kde jsou vzájemně provázány. Tato vrstva 
dále umožňuje provádět zpětné akce do 
jednotlivých systémů na základě toho, 
co se stane v  jiném systému, a zároveň 
poskytovat data nadřazenému systému, 
kde je vše zvizualizováno a odkud lze jed-
notlivé zaintegrované systémy řídit. To, že 
jsou  systémy v rámci letiště, jako  měření 
a regulace, kamerové systémy, požární 
systémy, zabezpečovací a přístupové sys- 
témy, osvětlovací a monitorovací systé- 
my zaintegrovány do jedné platformy, je 
celkem běžná věc, ale v  rámci tohoto le-
tiště jsou zaintegrovány i systémy jako 
poloha jednotlivých letadel, itinerář jed-
notlivých příletů/odletů a jejich bran, sys-
tém pro správu zavazadel, výtahy, správa 
parkovacích míst a navádění na ně, VoIP, 
přehled o údržbě jednotlivých zařízení  
a tak dále. Z  jednoho místa tedy máte 
přehled o celém letišti, můžete odsud 
jednotlivé systémy ovládat a zároveň vám 
tohle obrovské množství dat umožňuje 
provádět optimalizace a pomáhá udělat 
správná rozhodnutí.   

TEXT Martina Kymrová  FOTO Depositphotos

IoT

Ing. Michal Lom, Ph.D.

Zastupuje společnost Tridium v zemích střední a východní Evropy. Tridium je 
součástí divize Honeywell Connected Enterprise a vyvíjí integrační platformu  
Niagara Framework. Vystudoval magisterský obor Inteligentní budovy na 
Fakultě elektrotechnické ČVUT a obdržel doktorát z modelování chytrých měst 
pomocí multiagentních systémů na Fakultě dopravní ČVUT. Dále nabízí kon- 
zultanské a poradenské služby v oblasti integrace systémů, automatizace 
budov, IoT a chytrých měst. 



FACILITYMANAGER  5-6 | 201928

APLIKACE

Revisio – manažerský nástroj pro 
vlastníky a správce nemovitostí

Za poslední půlrok jsme aplikaci výrazně 
vylepšili novými funkčnostmi a rovněž 
jsme připravili aplikaci iPortal pro sdílení 
informací mezi správcem nemovitosti a 
nájemci. Posouváme tak komunikaci mezi 
nájemcem a pronajímatelem na novou 
úroveň, kdy automatizujeme agendy, 
které dosud probíhaly listinnou, a tedy ne 
příliš praktickou formou.  

Nasloucháme požadavkům a doporu- 
čením našich klientů i uživatelů a  směřu-

jeme vývoj aplikace ke zlepšení uživa-
telského komfortu. Nyní je aplikace rovněž 
lokalizovaná do anglického jazyka. Na 
dalších jazykových mutacích v  současné 
době pracujeme. V  neposlední řadě apli- 
kaci Revisio integrujeme do několika ko-
munitních aplikací.

Jaký typ klientů využívá vaši aplikaci?
V  současné době Revisio využívá téměř  
700 společností a je v ní evidováno kolem 

3  000 objektů. Mezi naše klienty patří  
největší majitelé a správci nemovitost-
ních portfolií v  České republice jako 
například REICO investiční společnost 
České spořitelny, a. s., která pomocí ap-
likace Revisio spravuje také nemovitos- 
ti na Slovensku a v  Polsku. Mezi další 
klienty patří města a obce, univerzity, 
obchodní řetězce, ale třeba i výrobci 
v  průmyslu, včetně automobilového 
průmyslu.

V létě jsme si povídali s majiteli společnosti SkyCom online, s.r.o., Jaroslavem 
Linhartem a Martinem Stiborem o aplikaci Revisio. Nyní jsme se zeptali, co se za 
uplynulý půlrok změnilo ve vývoji aplikace Revisio?
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Jaký typ klientů využívá vaši aplikaci?
V  současné době Revisio využívá téměř  
700 společností a je v ní evidováno kolem 
3  000 objektů. Mezi naše klienty patří  
největší majitelé a správci nemovitost-
ních portfolií v  České republice jako 
například REICO investiční společnost 
České spořitelny, a. s., která pomocí ap-
likace Revisio spravuje také nemovitos- 
ti na Slovensku a v  Polsku. Mezi další 
klienty patří města a obce, univerzity, 
obchodní řetězce, ale třeba i výrobci 
v  průmyslu, včetně automobilového 
průmyslu.

Co klienti na vaši aplikaci především 
oceňují?
Klienti oceňují především jednoduchost 
a přehlednost aplikace. Dále pak rychlost 
implementace, která je v  řádu dnů od  
uzavření smlouvy. Důležitá je i podpora, 
kterou svým klientům poskytujeme.

V  poslední době klienti oceňují i výz- 
namné rozšíření využitelnosti aplikace 
prostřednictvím sdílené aplikace iPortal.

V  čem spočívá význam sdílené apli- 
kace iPortal?
iPortal využívají především klienti z oblas-
ti retailu, office nebo obchodních řetězců. 
iPortal umožňuje sdílet informace z  apli- 
kace Revisio i s osobami, které nejsou uži-
vateli aplikace. Těmito osobami mohou 
být například vedoucí nebo majitelé ob-
chodních jednotek apod.

iPortal má zjednodušené rozhraní tak, 
aby s ním mohly bez problémů pracovat 
i osoby, které nemají s podobnými aplika-
cemi zkušenosti.

Principem je, že správce nemovito-
sti sdílí informace s  nájemci, kterým se 
tyto informace zobrazuji právě v iPortalu. 
Těmito informacemi mohou být doku-
menty, formuláře nebo sdělení o blížících 
se událostech na objektu, organizační 
anebo marketingová sdělení 

Rovněž je možno prostřednictvím iPor- 
talu zadávat požadavky do HelpDesku. 
Retailoví nájemci  mohou iPortal využít 
například k  hlášení obratů. Výhodou je 
také  elektronické odbavování požadav- 
ků, které nyní probíhají papírovou 
nebo e-mailovou komunikací. Typic- 
kým příkladem je povolení inventury.  
V  současné době proběhne několik 
e-mailů, a nakonec je uzavření prodejny 
ještě hlášeno bezpečnostní službě. Po-
mocí sdílené aplikace iPortal je toto vše 

řešeno elektronicky a  bezpečností služba 
je o tomto automaticky informována po-
mocí online náhledu do aplikace.

Každý uživatel má přístup pouze do 
svého  vymezeného prostoru.

A další připravované kroky?
Dokončujeme významné rozšíření mo- 
dulu energetického managementu pro 
dálkové odečty elektrické energie, kdy 
nabídneme klientům online přístup k da- 
tům spotřeb médií.

Jako novinku rovněž připravujeme 
načítání informací pomocí QR kódů, 
které uživatelé  využijí například k  rych- 

lejšímu přístupu k informacím nebo k in-
ventarizaci majetku.

Zásadní proměnou projde rovněž část  
modulu pasportizace, kdy předpokládá- 
me vývoj prostředí, které bude nabízet 
uživatelům sofistikované možnosti pre- 
dikce nutných investičních a provoz- 
ních nákladů, na základě detailního  
zmapování stavu nemovitostí. Nebu- 
deme zastírat, že tímto krokem míříme 
především na samosprávy, které po  
takovémto softwarovém řešení marně  
volají.   

TEXT Red. FOTO Archiv Skycom s. r. o.
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K čemu slouží Design & Build 
Kvalitní pracovní prostředí je klíčový prvek pro rozvoj obchodní strategie každé 
společnosti: láká zaměstnance, podporuje spolupráci a pomáhá nejen získat, ale  
i udržet stávající talenty. Především v době, kdy nezaměstnanost v České republice 
na konci června dosáhla rekordní úrovně 2,7 % a v Praze pouhých 1,9 %.  Zaměstnanec 
se stává v podstatě „nedostatkovým zbožím“ a firmy začínají vnímat, že péče o talen-
ty a jejich pracovní prostor se staly daleko diskutovanějším tématem, než tomu bylo  
v nedávné minulosti. Oddělení s názvem Design & Build v české pobočce Colliers 
International tyto souvislosti chápe. Jak se mu to daří?
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„Věřím, že každá zdravá společnost by 
měla mít pro své zaměstnance příjemné 
a funkční prostory,“ říká Ondřej Slavík, ve-
doucí oddělení  Design & Build. „Realizace 
nových prostor se může na první pohled 
zdát jako velká investice, ale společnosti si 
někdy neuvědomují, že souhrnné náklady 
na realizaci tvoří pouze zlomek z celkových 
výdajů firmy. 

Slyšeli jste už o výrazu „postcode envy“ –  
rozumějte „závidět směrovací číslo“? V  pří-
padě, že konkurence sídlí v  zajímavější lo-
kalitě a její interiér je na první pohled atrak-
tivnější, stává se její pracovní prostředí velkou 
výhodou a lákadlem pro nové talenty. 

A nejen to. V současnosti může vznikat 
celá řada problémů z důvodu nepochopení 
systému například takového hot desku. 
Hot desking, který se poprvé objevil v de- 
vadesátých letech,  je model sdílení jed-
noho pracovního místa více zaměstnanci, 
kteří nemusejí v sídle společnosti pracovat 
neustále a většinu času tráví v terénu. 

„Hot desk je koncept  na krátkodobou 
práci, ideálně nanejvýš na čtyři hodiny 
a někdy strategicky využívá prostor, kde 
třeba není tolik světla jako jinde,“ říká Len-
ka Macková, architektka týmu D&B.  Z její 
zkušenosti se pak může ve firmách  „při-
hodit“, že u takového stanoviště, které ne-
splňuje podmínky  na stálé pracovní místo, 
sedí více lidí i celý den – a to je problém. Ne 
každý ví, že jednou z  podmínek zdravého 
pracoviště je dostatek světla – minimálně 
500 lumenů  na pracovní desku. 

„Takzvané zahušťování kancelářských 
prostor jako je přidávání stolů a nedostatek 
světla bez konzultace, může vyústit nejen 
ve stížnosti a zdravotní potíže zaměst-
nanců, ale při kontrole i v nesplnění norem,“ 
říká Lenka Macková.  

Jak to tedy udělat, aby firma podnikla  
ta správná opatření? „Musí zjistit, co její za- 
městnanci bezpodmínečně potřebují a co 
by byl příjemný nadstandard, kterým by se 
odlišila od konkurence, “ říká Ondřej Slavík.

„One-stop-shop“ 

Pro klienta, který hledá nové prostory, je 
jednodušší, pokud může komunikovat 
s  jedním subjektem, který by jej provedl 
celým procesem od počátku až po samotné 
nastěhování. Proto má Colliers „pod jednou 
střechou“ k dispozici erudované odborníky 
na všechny fáze procesu změny workplace, 
čili pracovního prostředí. 

Především se jedná o úzkou spolupráci 
mezi odděleními Office Leasing (oddělení 
pronájmu kanceláří), Workplace Adviso-
ry (WPA nebo-li poradenství pracovního 
prostředí) a Design & Build (D&B). Za počát-
kem procesu změny kanceláří stojí Office 
Leasing, jehož úkolem je klientovi pomoci 
nalézt optimální prostory. 

„Hledání nových prostor ideálně před-
chází komunikace s WPA oddělením, které je 
schopno předem velice precizně analyzovat 
potřeby klienta a tím i optimalizovat velikost 
potenciálního prostoru,“ říká Ondřej Slavík.  

Již v  této počáteční fázi je součástí pro- 
cesu i designér z oddělení Design & Build, 
který následně zpracovává první nákresy 
vnitřního uspořádání prostoru. 

Tím, že je tým D&B od počátku přizván 
k jednání, má možnost osobního kontaktu 
s  klientem. Je to vždy lepší, než vycházet  
z výsledků analýzy, byť velice podrobně 
zpracované. Navázání užší spolupráce 
dovolí lépe porozumět potřebám a zpraco-
vat návrh dispozice skutečně na míru a bez 
několikanásobných úprav. 

Oddělení WPA je průkopníkem této 
služby v České republice a může čerpat ze 
zkušeností nabytých ze spolupráce s řadou 
nadnárodních i lokálních klientů. Vede ho 
Jana Vlková, která za posledních 12 měsíců 
v  Colliers provedla 10 klientů  procesem 
kompletní změny jejich pracovního pros-
tředí a vnitřního fungování celé firmy. Za 
pomoci workshopů s manažery, rozhovorů 
a online průzkumů se zaměstnanci dokáže 
WPA efektivně zjistit, co celá firma potřebu-
je, aby byli skutečně všichni spokojeni. 
WPA umí  vytvořit jakousi „kuchařku“, jak by 
měla výsledná podoba prostor vypadat –   
a na základě těchto požadavků je tým  
D&B schopný ji „uvařit“. 

Jak se vaří kancelář dle 
receptu zaměstnance

WPA analýza především zjistí , kolik pra-
covních míst firma doopravdy potřebuje, 
jak spolu mají jednotlivé týmy  efektivně 

KANCELÁŘE
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komunikovat, kde má být naopak mezi 
lidmi „čínská zeď“, stejně tak například reál-
ný počet zasedacích místností nebo jiné 
požadavky na vybavení prostor. Právě pro-
myšlené rozmístění zaměstnanců je pro 
správné fungování týmů a chodu celé firmy 
zcela zásadní. Dobrá komunikace je esencí 
dobré spolupráce a také důvodem, že ně- 
které firmy vůbec fungují. 

Jakmile je WPA analýza včetně dis-
pozičního návrhu dokončena, lze plynule 
navázat na kreativnější část procesu, kterou 
je tvorba designového konceptu. 

Především v  této části se projeví jako 
výhoda designérova osobní zkušenost 
s klientem. Navázání vzájemné důvěry 
klienta a designéra je pro dialog klíčové. 
Spolupráce se nepočítá na dny nebo týdny, 
vetšinou se jedná o několikaměsíční úzkou  
kooperaci.  

Pro designéra je opravdu výzvou vytvá- 
řet interiér pro desítky, v některých přípa-

dech i stovky zaměstnanců, se kterými 
nemá možnost se osobně potkat. Tudíž 
musí mít oporu v osobě, která je za stranu 
klienta kompetentní činit zásadní rozhod-
nutí. Naopak designér musí umět podpořit  
argumenty, aby zmocněnec klienta mohl 
vše správně komunikovat dále, směrem 
k ostatním zaměstnancům. 

Úspora času, prostředků  
a nervů

Ve chvíli, kdy se vytváří architektonická 
studie, která je podkladem pro projektovou 
dokumentaci, jsou do procesu zapojeni 
další členové D&B týmu – projekt manažer 
a pro technické konzultace i construction 
manažer. Tímto jsou všichni součástí pro-
jektu, a neztrácí se tedy čas předáváním in-
formací případnému dalšímu subjektu. Celý 
proces od zahájení prací na designovém 
konceptu až po realizaci se tím stává efek-

tivním. Šetří se jak z  časového, tak i z  fi-
nančního hlediska. 

Samozřejmostí u dodávky  „na klíč“  
je nabídka předání technické dokumen-
tace včetně zajištění povolovacích procesů 
a následná realizace samotného fit-outu. 
K  fit-outu lze na přání klienta zahrnout  
i dodávku typického a atypického nábytku.

V  dnešní uspěchané době, kdy je čas 
jednou z  nejdůležitějších komodit, je vel- 
kou výhodou vyřešit všechny požadavky 
firem najednou. Zkonzultovat vše tak, aby 
byly provedeny nejlépe s jednou kontaktní 
osobou. Klient má pak více času věnovat 
se svému byznysu a neztrácí cenné týdny 
až měsíce koordinací několika dodavatelů. 
S více obchodními partnery bývá celá koor-
dinace náročnější i po finanční stránce. 
Colliers dovede především díky svému do-
sahu na mnoho dlouhodobě prověřených 
dodavatelů vyjednat maximálně výhodné 
podmínky.

Historie Design & Build 
Společnost D&B byla oficiálně založena počátkem roku 2019, nicméně reálné přípravy na spuštění 
tohoto oddělení byly započaty již v  září roku 2018. V  návaznosti na vysokou poptávku po těchto 
službách už v prvním roce fungování byli nuceni navýšit počet zaměstnanců na dvojnásobek. 

Kdo je v týmu
Lenka Macková, senior designér týmu D&B nakreslila přes dva miliony metrů čtverečních kancelářských 
prostor v rámci „space planningu“. V posledních šesti letech se ale zaměřila především na zpracovávání 
architektonických studií pro různorodé spektrum klientů od technologicky zaměřených klientů až po 
bankovní sektor. Téměř ve všech případech se jednalo o návrhy pro budovy kategorie „A“ v Praze.  
Manuel Perez a Ondřej Slavík mají oba mnoholeté zkušenosti s koordinací stavebních prací, 
zařizováním povolovacích procesů a technickou dokumentací, plánováním a koordinací výstavby 
celého projektu, dohromady spolu tvoří tým již cca 5 let, během nichž spolu dokázali postavit celkem 
přes 35 tisíc m2 kancelářských ploch, přičemž největší projekt se rozkládal na ploše 11 tisíc m2 .

Vybrané projekty týmu D&B
Worldline: Rohanské nábřeží 23, River Garden I, Praha 8
Projekt o velikosti 850 metrů čtverečních byl realizován v období duben až červenec 2019. Celkový roz-
sah práce zahrnoval konzultace, plánování prostor, architektonickou studii, zajištění technické projek-
tové dokumentace, fit-out a zabezpečení instalace atypického nábytku. Projekt byl pro tým zajímavou 
výzvou v rámci optimalizace rozpočtu a zároveň relativně krátkého času, který měl tým D&B k dispozici 
na jeho dokončení. Díky přirozené synchronizaci mezi oddělením stavebnictví a architektů měl celý  
projekt hladký průběh a včasné dokončení. 
Colliers International: Na Příkopě 22, Slovanský dům, Praha 1
Projekt o velikosti 750 m2 trval čtyři měsíce od dubna 2019 a právě proběhla jeho závěrečná fáze. 
V náplni práce týmu bylo plánování prostor, architektonická studie, technická projektová dokumentace, 
zařízení stavebního povolení i samotná realizace fit-outu.  Tým D&B rekonstruoval stávající prostory 
v Slovanském domě a také měl na starosti expanzi kanceláří do vyššího podlaží. Výzva tohoto projektu 
spočívala především v odstranění části stropní desky v tomto památkově chráněném objektu za účelem 
umístění vnitřního schodiště, a tedy přizpůsobení celkové původní struktury prostor. Všechny práce 
probíhaly za plného provozu a přítomnosti zaměstnanců, kteří kancelářské prostory denně využívali. 
Projekt pro americký 5* hotel v centru Prahy
Projekt o velikosti cca 5 500 m2 trval pět měsíců a zahrnoval především demoliční a stavební práce. 
Specifickým aspektem tohoto projektu bylo souběžné řízení několika projektů pod jednou střechou 
zahrnující kompletní rekonstrukci hotelové kuchyně, bourací práce do stavu shell & core na ploše cca 
4 100 m2, kompletní rekonstrukci dvou kancelářských jednotek, rekonstrukci dílny pro údržbu objektu  
a modernizaci šaten pro personál.

TEXT Katarina Karmažinová FOTO Archiv Colliers

KANCELÁŘE
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S ohledem na fakt, že cílem Nespresso je výjimečný kávový 
zážitek z každého šálku, musí kapsle obsahovat kvalitní  
a čerstvou kávu . K tomu jsou ideální kapsle z hliníku, který 
zaručuje vysokou kvalitu kávy a chrání ji před okolními 
vlivy. Hliník z kapslí Nespresso je nekonečně recyklovatelný.  
Klienti odevzdají použité kapsle zpět v jednom z Nespresso 
sběrných míst, případně mohou využít bezplatného kurýra. 
Nespresso kapsle jsou následně dopraveny na speciální re-
cyklační linku. Na ní se od kapsle oddělí kávová sedlina, z níž 
se pak stane hodnotné přírodní hnojivo. Separovaný hliník 
je poté dál zpracováván a využívá se na výrobu dalších před-
mětů.

Na začátku všeho je vždy výběr těch nejlepších kávových 
třešní od statisíců farmářů z třinácti zemí, s nimiž Nespresso 
spolupracuje na udržitelných postupech v pěstování kávy 
a kterým zároveň pomáhá zlepšovat jejich životní úroveň. 
Kávovary Nespresso do konceptu udržitelnosti zapadají tím, 
že jsou z kvalitních materiálů a vyměnitelných součástek, 
takže mají dlouhou životnost a v provozu vydrží efektivně 
velmi dlouho. 

Kávovar Momento je koncipován jako všestranný, elegantní 
a jednoduše ovladatelný přístroj, se kterým vás příprava kávy 
bude bavit. Intuitivní, snadné a moderní ovládání umožňu-
je připravit různé receptury z řady 13 druhů kávy Nespresso 
Professional. Další předností Momenta je, že s ním přípra-
va kávy trvá opravdu jen několik vteřin, a to každému, kdo  
s ním manipuluje. Třeba i napoprvé. I při rychlé přípravě ale 
neztratí  káva na kvalitě. A samozřejmě nesmíme opomenout 
ani  estetickou stránku. Kávovar Momento je elegantním 
doplňkem do každého interiéru a prostoru. Je dostupný ve 
dvou provedeních: Momento 100 pro malé a střední firmy  
a Momento 200 se dvěma hlavicemi pro kanceláře, v nichž je 
potřeba obsloužit větší počet zaměstnanců.

TEXT a FOTO  Nespresso

Představujeme kávovar 
Nespresso Momento oceněný 
cenou iF Design Award 2019

Společnost Nespresso, lídr v oblasti porcované kávy, přichází s novým profesionálním 
kávovarem Nespresso Momento, u kterého oceníte hlavně jeho praktičnost, snadnou 
obsluhu a všestrannost. Opravdu prémiový přístroj má něco navíc – práce s ním vás 
musí bavit, musí být ekologický, kvalitně provedený a hlavně musí podávat kávu, jejíž 
cesta je od kávovníku až po prázdnou kapsli ve všech směrech pozitivní a udržitelná. 

KANCELÁŘE



FACILITYMANAGER  5-6 | 2019 35

S ohledem na fakt, že cílem Nespresso je výjimečný kávový 
zážitek z každého šálku, musí kapsle obsahovat kvalitní  
a čerstvou kávu . K tomu jsou ideální kapsle z hliníku, který 
zaručuje vysokou kvalitu kávy a chrání ji před okolními 
vlivy. Hliník z kapslí Nespresso je nekonečně recyklovatelný.  
Klienti odevzdají použité kapsle zpět v jednom z Nespresso 
sběrných míst, případně mohou využít bezplatného kurýra. 
Nespresso kapsle jsou následně dopraveny na speciální re-
cyklační linku. Na ní se od kapsle oddělí kávová sedlina, z níž 
se pak stane hodnotné přírodní hnojivo. Separovaný hliník 
je poté dál zpracováván a využívá se na výrobu dalších před-
mětů.

Na začátku všeho je vždy výběr těch nejlepších kávových 
třešní od statisíců farmářů z třinácti zemí, s nimiž Nespresso 
spolupracuje na udržitelných postupech v pěstování kávy 
a kterým zároveň pomáhá zlepšovat jejich životní úroveň. 
Kávovary Nespresso do konceptu udržitelnosti zapadají tím, 
že jsou z kvalitních materiálů a vyměnitelných součástek, 
takže mají dlouhou životnost a v provozu vydrží efektivně 
velmi dlouho. 

Kávovar Momento je koncipován jako všestranný, elegantní 
a jednoduše ovladatelný přístroj, se kterým vás příprava kávy 
bude bavit. Intuitivní, snadné a moderní ovládání umožňu-
je připravit různé receptury z řady 13 druhů kávy Nespresso 
Professional. Další předností Momenta je, že s ním přípra-
va kávy trvá opravdu jen několik vteřin, a to každému, kdo  
s ním manipuluje. Třeba i napoprvé. I při rychlé přípravě ale 
neztratí  káva na kvalitě. A samozřejmě nesmíme opomenout 
ani  estetickou stránku. Kávovar Momento je elegantním 
doplňkem do každého interiéru a prostoru. Je dostupný ve 
dvou provedeních: Momento 100 pro malé a střední firmy  
a Momento 200 se dvěma hlavicemi pro kanceláře, v nichž je 
potřeba obsloužit větší počet zaměstnanců.

TEXT a FOTO  Nespresso

Představujeme kávovar 
Nespresso Momento oceněný 
cenou iF Design Award 2019

Společnost Nespresso, lídr v oblasti porcované kávy, přichází s novým profesionálním 
kávovarem Nespresso Momento, u kterého oceníte hlavně jeho praktičnost, snadnou 
obsluhu a všestrannost. Opravdu prémiový přístroj má něco navíc – práce s ním vás 
musí bavit, musí být ekologický, kvalitně provedený a hlavně musí podávat kávu, jejíž 
cesta je od kávovníku až po prázdnou kapsli ve všech směrech pozitivní a udržitelná. 

KANCELÁŘE



FACILITYMANAGER  5-6 | 201936

KONFERENCE

Slovo prezidenta IFMA CZ 
k Týdnu FM 2019
Facility management se v posledních několika letech konečně začíná dostávat do 
popředí zájmu vedení – ať již soukromých či státních firem. Mnoha leaderům dochází 
po „quick win“ řešení při detailní analýze svých nákladů, že na správě svěřených ma- 
jetků lze dlouhodobě výrazně ušetřit, ale také prohospodařit nemalou částku. Situace 
běžná v zemích na západ od Chebu se pomalými střípky dostává postupně i do naší 
reality – Facility Manager je již minimálně poradní člen boardu (často v kombinaci 
s Quality Managerem) a na jeho názor z hledisky správy majetku společnosti je brán 
nemalý zřetel, jeho analýzy o střednědobém vývoji hospodaření s ním určují CAPEX 
společnosti.
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KONFERENCE

Dávno jsou pryč dřevní doby posu-
zování inputového zadání FM týmem. 
Vývoj minimální mzdy za  posledních pět 
let nutí všechny v  FM průmyslu hledat 
inovace založené na bázi nových tech-
nologií, snižování podílu lidské práce, 
využití CAFM systémů ke zjednodušení 
oboustranné administrativy. Kdo nevy- 
stoupí z pomyslného „black boxu“ při ne-
standardním řešení současných nastavení 
procesů nyní, v budoucnosti se mu může 
stát, že již nebude konkurenceschopný. 
Kreativní řešení kancelářských prostor jako 
zatraktivnění pracovního prostředí pro 
nedostatkové „druhy“ zaměstnanců nutí 
personalisty ve spolupráci s  FM týmem 
často k dosud nevšedním ztvárněním pra-
covního prostředí.

Velká část nejen českého, ale středoev-
ropského průmyslu je vázána na automo-
tive. Nadneseně, ale pravdivě, platí, pokud 
si německé automobilky kýchnou recesní 
virózou, onemocní velká část průmyslu ve 
V4 zemích. 

Letošním TFM chceme slovní hříčkou 
faCIliTY poukázat na rovnost FM průmyslu 
mezi business a  municipální částí. Správa 
městských a státních majetků se dostává 
do popředí v úzké spojitosti s navyšováním 
příjmové stránky měst, ale i zároveň na- 
pjatými rozpočty těchto institucí vlivem 
mandatorních navyšování mezd. I zde 
sledujeme pomyslné tání ledů a vzestup 
důležitosti a postavení FM Managerů ve 
státních institucích s  ohledem na inves-
tice do jejich vzdělávání. Samostatnou 

a  aktuální kapitolou je nastavení státního 
či městského CAFM systému a implemen-
tace pasportizace majetku těchto organi-
zací. 

IFMA CZ jako spolek fyzických osob se 
snažila pro vás i letos připravit zajímavé 
přednášky v  akademickém prostředí 
Vysoké školy báňské. Ostrava jako měs-
to zažilo v  postkomunistickém období 
výrazných změn, industriální ráz přímo 
vybízí použití FM odvětví k optimalizaci její 
správy. 

Těšíme se na vás v Ostravě ve dnech 
11.–13. listopadu 2019.

Ing. Jiří Knap
IFMA CZ prezident

Pondělí 11. listopadu 
Exkurze do moderní budovy Tieto Towers v Ostravě.

Úterý 12. listopadu 
Mezinárodní konference IFMA CZ 2019 „faCIliTY“. 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, velký sál FAST, 17. listopadu 2172/15, 
708 00 Ostrava
Přednášky z FM oblastí na téma:
      • Facility management ve městech
      • Produktivita práce ve FM
      • Trendy ovlivňující vývoj zaměstnanosti ve službách
      • Plánování, správa prostoru, moderní pracovní místa, okolí budov a jejich využití
      • Vliv světla na člověka
      • IoT technologie v praxi
      • Využití BIM metodiky ve FM
      • Konstrukční řešení staveb a jeho vliv na náklady ve FM
      • e-mobilita – Fleet jako součást FM služeb
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže FM AWARDS 2019 v soutěžních kategoriích:
    • Projekt roku
    • Studentská práce
    • Odborná práce
    • Osobnost roku
    • Objev roku

Středa 13. listopadu 
Kulatý stůl na téma „Na co programátoři CAFM zapomněli“. 

Moravskoslezské inovační centrum, budo-
va TRIDENT, Technologická 375/3, Ostra-
va – Poruba Diskusní kulatý stůl připravila 
nově vzniklá Sekce FM IT/CAFM asociace 
IFMA CZ a diskutovat s  vámi bude repre- 
zentativní množina zástupců společností, 
které v  ČR dodávají systémy označované 
zkratkami CAFM či IWSM a také dlouho-
letí zástupci významných uživatelů z  řad 
klientů i FM poskytovatelů.

Workshop se zaměřením na  „FM soft 
služby a dopad vývoje minimálních 
mezd 2019/2020 na produktivitu“.    
VŠB TU Ostrava FAST 

Pátek 15. listopadu 
Kulatý stůl s časopisem Facility manager 
na téma „Vhodné technologie pro města 
a obce v rámci FM“. 
ČVUT, budova B, přízemí – showroom  
CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 
Praha 6 – Dejvice
Předním diskutujícím bude architekt 
Michal Postránecký – ředitel CIIRC.
Více na www.ifma.cz
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Za třemi čtvrtinami případů 
ztráty dat jsou vlastní 
zaměstnanci firem
Když se řekne datová bezpečnost, spousta lidí si představí zejména externí hrozby.  
Pravdou ovšem je, že největší riziko se skrývá uvnitř společnosti – ze strany vlastních 
důvěryhodných a autorizovaných zaměstnanců. Průzkumy ukazují, že za třemi čtvrti- 
nami úniků dat nejsou cílené hackerské útoky, ale vlastní personál firem. K menšímu  
či většímu úniku dat došlo v posledním roce u více než 40 % společností.

Často nejde o cílený útok

Takzvané vnitřní útoky jsou jednou z  největších hrozeb, kterým 
čelí data a systémy. A nemusí jít vždy o zlý úmysl pracovníka, který 
neodchází z firmy v dobrém, nebo chce data prodat. Za mnoha 
úniky stojí neopatrnost nebo neznalost. Například umístění dat na 
veřejné cloudové služby pro kolegy, jimž dotyčný nechce posílat 
tak velký objem dat mailem, nahrání dat na externí disk, který 
zaměstnanec posléze ztratí či chyba v adrese při odesílání citlivých 
údajů. V prostorách firem také lidé často zapomínají na to, že by 
neměli nechávat volně ležet například strategické materiály ve 
vytištěné podobě na stole či zamezit přístupu k datům na svém 
počítači, pokud od něj odcházejí.

„Zajištění ostrahy firem v současné době zasahuje i do oblasti IT 
bezpečnosti. Ve firmách je třeba vymezit prostory, které jsou stra-
tegické z hlediska zajištění bezpečnosti informací a zajistit je proti 
přístupu návštěvníků, vymezit pravomoci externích zaměstnanců 
a přesně určit, kam a za jakých podmínek mají přístup,“ říká Radek 
Škrabal, provozní  ředitel společnosti SSI Group,  která  poskytuje 
bezpečnostní a facility služby pro více než 400 objektů v České re-
publice a na Slovensku. „Zajištění ostrahy objektů a bezpečnosti dat 
a systémů firem tak musí jít ruku v ruce a vzájemně se doplňovat.“

„Chyby a nedůslednost zaměstnanců mohou ohrozit samotnou 
stabilitu firem. A nejde jen o přímé finanční postihy, které hrozí za 
nedodržení zásad GDPR nebo odškodnění poškozeným klientům 
v  případě, že uniknou zákaznická data. Velkou škodu znamená 
ztráta důvěry zákazníků i prestiže společnosti,“ říká Jan Krob, který 
vede divizi Accenture Security. „Naše nejnovější studie zaměřená 
na náklady firem na kyberkriminalitu ukázala, že problémy způso-
bené insidery se oproti předcházejícímu roku zvýšily o 15 %.“

Mobilní trendy ztěžují zajištění IT bezpečnosti

Současné trendy velí zpřístupnit firemní a komunikační systémy 
pro zaměstnance, kteří se připojují kdykoli a odkudkoli, umožnit 
jim využívat vlastní zařízení. To vše znesnadňuje jejich zabezpečení 
a ochranu. A k  tomu je třeba ještě vzít v  úvahu, že technologie 
používají lidé, kteří dělají chyby. Podle letošních statistik používá 

v práci svá vlastní zařízení 67 % zaměstnanců a 87 % podniků je 
závislých na schopnosti jejich zaměstnanců přistupovat k mobil-
ním podnikovým aplikacím ze smartphonu. 

„Právě na cestách se lidé nejčastěji dopouštějí bezpečnostních 
přehmatů. Manažeři během čekání na letišti nebo v  hotelu řeší 
firemní komunikaci často i v nezabezpečených systémech, někdy  
kvůli důvodu dostupnosti přesunou citlivá data do veřejných 
cloudových služeb. Na konferenci zase mnoho lidí sáhne po veřej- 
né nabíječce, aniž by uvažovali o tom, že USB zařízení mohou být  
po malé úpravě hackery zneužita. Přes USB port je možné na- 
instalovat malware, díky němuž útočník získá kontrolu nad daným 
přístrojem, nainstalovat si pomocníka pro pozdější vzdálený pří- 
stup, ukrást data, zaheslovat je za účelem vydírání, prostě využít 
jej mnoha způsoby,“ říká William Ischanoe, odborník na IT bez-
pečnost z Počítačové školy Gopas.

Úniky dat nemusejí mít přímý dopad jen na postiženou firmu – 
takovýto problém může vyústit ve finanční postih, nebo dokonce 
ztrátu zaměstnání pro konkrétního člověka, který ztrátu způsobí 
nebo je zodpovědný za zajištění bezpečnosti. 

Riziko kybernetických hrozeb dlouhodobě roste a dnes se týká 
téměř každého. A čím větší je riziko, tím více se vyplatí pojištění.  
A to nejen firmám, ale i jednotlivcům. „Stále oblíbenějším je po-
jištění následků některých úskalí kyberprostoru,“ říká Viktor Houš-
ka, ředitel produktu a marketingu BNP Paribas Cardif. „Pojištění  
internetových rizik pomáhá v  případech, kdy dojde ke zneužití 
údajů z platebních karet na internetu nebo internetového ban-
kovnictví. Kromě finančního plnění zahrnuje i odbornou pomoc.“ 

BEZPEČNOST

TEXT Red.  FOTO Archiv SSI Group
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Nejmodernější budovy by měly mít 
nejen chytré technologie zabudo-
vané již v základech stavby samotné, 
ale především poskytovat mimořádný 
uživatelský zážitek a „chovat se” přívě-
tivě. Proto se druhý ročník mezinárodní 
PropTech konference Friendly Buildings, 
který se uskutečnil na konci října v Pra- 
   ze, věnoval primárně „user experience”  
– zkoumal různé zkušenosti, jaké ma- 
jí uživatelé, kteří pracují, bydlí a žijí  
v konkrétních budovách.

„Technologie jsou pouze součást 
prožitku z budov, který se ve výsled-
ku skládá z mnoha částí,” anoncoval  
v úvodním proslovu Josef Šachta, CEO 
společnosti Sharry Europe, která po roce 
opět sezvala zástupce developerských, 
architektonických, servisních a dalších 
společností, které reálně ovlivňují, jak 
budovy nejen v Česku vypadají.

Podle Neila McLocklina z poradenské 
firmy Knight Frank je dnes pod tlakem 
digitální transformace při designu 
moderních kanceláří hlavním tématem 
„hackování fyzického prostředí”, tedy 
jak ho pomocí senzorů a jiných chytrých 
doplňků lépe využívat. Jestliže se nyní 
řeší především produktivita práce, podle 
McLocklina bude v budoucnu důležitější 
zážitek uživatelů.

TEXT Red. FOTO Friendly Buildings

Kanceláře budoucnosti budou 
méně o technologiích, 
více o zážitku 
Pokud byste si z konference Friendly Buildings 2019 měli odnést jedinou myšlenku, 
potom: Ať už skicujete renovaci městského parku, předěláváte bývalý logistický sklad 
na administrativní centrálu pro 3 500 lidí, nebo navrhujete nový multifunkční komplex  
s několika mrakodrapy, všechny projekty bez ohledu na měřítko musí mít v centru 
svých vizí člověka/uživatele.

KONFERENCE
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Představení skupiny společností 
CENTR GROUP
V minulém čísle časopisu Facility Manager jste si mohli přečíst rozhovor se zástup-
ci společnosti CENTR GROUP, a.s. Nyní se nám tato společnost, resp. skupina 
společností, představí více. Historie holdingu sahá až do roku 1993, přičemž všechny 
společnosti jsou ryze české. Společnost CENTR GROUP, a.s., společně se svojí  
mateřskou společností CENTR GROUP - HOLDING s.r.o. tvoří vlastníky či akcionáře  
ostatních společností v rámci holdingu CENTR GROUP. Přesné provázání jednot-
livých společností dobře ukazuje následující obrázek.
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CENTR GROUP využívá svých bohatých 
zkušeností získaných více než dvaceti-
letým působením na trhu komerční bez-
pečnosti a v oblasti facility managementu. 
Naši pracovníci, kteří spolupracují na za-
jišťování předmětných činností, odvádějí 
vysoce kvalifikovanou práci s ohledem na 
interní směrnice společnosti a zavedený 
systém řízení jakosti, systém environ-
mentální ochrany a systém ochrany infor-
mací. V současné době zajišťujeme naše 
služby prostřednictvím téměř 3000 za- 
městnanců na území celé ČR a SR v rámci 
našich zastoupení v Praze, Brně, Ostravě, 
Českých Budějovicích a Bratislavě.

Společnost CENTR GROUP, a.s., nabízí 
všestranné řešení komerční bezpečnosti 
a patří mezi největší společnosti na trhu 

v České republice. Zhodnocuje bohaté 
zkušenosti získané více než dvaceti-
letým působením. Současně disponuje 
osvědčením NBÚ na stupeň TAJNÉ. Služ-
by facility managementu po celé České 
republice v administrativních, multi-
funkčních či retailových provozech, stejně 
jako v průmyslovém segmentu a logistice 
zajišťujeme prostřednictvím společnos-
ti CEE Facility Services, SE. Důležitým 
článkem je i společnost CENTR GROUP 
MONITORING s.r.o., která spravuje systém 
zajištění ostrahy objektů bez nutnosti 
fyzické přítomnosti pracovníka ostrahy  
v hlídané lokalitě s využitím elektro- 
nických zabezpečovacích systémů (EZS) 
a kamerových systémů (CCTV). Výstupy 
jsou napojeny na pult centrální ochrany 

(PCO) a dispečink dohledového popla-
chového a přijímacího centra (DPPC), 
které nepřetržitě monitorují pracovníci 
dispečinku. V případě narušení aktivuje 
centrální dispečink zásahovou jednotku. 
Tento monitorovací systém lze samozřej- 
mě v plném rozsahu využít i pro naše zákaz- 
níky v  rámci služeb facility managementu. 
A jelikož je pro nás přirozené reagovat 
na poptávku trhu, součástí holdingu je  
i společnost CENTR GROUP-ELMONT s.r.o., 
která je zaměstnavatelem s více než 50 %  
osob se zdravotním postižením, může 
tedy poskytovat všechny výše uvedené 
služby formou náhradního plnění. Těšíme 
se na spolupráci.

TEXT Centr Group FOTO Archiv Centr Group

BEZPEČNOST

MANAGEMENT
VLASTNÍ CESTOU

Manažerská akademie, která celý rok žije s vámi a přizpůsobuje se vašim aktuálním požadavkům
a situacím. Akademii vede manažer a lektor s 25letou praxí a týmem specialistů Vlastní cesty.

LEDEN
2020

PROSINEC
2020

TRÉNINK: 1x měsíčně / 72 hodin za rok + 12 hodin PORADENSTVÍ NAVÍC + ONLINE PODPORA KDYKOLIV
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začínající
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POKROČILÉ
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2−4 roky 

LOKALITY:

...A DALŠÍ NA PŘÁNÍ

SEZNAMTE SE S HLAVNÍM LEKTOREM
JIŘÍM STŘELCEM +420 737 279 917

Nemáte zájem účastnit se akademie?

OTESTUJTE NAŠI UMĚLOU INTELIGENCI AI
www.jak-chvalit-karat.cz

MICHAELA
OPLETALOVÁ
řízení kapacit

TOMÁŠ
JANŮ
lean, automatizace

PETR
HLUŠIČKA
HR, psychologie

MAREK
MITÁČEK
bezpečnost informací

SPECIALISTÉ
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CESTY

své požadavky zapište do dotaznik.vlastni-poznani.cz
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Společnost M2C představila
moderní technologie M2C Space 
a e-Reception
Začátkem října proběhly dva významné veletrhy – Mezinárodní odborný veletrh 
komerčních nemovitostí EXPO REAL v Mnichově a Mezinárodní strojírenský veletrh 
v Brně.

Návštěvníci si měli možnost prohléd-
nout službu M2C Space, která před-
stavuje inovativní model řízení péče 
o nemovitost. Dokáže z nich získávat 
online i offline data, ovládat na dálku 
klientovy technologie a energie, a to 
díky analytickým softwarům, nejmo- 
dernějším technologiím a speciálně 
vyškoleným odborníkům – analytikům. 
Klientovi tak pomáhá snížit náklady 
na provoz, zvýšit prodeje, prodloužit 
životnost budovy a tím zvýšit hodnotu 
jeho nemovitosti. M2C Space rovněž 
poskytuje reporting a za pomoci na- 
sbíraných dat navrhuje efektivní mar-
ketingové a obchodní strategie. Díky 
této službě lze budovu klienta řídit 
efektivně a nonstop. S nemovitostí 
klienta se M2C Space navíc dokáže 
propojit kdekoli na světě. 

Značnému zájmu se těšila na vele- 
trzích i elektronická recepční, další 
technologická novinka M2C. Řada 
návštěvníků si mohla vyzkoušet, jak 
funguje a jaké výhody klientům přináší. 

e-Reception představuje unikát-
ní technologii s nonstop provozem, 
která nabízí výrazné zefektivnění ob-
služnosti budov. Představuje široké 
možnosti využití v administrativních 
budovách, nemocnicích, hotelích, 
logistických centrech nebo státních 
úřadech a ve školách. Produkt lze 
snadno uzpůsobit pro různá využití  
v objektech všech možných zaměření. 
Jde o platformu, jejíž funkce lze dále 
rozvíjet a modifikovat na základě in-
dividuálních požadavků klienta. Lze ji 
využít mnoha způsoby, mimo jiné jako 

hotelový check-in, kiosek na vjezdech 
do logistických areálů, výdej bene-
fitních karet a dárkových poukazů  
v obchodních centrech nebo registra-
ci pacientů na soukromých klinikách.  
Usnadňuje a zrychluje registraci 
návštěv, ohlášení i navigaci na poža-
dovanou schůzku.  

Ti, kdo se na veletrh nedostali a ne- 
měli možnost si uvedené technolo-
gie vyzkoušet, mohou navštívit sídlo  
společnosti M2C nebo prostory M2C 
Space, kde jim specialisté M2C rádi 
unikátní technologie představí a uká- 
žou přidanou hodnotu, kterou jejich 
využíváním dostanou.    

Společnost M2C přistupuje ke kaž- 
dému klientovi individuálně a připra- 
ví každému z nich podle požadavků 
řešení přímo na míru.

TEXT Red. FOTO Archiv M2C

www.m2cspace.eu   
www.electronicreception.eu
obchod@m2c.eu

VELETRH
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VELETRH
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KONFERENCE

Konference, na které 
nesmíte chybět
Konference Údržba 2019 přivítala v letošním 16. ročníku celou řadu odborníků z nej- 
různějších odvětví, aby si vyměnili své zkušenosti s novinkami v oboru a také aby 
navázali neformální vztahy během večerního programu. Akce se tradičně konala 
v nádherných prostorách konferenčního centra akademie věd zámku Liblice.

Co o konferenci řekli její návštěvníci?

Martin Syrovátka, koordinátor výroby svařovacích 
nářadí a přípravků - Nářaďovna ŠKODA AUTO a. s.

Této konference se vždy velice rád zúčastním, jedná se o vy- 
nikající příležitost informovat se o nových trendech nejen  
v oblasti údržby. Já osobně vyhledávám nové informace o pre-
diktivní údržbě a o Industrie 4.0. Pro mě je největším přínosem 
možnost setkat se a diskutovat s kapacitami z České zeměděl- 
ské univerzity, jako například s panem profesorem Legátem.  
A samozřejmě chci získat feedback o stavu zavádění Industry 
4.0 v ostatních podnicích.

 

Svatava Maradová, výkonná ředitelka společnosti 
Vertical Data Intelligence s. r. o.

Podzimní konferenci Údržba v Liblicích jsem navštívila po-
prvé a byla jsem opravdu mile překvapená  skvělou organizací  
a příjemnou atmosférou. Po odborné stránce hodnotím obsah 
příspěvků, které reflektovaly obecné trendy nejen v údržbě –   
přesun činností do digitálního prostoru, akcent na predikci  
a prevenci a ucelená řešení integrující moderní technologie.

Tato témata mne opravdu hodně bavila. I když nejsem 
odborník na údržbu, tak jsem si odnesla zajímavé informace.

Příjemný a neformální společenský večer s možností 
poznat zajímavé lidi byl samozřejmě stejným benefitem jako 
oficiální část konference.

Poděkování organizátorům i přednášejícím. Těším se na 
příští ročníky. Přijedu opravdu ráda.
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KONFERENCE

Jan Klement, SKF Application Engineering Compe-
tence Development East Europe

Konference Údržba 2019 v Liblicích opět dokázala, že smysl 
má. Přijelo celkem 139 účastníků ze 73 různých společností  
z Čech a Slovenska. Živé diskuse s prezentujícími a s vystavo-
vateli v Mramorovém sále potvrdily správný výběr témat. 
Zpětná vazba, kterou jsem se snažil po celé dva dny od 
účastníků získávat, však také dokazuje, že i nadále je co vy- 
lepšovat, upravovat a možná i trochu měnit, a to je dobře.

Určitě mi poskytuje kontakt s realitou, jako jeden z před- 
nášejících zastupující zájmy zaměstnavatele (SKF) mi po- 
máhá ověřovat, zda to, co přednáším, dává reálný smysl 
širšímu portfoliu stávajících nebo potenciálních zákazníků. 
A navíc nyní i jako zástupce pořadatelské organizace (člen 
předsednictva ČSPÚ) mám radost, když vidím, že si 139 lidí 
našlo ve svém nabitém kalendáři čas pro networking s kolegy  
z údržbářské praxe z různých odvětví průmyslu.

Ing. Lukáš Kousal, Ph.D., koordinátor technického 
servisu údržeb lisoven ŠKODA AUTO a. s.

Letošní odborná konference Údržba 2019 byla velmi přínos-
nou akcí. Od několika přednášejících jsme mohli získat nové 
pohledy v oblasti Průmyslu 4.0. Dozvěděl jsem se praktické 
zkušenosti z realizovaných projektů. Svým příspěvkem jsem 
měl možnost předat účastníkům konference zkušenosti  
z inovačního projektu rozšířené reality při stavbě 
přísavkových rámů mechanizace lisovacích linek.  Během ne-

formální části konference se povedlo prodiskutovat možnos-
ti dalšího vývoje projektů, které zde byly představeny. Velkou 
výhodou konference je i navázání kontaktů lidí ze stejného 
oboru. To se v minulosti vyplatilo a díky tomu jsem již reali- 
zoval jeden projekt ve ŠKODA AUTO. Celou akci podtrhuje 
místo pořádání – zámecké prostředí zámku v Liblicích.

Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel ČSPÚ
 
Jsem rád, že se údržbářská rodina neustále rozrůstá. Sdílení 
informací a zkušeností je naším posláním. Jak uvedl náš nový 
člen představenstva Jan Klement, letos se na konferenci Údrž-
ba 2019 sešlo více než 70 firem a to je nový rekord. Firmy zde 
mají prostor se prezentovat v hlavním programu a zároveň 
vystavovat své produkty, služby a postupy. Součástí je i part-
nerství na konferenci s možností umístění loga firmy v ma-
teriálech a v hlavním přednáškovém sále.

Myslím si, že spojení možností prezentace firmy a získání 
nových informací je tím, co nás posunuje vpřed. Proto využi-
ji každé příležitosti, abych všem firmám a organizacím nabídl 
jednak možnost stát se našimi členy a také možnost zúčastnit 
se našich akcí, které pravidelně zveřejňujeme na našem webu 
https://udrzba-cspu.cz.

Rád vás pozvu na konferenční seminář Údržba pro TOP 
manažery v termínu 1.–2. dubna 2020, kde bude jednotícím 
tématem Efektivita zavádění principů a to nejen 4.0.

TEXT Martina Kymrová  FOTO ČSPÚ
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ÚDRŽBA

Rotační rekuperační výměník tepla je zařízení, které je obvykle 
osazeno ve vzduchotechnické jednotce a slouží k přenosu 
tepla a vlhkosti z odváděného vzduchu do vzduchu přivádě- 
ného. Zařízení si lze představit jako velký disk (rotor), který je 
tvořen akumulační hmotou (návinem hliníkového plechu), 
přes kterou může proudit odváděný i přiváděný vzduch. Ro-
tační výměník zasahuje jednou svojí polovinou do odváděného 

 vzduchu a druhou polovinou do vzduchu přiváděného, přičemž 
se plynule otáčí kolem své osy. Zařízení se používá v zimním  
období k ohřevu přívodního vzduchu. K přenosu tepelné ener-
gie dochází tak, že odváděný vzduch ohřívá rotor. Při pootočení 
rotoru se ohřátá část dostane do proudu přívodního (chladného) 
vzduchu, který se ohřeje. 

Nástrahy provozu rotačních 
výměníků tepla 
ve vzduchotechnických 
jednotkách
Ing. Michal Jedlička, soudní znalec 
Ve své znalecké praxi jsem se opakovaně setkal s havarovanými rotačními výměníky 
tepla, které jsou osazeny ve vzduchotechnických jednotkách. Při diskusích o příčinách 
havárií rotačních výměníků jsem zjistil, že s podmínkami správného a bezpečného 
provozu je obeznámena jen malá část provozovatelů. 

Schéma rotačního rekuperačního výměníku                         Schéma vzduchotechnické jednotky s rotačním rekuperačním výměníkem 

Zdroj obrázku č. 1: 

Klingenburg USA, 2019 [online], článek Temperature efficiency [cit. 04.10.2019]  

Dostupné z: http://www.klingenburg-usa.com/knowledge/temperature-efficiency/

obr. č. 1       obr. č. 2

Pro pochopení souvislostí je nutné uvést, že výrobou rotačních 
rekuperačních výměníků se zabývá pouze několik společnos-
tí, od kterých pak výrobci vzduchotechnických jednotek tyto 
výměníky nakupují. Ve vzduchotechnických jednotkách běžně 
instalovaných v ČR jsou obvykle používány rotační výměníky 

společnosti KASTT spol. s r.o. a výměníky společnosti KLIN-
GENBURG GmbH. Vzhledem k tomu, že se rotační rekuperační 
výměníky provozují v zimním období, uvádí většina výrobců 
vzduchotechnických jednotek v technických specifikacích pouze 
parametry, které se vztahují právě k zimnímu provozu výměníků. 

Návrhové parametry rotačních rekuperačních výměníků

V technické specifikaci je sice uvedena tlaková ztráta rotačního 
výměníku, není však uvedeno, zda se jedná o tlakovou ztrátu na 
straně přiváděného vzduchu o teplotě  -15 °C, či na straně vzdu-
chu odváděného, který má teplotu 20 °C. 
Ve své praxi jsem se setkal i s technickou specifikací, ve které 
byla uvedena tlaková  ztráta v části přiváděného vzduchu  
a tlaková ztráta v části vzduchu odváděného – viz druhý vzo-
rový příklad níže:

Z takovéto technické specifikace je možno odečíst, že na straně 
přívodního vzduchu (-10 °C) je tlaková ztráta 149 Pa. Na straně 
vzduchu odváděného (20 °C) je tlaková ztráta 180 Pa. Množst-
ví vzduchu je stejné. Může se zdát, že větší tlaková ztráta je na 
straně vzduchu odváděného a bude tedy vhodné (nutné) sledo-
vat tlakovou ztrátu právě v tomto místě. Takovéto uvažování je 
však mylné. Je třeba si uvědomit, že přes rotační výměník proudí 
vzduch i v letním období, tedy i v období, kdy se výměník neotáčí 
a není aktivně využíván pro zpětné získávání tepla. 

Nevzpomínám si, kdy jsem v technické specifikaci vzduchotech-
nické jednotky nalezl informaci o tlakové ztrátě rotačního výměníku 
pro letní návrhové parametry. V případě rotačního výměníku, který 
je uveden ve druhém vzorovém příkladu specifikace vzduchotech-
nické jednotky, jsem byl nucen se obrátit přímo na výrobce ro-
tačního výměníku, spol. Klingenburg GmbH. Zjistil jsem, že pokud 
je teplota přívodního vzduchu je 32 °C a relativní vlhkost 34 %, je 
tlaková ztráta čistého výměníku 193 Pa. 
Z uvedeného je tedy zřejmé, že tlakovou ztrátu rotačního 
výměníku je třeba sledovat jak v části odváděného vzduchu, 
tak v části vzduchu přiváděného. 

Limitní tlaková ztráta rotačního výměníku
Vlastní konstrukce rotačního výměníku je schopna přenést jen 
určité namáhání, které je vyvoláno narůstající tlakovou ztrátou 
výměníků. K nárůstu tlakové ztráty dochází v důsledku zanášení 
výměníku prachem a dalšími nečistotami. Výrobce vzduchotech-
nické jednotky, ve které je rotační výměník osazen, by měl v tech-
nické dokumentaci uvést, jaká je limitní tlaková ztráta výměníku, 

při jejímž překročení dojde k jeho poškození. Dodavatel celého 
systému vzduchotechniky pak může navrhnout a zrealizovat 
takové technické opatření, které zajistí, že při dosažení limitní 
tlakové ztráty dojde k odstavení vzduchotechnické jednotky,  
a zabrání se tak poškození či zničení rotačního výměníku.    
Při technických kontrolách systémů vzduchotechniky či při zpra-
cování znaleckých posudků se setkávám s případy, kdy výrobce 
vzduchotechnické jednotky v technické ani jiné dokumentaci 

(návod k obsluze) neuvede žádné informace o limitní tlakové 
ztrátě rotačního výměníku ani neupozorní dodavatele či pro-
vozovatele na skutečnost, že při zanesení výměníku nečistotou 
může dojít k jeho neopravitelnému poškození. 

Měření tlakové ztráty rotačního výměníku  
Pro měření tlakové ztráty rotačního výměníku se používá dife- 
renční manometr, tedy zařízení, které je zcela běžně instalová-
no ve vzduchotechnických jednotkách na komorách filtrů. Cena 
uvedeného manometru se počítá řádově ve stokorunách, zatím-
co cena opravy či výměny poškozeného rotačního výměníku ve 
statisících.

Závěrečné shrnutí  
1) Výrobce vzduchotechnické jednotky s rotačním rekuperačním 

výměníkem musí sdělit informaci, při jaké limitní tlakové ztrátě 
dojde k poškození výměníku.

2) Pro zajištění bezpečného provozu rotačního rekuperačního 
výměníku musí být výměník osazen zařízením, které měří 
tlakovou ztrátu v části přívodního vzduchu i v části vzduchu 
odvodního. 

3) Pokud je dosaženo limitní tlakové ztráty, je třeba vzduchotech-
nickou jednotku odstavit (dalším provozem by mohlo dojít  
k poškození či zničení výměníku) a provést vyčištění výměníku.  

další informace: www. soudni-znalec-tzb.cz

TEXT Ing. Michal Jedlička, soudní znalec v oboru technická zařízení budov  
a oceňování věci movitých, autorizovaný technik ČKAIT v oboru technika  
prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,  FOTO Archiv autora

Vzorový příklad části technické specifikace vzduchotechnické jednotky, ve které jsou nedostatečně popsány parametry rotačního rekuperačního výměníku:
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IoT

Posouváme facility management 
na novou úroveň
Internet věcí v OKIN Facility pomáhá výrazně zefektivnit služby úklidu a zároveň 
zvýšit spokojenost návštěvníků i klientů.

Zkvalitnění služeb pomocí CleaningControlu 

Internet věcí se využívá v mnoha oblastech a facility manage-
ment není výjimkou. Již dříve jsme se věnovali tomu, jak jsme 
u mnoha našich klientů dosáhli zkvalitnění služeb pomocí 
CleaningControlu – sofistikovaného docházkového systému. 
Ten nám dává dokonalý přehled o čase, kdy pracovníci úklidu 
dorazili na pobočky našich klientů, jak dlouho jim úklid trval 
a automaticky porovnává data se zadanými rozvrhy úklidů. 
Všechna tato data máme v reálném čase a díky tomu víme, 
zda je všechno v pořádku. V případě, že by pracovník nedorazil 
včas, můžeme ho ihned kontaktovat nebo vyslat na konkrétní 
pobočku náhradníka. 

Inovace Dynamický úklid – nástroj přesně
na míru pro vyšší efektivitu

Stále v této oblasti inovujeme, abychom pro klienty nadále 
mohli naše služby zlepšovat a zároveň jim nabízet služby nové. 
Jednou z takových inovací v této oblasti je i Dynamický úklid. 
Asi každý si dokáže představit situaci, kdy úklid podle na- 
stavenému rozvrhu nemusí plně dostačovat. V budovách (ob-
chodní centra, kancelářské budovy atp.) často dochází v určitých 
typech místností jako jsou toalety nebo zasedací místnosti k je-
jich velmi nepravidelné návštěvnosti, a to jak v rámci jednoho 
dne, tak i při porovnání mezi jednotlivými dny navzájem. Roli 
zde nehrají jenom víkendy, ale i svátky, různé akce jednotlivých 
obchodů a další události. Na tyto  „výkyvy“ využití místností bo-
hužel nedokáže běžný úklid podle předem definovaného roz-
vrhu reagovat.

K tomu, abychom dokázali úklid přizpůsobit přesně na mí- 
ru, je nutné monitorovat návštěvnost daných místností a na  
základě toho upravit jeho frekvenci. Jelikož potřeba úklidu 
místností nemusí korelovat s jejich návštěvností stoprocent-
ně, může se vyplatit implementovat i automatizovaný sběr 
dat o spokojenosti lidí s čistotou. Výstupy z obou metod lze 
navíc  velmi dobře kombinovat, čímž dosáhneme ještě lepších 
výsledků. Z technického hlediska je možné pro tento záměr 
použít více druhů senzorů, které se liší například přesností 
měření a frekvencí odesílání dat. Stejně tak jako v ostatních 
IoT projektech je pro nás velmi důležité využití bezdrátové 
komunikace i napájení. Pro tento účel nasazení IoT senzorů  
v budovách se přímo nabízí pokrytí lokální IoT sítí, ale možné 
je využít i některého ze zástupců LPWAN – LowPowerWide 
Area Network. Velkou výhodou je nasazení obousměrných 
typů senzorů (rozlišují směr do a z místnosti), které umožňují 

měřit aktuální návštěvnost místnosti a podle toho vybrat ten 
nejvhodnější okamžik pro úklid a nenarušovat tím provoz 
konkrétní místnosti.

Senzory,  sběrem dat o využití místností a zpětné vazbě to 
samozřejmě nekončí, naopak. Celý systém musí být automati-
zovaný, a proto máme v OKIN Facility vyvinuté další nástroje  
a aplikace. Sesbíraná data je potřeba po určitou dobu sle-
dovat, analyzovat a poté stanovit pro každý typ místnosti li- 
mity návštěvnosti, případně i limity pro klesající spokojenost 
návštěvníků. Správné nastavení těchto limitů je velmi důležité, 
protože při jejich překročení dojde k automatickému vytvoření 
nového úkonu, odeslání notifikace pracovníkům úklidu. Stejně 
jako v případě CleaningControlu pro docházku, i s daty pro Dy-
namický úklid je vhodné pracovat v reálném čase, protože díky 
tomu se o překročení limitu dozvídáme včas, a celý systém tak 
dokáže reagovat co možná nejrychleji. Podobně jako se dnes 
často mluví o prediktivní údržbě v průmyslu, která dokáže 
odhalit blížící se poruchy strojů dříve, než vůbec nastanou,  
i v tomto případě  lze při dlouhodobějším monitoringu ana-
lyzovat určité trendy a začít například upozorňovat pracovníky 
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TEXT Lukáš Pešek GRAF OKIN Facility



Čištění provádíme od 20 Kč/m2, vyčistíme stopy od pneumatik a další nečistoty, 
lokálně opravíme díry i spáry, provedeme u Vás vzorek – ukázaná přece platí.

Hledáte způsob, jak výrazně 
vylepšit kvalitu Vašich 
průmyslových podlah, 
ale nechcete investovat 
stovky Kč/m2?

Využijte naši službu 
hloubkového čištění, které tuto 
částku několikanásobně sníží!

J.A.CLEAN spol. s r.o.           www.jaclean.cz           info@jaclean.cz    
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Zvýrazněné téma

Zvýrazněné téma „pochozí střechy“ reaguje na rostoucí 
poptávku lidí po relaxaci, volnočasových aktivitách a prostře- 
dí pro odpočinek bez nutnosti vyrážet mimo domov, které 
zmíněné konstrukce poskytují. Veletrh nabídne kromě finál-
ního designového řešení i kompletní řešení funkčních vrstev 
těchto střech, kdy jejich skladba a výběr materiálů musí odpoví-
dat budoucímu využití a podkladní vrstvy musejí být navrženy 
a provedeny s maximální pečlivostí. S tématem souvisí i široká 
oblast zastřešení teras či balkonů. Dodavatelé zelených střech 
předvedou systémové skladby, novinky v používaných sub-
strátech a zodpovědí časté dotazy, například jak řešit závlahu, 
aby zeleň na střeše prospívala. 

Tradiční témata i novinky

Doprovodný program připravuje pořadatel ve spolupráci  
s odbornými partnery veletrhu. Proběhne 21. ročník konfe- 
rence Izolace s nosným tématem „Izolace mezi paragrafy“.  
V přípravě je 6. ročník fóra Dřevěné konstrukce. Nabitý bude 
program předváděcí a přednáškové arény v rámci Festivalu 
dřeva a nářadí. Přednášky z oboru střešní fotovoltaiky budou 
zaměřeny tentokrát více na širší veřejnost včetně informací  
o aktuálních dotačních programech. Ke zvýrazněnému té-
matu veletrhu (pochozí ploché střechy) se chystá přednáškový 
blok „Využití střešních plášťů pro běžný život“. Dále budou již 
tradičně zařazeny přednášky o poruchách šikmých i plochých 
střech. Na aktuální dění ve společnosti naváže konference  
k 3. a 4. vlně EET a proběhne též setkání u kulatého stolu na 
téma „Nástupnictví v rodinných firmách“. Samozřejmostí budou 
bezplatná poradenská centra pro všechny oblasti výstavby. 

Festival dřeva a nářadí

Nosné téma veletrhu se promítne i do úspěšných projek-
tů z minulých let, jakým byl například Festival dřeva a nářadí  
s rozsáhlou nabídkou vybavení pro profesionály i kutily. Kro-
mě nářadí světových značek uvidíte nabídku krovů, vazníků,  

 
 
pergol, přístřešků, dřevěných teras a dalšího dřevosortimen-
tu. Součástí festivalu bude opět Zóna pro tesaře s množstvím 
ukázek moderních i tradičních tesařských technik, workshopů, 
diskusních setkání s osobnostmi v oboru i soutěží zručnosti  
o hodnotné ceny.

Největší výrobci a dodavatelé střešních 
materiálů již potvrdili svou účast

Zvýšený zájem o účast na veletrhu Střechy Praha 2020 a brzké  
zaslání přihlášek odráží velkou spokojenost vystavovatelů  
s předchozím ročníkem, který zaznamenal rekordních přes  
25 000 návštěvníků se zájmem o střechy, řemeslo a kvalitní 
bydlení. Své názory vyjádřili zástupci mnoha firem i písemně 
a je možno je zhlédnout na www stránkách veletrhu, včetně 
videozáznamu, který přibližuje celkovou atmosféru veletrhu  
i impozantní stánky vystavovatelů.

Více na www.strechy-praha.cz

TEXT Red., FOTO Archiv Střechy Praha

Střešní zahrady, terasy a balkony 
na 22. veletrhu Střechy Praha 
Veletrh střech, fasád, dřeva, úspor energií a řemesel STŘECHY PRAHA hlásí krátce po 
první uzávěrce přihlášek účast nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů z oboru. Jed-
ním z nosných témat jsou pochozí ploché střechy - střešní zahrady, terasy a balkony. 
Veletrh proběhne 6. – 8. 2. 2020 v PVA EXPO PRAHA.

N E S P R E S S O  M O M E N T O
N A V R Ž E N  P R O  N O V  Ý
Z Á  Ž I T E K  Z  K  Á V Y

NIKDY 
NEKONČÍCÍ 
MOŽNOSTI
Občas se potřebujeme nechat
inspirovat novým zážitkem z kávy
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28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

Digitalizace průmyslu

Smart Home

Identifi kační a informační systémy

Cloudová řešení

E-mobilita

Přednášky a panelové diskuze na aktuální ICT témata

2020

www.amper.cz

pořádá
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