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EDITORIAL

Kdo může za situaci na trhu?

Vážení čtenáři,

právě čtete můj historicky první editorial.

Přišla jsem do časopisu ze druhého břehu, z pozice marketingové manažerky facility 
společnosti, a znám tedy jak časopis, tak i prostředí trhu. 
Nyní držíte v rukou první číslo s novou grafickou i obsahovou podobou. Facility 
vnímám v komplexnějším rozsahu, a proto pro Vás máme připravené články, o nichž 
jsem přesvědčena, že budou inspirovat a informovat. 

Velmi ráda cestuji, a rozhodla jsem se tedy prozkoumat letectví. Zajímalo mě, jak 
se pečuje o letadlo, jak se provádí úklid a jak se řeší „technická“. Pro odpovědi jsem 
šla k tomu nejpovolanějšímu, řediteli společnosti Emirates Bořivoji Trejbalovi. Je jen 
škoda, že jsme nemohli zveřejnit vše, o čem jsme si povídali. Týkalo se to převážně 
bezpečnosti – a můžu Vás ujistit, že pronést nebezpečnou věc do letadla je zkrátka 
nemožné.  

Za šest let v předchozím působišti jsem stála u mnoha problémů, kterým facili- 
ty společnosti denně čelí. Je to stále dokola, cena, kvalita poskytovaných služeb  
a očekávání zákazníka – a na samotném konci realita, která bývá mnohdy jiná, než 
jak si ji facility manažer představuje u vypisování výběrového řízení. 

Jak z toho ven? Jak tuto situaci na trhu napravit? 
Když se zeptáte kohokoli, co je vlastně facility management a co do něj patří  
či nepatří, dostanete často jinou odpověď. My jsme položili otázky společnosti  
Colliers, jak vnímají property a facility oni.

Jak to vnímáte Vy? Co patří do facility a co už ne? Kdo může za situaci na trhu  
– zákazníci, nebo samotné „facilitky“?

Budu velmi ráda, když se s námi na e-mailu msvacinova@wpevent.cz podělíte  
o Vaše názory. Můžeme se potkat u kulatého stolu, kde dáme prostor všem myšlen-
kám a názorům. 

Zveme Vás nejen ke kulatému stolu, ale hlavně do Facility Club Premium, který jsme 
loni založili. Chceme se s Vámi potkávat, znát Vaše potřeby a názory a pomoci Vám 
být úspěšnými.  Vytvořili jsme proto platformu, která toto všechno umožní. Podívej- 
te se na www.facilityclub.cz, co všechno jako partneři můžete využít.

Klidné dny Vám přeje

Martina Svačinová
šéfredaktorka
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Priority určují budoucnost
Technologický pokrok nové průmyslové revoluce je charakterizován především 
digitalizací a automatizací za účelem většího pohodlí a bezpečnosti člověka.   
Jaká jsou současná úskalí oblasti bezpečnostní kontroly jsme se zeptali Ing. Mila-
na Krásy, ředitele divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o. 

INTEGROVANÝ FM INTEGROVANÝ FM
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Jak se z  pohledu experta bezpečnost-
ní kontroly díváte na nově budované 
kancelářské a multiúčelové komplexy – 
je zde dostatečný prostor pro umístění 
bezpečnostní kontroly a použití de-
tekční a přístupové techniky na vstupu?
Vzhledem k  současnému vývoji bez-
pečností situace v  Evropě si neklademe 
otázku, zda existuje možnost cíleného 
útoku, ale kdy a kde se tak stane. Každý 
provozovatel administrativní budovy či 
multiúčelového komplexu by měl zvážit 
zavedení bezpečnostní kontroly osob, za-
vazadel a došlé pošty, aby dokázal potřeb-
ná preventivní opatření realizovat. Prioritou 
každého manažera je ochrana jak lidských 
a finančních zdrojů, tak majetku. Nastavení 
efektivních bezpečnostně-preventivních 
řešení je z tohoto pohledu úsporou. 

Facility Management je také o umění 
outsourcingu. Vyplatí se manažerům 
vychovat si své vlastní specialisty, než 
spoléhat na vysoký obrat pracovních 
sil u bezpečnostních agentur?
Fyzickou ostrahu můžete v  zásadě řešit 
dvěma způsoby. Buď ji zajišťujete vlast-
ními zaměstnanci, nebo si najmete bez-

pečnostní agenturu. První řešení poskytu-
je jednodušší řízení lidských zdrojů, avšak 
nevýhodou je vznik přátelských vazeb 
s ostatními zaměstnanci, čímž vzniká pros-
tor pro korupci. Druhá varianta je obvykle 
levnější, ale je třeba přesně definovat za-
dání pro externí bezpečnostní agenturu. 
Vzniku přátelských vazeb zabraňuje pravi-
delná obměna agentury po 2-3 letech. 
Řešení je otázkou priorit odpovědného 
manažera.

Jak hodnotíte situaci, kdy bezpečnost-
ní agentura postaví na kontrolu u vstu-
pu například k  bezpečnostnímu rámu 
mladičkého a nezkušeného studen-
ta-brigádníka?
Každý byl jednou mladičký, na tom není 
nic špatného. Důležité je, aby u bez-
pečnostního rámu stál vyškolený pra-
covník, který ví, na co dát při provádění 
kontroly pozor, a aby samotný bezpečnos-
tní rám byl správně nastaven. Stejně tak by 
zavazadlový rentgen měl být obsluhován 
operátorem, který umí zařízení nejen zap-
nout, ale především podle rtg. obrazu vy-
hodnotit obsah zavazadla. Je to podobné 
jako v autoškole: pro práci profesionálního 

řidiče nestačí jen umět auto nastartovat a 
pustit stěrače. 

Opravdu je taková nouze o kvalitní 
operátory a proč?
Důvodem nedostatečně kvalifikované 
obsluhy je pravděpodobně nízká priorita, 
která je výcviku operátorů přisuzována 
– a to i přesto že výcvik není nijak drahá 
záležitost a pohybuje se v  řádu jednotek 
tisíc korun. Ale netýká se to všech bez-
pečnostních manažerů. Někteří se k tomu-
to problému staví zodpovědně.

Jak dlouho trvá vycvičit dobrého 
operátora a kde mohou načerpat 
zkušenosti?
Výcvik operátorů je potřeba rozdělit na 
dvě části. Základní zaškolení obsluhy, jehož 
obsahem je naučit operátory techniku ob-
sluhovat, trvá obvykle 1-2 hodiny. Druhou 
částí, kterou našim klientům poskytujeme, 
je pak průběžný profesní výcvik, během 
kterého se operátoři naučí rozpozná-
vat jednotlivé předměty v  zavazadlech 
s ohledem na vývoj hrozeb. Tato část je 
dlouhodobá a vede k neustálému zdokon-
alování operátorových schopností. 

V  lednu chystáte seminář OPERÁTOŘI 
BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ – naše 
výhoda nebo riziko. Co se na semináři 
posluchači dozvědí?
Seminář je určen bezpečnostním 
manažerům a jejich nadřízeným pra-
covníkům napříč oblastí Facility a Security 
managementu – těm, kteří pro zabez-
pečení svých objektů kontrolní techniku 
již nainstalovali, nebo se tento krok teprve 
chystají udělat. Seminář pořádá společnost 
Doverville, s.r.o., která je na poli bezpečnos-
tního poradenství a vzdělávání lídrem 
v České republice. Zkušenosti z praxe nám 
ukazují, že v oblasti bezpečnostní kontroly 
je důležité nejen důkladně a zodpovědně 
vybírat kontrolní techniku, ale stejnou po-
zornost věnovat i její obsluze. Bez kvalifiko-
vané a průběžně proškolované obsluhy 

Papírové utěrky – vysoké
nároky na kvalitu a efektivitu
Starost o bezproblémový chod budovy je závazek. Závazek vůči zaměstnancům 
firem různých odvětví, vůči návštěvníkům budov, závazek vůči budoucnosti mno-
ha lidí. 

Paleta různorodosti
Zodpovědným výběrem kvality pa-
pírových ručníků můžeme docílit 
celkového vnímání pracovního místa. 
Někde od pracovního zázemí vyžadují 
adekvátní komfort, jinde je důležitá pe-
vnost a snadné dávkování utěrek, aby 
sušení rukou nezabralo mnoho času. 
V  nemocnicích a veřejných budovách 
požadují lidé, aby papírové ručníky byly 
hlavně snadno dostupné a snadno se 
s  nimi manipulovalo. Bez rozdílu se ale 
všichni shodnou, že by měly mít ručníky 
skvělou absorpční schopnost a splňovat 
přísné požadavky na hygienu. Papírové 
ručníky Katrin právě proto nabízejí hned 
několik řad. Katrin Basic ve standard-
ní kvalitě o dvou vrstvách naleznete v 
praktickém balení jako skládané pa-
pírové ručníky nebo v roli. Tato řada 
kvalitních papírových ručníků je vhod-
ná pro každodenní používání a splňuje 
podmínky pro ochranu životního pros-
tředí. Papírové ručníky Katrin Basic jsou 
často používané na různých veřejných 
místech, ale i v restauračních zařízeních. 
Papírové ručníky řady Katrin Classic 
jsou nejčastěji používanou variantou 
papírových ručníků, pro každodenní a 
všestranné použití. Papírové ručníky Ka-
trin Plus mají 2 vrstvy a jsou vyrobeny 
z příjemného měkkého papíru, 100% 
celulózy, a jsou určeny pro náročnější 
zákazníky.

Jaký je ideální papírový 
produkt? 
Na první pohled můžou vypadat 
konkurenční produkty stejně, ale kromě 
ceny či konečných nákladů jsou důležité 
i vlastnosti daných produktů. Katrin díky 
zkušenostem svých zákazníků ví, jak 
vypadá ideální papírový produkt.  
Kvalitní – pevný (zejména za mokra) 
a  bez zbytečných prachových částeček. 
V  pracovních prostorech stojí kvalita 
vždy před cenou.  
Absorpční – vyšší nasákavost znamená 
méně papírového odpadu. 
Šetrný k životnímu prostředí – důležité 
kritérium pro mnohé společnosti, které 
sledují svoji uhlíkovou stopu. Eco friend-
ly produkty jsou navíc bez dodatečných 
nákladů.
Perforovaný – jde o efektivní alternativu 
před řezacími čepelemi, jeden kus papí-
ru může postačit na celou práci. 
Jemný – pravidelné umývání rukou 
a  čištění drsným papírem totiž vysouší 
ruce. 

Papír v porovnání s jinými 
materiály 
Věděli jste, že s papírem je možné ušetřit až 
šestkrát víc m2 na kg než s textilií? Dokáže 
absorbovat téměř desetinásobek svojí 
hmotnosti a při utírání je až o 35 % účinně-
jší než textilie. Jde o nejhygieničtější, laciné, 
nasákavé a účinné řešení. Značka Katrin 
zahrnuje profesionální utěrky pro utírání 
a  čištění, papírové ubrousky, kompatibilní 
dávkovače a doplňkové vybavení. Přeneche-
jte vaše starosti našim specialistům, řešením 
a produktům, které jsou vždy po ruce. 

Závazek vůči budoucnosti
Správa budovy je i jistý závazek vůči 
budoucnosti. Je třeba disponovat ta-
kovým vybavením, které bude funkční 
a kvalitní a zároveň i šetrné k  životnímu 
prostředí. Papírové ručníky Katrin jsou 
100% recyklovatelné, nezatěžující životní 
prostředí. Vědomé a šetrné zacházení se 
životním prostředím tvoří základní linii 
procesu výroby a je společné pro všechny 
produkty portfolia Katrin.

TitanX otevřelo distribuční
centrum v CTParku Opole

Švédská společnost TitanX Engine Cool-
ing, dodavatel užitkových vozidel, oficiál-
ně spustila provoz distribučního centra v 
CTParku Opole v Polsku. 
Halu o velikosti 4 000 m2 bude TitanX 
plně využívat pro rostoucí trh s náhrad-
ními díly od ledna příštího roku. TitanX 
působící ve Švédsku, USA, Mexiku, Číně i 
Brazílii si CTPark Opole vybral jako ideál-
ní místo pro svou expanzi strategicky 
umístěné v jihozápadním Polsku, v blíz-
kosti mnoha výrobců nákladních auto-
mobilů a dodavatelů z odvětví strojíren-
ství a s přímým přístupem k mezinárodní 
silniční síti. Lokalita je také vhodným 
místem pro nábor kvalifikovaných lidí, 
kteří chtějí pracovat ve středně velké 
mezinárodní společnosti. Společně s 
dalšími pozemky, které má CTP k dispozi

RIM otevřel nový showroom 
v pražském Karlíně

Česká společnost RIM, zabývající se 
výrobou kancelářských židlí a nábytku, 
otevřela 8. listopadu 2018 nový show-
room v budově Butterfly v pražském 
Karlíně.
Slavnostního otevření se zúčastnil také 
autor tří nových kolekcí židlí RIM – rak-
ouský designér Kai Stania, který zde před-
stavil nové trendy v kancelářském sezení. 
Předváděcí prostor navrhlo renomované 
studio VRTIŠKA-ŽÁK. Otevření se zúčast-
nili jednatelé a partneři společnosti RIM, 
obchodní zástupci, architekti a designéři. 
Novinky v kancelářském sezení před-
stavil vídeňský designér Kai Stania, jenž 
se zaměřuje na produktový design, mód-
ní doplňky i nábytek. 

Kvalitní osvětlení ušetří 
budoucí provozní náklady

Při modernizaci osvětlení je důležité mys-
let nejen na úsporu provozních nákladů, 
ale také na kvalitu nových LED svítidel. 
Trh s osvětlovací technikou bohužel stále 
nabízí mnoho nekvalitních výrobků, 
které následně výrazně prodražují pro-
vozní náklady.
Světelné diody (LED) jsou dnes jedi-
nou a správnou volbou při modernizaci 
osvětlení. Oproti tradičním světelným 
zdrojům mají LED svítidla řadu výhod. 
Mezi nejdůležitější patří nižší spotřeba, 
a tedy nižší provozní náklady. Výraznou 
výhodou je také delší životnost, která 
snižuje náklady na údržbu. Můžeme 
jmenovat i dnes často diskutovanou 
možnost biodynamického osvětlení, 
které mění barevný tón světla v rámci 
dne. hodně svobody.

AKTUALITY AKTUALITY
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TitanX otevřelo distribuční
centrum v CTParku Opole

Švédská společnost TitanX Engine Cool-
ing, dodavatel užitkových vozidel, oficiál-
ně spustila provoz distribučního centra v 
CTParku Opole v Polsku. 
Halu o velikosti 4 000 m2 bude TitanX 
plně využívat pro rostoucí trh s náhrad-
ními díly od ledna příštího roku. TitanX 
působící ve Švédsku, USA, Mexiku, Číně i 
Brazílii si CTPark Opole vybral jako ideál-
ní místo pro svou expanzi strategicky 
umístěné v jihozápadním Polsku, v blíz-
kosti mnoha výrobců nákladních auto-
mobilů a dodavatelů z odvětví strojíren-
ství a s přímým přístupem k mezinárodní

Kvalitní osvětlení ušetří 
budoucí provozní náklady

Při modernizaci osvětlení je důležité mys-
let nejen na úsporu provozních nákladů, 
ale také na kvalitu nových LED svítidel. 
Trh s osvětlovací technikou bohužel stále 
nabízí mnoho nekvalitních výrobků, 
které následně výrazně prodražují pro-
vozní náklady.
Světelné diody (LED) jsou dnes jedinou 
a správnou volbou při modernizaci os-
větlení. Oproti tradičním světelným zdro-
jům mají LED svítidla řadu výhod. Mezi 
nejdůležitější patří nižší spotřeba, a tedy 

RIM otevřel nový showroom 
v pražském Karlíně

Česká společnost RIM, zabývající se 
výrobou kancelářských židlí a nábytku, 
otevřela 8. listopadu 2018 nový show-
room v budově Butterfly v pražském 
Karlíně.
Slavnostního otevření se zúčastnil také 
autor tří nových kolekcí židlí RIM – rak-
ouský designér Kai Stania, který zde 
představil nové trendy v kancelářském 
sezení. Předváděcí prostor navrhlo re-
nomované studio VRTIŠKA-ŽÁK. stavil 
nové trendy v kancelářském sezení. Před-
váděcí prostor navrhlo renomované stu-
dio VRTIŠKA-ŽÁK. 

TitanX otevřelo distribuční
centrum v CTParku Opole

Švédská společnost TitanX Engine Cool-
ing, dodavatel užitkových vozidel, oficiál-
ně spustila provoz distribučního centra v 
CTParku Opole v Polsku. 
Halu o velikosti 4 000 m2 bude TitanX 
plně využívat pro rostoucí trh s náhrad-
ními díly od ledna příštího roku. TitanX 
působící ve Švédsku, USA, Mexiku, Číně i 
Brazílii si CTPark Opole vybral jako ideál-
ní místo pro svou expanzi strategicky 
umístěné v jihozápadním Polsku, v blíz-
kosti mnoha výrobců nákladních auto-
mobilů a dodavatelů z odvětví strojíren-
ství a s přímým přístupem k mezinárodní 
silniční síti. Lokalita je také vhodným 
místem pro nábor kvalifikovaných lidí, 
kteří chtějí pracovat ve středně velké 
mezinárodní společnosti. Společně s 
dalšími pozemky, které má CTP k dispozi

RIM otevřel nový showroom 
v pražském Karlíně

Česká společnost RIM, zabývající se 
výrobou kancelářských židlí a nábytku, 
otevřela 8. listopadu 2018 nový show-
room v budově Butterfly v pražském 
Karlíně.
Slavnostního otevření se zúčastnil také 
autor tří nových kolekcí židlí RIM – rak-
ouský designér Kai Stania, který zde před-
stavil nové trendy v kancelářském sezení. 
Předváděcí prostor navrhlo renomované 
studio VRTIŠKA-ŽÁK. Otevření se zúčast-
nili jednatelé a partneři společnosti RIM, 
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stavil vídeňský designér Kai Stania, jenž 
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budoucí provozní náklady

Při modernizaci osvětlení je důležité mys-
let nejen na úsporu provozních nákladů, 
ale také na kvalitu nových LED svítidel. 
Trh s osvětlovací technikou bohužel stále 
nabízí mnoho nekvalitních výrobků, 
které následně výrazně prodražují pro-
vozní náklady.
Světelné diody (LED) jsou dnes jedi-
nou a správnou volbou při modernizaci 
osvětlení. Oproti tradičním světelným 
zdrojům mají LED svítidla řadu výhod. 
Mezi nejdůležitější patří nižší spotřeba, 
a tedy nižší provozní náklady. Výraznou 
výhodou je také delší životnost, která 
snižuje náklady na údržbu. Můžeme 
jmenovat i dnes často diskutovanou 
možnost biodynamického osvětlení, 
které mění barevný tón světla v rámci 
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umístěné v jihozápadním Polsku, v blíz-
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Priority určují budoucnost
Technologický pokrok nové průmyslové revoluce je charakterizován především 
digitalizací a automatizací za účelem většího pohodlí a bezpečnosti člověka.   
Jaká jsou současná úskalí oblasti bezpečnostní kontroly jsme se zeptali Ing. Mila-
na Krásy, ředitele divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o. 
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Jak se z  pohledu experta bezpečnost-
ní kontroly díváte na nově budované 
kancelářské a multiúčelové komplexy – 
je zde dostatečný prostor pro umístění 
bezpečnostní kontroly a použití de-
tekční a přístupové techniky na vstupu?
Vzhledem k  současnému vývoji bez-
pečností situace v  Evropě si neklademe 
otázku, zda existuje možnost cíleného 
útoku, ale kdy a kde se tak stane. Každý 
provozovatel administrativní budovy či 
multiúčelového komplexu by měl zvážit 
zavedení bezpečnostní kontroly osob, za-
vazadel a došlé pošty, aby dokázal potřeb-
ná preventivní opatření realizovat. Prioritou 
každého manažera je ochrana jak lidských 
a finančních zdrojů, tak majetku. Nastavení 
efektivních bezpečnostně-preventivních 
řešení je z tohoto pohledu úsporou. 

Facility Management je také o umění 
outsourcingu. Vyplatí se manažerům 
vychovat si své vlastní specialisty, než 
spoléhat na vysoký obrat pracovních 
sil u bezpečnostních agentur?
Fyzickou ostrahu můžete v  zásadě řešit 
dvěma způsoby. Buď ji zajišťujete vlast-
ními zaměstnanci, nebo si najmete bez-

pečnostní agenturu. První řešení poskytu-
je jednodušší řízení lidských zdrojů, avšak 
nevýhodou je vznik přátelských vazeb 
s ostatními zaměstnanci, čímž vzniká pros-
tor pro korupci. Druhá varianta je obvykle 
levnější, ale je třeba přesně definovat za-
dání pro externí bezpečnostní agenturu. 
Vzniku přátelských vazeb zabraňuje pravi-
delná obměna agentury po 2-3 letech. 
Řešení je otázkou priorit odpovědného 
manažera.

Jak hodnotíte situaci, kdy bezpečnost-
ní agentura postaví na kontrolu u vstu-
pu například k  bezpečnostnímu rámu 
mladičkého a nezkušeného studen-
ta-brigádníka?
Každý byl jednou mladičký, na tom není 
nic špatného. Důležité je, aby u bez-
pečnostního rámu stál vyškolený pra-
covník, který ví, na co dát při provádění 
kontroly pozor, a aby samotný bezpečnos-
tní rám byl správně nastaven. Stejně tak by 
zavazadlový rentgen měl být obsluhován 
operátorem, který umí zařízení nejen zap-
nout, ale především podle rtg. obrazu vy-
hodnotit obsah zavazadla. Je to podobné 
jako v autoškole: pro práci profesionálního 

řidiče nestačí jen umět auto nastartovat a 
pustit stěrače. 

Opravdu je taková nouze o kvalitní 
operátory a proč?
Důvodem nedostatečně kvalifikované 
obsluhy je pravděpodobně nízká priorita, 
která je výcviku operátorů přisuzována 
– a to i přesto že výcvik není nijak drahá 
záležitost a pohybuje se v  řádu jednotek 
tisíc korun. Ale netýká se to všech bez-
pečnostních manažerů. Někteří se k tomu-
to problému staví zodpovědně.

Jak dlouho trvá vycvičit dobrého 
operátora a kde mohou načerpat 
zkušenosti?
Výcvik operátorů je potřeba rozdělit na 
dvě části. Základní zaškolení obsluhy, jehož 
obsahem je naučit operátory techniku ob-
sluhovat, trvá obvykle 1-2 hodiny. Druhou 
částí, kterou našim klientům poskytujeme, 
je pak průběžný profesní výcvik, během 
kterého se operátoři naučí rozpozná-
vat jednotlivé předměty v  zavazadlech 
s ohledem na vývoj hrozeb. Tato část je 
dlouhodobá a vede k neustálému zdokon-
alování operátorových schopností. 

V  lednu chystáte seminář OPERÁTOŘI 
BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ – naše 
výhoda nebo riziko. Co se na semináři 
posluchači dozvědí?
Seminář je určen bezpečnostním 
manažerům a jejich nadřízeným pra-
covníkům napříč oblastí Facility a Security 
managementu – těm, kteří pro zabez-
pečení svých objektů kontrolní techniku 
již nainstalovali, nebo se tento krok teprve 
chystají udělat. Seminář pořádá společnost 
Doverville, s.r.o., která je na poli bezpečnos-
tního poradenství a vzdělávání lídrem 
v České republice. Zkušenosti z praxe nám 
ukazují, že v oblasti bezpečnostní kontroly 
je důležité nejen důkladně a zodpovědně 
vybírat kontrolní techniku, ale stejnou po-
zornost věnovat i její obsluze. Bez kvalifiko-
vané a průběžně proškolované obsluhy 

Papírové utěrky – vysoké
nároky na kvalitu a efektivitu
Starost o bezproblémový chod budovy je závazek. Závazek vůči zaměstnancům 
firem různých odvětví, vůči návštěvníkům budov, závazek vůči budoucnosti mno-
ha lidí. 

Paleta různorodosti
Zodpovědným výběrem kvality pa-
pírových ručníků můžeme docílit 
celkového vnímání pracovního místa. 
Někde od pracovního zázemí vyžadují 
adekvátní komfort, jinde je důležitá pe-
vnost a snadné dávkování utěrek, aby 
sušení rukou nezabralo mnoho času. 
V  nemocnicích a veřejných budovách 
požadují lidé, aby papírové ručníky byly 
hlavně snadno dostupné a snadno se 
s  nimi manipulovalo. Bez rozdílu se ale 
všichni shodnou, že by měly mít ručníky 
skvělou absorpční schopnost a splňovat 
přísné požadavky na hygienu. Papírové 
ručníky Katrin právě proto nabízejí hned 
několik řad. Katrin Basic ve standard-
ní kvalitě o dvou vrstvách naleznete v 
praktickém balení jako skládané pa-
pírové ručníky nebo v roli. Tato řada 
kvalitních papírových ručníků je vhod-
ná pro každodenní používání a splňuje 
podmínky pro ochranu životního pros-
tředí. Papírové ručníky Katrin Basic jsou 
často používané na různých veřejných 
místech, ale i v restauračních zařízeních. 
Papírové ručníky řady Katrin Classic 
jsou nejčastěji používanou variantou 
papírových ručníků, pro každodenní a 
všestranné použití. Papírové ručníky Ka-
trin Plus mají 2 vrstvy a jsou vyrobeny 
z příjemného měkkého papíru, 100% 
celulózy, a jsou určeny pro náročnější 
zákazníky.

Jaký je ideální papírový 
produkt? 
Na první pohled můžou vypadat 
konkurenční produkty stejně, ale kromě 
ceny či konečných nákladů jsou důležité 
i vlastnosti daných produktů. Katrin díky 
zkušenostem svých zákazníků ví, jak 
vypadá ideální papírový produkt.  
Kvalitní – pevný (zejména za mokra) 
a  bez zbytečných prachových částeček. 
V  pracovních prostorech stojí kvalita 
vždy před cenou.  
Absorpční – vyšší nasákavost znamená 
méně papírového odpadu. 
Šetrný k životnímu prostředí – důležité 
kritérium pro mnohé společnosti, které 
sledují svoji uhlíkovou stopu. Eco friend-
ly produkty jsou navíc bez dodatečných 
nákladů.
Perforovaný – jde o efektivní alternativu 
před řezacími čepelemi, jeden kus papí-
ru může postačit na celou práci. 
Jemný – pravidelné umývání rukou 
a  čištění drsným papírem totiž vysouší 
ruce. 

Papír v porovnání s jinými 
materiály 
Věděli jste, že s papírem je možné ušetřit až 
šestkrát víc m2 na kg než s textilií? Dokáže 
absorbovat téměř desetinásobek svojí 
hmotnosti a při utírání je až o 35 % účinně-
jší než textilie. Jde o nejhygieničtější, laciné, 
nasákavé a účinné řešení. Značka Katrin 
zahrnuje profesionální utěrky pro utírání 
a  čištění, papírové ubrousky, kompatibilní 
dávkovače a doplňkové vybavení. Přeneche-
jte vaše starosti našim specialistům, řešením 
a produktům, které jsou vždy po ruce. 

Závazek vůči budoucnosti
Správa budovy je i jistý závazek vůči 
budoucnosti. Je třeba disponovat ta-
kovým vybavením, které bude funkční 
a kvalitní a zároveň i šetrné k  životnímu 
prostředí. Papírové ručníky Katrin jsou 
100% recyklovatelné, nezatěžující životní 
prostředí. Vědomé a šetrné zacházení se 
životním prostředím tvoří základní linii 
procesu výroby a je společné pro všechny 
produkty portfolia Katrin.

Priority určují budoucnost
Technologický pokrok nové průmyslové revoluce je charakterizován především 
digitalizací a automatizací za účelem většího pohodlí a bezpečnosti člověka.   
Jaká jsou současná úskalí oblasti bezpečnostní kontroly jsme se zeptali Ing. Mila-
na Krásy, ředitele divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o. 
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Jak se z  pohledu experta bezpečnost-
ní kontroly díváte na nově budované 
kancelářské a multiúčelové komplexy – 
je zde dostatečný prostor pro umístění 
bezpečnostní kontroly a použití de-
tekční a přístupové techniky na vstupu?
Vzhledem k  současnému vývoji bez-
pečností situace v  Evropě si neklademe 
otázku, zda existuje možnost cíleného 
útoku, ale kdy a kde se tak stane. Každý 
provozovatel administrativní budovy či 
multiúčelového komplexu by měl zvážit 
zavedení bezpečnostní kontroly osob, za-
vazadel a došlé pošty, aby dokázal potřeb-
ná preventivní opatření realizovat. Prioritou 
každého manažera je ochrana jak lidských 
a finančních zdrojů, tak majetku. Nastavení 
efektivních bezpečnostně-preventivních 
řešení je z tohoto pohledu úsporou. 

Facility Management je také o umění 
outsourcingu. Vyplatí se manažerům 
vychovat si své vlastní specialisty, než 
spoléhat na vysoký obrat pracovních 
sil u bezpečnostních agentur?
Fyzickou ostrahu můžete v  zásadě řešit 
dvěma způsoby. Buď ji zajišťujete vlast-
ními zaměstnanci, nebo si najmete bez-

pečnostní agenturu. První řešení poskytu-
je jednodušší řízení lidských zdrojů, avšak 
nevýhodou je vznik přátelských vazeb 
s ostatními zaměstnanci, čímž vzniká pros-
tor pro korupci. Druhá varianta je obvykle 
levnější, ale je třeba přesně definovat za-
dání pro externí bezpečnostní agenturu. 
Vzniku přátelských vazeb zabraňuje pravi-
delná obměna agentury po 2-3 letech. 
Řešení je otázkou priorit odpovědného 
manažera.

Jak hodnotíte situaci, kdy bezpečnost-
ní agentura postaví na kontrolu u vstu-
pu například k  bezpečnostnímu rámu 
mladičkého a nezkušeného studen-
ta-brigádníka?
Každý byl jednou mladičký, na tom není 
nic špatného. Důležité je, aby u bez-
pečnostního rámu stál vyškolený pra-
covník, který ví, na co dát při provádění 
kontroly pozor, a aby samotný bezpečnos-
tní rám byl správně nastaven. Stejně tak by 
zavazadlový rentgen měl být obsluhován 
operátorem, který umí zařízení nejen zap-
nout, ale především podle rtg. obrazu vy-
hodnotit obsah zavazadla. Je to podobné 
jako v autoškole: pro práci profesionálního 

řidiče nestačí jen umět auto nastartovat a 
pustit stěrače. 

Opravdu je taková nouze o kvalitní 
operátory a proč?
Důvodem nedostatečně kvalifikované 
obsluhy je pravděpodobně nízká priorita, 
která je výcviku operátorů přisuzována 
– a to i přesto že výcvik není nijak drahá 
záležitost a pohybuje se v  řádu jednotek 
tisíc korun. Ale netýká se to všech bez-
pečnostních manažerů. Někteří se k tomu-
to problému staví zodpovědně.

Jak dlouho trvá vycvičit dobrého 
operátora a kde mohou načerpat 
zkušenosti?
Výcvik operátorů je potřeba rozdělit na 
dvě části. Základní zaškolení obsluhy, jehož 
obsahem je naučit operátory techniku ob-
sluhovat, trvá obvykle 1-2 hodiny. Druhou 
částí, kterou našim klientům poskytujeme, 
je pak průběžný profesní výcvik, během 
kterého se operátoři naučí rozpozná-
vat jednotlivé předměty v  zavazadlech 
s ohledem na vývoj hrozeb. Tato část je 
dlouhodobá a vede k neustálému zdokon-
alování operátorových schopností. 

V  lednu chystáte seminář OPERÁTOŘI 
BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ – naše 
výhoda nebo riziko. Co se na semináři 
posluchači dozvědí?
Seminář je určen bezpečnostním 
manažerům a jejich nadřízeným pra-
covníkům napříč oblastí Facility a Security 
managementu – těm, kteří pro zabez-
pečení svých objektů kontrolní techniku 
již nainstalovali, nebo se tento krok teprve 
chystají udělat. Seminář pořádá společnost 
Doverville, s.r.o., která je na poli bezpečnos-
tního poradenství a vzdělávání lídrem 
v České republice. Zkušenosti z praxe nám 
ukazují, že v oblasti bezpečnostní kontroly 
je důležité nejen důkladně a zodpovědně 
vybírat kontrolní techniku, ale stejnou po-
zornost věnovat i její obsluze. Bez kvalifiko-
vané a průběžně proškolované obsluhy 

Papírové utěrky – vysoké
nároky na kvalitu a efektivitu
Starost o bezproblémový chod budovy je závazek. Závazek vůči zaměstnancům 
firem různých odvětví, vůči návštěvníkům budov, závazek vůči budoucnosti mno-
ha lidí. 

Paleta různorodosti
Zodpovědným výběrem kvality pa-
pírových ručníků můžeme docílit 
celkového vnímání pracovního místa. 
Někde od pracovního zázemí vyžadují 
adekvátní komfort, jinde je důležitá pe-
vnost a snadné dávkování utěrek, aby 
sušení rukou nezabralo mnoho času. 
V  nemocnicích a veřejných budovách 
požadují lidé, aby papírové ručníky byly 
hlavně snadno dostupné a snadno se 
s  nimi manipulovalo. Bez rozdílu se ale 
všichni shodnou, že by měly mít ručníky 
skvělou absorpční schopnost a splňovat 
přísné požadavky na hygienu. Papírové 
ručníky Katrin právě proto nabízejí hned 
několik řad. Katrin Basic ve standard-
ní kvalitě o dvou vrstvách naleznete v 
praktickém balení jako skládané pa-
pírové ručníky nebo v roli. Tato řada 
kvalitních papírových ručníků je vhod-
ná pro každodenní používání a splňuje 
podmínky pro ochranu životního pros-
tředí. Papírové ručníky Katrin Basic jsou 
často používané na různých veřejných 
místech, ale i v restauračních zařízeních. 
Papírové ručníky řady Katrin Classic 
jsou nejčastěji používanou variantou 
papírových ručníků, pro každodenní a 
všestranné použití. Papírové ručníky Ka-
trin Plus mají 2 vrstvy a jsou vyrobeny 
z příjemného měkkého papíru, 100% 
celulózy, a jsou určeny pro náročnější 
zákazníky.

Jaký je ideální papírový 
produkt? 
Na první pohled můžou vypadat 
konkurenční produkty stejně, ale kromě 
ceny či konečných nákladů jsou důležité 
i vlastnosti daných produktů. Katrin díky 
zkušenostem svých zákazníků ví, jak 
vypadá ideální papírový produkt.  
Kvalitní – pevný (zejména za mokra) 
a  bez zbytečných prachových částeček. 
V  pracovních prostorech stojí kvalita 
vždy před cenou.  
Absorpční – vyšší nasákavost znamená 
méně papírového odpadu. 
Šetrný k životnímu prostředí – důležité 
kritérium pro mnohé společnosti, které 
sledují svoji uhlíkovou stopu. Eco friend-
ly produkty jsou navíc bez dodatečných 
nákladů.
Perforovaný – jde o efektivní alternativu 
před řezacími čepelemi, jeden kus papí-
ru může postačit na celou práci. 
Jemný – pravidelné umývání rukou 
a  čištění drsným papírem totiž vysouší 
ruce. 

Papír v porovnání s jinými 
materiály 
Věděli jste, že s papírem je možné ušetřit až 
šestkrát víc m2 na kg než s textilií? Dokáže 
absorbovat téměř desetinásobek svojí 
hmotnosti a při utírání je až o 35 % účinně-
jší než textilie. Jde o nejhygieničtější, laciné, 
nasákavé a účinné řešení. Značka Katrin 
zahrnuje profesionální utěrky pro utírání 
a  čištění, papírové ubrousky, kompatibilní 
dávkovače a doplňkové vybavení. Přeneche-
jte vaše starosti našim specialistům, řešením 
a produktům, které jsou vždy po ruce. 

Závazek vůči budoucnosti
Správa budovy je i jistý závazek vůči 
budoucnosti. Je třeba disponovat ta-
kovým vybavením, které bude funkční 
a kvalitní a zároveň i šetrné k  životnímu 
prostředí. Papírové ručníky Katrin jsou 
100% recyklovatelné, nezatěžující životní 
prostředí. Vědomé a šetrné zacházení se 
životním prostředím tvoří základní linii 
procesu výroby a je společné pro všechny 
produkty portfolia Katrin.
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Jak se z  pohledu experta bezpečnost-
ní kontroly díváte na nově budované 
kancelářské a multiúčelové komplexy – 
je zde dostatečný prostor pro umístění 
bezpečnostní kontroly a použití de-
tekční a přístupové techniky na vstupu?
Vzhledem k  současnému vývoji bez-
pečností situace v  Evropě si neklademe 
otázku, zda existuje možnost cíleného 
útoku, ale kdy a kde se tak stane. Každý 
provozovatel administrativní budovy či 
multiúčelového komplexu by měl zvážit 
zavedení bezpečnostní kontroly osob, za-
vazadel a došlé pošty, aby dokázal potřeb-
ná preventivní opatření realizovat. Prioritou 
každého manažera je ochrana jak lidských 
a finančních zdrojů, tak majetku. Nastavení 
efektivních bezpečnostně-preventivních 
řešení je z tohoto pohledu úsporou. 

Facility Management je také o umění 
outsourcingu. Vyplatí se manažerům 
vychovat si své vlastní specialisty, než 
spoléhat na vysoký obrat pracovních 
sil u bezpečnostních agentur?
Fyzickou ostrahu můžete v  zásadě řešit 
dvěma způsoby. Buď ji zajišťujete vlast-
ními zaměstnanci, nebo si najmete bez-

pečnostní agenturu. První řešení poskytu-
je jednodušší řízení lidských zdrojů, avšak 
nevýhodou je vznik přátelských vazeb 
s ostatními zaměstnanci, čímž vzniká pros-
tor pro korupci. Druhá varianta je obvykle 
levnější, ale je třeba přesně definovat za-
dání pro externí bezpečnostní agenturu. 
Vzniku přátelských vazeb zabraňuje pravi-
delná obměna agentury po 2-3 letech. 
Řešení je otázkou priorit odpovědného 
manažera.

Jak hodnotíte situaci, kdy bezpečnost-
ní agentura postaví na kontrolu u vstu-
pu například k  bezpečnostnímu rámu 
mladičkého a nezkušeného studen-
ta-brigádníka?
Každý byl jednou mladičký, na tom není 
nic špatného. Důležité je, aby u bez-
pečnostního rámu stál vyškolený pra-
covník, který ví, na co dát při provádění 
kontroly pozor, a aby samotný bezpečnos-
tní rám byl správně nastaven. Stejně tak by 
zavazadlový rentgen měl být obsluhován 
operátorem, který umí zařízení nejen zap-
nout, ale především podle rtg. obrazu vy-
hodnotit obsah zavazadla. Je to podobné 
jako v autoškole: pro práci profesionálního 

řidiče nestačí jen umět auto nastartovat a 
pustit stěrače. 

Opravdu je taková nouze o kvalitní 
operátory a proč?
Důvodem nedostatečně kvalifikované 
obsluhy je pravděpodobně nízká priorita, 
která je výcviku operátorů přisuzována 
– a to i přesto že výcvik není nijak drahá 
záležitost a pohybuje se v  řádu jednotek 
tisíc korun. Ale netýká se to všech bez-
pečnostních manažerů. Někteří se k tomu-
to problému staví zodpovědně.

Jak dlouho trvá vycvičit dobrého 
operátora a kde mohou načerpat 
zkušenosti?
Výcvik operátorů je potřeba rozdělit na 
dvě části. Základní zaškolení obsluhy, jehož 
obsahem je naučit operátory techniku ob-
sluhovat, trvá obvykle 1-2 hodiny. Druhou 
částí, kterou našim klientům poskytujeme, 
je pak průběžný profesní výcvik, během 
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TitanX otevřelo distribuční
centrum v CTParku Opole

Švédská společnost TitanX Engine Cool-
ing, dodavatel užitkových vozidel, oficiál-
ně spustila provoz distribučního centra v 
CTParku Opole v Polsku. 
Halu o velikosti 4 000 m2 bude TitanX 
plně využívat pro rostoucí trh s náhrad-
ními díly od ledna příštího roku. TitanX 
působící ve Švédsku, USA, Mexiku, Číně i 
Brazílii si CTPark Opole vybral jako ideál-
ní místo pro svou expanzi strategicky 
umístěné v jihozápadním Polsku, v blíz-
kosti mnoha výrobců nákladních auto-
mobilů a dodavatelů z odvětví strojíren-
ství a s přímým přístupem k mezinárodní 
silniční síti. Lokalita je také vhodným 
místem pro nábor kvalifikovaných lidí, 
kteří chtějí pracovat ve středně velké 
mezinárodní společnosti. Společně s 
dalšími pozemky, které má CTP k dispozi

RIM otevřel nový showroom 
v pražském Karlíně

Česká společnost RIM, zabývající se 
výrobou kancelářských židlí a nábytku, 
otevřela 8. listopadu 2018 nový show-
room v budově Butterfly v pražském 
Karlíně.
Slavnostního otevření se zúčastnil také 
autor tří nových kolekcí židlí RIM – rak-
ouský designér Kai Stania, který zde před-
stavil nové trendy v kancelářském sezení. 
Předváděcí prostor navrhlo renomované 
studio VRTIŠKA-ŽÁK. Otevření se zúčast-
nili jednatelé a partneři společnosti RIM, 
obchodní zástupci, architekti a designéři. 
Novinky v kancelářském sezení před-
stavil vídeňský designér Kai Stania, jenž 
se zaměřuje na produktový design, mód-
ní doplňky i nábytek. 

Kvalitní osvětlení ušetří 
budoucí provozní náklady

Při modernizaci osvětlení je důležité mys-
let nejen na úsporu provozních nákladů, 
ale také na kvalitu nových LED svítidel. 
Trh s osvětlovací technikou bohužel stále 
nabízí mnoho nekvalitních výrobků, 
které následně výrazně prodražují pro-
vozní náklady.
Světelné diody (LED) jsou dnes jedi-
nou a správnou volbou při modernizaci 
osvětlení. Oproti tradičním světelným 
zdrojům mají LED svítidla řadu výhod. 
Mezi nejdůležitější patří nižší spotřeba, 
a tedy nižší provozní náklady. Výraznou 
výhodou je také delší životnost, která 
snižuje náklady na údržbu. Můžeme 
jmenovat i dnes často diskutovanou 
možnost biodynamického osvětlení, 
které mění barevný tón světla v rámci 
dne. hodně svobody.
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nomované studio VRTIŠKA-ŽÁK. stavil 
nové trendy v kancelářském sezení. Před-
váděcí prostor navrhlo renomované stu-
dio VRTIŠKA-ŽÁK. 

TitanX otevřelo distribuční
centrum v CTParku Opole

Švédská společnost TitanX Engine Cool-
ing, dodavatel užitkových vozidel, oficiál-
ně spustila provoz distribučního centra v 
CTParku Opole v Polsku. 
Halu o velikosti 4 000 m2 bude TitanX 
plně využívat pro rostoucí trh s náhrad-
ními díly od ledna příštího roku. TitanX 
působící ve Švédsku, USA, Mexiku, Číně i 
Brazílii si CTPark Opole vybral jako ideál-
ní místo pro svou expanzi strategicky 
umístěné v jihozápadním Polsku, v blíz-
kosti mnoha výrobců nákladních auto-
mobilů a dodavatelů z odvětví strojíren-
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ale také na kvalitu nových LED svítidel. 
Trh s osvětlovací technikou bohužel stále 
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dio VRTIŠKA-ŽÁK. 

Priority určují budoucnost
Technologický pokrok nové průmyslové revoluce je charakterizován především 
digitalizací a automatizací za účelem většího pohodlí a bezpečnosti člověka.   
Jaká jsou současná úskalí oblasti bezpečnostní kontroly jsme se zeptali Ing. Mila-
na Krásy, ředitele divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o. 
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Jak se z  pohledu experta bezpečnost-
ní kontroly díváte na nově budované 
kancelářské a multiúčelové komplexy – 
je zde dostatečný prostor pro umístění 
bezpečnostní kontroly a použití de-
tekční a přístupové techniky na vstupu?
Vzhledem k  současnému vývoji bez-
pečností situace v  Evropě si neklademe 
otázku, zda existuje možnost cíleného 
útoku, ale kdy a kde se tak stane. Každý 
provozovatel administrativní budovy či 
multiúčelového komplexu by měl zvážit 
zavedení bezpečnostní kontroly osob, za-
vazadel a došlé pošty, aby dokázal potřeb-
ná preventivní opatření realizovat. Prioritou 
každého manažera je ochrana jak lidských 
a finančních zdrojů, tak majetku. Nastavení 
efektivních bezpečnostně-preventivních 
řešení je z tohoto pohledu úsporou. 

Facility Management je také o umění 
outsourcingu. Vyplatí se manažerům 
vychovat si své vlastní specialisty, než 
spoléhat na vysoký obrat pracovních 
sil u bezpečnostních agentur?
Fyzickou ostrahu můžete v  zásadě řešit 
dvěma způsoby. Buď ji zajišťujete vlast-
ními zaměstnanci, nebo si najmete bez-

pečnostní agenturu. První řešení poskytu-
je jednodušší řízení lidských zdrojů, avšak 
nevýhodou je vznik přátelských vazeb 
s ostatními zaměstnanci, čímž vzniká pros-
tor pro korupci. Druhá varianta je obvykle 
levnější, ale je třeba přesně definovat za-
dání pro externí bezpečnostní agenturu. 
Vzniku přátelských vazeb zabraňuje pravi-
delná obměna agentury po 2-3 letech. 
Řešení je otázkou priorit odpovědného 
manažera.

Jak hodnotíte situaci, kdy bezpečnost-
ní agentura postaví na kontrolu u vstu-
pu například k  bezpečnostnímu rámu 
mladičkého a nezkušeného studen-
ta-brigádníka?
Každý byl jednou mladičký, na tom není 
nic špatného. Důležité je, aby u bez-
pečnostního rámu stál vyškolený pra-
covník, který ví, na co dát při provádění 
kontroly pozor, a aby samotný bezpečnos-
tní rám byl správně nastaven. Stejně tak by 
zavazadlový rentgen měl být obsluhován 
operátorem, který umí zařízení nejen zap-
nout, ale především podle rtg. obrazu vy-
hodnotit obsah zavazadla. Je to podobné 
jako v autoškole: pro práci profesionálního 

řidiče nestačí jen umět auto nastartovat a 
pustit stěrače. 

Opravdu je taková nouze o kvalitní 
operátory a proč?
Důvodem nedostatečně kvalifikované 
obsluhy je pravděpodobně nízká priorita, 
která je výcviku operátorů přisuzována 
– a to i přesto že výcvik není nijak drahá 
záležitost a pohybuje se v  řádu jednotek 
tisíc korun. Ale netýká se to všech bez-
pečnostních manažerů. Někteří se k tomu-
to problému staví zodpovědně.

Jak dlouho trvá vycvičit dobrého 
operátora a kde mohou načerpat 
zkušenosti?
Výcvik operátorů je potřeba rozdělit na 
dvě části. Základní zaškolení obsluhy, jehož 
obsahem je naučit operátory techniku ob-
sluhovat, trvá obvykle 1-2 hodiny. Druhou 
částí, kterou našim klientům poskytujeme, 
je pak průběžný profesní výcvik, během 
kterého se operátoři naučí rozpozná-
vat jednotlivé předměty v  zavazadlech 
s ohledem na vývoj hrozeb. Tato část je 
dlouhodobá a vede k neustálému zdokon-
alování operátorových schopností. 

V  lednu chystáte seminář OPERÁTOŘI 
BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ – naše 
výhoda nebo riziko. Co se na semináři 
posluchači dozvědí?
Seminář je určen bezpečnostním 
manažerům a jejich nadřízeným pra-
covníkům napříč oblastí Facility a Security 
managementu – těm, kteří pro zabez-
pečení svých objektů kontrolní techniku 
již nainstalovali, nebo se tento krok teprve 
chystají udělat. Seminář pořádá společnost 
Doverville, s.r.o., která je na poli bezpečnos-
tního poradenství a vzdělávání lídrem 
v České republice. Zkušenosti z praxe nám 
ukazují, že v oblasti bezpečnostní kontroly 
je důležité nejen důkladně a zodpovědně 
vybírat kontrolní techniku, ale stejnou po-
zornost věnovat i její obsluze. Bez kvalifiko-
vané a průběžně proškolované obsluhy 

Papírové utěrky – vysoké
nároky na kvalitu a efektivitu
Starost o bezproblémový chod budovy je závazek. Závazek vůči zaměstnancům 
firem různých odvětví, vůči návštěvníkům budov, závazek vůči budoucnosti mno-
ha lidí. 

Paleta různorodosti
Zodpovědným výběrem kvality pa-
pírových ručníků můžeme docílit 
celkového vnímání pracovního místa. 
Někde od pracovního zázemí vyžadují 
adekvátní komfort, jinde je důležitá pe-
vnost a snadné dávkování utěrek, aby 
sušení rukou nezabralo mnoho času. 
V  nemocnicích a veřejných budovách 
požadují lidé, aby papírové ručníky byly 
hlavně snadno dostupné a snadno se 
s  nimi manipulovalo. Bez rozdílu se ale 
všichni shodnou, že by měly mít ručníky 
skvělou absorpční schopnost a splňovat 
přísné požadavky na hygienu. Papírové 
ručníky Katrin právě proto nabízejí hned 
několik řad. Katrin Basic ve standard-
ní kvalitě o dvou vrstvách naleznete v 
praktickém balení jako skládané pa-
pírové ručníky nebo v roli. Tato řada 
kvalitních papírových ručníků je vhod-
ná pro každodenní používání a splňuje 
podmínky pro ochranu životního pros-
tředí. Papírové ručníky Katrin Basic jsou 
často používané na různých veřejných 
místech, ale i v restauračních zařízeních. 
Papírové ručníky řady Katrin Classic 
jsou nejčastěji používanou variantou 
papírových ručníků, pro každodenní a 
všestranné použití. Papírové ručníky Ka-
trin Plus mají 2 vrstvy a jsou vyrobeny 
z příjemného měkkého papíru, 100% 
celulózy, a jsou určeny pro náročnější 
zákazníky.

Jaký je ideální papírový 
produkt? 
Na první pohled můžou vypadat 
konkurenční produkty stejně, ale kromě 
ceny či konečných nákladů jsou důležité 
i vlastnosti daných produktů. Katrin díky 
zkušenostem svých zákazníků ví, jak 
vypadá ideální papírový produkt.  
Kvalitní – pevný (zejména za mokra) 
a  bez zbytečných prachových částeček. 
V  pracovních prostorech stojí kvalita 
vždy před cenou.  
Absorpční – vyšší nasákavost znamená 
méně papírového odpadu. 
Šetrný k životnímu prostředí – důležité 
kritérium pro mnohé společnosti, které 
sledují svoji uhlíkovou stopu. Eco friend-
ly produkty jsou navíc bez dodatečných 
nákladů.
Perforovaný – jde o efektivní alternativu 
před řezacími čepelemi, jeden kus papí-
ru může postačit na celou práci. 
Jemný – pravidelné umývání rukou 
a  čištění drsným papírem totiž vysouší 
ruce. 

Papír v porovnání s jinými 
materiály 
Věděli jste, že s papírem je možné ušetřit až 
šestkrát víc m2 na kg než s textilií? Dokáže 
absorbovat téměř desetinásobek svojí 
hmotnosti a při utírání je až o 35 % účinně-
jší než textilie. Jde o nejhygieničtější, laciné, 
nasákavé a účinné řešení. Značka Katrin 
zahrnuje profesionální utěrky pro utírání 
a  čištění, papírové ubrousky, kompatibilní 
dávkovače a doplňkové vybavení. Přeneche-
jte vaše starosti našim specialistům, řešením 
a produktům, které jsou vždy po ruce. 

Závazek vůči budoucnosti
Správa budovy je i jistý závazek vůči 
budoucnosti. Je třeba disponovat ta-
kovým vybavením, které bude funkční 
a kvalitní a zároveň i šetrné k  životnímu 
prostředí. Papírové ručníky Katrin jsou 
100% recyklovatelné, nezatěžující životní 
prostředí. Vědomé a šetrné zacházení se 
životním prostředím tvoří základní linii 
procesu výroby a je společné pro všechny 
produkty portfolia Katrin.
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digitalizací a automatizací za účelem většího pohodlí a bezpečnosti člověka.   
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pírových ručníků můžeme docílit 
celkového vnímání pracovního místa. 
Někde od pracovního zázemí vyžadují 
adekvátní komfort, jinde je důležitá pe-
vnost a snadné dávkování utěrek, aby 
sušení rukou nezabralo mnoho času. 
V  nemocnicích a veřejných budovách 
požadují lidé, aby papírové ručníky byly 
hlavně snadno dostupné a snadno se 
s  nimi manipulovalo. Bez rozdílu se ale 
všichni shodnou, že by měly mít ručníky 
skvělou absorpční schopnost a splňovat 
přísné požadavky na hygienu. Papírové 
ručníky Katrin právě proto nabízejí hned 
několik řad. Katrin Basic ve standard-
ní kvalitě o dvou vrstvách naleznete v 
praktickém balení jako skládané pa-
pírové ručníky nebo v roli. Tato řada 
kvalitních papírových ručníků je vhod-
ná pro každodenní používání a splňuje 
podmínky pro ochranu životního pros-
tředí. Papírové ručníky Katrin Basic jsou 
často používané na různých veřejných 
místech, ale i v restauračních zařízeních. 
Papírové ručníky řady Katrin Classic 
jsou nejčastěji používanou variantou 
papírových ručníků, pro každodenní a 
všestranné použití. Papírové ručníky Ka-
trin Plus mají 2 vrstvy a jsou vyrobeny 
z příjemného měkkého papíru, 100% 
celulózy, a jsou určeny pro náročnější 
zákazníky.

Jaký je ideální papírový 
produkt? 
Na první pohled můžou vypadat 
konkurenční produkty stejně, ale kromě 
ceny či konečných nákladů jsou důležité 
i vlastnosti daných produktů. Katrin díky 
zkušenostem svých zákazníků ví, jak 
vypadá ideální papírový produkt.  
Kvalitní – pevný (zejména za mokra) 
a  bez zbytečných prachových částeček. 
V  pracovních prostorech stojí kvalita 
vždy před cenou.  
Absorpční – vyšší nasákavost znamená 
méně papírového odpadu. 
Šetrný k životnímu prostředí – důležité 
kritérium pro mnohé společnosti, které 
sledují svoji uhlíkovou stopu. Eco friend-
ly produkty jsou navíc bez dodatečných 
nákladů.
Perforovaný – jde o efektivní alternativu 
před řezacími čepelemi, jeden kus papí-
ru může postačit na celou práci. 
Jemný – pravidelné umývání rukou 
a  čištění drsným papírem totiž vysouší 
ruce. 

Papír v porovnání s jinými 
materiály 
Věděli jste, že s papírem je možné ušetřit až 
šestkrát víc m2 na kg než s textilií? Dokáže 
absorbovat téměř desetinásobek svojí 
hmotnosti a při utírání je až o 35 % účinně-
jší než textilie. Jde o nejhygieničtější, laciné, 
nasákavé a účinné řešení. Značka Katrin 
zahrnuje profesionální utěrky pro utírání 
a  čištění, papírové ubrousky, kompatibilní 
dávkovače a doplňkové vybavení. Přeneche-
jte vaše starosti našim specialistům, řešením 
a produktům, které jsou vždy po ruce. 

Závazek vůči budoucnosti
Správa budovy je i jistý závazek vůči 
budoucnosti. Je třeba disponovat ta-
kovým vybavením, které bude funkční 
a kvalitní a zároveň i šetrné k  životnímu 
prostředí. Papírové ručníky Katrin jsou 
100% recyklovatelné, nezatěžující životní 
prostředí. Vědomé a šetrné zacházení se 
životním prostředím tvoří základní linii 
procesu výroby a je společné pro všechny 
produkty portfolia Katrin.
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Elektronická recepční 
– o krok napřed

Česká společnost M2C vyvinula a předsta- 
vila nový produkt M2C e-Reception. Jde  
o unikátní technologii s  non-stop provo- 
zem, která nabízí výrazné zefektivnění 
obslužnosti budov. Představuje širokou  
možnost využití v  administrativních bu- 
dovách, obchodních centrech, nemoc- 
nicích, hotelích, logistických centrech 
nebo státních úřadech a ve školách.

Jedněmi z nejdiskutovanějších témat 
dnešní doby jsou nepochybně inovace 
a technologie a na druhé straně nedo-
statek lidské pracovní síly. Na základě 
potřeb klientů je nyní k dispozici inova-
tivní technologický produkt v  podobě 
e-Reception.  Zařízení lze využít jako 
plné nahrazení lidské pracovní síly nebo 
může pouze ulehčit práci od každo- 
denních pracovních úkonů. Skvělou 
vlastností této technické novinky je ne-
spočet individuálních řešení na základě 
požadavků klientů.

ŘLP rozšiřuje elektronickou 
podporu FM procesů

Řízení letového provozu ČR realizovalo 
upgrade modulů Autopark a Rezervace 
místností systému AFM.

Rozšíření modulu Autopark zahrnuje 
zejména doplnění integrace na systém 
Webdispečink, poskytující data z  GPS 
jednotek namontovaných ve vozidlech. 
Tato integrace umožňuje vést kompletní 
elektronickou knihu jízd bez ručního vy-
plňování. Dále byl modul Autopark rozšířen 
o podporu vozidel na CNG palivo (v kom- 
binaci se standardním palivem).

Modul Rezervace místností byl do-
plněn o rezervaci ubytovacích zařízení  
a podporu firemních akcí s  propojením  
na rezervované místnosti. Rezervace 
ubytovacích zařízení zahrnuje komplet-
ní správu rezervací, včetně vyúčtování 
ubytování dle aktuálního ceníku a včet-
ně evidence ubytovaných osob. Podpora 
firemních akcí typu jazykový kurz nebo 
školení BOZP nabízí kompletní správu, kte- 
rá zahrnuje: vypsání akce, evidenci účast-
níků a propojení na rezervaci místnosti. 

Umělá inteligence zvýší
bezpečnost provozu letadel

Češi zavedou do letectví revoluci. Po- 
může jim k  tomu umělá inteligence, 
vyvinutá společností CEAC, která má 
v úmyslu jako první na světě zvýšit celo- 
světově bezpečnost provozu letadel 
pomocí umělé inteligence. Ta bude 
každodenním pomocníkem pilotů, a to  
pouze za použití chytrého telefonu 
nebo tabletu, ve kterém bude nainsta- 
lována aplikace AFI-X, vyvinutá českými 
odborníky ve společnosti CEAC. 

O projekt, který má zajištěno financo- 
vání z  evropských fondů, spravovaných 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 
již projevili zájem zahraniční investoři 
například z USA a Číny. Na globální trh 
by měla aplikace AFI-X vstoupit nej- 
později v roce 2020. 

Konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2019

10.–11. dubna 2019 v Konferenčním centru Akademie věd ČR – zámek Liblice

Seminář bude probíhat formou interaktivních přednášek předních odborníků z  oblasti 
Údržby 4.0, managementu a inženýrství údržby, případových studií a panelové diskuse. 
Jeho cílem je poskytnout vrcholovým manažerům informace z oblasti Údržby 4.0 – predik-
tivní údržby, vyžadující dobře fungující diagnostiku a analýzu dat. K danému tématu vy- 
stoupí řada odborníků z oblasti údržby, diagnostiky a prediktivní údržby z Čech i ze zahraničí.

Půjde o přední odborníky z automobilového průmyslu a dalších odvětví průmyslové 
činnosti. Nebudou chybět přednášky pracovníků poradenských a konzultačních firem 
včetně pracovníků univerzit. Pozornost bude věnována novým požadavkům na Údržbu 
4.0, technickou diagnostiku, spolehlivost, informační systémy zaměřené na zpracování dat 
z diagnostiky a monitorování technického stavu, aplikaci internetu věcí v oblasti údržby. 
Vynechány nebudou ani nové požadavky na kompetence a zejména znalosti a dovednosti 
pracovníků v údržbě. Posláním konferenčního semináře je též vytvořit prostor pro výměnu 
zkušeností z uvedené oblasti.

Přihláška na konferenční seminář je dostupná na internetových stránkách ČSPÚ:
udrzba-cspu.cz/events/konferencni-seminar-top-2019
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Kurz zaměřený na mana- 
gement obchodních center

Na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké 
školy ekonomické v  Praze odstartoval 
koncem února nový mimosemestrální 
kurz Úvod do managementu obchodních 
center. Ve spolupráci s fakultou jej orga-
nizuje realitní skupina CPI Property Group. 
Předmět se stane první možností akade- 
mického vzdělání v  oblasti  komerčního  
real estate v celé České republice.

  Intenzivní studijní kurz je zaměřený 
na praktickou výuku správy a zajišťování 
efektivního chodu komerčních nemovi-
tostí, zejména obchodních center.  „Velkou  
výhodou pro studenty je, že předná- 
šejícími budou mimo jiné odborníci pří- 
mo z  praxe, lidé, kteří se o tento typ  
nemovitostí skutečně denně starají,“  říká 
Ing. Radek Čajka, Ph.D., proděkan pro za- 
hraniční vztahy a PR z  Fakulty meziná- 
rodních vztahů VŠE.

Rakona jako vzor v oblasti 
technologie a inovace výroby

Český výrobní závod Rakona společnosti 
P&G byl na Světovém ekonomickém fóru 
v Davosu představen jako vzor v oblasti 
technologie a inovace výroby.

Rakovnický závod Rakona společnos- 
ti Procter & Gamble, který vyrábí sorti-
ment péče o tkaniny a domácnost, je  
v bílé knize Světového ekonomického 
fóra prezentován jako průkopník v oblasti 
výroby, jenž široce uplatňuje technologie 
4. průmyslové revoluce. V této bílé knize 
závod Rakona sdílí svá inovativní řešení 
využívaná v modelu komplexní synchro-
nizace, který umožňuje rychle reagovat 
na aktuální situaci napříč dodavatelským 
řetězcem, zlepšuje agilitu, efektivní řízení 
zásob a zrychluje uvádění výrobků na trh. 

V září 2018 Světové ekonomické fórum 
zvolilo výrobní závod Rakona „Pokročilým 
průkopníkem čtvrté průmyslové revo-
luce“.

Immofinanz je 100% vlastní- 
kem budovy Na Příkopě 14

Rakouská firma IMMOFINANZ zakoupila 
zbývajících 50 procent budovy Na Příko- 
pě 14 od společnosti LORDSHIP a stala se 
jejím jediným vlastníkem. Revitalizovaná 
historická budova v prestižní nákupní uli-
ci v centru Prahy má atraktivní adresu a je 
téměř plně obsazena. 
„Objekt Na Příkopě 14 je jednou z na- 

šich klíčových nemovitostí v České re-
publice. Plná akvizice posiluje naše stálá 
aktiva a naši pozici v segmentu prémio-
vých budov v centru Prahy,“ uvedl Tomáš 
Stařík, Country Manager společnosti  
IMMOFINANZ pro Českou republiku.

Budova Na Příkopě 14 se nachází v jed-
né z nejznámějších a nejvyhledávanějších 
nákupních ulic v Praze. Nabízí přibližně 
17 000 m2 exkluzivních maloobchodních  
a moderních kancelářských prostor na de- 
seti podlažích a v podzemní garáži 150 par- 
kovacích míst. Komplexní rekonstrukce 
a rozšíření budovy, která je chráněnou  
památkou, byla dokončena v roce 2014  
a dosáhla certifikace LEED Gold.

Budějovický Budvar nahradil RFID systém real-time 
lokačním systémem Sewio

Sewio, výrobce pro digitalizaci pohybu uvnitř hal, oznámil, že národní podnik Budějo-
vický Budvar úspěšně nahradil jeho stávající RFID lokační systém širokopásmým systémem 
Sewio, a dosáhl tak snížení výdajů na jeho provoz, zvýšil jeho dostupnost a přinesl nová 
data a metriky pro zvyšování efektivity logistiky.

Budějovický  Budvar  používal RFID systém k tomu, aby minimalizoval chybovost 
manipulace s více jak 20 000 paletami, na kterých je distribuováno pivo pro 76 zemí 
světa. S novou technologií klesly náklady na údržbu a systém vykazuje 99% dostup-
nost namísto původní 80%. Nově je pohyb a pozice vysokozdvižných vozíků sledová-
na nejen uvnitř haly, ale také venku. Získaná data o pohybu vozíků, ujeté vzdálenosti 
a utilizaci jednotlivých vozíků napomohli mimo jiné k lepšímu využití skladovacích 
prostor o 19 %. Budějovický Budvar tak pokračuje v inovacích a zefektivňování provo-
zu díky digitalizaci.

„Zatímco pořizovací náklady pro RFID a UWB byly téměř identické, pro UWB tech-
nologii jasně hovoří nižší provozní náklady. Menší riziko poškození a bezúdržbový provoz 
byly dalšími stěžejními důvody pro rozhodnutí nahradit RFID technologii UWB řešením od 
společnosti Sewio,“ popisuje Pavel Pánek, Head of Logistics at Budweiser Budvar.
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Tajemství úspěchu Emirates 
Odhaluje ho Bořivoj Trejbal, ředitel Emirates Česká republika. Společnost Emirates  
byla založena v roce 1985, takže je to relativně mladá, ale velmi rychle se rozví- 
jející společnost. Dnes je aerolinkou, která má nejvíc mezinárodních letů na světě,  
respektive nejvíc mezinárodně přepravených pasažérů. Její flotilu tvoří 270 letadel 
typu Airbus A380 a Boeing 777 v různých konfiguracích, což umožňuje snadnější 
technickou i provozní údržbu. 

Z moderního hubu v Dubaji odlétá 
každý den okolo 255 letů na šest kon-
tinentů včetně Prahy. Tu aktuálně  
obsluhuje jeden let denně letadlem 
typu A380. Letní letový řád nabídne 
dva denní lety (druhý bude obsluhovat  
Boeing 777).

Létáte z Prahy pouze do Dubaje.  
Neplánujete prodloužení linky?
Provoz všech linek neustále vyhod-
nocujeme, abychom si byli jisti, že ob-
sloužíme všechny trhy s ohledem na 
komerční priority i provozní faktory. 
Vždy je naším cílem zabezpečit opti-
mální vytížení, což aktuálně naše denní 
linka do Prahy splňuje. V Evropě je třeba 
velmi úspěšná linka Milano–New York, 
která začala létat přibližně před čtyřmi 
lety. Máme ještě pár takových letů, teď 
létáme na trase Singapur–Auckland  
a také jsme aktivní v Asii. 

V čem vlastně spočívá tajemství úspě-
chu Emirates, že je to taková aerolin-
ka snů?
Jedním z klíčových kritérií je možnost 
rychlého růstu, která je podle mě dána 
zejména lokalitou, a tím je umístění 
centrály v Dubaji. Emiráty celkově  
(a málokdo si to uvědomí, když se dívá 
na mapu) z Dubaje vlastně v rámci něko-
lika hodin obsáhnou naprostou většinu 
celého světa. Ta lokalita je unikátní, to 
nemají ani Londýn, ani Frankfurt, ani 
Singapur, ani jakékoli podobné letiště 

na Východě. Dubaj opravdu leží upro- 
střed a je možné se tak relativně rychle 
dostat do Afriky, do Evropy, Austrálie  
a samozřejmě i do Asie a na Blízký 
východ. Amerika už je trošku z ruky, ale 
naprostá většina obyvatel a destinací, 
co se týká počtu pasažérů, leží v dosa-
hu 5–6 hodin. Myslím, že základním 
kamenem úspěchu je to, že se podařilo 
nastartovat naši aerolinku právě tím, že 
máme takový jednoduchý dosah do vy- 
soce obsazených oblastí. 
Dalším faktorem úspěchu je určitě to, že 
velmi často obměňujeme flotilu – máme 
totiž jednu z nejmladších flotil. V nepo- 
slední řadě poskytujeme kontinuálně 
výjimečný servis na zemi i ve vzduchu  
a využíváme nejmodernější technolo-
gie. Pasažéři s námi mohou navštívit více 
než 150 destinací v 86 zemích napříč 
šesti kontinenty.

Takže je to vlastně kvalita poskyto-
vaného servisu…
Ano, ten je klíčový. Každý let by měl být 
pro pasažéra zážitkem, a i z toho důvo-
du neustále investujeme do produktů  
a služeb. Mezi ně patří tým 23 tisíc palub-
ních zaměstnanců z více než 135 zemí, 
kteří mluví více než 60 jazyky. Vždycky se 
snažíme mít na daný let v posádce  alespoň 
jednoho člověka, který mluví jazykem  
dané destinace. Je to určitý komfort pro  
cestující, když třeba neumí anglicky nebo 
německy, a mají tak možnost domluvit  
se vlastním jazykem.
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Tajemství úspěchu Emirates 
Odhaluje ho Bořivoj Trejbal, ředitel Emirates Česká republika. Společnost Emirates  
byla založena v roce 1985, takže je to relativně mladá, ale velmi rychle se rozví- 
jející společnost. Dnes je aerolinkou, která má nejvíc mezinárodních letů na světě,  
respektive nejvíc mezinárodně přepravených pasažérů. Její flotilu tvoří 270 letadel 
typu Airbus A380 a Boeing 777 v různých konfiguracích, což umožňuje snadnější 
technickou i provozní údržbu. 
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každý den okolo 255 letů na šest kon-
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typu A380. Letní letový řád nabídne 
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komerční priority i provozní faktory. 
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mální vytížení, což aktuálně naše denní 
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lety. Máme ještě pár takových letů, teď 
létáme na trase Singapur–Auckland  
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Jedním z klíčových kritérií je možnost 
rychlého růstu, která je podle mě dána 
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na Východě. Dubaj opravdu leží upro- 
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a služeb. Mezi ně patří tým 23 tisíc palub-
ních zaměstnanců z více než 135 zemí, 
kteří mluví více než 60 jazyky. Vždycky se 
snažíme mít na daný let v posádce  alespoň 
jednoho člověka, který mluví jazykem  
dané destinace. Je to určitý komfort pro  
cestující, když třeba neumí anglicky nebo 
německy, a mají tak možnost domluvit  
se vlastním jazykem.
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Na všech trasách máme pro pasažéry 
připravená menu inspirovaná různými 
částmi světa, ale také připojení k inter-
netu nebo náš zábavní systém ice (Infor-
mation Communication Entertainment), 
kde máme spoustu filmů, respektive 
4000 filmových a hudebních kanálů  
včetně těch českých.  

Pro mě jako pasažéra je důležité i to, že 
mohu letět v novém letadle, letušky se 
na mě usmívají, dostanu kvalitní servis  
a také výborné jídlo. 
Catering je samozřejmě také jednou ze 
zásadních částí, na které jsme pyšní.

Podle čeho vybíráte dodavatele?
Obecně platí, že si vybíráme ty nejkvalit- 
nější dodavatele. Pro nás je to dnata,  

která je součástí Emirates Group a je 
současně jednou z největších společ- 
ností poskytujících letecké služby jako 
třeba cargo, pozemní služby, catering  
a další. Dnata catering pro nás připravu-
je jídla, která jsou regionálně inspirová-
na. Samozřejmě sázíme na sezonnost, 
kuchaři obměňují menu pravidelně 
na měsíční bázi. Na letech z Prahy do 
Dubaje se podávají třeba kachna nebo 
guláš, ale i tradiční arabská jídla, ob-
jednat je možné i jídla veganská. Teď  
v lednu jsme v rámci Emirates připra- 
vili 20 tisíc veganských jídel, protože 
jsou teď in. Pražská dnata, respektive 
její dceřiná společnost Alpha Flight 
připravuje jídlo pro všechny naše lety.  
Jsou schopni obsáhnout veškeré poža-
davky včetně dietních pokrmů.

Kromě kvalitního cateringu investu-
jeme i do vinných sklepů, které jsou 
nejen ve Francii, ale už i v Jižní Africe 
a v Austrálii. V posledních deseti le-
tech jsme vyvinuli celý „vinný pro-
gram“. Jedinečný je například v tom, že 
vína vybíráme, ještě než jsou na trhu, 
tedy en primeur, ta pak následně zrají  
v našich sklepích. Máme vlastní tým 
znalců, kteří navazují vztahy přímo 
s vinicemi, přijedou tam a řeknou:  
„Dobře, tak tu sklizeň, kterou budete 
mít za rok nebo za dva, to všechno od 
vás kupujeme.“ 
Koupí to dopředu, pak se víno uloží,  
a když má správnou sílu a chuť, dává se 
do letadla. Nabídka vín se netýká pou-
ze Business a First Class, nabízíme je  
i v Economy.

Palubní servis máte špičkový. Co servis  
a údržba letadel? 
Primárně je extrémně důležité zajistit 
každé letadlo tak, aby bylo vždy včas 
připraveno na let s ohledem na jeho 
kvalitu a bezpečnost. Aktuálně trvá 
každý „obrat“ v Dubaji asi 105 minut  
u A380, který je největším komerčním 
letounem pro pasažéry na světě.  
U Boeingu 777 je to asi 90 minut.
Každá taková kontrola zahrnuje něko-
lik aktivit, kompletní úklid a čištění in-
teriéru, zásobení jídlem, ale i dalšími 
věcmi, jako jsou tiskoviny, polštáře, 
deky, duty free produkty, dále servis 
APU (Auxiliary Power Unit), doplnění 
paliva, kontrola zařízení, náklad zavaza-
del a podobně. Velký důraz je tu kladen 
na přesnost, protože každé zpoždění  
v jednotlivé fázi údržby může mít 
dopad na celý odlet.
V Praze dohlíží tzv. Emirates Airport Ser-
vice tým na kvalitu služeb i dodavatelů. 
A to včetně Menzies (Menzies Aviation), 
kteří zajišťují například úklidové služby.
Co se všech kontrol týče, musíme mít 
vždy 100% jistotu, že je všechno v pořád-
ku. Pokud je jakákoli pochybnost, radši 
zůstaneme v Praze a všechno vyřešíme  
i za cenu menšího zpoždění.

Co budoucnost? Nevím, jestli už je to 
aktuální, ale místo okének prý budou 
jen obrazovky...
My to máme ve First Class v nově upra- 
veném letadle Boeing 777. Jedná se  

o virtuální okna v prostřední suite. Tato 
okna promítají výhled zvenčí letad-
la, používají se na to real time kamery.  
V dalších kabinách jsou zase k dispozici 
dalekohledy.

Viděla jsem nějakou vizi takového 
„placatého“ letadla…
To bude patrně nadzvukové. Řeší se, 
jestli vyvinout nové nadzvukové letadlo, 
ale pořád se perou s tím, že je to příliš  
drahé na provoz. Při dnešních hodně po-
hyblivých cenách paliva, které pořád ne-
jsou nějak extra nízko, si myslím, že pro-
voz takového letadla stále není reálný. 
Já si myslím, že v budoucnu budou fun-
govat spíše páteřní linky mezi velkými 
městy, která budou obsluhována velko-
kapacitními letadly typu A380, a k tomu 
budou menšími doplňovány ostatní.
Ale co nás čeká třeba za 50 let, to se 
dá těžko říci. Dneska je to tak, že létá 
každý a létá všude. Přepravní kapaci- 
ta se zvyšuje každým rokem, a když 
se podíváte do Asie, tak tam pořád 
vidíte několik miliard lidí, kteří ještě 
nikdy neletěli, ale za čas budou mít 
peníze na to, aby letět mohli. Expanze 
bude určitě směrem na Východ, urči- 
tě se bude přidávat kapacita do Asie 
a velmi pravděpodobně i do Jižní 
Ameriky. Faktem je, že velmi rych-
le bohatne a získává na síle právě 
indický a čínský trh a další státy na 
východ od Dubaje.
TEXT Martina Svačinová  FOTO Archiv Emirates
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Letecká doprava 
v prudkém rozmachu
Když se na začátku 90. let minulého století rozšířil fax, hovořilo se o budoucím útlumu 
letecké dopravy. Když se začaly používat videokonference a konferenční telefonická 
spojení, objem letecké dopravy se měl podstatně snížit. Dnes, v době mobilních tele-
fonů s nepřetržitým a laciným datovým i obrazovým spojením, je letecká doprava na 
svém vrcholu.
Aniž bychom zabíhali do podrobností, 
řekněme, že leteckou dopravu podpořily 
zlidovění její ceny, růst životní úrovně oby-
vatel nejen vyspělých, ale hlavně asijských 
rozvojových zemí a také změna způsobu 
života. Informační technologie nezpůsobily 
krach letecké dopravy, ale naopak to, že lze 
stále více dovedností a činností vykonávat 
kdekoli na světě a být přitom stále v práci, 
cestování podpořily. 

Zrychlila se návratnost

Podle statistik Mezinárodní asociace le-
tecké dopravy (IATA) se od roku 2013 zvýšil 
počet letadly přepravených osob o 46 % na 
loňských 4,34 miliardy. Objem přepravených 
nákladů stoupl z 51,7 mil. tun v roce 2013 na 
63,7 mil. tun v loňském roce, to je skoro o čtvr- 
tinu. Obsazenost letadel v  osobní dopravě 
stoupla ze 79,6 % na téměř 82 procent. Ani  
finanční ukazatele nejsou bez zajímavo-
sti. Příjmy v  letecké dopravě za posledních  
pět let stouply o 14 % na 821 mld. USD 
(18 396 mld. Kč) a návratnost investované- 
ho kapitálu se zvýšila ze 4,8 na 8,6 procenta.

Ve 28 zemích Evropské unie bylo  
v roce 2016 letecky přepraveno v  průmě-
ru 1,9 cestujícího na jednoho obyvatele. 
Absolutně nejvyšší počet leteckých cestu-
jících vykazovala Velká Británie, avšak  
v poměru k počtu obyvatel byl v roce 
2016 význam letecké dopravy zvláště 
vysoký pro rekreační ostrovy Maltu a Kypr  
(11,2 a 10,5 přepraveného cestujícího na jed- 
noho obyvatele), stejně jako na Islandu  
(20,3 cestujícího na obyvatele) a v Norsku  
(7,2 cestujícího na obyvatele). Nejnižší po- 
měry byly zaznamenány pro 10 východních 
a pobaltských členských států, z nichž každý 
vykazoval v roce 2016 průměry nižší než  
dvě osoby cestující letadlem na obyvatele.

Letištěm denně projde 
město

S pojmem cestování a turistika si lidé 
většinou spojí představu rovnoměrného 
přemisťování obrovského množství lidí po 
celém světě. Ve skutečnosti se ale jedná 
spíše o koncentraci velkého množství lidí 
na několik relativně málo míst. Jsou města 
a místa, kde už je turistika natolik masivní, 
že působí potíže sociální i ekonomické. 

Velmi názorným příkladem koncen-
trace lidí jsou letiště. Největším vzdušným 
přístavem v  Evropě Londýn-Heathrow 
ročně projde 76 milionů lidí. To je více než 
208 tis. osob za 24 hodin (jako dvě Olo-
mouce). 

Pražské Letiště Václava Havla Praha loni 
odbavilo rekordních 16,8 milionu cestu-
jících, tj. o 9 % více než v roce předcháze-
jícím. To je zhruba 46 000 osob za den, takže 
letištěm denně jakoby projde jedna Mladá 
Boleslav nebo dvě a půl pražské O2 arény, 
druhé největší hokejové arény v  Evropě. 

Její návštěvníci i obyvatelé ze širokého 
okolí vědí velmi dobře, co to obnáší, když 
se hala zaplní a když se po akci evakuuje.  
Představme si tento pohyb dvakrát až 
třikrát za 24 hodin. U letiště ještě musíme 
připočítat vlastní zaměstnance letiště (při- 
bližně 2600), zaměstnance přidružených  
a spolupracujících firem a posádky letadel. 
Loni se zde uskutečnilo více než 155 tisíc 
vzletů a přistání. 

Lidé procházející ruzyňským letištěm 
se zde ovšem zdrží, někdy i několik ho-
din – potřebují si odpočinout, najíst se  
a napít, odskočit si na WC. To vše za plného 
provozu, včetně zásobování, čištění, úkli-
du, odbavování cestujících i zavazadel, za 
přísných bezpečnostních opatření.

„Rok 2018 byl na Letišti Praha ve 
znamení dalšího nárůstu počtu cestujících 
i počtu pravidelných linek. Své lety z Prahy 
zahájily tři nové letecké společnosti a létat 
se začalo do celkem sedmi nových míst. 
Výrazně se nám dařilo posilovat spojení 
do dálkových destinací, a to v navyšování 
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počtu frekvencí, kapacit i otevírání zcela 
nových linek. Díky tomu využilo dálková 
spojení s Prahou vloni o 250 tisíc cestujících 
více, což představuje 24% nárůst,“ říká  
Václav Řehoř, předseda představenstva  
Letiště Praha.

Výkladní skříň

Letiště jsou zpravidla prvním místem 
v jiném státě, se kterým se návštěvník z ciz-
iny seznámí. Bývají proto s velikou péčí pro-
jektována, budována i provozována – jako 
výkladní skříně té které země. 

Letiště Václava Havla Praha si v  tomto 
směru nezadá se světovou špičkou. Jeho 
výstavba začala v roce 1932 podle návrhu 
architekta Adolfa Beneše. V roce 1937, kdy 
bylo dokončeno, bylo také oceněno zla-
tou medailí na Mezinárodní výstavě umění 
a techniky v  Paříži. První letadlo (Douglas 
DC-2) zde přistálo 5. dubna 1937 v  9 ho-
din ráno. Patřilo Československé letecké 
společnosti a cestovalo na lince Piešťany – 
Zlín – Brno – Praha. Hodinu po něm přistál 
další letoun společnosti Air France na me- 
zinárodní lince z  Vídně do Drážďan. Ve 
svých prvních letech provozu letiště od-
bavovalo zhruba 13 tisíc cestujících ročně.

V 60. letech se začalo letiště rozšiřovat 
a postavila se také nová odbavovací hala. 
Veřejnou soutěž vyhrál návrh architektů 
Karla Filsaka a Karla Bubeníčka. Hala byla 

dokončena v  roce 1968. Projektovaná 
kapacita činila 2,3 milionu cestujících 
ročně, celkově měly odbavovací prostory 
letiště kapacitu 4,8 mil. cestujících ročně. 
Rekonstruovány a prodlouženy byly i vzle-
tové dráhy. Jejich kvalitu neslavně prověři-
lo v srpnu 1968 letectvo okupačních armád 
Varšavské smlouvy.

Rekonstrukce severní odbavovací 
budovy se uskutečnila v  letech 1989 až 
1993 podle návrhu architektů Petra Franty 
a Michala Brixe. Již tehdy byl vypracován 
návrh na rozšíření odbavovacího prostoru. 
K realizaci se přikročilo v roce 1995. Projekt 
vypracoval tým architektů Nikodem a Part-
ner spol. s r. o. a Mansfeld IDC s r. o. Budova 
označovaná dnes jako Terminál T2 byla pro 
veřejnost otevřena v roce 2006 a kapacitu 
letiště zvýšila o třetinu. V tomto roce bylo 
odbaveno více než 10 milionů lidí.

Letiště Praha otevřelo v  lednu 2019 
novou komerční zónu na Terminálu 2  
o celkové rozloze 2200 m². V nově vzniklém 
prostoru v části za bezpečnostní kontrolou 
se nachází šest retailových obchodních 
jednotek a jedna restaurace s  jídelním 
koutem. Prostor byl následně doplněn také 
dětským koutkem. Naproti tomu část zóny 
před bezpečnostní kontrolou ve veřejné 
části odletové haly Terminálu 2 bude využi-
ta pro servisní přepážky nebo čekárnu pro 
cestující se zdravotním omezením. Projekt 
nové komerční zóny reaguje na rostoucí 

počet cestujících a je největším rozšířením 
komerčních prostor na Terminálu 2 od jeho 
otevření v roce 2006. 

„Nová komerční zóna na Terminálu 2  
umožní Letišti Praha v souladu s jeho dlou- 
hodobou strategií uspokojit poptávku 
neustále rostoucího počtu cestujících, roz- 
šířit nabídku o nový a zajímavý sortiment, 
poskytnout zákazníkům bohatší výběr  
a v  neposlední řadě zvýšit komfort při na-
kupování a stravování,“ říká Václav Řehoř, 
předseda představenstva Letiště Praha. 

S novými obchody a restaurací se zvýšil 
počet obchodních jednotek na Letišti Pra-
ha na celkových 114. Nájemci nových pros-
tor vzešli z otevřeného výběrového řízení, 
které bylo vypsáno již v  listopadu 2017. 
Hlavním kritériem pro výběr nájemců byla 
kvalita jejich služeb a produktů, nabízený 
sortiment, design prodejen, zkušenosti 
a reference. Nabízená cena rozhodovala 
pouze z jedné třetiny.    

„V oblasti neleteckého obchodu bude  
i nadále naší strategií zajistit co nejširší  
a nejzajímavější nabídku služeb a sorti-
mentu při zachování vysokého standardu 
komfortu pro všechny cestující. K tomu je 
však nezbytné letiště stavebně i technolo- 
gicky rozvíjet. Také z tohoto důvodu reali- 
zujeme dlouhodobý rozvojový plán letiště, 
který mimo jiné znamená nové možnosti 
pro rozvoj neleteckého obchodu,“ doplňu-
je Řehoř.
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29. června
68 567 cestujících

Rekordní den

Letiště Praha v roce 2018

Celkový počet cestujících

16 797 006

Meziroční nárůst 

+ 9 %

Dreamliner poprvé 
na linkách do Prahy

 Nové aerolinky 

Air Arabia

Cyprus Airways

American Airlines

 Nové destinace

Filadelfie

Marrákeš

Ammán

Šardžá

KutaisiBelfast Jerevan

Cena

ACI

21. 6. 2018

Nová centrální bezpečnostní 
kontrola na T2

Nové letadlové 
stání

Nový hangár S

S

Komerční zóna vznikla přestavbou a roz- 
šířením části centrální tranzitní chodby 
s  původní bezpečnostní kontrolou na Ter-
minálu 2. Stavba byla zahájena v červenci 
2018 a proběhla bez vlivu na provoz ter-
minálu. Kolaudace hlavních prostor byla 
provedena v prosinci 2018. Investiční náklady 
na stavební úpravy a rozšíření prostoru se po-
hybovaly kolem 65 milionů Kč. 

Letiště také plánuje výstavbu nových 
parkovacích objektů s  cílem zvýšit parko-
vací kapacity, ale také celkově zmodernizo-
vat a zlepšit komfort pro cestující.

Z Pardubic až na kraj světa

V  ČR fungují 24 mezinárodní letiště. To 
jsou ta, která mohou přijímat a vypravovat 
lety mimo schengenský prostor. Z  toho 
veřejných letišť je osm, z nichž jen pět má 
pravidelný letecký provoz. V roce 2017 bylo 
nejživějším letištěm po Praze Brno-Tuřany 
s více než 470 tis. odbavených cestujících. 
Za ním je letiště Leoše Janáčka v  Ostravě 
(324 116 cestujících) a pak letiště v Pardu-
bicích a Karlových Varech (88  490, resp. 
21 404 cestujících). 

Letiště Brno-Tuřany bylo vybudováno 
v  roce 1954 a pro civilní provoz otevřeno 
v  roce 1958. V  60. letech zde bylo odba- 

vováno zhruba 10 tis. osob ročně. Avšak 
v  roce 1982 bylo letiště předáno armádě  
a civilní provoz byl zrušen. Status veřejného 
mezinárodního letiště získalo zpět v  roce 
1989, později se jeho provozovatelem sta-
la soukromá společnost Letiště Brno, a.s. 
V roce 2006 zde byl otevřen nový, architek-
tonicky pozoruhodný terminál, stylizovaný 
do tvaru plovoucího žraloka. „Pro cestující 
procházející novým odletovým terminálem 
je hala přestupní stanicí. Je bránou, do 
které se vstoupí po zemi a z níž se odlétne 
na křídlech. Je symbolickou bránou z měs-
ta. Je vítězným obloukem spojení národů 
v  sousedství přilehlého slavkovského bo-
jiště. Jako most přes hranice se klene mo-
hutnou obloukovou konstrukcí, pod níž 
proudí nekonečná řeka cestujících do ne-
jrůznějších destinací celého světa,“ popsal 
stavbu architekta Petra Parolka web Archi-
web.cz. Kapacita terminálu činí 1000 osob 
za hodinu. Slouží pouze pro odlety. Jako pří- 
letová hala slouží původní stavba z 50. let. 

Také naše třetí největší letiště v Ostravě 
pochází z 50. let – první civilní stroj TU 104A 
zde přistál v  říjnu 1959. A rovněž v  roce 
2006 zde byla otevřena nová odbavovací 
hala určená pro odlety.

Poměrně populární letiště v  Karlových 
Varech zažilo nejlepší sezonu v roce 1979, 

kdy zde bylo odbaveno přes 50 tisíc cestu-
jících na vnitrostátních linkách. V roce 1980, 
po prudkém poklesu zájmu o vnitrostátní 
leteckou dopravu, však byl civilní provoz na 
letišti zastaven. Fungoval zde alespoň se-
zonní provoz pro letecké spojení s Prahou. 
V  březnu 2009 zde byla dokončena nová 
futuristická odbavovací hala s  kapacitou 
500 tisíc cestujících ročně. Nejvíce cestu-
jících, 104 469, zde bylo odbaveno v roce 
2013. Architekt Petr Parolek dal terminálu 
futuristickou podobu proudového letadla. 
Hala se v  roce 2009 dostala mezi 15 fina- 
listů soutěže Stavba roku 2009.

Malá mezinárodní letiště se však na 
rozdíl od Prahy potýkají spíše s  úbytkem 
cestujících. Pokusy zavádět mezinárodní 
pravidelné linky po roce 2009 většinou 
narazily na nezájem cestujících – zajímavá 
pro letecké dopravce jsou jen v  turistické 
sezoně. Navzdory těmto zkušenostem 
zhruba před rokem otevřelo nový terminál 
pro 250 tis. cestujících letiště v Pardubicích. 
Příští rok na jaře má být dokončen nový 
terminál na letišti v Plané u Českých Budě-
jovic, které se tak zařadí mezi veřejná mezi- 
národní letiště.

TEXT Jan Ferenc, Martina Svačinová

FOTO Archiv Letiště Praha



Seminář Zdravé a úsporné osvětlení

Hlavními diskutovanými tématy budou:
• vliv světla na zdraví, cirkadiánní rytmy člověka
• denní osvětlení a požadavky na oslunění
• hygienické požadavky na osvětlení
• kvalitní a úsporné osvětlení

Program semináře je zaměřen na zdravotní a kvalitativní aspekty  
osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen 
především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své 
praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, develo- 
peři, vlastníci a správci budov apod. Občerstvení zajištěno.

OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA
Ing. Ondřej Dobisík, Hygienická stanice hl. m. Prahy
Legislativní požadavky na osvětlení, osvědčené a nedoporučené 
postupy, zkušenosti z praxe

INTERDISCIPLINÁRNÍ ASPEKTY KODIFIKACE 
OSLUNĚNÍ VE STAVEBNÍ LEGISLATIVĚ
Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., ČVUT Praha
Příspěvek sumarizuje různé přístupy k problematice oslunění ve 
stavebních předpisech a akcentuje dopady především z pohledu 
urbanistické struktury města, prostorového plánování a udržitelnosti.

KVALITNÍ A ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ
Mgr. Ing. Michal Staša, SEVEn
Doporučené přístupy a kritéria zajišťující kvalitní a úsporné LED 
osvětlení v interiérech.

VÝZNAM HUMAN CENTRIC LIGHTING 
PRO UŽIVATELE BUDOV
Ing. Daniel Novák, Halla
Osvětlení je významným prvkem vybavení budov, které ovlivňuje  
uživatele budov. Správné užívání osvětlení pak může vést 
ke značným úsporám nejen v provozních nákladech budov. Touto 
přednáškou představíme význam správného osvětlení na uživatele 
budov a poukážeme i na souvislosti s ostatními profesemi.

ZDRAVÉ SVĚTLO V BUDOVÁCH – NOVÉ SVĚTELNÉ 
ZDROJE A BIORYTMY ČLOVĚKA
Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.
Přednáška mapuje souvislosti kvantity a kvality světla, denní doby 
a biologických vlivů na lidský organismus, věnuje se problematice 
využití moderních světelných zdrojů (např. LED) a požadavků na regu- 
lace osvětlovacích systémů. To vše s cílem vytvořit zdravé světelné 
prostředí v budovách.

PROGRAM

POŘADATEL: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. a časopis FACILITY MANAGER
BEZPLATNÁ REGISTRACE: redakce@wpevent.cz nebo na telefonu +420 604 269 828

5. března 2019
  9–12 hodin 
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Letiště Praha investuje 
Zvyšující se počty cestujících, nové technologie, ale také například nové bezpeč- 
nostní hrozby ovlivňují chod letiště. Zeptali jsme se Jiřího Krause, místopředsedy 
představenstva Letiště Praha, co všechno to pro letiště znamená z provozního hlediska. 

Jak se pražskému letišti vlastně v loň- 
ském roce dařilo? 
V  roce 2018 jsme odbavili o 9 % cestu-
jících více než v  roce předchozím. Růst 
v  roce 2017 byl dokonce ještě mnohem 
vyšší –  téměř 18%. To samozřejmě klade 
velké nároky na kapacity letiště, které se 
snažíme rozšiřovat. Už v  roce 2016 jsme 
začali s  krátkodobými rozvojovými projek-
ty, které mají rozšířit kapacity letiště v jeho 
stávající podobě. V rámci těchto kroků jsme 
například vloni otevřeli novou centrální  
bezpečnostní kontrolu na Terminálu 2. Ta 
nyní ve špičkách odbaví až o 40 % cestu-
jících více. Otevřeli jsme také nové letadlové 
stání pro dálková letadla s nástupní čekár-
nou na Terminálu 1 nebo velkokapacitní 
karusely na odbavená zavazadla. 

Jak se nárůst počtu cestujících proje-
vuje na službách? 
Rostoucí počet cestujících je samozřej- 
mě znát také na dostupnosti služeb. 
Například v červenci  loňského roku jsme 
v některých dnech zaznamenali zcela vy- 
prodaná parkovací stání. Brzy nato jsme 
ale otevřeli téměř 600 nových parkovacích 
míst, která nám kapacitu na parkovištích 
podstatně zvýšila. V lednu letošního roku 
jsme zase otevřeli novou komerční zónu 
na Terminálu 2, díky které rozšiřujeme 
nabídku obchodů a restaurací. 

Co nového čeká cestující v  letošním 
roce? Jaká místa na letišti se dočkají 
rozšíření?
Pro cestující asi není příliš viditelný pro-
jekt nového depa autocisteren a pro-
duktovodu leteckých pohonných hmot. 
Z pohledu leteckého provozu se však jed-
ná o zcela zásadní stavbu, kterou zpro-
vozníme na konci letošního roku. Běžný 
cestující naopak ocení nové odbavovací 
přepážky na Terminálu 1 i 2 nebo nový 
vzhled a komfort gatů na Terminálu 1. 

Letos jsme zahájili také rozsáhlou rekon-
strukci třídírny zavazadel, která potrvá 
zhruba dva a půl roku. 

Mluvil jste o zvyšování kapacit na 
parkingu. Připravujete v tomto ohledu 
také něco na letošní rok?
Do parkovacích služeb pro cestující in-
vestujeme pravidelně. Nová parkovací 
místa ovšem letos neplánujeme. Zato 
chceme investovat do zvýšení kom-
fortu. Chystáme například investici do 
nového parkovacího systému, který by-
chom měli spustit na konci roku 2019. 
Připravujeme rozšíření některých par-
kovacích míst z 2,4 m na 2,65 m v rámci  
pilotního programu v parkovacím domě  
PC Comfort nebo pořízení dobíjecích 
stanic na elektromobily. 

Kdy se dočkáme nových parkovacích 
míst?
Pravděpodobně nejdříve v  roce 2023, 
kdy bychom podle stávajících plánů 

měli dokončit stavbu nového parko-
vacího domu před Terminálem 2, který 
bude náhradou za stávající parkovací 
dům PA Smart. V  budoucnu by měly 
na letišti vzniknout celkem dva nové 
parkovací domy a my už víme, jak by 
měly vypadat. Přibližně v polovině led-
na jsme totiž vybrali vítěze architek-
tonické soutěže na podobu celého 
veřejného prostoru před rozšířeným 
Terminálem 2. Hlavní součástí projektu 
jsou právě dva nové parkovací domy. 
Na březen chystáme na letišti dokonce 
výstavu těchto vítězných architekto- 
nických návrhů.

Jaké jsou vlastně stávající kapacity 
letiště – a budou stačit?
Stávající kapacitu letiště se nám podaři-
lo zvýšit na přibližně 17 milionů cestu-
jících, což je ovšem číslo, kterého letos 
dosáhneme. Další zvyšování kapacit 
v  rámci současné podoby letiště však 
již není možné, jelikož pro to nemáme 

Nová odletová čekárna otevřená s velkokapacitním stáním v roce 2018
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prostor. Musíme tedy stavět, a proto 
jsme přijali strategii dlouhodobého 
rozvoje. Její součástí jsou rozsáhlé roz-
vojové plány, které obsahují nové stav-
by, jako jsou například paralelní dráha 
nebo rozšířený Terminál 2. 

Proč je výstavba paralelní dráhy tak 
důležitá?
Víme, že cestovní ruch může i nadále růst, 
což je pro Prahu a Českou republiku velmi 
dobrá zpráva. Určitě chceme, aby se ces-
tovní ruch rozvíjel a do Prahy cestovalo 
stále více turistů. Stejně tak chceme, aby 
více létali Češi. To však bude možné jedi- 
ně za předpokladu, když bude mít letiště 
dostatečné kapacity. Již dnes se stává, že 
nemůžeme některým leteckým společnos-
tem nabídnout ty nejatraktivnější časy 
příletů a odletů, o které stojí, protože 
máme plné kapacity přistávací dráhy a víc 
letů se nám na ni ve špičkách už nevejde. 
V konečném důsledku to může znamenat, 
že se letecká společnost rozhodne svou 
linku z Prahy neprovozovat.

Kdy by tedy měla paralelní dráha 
stát?
Podle stávajících plánů bychom s výstav-
bou paralelní dráhy měli začít nejdříve 
v  roce 2023 a dokončena by měla být 
někdy po roce 2026.

O kolik se zvýší kapacity letiště?
Po otevření paralelní dráhy by se kapa- 
cita letiště měla zvýšit maximálně na  
21 milionů odbavených cestujících. 

Nová ranvej ale znamená více hluku 
na letišti.
To je pravda jen částečně. Po zprovoz- 
nění paralelní dráhy uzavřeme stávající 
dráhu 12/30, která vede nad hustě osíd- 
lenými částmi Prahy a Kladna. Výrazně 
se tak uleví přibližně 200 tisícům obyva-
tel. Navíc se díky paralelní dráze uzavře 
provoz letiště v  noci. V  noční době od 
24:00 do 5:29 bude úplně zastaven le-
tecký provoz.

Letiště je velmi specifickým objek-
tem z hlediska bezpečnosti a správy 
budov. Jak eliminujete potenciál 
provozního rizika, např. výpadek 
tepla, elektřiny nebo klimatizace, 
ale také třeba ucpané toalety nebo 
netekoucí vodu?
Mezinárodní letiště významu a velikosti 
Letiště Václava Havla Praha si nemůže 
dovolit výpadky jakéhokoli systému. 
Pouze minuty bez elektřiny totiž mo-
hou mít pro letecký provoz nedozírné 
následky. Máme proto redundantní 
technologie, které zajišťují dodávky 
v  případě výpadků. Například v  oblas-
ti elektrického proudu máme několik 
přívodů a redundantní transformátory. 
V případě, že jeden vypadne, nastupuje 
okamžitě další. Pro úkony na záložních 
systémech máme vlastní technolo- 
gické dispečinky. Během výpadku by 
tak cestující neměl vůbec nic poznat, 
jelikož veškeré systémy jsou během 
několika vteřin automaticky převedeny 
na jiný zdroj. 

Pokud se jedná o údržbu, vše řešíme 
sami v  rámci pohotovosti H24. Z  pohle-
du facility pak outsoursujeme pouze 
úklid. Ovšem s  jednou výjimkou, a tou 
jsou toalety, které jsou důležité a ob- 
zvláště citlivé pro zákaznickou zkuše- 
nost. Zde si tedy chceme udržet maxi- 
mální kontrolu nad kvalitou. 

Bezpečnostní služby a provoz budo- 
vy si tedy zajišťujete sami nebo out-
sourcujete?
Obojí vlastními silami. Bezpečnostní služby 
jsou navíc páteřní organizační jednotky na 
letišti, a to z podstaty bezpečného provozu 
mezinárodního letiště. Bezpečnostní pra-
covníci tvoří dokonce největší organizační 
jednotkou co do počtu zaměstnanců. 

Centrální bezpečnostní kontrola byla otevřena na Terminálu 2 v červnu 2018

LETECTVÍ
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Kolik zaměstnanců se vlastně stará 
o chod letiště? Nemáte problém s je-
jich nedostatkem?
Letiště Praha zaměstnává přes 2600 zaměst-
nanců a najdete u nás opravdu velký počet 
pozic. Jsou to už zmínění bezpečnostní 
pracovníci, provozní pracovníci, údržbáři, 
řemeslníci jako zedníci, elektrikáři, insta-
latéři, ale také kuchaři. Dále tady máme 
specialisty na životní prostředí, právníky, 
stavaře, techniky, IT specialisty a celou řadu 
dalších profesí. Uchazečů o zaměstnání 
je na trhu obecně nedostatek, a my na le-
tišti nabíráme neustále. Pravidelně máme 
vypsáno zhruba 60–70 volných pozic, které 
se neustále obměňují. Vloni se nám podařilo 
nabrat přibližně 300 nových zaměstnanců, 
takže letiště i v tomto ohledu roste.

Jak se vyvíjí zabez
pečení letišť?
Bezpečnost na letišti se pochopitelně ne- 
ustále vyvíjí, a to jednak v  závislosti na 
nových hrozbách a také nových techno- 
logiích a postupech. Ty my neustále testu- 
jeme. Chystáme také zde několik investic,  
například v  roce 2019 to bude pořízení  
tzv. body scannerů do prostoru centrální 
bezpečnostní kontroly na Teminálu 2.

Jakou hrozbu představují třeba drony?
Za posledních zhruba sedm let jsme měli na 
našem letišti přesně čtyři hlášení o pohybu 
dronů bez povolení, takže se zatím jedná  
o ojedinělé případy a rozhodně patříme  
k těm méně ovlivněným letištím. Jak už  
jsem řekl, obecně platí, že letiště opatření 

v oblasti bezpečnosti neustále zlepšuje, a to 
se týká také nepovoleného pohybu dronů. 
Testujeme nové technologie a plánujeme  
v této oblasti velmi brzy také nové investice. 

Na co se mohou cestující těšit nejvíce?
Letiště je především o létání, takže určitě 
hlavně na nové linky a nová letecká spo-
jení do nových destinací. Od června začne 
z Prahy létat pravidelná denní linka do 
Newarku, což je letiště v  blízkosti New 
Yorku. Bude otevřena také nová přímá 
linka do Casablanky, Florencie nebo chor-
vatského Zadaru. Jednáme také o dalších 
nových přímých linkách, které by snad 
letos mohly ještě přibýt. Konečné rozhod-
nutí je však vždy na letecké společnosti.

Plánovaná dostavba Terminálu 2 a paralelní dráha na pražském letišti

TEXT Martina Svačinová  FOTO Archiv Letiště Praha

LETECTVÍ
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Mezi klienty ECS patří Procter & Gamble, Henkel, Pfizer, Primark, 
Honeywell, Amazon nebo Apple.

Tyto mezinárodní korporace kladou velký důraz na to, 
aby jimi využívané prostředí pro zadávání požadavků  
(a také jejich neustálé sledování a vyhodnocování) bylo 
jednotné. Často rovněž vyžadují unifikovaný reporting. Ně-
kteří z klientů proto využívají svá vlastní helpdesková řešení, 
specifické Service Desky, Intranet nebo další software. Stejně 
tak členové ECS na druhé straně používají historicky různé 
softwarové nástroje. Především z těchto důvodů se sdružení 
ECS rozhodlo vypsat standardní výběrové řízení na doda-
vatele jednotné online platformy (service desku), kterou 
bude moci využívat u všech stávajících i nových klientů. Naše 
společnost OKIN FACILITY se do tohoto výběrového řízení 
rovněž přihlásila a následně v něm také tzvítězila. Svou roli  
v tomto úspěchu sehrál fakt, že dlouhodobě využíváme vlast-
ními silami vyvinuté řešení DRIVE!, které neustále zdokonalu-
jeme a nasazujeme u stále více zákazníků. Nyní bude naším 
úkolem toto řešení upravit „na míru“ ECS a poté implemento-
vat u všech jejích členů.

Nově vzniklý Service Desk ponese název ECS Connect a půjde  
o efektivní a výkonný nástroj pro zadávání požadavků (ticketů), 
správu a kontrolu úkonů pravidelně prováděných v rámci služeb  
integrovaného facility managementu.

 
Jaké výhody přinese ECS Connect
zákazníkům?

l zajistí on-line dostupnost 24/7 prostřednictvím webového portá-
lu a mobilní aplikace pro klienty/žadatele a řešitele

l umožňuje zadávat, sledovat a vyhodnocovat všechny aktivity jak 
ze strany klienta, tak dodavatele

l podporuje schvalovací proces všech neplánovaných činností (ad 
hoc žádosti, opravy) v rámci stanovených mezích a kompetencí

l má přizpůsobitelné pracovní postupy (workflow) pro různé typy 
služeb na základě požadavků klienta včetně přechodů procesů, 
časových limitů a zodpovědných osob

l nevyžaduje konkrétní HW nebo SW, pouze prohlížeč a/nebo mo-
bilní telefon

l umožňuje efektivní měření a řízení poskytovaných služeb
l služba je Data Driven

Vítězství našeho řešení a jeho využití v celé klientské síti ECS nás 
nejen velmi těší, ale především potvrzuje správnost našeho strate-
gického rozhodnutí soustředit se v maximální možné míře na proces 
automatizace, digitalizace a využití prvků internetu věcí (IoT). Více  
o procesu digitalizace v OKIN FACILITY se dozvíte na našich stránkách 
www.digitalizace.okinfacility.cz

TEXT  Tomáš Polák, Strategic Business Director CEE v OKIN FACILITY  

FOTO Archiv OKIN FACILITY

Nový ServiceDesk pro evropské
zákazníky sdružení ECS dodá 
OKIN FACILITY

OKIN FACILITY je již přes 10 let členem a spoluvlastníkem sdružení FM poskytovatelů 
ECS (European Customer Synergy). Partnerem ECS je vždy jen jedna privátní společnost  
z každé země na kontinentu, takže rozhodování a také všechny procesy probíhají význam- 
ně rychleji a jednodušeji než ve velkých mezinárodních korporacích. Další z výhod je 
otevřený přístup k velkým zákazníkům. Což v praxi funguje tak, že německá partnerská 
společnost má logicky blíže k centrále mezinárodní firmy, která sídlí například v Düsseldor-
fu. A díky vzájemné spolupráci získá tento přístup i naše společnost. Z tohoto vzájemného 
propojení samozřejmě plynou výhody také pro zákazníky, a to především  pokud se jedná  
o klienty s celoevropskou působností. Při sjednání kontraktu prostřednictvím ECS získá zá- 
kazník jasnou garanci stejné úrovně poskytovaných služeb bez ohledu na to, ve které 
zemi má své pobočky. V rámci České republiky je tímto partnerem společnost  
OKIN FACILITY.

INTEGROVANÝ FM
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l zajistí on-line dostupnost 24/7 prostřednictvím webového portá-
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nejen velmi těší, ale především potvrzuje správnost našeho strate-
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z každé země na kontinentu, takže rozhodování a také všechny procesy probíhají význam- 
ně rychleji a jednodušeji než ve velkých mezinárodních korporacích. Další z výhod je 
otevřený přístup k velkým zákazníkům. Což v praxi funguje tak, že německá partnerská 
společnost má logicky blíže k centrále mezinárodní firmy, která sídlí například v Düsseldor-
fu. A díky vzájemné spolupráci získá tento přístup i naše společnost. Z tohoto vzájemného 
propojení samozřejmě plynou výhody také pro zákazníky, a to především  pokud se jedná  
o klienty s celoevropskou působností. Při sjednání kontraktu prostřednictvím ECS získá zá- 
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se může kdokoli připojit, a zároveň jed-
ním z velkých argumentů pro koncové 
zákazníky je to, že když vám nebude  
koncová firma, která to pro vás dělá,  
vyhovovat, můžete si vybrat jinou, která  
v tom bude pokračovat. Takže je to zároveň  
i motivace pro firmy, aby to dělaly dobře. 
Je to jediná firma na trhu, která to takhle 
má nastavené.  

Ve kterých zemích je Tridium aktivní?   
Já zodpovídám za střední a východ-
ní Evropu, tzn. od České republiky 
po Rusko. V každé zemi s výjimkou 
Rumunska máme lokálního partne- 
ra, lokálního distributora, který je 
schopen ten produkt prodat ať už 
koncovému zákazníkovi, nebo systé- 
movému integrátorovi. A ve všech 

zemích je to dostupné přes honey-
wellské kanály. Pro nás je Honeywell 
zákazníkem, byť je to finálně vlast-
ník, protože jsme nezávislá společ- 
nost. 

TEXT Arnošt Wagner  FOTO Alena Kamas

Společnost Tridium vznikla v USA v roce 
1998 a svou evropskou pobočku založi-
la před devatenácti lety v Británii. Pak 
Honeywell koupil společnost Tridium  
v roce 2005 a ponechal ji v podstatě jako 
nezávislou společnost, tzn. že dodnes 
existuje společnost reprezentující tuto 
značku. 

Na jaké bázi je založena činnost 
společnosti Tridium?
Je to víceméně softwarová společnost, 
protože jejím hlavním produktem je 
software, pod názvem NIAGARA FRAME 
WORK. Je to v podstatě řešení pro in-
tegraci systémů v budovách. Nejprve 
to byla mimo USA pouze britská firma, 
která byla zaměřena hlavně na tamní 
trh, nicméně postupem let – od roku 
2005, kdy společnost koupil Honeywell 
– pokračovala distribuce produktů i do 
dalších zemí. 

Evropské sídlo je tedy v Británii, co 
nastane v případě brexitu? 
V případě, že by nastal tvrdý brexit, 
budou zavedena cla, která by se však  
z velkou pravděpodobností nevztahova-
la na software. Máme ale i hardware, 
takže by se založila evropská pobočka  
v Unii a využívaly se sklady Honeywellu, 
které jsou v Evropě.

Značka není příliš známá na trhu. Má 
to své důvody?
Tridium jako takové převážně spolu- 
pracuje s OEM výrobci, tzn. sama značka 

Tridium není tak moc vidět na trhu, nic-
méně produkt je dostupný přes různé 
firmy, jako například Phoneix Contact, 
Schneider Electric nebo samozřejmě  
i přes samotný Honeywell. Ten nabízí 
produkt přes své kanály, ať už jsou to 
Saia, Trend, Centraline, nebo i přímo di-
vize Honeywellu, která dělá projekty na 
klíč pod označením Honeywell Bulding 
Solutions. Plus pochopitelně i Tridium 
má své externí distributory.

Na jaký segment trhu se primárně 
soustředíte?
Dodnes tvoří 95 % businessu budovy  
/building management systémy/, což je 
největší segment. Nicméně do budouc-
na bychom se chtěli zaměřit především 
na internet věcí, smart city. 

Tedy konkrétně?
Internet věcí – u něj máme velmi dobrou 
podporu, jako jsou protokoly nebo refe- 
renční projekty. Co se týče smart city,  
je vždy trochu otázka, co to přesně 
smart city je. Z pohledu Tridia, smart 
city je integrace systémů v rámci města:  
doprava, veřejné osvětlení nebo bu- 
dovy. Smart city například může být  
i to, že budu z veřejných budov po městě 
sbírat spotřeby a následně je analyzo- 
vat. To se dá také nazvat smart city – jde  
o definici. Je to nadstavba, která umí  
nějakým způsobem sbírat informace.  
My v podstatě máme projekty, u nichž 
jde hlavně o to, že sbíráme data z jed-
notlivých budov, které jsou po městě.  

Buď jsou ve správě města, nebo ve 
správě daného státu. 

Vaši klienti jsou ze státního, nebo 
privátního sektoru?
Tridium nikdy nenabízí projekty pří-
mo, vždycky přes lokální firmy, kterým 
je dodáváno řešení. Naším zákazníkem  
je lokální firma, lokální distributor, který 
to následně v daných státech nabízí svým 
zákazníkům.             

Můžete uvést příklad projektu, na 
kterém pracujete?
Já bych zmínil projekt letiště v Dubaji, 
který běží již řadu let a je rozdělen na 
několik etap. Stavba se průběžně zvětšu-
je, takže se stále přistavuje. Tento projekt 
realizovala lokální pobočka Honeywellu  
v Dubaji a naše společnost Tridium dodáva-
la řešení pro integraci všech systémů.  

V čem je firma jiná oproti konkurenci?
Největší rozdíl je v tom, že když vezmeme 
třeba Siemens, Schneider, nebo samotný 
Honeywell, tak zmiňované firmy chtějí 
dodat vždycky všechno, tzn. od poho-
nu přes senzory až po regulátory, i přes 
určitý software, který je nahoře. Chtějí 
tam pochopitelně dodat jenom svoji 
jednu značku, celý kompletní systém,  
v podstatě na klíč. To vlastně Tridium ani 
neumí, protože ani nemá hardwarové 
prvky. Ale zatímco tyto firmy staví na 
určité uzavřenosti, tzn., že to mohou 
dělat jenom oni, tak Tridium je pravý 
opak. Je to otevřený systém, do kterého 

Letiště v Dubaji je jedním 
z našich největších projektů 
Historicky byla firma Tridium založena jako produkt, který má integrovat různé 
systémy od konkurenčních výrobců, nezávisle na tom, jestli to vyrobí Johnson  
Controls, Schneider, nebo Honeywell. Smyslem je, aby regulátory, které jsou v rámci 
budov, mohly být zaintegrovány do jednotné platformy, z které lze systémy řídit, 
popřípadě nějakým způsobem ovládat.

Ing. Michal Lom

vystudoval obor Inteligentní budovy na 

Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 

V současné době zastupuje společnost 

Tridium v zemích střední a východní 

Evropy. Tridium je součástí společnosti 

Honeywell a vyvíjí integrační platformu 

Niagara Framework, která je určena pro 

aplikace systémů řízení budov, chytrých 

měst a internetu věcí. Zároveň je dok-

torským studentem na Fakultě dopravní 

ČVUT v Praze, kde se věnuje modelování 

chytrých měst pomocí multiagentních 

systémů.          
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se může kdokoli připojit, a zároveň jed-
ním z velkých argumentů pro koncové 
zákazníky je to, že když vám nebude  
koncová firma, která to pro vás dělá,  
vyhovovat, můžete si vybrat jinou, která  
v tom bude pokračovat. Takže je to zároveň  
i motivace pro firmy, aby to dělaly dobře. 
Je to jediná firma na trhu, která to takhle 
má nastavené.  

Ve kterých zemích je Tridium aktivní?   
Já zodpovídám za střední a východ-
ní Evropu, tzn. od České republiky 
po Rusko. V každé zemi s výjimkou 
Rumunska máme lokálního partne- 
ra, lokálního distributora, který je 
schopen ten produkt prodat ať už 
koncovému zákazníkovi, nebo systé- 
movému integrátorovi. A ve všech 

zemích je to dostupné přes honey-
wellské kanály. Pro nás je Honeywell 
zákazníkem, byť je to finálně vlast-
ník, protože jsme nezávislá společ- 
nost. 

TEXT Arnošt Wagner  FOTO Alena Kamas

Společnost Tridium vznikla v USA v roce 
1998 a svou evropskou pobočku založi-
la před devatenácti lety v Británii. Pak 
Honeywell koupil společnost Tridium  
v roce 2005 a ponechal ji v podstatě jako 
nezávislou společnost, tzn. že dodnes 
existuje společnost reprezentující tuto 
značku. 

Na jaké bázi je založena činnost 
společnosti Tridium?
Je to víceméně softwarová společnost, 
protože jejím hlavním produktem je 
software, pod názvem NIAGARA FRAME 
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tegraci systémů v budovách. Nejprve 
to byla mimo USA pouze britská firma, 
která byla zaměřena hlavně na tamní 
trh, nicméně postupem let – od roku 
2005, kdy společnost koupil Honeywell 
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dalších zemí. 

Evropské sídlo je tedy v Británii, co 
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V případě, že by nastal tvrdý brexit, 
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takže by se založila evropská pobočka  
v Unii a využívaly se sklady Honeywellu, 
které jsou v Evropě.

Značka není příliš známá na trhu. Má 
to své důvody?
Tridium jako takové převážně spolu- 
pracuje s OEM výrobci, tzn. sama značka 

Tridium není tak moc vidět na trhu, nic-
méně produkt je dostupný přes různé 
firmy, jako například Phoneix Contact, 
Schneider Electric nebo samozřejmě  
i přes samotný Honeywell. Ten nabízí 
produkt přes své kanály, ať už jsou to 
Saia, Trend, Centraline, nebo i přímo di-
vize Honeywellu, která dělá projekty na 
klíč pod označením Honeywell Bulding 
Solutions. Plus pochopitelně i Tridium 
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Na jaký segment trhu se primárně 
soustředíte?
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nějakým způsobem sbírat informace.  
My v podstatě máme projekty, u nichž 
jde hlavně o to, že sbíráme data z jed-
notlivých budov, které jsou po městě.  
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popřípadě nějakým způsobem ovládat.

Ing. Michal Lom
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Business intelligence a IoT v retailu
Tři příběhy, které vám pomohou zlepšit výkon pomocí dat

BI (z anglického Business Intelligence) vám pomůže učinit důležité rozhodnutí 
při řízení firmy, které byste jinak dělali pouze na základě pocitu nebo omezeného 
množství informací. Využívá k tomu analýzu dat, na základě které pak můžete pre-
dikovat budoucí vývoj. Díky BI uvidíte místa pro zlepšení v reálném čase. Data vám 
pomohou snížit náklady a zvýšit zisk. Jak s daty pracovat a k čemu je můžeme využít, 
nám pomohl zodpovědět Ivo Vedra z BOOT!Q, která se právě BI a IoT věnuje. 

Zvýšení prodejnosti díky lepšímu roz- 
ložení výrobků v regálech – rozložení 
prodejny i produktů s cílem prodat více

Doba, kdy se v retailu používal proprietární pokladní software 
a vedle toho otevřený excel, (kde každý výprodej nebo akci 
prodejci zapisovali  manuálně –  prodejky) se blíží pomalu ke 
svému konci. Přichází nová  doba – digitální. Chytré kamery, 
pokladní systémy a IoT čidla. Skvělým pomocníkem je např. 
Keboola (ETL nástroj), která zpracovává data z různých zdro-

jů (POS, kamery, ERP, reklamní systémy apod.). V kombinaci  
s vizualizačním nástrojem GoodData vám navíc poskytují real-
time přehled. S jejich pomocí můžete získaná data zpracovat  
a vyhodnotit. Nejen vedoucí prodejen, ale i ostatní zaměstnanci  
mohou mít k dispozici veškerá data, a to v rozložení na prodej- 
ny, produkty a prodejce. Každá pobočka (obchod) může mít  
dedikovaný dashboard, kde uvidí měsíční plnění, rating pro- 
dejců, velikost účtenek, kusy na prodejku, sklady, bestsellery  
u sebe a jinde v networku, denní plnění versus plány v reálném 
čase a další metriky.

1
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Chytrý report může poskytnout informace, jako jsou počet 
viděných produktů, doba interakce, míra konverze zobrazení, 
průměrná cena, zisk a mnoho dalších. Na základě těchto infor-
mací je obchodník schopen využít potenciál každé části obcho-
du a ideálně plánovat umístění produktu v regálech.

Snížení personálních nákladů
a optimalizace směn

Jak efektivně plánovat směny svého prodejního týmu?
Na základě návštěvnosti pobočky a algoritmu odrážejícího 

predikci lze snadno vytvořit plán pracovní doby a nastavit ho 
jako součást motivace manažerům obchodů. V tomto konkrét-
ním případě byla použita data z pokladního systému, PeopleSoft  
a Netsuite systémů. Pro zpracování a transformaci dat byla 
použita Keboola a pro jejich zobrazení pak nástroj GoodData.

Výsledkem je úspora 3–8 % personálních nákladů (viz 
obrázek vpravo).

Predikce prodejů na základě 
předpovědi počasí

Vzpomenete si, kolikrát se role počasí diskutovala ve vztahu 
k výsledkům? Hodně často to byl zpětný a spíše intuitivní  
argument. Management se podíval na horší víkendové výsled-
ky a řekl si: jasně, vždyť bylo ošklivě. S Keboola se můžete posu-
nout od intuitivního zpětného pohledu ke zpětnému pohledu 
skrze data, do fáze pohledu přes data do budoucnosti.  

Předpověď prodejů na základě počasí je zajímavý nástroj pro 
FMCG segment. Mnoho produktů, ať už jsou to drinky, mražené 
potraviny, nebo čerstvé potraviny například pro grilování, vyka-
zuje velké výkyvy odbytu. U mraženého zboží například není 
takový problém to kompenzovat zásobou na skladě, ale u čerst-
vých a ultra čerstvých kategorií jde o velkou komplikaci. Když se 
můžeme v tomto ohledu opřít o data a snížit tak míru nejistoty 
a ztrát, je to velmi zajímavá propozice. 2

3

Pro čtenáře časopisu nabízíme business konzultace zdarma. Stačí nás kontaktovat na e-mail ivo.vedra@bootiq.io a do předmětu 
e-mailu napsat „Facility Manager“.
 

TEXT Red.  FOTO Archiv redakce a BOOTIQ



FACILITYMANAGER  1 | 201926

Kulatý stůl – moderátor
Arnošt Wagner

Bezpečnost
budoucnosti

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

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

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

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

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

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

ļ Ing. Tomáš Košina, Project & Facility 
Manager – m2 Real Estate  
Mám zkušenosti jak kancelářských budov, tak 
obchodních center v Praze. Znám problemati-
ku bezpečnosti z vnitřního prostředí v rámci 
správy nemovitosti. Jak již zde zaznělo, jsou 
to dvě roviny. Jedna je zajištění bezpečnosti 
pro nájemce a ochrana kancelářských prostor 
a zároveň zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na pracovišti. Co se týká obchodního centra, 
je fungování provozu založeno na spolupráci 
z bezpečnostní agenturou, přičemž správce 
centra musí řádně nastavit služby tak, aby 
agentura plnila požadované úkoly a zabez-
pečila chod obchodního centra, parkoviště, 
pasáží, kam přichází velké množství různých 
typů návštěvníků. To je dnes poměrně zásadní 
aspekt z hlediska bezpečnosti.
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KULATÝ STŮL

Bezpečnost budoucnosti
Kulatý stůl – moderátor

Arnošt Wagner

KULATÝ STŮL 

Představení účastníků Kulatého stolu:

Ing. Pavel Klimeš, Senior Director, Centre manager CBRE – Obchodní centrum Letňany.
Za správu nemovitostí, resp. obchodních center chápu bezpečnost ve dvou rovinách. Jednak je to bezpečnost nemo-
vitostí a jejich fungování včetně zaměstnanců a nájemníků, tzn. splnění veškerých zákonných podmínek. Druhým 
segmentem jsou návštěvníci OC a riziko, které s tím souvisí, to znamená správné nastavení procesů a pravidel.

JUDr. Václav Dvořák, Senior Key account manager, úsek externích sítí – ČPP 
Věnuji se pojišťovnictví 18 let. Musí být zajištěny všechny náležitosti podle zákona a norem. Jestliže klient požaduje 
pojištění pro případ napadení či terorismu, nejedná se již o standardní pojištění. Zde je potřeba komunikovat s danou 
pojišťovnou, která dle vyhodnocení stanoví podmínky, a na základě toho určí i cenu.
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Majitel objektu chce zajistit kompletní bezpečnost. 
Jak takový proces probíhá?

Pavel Klimeš: Standardní proces je následující  
– a může na něj mít vliv charakter vlastníka. Tím mo-
hou být fond, privátní investor, banka, finanční skupi-
na atd. Správu nemovitosti svěřuje většinou odborné 
společnosti, pokud ji nevykonává sám. To je v ně- 
kterých případech možné, obzvláště u privátních  
investorů. Většinou ji svěřuje odborné společnosti, 
což je asset manager, který řídí strategii a financování 
společnosti, a reálný výkon správy je pak svěřen pro- 
perty manažerské společnosti, která se zodpovídá a je 
řízena asset managerem, a v jeho režimu je nastavení 
procesů řízení správy dané nemovitosti. Součástí řízení 
nemovitosti jsou organizační, technická, provozní, 
ekonomická a finanční, komerční (pronájmy) a mar-
ketingová oblast. Bezpečnost se dělí do dvou okruhů.  
Jednak je to základní nastavení bezpečnosti, která 

vyplývá ze zákona, jako jsou požární a bezpečností 
normy a od nich se odvíjející technologické vybavení 
nemovitosti, stanovení pravidel provozu atd. Podle 
charakteru nemovitosti se potom odvíjí druhý okruh 
bezpečnosti, a tím je řízení jejího provozu. Veškeré  
aspekty bezpečnosti podléhají pravidelné kontrole  
a revizím, případně auditům.

Může někdy docházet ze strany vlastníka k nátlaku na 
property managera?

Musím se přiznat, že já osobně jsem se za celý svůj 
život a za dobu mého působení v property manage-
mentu, kdy jsem se setkal přímo se správou velkého 
množství nemovitostí, a to jak obchodních center, tak 
kancelářských budov, a to hned v několika zemích 
střední Evropy, nikdy nesetkal s tím, že by byla otázka 
bezpečnosti jakýmkoli předmětem nátlaku. Opravdu 
nikdy. Jsem přesvědčen o tom, že naprostou prio- 

ritou všech vlastníků, pro které jsem pracoval, byla 
bezpečnost. Ať už se vyskytl jakýkoli problém, bez-
pečnost byla vždycky na prvním místě – to znamená, 
aby fungovaly bezpečnostní systémy a zabezpečení 
a z toho vyplývající kontroly technologií a procesů, 
které s touto oblastí souvisejí. A kdo za to nese  
zodpovědnost? Zodpovědnost za funkčnost těchto  
systémů standardně nese property manažerská 
společnost, jejímž předmětem je správa dané nemo-
vitosti. Ona je řídí, dozoruje a kontroluje. Nastane-li 
potom nějaký reálný problém, jako například požár 
nebo poškození majetku, zranění či obdobná nešťast-
ná událost, probíhá šetření příčin a zavinění. Může 
se jednat například o technickou závadu, selhání 
lidského faktoru či náhodu, případně další okol- 
nosti, které mohou být příčinou. Manažerská spo- 
lečnost dozoruje servisní společnosti, jako jsou  
bezpečnostní služba či facility společnosti, které pro- 
vádějí reálný servis nebo dozorují technologie a reál-
ně je řídí. Všechny subjekty mají svůj díl odpovědnosti.  
Z toho důvodu se následně provádějí šetření a analý-
za, co bylo příčinou problému. Tito subdodavatelé 
mají zodpovědnost za svěřený úsek a musí být po-
jištěni – toto je podmínka a standard. Musí zde být 
součinnost property manažera, který řídí nemovitost, 
a musí být těsná spolupráce subdodavatelů, kteří 
jednotlivě zodpovídají za dané oblasti. Celý proces 
je postaven na smluvních vztazích a odpovědnosti 
vedoucí na jedné straně od vlastníka až po posled-
ní servisní společnost. Všichni jsme samozřejmě za- 
znamenali případy, jakými byl např. požár obchodního 
centra v Rusku, kde příčinou velkého počtu úmrtí byly 
zatarasené únikové cesty. Proto prevence, kontroly, 
nácviky chování při krizových situacích jsou nezbytnou 
součástí celého procesu. Mělo by tedy být především  
v zájmu vlastníků i všech subjektů, které bezpečnost 
zajišťují, aby byly nalezeny potřebné zdroje na to, aby 
jak technická a technologická vybavenost, procesy 
řízení a organizační schopnosti zajistily bezpečnost 
nemovitostí i všech, kteří se v nich pohybují.

Jaké je to v případě nepředvídatelného nebezpečí 
zvenčí? 

Pavel Klimeš: To je další segment – například terorismus 
a ochrana. Problematika terorismu spadá do druhého 

okruhu vnímání bezpečnosti, související s funkcí dané 
nemovitosti, tj. se zákazníky, jejich chováním, jejich bez-
pečností a ochranou. Nepředvídatelné nebezpečí má 
mnohem širší charakter a závisí na tom, o jaký segment 
trhu se jedná. Pokud někdo pracuje s technologiemi, 
bude se jednat o ochranu duševního vlastnictví – infor-
mací, know-how atd.
A reálná ochrana v obchodních centrech – tzn. reálná 
ochrana jejich návštěvníků. Opět souhlasím s kolegy, že 
nastal obrovský posun v technologiích, které budou hrát 
stále důležitější roli.

Můžete uvést příklad?

Nyní máme nabídku na bezpečnostní technologii, která 
ještě nebyla aplikována v žádném centru v ČR, alespoň 
pokud víme. Měla by být schopna identifikovat například 
nebezpečné předměty, kterým by mohlo být třeba 
odložené zavazadlo v galerii. Prostory jsou sledovány 
bezpečnostními kamerami, které mají software, který 
je chopen na základě definovaného zadání zavazadlo  
identifikovat a nahlásit. Ve chvíli, kdy tam například leží 
déle, než je naprogramovaný stanovený čas, nebo se jed-
ná o předmět umístěný na místě, kde by neměl být. Takže 
tyto technologie se velmi rychle vyvíjejí. Na úkor fyzického 
výkonu osob je sledování technologiemi samozřejmě 
velmi důležité. Je to o sofistikovanosti výkonu dané 
činnosti. Otázka terorismu je citlivá – existují vlastníci,  
u kterých je pojištění proti terorismu nezbytnou součástí 
pojištění nemovitosti. To ovšem není levná záležitost.  
A zejména po 11. září 2000 se naprostá většina vlastníků 
obchodních center přiklonila k pojištění proti terorismu. 
S postupem času, protože se bavíme skutečně o vyšších 
částkách pojistného, tento trend ustoupil a nyní se týká 
především určitého typu nemovitostí, případně v zá- 
vislosti na jejich lokaci. Zda je v centru města, nebo na 
okraji, a také o jaký typ nemovitosti se jedná. Je velmi 
mnoho aspektů, které ovlivňují typ bezpečnostního 
výstupu. To znamená, o jakou aktivitu se jedná, jak je 
důležitá, jaká je pravděpodobnost, že by tam mohl vznik- 
nout problém. Přiznám se, že by to byl ohromný seznam 
aspektů, které to ovlivňují, ale základní je nastavení vlast-
níka. Je li vlastníkem nadnárodní investor, má korporátní 
filozofii a má standardy. A pokud se jedná o privátního 
investora, ten má čistě soukromé finanční zájmy a nemusí 
(není) u něj určena priorita. Ten se samozřejmě bude  
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PhDr. Michal Bavšenkov, člen představenstva Hospodářské komory České republiky          
BezBezpečnost vnímám po 25 letech praxe v businessu  šířeji. Od roku 2011 se navíc snažíme prosadit zákon o bez-
pečnostní činnosti a doufáme, že by se tento zákon mohl letos dostat do Parlamentu ČR. Kromě legislativy řešíme 
zároveň i technické možnosti, které se rychle vyvíjejí, a je třeba na ně reagovat. Je to zajímavý fenomén. Architektura 
zabezpečení se dramaticky mění. Fyzickou bezpečnost čím dál častěji nahrazují technologie, které budou v budoucnu 
významně převažovat nad lidským prvkem. 

Ing. Milan Krása, ředitel divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o.
Pohybuji se v oblasti bezpečnostní kontroly 25 let jako poskytovatel technologií a bezpečnostních řešení pro kon-
trolu osob, zavazadel a zásilek. Ano, technologie dnes nahrazují práci lidí více než kdy dříve. Pomáhají zaznamenávat  
a řešit to, co není v lidských silách. Přesto lidský faktor zůstává nejdůležitější součástí každého bezpečnostního sys-
tému, zároveň ale nejslabší. Na bezpečnost se z hlediska svého oboru dívám dvěma pohledy: bezpečnosti vnější,  
tzn. hrozby směřující z venku dovnitř, a bezpečnosti vnitřní, kdy hrozbou mohou být sami zaměstnanci. Na základě 
vlastních zkušeností pomáhám těm, kteří bezpečnostní otázku bezprostředně řeší, a zároveň hledám řešení, která 
jsou pro klienta nejefektivnější.

Ing. Tomáš Košina, Project & Facility Manager – m2 Real Estate 
Mám zkušenosti jak kancelářských budov, tak obchodních center v Praze. Znám problematiku bezpečnosti z vnitřního 
prostředí v rámci správy nemovitosti. Jak již zde zaznělo, jsou to dvě roviny. Jedna je zajištění bezpečnosti pro nájemce 
a ochrana kancelářských prostor a zároveň zajištění bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. Co se týká obchodního 
centra, je fungování provozu založeno na spolupráci z bezpečnostní agenturou, přičemž správce centra musí řádně 
nastavit služby tak, aby agentura plnila požadované úkoly a zabezpečila chod obchodního centra, parkoviště, pasáží, 
kam přichází velké množství různých typů návštěvníků. To je dnes poměrně zásadní aspekt z hlediska bezpečnosti.
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Majitel objektu chce zajistit kompletní bezpečnost. 
Jak takový proces probíhá?

Pavel Klimeš: Standardní proces je následující  
– a může na něj mít vliv charakter vlastníka. Tím mo-
hou být fond, privátní investor, banka, finanční skupi-
na atd. Správu nemovitosti svěřuje většinou odborné 
společnosti, pokud ji nevykonává sám. To je v ně- 
kterých případech možné, obzvláště u privátních  
investorů. Většinou ji svěřuje odborné společnosti, 
což je asset manager, který řídí strategii a financování 
společnosti, a reálný výkon správy je pak svěřen pro- 
perty manažerské společnosti, která se zodpovídá a je 
řízena asset managerem, a v jeho režimu je nastavení 
procesů řízení správy dané nemovitosti. Součástí řízení 
nemovitosti jsou organizační, technická, provozní, 
ekonomická a finanční, komerční (pronájmy) a mar-
ketingová oblast. Bezpečnost se dělí do dvou okruhů.  
Jednak je to základní nastavení bezpečnosti, která 

vyplývá ze zákona, jako jsou požární a bezpečností 
normy a od nich se odvíjející technologické vybavení 
nemovitosti, stanovení pravidel provozu atd. Podle 
charakteru nemovitosti se potom odvíjí druhý okruh 
bezpečnosti, a tím je řízení jejího provozu. Veškeré  
aspekty bezpečnosti podléhají pravidelné kontrole  
a revizím, případně auditům.

Může někdy docházet ze strany vlastníka k nátlaku na 
property managera?

Musím se přiznat, že já osobně jsem se za celý svůj 
život a za dobu mého působení v property manage-
mentu, kdy jsem se setkal přímo se správou velkého 
množství nemovitostí, a to jak obchodních center, tak 
kancelářských budov, a to hned v několika zemích 
střední Evropy, nikdy nesetkal s tím, že by byla otázka 
bezpečnosti jakýmkoli předmětem nátlaku. Opravdu 
nikdy. Jsem přesvědčen o tom, že naprostou prio- 

ritou všech vlastníků, pro které jsem pracoval, byla 
bezpečnost. Ať už se vyskytl jakýkoli problém, bez-
pečnost byla vždycky na prvním místě – to znamená, 
aby fungovaly bezpečnostní systémy a zabezpečení 
a z toho vyplývající kontroly technologií a procesů, 
které s touto oblastí souvisejí. A kdo za to nese  
zodpovědnost? Zodpovědnost za funkčnost těchto  
systémů standardně nese property manažerská 
společnost, jejímž předmětem je správa dané nemo-
vitosti. Ona je řídí, dozoruje a kontroluje. Nastane-li 
potom nějaký reálný problém, jako například požár 
nebo poškození majetku, zranění či obdobná nešťast-
ná událost, probíhá šetření příčin a zavinění. Může 
se jednat například o technickou závadu, selhání 
lidského faktoru či náhodu, případně další okol- 
nosti, které mohou být příčinou. Manažerská spo- 
lečnost dozoruje servisní společnosti, jako jsou  
bezpečnostní služba či facility společnosti, které pro- 
vádějí reálný servis nebo dozorují technologie a reál-
ně je řídí. Všechny subjekty mají svůj díl odpovědnosti.  
Z toho důvodu se následně provádějí šetření a analý-
za, co bylo příčinou problému. Tito subdodavatelé 
mají zodpovědnost za svěřený úsek a musí být po-
jištěni – toto je podmínka a standard. Musí zde být 
součinnost property manažera, který řídí nemovitost, 
a musí být těsná spolupráce subdodavatelů, kteří 
jednotlivě zodpovídají za dané oblasti. Celý proces 
je postaven na smluvních vztazích a odpovědnosti 
vedoucí na jedné straně od vlastníka až po posled-
ní servisní společnost. Všichni jsme samozřejmě za- 
znamenali případy, jakými byl např. požár obchodního 
centra v Rusku, kde příčinou velkého počtu úmrtí byly 
zatarasené únikové cesty. Proto prevence, kontroly, 
nácviky chování při krizových situacích jsou nezbytnou 
součástí celého procesu. Mělo by tedy být především  
v zájmu vlastníků i všech subjektů, které bezpečnost 
zajišťují, aby byly nalezeny potřebné zdroje na to, aby 
jak technická a technologická vybavenost, procesy 
řízení a organizační schopnosti zajistily bezpečnost 
nemovitostí i všech, kteří se v nich pohybují.

Jaké je to v případě nepředvídatelného nebezpečí 
zvenčí? 

Pavel Klimeš: To je další segment – například terorismus 
a ochrana. Problematika terorismu spadá do druhého 

okruhu vnímání bezpečnosti, související s funkcí dané 
nemovitosti, tj. se zákazníky, jejich chováním, jejich bez-
pečností a ochranou. Nepředvídatelné nebezpečí má 
mnohem širší charakter a závisí na tom, o jaký segment 
trhu se jedná. Pokud někdo pracuje s technologiemi, 
bude se jednat o ochranu duševního vlastnictví – infor-
mací, know-how atd.
A reálná ochrana v obchodních centrech – tzn. reálná 
ochrana jejich návštěvníků. Opět souhlasím s kolegy, že 
nastal obrovský posun v technologiích, které budou hrát 
stále důležitější roli.

Můžete uvést příklad?

Nyní máme nabídku na bezpečnostní technologii, která 
ještě nebyla aplikována v žádném centru v ČR, alespoň 
pokud víme. Měla by být schopna identifikovat například 
nebezpečné předměty, kterým by mohlo být třeba 
odložené zavazadlo v galerii. Prostory jsou sledovány 
bezpečnostními kamerami, které mají software, který 
je chopen na základě definovaného zadání zavazadlo  
identifikovat a nahlásit. Ve chvíli, kdy tam například leží 
déle, než je naprogramovaný stanovený čas, nebo se jed-
ná o předmět umístěný na místě, kde by neměl být. Takže 
tyto technologie se velmi rychle vyvíjejí. Na úkor fyzického 
výkonu osob je sledování technologiemi samozřejmě 
velmi důležité. Je to o sofistikovanosti výkonu dané 
činnosti. Otázka terorismu je citlivá – existují vlastníci,  
u kterých je pojištění proti terorismu nezbytnou součástí 
pojištění nemovitosti. To ovšem není levná záležitost.  
A zejména po 11. září 2000 se naprostá většina vlastníků 
obchodních center přiklonila k pojištění proti terorismu. 
S postupem času, protože se bavíme skutečně o vyšších 
částkách pojistného, tento trend ustoupil a nyní se týká 
především určitého typu nemovitostí, případně v zá- 
vislosti na jejich lokaci. Zda je v centru města, nebo na 
okraji, a také o jaký typ nemovitosti se jedná. Je velmi 
mnoho aspektů, které ovlivňují typ bezpečnostního 
výstupu. To znamená, o jakou aktivitu se jedná, jak je 
důležitá, jaká je pravděpodobnost, že by tam mohl vznik- 
nout problém. Přiznám se, že by to byl ohromný seznam 
aspektů, které to ovlivňují, ale základní je nastavení vlast-
níka. Je li vlastníkem nadnárodní investor, má korporátní 
filozofii a má standardy. A pokud se jedná o privátního 
investora, ten má čistě soukromé finanční zájmy a nemusí 
(není) u něj určena priorita. Ten se samozřejmě bude  
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BezBezpečnost vnímám po 25 letech praxe v businessu  šířeji. Od roku 2011 se navíc snažíme prosadit zákon o bez-
pečnostní činnosti a doufáme, že by se tento zákon mohl letos dostat do Parlamentu ČR. Kromě legislativy řešíme 
zároveň i technické možnosti, které se rychle vyvíjejí, a je třeba na ně reagovat. Je to zajímavý fenomén. Architektura 
zabezpečení se dramaticky mění. Fyzickou bezpečnost čím dál častěji nahrazují technologie, které budou v budoucnu 
významně převažovat nad lidským prvkem. 

Ing. Milan Krása, ředitel divize Rapiscan společnosti PCS spol. s r.o.
Pohybuji se v oblasti bezpečnostní kontroly 25 let jako poskytovatel technologií a bezpečnostních řešení pro kon-
trolu osob, zavazadel a zásilek. Ano, technologie dnes nahrazují práci lidí více než kdy dříve. Pomáhají zaznamenávat  
a řešit to, co není v lidských silách. Přesto lidský faktor zůstává nejdůležitější součástí každého bezpečnostního sys-
tému, zároveň ale nejslabší. Na bezpečnost se z hlediska svého oboru dívám dvěma pohledy: bezpečnosti vnější,  
tzn. hrozby směřující z venku dovnitř, a bezpečnosti vnitřní, kdy hrozbou mohou být sami zaměstnanci. Na základě 
vlastních zkušeností pomáhám těm, kteří bezpečnostní otázku bezprostředně řeší, a zároveň hledám řešení, která 
jsou pro klienta nejefektivnější.

Ing. Tomáš Košina, Project & Facility Manager – m2 Real Estate 
Mám zkušenosti jak kancelářských budov, tak obchodních center v Praze. Znám problematiku bezpečnosti z vnitřního 
prostředí v rámci správy nemovitosti. Jak již zde zaznělo, jsou to dvě roviny. Jedna je zajištění bezpečnosti pro nájemce 
a ochrana kancelářských prostor a zároveň zajištění bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. Co se týká obchodního 
centra, je fungování provozu založeno na spolupráci z bezpečnostní agenturou, přičemž správce centra musí řádně 
nastavit služby tak, aby agentura plnila požadované úkoly a zabezpečila chod obchodního centra, parkoviště, pasáží, 
kam přichází velké množství různých typů návštěvníků. To je dnes poměrně zásadní aspekt z hlediska bezpečnosti.
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chovat jinak. Takže pochopitelně i ze strany vlastníka 
vyplývají určité principy, ale všichni by měli respektovat 
zákonná základní pravidla, která jsou definována.

Jak pomáhat v této souvislosti v osvětě?

Michal Bavšenkov: Bohužel ani na vysokých školách 
není systémové pojetí jednotné a ani stát nemá v po-
jetí evidentně jasno. Kamkoli přijdete, a je jedno,  jestli 
budete v Ostravě, ve Zlíně nebo na Policejní akademii, 
každá škola přistupuje k bezpečnosti jiným způsobem 
– a je to podle mě špatně. V rovině personální je to 
spíše o tom, kam skutečně směřujete, kde toho člověka  
v systému máte a jakou pro něj potřebujete kompetenci. 
Pak byste se měl logicky snažit, aby měl tu nejlepší kvali-
fikaci a fungoval v rámci daného systému co nejlépe. Když 
jsem u objektové ochrany, měl bych začínat z pozice, že 
vím, jaká je bezpečnostní situace, politika, jak funguje 

pojištění, jaká je aktuální legislativa, jaké jsou složky rizik 
atd. Zde by měla vždy proběhnout elementární analý-
za rizik v kompletní škále. V projekčním řízení musím 
zohlednit, jak se ten systém zhruba bude následně cho-
vat. Teprve když to investor odsouhlasí, vybuduji systém 
jako nedělitelnou součást technologie. Ale samozřejmě 
také obsazení konkrétními lidmi včetně jejich kvalifikace, 
výcviku a samozřejmě režimovou stránku věci, která se 
většinou hodně podceňuje. Asi by šlo jednou vydat kni-
hu na téma, jak neskutečná zvěrstva v oblasti bezpečno-
sti lze vidět i u nadnárodních korporací, jakými jsou mo-
bilní operátoři, některé banky, státní podniky atd. Jsem 
rozhodně pro základní rizikovou analýzu a definovanou 
bezpečnostní politiku, pak nějaké projektové řešení  
a následně praktickou implementaci. Tou to samozřej- 
mě nekončí, ale musí se udržovat nějakým způsobem  
v chodu a měla by se postupně periodicky zlepšovat. Celý 
problém je v tom, aby se systém nedegradoval, aby nebyl 

KULATÝ STŮL KULATÝ STŮL 

pouze udržován, ale měl také růstové tendence a reago- 
val na změny nejenom v bezpečnostní situaci. Nejedná 
se jen o problém s legislativou, její dodržení je samozřej- 
mě elementárním stavebním kamenem. Je třeba růst  
v tom smyslu, aby se reagovalo na bezpečnostní situaci  
a na její změny, to už jsou opravdu poměrně náročné věci 
daleko nad minimem, daným legislativou, a to jsem zpět 
u osvěty o profesní kvalifikaci a profesionálním přístupu. 
V systému musí být tedy někdo, kdo je kvalifikovaný, kdo 
tomu opravdu rozumí a kdo dokáže přesvědčit i investora 
nebo provozovatele budovy, že je to tak správně.

Je možné vnímat rozdíl mezi domácím a zahraničním 
provozovatelem objektu?

Tomáš Košina: Přesně, jak to již říkal pan Klimeš, za- 
hraniční investor k tomu má daleko zodpovědnější pří- 
stup než jednotlivec, který má v nemovitosti své vlastní 
peníze a samozřejmě každá jednotlivá investice je pro 
něj zásadní. Kdežto fondům a nadnárodním investičním 
skupinám, které vlastní nemovitostní portfolio, jde 
primárně o bezpečnost. To znamená, že jakákoli inves-
tice z hlediska bezpečnosti v podstatě není problém. 
Co se týká požární bezpečnosti nebo souvisejících rizik 
týkajících se potenciálního terorismu, pravidelně se dě-
lají bezpečnostní audity, z nichž vyplývá i následná im-
plementace moderních technologií. Ve všech moderních 
budovách je dnes kamerový sytém, který je obnovován, 
víceméně se vše obnovuje na IP kamery. Technologie 
jdou dopředu, bezpečnostní velíny jsou mnohem lépe 
vybaveny. Guardi, kteří dělají obchůzky, jsou v perma-
nentním kontaktu s děním v pasáži, můžou tak například 
velmi rychle vytipovat nebezpečná zavazadla. 
Co se týká nájemců, tak v rámci prevence zpravidla 
probíhají bezpečnostní školení. Musí vědět, jak se mají 
zachovat v případě vyhlášení evakuace, existují různé 
kódy, které jsou vyhlašovány v rámci obchodních cen-
ter nebo kancelářských budov. Zástupci nájemců býva-
jí proškoleni, takže na každou mimořádnou situaci by 
měli umět správně reagovat, a potom interně v rámci 
svých firem nebo obchodů organizují dílčí evakuaci. 
Bezpečnostní agentura sama, pokud je k tomu také 
určena, organizuje preventivní školení a prevenci a jed-
nou ročně musí ze zákona každá nemovitost podstoupit 
cvičnou evakuaci, musí o tom být záznam a bývá u ní  
i pověřená osoba, která má na starost prevenci bez-

pečnosti a požární ochrany. Takové cvičné evakuace se 
mohou účastnit hasiči i policie. Já jsem měl to štěstí, že 
jsem vždycky pracoval pro vlastníky, kteří tomu byli velice 
nakloněni a tato preventivní cvičení velmi kvitovali a bylo 
to jen ku prospěchu věci.
Z realitního trhu mám ale i jiné zkušenosti. Tam, kde je 
cílem investora pouze pár let vybírat nájemné a následně 
nemovitost prodat, je jakýkoliv zájem o investice, i když se 
jedná o bezpečnost, velmi malý. Ani preventivní opatření, 
které nejsou nijak nákladné, nebývají v jeho pozornosti.

Jak tedy přesvědčit vlastníka?

Milan Krása: Do určité míry potvrzuji, že záleží na pri-
oritách majitele či odpovědného pracovníka. Možná vás 
to překvapí, ale v poměrně velkém procentu případů 
se setkávám, ať v soukromém či státním sektoru, se za- 
klínadlem: „Neřešitelné, drahé. Tady nemůžeme postavit 
rentgen a rám jako na letišti a každého kontrolovat. 
To by bylo obrovské zdržení.“ Například problemati-
ka řešení veřejných prostranství a objektů s výskytem 
velkého počtu osob, jako jsou obchodní centra, admi- 
nistrativní budovy, stadiony, kongresová centra apod.  
Vy jste, pane Klimeši, zmiňoval, že dnes existuje technolo- 
gie, která dokáže odhalit dlouho ležící opuštěné zava- 
zadlo. Finové například nově vyvinuli unikátní řešení, 
které je specifickým druhem kamerového systému  
a dokáže odhalit, zda procházející osoby mají pod 
oděvem ukryté podezřelé předměty. Dokáže kontrolovat 
osoby, aniž by o tom věděly. To je velmi zajímavá infor-
mace pro centrální pracoviště bezpečnostní agentury. 
Samozřejmě záleží na tom, jak příslušný pracovník s tou-
to informací naloží. 

Nicméně není to levná záležitost.

Milan Krása: Vše je otázkou priorit. Pokud se budeme 
bavit o ceně lidského života, je subjektivně nevyčísli- 
telná – a to i přes fakt, že pojišťovny ji dnes vyčíslit dove-
dou. Druhá věc je čistě ekonomický aspekt. Například 
jakou ztrátu obchodnímu centru způsobí skutečnost, 
že v jeho prostorách dojde k nějakému incidentu? A vů-
bec se nemusí jednat o teroristický útok, ale o incident 
jakéhokoli typu. Zde se dostáváme k možným škodám 
na zdraví, majetku a související újmě na jménu daného 
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chovat jinak. Takže pochopitelně i ze strany vlastníka 
vyplývají určité principy, ale všichni by měli respektovat 
zákonná základní pravidla, která jsou definována.

Jak pomáhat v této souvislosti v osvětě?

Michal Bavšenkov: Bohužel ani na vysokých školách 
není systémové pojetí jednotné a ani stát nemá v po-
jetí evidentně jasno. Kamkoli přijdete, a je jedno,  jestli 
budete v Ostravě, ve Zlíně nebo na Policejní akademii, 
každá škola přistupuje k bezpečnosti jiným způsobem 
– a je to podle mě špatně. V rovině personální je to 
spíše o tom, kam skutečně směřujete, kde toho člověka  
v systému máte a jakou pro něj potřebujete kompetenci. 
Pak byste se měl logicky snažit, aby měl tu nejlepší kvali-
fikaci a fungoval v rámci daného systému co nejlépe. Když 
jsem u objektové ochrany, měl bych začínat z pozice, že 
vím, jaká je bezpečnostní situace, politika, jak funguje 

pojištění, jaká je aktuální legislativa, jaké jsou složky rizik 
atd. Zde by měla vždy proběhnout elementární analý-
za rizik v kompletní škále. V projekčním řízení musím 
zohlednit, jak se ten systém zhruba bude následně cho-
vat. Teprve když to investor odsouhlasí, vybuduji systém 
jako nedělitelnou součást technologie. Ale samozřejmě 
také obsazení konkrétními lidmi včetně jejich kvalifikace, 
výcviku a samozřejmě režimovou stránku věci, která se 
většinou hodně podceňuje. Asi by šlo jednou vydat kni-
hu na téma, jak neskutečná zvěrstva v oblasti bezpečno-
sti lze vidět i u nadnárodních korporací, jakými jsou mo-
bilní operátoři, některé banky, státní podniky atd. Jsem 
rozhodně pro základní rizikovou analýzu a definovanou 
bezpečnostní politiku, pak nějaké projektové řešení  
a následně praktickou implementaci. Tou to samozřej- 
mě nekončí, ale musí se udržovat nějakým způsobem  
v chodu a měla by se postupně periodicky zlepšovat. Celý 
problém je v tom, aby se systém nedegradoval, aby nebyl 

KULATÝ STŮL KULATÝ STŮL 

pouze udržován, ale měl také růstové tendence a reago- 
val na změny nejenom v bezpečnostní situaci. Nejedná 
se jen o problém s legislativou, její dodržení je samozřej- 
mě elementárním stavebním kamenem. Je třeba růst  
v tom smyslu, aby se reagovalo na bezpečnostní situaci  
a na její změny, to už jsou opravdu poměrně náročné věci 
daleko nad minimem, daným legislativou, a to jsem zpět 
u osvěty o profesní kvalifikaci a profesionálním přístupu. 
V systému musí být tedy někdo, kdo je kvalifikovaný, kdo 
tomu opravdu rozumí a kdo dokáže přesvědčit i investora 
nebo provozovatele budovy, že je to tak správně.

Je možné vnímat rozdíl mezi domácím a zahraničním 
provozovatelem objektu?

Tomáš Košina: Přesně, jak to již říkal pan Klimeš, za- 
hraniční investor k tomu má daleko zodpovědnější pří- 
stup než jednotlivec, který má v nemovitosti své vlastní 
peníze a samozřejmě každá jednotlivá investice je pro 
něj zásadní. Kdežto fondům a nadnárodním investičním 
skupinám, které vlastní nemovitostní portfolio, jde 
primárně o bezpečnost. To znamená, že jakákoli inves-
tice z hlediska bezpečnosti v podstatě není problém. 
Co se týká požární bezpečnosti nebo souvisejících rizik 
týkajících se potenciálního terorismu, pravidelně se dě-
lají bezpečnostní audity, z nichž vyplývá i následná im-
plementace moderních technologií. Ve všech moderních 
budovách je dnes kamerový sytém, který je obnovován, 
víceméně se vše obnovuje na IP kamery. Technologie 
jdou dopředu, bezpečnostní velíny jsou mnohem lépe 
vybaveny. Guardi, kteří dělají obchůzky, jsou v perma-
nentním kontaktu s děním v pasáži, můžou tak například 
velmi rychle vytipovat nebezpečná zavazadla. 
Co se týká nájemců, tak v rámci prevence zpravidla 
probíhají bezpečnostní školení. Musí vědět, jak se mají 
zachovat v případě vyhlášení evakuace, existují různé 
kódy, které jsou vyhlašovány v rámci obchodních cen-
ter nebo kancelářských budov. Zástupci nájemců býva-
jí proškoleni, takže na každou mimořádnou situaci by 
měli umět správně reagovat, a potom interně v rámci 
svých firem nebo obchodů organizují dílčí evakuaci. 
Bezpečnostní agentura sama, pokud je k tomu také 
určena, organizuje preventivní školení a prevenci a jed-
nou ročně musí ze zákona každá nemovitost podstoupit 
cvičnou evakuaci, musí o tom být záznam a bývá u ní  
i pověřená osoba, která má na starost prevenci bez-

pečnosti a požární ochrany. Takové cvičné evakuace se 
mohou účastnit hasiči i policie. Já jsem měl to štěstí, že 
jsem vždycky pracoval pro vlastníky, kteří tomu byli velice 
nakloněni a tato preventivní cvičení velmi kvitovali a bylo 
to jen ku prospěchu věci.
Z realitního trhu mám ale i jiné zkušenosti. Tam, kde je 
cílem investora pouze pár let vybírat nájemné a následně 
nemovitost prodat, je jakýkoliv zájem o investice, i když se 
jedná o bezpečnost, velmi malý. Ani preventivní opatření, 
které nejsou nijak nákladné, nebývají v jeho pozornosti.

Jak tedy přesvědčit vlastníka?

Milan Krása: Do určité míry potvrzuji, že záleží na pri-
oritách majitele či odpovědného pracovníka. Možná vás 
to překvapí, ale v poměrně velkém procentu případů 
se setkávám, ať v soukromém či státním sektoru, se za- 
klínadlem: „Neřešitelné, drahé. Tady nemůžeme postavit 
rentgen a rám jako na letišti a každého kontrolovat. 
To by bylo obrovské zdržení.“ Například problemati-
ka řešení veřejných prostranství a objektů s výskytem 
velkého počtu osob, jako jsou obchodní centra, admi- 
nistrativní budovy, stadiony, kongresová centra apod.  
Vy jste, pane Klimeši, zmiňoval, že dnes existuje technolo- 
gie, která dokáže odhalit dlouho ležící opuštěné zava- 
zadlo. Finové například nově vyvinuli unikátní řešení, 
které je specifickým druhem kamerového systému  
a dokáže odhalit, zda procházející osoby mají pod 
oděvem ukryté podezřelé předměty. Dokáže kontrolovat 
osoby, aniž by o tom věděly. To je velmi zajímavá infor-
mace pro centrální pracoviště bezpečnostní agentury. 
Samozřejmě záleží na tom, jak příslušný pracovník s tou-
to informací naloží. 

Nicméně není to levná záležitost.

Milan Krása: Vše je otázkou priorit. Pokud se budeme 
bavit o ceně lidského života, je subjektivně nevyčísli- 
telná – a to i přes fakt, že pojišťovny ji dnes vyčíslit dove-
dou. Druhá věc je čistě ekonomický aspekt. Například 
jakou ztrátu obchodnímu centru způsobí skutečnost, 
že v jeho prostorách dojde k nějakému incidentu? A vů-
bec se nemusí jednat o teroristický útok, ale o incident 
jakéhokoli typu. Zde se dostáváme k možným škodám 
na zdraví, majetku a související újmě na jménu daného 
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provozu, objektu či prostranství. Spočítat následky a nést 
důsledky i jejich dopad na návratnost investic. 

Jak tomu tedy předcházet?

Milan Krása: Jeden zajímavý postřeh. Pane doktore, vy 
jste zmínil absenci legislativy. Samozřejmě máte pravdu. 
Ale otázkou je, zda je k tomu, aby se přijala potřebná bez-
pečnostní opatření, legislativa nezbytně nutná. Jsou lidé, 
kteří, dokud nebude existovat příslušný zákon, nebudou 
dělat nic „i kdyby jim za patami hořelo“. Na druhé straně 
jsou lidé, kteří, ať příslušný zákon v rámci stávající le- 
gislativy existuje nebo ne, řeknou: tohle je přece důležité. 
Jako příklad uvedu zabezpečení letišť. Je to jediná, tak- 
zvaně regulovaná oblast trhu, tzn., že na úrovni EU  
existují přesná nařízení, která definují, jakým způsobem  
a za jakých podmínek má probíhat kontrola cestujících. 
Potud je to naprosto v pořádku. Ale letiště přece není 
pouze kontrola cestujících. Letiště je objekt se všemi 
rysy veřejného prostoru, stejně tak jako administrativní 
budova nebo obchodní centrum. Tam nikdo nenařizuje, 
kde a jaká kontrola musí být prováděna, a přitom z bez-
pečnostního pohledu je mimořádně důležité vědět s do-
statečným předstihem, že se v prostoru vyskytuje člověk, 
který má nekalé úmysly nebo je svým chováním po-
dezřelý. Máme zkušenosti, kdy při epidemii prasečí chřip-
ky bylo prováděno termovizní snímkování všech cestu-
jících, aby se zjistilo, zda někdo nemá zvýšenou teplotu. 
To, že má někdo zvýšenou teplotu, může mít spoustu 
příčin, ale vzhledem k tomuto stavu lze očekávat, že se 
bude chovat nestandardně, ať už stav zapříčinilo cokoli.  
Stejně jako nestandardně odložený předmět, tak i člověk, 
který vykazuje nějaké nestandardní chování, si zaslouží 
mimořádnou pozornost.

Kde jsou hranice přípustné kontroly či sledování 
osob?

Michal Bavšenkov: Rád bych se krátce vyjádřil k tomu, 
co tady zaznělo. Ta věc je složitě definovatelná, protože 
musíte vždy něco upřednostnit. Buď je to absolutní svo-
boda, nebo jistá míra bezpečnosti. A to už jsem opět zpát-
ky u státu, u diskutované legislativy. Protože i když na to 
dosud není speciální platná právní úprava, vždycky může 
být nějaký inteligentní klient, který do toho peníze dá, 
třeba hypermarket nebo banka. Například při přepadení 

banky jsou konsekvenciální ztráty samozřejmě úplně jiné 
než to, že se tam někdo pokusí odcizit nějaké peníze. 
Průměrná ztráta banky při loupežném přepadení může 
být kolem 170 tisíc korun, negativní dopad do image  
banky však může stát mnohem více. Něco jiného je, když 
přepadnete balisticky odolný transport na ulici – je v něm 
80–150 milionů nebo někdy také 300–400 milionů korun, 
pokud se trefíte. Je myslím zřejmé, kde je větší riziko.  Jed-
ním determinantem je trh či potřeba a druhým legislativa. 
Bylo by vhodné, kdyby existovaly jasné definice pro osoby, 
objekty, podniky či stát i v jiných oblastech, než je jenom ta 
požární nebo týkající se bezpečnosti práce. Nejenom proto, 
že my z pohledu businessu budeme rádi, protože ta nejasná 
hranice nakonec tvoří náš trh, ale zejména proto, že ochra-
na je nutná zejména v dalších, specifických situacích. Dám  
znovu příklad: ukázka školky nebo školy, tam by mělo být 
jednoznačně určeno ze strany státu, jakým způsobem se 
mají chránit. Když jsem u těch školek, tak je legislativní situ-
ace docela zajímavá. Protože dneska existují vyhlášky, kte- 
ré se týkají prevence ve školách a předepisují, jak ji máte mít 
zabezpečenou. Když k té vyhlášce dáte tu, týkající se požární 
ochrany, zjistíte, že si odporují v řadě věcí. Takže je otázka, 
kterou z těch vyhlášek chcete naplnit, ale dohromady to 
nejde. To jsou takové úsměvné excesy. Stát by měl být osví- 
cený a v tomto se chovat líp. Co si myslím, když se bavíme 
o budoucnosti, a co mi tady schází, je balance mezi státem 
a komerčním sektorem, protože mně dneska připadne, že 
stát pouze omezuje svobody, a to čím dál víc a častěji. Ničím 
nám to nevynahrazuje, a naopak třeba v bezpečnosti jsme 
na tom vlastně hůře než v minulosti, kdy jsme byli samo-
statní třeba v potravinové bezpečnosti, všichni jsme věděli, 
jak fungovala civilní obrana, která dneska nefunguje, atd. To 
jsou myslím věci, které by se měly vracet a které by měl stát 
řešit přednostně, nejen legislativu, ale nastavení priorit 
obecně. Když tady zaznívaly příklady, tak u hypermarketů  
a tržišť je dnes moderním tématem soft target – měkké 
cíle. I k tomu bychom měli logicky nějakým cílem smě- 
řovat, a nejenom cestou kvalifikovaných nebo osvícených 
klientů, kteří to vyžadují a budou to vyžadovat. Je v tom 
samozřejmě i marketingový rozměr, protože pokud se 
nedej bože něco stane v hypermarketu, tak samozřejmě 
utrpí moje obchodní pověst a pravděpodobně budu 
těžko budovat svoji pověst zpět. Určitě by měl tuhle věc  
v minimálních standardech nastavovat stát, stejně jako to 
nastavil třeba u požární ochrany (systémy EPS, nouzové 
východy, značení...).

Jak vnímáte tuto skutečnost?

Václav Dvořák: Každý by měl mít povinnost chránit 
svůj majetek anebo alespoň bránit škodám ve prospěch 
třetích osob. Tady už zaznělo od pana Klimeše a od 
pana Bavšenka, že spousta firem se to snaží outsourco-
vat na někoho jiného, a potom by chtěly plnění z jejich 
odpovědnosti. To samozřejmě do jisté míry možné je, 
ale subjekt, který to má na starost a který to má v pop-
isu práce, předmětu činnosti, pokud všechno dodrží, 
potom zodpovědný není, tzn., že z jeho pojištění by 
krytí případné škody jít nemohlo. Potom i ten subjekt 
samotný, který se snažil krýt svoje škody subdodávkami  
a z pojištění subdodavatelů, tak pokud tam není poruše-
na odpovědnost, zůstává to stejně na něm. To znamená, 
že je potřeba mít kryty jak subdodávky, jednotlivé čin-
nosti, které jsou tam obsaženy, a je také povinen, nebo 
by měl být povinen, pokud není schopen tu škodu sám 
nahradit, si to sám pojistit. Dám příklad: Já vám slíbím, 
že budu chránit váš objekt proti krádeži, a budu mít vy-
jmenované činnosti ve smlouvě, které jsem povinen 
dodržet. Já je všechny dodržím, a přesto se tam něco 
stane. Tzn., že z mojí odpovědnosti si nic nevezmete, pro-
tože já jsem se choval naprosto v souladu s tím, na čem 
se domluvili, a přesto se to stalo. Potom je to už na vás. 
Tady je myslím vždycky potřeba specifikovat, co se může 
stát, na co se chci pojistit, co jsem schopen unést, co jsem  
schopen přenést na subdodávky a co jsem povinen 
nést z vlastní odpovědnosti. Zase dám příklad: sklad 
pneumatik – je tam nějaká ostraha, která hlídá kamiony  
a celý objekt. Objekt je oplocený, ostraha ho kontroluje 
přesně podle rozpisu, obchází objekt každých 30 minut, 
pípá si na všech stanovištích, aby bylo prokazatelné, že  
tam prošla. No a přesto se ze skladu ztratí pneumatiky  
za 10 milionů korun. Teď chce firma samozřejmě nahradit 
škodu po agentuře, která v areálu hlídá. Firma se brání, že 
ona všechny činnosti, které měla splnit, provedla. A teď se 
jedná o to, zda za to může firma, která prováděla ostrahu, 
nebo jestli za to může firma, která vlastní objekt a která 
provozuje tuto činnost. Tady je vždy potřeba zjistit, kde ta 
odpovědnost skutečně leží. Tzn. je potřeba vědět, jak se to 
zboží ztratili, jakým způsobem k tomu došlo. Rozhodnout, 
kdo za to nese zodpovědnost, a z jeho pojištění by to po-
tom šlo. Není to nikdy jednoduchá otázka a nelze říci: já tady 
mám ostrahu objektu, ona je pojištěná a já nemusím nic, 
protože jsem to přenesl na ni. Takhle to prostě řešit nelze.  

 Můžeme uvést dalších příklady?

Milan Krása: V oblasti bezpečnosti je vyprávění „veselých 
příběhů z natáčení“ obtížné. Potřebujete k němu souhlas 
majitele objektu. V některých případech je zveřejňování 
informací výslovně nežádoucí. 

Jak takový proces zásahu prakticky vypadá?

Tomáš Košina: Já můžu jenom říci, že se to v našich 
podmínkách víceméně týká osob bez domova a pod-
napilých spoluobčanů, kteří jsou lehce odhalitelní. 
Krádeže jsou samozřejmě na denním programu. Každý 
retailový řetězec to řeší po svém, menší nájemní jednot-
ky interní zabezpečení nemají, spoléhají se na součin-
nost obchodního centra. Nicméně v polovině případů 
zloděj unikne nebo je to organizovaná skupina. Ale ji-
nak má ostraha všechno pod kamerami, vytipuje si cho-
vání v pasáži nebo dostává impuls od prodavaček, které 
zloděje už znají. Velín vyšle na místo jednoho nebo 
dva obchůzkáře, monitoring probíhá z velína, ten je 
okamžitě ve spojení s městskou policií. Kooperace bez-
pečnostních agentur a policie funguje zpravidla velmi 
dobře. Samozřejmě je to o nastavení a prevenci. Mám 
zkušenost, že hlídky víceméně fungují rychle, ostraha 
většinou dokáže dotyčného zadržet a předat hlídce. 
Řešil jsem situaci, kdy maskovaný muž v noci v zimě  
v bílém malířském obleku vběhl na parkoviště, páčidlem 
vylomil platební terminál a vybral hotovost. O tom 
ale bezpečnostní agentura hned věděla, kontaktovala 
policii a v krátkém čase byl muž dopaden.   

Jak vidíte budoucnost v oblasti bezpečnosti ze svého 
pohledu?

Václav Dvořák: Pojišťovna vždycky reaguje na poža-
davek trhu, tzn., že pojišťovna dopředu nic nepředjímá, 
samozřejmě se snaží analyzovat situace, kde nebezpečí 
hrozí, a případně nabízí takovou službu, aby s tím třeba 
přišla jako první a byl o to zájem. Ale jinak jde v podstatě 
v závěsu, tzn., že vytváří produkty v závislosti na tom, 
jaká je poptávka a potřeba. My můžeme těžko předjímat,  
co se bude dít, vždycky reagujeme až na základě toho, 
co se děje. Je to obchodní firma, která samozřejmě musí 
prodávat takové produkty, o které bude zájem. Pokud  
o ně zájem nebude, jenom tvorba toho produktu a všeho 
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provozu, objektu či prostranství. Spočítat následky a nést 
důsledky i jejich dopad na návratnost investic. 

Jak tomu tedy předcházet?

Milan Krása: Jeden zajímavý postřeh. Pane doktore, vy 
jste zmínil absenci legislativy. Samozřejmě máte pravdu. 
Ale otázkou je, zda je k tomu, aby se přijala potřebná bez-
pečnostní opatření, legislativa nezbytně nutná. Jsou lidé, 
kteří, dokud nebude existovat příslušný zákon, nebudou 
dělat nic „i kdyby jim za patami hořelo“. Na druhé straně 
jsou lidé, kteří, ať příslušný zákon v rámci stávající le- 
gislativy existuje nebo ne, řeknou: tohle je přece důležité. 
Jako příklad uvedu zabezpečení letišť. Je to jediná, tak- 
zvaně regulovaná oblast trhu, tzn., že na úrovni EU  
existují přesná nařízení, která definují, jakým způsobem  
a za jakých podmínek má probíhat kontrola cestujících. 
Potud je to naprosto v pořádku. Ale letiště přece není 
pouze kontrola cestujících. Letiště je objekt se všemi 
rysy veřejného prostoru, stejně tak jako administrativní 
budova nebo obchodní centrum. Tam nikdo nenařizuje, 
kde a jaká kontrola musí být prováděna, a přitom z bez-
pečnostního pohledu je mimořádně důležité vědět s do-
statečným předstihem, že se v prostoru vyskytuje člověk, 
který má nekalé úmysly nebo je svým chováním po-
dezřelý. Máme zkušenosti, kdy při epidemii prasečí chřip-
ky bylo prováděno termovizní snímkování všech cestu-
jících, aby se zjistilo, zda někdo nemá zvýšenou teplotu. 
To, že má někdo zvýšenou teplotu, může mít spoustu 
příčin, ale vzhledem k tomuto stavu lze očekávat, že se 
bude chovat nestandardně, ať už stav zapříčinilo cokoli.  
Stejně jako nestandardně odložený předmět, tak i člověk, 
který vykazuje nějaké nestandardní chování, si zaslouží 
mimořádnou pozornost.

Kde jsou hranice přípustné kontroly či sledování 
osob?

Michal Bavšenkov: Rád bych se krátce vyjádřil k tomu, 
co tady zaznělo. Ta věc je složitě definovatelná, protože 
musíte vždy něco upřednostnit. Buď je to absolutní svo-
boda, nebo jistá míra bezpečnosti. A to už jsem opět zpát-
ky u státu, u diskutované legislativy. Protože i když na to 
dosud není speciální platná právní úprava, vždycky může 
být nějaký inteligentní klient, který do toho peníze dá, 
třeba hypermarket nebo banka. Například při přepadení 

banky jsou konsekvenciální ztráty samozřejmě úplně jiné 
než to, že se tam někdo pokusí odcizit nějaké peníze. 
Průměrná ztráta banky při loupežném přepadení může 
být kolem 170 tisíc korun, negativní dopad do image  
banky však může stát mnohem více. Něco jiného je, když 
přepadnete balisticky odolný transport na ulici – je v něm 
80–150 milionů nebo někdy také 300–400 milionů korun, 
pokud se trefíte. Je myslím zřejmé, kde je větší riziko.  Jed-
ním determinantem je trh či potřeba a druhým legislativa. 
Bylo by vhodné, kdyby existovaly jasné definice pro osoby, 
objekty, podniky či stát i v jiných oblastech, než je jenom ta 
požární nebo týkající se bezpečnosti práce. Nejenom proto, 
že my z pohledu businessu budeme rádi, protože ta nejasná 
hranice nakonec tvoří náš trh, ale zejména proto, že ochra-
na je nutná zejména v dalších, specifických situacích. Dám  
znovu příklad: ukázka školky nebo školy, tam by mělo být 
jednoznačně určeno ze strany státu, jakým způsobem se 
mají chránit. Když jsem u těch školek, tak je legislativní situ-
ace docela zajímavá. Protože dneska existují vyhlášky, kte- 
ré se týkají prevence ve školách a předepisují, jak ji máte mít 
zabezpečenou. Když k té vyhlášce dáte tu, týkající se požární 
ochrany, zjistíte, že si odporují v řadě věcí. Takže je otázka, 
kterou z těch vyhlášek chcete naplnit, ale dohromady to 
nejde. To jsou takové úsměvné excesy. Stát by měl být osví- 
cený a v tomto se chovat líp. Co si myslím, když se bavíme 
o budoucnosti, a co mi tady schází, je balance mezi státem 
a komerčním sektorem, protože mně dneska připadne, že 
stát pouze omezuje svobody, a to čím dál víc a častěji. Ničím 
nám to nevynahrazuje, a naopak třeba v bezpečnosti jsme 
na tom vlastně hůře než v minulosti, kdy jsme byli samo-
statní třeba v potravinové bezpečnosti, všichni jsme věděli, 
jak fungovala civilní obrana, která dneska nefunguje, atd. To 
jsou myslím věci, které by se měly vracet a které by měl stát 
řešit přednostně, nejen legislativu, ale nastavení priorit 
obecně. Když tady zaznívaly příklady, tak u hypermarketů  
a tržišť je dnes moderním tématem soft target – měkké 
cíle. I k tomu bychom měli logicky nějakým cílem smě- 
řovat, a nejenom cestou kvalifikovaných nebo osvícených 
klientů, kteří to vyžadují a budou to vyžadovat. Je v tom 
samozřejmě i marketingový rozměr, protože pokud se 
nedej bože něco stane v hypermarketu, tak samozřejmě 
utrpí moje obchodní pověst a pravděpodobně budu 
těžko budovat svoji pověst zpět. Určitě by měl tuhle věc  
v minimálních standardech nastavovat stát, stejně jako to 
nastavil třeba u požární ochrany (systémy EPS, nouzové 
východy, značení...).

Jak vnímáte tuto skutečnost?

Václav Dvořák: Každý by měl mít povinnost chránit 
svůj majetek anebo alespoň bránit škodám ve prospěch 
třetích osob. Tady už zaznělo od pana Klimeše a od 
pana Bavšenka, že spousta firem se to snaží outsourco-
vat na někoho jiného, a potom by chtěly plnění z jejich 
odpovědnosti. To samozřejmě do jisté míry možné je, 
ale subjekt, který to má na starost a který to má v pop-
isu práce, předmětu činnosti, pokud všechno dodrží, 
potom zodpovědný není, tzn., že z jeho pojištění by 
krytí případné škody jít nemohlo. Potom i ten subjekt 
samotný, který se snažil krýt svoje škody subdodávkami  
a z pojištění subdodavatelů, tak pokud tam není poruše-
na odpovědnost, zůstává to stejně na něm. To znamená, 
že je potřeba mít kryty jak subdodávky, jednotlivé čin-
nosti, které jsou tam obsaženy, a je také povinen, nebo 
by měl být povinen, pokud není schopen tu škodu sám 
nahradit, si to sám pojistit. Dám příklad: Já vám slíbím, 
že budu chránit váš objekt proti krádeži, a budu mít vy-
jmenované činnosti ve smlouvě, které jsem povinen 
dodržet. Já je všechny dodržím, a přesto se tam něco 
stane. Tzn., že z mojí odpovědnosti si nic nevezmete, pro-
tože já jsem se choval naprosto v souladu s tím, na čem 
se domluvili, a přesto se to stalo. Potom je to už na vás. 
Tady je myslím vždycky potřeba specifikovat, co se může 
stát, na co se chci pojistit, co jsem schopen unést, co jsem  
schopen přenést na subdodávky a co jsem povinen 
nést z vlastní odpovědnosti. Zase dám příklad: sklad 
pneumatik – je tam nějaká ostraha, která hlídá kamiony  
a celý objekt. Objekt je oplocený, ostraha ho kontroluje 
přesně podle rozpisu, obchází objekt každých 30 minut, 
pípá si na všech stanovištích, aby bylo prokazatelné, že  
tam prošla. No a přesto se ze skladu ztratí pneumatiky  
za 10 milionů korun. Teď chce firma samozřejmě nahradit 
škodu po agentuře, která v areálu hlídá. Firma se brání, že 
ona všechny činnosti, které měla splnit, provedla. A teď se 
jedná o to, zda za to může firma, která prováděla ostrahu, 
nebo jestli za to může firma, která vlastní objekt a která 
provozuje tuto činnost. Tady je vždy potřeba zjistit, kde ta 
odpovědnost skutečně leží. Tzn. je potřeba vědět, jak se to 
zboží ztratili, jakým způsobem k tomu došlo. Rozhodnout, 
kdo za to nese zodpovědnost, a z jeho pojištění by to po-
tom šlo. Není to nikdy jednoduchá otázka a nelze říci: já tady 
mám ostrahu objektu, ona je pojištěná a já nemusím nic, 
protože jsem to přenesl na ni. Takhle to prostě řešit nelze.  

 Můžeme uvést dalších příklady?

Milan Krása: V oblasti bezpečnosti je vyprávění „veselých 
příběhů z natáčení“ obtížné. Potřebujete k němu souhlas 
majitele objektu. V některých případech je zveřejňování 
informací výslovně nežádoucí. 

Jak takový proces zásahu prakticky vypadá?

Tomáš Košina: Já můžu jenom říci, že se to v našich 
podmínkách víceméně týká osob bez domova a pod-
napilých spoluobčanů, kteří jsou lehce odhalitelní. 
Krádeže jsou samozřejmě na denním programu. Každý 
retailový řetězec to řeší po svém, menší nájemní jednot-
ky interní zabezpečení nemají, spoléhají se na součin-
nost obchodního centra. Nicméně v polovině případů 
zloděj unikne nebo je to organizovaná skupina. Ale ji-
nak má ostraha všechno pod kamerami, vytipuje si cho-
vání v pasáži nebo dostává impuls od prodavaček, které 
zloděje už znají. Velín vyšle na místo jednoho nebo 
dva obchůzkáře, monitoring probíhá z velína, ten je 
okamžitě ve spojení s městskou policií. Kooperace bez-
pečnostních agentur a policie funguje zpravidla velmi 
dobře. Samozřejmě je to o nastavení a prevenci. Mám 
zkušenost, že hlídky víceméně fungují rychle, ostraha 
většinou dokáže dotyčného zadržet a předat hlídce. 
Řešil jsem situaci, kdy maskovaný muž v noci v zimě  
v bílém malířském obleku vběhl na parkoviště, páčidlem 
vylomil platební terminál a vybral hotovost. O tom 
ale bezpečnostní agentura hned věděla, kontaktovala 
policii a v krátkém čase byl muž dopaden.   

Jak vidíte budoucnost v oblasti bezpečnosti ze svého 
pohledu?

Václav Dvořák: Pojišťovna vždycky reaguje na poža-
davek trhu, tzn., že pojišťovna dopředu nic nepředjímá, 
samozřejmě se snaží analyzovat situace, kde nebezpečí 
hrozí, a případně nabízí takovou službu, aby s tím třeba 
přišla jako první a byl o to zájem. Ale jinak jde v podstatě 
v závěsu, tzn., že vytváří produkty v závislosti na tom, 
jaká je poptávka a potřeba. My můžeme těžko předjímat,  
co se bude dít, vždycky reagujeme až na základě toho, 
co se děje. Je to obchodní firma, která samozřejmě musí 
prodávat takové produkty, o které bude zájem. Pokud  
o ně zájem nebude, jenom tvorba toho produktu a všeho 
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s tím souvisejícího je nesmírně drahá. Pokud by vytváře-
la nějaký produkt, o který by mezi klienty nebyl zájem, 
potom by vyhodila peníze do vzduchu. To je přesně 
důvod, proč pojišťovna reaguje až na požadavky trhu, 
tzn., že když se vynoří nějaký požadavek, pojišťovna 
ho zhodnotí z hlediska pojistné matematiky – kolik by 
to mělo stát, jaké tam nese riziko atd. – a na základě 
toho stanoví cenu a případné pojistné podmínky. 
Nesnaží se vyvíjet dopředu nějaké modely.    

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

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

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

Máte nějaké osobní přání z oblasti bezpečnosti?

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

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

To už ale může být tématem pro následující setkání!
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Arnošt Wagner

Bezpečnost
budoucnosti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Máte nějaké osobní přání z oblasti bezpečnosti?

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

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

To už ale může být tématem pro následující setkání!
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Vyplatí se ještě investovat do
nemovitostí?
Kam směřuje ekonomika v následujícím období a co můžeme očekávat na trhu?
zeptali jsme se na odpověď pana Tewfika Sabonguiho, ředitele společnosti Colliers.

Vy mi umíte doporučit, kam investovat?
Ano, investovat do nemovitostí je stále 
výhodné. Je tam návratnost, jistota. 
Možná tam není tak rychlá likvidita jako 
u cenných papírů nebo jiných finančních 
instrumentů, ale je tam jistota. Pokud má 
daná nemovitost určité specifikace a spl- 
ňuje klíčová kritéria, tak se historicky 

ukázalo, že ceny rostly a málokdy klesa-
ly, a ve srovnání s jinými hlavními městy 
v Evropě máme stále co dohánět.

Můžete řici, co můžeme v roce 2019 na 
trhu očekávat?
To je běžná otázka a pomohlo by někdy mít 
křišťálovou kouli.☺ Výhled je ale víceméně 

pozitivní. Zpracovali jsme analýzu, dle 
které vyplývá, že v ČR můžeme očekávat 
stabilní trh, a pokud nebude německá 
ekonomika stagnovat, můžeme dokonce 
i pokračovat v  růstu. Zaznamenáme 
určitý vývoj hlavně v kancelářském a lo- 
gistickém segmentu, ale i v  hotelové 
oblasti. Tady je stále spousta zájemců, 
kteří chtějí kupovat hotely, převážně 
tedy v  Praze. Aktivity v  logistické oblas-
ti očekáváme napříč celou republikou. 
Tam je důležité, aby areály byly v daných 
lokalitách na hlavních tazích, aby byla 
dostupnost i pracovní sily, ale samozřej- 
mě některé kraje jsou na tom hůř. Aktivní 
z hlediska kancelářské poptávky a nabídky 
budou především opět Praha a Brno, ale 
můžeme očekávat aktivity i v  Plzni a vý- 
hledově i v Ostravě. Věříme tomu, že in-
vestice budou pokračovat, ale setkáváme 
se s  problémem, že poptávka převyšuje 
nabídku.

Máme se bát krize?
Krize se nebojíme, nemyslíme si, že se 
něco zásadního stane za období 2019 
a 2020, ale samozřejmě nevíme, co se 
stane globálně.

O brexitu se ví – a s tím se i nějak kalku-
luje, ale jaké dopady to má, to nikdo neví, 
a ani hlavně nikdo neví, jestli bude bre- 
xit. Já osobně si myslím, že kdyby brexit 
nastal, kontinentální Evropa z toho bude 
benefitovat. Spousta firem, které dnes 
sídlí v UK, nebude moci úplně pokračovat 
v  UK z  různých důvodu a budou muset 
být v EU. Tím pádem můžeme očekávat, 
že řada společností se bude stěhovat 
zpět do Evropské unie. 

Kdyby brexit nenastal, tak se nic moc 
nemění. Nevidím důvod teď panikařit, 
jestli má přijít recese, a my můžeme 
mírnou recesi očekávat, tak ten dopad 
nebude okamžitý, věci dobíhají. Rok 
2019 bude bez výrazných výkyvů a v roce 
2020 možná zaznamenáme zpomalení.

Tewfik Sabongui

PROPERTY MANAGEMENT
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„Kdyby nebyly problémy, byli
bychom bez práce,“ říká Matyáš
Procházka z Colliers.
Začněme od nejjednodušší otázky – co 
je to property management?
To není zrovna nejjednodušší otázka... 
Definic je celá řada, ale ta, kterou mám 
já osobně nejraději, je asi tato. Property 
management budov je o problémech, se  
kterými se lze setkat při  provozu komer- 
čních nemovitostí – jejich řešení a pokud 
možno jejich předcházení. 

Kdyby nebyly problémy, byli bychom 
bez práce. Nicméně problémy nebo tenzní 
situace v  životě nemovitostních projektů 
nastávají, a proto jsme na scéně my. 

Škála toho, co řešíme, je velmi pestrá.  
Začíná to tím, že někomu je horko a ně-
komu zima. To je asi vůbec nejčastější 
problematický segment. Ale řešíme i věci 
zásadnější. Když někomu funguje byznys, 
musíme ho přestěhovat do většího nebo 
mu navrhnout optimalizaci prostor. Když 
někdo neplatí, musíme vědět proč a přinést 
řešení. Když dodavatelé nefungují dobře, 
musíme je motivovat k  lepšímu výkonu 
nebo je vyměnit. Ale hlavně musíme vědět, 
co se na objektu děje, kdo ho využívá,  
jaké starosti jednotliví nájemci, dodavatelé 
i klienti řeší. Protože jenom tak lze nemo- 
vitost řídit efektivně. 
Tady trochu odbočím a jen stručně 
vysvětlím, jak management budov fun-
guje. Obvykle se jedná o třístupňový 
systém řízení. Facility management je 
složkou, která se primárně zabývá tech-
nickou správou nemovitosti. Property 
management je hierarchicky nad faci- 
lity managementem. Kromě dohledu nad  
jeho řádným výkonem má na starost  
administrativně-finanční řízení budov. Nad 
property manažery jsou zástupci asset ma- 
nagementu, kteří se zabývají strategickým 
řízením budovy, projednáváním nájemních 
smluv a další agendou spojenou s  celko- 
vým obchodním směřováním projektu. 

Jak vidno, každá z uvedených výkonných 
složek má rámec, ve kterém se pohybuje, 
plus kompetence. 

Jak se stanovují jednotlivé role a kom-
petence?
Všechno se odvíjí od vlastníka budovy, 
který je hybatelem projektu. Je to on, kdo 
si vybírá své subdodavatele. Standardní 
model je ten, že vlastník si vybere pro- 
perťáka a properťák vybere a vlastníkovi 
doporučí faciliťáka. Co se týče rozdělení 

kompetencí, facilitka je má dány. Stará  
se o technickou správu budovy – aby to-
pila, aby chladila, byla čistá, bezpečná, 
měla platné revize apod. 

Pak následuje property management, 
jehož hranice jsou méně ostré. Některý 
vlastník předpokládá širší pojetí property 
managementu, některý vlastník má naopak  

Matyáš Procházka
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PROPERTY MANAGEMENT

přesně definováno, které služby a které je-
jich segmenty do property managementu 
spadají. Hodně proto závisí na tom, jak je 
nastavený vlastník, jak je nastavený pro- 
perty manager a jak jsou schopni se dohod-
nout. Není to ale tak přehledně oddělené 
jako facilitka, která má jednoznačně danou 
náplň, kompetence, povinnosti, responzi- 
bilitu. Tam je to jednoznačné. Ale property  
a asset manažeři – tam je to různorodější.

Vědí všichni, co mají dělat?
Ne vždycky, zejména při zahájení výkonu 
mandátu jednotlivých služeb. Tam je třeba, 
aby se zástupci všech odborných složek 
dohodli a vyjasnili si principy budoucí spo-
lupráce.  Já vyznávám zásadu, že na ma- 
nagementu jakéhokoliv typu je klíčem 
k  úspěchu intenzivní a otevřená komuni- 
kace. V okamžiku, kdy jsou partneři schop- 
ni definovat svá očekávání, ke kompe-
tenčním problémům by docházet nemělo. 
Je tedy nezbytné zcela jasné vymezení sta-
novisek vlastníka jakožto hlavního klienta, 
property managera,  případně asset mana- 
gera, pokud je jeho osoba odlišná od osoby 
vlastníka. 

Máte pravdu v  tom, že hranice mezi 
property a asset managementem jsou 
dneska neostré. Nejde říct: „Tady začíná  
a tady končí asset management, tady začíná 
a tady končí property management“… 
Kompetence se prolínají podle toho, kdo je 
zrovna na straně vlastníka, jaký je to vlast-
ník, jestli je to privátní společnost, jestli je 
to nějaký institucionální investor atd. Tím 
je daná určitá forma pnutí na trhu, že občas 
není úplně jasné, co má vlastně property 
manager dělat  a kde má začínat role asset 
managera.  A jestli by náhodou to, co dělá 
asset manager, neměl zajišťovat property 
manager. Myslím si, že určitou výzvou do 
budoucna je přesnější obecná definice těch-
to hranic.

Další výzvou, které zejména property 
management v  posledních letech čelí, je 
důležitost nebo naopak nedůležitost, která 
je jeho roli přikládána. Málokdo si dnes 
uvědomuje zásadnost role kvalifikovaných 
property managerů, i když jejich výkon pří-
mo ovlivňuje výkonnost celého projektu. 

V  čem je tedy ta důležitost property 
managementu?
To je na samostatný rozhovor, takže snad 
jen stručně. Když si nájemce stěžuje na to, 
že je mu teplo nebo zima, properťák to musí 
vědět. Jednak musí kontrolovat facilitku,  

zda je schopná problém řešit, jakým 
způsobem jej řeší, jak rychle a jak flexibilně. 
Jednak to musí být schopen uchopit i proto, 
že to, jak jsou nájemci spokojeni v budově, 
je základem ke kvalifikovanému odhadu, 
zda takový nájemce po vypršení smlouvy 
bude chtít zůstat nebo ne. 

Když budete mít nájemce, který si 
neustále stěžuje na to, že je mu zima, fa-
cilitka se na to vykašle, což se může stát, 
a properťák se to nedozví, a není tedy 
schopen zjednat nápravu. Nájemce se do-
stane do fáze, kdy se začne projednávat 
nájemní smlouva, a on řekne: „Ale já tady 
půl roku reklamuju, že je mi zima, a nikdo 
si mě nevšímá… To se mi u jiné budovy 
nestane.“ Když o tom properťák nebude 
vědět, tak je to špatně. Když to vědět bude, 
dokáže argumentovat řešením, které bylo 
v dané věci zaujato, čímž může další nega-
tivní argumentaci nájemce eliminovat.

Důležité je uvědomit si, že v nemovi-
tosti je tím klíčovým subjektem nájemce. 
Je to nájemce, kdo platí nájem a prostřed- 
nictvím služeb property management. 
To je další z  důvodů, proč by property 
manažeři měli vytvářet maximální úsilí, 
aby se nájemce cítil dobře a komfortně, 
a pokud nějaký problém vznikne, aby 
měl jistotu, že se má na koho obrátit. 
Že ví, kdo mu dělá property managera,  
a ví, že property manager udělá maxi- 
mum pro to, aby se situace zlepšila. 
A pokud to nejde, tak že properťák za ním 
přijde a řekne: „Tohle prostě řešit nejde.“ 

To je věc, která třeba dneska není 
úplně samozřejmá a ne vždycky se to 
v  praxi takto děje… Naším úkolem je 

proto vysvětlit, jak kompetence a role 
skutečně fungují. Vysvětlit nájemcům, 
že properťák je ten, kdo je kompetentní 
k  řešení problémům a zároveň vysvětlit 
vlastníkům, že jsou to property manažeři, 
kteří vědí, jak se nájemci cítí, takže když 
budou potřebovat strategickou radu, jak  
se nájemce, kterému smlouva končí za 
rok nebo za dva, cítí, v  jaké je kondici, 
co říkají jeho zaměstnanci,  jestli jsou 
sekretářky spokojené, jestli si pan ředitel 
nestěžuje, mají se na koho obrátit. 

Jakou roli v  tomto procesu hrají se-
niorní manažeři?
Shodli jsme se na tom, že properťák je 
tím, kdo ví nebo by měl vědět o všem, 
co se na projektu děje. Úkol seniorních 
property manažerů je dvojí. Jednak musí 
garantovat, že jejich podřízení očekávaný 
výkon skutečně zajišťují. Jednak – a to je 
v  dnešní době obzvlášť důležité – musí 
informovat trh o tom, co property ma- 
nagement znamená, co obnáší a jak je 
to všestranná a obsahově i stresově bo-
hatá aktivita. Možná se jedná o určitou 
formu vzdělávání naší odborné i laické 
veřejnosti. Ale je to nezbytné. 

Dnes slýchám, že property manage-
ment je v  segmentu nemovitostí tou 
poslední službou, kterou může dělat 
v podstatě každý. A bohužel to občas po-
dle toho vypadá. Ale není to tak. A proto 
doufám, že se mně i dalším mým kolegům 
podaří tuto nepravdivou a nebezpečnou 
interpretaci naší služby vyvrátit. 

Colliers je mezinárodní společnost a na českém trhu 
působí již 25 let. Svým klientům nabízí poradenské  
a transakční služby v oblasti nemovitostí a investic.

TEXT Martina Svačinová  FOTO Colliers
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VELETRH

Veletrh STŘECHY PRAHA hlásí 
absolutní rekord v návštěvnosti
Největší počet návštěvníků v historii zaznamenal veletrh STŘECHY PRAHA, který 
proběhl v PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 7.–9. 2. 2019. Veletrh byl skvělou  
prezentací oboru střech i souvisejících odvětví.

Přes 25  000 návštěvníků přivítal 21. ročník veletrhu STŘECHY 
PRAHA, který tak velkolepě vstoupil do třetího desetiletí své 
existence. O třetinu vzrostla meziročně i celková obsazená 
výstavní plocha. Impozantní stánky většiny firem naznačovaly 
směřování charakteru akce k podobným veletrhům v Německu. 
To byl první dojem, kterým veletrh oslovil návštěvníky. 

Návštěvníci zde našli ucelenou přehlídku střešních krytin, 
střešních oken, dřevěných konstrukcí, izolací, nářadí a strojů, 
fasád a solárních systémů. Velkolepá byla letos též nabídka 
zelených střech. Společně proběhly veletrhy SOLAR PRAHA  
a ŘEMESLO PRAHA. Dále se prezentovali vystavovatelé z oblas-
ti dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů v  rámci 
souběžných veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD. Svá řešení před-
stavilo přes 300 společností na rekordní ploše 16 570 m2.

Nový Festival dřeva a nářadí se Zónou  
pro tesaře

Zvýrazněným tématem letošního ročníku bylo tesařské řemeslo 
a s ním spojený nový Festival dřeva a nářadí. Zóna pro tesaře 
v hale 4 voněla dřevem a překypovala aktivitou. V předváděcí 
aréně se střídaly špičky tesařského oboru se soutěžemi zručnos-
ti pro návštěvníky. Stánky kolem Zóny patřily známým značkám 
nářadí a potřeb pro tesaře. Jmenujme z nich jen namátkou 
Mafell, kde byl k vidění mimo jiné kapovací pilový systém 
KSS 60 18 M bl, oceněný čestným uznáním v soutěži Zlatá 
taška, nebo Stanley Black & Decker, Dewalt, Festool, SEMA  
s návrhovým tesařským softwarem, Tesario a mnohé další. 

Vzácné muzejní exponáty byly k vidění na stáncích Národního 
technického muzea – Centra stavitelského dědictví v Plasech, 
v Pokrývačském muzeu a také v Tegulariu pana Mlýnka. 

Pestrý doprovodný program

Tradičně bohatý přednáškový program zahrnul nespočet  
atraktivních témat. Do posledního místa byla naplněna jubi- 
lejní 20. konference Izolace. Proběhl 5. ročník Fóra Dřevěné 
konstrukce s  podtitulem Konstrukce vystavené povětrnost- 
ním vlivům. Zaplněny byly přednášky o údržbě šikmých i plo- 
chých střech, nejčastějších chybách na střešním plášti a také 
témata ke střešní fotovoltaice. Novinkou byla společná expo- 
zice „Digitální řemeslný inkubátor“, kterou v  rámci projektu 
Rok digitálního podnikání 2019 připravila Asociace malých  
a středních podniků a živnostníků ČR.

Poradenství zdarma

Na veletrhu byla k  dispozici bezplatná poradenská centra 
pro všechny oblasti výstavby, pro úspory energií a obnovitel-
né zdroje energie a velmi užitečné rady poskytovali odborníci 
na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Uvedené informace jsou jen zlomkem toho, co bylo v Pra-
ze na veletrhu po tři dny k vidění a slyšení. Více informací 
naleznete postupně na www.strechy-praha.cz

TEXT Red.  FOTO Archiv Střechy Praha
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NOVÉ TRENDY

Recept na spokojené a kreativní 
zaměstnance? Denní světlo, čistý 
vzduch a rostliny
Lidé stráví v kanceláři přes než 60 % aktivního 
času, přitom vnitřní podmínky jsou často do- 
konce horší než venku. Až 5x víc znečištěný 
vzduch, problémy s akustikou, teplotní výkyvy 
nebo množství prachových částic ve vzduchu 
– to je jen krátký výčet největších problémů, 
které firmy trápí. Přesně na to se zaměřil nový 
český startup Greenest Company, který vyvinul 
technologii na snadné měření kvality prostředí 
a rovnou i produkt, který ho aktivně vylepšuje.

Na první pohled květináček, Space Monitor ale 
ukrývá propracovaný systém senzorů

Součástí instalace je i návrh a dodání nejvhodnějších rostlin pro každý jednotlivý prostor
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Jak změřit kvalitu
pracovního prostředí?

První z technologických vychytávek 
Greenest Company je Space Monitor – 
malý květináček s kávovníkem a záro- 
veň senzory na CO2, teplotu, vzdušnou 
vlhkost, prachové částice, biotoxi- 
ny a světelné i akustické podmínky. 
Tím Greenest Company měří kvalitu 
pracovního prostředí. Na průměrné 
kancelářské patro jich je potřeba 15 až 
20 a samotné měření trvá 7 až 14 dní. 
Zákazník pak dostane Space Report  
s doporučeními, která stojí na datech. 
A smysl kávovníku? Ten je v senzoru 
proto, aby ho v průběhu měření někdo 
neuklidil do skříně nebo  do šuplíku, 
čímž by znehodnotil data.

Zelené kanceláře zvyšují
produktivitu

Při řešení problémů sází Greenest 
Company na sílu přírody. Správně 
použité rostliny v kancelářích čistí 
vzduch, zlepšují akustiku a mají přímý 
dopad na náladu i na schopnost se 
soustředit. Studie z amerických uni-
verzit dokonce dokazují 15% nárůst 

produktivity. Problémem je ale sa-
motné řešení – jednotlivé květináče 
na stolech nestačí a zelené stěny jsou 
zas velkou investicí a zásahem do 
stavby. Proto Greenest Company vy- 
tvořila Space Plant System, ze kterého 
umí stavět zelené kanceláře, za-
sedačky, open space nebo recepce. 
Celý systém je přitom mobilní a díky 
vnitřnímu cirkulačnímu řešení také 
soběstačný.

Greenest Company svižně reaguje na 
problémy moderních kanceláří. Parta 
mladých designérů, vývojářů i architek-
tů produkty navrhuje a tvoří pod jednou 
střechou. I proto je schopná během 
pár týdnů z naměřených dat zjistit, jak 
si daná firma vede, a navrhnout rychlá 
zlepšení, zelený open space, zasedací 
místnost nebo rovnou celé kanceláře.

TEXT Red.  FOTO Archiv Greenest Company

Na první pohled květináček, Space Monitor ale 
ukrývá propracovaný systém senzorů

Výhodou Space Plantu je jeho modularita

Space Plant a realizace v pražském HubHub na konci minulého roku

NOVÉ TRENDY
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Ostrov klidu na letišti aneb 
Salonek plný ELANu
V roce 2017 zvítězila společnost Raiffeisenbank ve výběrovém řízení na pronájem 
VIP salonku na pražském letišti. Součástí jejího podání byl i návrh salonku, který pro 
banku vypracovala společnost ELAN Interior.

Salonek Raiffeisen Lounge byl následně 
realizován v roce 2018 jako komplexní 
přestavba původního řešení. Vzhledem 
k náročnému provozu letiště jsme na ce-
lou stavební část 300metrového salonku 

dostali časové okno v délce pěti dní (!). 
Harmonogram byl rozplánován po čtvrt- 
hodinách, samozřejmě ve 24hodinovém 
režimu, a v jednu chvíli pracovalo v salonku 
i 50 lidí... Jednalo se zřejmě o nejnáročnější 

rekonstrukci ve 25leté historii firmy, a ne-
skrýváme hrdost na její úspěšné zvládnutí.

Letiště Praha každoročně skokově 
roste. Návrh salonku byl proto podřízen 
požadavku letiště na dodržení kapacity  

PROJEKT
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salonku. V rámci tohoto limitu jsme se 
snažili vytvořit salonek, který nabízí 
velkou variabilitu a kde najde prostor 
pro svoje potřeby každý návštěvník.

Dominantou řešení je centrální 
prvek – sedací souprava na půdory-
su loga Raiffeisen banky, představu-
jícího dvě zkřížené koňské hlavy. Tento 
znak je po staletí používán na mnoha 
budovách v Evropě, neboť je symbo- 
lem ochrany rodin před zlem. Proto si 
ho vybrala Raiffeisenbank jako symbol 
silné a stabilní banky, která dává svým 
klientům záruku bezpečí. A z tohoto 
důvodu jsme si ho jako centrální prvek 
vybrali i my. Jako ostrov klidu, pohody 
a bezpečí v jinak rušném prostředí 
mezinárodního letiště.

Právě pro pocit zklidnění a bezpečí 
v rámci delších cest pracujeme v sa-
lonku s organickými tvary, harmonicky 
laděnými barvami, používáme přírodní 
materiály a zeleň. Harmonii prostředí 
dotváří kvalitní osvětlení a důraz na 
akustiku prostor.

Najdete zde privátní salonek pro 
větší skupinu, akusticky oddělené pro- 
story typu ,kupé‘, umožňující nerušené 
jednání menší skupině, sedací soupra-
vu i lavice pro samostatné pohodlné 
posezení, akusticky oddělené privát-
ní sezení i bar, kde máte přehled nad 
okolním prostorem. Samozřejmostí je 
dostatečné množství elektrifikovaných 
míst, kde můžete pohodlně pracovat 
nebo si jen nabít mobilní zařízení před 
další cestou.

Důležitou součástí salonku je velký 
cateringový pult, nabízející teplý i stu-
dený bufet, nealko i alkoholický nápo-
jový bar, kvalitní kávu i sladké pochuti-
ny. Zde byly kladeny vysoké nároky na 
kvalitu provedení, neboť v podobném 
prostoru je catering bohatě a celoden-
ně využíván. 

Entrée tvoří recepce v barvách 
banky, s jejím logem v pohledové výšce. 
Recepční zde tráví celodenní směny,  
a proto jsme velmi bojovali i o kvalitu  
jejich pracovního místa, a podařilo se  
nám s klientem dohodnout odpovída-
jící vybavení včetně vysoce ergo-
nomických pracovních židlí. Za recepcí 
je akusticky oddělený dětský koutek.

V salonku byly použity vysoce kva- 
litní materiály. Společnost ELAN Inte-
rior pracovala na realizacích i dalších 
salonků na letišti, proto máme s těmi-

to prostory zkušenosti a dobře známe 
vysoké nároky na odolnost použitých 
prvků. 

Ve společnosti ELAN Interior vnímáme  
jako nejdůležitější funkčnost a uživa-
telský komfort prostor, které vytváříme. 
Velký důraz proto klademe zejména 
na kvalitní akustiku prostor, která je 
velice často podceňována, a výsledek 
to ohromně poznamená. V Raiffeisen 
Lounge jsou použity prvky, které jsou 
designově atraktivní a zároveň vysoce 
akusticky funkční. Jedná se o minerál-
ní akustické prvky, dřevěné obklady 
stěn s akustickým žebrováním, kvalitní 
čalouněné prvky i květiny, jež mimo 
pozitivní prvek přírodní scenérie hrají 
roli právě i v akustické atmosféře prostor.
Dlouho jsme hledali řešení ohledně 

osvětlení salonku. Svítidla firmy Pro- 
licht nám nabídla výbornou kombina-
ci designového doplňku a kvalitního 
zdroje světla. Osvětlení se řídilo pro-
jektem, výsledné naladění světelné 
atmosféry jsme však dotvořili po in-
stalaci, kdy jsme spolu se specialisty  
z Prolichtu náladu na osvětlení přizpů- 
sobili také výsledkům uživatelského 
testování.

Výsledek můžete na letišti samozřej- 
mě vyzkoušet – držitelé karet Raiffeisen-
bank s výraznou slevou nebo i zdarma. 
Přejeme vám příjemný pobyt a šťastnou 
cestu.

TEXT Tomáš B. Andrejsek  FOTO Archiv ELAN Interior

PROJEKT
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CHYTRÉ TECHNOLOGIE

Smart City Polygon je po roce 
zase o něco chytřejší
Smart City Polygon představuje technologie Smart City v praxi. V rámci jednoho 
areálu jsou instalovány ucelené systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení 
ochrany majetku, „chytré parkování“, zvýšení průjezdnosti lokalitou, bezpečnost 
chodců, ochranu životního prostředí, inteligentní řízení budov a další. V reálném pro- 
středí jsou ihned k dispozici výstupy z celého systému umožňující následnou analýzu. 
Každá technologie řeší jeden segment života obyvatel města, teprve společně však 
vytvářejí skutečné Smart City.

Chytré technologie jdou rychle kupředu 
a krok s dobou drží i Smart City Polygon 
– kousek chytrého města na okraji Plzně. 
Od jeho otevření se během roku 2018  
v polygonu zlepšil inteligentní bezpečnost- 
ní systém, „chytřejší“ jsou i kamery střežící 
objekt, nově energii vyrábějí fotovolta-
ické panely, svítí zde inteligentní stožár 
veřejného osvětlení a zalévání trávníku 
obstarává chytrý závlahový systém. „Držet 
krok s dobou je ve všech oblastech živo-
ta stále obtížnější a nejprogresivnějším 
odvětvím jsou bezpochyby smart techno- 
logie. Proto nezahálíme ani my a snažíme se  
v našem polygonu ukazovat to nejnovější, 
co se mezi smart řešeními nabízí. Jsou tu  
k vidění praktické ukázky toho, jak mohou 

být chytré technologie užitečné, mohou 
ušetřit peníze i pracovní sílu,“ vysvětluje 
Zdeněk Židek, generální ředitel společnosti 
OMEXOM GA Energo, v jejímž areálu Smart 
City Polygon vznikl. „V našem polygonu se 
snažíme prakticky ukázat jak starostům 
obcí, tak široké veřejnosti, jak chytré techno- 
logie v praxi fungují, a vysvětlit, k čemu jsou 
užitečné,“ zve na prohlídku Pavel Němeček, 
projektový manažer Smart City Polygonu.

Tři typy fotovoltaické 
elektrárny

Novinkou, kterou se může Smart City Poly-
gon pochlubit, jsou fotovoltaické elektrárny. 
Tři ukázkové typy slouží k různým účelům. 

První typ ohřívá teplou užitkovou vodu. 
Druhý typ je určen pro napájení klima-
tizačních jednotek a infrapanelu. Třetí typ je 
napojen přes bateriové uložiště a slouží pro 
vlastní spotřebu Smart City Polygonu. 

Inteligentní veřejné osvětlení 

Doslova horkou novinkou je stožár veřej-
ného osvětlení. Jedná se o inteligentní LED 
osvětlení, které obsahuje: environmentální 
modul, bezpečnostní on-line kameru, wi-fi 
hotspot, dobíjecí stanici, informační panel  
i automatický řídicí systém.

Chytrý závlahový systém

Zamezit plýtvání s vodou a správně pečo-
vat o rostliny. To zvládne chytrý zavlažovací  
systém, jenž je možné centrálně ovládat 
přes internet. Jeho instalace není náročná 
a je možné jej rozšiřovat postupně podle 
potřeby.

IoT (Internet of Things) 
= internet zařízení. 

Definice tohoto zařízení zní asi takto:  
„Označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, 
domácích spotřebičů a dalších zařízení, 
která jsou vybavena elektronikou, soft-
warem, senzory, pohyblivými částmi a síťo- 
vou konektivitou, která umožňuje těm-
to zařízením propojit se a vyměňovat si 
data“. Ve Smart City polygonu je insta- 
lováno environmentální zařízení, které   

vyhodnocuje například informace o obsa-
hu CO2 v ovzduší, teplotu, vlhkost vzdu-
chu, osvit, UV index, prach v ovzduší, tlak,  
oxid siřičitý, oxid dusičný, přízemní ozon  
a rychlost větru.

Vylepšení stávajících 
technologií

Smart City Polygon při svém spuštění dis- 
ponoval inteligentním parkovacím systé- 
mem, který byl ovšem během roku rozšířen 
o kamerový systém. Lépe řešeno – kamery 
zůstaly, ale díky softwaru bylo možné  
z obyčejných kamer udělat „chytré kamery“. 
Díky tomu jsou monitorována jednotlivá 
parkovací místa, v reálném čase jsou dle za-
dání vyhodnocovány nežádoucí situace na 
parkovišti (opuštěné zavazadlo, nápadně se 

chovající subjekt apod.). Software je možné 
nainstalovat na běžné kamery s minimálními 
náklady a infrastrukturou. 

Ostrá verze 
bezpečnostního systému 

Ještě před rokem hlídala objekt firmy bez-
pečnostní agentura pomocí svých pra-
covníků. Dnes už se areál hlídá sám díky 
inteligentnímu bezpečnostnímu systému. 
Pracovník ostrahy sedí ve vzdáleném dohle-
dovém centru a reaguje na situace, kdy  
systém zahlásí narušení objektu apod. 
Vše je zajištěno prostřednictvím technol-
ogie iVISEC, kamerového systému, peri-
metrického zabezpečovacího systému. 
Narušitele tak může překvapit například hlas 
pracovníka ostrahy z reproduktoru nebo 

dron, který mu začne kroužit nad hlavou.
Stávající technologie: • DATOVÉ CENTRUM 
– S TECHNOLOGIEMI PRO INTELIGENTNÍ 
BUDOVY • DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTRO-
MOBILY • PARKOVACÍ MÍSTA S DETEKTORY 
VČETNĚ SIGNALIZACE • DETEKCE PRŮJEZ-
DU A MĚŘENÍ RYCHLOSTI • INTELIGENTNÍ 
PŘECHOD PRO CHODCE • LED SVÍTIDLA  
S POHYBOVÝM SENZOREM • LED SVÍTIDLA 
SE SYSTÉMEM CITYTOUCH • KAMEROVÝ 
SYSTÉM • PERIMETRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ 
SYSTÉM • PLNICÍ STANICE NA CNG • CHYTRÁ 
SOLÁRNÍ LAVIČKA • INFORMAČNÍ LED PAN-
EL • SYSTÉM PRO ČTENÍ NFC ČIPŮ • DRON • 
LoRa – SÍŤ PRO IoT ZAŘÍZENÍ • DOHLEDOVÝ 
SYSTÉM 

TEXT Red.  FOTO Archiv Smart City Polygon
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Smart City Polygon je po roce 
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logie. Proto nezahálíme ani my a snažíme se  
v našem polygonu ukazovat to nejnovější, 
co se mezi smart řešeními nabízí. Jsou tu  
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logie v praxi fungují, a vysvětlit, k čemu jsou 
užitečné,“ zve na prohlídku Pavel Němeček, 
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Tři typy fotovoltaické 
elektrárny

Novinkou, kterou se může Smart City Poly-
gon pochlubit, jsou fotovoltaické elektrárny. 
Tři ukázkové typy slouží k různým účelům. 

První typ ohřívá teplou užitkovou vodu. 
Druhý typ je určen pro napájení klima-
tizačních jednotek a infrapanelu. Třetí typ je 
napojen přes bateriové uložiště a slouží pro 
vlastní spotřebu Smart City Polygonu. 

Inteligentní veřejné osvětlení 

Doslova horkou novinkou je stožár veřej-
ného osvětlení. Jedná se o inteligentní LED 
osvětlení, které obsahuje: environmentální 
modul, bezpečnostní on-line kameru, wi-fi 
hotspot, dobíjecí stanici, informační panel  
i automatický řídicí systém.

Chytrý závlahový systém

Zamezit plýtvání s vodou a správně pečo-
vat o rostliny. To zvládne chytrý zavlažovací  
systém, jenž je možné centrálně ovládat 
přes internet. Jeho instalace není náročná 
a je možné jej rozšiřovat postupně podle 
potřeby.

IoT (Internet of Things) 
= internet zařízení. 

Definice tohoto zařízení zní asi takto:  
„Označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, 
domácích spotřebičů a dalších zařízení, 
která jsou vybavena elektronikou, soft-
warem, senzory, pohyblivými částmi a síťo- 
vou konektivitou, která umožňuje těm-
to zařízením propojit se a vyměňovat si 
data“. Ve Smart City polygonu je insta- 
lováno environmentální zařízení, které   

vyhodnocuje například informace o obsa-
hu CO2 v ovzduší, teplotu, vlhkost vzdu-
chu, osvit, UV index, prach v ovzduší, tlak,  
oxid siřičitý, oxid dusičný, přízemní ozon  
a rychlost větru.

Vylepšení stávajících 
technologií

Smart City Polygon při svém spuštění dis- 
ponoval inteligentním parkovacím systé- 
mem, který byl ovšem během roku rozšířen 
o kamerový systém. Lépe řešeno – kamery 
zůstaly, ale díky softwaru bylo možné  
z obyčejných kamer udělat „chytré kamery“. 
Díky tomu jsou monitorována jednotlivá 
parkovací místa, v reálném čase jsou dle za-
dání vyhodnocovány nežádoucí situace na 
parkovišti (opuštěné zavazadlo, nápadně se 

chovající subjekt apod.). Software je možné 
nainstalovat na běžné kamery s minimálními 
náklady a infrastrukturou. 

Ostrá verze 
bezpečnostního systému 

Ještě před rokem hlídala objekt firmy bez-
pečnostní agentura pomocí svých pra-
covníků. Dnes už se areál hlídá sám díky 
inteligentnímu bezpečnostnímu systému. 
Pracovník ostrahy sedí ve vzdáleném dohle-
dovém centru a reaguje na situace, kdy  
systém zahlásí narušení objektu apod. 
Vše je zajištěno prostřednictvím technol-
ogie iVISEC, kamerového systému, peri-
metrického zabezpečovacího systému. 
Narušitele tak může překvapit například hlas 
pracovníka ostrahy z reproduktoru nebo 

dron, který mu začne kroužit nad hlavou.
Stávající technologie: • DATOVÉ CENTRUM 
– S TECHNOLOGIEMI PRO INTELIGENTNÍ 
BUDOVY • DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTRO-
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LOGISTIKA

zajišťují válečkové či pásové dopravníky. 
Vzhledem k šíři sortimentu by se bez 
této technologie ani neobešli. Např.  
v distribučním centru firmy v Horních 
Počernicích je aktuálně uloženo téměř 
80 000 položek, které se po skladu po-
hybují automatizovaně po téměř 2,5 km  
dopravníkových tratí. I díky tomu dokáže 
zboží přichystat do dvou hodin od ob-
jednávky. Už samotný informační sys-
tém, který řídí pohyb přepravek a zboží, 
je obdivuhodný. Kromě toho má ale 
Alza ve svých skladech skutečného ro-
botického skladníka. Jmenuje se SMC 
(Schaefer Miniload Crane). Technicky 
se jedná o automatickou pickovací věž,  
která se běžně pohybuje rychlostí 3,5 m/s 
mezi přepravkovými regály a zvládne 
až 400 picků za hodinu. Neustále probí- 
há optimalizace procesů, upgrade se  
ve skladu dělá i několikrát měsíčně. Firma 

se snaží maximálně využívat potenciál do-
pravníkových tratí, ručních čteček a jed-
notlivých logistických modulů v interním 
podnikovém informačním systému/skla- 
dovém informačním systému (tzv. ERP/
WMS), vše zrychlovat a zefektivňovat. 

Co čeká Alzu v blízké
budoucnosti?

„V následujících letech zcela jistě dojde  
k zeštíhlení procesů, tím pádem i k většímu 
důrazu na rozvoj strojového zpracování 
a rozhodování z důvodu nedostatku pra-
covní síly,“ předpovídá ředitel expanze a fa-
cility Alza.cz Jan Moudřík. Člověka však po-
dle něj ještě dlouho ve skladech uvidíme: 
„Alza v tomto ohledu se zaměstnanci 
pracuje velice efektivně a zatím počet 
zaměstnanců nesnižovala - pracovníci mají 
potenciál a často značné přesahy. Pokud 

je to možné, vždy je přesuneme na jinou 
práci i napříč celou firmou. Je potřeba si 
uvědomit, že na jedné straně se sice dá 
ušetřit v rámci implementace inovací, au-
tomatizace, robotizace a větší dostupno-
sti technologií, ovšem i stroje musí někdo 
obsluhovat, servisovat, programovat atd. 
Potřebujete tak čím dál kvalifikovaněj- 
ší údržbáře, elektrotechniky, kybernetiky  
a mnohé další profese, které se samy  
v souvislosti s vývojem teprve vyvíjejí.“

Prodejny budoucnosti

Velký krok do budoucna udělala Alza 
mimo jiné loni v lednu, kdy v Praze otevřela  
zcela nový koncept bezobslužných prode-
jen. V Evropě nemají obdoby.

„Abychom se udrželi na pozici jed-
ničky, musíme neustále hledat cesty,  
jak naše prodejny a provozy posouvat 

Dvě miliardy za deset dní, přes 9000 hovo-
rů denně a až 338 objednávek za jedinou 
minutu. To je jen zlomek rekordů, které 
ve vánočních týdnech Alza zaznamena-
la. Nápor zvládala odbavovat díky maxi- 
málnímu nasazení všech zaměstnanců, 
posílené logistice i dobře nastaveným  
interním systémům. 

Lídr internetového trhu a udavatel 
trendů, taková je Alza. Svědčí o tom ne-
jen rekordní obraty roku 2018, ve kterém 
firma utržila podle předběžných výsledků 
25 miliard Kč bez DPH, ale také řada ino-
vací na poli e-commerce. Alza doruču-
je své zboží a má otevřené prodejny  
i o víkendu. Zákazníci si mohou své objed-
návky vyzvednout v široké síti samoob-
služných AlzaBoxů. Firma také nabízí 
unikátní klubový program Alza Premium, 
pro herní a hi-tech nadšence otevřela  Alza 
TechZone v Holešovicích, spustila prodej- 
nu budoucnosti, v pražském showroomu 
otevřela expozici SmartHome a neustále 
rozšiřuje své produktové portfolio. Za své 
úspěchy získala řadu ocenění, například 
Nejdůvěryhodnější značka mezi e-shopy, 

Křišťálová Lupa, MasterCard Obchod-
ník roku atd. Společnost se chová zod-
povědně, v loňském roce podpořila přes  
60 neziskových organizací. Jen za pondělí 
17. 12. se obrat vyšplhal na rekordních 
240 milionů korun. Tentýž den bylo pak 
během jediné minuty (11:49) zpracováno 
hned 338 objednávek. V deseti dnech od 
10. do 19. prosince pokořil obrat hrani-
ci dvou miliard a k zákazníkům vyjely 
téměř tři miliony kusů zboží.  „Loňský rok 
byl opravdu výjimečný, třeba během re-
kordního pondělka nám přišlo celkem  

sto osm tisíc objednávek, to je skoro  
jedna a půl objednávky za vteřinu. Naše 
systémy jsou na takový nápor samozřej- 
mě připravené a jednu zakázku stihnou 
odbavit už za 150 milisekund,“ vysvětlu-
je Jan Sadílek, ředitel marketingového  
oddělení Alza.cz.

Jak to všechno Alza 
ve skladu zvládla?

Ve svých skladech Alza využívá filozofie 
goods-to-man, tedy maximum pohybu 

Vánoční nápor 
zvládá Alza 
hlavně díky inovacím
Také jste nakupovali dárky pod stromeček na internetu? 
Je dost možné, že právě u Alzy. Zeptali jsme se, jak to 
ve skladu vlastně probíhá. Na naše dotazy odpovídal 
ředitel expanze, facility a showroom managementu Jan 
Moudřík.

Jan Moudřík
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80 000 položek, které se po skladu po-
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dopravníkových tratí. I díky tomu dokáže 
zboží přichystat do dvou hodin od ob-
jednávky. Už samotný informační sys-
tém, který řídí pohyb přepravek a zboží, 
je obdivuhodný. Kromě toho má ale 
Alza ve svých skladech skutečného ro-
botického skladníka. Jmenuje se SMC 
(Schaefer Miniload Crane). Technicky 
se jedná o automatickou pickovací věž,  
která se běžně pohybuje rychlostí 3,5 m/s 
mezi přepravkovými regály a zvládne 
až 400 picků za hodinu. Neustále probí- 
há optimalizace procesů, upgrade se  
ve skladu dělá i několikrát měsíčně. Firma 

se snaží maximálně využívat potenciál do-
pravníkových tratí, ručních čteček a jed-
notlivých logistických modulů v interním 
podnikovém informačním systému/skla- 
dovém informačním systému (tzv. ERP/
WMS), vše zrychlovat a zefektivňovat. 

Co čeká Alzu v blízké
budoucnosti?

„V následujících letech zcela jistě dojde  
k zeštíhlení procesů, tím pádem i k většímu 
důrazu na rozvoj strojového zpracování 
a rozhodování z důvodu nedostatku pra-
covní síly,“ předpovídá ředitel expanze a fa-
cility Alza.cz Jan Moudřík. Člověka však po-
dle něj ještě dlouho ve skladech uvidíme: 
„Alza v tomto ohledu se zaměstnanci 
pracuje velice efektivně a zatím počet 
zaměstnanců nesnižovala - pracovníci mají 
potenciál a často značné přesahy. Pokud 

je to možné, vždy je přesuneme na jinou 
práci i napříč celou firmou. Je potřeba si 
uvědomit, že na jedné straně se sice dá 
ušetřit v rámci implementace inovací, au-
tomatizace, robotizace a větší dostupno-
sti technologií, ovšem i stroje musí někdo 
obsluhovat, servisovat, programovat atd. 
Potřebujete tak čím dál kvalifikovaněj- 
ší údržbáře, elektrotechniky, kybernetiky  
a mnohé další profese, které se samy  
v souvislosti s vývojem teprve vyvíjejí.“

Prodejny budoucnosti

Velký krok do budoucna udělala Alza 
mimo jiné loni v lednu, kdy v Praze otevřela  
zcela nový koncept bezobslužných prode-
jen. V Evropě nemají obdoby.

„Abychom se udrželi na pozici jed-
ničky, musíme neustále hledat cesty,  
jak naše prodejny a provozy posouvat 

Dvě miliardy za deset dní, přes 9000 hovo-
rů denně a až 338 objednávek za jedinou 
minutu. To je jen zlomek rekordů, které 
ve vánočních týdnech Alza zaznamena-
la. Nápor zvládala odbavovat díky maxi- 
málnímu nasazení všech zaměstnanců, 
posílené logistice i dobře nastaveným  
interním systémům. 

Lídr internetového trhu a udavatel 
trendů, taková je Alza. Svědčí o tom ne-
jen rekordní obraty roku 2018, ve kterém 
firma utržila podle předběžných výsledků 
25 miliard Kč bez DPH, ale také řada ino-
vací na poli e-commerce. Alza doruču-
je své zboží a má otevřené prodejny  
i o víkendu. Zákazníci si mohou své objed-
návky vyzvednout v široké síti samoob-
služných AlzaBoxů. Firma také nabízí 
unikátní klubový program Alza Premium, 
pro herní a hi-tech nadšence otevřela  Alza 
TechZone v Holešovicích, spustila prodej- 
nu budoucnosti, v pražském showroomu 
otevřela expozici SmartHome a neustále 
rozšiřuje své produktové portfolio. Za své 
úspěchy získala řadu ocenění, například 
Nejdůvěryhodnější značka mezi e-shopy, 

Křišťálová Lupa, MasterCard Obchod-
ník roku atd. Společnost se chová zod-
povědně, v loňském roce podpořila přes  
60 neziskových organizací. Jen za pondělí 
17. 12. se obrat vyšplhal na rekordních 
240 milionů korun. Tentýž den bylo pak 
během jediné minuty (11:49) zpracováno 
hned 338 objednávek. V deseti dnech od 
10. do 19. prosince pokořil obrat hrani-
ci dvou miliard a k zákazníkům vyjely 
téměř tři miliony kusů zboží.  „Loňský rok 
byl opravdu výjimečný, třeba během re-
kordního pondělka nám přišlo celkem  

sto osm tisíc objednávek, to je skoro  
jedna a půl objednávky za vteřinu. Naše 
systémy jsou na takový nápor samozřej- 
mě připravené a jednu zakázku stihnou 
odbavit už za 150 milisekund,“ vysvětlu-
je Jan Sadílek, ředitel marketingového  
oddělení Alza.cz.

Jak to všechno Alza 
ve skladu zvládla?

Ve svých skladech Alza využívá filozofie 
goods-to-man, tedy maximum pohybu 

Vánoční nápor 
zvládá Alza 
hlavně díky inovacím
Také jste nakupovali dárky pod stromeček na internetu? 
Je dost možné, že právě u Alzy. Zeptali jsme se, jak to 
ve skladu vlastně probíhá. Na naše dotazy odpovídal 
ředitel expanze, facility a showroom managementu Jan 
Moudřík.

Jan Moudřík

LOGISTIKA
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kupředu. A to jak prostředím, šíří segmen- 
tů, počtem produktů, tak také technolo- 
gicky. Právě to se od Alzy očekává nej- 
více. Z toho důvodu se zrodil i projekt tzv. 
Prodejen budoucnosti. Jde o jedinečný 
koncept extrémně rychlého nakupování 
– žádné fronty, neomezená otevírací doba  
a soukromí – dosud nevídaný nákupní 
komfort, v jehož rámci si zákazník buď 
sám vybere zboží, nebo mu s tím po-
mohou celé řady odborníků na video 
chatu, anebo si zboží jen vyzvedne podle 
vlastních časových možností,“ popisuje 
převratný projekt Jan Moudřík. Jeho pilot-
ní provoz se navíc osvědčil nad očekává- 
ní. „Zákazníci podle zpětné vazby oceňu-
jí výbornou dostupnost, rychlost a také 
soukromí. Využívají rovněž odborníky 
přes videoterminál, kde jsou denně  
obslouženy desítky požadavků, přičemž 
průměrná doba rozhovoru je 3 minuty. 
Primárně žádají o pomoc s výběrem  
produktu, mnohdy se ale ptají i na sa-

motnou inovativní provozovnu. U druhé 
prodejny, kterou jsme otevřeli v červnu 
na ulici Antala Staška nedaleko metra 
Budějovická, jsme na základě získaných 
zkušeností vyladili velké množství detailů. 
Upravili jsme například interiér, pozměni-
li světelnou navigaci, přidali hlasovou  
asistenci  v hlavní místnosti a také ve-
likosti schránek a opět navýšili množství   
sortimentu z naší nabídky, který prodejna 
dokáže odbavit.
Co se týče zabezpečení, máme kamerový 
dohled online, napojení na pult centrální 
ochrany. Samotné zásobování prodejen 
pak probíhá i několikrát denně.“

V čem je ještě Alza 
unikátní?

Alza patří v oblasti tuzemské e-commerce  
k technologickým lídrům – v portfoliu má  
kolem 200 000 produktů, prodává i elek- 
tromobily, umožňuje platbu krypto-

měnami a jako první v Česku vyvinuli 
vlastní výdejní boxy (tzv. AlzaBoxy), kte- 
ré převzali  i další hráči na trhu.  „Zákaz-
ník je u nás na prvním místě, proto mu 
nabízíme kromě samotných produktů  
i širokou škálu nadstandardních služeb 
pro ještě lepší nákupní zážitek. Máme 
např. otevřeno i o víkendech a svátcích, 
poskytujeme vlastní finanční služby – 
Třetinku, pronájem elektroniky známý 
jako Alza NEO, prémiovým zákazníkům 
dovážíme zboží  do tzv. HOMEBOXů, 
což jsou v podstatě osobní doručovací 
schránky. Máme také unikátní aplikaci 
na mikrozaměstnávání, kde doslova 
na pár kliků seženete brigádu pode 
svého výběru a ještě týž večer získáte 
odměnu za vykonanou práci. Přes 50 % 
reklamací navíc vyřídíme do 24 hodin,“ 
uzavírá Jan Moudřík.

TEXT Martina Svačinová FOTO Archiv Alza

LOGISTIKA
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BIM jako nástroj efektivního
projektování, výstavby a správy
BIM jako metoda práce představuje základní předpoklad pro zavádění inovací 
do stavebnictví. Současná efektivita stavebnictví ve srovnání s ostatním průmyslem  
jednoduše zaostává. Navrhovat, stavět i užívat stavby lze výrazně efektivně za vy-
datné pomoci metodiky BIM.  I proto je zavádění inovací v rámci celého životního 
cyklu staveb více než potřeba.

Proč BIM?

Podíváme-li se na graf produktivity stavebnictví ve srovnání 
s průmyslem obecně, možná si mnozí ze čtenářů uvědomí, že po-
myslné nůžky produktivity stavebnictví a ostatního průmyslu se 
rozevřely více, než je zdrávo. Jeden příklad za všechny – automobi-
lový průmysl. Dokážete si dnes představit výrobu automobilu bez 
toku digitálních dat, natožpak navrhování a výrobu nových vozů na 
základě papírové projektové dokumentace?

Obr. 1. Graf výkonnosti – porovnání produktivity stavebnictví   
s ostatním průmyslem

Produktivita a efektivita, kvalita – podstatná jména, která by měla 
rozhýbat stavebnictví i v  Česku. Ve světě je v  souvislosti se syno-
nymem zmiňovaných termínů stále více skloňována zkratka BIM. 
Profesor Stephen Lockley, přední odborník na informační mode- 
lování budov (BIM) působící ve Velké Británii, během své přednášky 
v ČR již v roce 2014 poukazoval na následující fakta, jež celkovou  
produktivitu stavebnictví velmi negativně ovlivňují:
• 92 % klientů nepovažuje 2D výkresovou dokumentaci za 

dostatečnou
• 38 % emisí CO2 pochází z budov
• 37 % materiálu použitého na stavbě se stává odpadem
• 30 % staveb je dražších, než předpokládal schválený projekt
• 10 % ceny projektu připadne na změny v projektu

SOFTWARE
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BIM je změna! Co je BIM?

BIM z  anglického Building Information Modeling neboli Infor-
mační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově 
během jejího životního cyklu. (zdroj: wikipedia.org). Ačkoli je 
definice BIM poměrně jednoduchá, skrývá se za ní složitý mecha- 
nismus změn i nových požadavků na dosavadní a zaběhnuté 
způsoby práce, zavedené postupy či změny týkající se přehod-
nocení rolí a odpovědností na úrovni všech účastníků stavebního 
procesu. Pro úspěšné zavedení BIM je potřeba si uvědomit, že 
BIM se musí týkat všech účastníků ve stavebnictví!

Co se skrývá za zkratkou BIM?
B – building
První písmeno zkratky BIM se překládá jako budova, správněji by 
možná ale mělo být interpretováno jako stavba. Tím se ale opět vy-
mezujeme, tentokrát ve fázi, kdy je stavba realizována. Možná není 
ani tak důležité polemizovat o správnosti překladu zkratky BIM jako 
si spíše uvědomit, že využití metodiky BIM se neomezuje pouze na 
budovu, ale obecně na stavbu a také na stavební proces. Informační 
modelování budov je jako metodika práce obecně uplatnitelná pro 
jakýkoli druh stavby. Od pozemních staveb přes stavby dopravní až 
po infrastrukturní celky.

I – information
I jako Informace, to je to, oč jde v  případě využití metodiky 
BIM především. Hovoříme-li o metodice BIM, je potřeba si 
uvědomit, že se nejedná pouze o 3D model navrhované stavby. 
3D model lze považovat za základ pro další informace (grafické 
i negrafické povahy), my hovoříme o dalších rozměrech infor-
mačního modelu.

Rozměry informačního modelu budovy (xD/nD)
Obecně může jakýkoli model obsahovat data a údaje dalšího 
rozměru kromě geometrie, která se týkají např. plánování, cen, 
emisí CO2, energie apod. Ve dnešní době se nejčastěji uvádí 
použití 6D jako údajů o životním cyklu budovy, nutných pro pro-
voz, správu a údržbu stavebního díla. Začíná se mluvit i o 7D, které 
nejčastější bývá spojeno s udržitelností staveb a energetickou 
náročností, 8D pak s bezpečností. Někdy se však setkáváme i se 
záměnou 6D a 7D. Rozdělení není ještě zcela ustálen – uvidíme, 
co přinese další vývoj.
2D – dvourozměrné informace, práce v ploše
3D – práce s prostorem (šířka, délka, výška)
4D – 3D v čase (fázování, etapizace výstavby)
5D – čas a peníze – náklady na projekt (odhad nákladů)
6D – energetická náročnost (energetické analýzy)
7D – řízení životního cyklu (Investor/Facility Management)

Level of Detail/Development (LOD)
Informace o budově, o použitých stavebních prvcích, se rozšiřují tak, 
jak to vyžaduje situace, respektive stupeň projektu či chcete-li kon- 
krétní fáze životního cyklu stavby. V té chvíli mluvíme o tzv. Level  
of Detail nebo také Level of Development (LOD) - úrovni podrob-
ností o objektu/projektu, jež představují množství informací, které 
můžeme z modelu získat nebo do něj uložit. Level of Detail je spo-
jován zejména s geometrickými údaji, Level of Development pak  
i s dalšími negrafickými údaji. Řečí současné praxe vyjadřuje LOD 

úroveň podrobností o projektu, kterou v tradiční projekční praxi 
definuje měřítko výkresové dokumentace, které je odvislé od kon- 
krétního stupně projektové dokumentace.

Obr.2 Level of Detail/Development (LOD) – Jak jej přirovnat 
k současným fázím projektu? LOD 100 – projekt pro územní 
řízení, LOD 200 – stavební povolení, LOD 300/350 – prováděcí 
dokumentace a LOD 400 – výrobní dokumentace

Level of Information (LOI)
Popis negrafického obsahu prvků modelu v různých fázích pro-
jektu. V poslední době se tato zkratka někdy stále častěji diskutuje 
jako LOIN (Level of Information Needed) – tzn. úroveň podrobností 
informací potřebných pro konkrétní fázi životního cyklu stavby.

M – Modeling, Management, Maintenance...
Zkratka BIM v podobě písmene „M“ reprezentuje v první rovině 
modelování, tedy návrh stavby, projekční práce, simulování situací, 
ověření realizovatelnosti návrhu, aktualizaci projektu v rámci infor-
mační databáze tak, aby aktuální data o stavbě byla přístupná (dle 
rolí a práv) všem účastníkům stavebního procesu. To vše perfektně 
sedí především na etapu životního cyklu stavby – projekci. Ale co 
ostatní zásadní etapy životního cyklu stavby – výstavba a správa? 
Metodika BIM přináší každému z účastníků stavebního procesu jiné 
výhody. Klade na něho jiné požadavky. Každý z účastníků staveb-
ního řetězce přistupuje k  datovému modelu jinak a očekává jako 
výstup z databáze jinak interpretovaná data.

Projekce – M jako Modeling
Základním motivačním faktorem pro využívání metodiky BIM  
z pohledu projektantů je bezesporu zásadní omezení či dokonce 
vyloučení vlastních chyb v návrhu. Tím, že projektanti stavbu de 
facto nasimulují ve virtuálním světě počítače, mohou vyřešit ko-
lize ještě před položením základního kamene stavby, což vede  
k eliminaci chyb v průběhu stavby, za které by jinak měli nést svůj 
díl odpovědnosti. 
Významným pozitivním přínosem je také možnost vytvářet různé 
analýzy (energetické, cenové, proveditelnosti atd.) již v úvodních 
fázích návrhu (na základním 3D modelu stavby), a tím docílit 
kvalitnějšího návrhu stavby bez nutnosti následného předělávání 
hotového projektu stavby. Čím dříve jsou změny v projektu 
prováděny, tím je jejich provádění rychlejší, jednodušší, a tedy  
i levnější.

Výstavba – M jako Management
Pro zhotovitele představuje BIM především aktuální a spoleh-
livou dokumentaci stavebního projektu. Z hlediska toku infor-
mací je dodavatel stavby na jedné straně uživatelem modelu, 
ale zároveň je důležitým spoluautorem modelu, protože model 
aktualizuje podle skutečného stavu a skutečných výrobků, které 
jsou na stavbě použity. V tomto směru je role zhotovitele zcela 
zásadní, pokud má být model dále použit pro správu a údržbu 
nemovitosti.
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Obr. 3: Tzv. MacLeamyho graf

Mohlo by se zdát, že využitím metodiky BIM v předchozích dvou 
etapách životního cyklu stavby vznikne stavba, která bude kvalit-
nější, bude postavena s eliminováním chyb během výstavby a za 
dodržení předem stanoveného rozpočtu s  minimální odchylkou. 
Co víc by si investor mohl přát? Pokud si investor uvědomuje, jaké je 
rozložení nákladů během celého životního cyklu stavby, bude si od 
metodiky BIM slibovat rozhodně více.

Správa – M jako Maintenance
Metodika BIM by měla vést k levnějšímu provozu výsledné stav-
by. Tedy pokud je návrh zpracováván jako informační model a již 
v počáteční fázi jsou zapojeni odborníci ze všech profesí (včetně 

rozpočtářů, odborníků na Facility Management, odborníků na ener-
getické optimalizace a dalších), je možné již v počáteční fázi odstranit 
většinu zásadních problémů a nastavit správný směr návrhu stavby 
tak, aby byla výsledná stavba pokud možno optimální po stránce 
spotřeby energie, ceny i uživatelského komfortu. Pokud porovnáme 
podíl nákladů na návrh stavby (projekt) a celkové náklady (realizace 
a provoz stavby), zjistíme, že zdánlivě dražší, ale kvalitnější návrh se 
vyplatí. Data o budově soustředěná během projektování a výstavby 
jsou potenciálně velice cenná pro budoucího uživatele či správce 
stavby. Proto již v této fázi nehovoříme o tom, že by se data o budově 
archivovala, nýbrž s daty o budově se aktivně pracuje.

TEXT Ing. Arch Petr Vaněk  FOTO Archiv Odborná rada pro BIM

Obr. 4: Rozložení nákladů během celého životního cyklu budovy

Obr. 5: Komplexnost zavedení BIM velmi názorně ukazuje tzv. BIM ledovec - aneb Co je vidět a co se skrývá: zobrazuje souvislosti a skutečnosti, 
které jsou spojeny se zavedením metodiky BIM. Na jedné straně to jsou výstupy a na straně druhé požadavky, které je třeba akceptovat pro 
úspěšné zavedení BIM.

SOFTWARE
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Můžete nám přiblížit princip fungování vaší 
služby?

Carsharing vlastně spojuje několik druhů podnikání. Obecně 
jde samozřejmě o sdílení aut, ale termín je sám o sobě dost 
široký. V HoppyGo se věnujeme P2Pcarsharingu, tedy půjčování 
aut mezi lidmi. To znamená, že fungujeme jako platforma  
pro propojení majitelů aut a řidičů, kteří si chtějí vůz půjčit. 
HoppyGo se stará o to, aby byla transakce rychlá, jednoduchá 
a bezpečná. Naše platforma navíc umožňuje pohodlný výběr 
vhodného auta v přehledném uživatelském rozhraní či třeba 
aplikaci, která uživatele návodně provede celou transakcí. 

Carsharing vznikl proto, že většina lidí, kteří mají auto, ho 
nevyužívá naplno, a zároveň existuje mnoho lidí, kteří si autem 
potřebují občas někam vyjet, ale vlastní vůz vhodný pro da-
nou příležitost nemají. HoppyGo funguje již téměř dva roky  
a neustále roste. V databázi máme již přes 40 tisíc uživatelů  
a přes 1500 aut – od malých levných aut do města přes klasické 
sedany a kombíky až po užitkové dodávky, limuzíny či třeba 
sportovní kupé. Celkem naši uživatelé najeli již přes čtyři mili-
ony kilometrů. 

Služba HoppyGo je postavena tak, aby ji mohli pohodlně 
využít jak jednotlivci, tak i firmy, takže klientela je různorodá.  
Dá se ale říci, že naším typickým uživatelem je muž ve věku  
25-45 let.

Kdy se vyplatí auto půjčit a kdy vlastnit?

To je komplikovaná otázka, protože každý člověk vnímá věc tro-
chu jinak a subjektivně. V rozhodování, zda si auto koupit, jsou 
totiž důležité i faktory, které se špatně převádějí do čísel, jako 
například jakou hodnotu má „vztah k autu“, větší pohodlí, větší 
luxus nebo 100% dostupnost vozu kdykoliv. Zpravidla se ale u 
průměrného auta, které má hodnotu kolem půl milionu korun, 
nevyplatí jej vlastnit, pokud ujede méně než 10 tisíc km ročně. 
Hodně lidí považuje za náklady spojené s vlastním autem pou-
ze cenu projetého paliva. Často ale přehlíží skryté náklady – 
hodnota peněz, které mi v autě leží, amortizace vozu, celoroční 
pojištění, parkování, prohlídky vozu, pravidelný servis, pro-
vozní kapaliny, letní a zimní gumy, pravidelné přezouvání atp.  
Na webu jitis.cz je k dispozici kalkulačka reálných nákladů na 
provoz vlastního auta. 

Výhodou carsharingu je, že za auto opravdu platíte, jen když 
ho potřebujete, navíc si můžete vybrat přesně takové auto, 
jaké potřebujete na danou příležitost. Na obchodní cestu sáh-

nete po limuzíně, na převoz zboží zvolíte dodávku, na městské 
popojíždění něco menšího jako třeba Škodu Citigo.

Pokud najedete více než 10 tisíc kilometrů, neznamená to, 
že carsharing není pro vás, ale že se můžete stát „majitelem“ na 
platformě. Můžete tedy naopak využívat auto, jak potřebujete, 
a ostatní dny jej nabídnout ostatním. Přivyděláte si tak na pro-
voz auta a snížíte dobu, kdy auto jen bezúčelně parkuje na ulici, 
stojí vás peníze a bez užitku ztrácí hodnotu.

Dá se tato služba využít i pro korporátní 
klientelu?

Rozhodně, máme desítky firemních zákazníků, a to na obou 
stranách – jak mezi poskytovateli aut, tak mezi těmi, kdo si je 
půjčují. HoppyGo de facto umožňuje každému správci firemní 
flotily udělat z vozového parku na pár kliknutí půjčovnu a využí-
vat ho efektivně. 

HoppyGo zajistí maximální pohodlí a bezpečnost procesu. 
Všechny uživatele prověřujeme (například zda nejsou dlužníky), 
máme rezervační systém, VOP pro ochranu obou stran, havar-
ijní pojištění, které kryje i krádež či zpronevěru vozu, máme 
platební systém a fakturační systém, který automaticky generu-
je faktury do účetnictví. Ten, kdo si auto půjčuje, zaplatí kar-
tou a majiteli auta přijdou peníze do pár dnů. Pro větší klienty  
s větším vozovým parkem máme navíc speciální program  
s ještě výhodnějšími podmínkami.

Z pozice firmy, která má nedostatek vlastních aut, se Hoppy-
Go dá využít na doplnění flotily. Pokud firemní auta nevyužívám 
denně, je nesmysl je udržovat po celý rok. Jedním zajímavým 
příkladem může být například firma Favorit (https://blog.hop-
pygo.com/s-hoppygo-jezdi-i-kola-favorit/), která vyrábí legen- 
dární jízdní kola. Mají dvě vlastní dodávky na doručování kol 
svým zákazníkům, protože si zakládají na osobním přístupu. 
Pokud ale musí doručit tři nebo více kol najednou, obracejí se 
na HoppyGo, kde si půjčí dodávku, a vykryjí tak svůj nedostatek. 

Za zmínku pak stojí ještě letošní novinka s názvem Hoppy-
Go Business pro náročné zákazníky. Všechny vozy z kategorie 
HoppyGo Business dosahují stáří maximálně dvou let, mají pré-
miovou výbavu, nájezd do 50 tisíc kilometrů, jsou v perfektním 
technickém stavu a přebírat si je budete vždy s plnou nádrží 
a perfektně vyčištěné a naleštěné. Většina vozů v kategorii 
totiž pochází z ukončených operativních leasingů společnosti 
Volkswagen Financial Services a z dealerské sítě ŠKODA AUTO. 
Dealeři tak mají možnost efektivně využít vozy, které zatím če-
kají na majitele.

Sdílená ekonomika v podobě 
carsharingu proniká 
do českých firem
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Můžete nám přiblížit princip fungování vaší 
služby?

Carsharing vlastně spojuje několik druhů podnikání. Obecně 
jde samozřejmě o sdílení aut, ale termín je sám o sobě dost 
široký. V HoppyGo se věnujeme P2Pcarsharingu, tedy půjčování 
aut mezi lidmi. To znamená, že fungujeme jako platforma  
pro propojení majitelů aut a řidičů, kteří si chtějí vůz půjčit. 
HoppyGo se stará o to, aby byla transakce rychlá, jednoduchá 
a bezpečná. Naše platforma navíc umožňuje pohodlný výběr 
vhodného auta v přehledném uživatelském rozhraní či třeba 
aplikaci, která uživatele návodně provede celou transakcí. 

Carsharing vznikl proto, že většina lidí, kteří mají auto, ho 
nevyužívá naplno, a zároveň existuje mnoho lidí, kteří si autem 
potřebují občas někam vyjet, ale vlastní vůz vhodný pro da-
nou příležitost nemají. HoppyGo funguje již téměř dva roky  
a neustále roste. V databázi máme již přes 40 tisíc uživatelů  
a přes 1500 aut – od malých levných aut do města přes klasické 
sedany a kombíky až po užitkové dodávky, limuzíny či třeba 
sportovní kupé. Celkem naši uživatelé najeli již přes čtyři mili-
ony kilometrů. 

Služba HoppyGo je postavena tak, aby ji mohli pohodlně 
využít jak jednotlivci, tak i firmy, takže klientela je různorodá.  
Dá se ale říci, že naším typickým uživatelem je muž ve věku  
25-45 let.

Kdy se vyplatí auto půjčit a kdy vlastnit?

To je komplikovaná otázka, protože každý člověk vnímá věc tro-
chu jinak a subjektivně. V rozhodování, zda si auto koupit, jsou 
totiž důležité i faktory, které se špatně převádějí do čísel, jako 
například jakou hodnotu má „vztah k autu“, větší pohodlí, větší 
luxus nebo 100% dostupnost vozu kdykoliv. Zpravidla se ale u 
průměrného auta, které má hodnotu kolem půl milionu korun, 
nevyplatí jej vlastnit, pokud ujede méně než 10 tisíc km ročně. 
Hodně lidí považuje za náklady spojené s vlastním autem pou-
ze cenu projetého paliva. Často ale přehlíží skryté náklady – 
hodnota peněz, které mi v autě leží, amortizace vozu, celoroční 
pojištění, parkování, prohlídky vozu, pravidelný servis, pro-
vozní kapaliny, letní a zimní gumy, pravidelné přezouvání atp.  
Na webu jitis.cz je k dispozici kalkulačka reálných nákladů na 
provoz vlastního auta. 

Výhodou carsharingu je, že za auto opravdu platíte, jen když 
ho potřebujete, navíc si můžete vybrat přesně takové auto, 
jaké potřebujete na danou příležitost. Na obchodní cestu sáh-

nete po limuzíně, na převoz zboží zvolíte dodávku, na městské 
popojíždění něco menšího jako třeba Škodu Citigo.

Pokud najedete více než 10 tisíc kilometrů, neznamená to, 
že carsharing není pro vás, ale že se můžete stát „majitelem“ na 
platformě. Můžete tedy naopak využívat auto, jak potřebujete, 
a ostatní dny jej nabídnout ostatním. Přivyděláte si tak na pro-
voz auta a snížíte dobu, kdy auto jen bezúčelně parkuje na ulici, 
stojí vás peníze a bez užitku ztrácí hodnotu.

Dá se tato služba využít i pro korporátní 
klientelu?

Rozhodně, máme desítky firemních zákazníků, a to na obou 
stranách – jak mezi poskytovateli aut, tak mezi těmi, kdo si je 
půjčují. HoppyGo de facto umožňuje každému správci firemní 
flotily udělat z vozového parku na pár kliknutí půjčovnu a využí-
vat ho efektivně. 

HoppyGo zajistí maximální pohodlí a bezpečnost procesu. 
Všechny uživatele prověřujeme (například zda nejsou dlužníky), 
máme rezervační systém, VOP pro ochranu obou stran, havar-
ijní pojištění, které kryje i krádež či zpronevěru vozu, máme 
platební systém a fakturační systém, který automaticky generu-
je faktury do účetnictví. Ten, kdo si auto půjčuje, zaplatí kar-
tou a majiteli auta přijdou peníze do pár dnů. Pro větší klienty  
s větším vozovým parkem máme navíc speciální program  
s ještě výhodnějšími podmínkami.

Z pozice firmy, která má nedostatek vlastních aut, se Hoppy-
Go dá využít na doplnění flotily. Pokud firemní auta nevyužívám 
denně, je nesmysl je udržovat po celý rok. Jedním zajímavým 
příkladem může být například firma Favorit (https://blog.hop-
pygo.com/s-hoppygo-jezdi-i-kola-favorit/), která vyrábí legen- 
dární jízdní kola. Mají dvě vlastní dodávky na doručování kol 
svým zákazníkům, protože si zakládají na osobním přístupu. 
Pokud ale musí doručit tři nebo více kol najednou, obracejí se 
na HoppyGo, kde si půjčí dodávku, a vykryjí tak svůj nedostatek. 

Za zmínku pak stojí ještě letošní novinka s názvem Hoppy-
Go Business pro náročné zákazníky. Všechny vozy z kategorie 
HoppyGo Business dosahují stáří maximálně dvou let, mají pré-
miovou výbavu, nájezd do 50 tisíc kilometrů, jsou v perfektním 
technickém stavu a přebírat si je budete vždy s plnou nádrží 
a perfektně vyčištěné a naleštěné. Většina vozů v kategorii 
totiž pochází z ukončených operativních leasingů společnosti 
Volkswagen Financial Services a z dealerské sítě ŠKODA AUTO. 
Dealeři tak mají možnost efektivně využít vozy, které zatím če-
kají na majitele.

Sdílená ekonomika v podobě 
carsharingu proniká 
do českých firem

PROJEKT

Rozhovor s Janem Charouzem, 
CEO HoppyGo
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Jaké výhody carsharing přináší svým 
uživatelům a jaké dopady má carsharing 
celkově? 

V Praze je 1,1 milionu registrovaných aut, zároveň ale jen  
700 tisíc lidí s řidičským průkazem. I kdyby všichni řidiči nased-
li najednou do svých aut, stále v ulicích zůstane 400 tisíc bez-
prizorních aut bez řidiče. Svá auta využíváme ze 4 % jejich 
kapacity, tedy asi hodinu denně. Jedno sdílené auto dle studií 
nahradí až osm soukromých vozidel, což má samozřejmě 
pozitivní dopad na přírodu a zároveň i na život ve městě, kde 
neparkuje tolik vozidel a nejsou blokována parkovací místa. 

Zajímavé je, že jedním z viníků dopravních zácp ve městě 
je dlouhé hledání parkovacích míst. V metropolích stráví  mo-
torista hledáním místa k zaparkování denně přibližně 15 minut  
a v centru dokonce půlhodinu. To je za rok až neuvěřitelných 
180 hodin, což je více než jeden pracovní měsíc. 

To nám shrnuje dopad na životní prostředí, na společnost 
a vlastně i na peněženky jednotlivců. Carsharing, má ale další  
výhody. Umožňuje řidičům svobodně si vybrat přesně takové 
auto, jaké potřebují na danou příležitost, a nejsou svázáni 

jedním modelem, který si pořídí. Jak jsem navíc už naznačil, 
velkou výhodou je, že nemusíte celoročně řešit pojištění, 
pravidelnou údržbu, servis, platby za parkování v zónách 
atp. 

A co klišé, že „ženy a auta se nepůjčují“?

Hodně lidí má z půjčování aut obavu a strachují se, co bude, 
když se něco stane. Takové obavy nejsou nutné – HoppyGo 
zajišťuje komplexní pojištění pro téměř veškerá rizika spojená  
s půjčením vozu. 
    Naše zkušenosti potvrzují, že chování řidičů k vozu je u Hoppy-
Go mnohem lepší než v klasické půjčovně, protože auto si půjčují 
dva konkrétní lidé mezi sebou. Obě strany navážou určitý vztah  
a na konci výpůjčky se vzájemně ohodnotí, což je také určitou for-
mou motivace. Průměrně hodnocení uživatelů na naší platformě 
je 4,89* z 5, z čehož je jasně vidět, že valná většina uživatelů má 
se službou maximálně pozitivní zkušenost, a to jak na straně ma-
jitelů aut, tak na straně řidičů, kteří si auta půjčují. 

TEXT Martina Svačinová FOTO Archiv HoppyGo

PROJEKT
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Náhrady lineárních zářivek 
LED trubicemi
Postupný rozvoj světelných diod (LED) se nevyhnul ani náhradám za lineární zářivky, 
které jsou jedním z nejčastějších světelných zdrojů používaných ve službách a v průmys-
lu. Tzv. LED trubice jsou dnes již poměrně bezpečnou variantou při výměně lineární 
zářivky, přesto se k výměně vztahuje několik důležitých aspektů, které je třeba znát.

Lineární zářivky již několik desetiletí do-
minují v osvětlení v úřadech, nemocnicích, 
školách a mnoha dalších prostorech. Pouze 
postupně jsou nahrazovány novými LED 
svítidly, nicméně v  některých případech 
jsou nahrazovány jednoduchou a přímou 
náhradou za tzv. LED trubice. Dle nové ev-
ropské legislativy bude od 1. 9. 2023 platit 
zákaz uvádění T8 lineárních zářivek na trh 
a lze předpokládat, že se používání LED 
trubic ještě více rozšíří.

Záměnné dvoupaticové LED světelné 
zdroje, zjednodušeně LED trubice, jsou 
světelné zdroje, kterými je možné nahradit 
klasické lineární zářivky, a to s  velmi jed-
noduchou úpravou svítidla, případně zcela 
bez úpravy. LED trubice umožňují nahra-
dit jak nejrozšířenější lineární zářivky T8, 
tak také novější úzké T5 zářivky. Nejčastěji 
se nicméně nahrazují T8 zářivky v  příko- 
nových řadách 18 W, 36 W a 58 W.

Důvodem pro náhradu zářivek za LED 
trubice je především úspora energie. LED 
trubice mají výrazně nižší příkon. Úspora 
je založena na dvou principech: zaprvé 
světelné diody jsou účinnější světelný zdroj 
než zářivky a zadruhé světelné diody jsou 
směrový světelný zdroj – světlo se tedy 
ve svítidle méně odráží a svítí převážně 
v  požadovaném směru (obvykle dolů). 
Obvyklou náhradou zářivky LED trubicí 
tak lze uspořit přibližně polovinu nákladů 
na elektrickou energii.

S  náhradou jsou nicméně spojeny ně- 
které obtíže a podmínky, kterých si musí-
me být vědomi. Jedním z nejdůležitějších 
důsledků je změna zodpovědnosti za sví- 
tidla, která při náhradě nastane. Při provozu 
s lineárními zářivkami nese zodpovědnost 
za svítidlo výrobce, který mu dal evropské 
prohlášení o shodě. Při provozu s LED tru-
bicemi nicméně toto prohlášení neplatí 
a za důsledky spojované s provozem zod- 

povídá subjekt, který výměnu provedl. To 
je velmi důležité v případě řešení pojistné 
události. Dalším problémem spojeným 
s  náhradou zářivek je změna způsobená 
odlišným vyzařováním LED trubic. Ty 
v zářivkovém svítidle vždy způsobí změnu 
rozložení světla v prostoru. V případě mat-
ných LED trubic s  velkým vyzařovacím 
úhlem může být změna pouze malá, 
s malým nebo žádným úbytkem intenzity 
osvětlení. V  případně LED trubic s  malým 
vyzařovacím úhlem může dojít ke snížení 
rovnoměrnosti osvětlení i k významnému 
poklesu intenzity osvětlení. Vždy je tedy 
důležité se na tyto změny připravit. Klíčové 
je to pro všechny pracovní prostory, na 
které se vztahují závazné požadavky osvět- 
lení (tzn. téměř všechny).

Ekonomická analýza náhrady lineárních 
zářivek ukazuje, že nejdůležitějším fak-
torem je doba provozu osvětlovací sou-
stavy. U provozů s  roční dobou provozu 
nad 3000 hodin je náhrada lineární zářivky 
LED trubicí poměrně rychle návratné 
opatření. V  případě krátké doby provozu 

(pod 2000 hodin ročně) více závisí na ceně 
elektrické energie a ceně za LED trubici. 
Dobře návratné (méně než pět let) jsou ze-
jména provozy s cenou elektrické energie 
vyšší než 3 Kč/kWh a cenou za LED trubici 
nižší než cca 300 Kč/ks.

Před náhradou lineárních zářivek je 
mimo změn v zodpovědnosti, vyzařování 
a ekonomice opatření vhodné analyzo-
vat také technickou způsobilost svítidel. 
V některých případech je tak ekonomičtější 
celková rekonstrukce osvětlovací soustavy. 
V  neposlední řadě je také důležitý výběr 
kvalitních LED trubic, který zajistí skutečně 
úsporný a ekonomický provoz. 

Více informací o kvalitě LED trubic nabízí 
projekt Premiumlight Pro, který najdete 
na www.premiumlight.cz. Další informa- 
ce k LED trubicím nabízí nová publikace 
Náhrady lineárních zářivek LED trubice-
mi z  pohledu energetických specialistů  
– dostupné na www.svn.cz.

TEXT Michal Staša, SEVEn  FOTO Archiv redakce

CHYTRÉ TECHNOLOGIE
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NOVÉ TRENDY

na vaší kreativitě. My pracujeme vždy s ta-
kovým materiálem, který odpovídá poža-
dovanému účelu či finálnímu výrobku, musí 
odpovídat i umístění, aby vše designově 
ladilo a aby vzniklý předmět nezapáchal 
nebo nebyl hygienicky závadný. S tím sou-
visí důkladné čištění a opracování materiálu.
Přirozeně vás hned napadne obalový 
materiál či odpad, který vznikne v běžné 
kanceláři – od PET lahví, lahví od čisticích 
prostředků, platových folií, sáčků, bub-
linkových fólií, výplní zásilek, starých CD 
až po kartony, plechovky, lahve od vína či 
jiných nápojů apod.

Využít lze i pneumatiky, staré oblečení 
a jiné textilie, pracovali jsme i se staveb-
ním odpadem, jako jsou betonová drenáž, 
elektrické kabely, cívky, kari sítě, potru- 
bí, hadice apod. Milujeme také cyklokom- 
ponenty. Ale umíme pracovat i se starým  

vybavením či nábytkem, který zrestauru-
jeme či mu tzv. ušijeme nový kabát. Zdro- 
je jsou opravdu neomezené. Nejlepší  
odpad je ale ten, který vůbec nevznikne.

Co všechno lze poté vyrobit?
Snad všechno k běžné potřebě do kavárny, 
kanceláře, na eventy nebo do domácnosti. 
Když si to uvědomíte, při troše zručnosti  
a času byste vlastně nemusela nakupovat 
ve velkoobchodních řetězcích, ale využít 
současné zdroje. Každý jeden kus je pak 
unikátní umělecký předmět s vlastním 
příběhem. Oblíbená jsou svítidla, sedačkové  
sestavy, interiérové dekorace či úložné  
systémy. Vyráběli jsme rekvizity a deko- 
race na firemní eventy pro CTP. Na akci 
Středověké slavnosti rytířů a řemesel jsme 
se opravdu vyřádili. Od středověkých her 
pro děti vyrobených ze starého nábytku 

po prapory ze starých ubrusů, různé druhy 
ošatek, dekorací stage a stanů z jiných 
rekvizit. Hodně nás pak bavily dekorace na 
jiný event v nádherném areálu Nové Zbro-
jovky, kde šlo o svítidla a stropní instalace 
právě ze stavebního materiálu v kombina-
ci s PET. Část našich výrobků pak skončila 
v kancelářích CPI. Před Vánocemi jsme na 
ulici Česká instalovali na stromy vánoční 
dekorace z PET lahví a plechovek. Trochu 
hrozilo, že to nepřežije bujaré oslavy, ale 
to se nakonec nestalo :) Pak jsou to desítky 
výrobků do různých domácností či malých 
kanceláří od svítidel, úložných boxů a de- 
signových stolů až po peřiňáky apod.
Věřím, že se nám tento rok podaří splnit 
naše rozjeté plány a naše výrobky budou 
zdobit nejeden event a dělat radost nejed-
né kanceláři.

TEXT Martina Svačinová FOTO Archiv Věry Hoškové

REDEKORACE: 
Dej odpadu smysl!

Kde se vzal nápad recyklovat firemní 
odpad?
Ono vlastně nejde tak úplně o recyklaci. 
Jde spíše o upcycling, tedy přepracování 
odpadu a nepotřebných věcí do nového 

designového výrobku. My se snažíme dělat 
výrobky zakázkově, nikoli předměty do 
zásoby či na e-shop, které čekají na svého 
majitele. Vytváříte totiž další odpad z odpa-
du, a to jde proti naší filozofii. Stejně tak ani 
nejsme schopni zbavit firmy jejich odpadu, 
to záleží už na jejich politice a na tom, jaký 
zvolí způsob hospodaření se zdroji. Re-

cyklace oproti tomu znamená, že měníte 
strukturu samotného materiálu a z něj pak 
vyrobíte nový výrobek.

Nápad vyrábět redekorace vzešel jakou-
si genezí z mé praxe event manažera. Když 
jsem si uvědomila, kolik jsme za ty roky vy- 
tvořili na eventech odpadu, vytiskli printů, 
nechali vyrobit tisíce brandových předmětů 
či dekorací a rekvizit na míru, a tak jsem se 
dost zastyděla. Říkala jsem si, že takové plýt-
vání jen pro prezentaci značky přece není 
udržitelné a nemělo by být ani společností 
kladně hodnoceno. Právě naopak. Stan-
dardem by mělo být, že neplýtváme zdroji 
a přemýšlíme nad nutností pořídit desítky 
nových předmětů. Dala jsem si proto za cíl 
pořádat eventy s co nejmenším množstvím 
odpadu.

Začala jsem prvně přetvářet rekvizity  
a dekorace již jednou vyrobené tak, aby byly 
schopny opět podtrhnout sdělení even-
tu i brandu. Moje máma měla krejčovský 
salon, takže jsem po ní přirozeně zručná,  
a myslím,  že mám jakési estetické cítění :D  
Nakonec se tento drobný upcycling po- 
sunul až výrobě designových předmětů  
z odpadu, kdy se na výrobě podílí můj pří- 
tel, přirozeně také moje máma a několik  
dalších místních řemeslníků.

Jak dlouho už fungujete?
Projekt vznikl teprve loni v létě, stále objevu-
jeme a zkoumáme naše možnosti i možnos-
ti získávání a práce s odpadním materiálem. 
Firmy také pochopitelně nemohou hospo-
dařit s odpadem, jak se jim zachce, ale musí 
se řídit platnou legislativou, což je poměrně 
složitá záležitost, kterou stále vyvíjíme.

Co všechno lze recyklovat, jaký materiál 
atd?
Pokud se tedy bavíme o tomto druhu up-
cyclingu, možnosti jsou neomezené. Záleží 

Z firemního odpadu vyrábí 
dekorace
Mladá, nadšená slečna se rozhodla, že po sobě zanechá co možná nejmenší eko-
logickou stopu a minimum odpadu. Inspiruje firmy recyklovat a upcyklovat. Věra 
Hošková, zakladatelka projektu Redekorace, nám odpověděla na pár otázek.
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na vaší kreativitě. My pracujeme vždy s ta-
kovým materiálem, který odpovídá poža-
dovanému účelu či finálnímu výrobku, musí 
odpovídat i umístění, aby vše designově 
ladilo a aby vzniklý předmět nezapáchal 
nebo nebyl hygienicky závadný. S tím sou-
visí důkladné čištění a opracování materiálu.
Přirozeně vás hned napadne obalový 
materiál či odpad, který vznikne v běžné 
kanceláři – od PET lahví, lahví od čisticích 
prostředků, platových folií, sáčků, bub-
linkových fólií, výplní zásilek, starých CD 
až po kartony, plechovky, lahve od vína či 
jiných nápojů apod.

Využít lze i pneumatiky, staré oblečení 
a jiné textilie, pracovali jsme i se staveb-
ním odpadem, jako jsou betonová drenáž, 
elektrické kabely, cívky, kari sítě, potru- 
bí, hadice apod. Milujeme také cyklokom- 
ponenty. Ale umíme pracovat i se starým  

vybavením či nábytkem, který zrestauru-
jeme či mu tzv. ušijeme nový kabát. Zdro- 
je jsou opravdu neomezené. Nejlepší  
odpad je ale ten, který vůbec nevznikne.

Co všechno lze poté vyrobit?
Snad všechno k běžné potřebě do kavárny, 
kanceláře, na eventy nebo do domácnosti. 
Když si to uvědomíte, při troše zručnosti  
a času byste vlastně nemusela nakupovat 
ve velkoobchodních řetězcích, ale využít 
současné zdroje. Každý jeden kus je pak 
unikátní umělecký předmět s vlastním 
příběhem. Oblíbená jsou svítidla, sedačkové  
sestavy, interiérové dekorace či úložné  
systémy. Vyráběli jsme rekvizity a deko- 
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a dekorace již jednou vyrobené tak, aby byly 
schopny opět podtrhnout sdělení even-
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a myslím,  že mám jakési estetické cítění :D  
Nakonec se tento drobný upcycling po- 
sunul až výrobě designových předmětů  
z odpadu, kdy se na výrobě podílí můj pří- 
tel, přirozeně také moje máma a několik  
dalších místních řemeslníků.
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Odřená auta a zdi mohou 
být minulostí 
Využijte Wallmarketing a komunikujte účelové věci poutavě. Wallmarketing propo-
juje pracovní prostředí s firemní identitou. Není to jen pěkná grafika na stěně. Je to 
cílená komunikace, která vypovídá na první pohled o tom, jací jste. A když je chytře 
vymyšlený, může plnit i ochrannou a navigační funkci.

Parkovací místa zpravidla bývají vel-
mi podobná, uličky stejné, zdi často 
odřené. Stále někam pospícháme, větši-
na řidičů je „mírně“ agresivních. Čas od 
času řidič přehlédne nějaký ten sloup či 
příčku nebo neodhadne, kolik místa má 
kolem auta. Kolizním situacím se dá ele- 
gantně předejít použitím ochranných 
prvků. V místech, kde jsou úzké prosto- 
ry, ochrání nejen auta, ale také stěny 
parkoviště. Navíc můžete díky wallmar-
ketingu vtipně komunikovat, a povýšit 
tak účelové řešení na slušivé. Neosobní  
prostory se stanou atraktivními a ožijí. 
Tento typ wallmarketingu může také 
pomoci s  navigací – návštěvníci se 
nebudou ztrácet a budou se v  prosto-
ru lépe orientovat. Podobné řešení by 
mnozí řidiči ocenili i při každodenním 

parkování v office centrech. Třeba jako 
ve složitém dvorním traktu společnosti 
Kooperativa. Co vy na to?

Wallmarketing je nástrojem komu-
nikace směrem k zaměstnancům, zákaz- 
níkům i návštěvníkům. Hodí se nejen 
do společných prostor kancelářských 
budov a obchodních center, ale také do 
interiérů kanceláří, recepcí, prodejen, 
showroomů, prostě všude tam, kde se 
pohybují lidé.

Pro realizaci wallmarketingových 
projektů jsou využívány nejmoderněj- 
ší materiály a technologie splňující 
vysoké nároky na použitelnost v  inte- 
riérech. Mezi ně patří také speciální  
certifikovaný materiál, který chrání pro-
ti oděru a je velmi vhodný pro použití 
v  garážích, vjezdech, vstupních pro- 

storách, klientských centrech, obecně 
místech s  vysokou frekvencí pohybu 
osob nebo strojů.

S přípravou je vhodné začít již při 
plánování nových interiérů či úprav 
stávajících prostor. Wallmarketingoví 
profesionálové navrhnou a zrealizují 
originální koncept grafik a textů, které 
rozvíjejí komunikaci, inovativně oživí 
interiér a posunou ho o několik levelů 
výše.

TEXT Red.  FOTO Archiv Wallmarketing

Wallmarketing.cz
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