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EDITORIAL

A máte na to aplikaci?

V poslední době jsem se potkala s mnoha lidmi z nejrůznějších společností. 

Navštívila jsem několik zajímavých konferencí a akcí a hovořila se zástupci soft-

warových firem, kteří vyvíjejí nové a nové systémy.. 

Lehce mě vyděsilo, kam až dokáže „velký bratr“ vidět a co lze vymyslet. Každý 

má totiž aplikaci na to, co dělá. Doba už je taková, že dokážeme dokonale 

změřit a zaznamenat de facto cokoli. Dokážeme poznat, že se nám výrobní 

linka rozbije ještě dříve, než k tomu reálně dojde. Píp. Tato informace zapípá  

v mobilu. V mobilu nám pípá vše. Máme na všechno aplikace.

Sama jsem velkým fanouškem všeho digitálního a tzv. smart. Používám mnoho 

chytrých vychytávek, které na trhu jsou. Nicméně jsem byla svědkem zajímavé 

diskuse, kde se vášnivě debatovalo o tom, že ačkoliv umíme sbírat data v reálném 

čase, zda je umíme také správně vyhodnotit a interpretovat dále.

Chceme mít vůbec tolik informací? Potřebujeme je k životu?

To, že je umíme získat, víme. Ale co dál? Debata gradovala, až jsem měla pocit, 

že tyto aplikace vlastně nikdo nechce, protože pak neví, co s tím má dělat dál. 

Víme, že se přehřál motor a je třeba opravit konkrétní díl, ale nemáme ruce, 

které by to reálně opravily… Zamotaný kruh. 

Pokrok nezastavíme. Ani nemá cenu se o to pokoušet. Nicméně v této době 

digitální, kdy jde všechno řešit online a lidé se nemusí vlastně ani vidět, je 

velmi důležitý právě ten lidský faktor. Je to jakási přidaná hodnota k virtualitě.  

Myslím, že nyní je velmi důležité více než kdy jindy, abychom neztráceli  

lidskost. Tu jako jedinou technologie nedokážou nahradit. Zatím.

Hezké jaro 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. 
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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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ZPRÁVY

Mobilní tísňové tlačítko

Bezpečnostní agentura SECURITAS ČR 
rozšiřuje služby své moderní Centrály 
nouzových služeb a uvádí nové mobil-
ní tísňové tlačítko o velikosti balíčku 
žvýkaček, které zajistí dostupnost pomoci 
24 hodin denně po celé ČR, bez nutnos-
ti nabíjení baterie či složité konfigurace. 
Služba je určena hlavně pro seniory nebo 
lidi dlouhodobě nevycházející z bytu  
a stojí od 59 Kč měsíčně.

Mobilní tísňové tlačítko se vejde do 
dlaně a váží pouhých 17 gramů, jeho 
nošení je proto komfortní a nijak dotyč-
nou osobu neomezuje. Tlačítko je připoje-
no k moderní Centrále nouzových služeb 
SECURITAS, jejíž dispečeři jsou trénovaní 
v krizové komunikaci. K odeslání signá-
lu tlačítko využívá mobilní veřejnou síť 
Sigfox, jejímž operátorem je společnost 
SimpleCell Networks a.s., první celorepub-
likový operátor pro tzv. internet věcí. Na 
rozdíl od klasické mobilní sítě má Sigfox 
nižší náklady na přenos dat, je spolehli- 
vější, má vysokou odolnost proti rušení  
a pokrývá 96 % populace v republice. 

Pozvánka na seminář 
Životní cyklus s BIM

Společnost Unicorn pořádá dne 16. května 
v  Praze seminář „Životní cyklus s  BIM, od 
projektanta až po asset managera“. Přijďte 
se informovat o přínosech BIM pro zada-
vatele, projektanty, zhotovitele, geodety  
i správce majetku. Pomůžeme vám zorien-
tovat se v problematice BIM a v návazných 
softwarových řešeních pro jednotlivé etapy 
životního cyklu stavby. Dozvíte se, jak vám 
může pomoci při vašich každodenních 
činnostech  software pro správu majetku 
dle BIM. Proč by se měli semináře zúčastnit 
facility manager, property manager nebo 
asset manager? Data v informačním mo- 
delu stavby jsou díky metodice BIM živá  
a neustále aktualizovaná. Usnadníte si práci 
při správě a údržbě budov. Mějte správná  
a aktuální data vždy rychle přístupná a 
neztrácejte čas hledáním dokumentace. 
Připravte se na nové možnosti práce dle 
BIM ještě dnes! Seminář je realizován pod 
záštitou Odborné rady pro BIM. Bližší infor-
mace včetně možnosti registrace naleznete 
na www.unicorn.com/hsi.

Savills rozšiřuje rozsah 
poskytovaných služeb

Savills rozšiřuje rozsah poskytovaných 
služeb property managementu pro 
Commerz Real v budově Na Příkopě 33.
Společnost Savills CZ rozšiřuje od 
prvního dubna rozsah poskytovaných 
služeb property managementu pro 
společnost Commerz Real, německou 
investiční společnost, která v březnu 
2017 koupila budovu Komerční banky 
v ulici Na Příkopě v Praze. Savills do-
posud zajišťovala správu nemovitos-
ti, která byla doposud plně obsazena 
Komerční bankou. Tento nájemce i na- 
dále zůstává v části budovy. „Pro nás 
je rozšíření poskytovaných služeb pro 
tohoto klienta dobrá zpráva, která 
značí spokojenost klienta s námi do- 
dávanými službami,“ říká Petr Machula, 
Head of Property Management, Pro- 
perty Management Czech & Slovak  
Republics.

BB Boxům od Bageterie Boulevard se daří, chtějí vytvořit 
nový segment smart office cateringu

BB Box od Bageterie Boulevard má za sebou nejsilnější čtvrtletí v historii. Služ-
ba rozvezla mezi české firmy, úřady a instituce tisícovky objednávek a získala 
stovky nových zákazníků. K růstu mimo jiné pomáhá také transformace segmentu 
firemního občerstvení. Za to v roce 2018 firmy a instituce utratily zhruba miliardu 
korun, letos by měly být náklady ještě o deset procent vyšší. 

BB Box je první tuzemský gastronomický produkt určený výhradně pro B2B 
klientelu, který v sobě spojuje kvalitu a čerstvost občerstvení a sofistikova-
nost technologického a logistického řešení služby. Právě snadná dostupnost 
hned v několika městech po celé České republice a jednoduché objednávání 
se závozem už od 120 minut s možností automatizace z něj dělá jednoho z lídrů 
celého segmentu. 

„Po necelých třech letech, kdy jsou BB Boxy na trhu, jsme se stali globálními prů- 
kopníky vize smart office cateringu a v Česku budeme ti, kdo nastaví jeho standardy. 
Tedy kombinaci gastronomického zážitku s maximálně ergonomickým pojetím služ-
by. Chceme plně integrovat catering plně do firemních procesů a celou řadu z nich 
automatizovat,“ zmiňuje obchodní manažer BB Boxů Levon Ter-Ghazaryan. 
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Pozvánka

Akce je  pro členy Facility Club Premium.

Snídaně s generálním ředitelem Emirates 
Česká republika Bořivojem Trejbalem

Srdečně Vás zveme na neformální snídani 
spojenou s povídáním o úspěchu a fungování

letecké společnosti Emirates. 

Místo konání: Emirates Česká republika,
Na Příkopě 859/22, Praha 1

Datum: 21. 5. 2019 
Čas: 9:00 hodin

RSVP: do 12. 5. 2019 na e-mail msvacinova@wpevent.cz

Pouze pro členy klubu. Vstup zdarma. 
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Pronájem oděvů je novinkou?
Společnost Elis začala s pronájmem již v 50. letech minulého 
století, takže o novinku se určitě nejedná. Začalo to u řezníků, 
kterým se pronajímaly zástěry, které nebyli schopni kvůli 
velkému znečištění vyprat doma. V každém případě je to dnes-
ka hlavní trend. 
Představte si, že typická firma má třeba 500 nebo 1000 zaměst-
nanců. Když máte každému z nich poskytnout dostatek 
oděvů, aby měl každý nebo každý druhý den čistý oděv, jsou 
to obrovské náklady na jeho pořízení a celková částka jde do 
milionů. Právě tady vstupujeme do hry my. Zákazník na nás pře-
sune počáteční investici a svěří nám správu pracovních oděvů. 
Znamená to, že získá jistotu, že každý týden nebo v některých 
případech i dvakrát týdně vyzvedneme špinavé prádlo a ve 
stejný okamžik dodáme uživatelům čisté oděvy, a pokud by 
to  bylo třeba, případně i opravené. A hlavně, když nám per-
sonalista včas dodává informace o nástupech nebo odchodech 
zaměstnanců, můžeme pružně v rámci horizontu dní stáhnout 
nebo přidat nové oděvy novým zaměstnancům ve firmě. Kdyby 
toto všechno měla firma řešit vlastními prostředky, musela by 
vynaložit obrovské náklady na administrativu. Praní je opravdu 
jenom malou částí celkové správy pracovních oděvů. 
Není to ale jenom o tom, dobře vypadat, ale zejména je to  
o ochranných vlastnostech oděvů. Někdy je naprostou nut-
ností mít pracovní oděvy vyprány profesionálně právě proto, 
aby zůstaly zachovány jejich ochranné vlastnosti, například 
chemická odolnost nebo antistatické vlastnosti. U potra-
vinářských provozů se zase jedná o dezinfekční praní. Vy jako 
zaměstnavatel nemáte jistotu, že zaměstnanec si doma oděv 
vypere dostatečně často a dostatečně kvalitně. U nás máme 
normy, které musíme dodržovat, a dokážeme zákazníkovi ga-
rantovat, že jsou náležitě dezinfikovány podle potřebné cer-
tifikace pro různé potravinářské závody. Takže jde i o kvalitu,  
a nejen o servis jako takový.

V čem se liší praní prádla pro extrémně čisté provozovny 
typu laboratoří, chemického průmyslu a dalších provozů, 
kde nesmí být ani smítečko? Máte speciální prací místnosti?
Máme dokonce speciální provozovnu, která je zcela odděle-
na od těch ostatních, aby tam nedocházelo ke kontaminaci.  
V prádelně Elis ve Velkých Pavlovicích pereme rohože, které 
zachycují nečistoty z obuvi, samozřejmě odděleně od nich 
se perou oděvy pro potravináře a jinde se perou oděvy pro 
slévárny a zákazníky z oblasti průmyslu. Super čisté provozy 
jsou v úplně jiné budově, s vlastní filtrací vzduchu. Ve Slavkově  
u Brna máme něco, čemu se říká cleanroom, což je kontrolované 
prostředí, ve kterém se dodržují závazné limity pro množství 
částic a bakterií v prostoru. Toto už není ani tak praní, ale spíše 
dekontaminace. Z těchto speciálních oděvů, které jsou také 
ze speciálního materiálu, musíme odstranit částice o velikosti  

0,1 mikronu (pozn. red. – jedna desetitisícina milimetru), pro-
tože když je pak používají naši zákazníci ve výrobě léků, musí 
být garance, že se do výroby léků nedostanou nečistoty, prach, 
bakterie apod. Takže umíme i sterilizovat. V těchto odvětvích 
jsou velice přísné normy a v podstatě to vzhledově více než 
prádelnu připomíná samotnou výrobnu léků. Mnohé limity  
a postupy z výrobny léků musíme v této prádelně dodržovat.

Jak se takový cleanroom uklízí? 
Úklid cleanroomu má předepsané kroky, a to nejenom co se 
týče chemie, ale ať už dezinfikujeme stoly, stěny, stropy, sebe 
či oděvy, musíme dodržovat i předepsané tahy zprava dole-
va, shora dolů apod.  Nejde o nahodilý úklid, ale v podstatě se 
jedná o nedílnou součást výroby, které je vyhrazen pevný čas 
v rámci pracovního dne. Bez něj bychom ten prostor neumě-
li udržet v požadované třídě čistoty pro kvalitu finálního pro-
duktu, tedy pracovních oděvů připravených pro další využití  
v ultračistých prostorech. Při úklidu se do protokolů zapisuje 
nejen naměřená teplota, ale také to, kdy a jaký čisticí prostře-
dek byl použit. Využité čisticí či dezinfekční prostředky se také 
musí prokazatelně střídat. Kdybychom stoly neustále utírali 
pouze alkoholovým dezinfekčním prostředkem, dříve či později 
si vybudují rezistenci. Musíme je střídat a musíme mít záznamy 
o tom, jak často a které střídáme. Musíme mít záznamy o na-
hodile odebíraných vzorcích z pracovní plochy nebo z rukavic 
pracovníků a dáváme inkubovat množství bakterií, které jsou na 
stolech nebo oděvech při sterilizaci. Tento provoz už je opra-
vdu blíže farmaceutické výrobě. Samozřejmě pracovníci, kteří 
oděvy perou, musí mít na sobě také speciální oblečení. Záleží 
na tom, pro jaký segment jsou oděvy určeny, protože i segmen-
ty mají třeba vlastní certifikaci. Pro zákazníky jsou pak zpětně 
tyto protokoly důležité.

Ekologie a ekonomika jdou ruku 
v ruce
Profesionální prádelenství je samozřejmě tradičně vnímáno jako odvětví, které  
obstarává praní nemocničního či rovného prádla do hotelů. Montérky a pracovní oděvy 
se historicky vždy praly doma. Teď je to tak, že firmy tuto službu outsourcují, protože 
pochopily, v čem tkví přidaná hodnota. Společnost Elis expanduje a při této příleži- 
tosti jsme vyzpovídali Janu Puškáčovou, ředitelku společnosti Elis pro Českou republi-
ku, Slovensko a Maďarsko.

KONZULTACE VÝBĚR ODĚVŮ NASTAVENÍ SERVISU

SBĚR ŠPINAVÝCH
A DODÁNÍ

ČISTÝCH ODĚVŮ

KONTROLA KVALITY

PRANÍ

ODĚVY V UŽÍVÁNÍ
U ZÁKAZNÍKA

UŽIVATELÉ 
ODĚVŮ

Proces akvizice společnosti Berendsen, který začal v září 2017, je definitivně u konce. Po přechodném názvu Berendsen 
Part of Elis bude skupina Elis v České republice působit pouze pod názvy Elis Textile Care CZ s.r.o. a Elis Textil Servis 
s.r.o. Stává se tak nejen domácím, ale také evropským lídrem v oblasti pronájmu oděvů a souvisejících textilních a hy-
gienických služeb.

Povězte stručně, co vlastně děláte.
To, co hlavně děláme, je pronájem pra-
covních oděvů s kompletním servisem. 
Praní je pouze jedním krokem v rámci 
této služby, kdy zákazník většinou definu-
je, jaký typ oděvů, pro kolik uživatelů  
a v jakém množství oděvy potřebuje,  
a my jim pracovní oděvy pronajímáme, 
stejně jako se pronajímají třeba kopírky 
nebo auta. Ve větších společnostech je 
pak i člověk, který se stará o pracovní 
oděvy přímo u zákazníka. 

Jana Puškáčová, ředitelka společnosti Elis pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko

Technologie ultra high frequency (UHF) čipů v praxi.
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Celý proces podléhá obrovskému množství kontrol. Do sušiček 
je přiváděn vzduch, který je čistší než vzduch na operačním 
sále v nemocnici. Totéž platí i pro vodu, která se v cleanroomu 
používá. Takže oficiálně je to prádelna, ale spíše to připomíná 
laboratoř.

Mně to právě vůbec nepřipomíná prádelnu, protože to gros 
prádelny je zde upozaděno.
Také proto máme provoz cleanroomu většinou úplně oddělený. 
Společnost Elis má přes 450 prádelen v zemích Evropy a Jižní 
Ameriky, z toho 28 je cleanroomů, a přesto jsme největším 
hráčem. Po celé Evropě je zhruba 45 takových provozů, což je 
velice úzký segment. Jedná se o úzkou specializaci, kdy je kla- 
den vysoký nárok na odbornost personálu a managementu ve 
firmě, a to už s prádelnou nemá moc společného. 

Stroje, které používáte, jsou od standardních výrobců 
praček nebo sušiček, které najdeme doma, nebo je to něco 
specifičtějšího? V čem je to jiné?
Spousta výrobců praček a podobných zařízení, které znáte  
z maloobchodu, má svoji divizi, která vyrábí také profesionální 
stroje. Ale většina z těch, kteří vyrábějí i malé domácí spotřebiče, 
dělá pro profesionální prádelny stroje jenom do určité tonáže, 
třeba maximálně do 70 kg. A i když nějaká firma vyrábí průmys-
lové pračky třeba „jenom“ na 10 kg, což už se blíží domácí 
pračce, budou tam použity jiné motory, jiná ložiska, aby vydrže-
ly neustálý provoz. Málokdy se vám stane, že vám doma 16 ho-
din denně, pět dní v týdnu jede pračka. A pokud ano, můžete 
právem očekávat, že po půl roce bude po smrti, zatímco my při 
takovém provozu od ní očekáváme, že bude fungovat 10 let. 
Takže i ti výrobci, které známe z maloobchodu, konstruují své 
profesionální stroje jinak anebo je vyrábějí z jiných materiálů. 
Na druhou stranu jsou tady firmy, které běžný smrtelník určitě 
nezná. Vyrábějí se v nich stroje s kapacitou od 100 kg na jednu 
vsádku až po 400, 500 kg nebo potom tunely, které umí produ-

kovat každé 3 minuty 50 či 60 kg prádla. Představte si 50 metrů 
dlouhý stroj, který vysype 50 kg prádla každé 3 minuty.
Na jednom konci tam házím špinavé prádlo a na druhém konci 
už někdo skládá čisté…
Neskládá, ale vytahuje čisté mokré prádlo, a to je automaticky 
předáváno dalšímu stroji k dalšímu zpracování. To se týká z val-
né většiny právě rovného prádla a u cích je to naprosto ideální 
postup. 
Například tunelová pračka má několik segmentů. Na jed-
né straně do toho padne každé 2,5 minuty 50 kg prádla, ale 
v rámci segmentu se to právě 2 minuty pere, pak zase další  
2 minuty jede předpírka, poté hlavní praní a mezitím jsou zhru-
ba 3 segmenty na odstředění apod. Tím, že do toho vlastně 
dáváte každé 2 minuty těch 50 kg, tak vám každé 2 minuty zase 
50 kg vypadne. 

Kolik kilogramů prádla dokážete celkem denně vyprat, 
vyčistit? 
Je to denně asi kolem 9 až 10 tun pracovních oděvů a kolem  
15 tun rohoží.

A vy k tomu tedy dokážete zajistit i logistiku, veškerý ser-
vis, takže si pro prádlo či rohože přijedete, vyměníte je, 
odvezete atd.?
To je právě ten servis. Domnívám se, že samotná prádelna bez 
tohoto servisu není ve dnešní době pro zákazníka až tak atrak-
tivní službou. Myslím tím pro zákazníka typu výrobního podni-
ku, který očekává, že nám přenechá své starosti. Něco jiného je 
samozřejmě prádelna, kam si dovezu svoje domácí prádlo.

Dokážete říci, kam se obor může ještě vyvinout s ohledem 
na chytré technologie, zavádění robotiky, automatizace? 
Od mandlu, který jsme měli doma v činžáku, tady vidíme, 
že můžeme mít tunelovou pračku na 50 metrů… Co bude 
za deset let?

Na konci tunelové pračky je většinou někdo, kdo pohlídá, že si 
stroje předají prádlo a následně ho vysuší. Pak je tam potřeba 
lidská ruka k tomu, aby se prádlo předalo do skladače (to se 
většinou týká froté ručníků) anebo se mokré prostěradlo vloži-
lo do paciček už automatického podavače mandlu. Prádlo se 
narovná, vloží, vyžehlí a na konci samo složí. Pak už se jenom 
naloží do auta k rozvozu. Takže pořád tam jsou ještě lidé potře-
ba, i když automatizace je i v prádelenství na postupu. 
Co se týče chytrých technologií, přišly UHF (ultra high frequen-
cy) čipy a jiné podobné nástroje sledovatelnosti. Je to výhoda 
jak pro nás, protože víme, kde máme prádlo, tak i pro zákazníka, 
který ví, kolik ho vlastně spotřeboval a za co platí. Samozřejmě 
je to také otázka technologií v samotné výrobě, která se také 
mění. Teď se snažíme prát s minimem vody nebo s minimem 
potřeby nové vody a s minimem spotřeby energií. Ale nikdy se 
to zřejmě bez nich neobejde. 
Pořád ještě si neumím představit, že by se pralo prádlo bez 
vody, ale je to jedna z nejdůležitějších otázek – jak recyklovat, 
jak spořit, jak využívat šedou vodu.  Umím si představit i dobu, 
kdy bude voda natolik zásadní komoditou, že i běžné praní 
doma bude lehce problematické a recyklovat vodu pro praní 
bude jednodušší ve velkých prádelnách. Ale to je zatím spíše 
sci-fi, i když ani tuto variantu nelze zcela vyloučit. 

Dají se vašem oboru nalézt nějaké pozitivní ekologické 
dopady?
Jednoznačně. Za posledních 10 let se snížila spotřeba veškeré 
chemie a energií o desítky procent napříč všemi firmami, neje- 
nom u nás. A nemůžeme tvrdit, že je to jenom otázka nějakého 
ekonomického tlaku, je to opravdu i tlak různých firem na eko-
logické cítění apod. Úplně nejlepší vždycky je, když ekonomika 
a ekologie jdou ruku v ruce. V ten okamžik máte nějakou moti-
vaci a jistotu, že všichni sledujeme stejný cíl, a pozitivní vlivy na 
spotřebu vody, energie a chemie tam jsou jednoznačně proka-
zatelné.

Kde berete třeba prací prášky? Používáte „běžný prací 
prášek”?
To, co vy nadávkujete do pračky v jedné odměrce, tak nám na to 
stačí asi tak 4 kapky, tedy silnější koncentrát. Ono se to ve finále 
zase tak moc neliší od domácího praní. Vlastně to, co vy máte  
například v arielu namícháno v jednom, tak my to máme každé 
zvlášť a dávkujeme to v pracím procesu vždycky po krocích.  
Na určitou fázi je určitý prostředek. Díky tomu jsme schopni 
použít daleko méně pracích prostředků, protože každá fáze 
vyžaduje jiný. Ve výsledku použijeme díky izolovanému kon-
centrátu daleko méně chemie než vy doma.

Dokážete říci, kam se váš obor vyvine? Jaké další služby 
můžete nabídnout?

Momentálně se pracuje na „smart workwear“. Zavádějí to naši 
kolegové v Nizozemsku. Tyto oděvy mají čipy, které některým 
uživatelům dovolí či nedovolí vstupovat do některých prostor 
ve firmě. Jsou tam informace o tom, zda si zaměstnanec oděvy 
převlékl či nepřevlékl v požadované frekvenci. Bavíme se tady 
o provozech, kde se taková investice vyplatí s ohledem na si- 
tuaci a prostředí. 
Právě u zmiňované farmacie a u těchto speciálních oděvů to 
pilotně zajišťujeme. Oděvy mají čipy a my jsme schopni na 
nich sledovat koloběh, jak často se v prádelně objeví, a pokud 
jsme je dlouho neviděli, tak jestli pan Novák si je náhodou 
neodnesl domů. Zákazníci tak mají čím dál větší přehled  
o tom, jak se jejich pracovní oděvy používají, a umí nám předá-
vat informace o svých požadavcích online.

Všeobecně ale záleží na tom, co zákazník potřebuje a za co je 
ochoten zaplatit.

text: Martina Svačinová
foto: archiv Elis

n	 Za rok 2018 tržby téměř 239 milionů korun
n	 V České republice prádelny ve Velkých Pavlovicích a ve Slavkově u Brna
n	 Více než 45 000 zaměstnanců ve více než 440 závodech ve 28 zemích v Evropě a v Jižní Americe
n	 Historie společnosti Elis sahá až do roku 1883, kdy rodina Leducq založila společnost Grandes Blanchisseries de Pantin 
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Celý proces podléhá obrovskému množství kontrol. Do sušiček 
je přiváděn vzduch, který je čistší než vzduch na operačním 
sále v nemocnici. Totéž platí i pro vodu, která se v cleanroomu 
používá. Takže oficiálně je to prádelna, ale spíše to připomíná 
laboratoř.

Mně to právě vůbec nepřipomíná prádelnu, protože to gros 
prádelny je zde upozaděno.
Také proto máme provoz cleanroomu většinou úplně oddělený. 
Společnost Elis má přes 450 prádelen v zemích Evropy a Jižní 
Ameriky, z toho 28 je cleanroomů, a přesto jsme největším 
hráčem. Po celé Evropě je zhruba 45 takových provozů, což je 
velice úzký segment. Jedná se o úzkou specializaci, kdy je kla- 
den vysoký nárok na odbornost personálu a managementu ve 
firmě, a to už s prádelnou nemá moc společného. 

Stroje, které používáte, jsou od standardních výrobců 
praček nebo sušiček, které najdeme doma, nebo je to něco 
specifičtějšího? V čem je to jiné?
Spousta výrobců praček a podobných zařízení, které znáte  
z maloobchodu, má svoji divizi, která vyrábí také profesionální 
stroje. Ale většina z těch, kteří vyrábějí i malé domácí spotřebiče, 
dělá pro profesionální prádelny stroje jenom do určité tonáže, 
třeba maximálně do 70 kg. A i když nějaká firma vyrábí průmys-
lové pračky třeba „jenom“ na 10 kg, což už se blíží domácí 
pračce, budou tam použity jiné motory, jiná ložiska, aby vydrže-
ly neustálý provoz. Málokdy se vám stane, že vám doma 16 ho-
din denně, pět dní v týdnu jede pračka. A pokud ano, můžete 
právem očekávat, že po půl roce bude po smrti, zatímco my při 
takovém provozu od ní očekáváme, že bude fungovat 10 let. 
Takže i ti výrobci, které známe z maloobchodu, konstruují své 
profesionální stroje jinak anebo je vyrábějí z jiných materiálů. 
Na druhou stranu jsou tady firmy, které běžný smrtelník určitě 
nezná. Vyrábějí se v nich stroje s kapacitou od 100 kg na jednu 
vsádku až po 400, 500 kg nebo potom tunely, které umí produ-

kovat každé 3 minuty 50 či 60 kg prádla. Představte si 50 metrů 
dlouhý stroj, který vysype 50 kg prádla každé 3 minuty.
Na jednom konci tam házím špinavé prádlo a na druhém konci 
už někdo skládá čisté…
Neskládá, ale vytahuje čisté mokré prádlo, a to je automaticky 
předáváno dalšímu stroji k dalšímu zpracování. To se týká z val-
né většiny právě rovného prádla a u cích je to naprosto ideální 
postup. 
Například tunelová pračka má několik segmentů. Na jed-
né straně do toho padne každé 2,5 minuty 50 kg prádla, ale 
v rámci segmentu se to právě 2 minuty pere, pak zase další  
2 minuty jede předpírka, poté hlavní praní a mezitím jsou zhru-
ba 3 segmenty na odstředění apod. Tím, že do toho vlastně 
dáváte každé 2 minuty těch 50 kg, tak vám každé 2 minuty zase 
50 kg vypadne. 

Kolik kilogramů prádla dokážete celkem denně vyprat, 
vyčistit? 
Je to denně asi kolem 9 až 10 tun pracovních oděvů a kolem  
15 tun rohoží.

A vy k tomu tedy dokážete zajistit i logistiku, veškerý ser-
vis, takže si pro prádlo či rohože přijedete, vyměníte je, 
odvezete atd.?
To je právě ten servis. Domnívám se, že samotná prádelna bez 
tohoto servisu není ve dnešní době pro zákazníka až tak atrak-
tivní službou. Myslím tím pro zákazníka typu výrobního podni-
ku, který očekává, že nám přenechá své starosti. Něco jiného je 
samozřejmě prádelna, kam si dovezu svoje domácí prádlo.

Dokážete říci, kam se obor může ještě vyvinout s ohledem 
na chytré technologie, zavádění robotiky, automatizace? 
Od mandlu, který jsme měli doma v činžáku, tady vidíme, 
že můžeme mít tunelovou pračku na 50 metrů… Co bude 
za deset let?

Na konci tunelové pračky je většinou někdo, kdo pohlídá, že si 
stroje předají prádlo a následně ho vysuší. Pak je tam potřeba 
lidská ruka k tomu, aby se prádlo předalo do skladače (to se 
většinou týká froté ručníků) anebo se mokré prostěradlo vloži-
lo do paciček už automatického podavače mandlu. Prádlo se 
narovná, vloží, vyžehlí a na konci samo složí. Pak už se jenom 
naloží do auta k rozvozu. Takže pořád tam jsou ještě lidé potře-
ba, i když automatizace je i v prádelenství na postupu. 
Co se týče chytrých technologií, přišly UHF (ultra high frequen-
cy) čipy a jiné podobné nástroje sledovatelnosti. Je to výhoda 
jak pro nás, protože víme, kde máme prádlo, tak i pro zákazníka, 
který ví, kolik ho vlastně spotřeboval a za co platí. Samozřejmě 
je to také otázka technologií v samotné výrobě, která se také 
mění. Teď se snažíme prát s minimem vody nebo s minimem 
potřeby nové vody a s minimem spotřeby energií. Ale nikdy se 
to zřejmě bez nich neobejde. 
Pořád ještě si neumím představit, že by se pralo prádlo bez 
vody, ale je to jedna z nejdůležitějších otázek – jak recyklovat, 
jak spořit, jak využívat šedou vodu.  Umím si představit i dobu, 
kdy bude voda natolik zásadní komoditou, že i běžné praní 
doma bude lehce problematické a recyklovat vodu pro praní 
bude jednodušší ve velkých prádelnách. Ale to je zatím spíše 
sci-fi, i když ani tuto variantu nelze zcela vyloučit. 

Dají se vašem oboru nalézt nějaké pozitivní ekologické 
dopady?
Jednoznačně. Za posledních 10 let se snížila spotřeba veškeré 
chemie a energií o desítky procent napříč všemi firmami, neje- 
nom u nás. A nemůžeme tvrdit, že je to jenom otázka nějakého 
ekonomického tlaku, je to opravdu i tlak různých firem na eko-
logické cítění apod. Úplně nejlepší vždycky je, když ekonomika 
a ekologie jdou ruku v ruce. V ten okamžik máte nějakou moti-
vaci a jistotu, že všichni sledujeme stejný cíl, a pozitivní vlivy na 
spotřebu vody, energie a chemie tam jsou jednoznačně proka-
zatelné.

Kde berete třeba prací prášky? Používáte „běžný prací 
prášek”?
To, co vy nadávkujete do pračky v jedné odměrce, tak nám na to 
stačí asi tak 4 kapky, tedy silnější koncentrát. Ono se to ve finále 
zase tak moc neliší od domácího praní. Vlastně to, co vy máte  
například v arielu namícháno v jednom, tak my to máme každé 
zvlášť a dávkujeme to v pracím procesu vždycky po krocích.  
Na určitou fázi je určitý prostředek. Díky tomu jsme schopni 
použít daleko méně pracích prostředků, protože každá fáze 
vyžaduje jiný. Ve výsledku použijeme díky izolovanému kon-
centrátu daleko méně chemie než vy doma.

Dokážete říci, kam se váš obor vyvine? Jaké další služby 
můžete nabídnout?

Momentálně se pracuje na „smart workwear“. Zavádějí to naši 
kolegové v Nizozemsku. Tyto oděvy mají čipy, které některým 
uživatelům dovolí či nedovolí vstupovat do některých prostor 
ve firmě. Jsou tam informace o tom, zda si zaměstnanec oděvy 
převlékl či nepřevlékl v požadované frekvenci. Bavíme se tady 
o provozech, kde se taková investice vyplatí s ohledem na si- 
tuaci a prostředí. 
Právě u zmiňované farmacie a u těchto speciálních oděvů to 
pilotně zajišťujeme. Oděvy mají čipy a my jsme schopni na 
nich sledovat koloběh, jak často se v prádelně objeví, a pokud 
jsme je dlouho neviděli, tak jestli pan Novák si je náhodou 
neodnesl domů. Zákazníci tak mají čím dál větší přehled  
o tom, jak se jejich pracovní oděvy používají, a umí nám předá-
vat informace o svých požadavcích online.

Všeobecně ale záleží na tom, co zákazník potřebuje a za co je 
ochoten zaplatit.

text: Martina Svačinová
foto: archiv Elis

n	 Za rok 2018 tržby téměř 239 milionů korun
n	 V České republice prádelny ve Velkých Pavlovicích a ve Slavkově u Brna
n	 Více než 45 000 zaměstnanců ve více než 440 závodech ve 28 zemích v Evropě a v Jižní Americe
n	 Historie společnosti Elis sahá až do roku 1883, kdy rodina Leducq založila společnost Grandes Blanchisseries de Pantin 
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Jaká bezpečnostní pravidla se 
musí dodržovat při výrobě léků?
Provoz v Zentivě podléhá přísným bezpečnostním pravidlům, která musí striktně 
dodržovat každý zaměstnanec. Milan Vlk, Facility Manager, se s námi podělil  
o informace z provozu. 

Začíná to oblečením. Dostaneme 
z oddělení kvality a HSE požada- 
vek na pracovní oblečení. Například 
jaká je třída čistoty výrobním pros-
toru – a podle toho se typ oděvu na- 
staví. Jeden zaměstnanec může mít 
i 13 sad oděvů, a to proto, že se při 
každém vstupu do citlivého prostředí 
musí měnit. Neustále si musíme mýt 
ruce, často se převlékáme. Do čistého 
provozu se nesmí dostat žádná cizo-
rodá látka. Například ženy nemohou 
nosit make-up, náušnice nebo mít 
třeba nalakované nehty. Také když je 
člověk nemocný, nahlásí to mistro-
vi, aby vlastně při výdechu neohrozil 
lékovou formu. Je to velmi přísně na- 
stavené. Tyto obleky chrání jak zaměst-
nance, tak i produkt.

To, co zde vyrábíme, je produkt, 
který pacienti konzumují, když to řeknu 
velmi zjednodušeně. A všichni tady 

vědí, že léky, které zde vyrábíme, mo-
hou používat i naše děti. Takhle k tomu 
zaměstnanci přistupují. Takže nevy-
robíte něco, co můžete kontaminovat, 
a způsobit tak tragédii. Všichni to tady 
bereme jako osobní poslání, máme ta-
kovou automatickou loajalitu.

Oděvy jsou uloženy v tzv. speciální  
propusti, kterou zaměstnanec pro- 
chází do výroby. 
Vstoupí tam, sundá si běžné oblečení, 
umyje si a vydezinfikuje ruce a obléká 
se do výrobního oblečení. Ale zase po-
zor – je to běžná výroba – tabletárna 
nebo balírna. Ale pokud jde do speciál-
ního provozu, tam je to úplně jiné. Tam 
jsou speciální oděvy, které vypada-
jí jako skafandr, jsou stoprocentně 
chráněni. V těchto ochranách oděvů 
je několik úrovní podle toho, s jakým 
produktem se pracuje. Každý produkt 
vyžaduje jiné nastavení OOPP.

A co vývoj?
Laboratoře, ampulky, váhy a lidé  
s mnoha akademickými tituly. Tady je 
200 perfektních vědců, kteří opravdu 
vyvíjejí to nejlepší. Protože generická 
léčiva nejsou jenom kopie. Média to 
samozřejmě používají jako kopii, ale 
je to vlastně kopie s nějakou přidanou 
hodnotou. A na tom tito vědci pracu-
jí. Aby, když si vezmu paracetamol, to  
nebyla jenom kopie originálního pro-
duktu, protože jim vypršel patent, ale  
aby tam bylo něco navíc. Rychlejší 
účinnost, méně nežádoucích účinků, 
menší tableta, hezčí barva, lepší chuť…  
Vždycky něco navíc.

Zentiva je obrovský areál.
Je to kampus, ve kterém je přes 30 budov. 
Některé jsou využívány jako sklady, ně- 

které jako výroba, laboratoře, distribuční 
centrum… Z hlediska služeb se především 
staráme o ostrahu, úklid, kantýnu, pra-
covní oděvy, údržbu budov, energetiku  
až po dlouhodobé investice. V pří- 
padě investic se snažíme myslet  
i na provozní náklady a ekonomiku.

Tento areál vám stačí na pokrytí 
výrobních potřeb, nebo už cítíte, že se 
potřebujete nafouknout, a je vám to tu 
malé?
Nedávno jsme oznámili, že máme 
strategii expanze a investic do našeho 
pražského výrobního závodu. Máme 
silného investičního partnera Advent 
International, který nám slíbil investici 
30 milionů eur do inovace a rozšíření 
výroby.

Je to ale v rámci hranic závodu. 
V Praze není moc reálné stavět nové 
výrobní haly. V rámci závodu se budeme 
snažit investičně navýšit kapacitu naše-
ho výrobního závodu modernizací 
výrobních linek.

Nedávno jsme třeba renovovali stá- 
vající budovu, ve které jsme postavili ce-
lou novou výrobní a balicí linku na steril-
ní masti, jako je například Framykoin.

Investiční fond Advent international 
plánuje během 3–5 let investovat ne-
jen do našeho závodu, ale i do závodu 
v Bukurešti, v Rumunsku, což je sester-
ský závod. Musíme na to být připraveni 
z hlediska služeb, protože to není až tak 
jednoduché.

Tyhle služby provádíte in house, 
nebo některé z nich outsourcujete?
Je to mix. Klíčové věci (tzv. Core busi-
ness) si každá firma drží. To, co není 
core business nebo životně důležité, 
se outsourcuje. Je to klasický vyvážený 
mix, který se podle potřeb různě vyvíjí.
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Ptám se na to z hlediska úklidu – kdy se 
tam tedy provádí úklid, aby byla zajiště-
na 100% sterilita? Jak to probíhá?
Dle potřeb výrobního programu je 
nastaven úklid průběžně. Po každé 
skončené šarži se provádí sanitace 
celého stroje včetně mytí stěn pro-
vozního boxu.

A co třeba generální úklid?
Ten provádíme samozřejmě také. Když 
je například volno, nastává mytí strojů, 
podlah, stropů… Zejména v době letní 
odstávky výroby, která trvá dva týdny,  
se rozjedou všechny údržby, a jejich 
součástí jsou také úklid a následná 
sanitace výrobních prostor. Není to 

jen o tom, že se něco uklidí, ale pro-
vedou se také mikrobiologické stěry  
a následné analýzy prostředí po úkli- 
du, na jejichž základě zjistíme, zda 
prostory vyhovují pro novou výrobu. 
Pak jsou ještě samozřejmě provozní 
úklidy, které provádějí operátoři.

Co jako facility řešíte nejvíc – co je  
podle KPI z hlediska facility nejdůle- 
žitější pro zajištění chodu provozu?
Je to jednoduché, závod musí produkovat 
kvalitní léky a dodržet plánované dodávky 
těchto léků na trh. Každý se na tom spolu- 
podílí, někdo víc, někdo méně. Ně- 
kdo může říci, že úklid nehraje roli, ale  
když neuklidíte, tak nemůžete vyrábět. Je 

Generika neboli generické léky 
jsou ekvivalenty originálních 
léčivých přípravků, které mo-
hou přijít na trh po vypršení je-
jich patentové ochrany. Nejsou 
to ale jen prosté kopie, často 
přináší přidanou hodnotu pro 
pacienta, jako je například lepší 
vstřebávání, rychlejší účinnost, 
menší nežádoucí účinky, lepší 
chuť a podobně. Díky rychlej- 
šímu schvalovacímu procesu 
jsou také znatelně levnější než 
originální přípravky a pomáhají  
tak k udržitelnosti zdravotnic- 
kého systému.
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to nejdůležitější? Každá služba zde  
má svoji roli, a je jedno, jestli velkou,  
nebo malou, protože komplexnost  
našich služeb je obrovská. A pro- 
to používáme jako indikátor kvality 
služeb KPI z oblasti kontinuity výro-
by…. „dostupnost zařízení v produk-
tivním času“. Prostě jakákoli služba 
nesmí ohrozit kvalitu a kontinuitu 
výroby, a je jedno, jestli se jedná o úklid,  
anebo třeba o dodávky elektrické ener-
gie.

Máte asi svůj vlastní zdroj elektrické 
energie...
Ano, máme záložní zdroje. Jsou součástí 
našeho obchodního modelu, abychom 
mohli reagovat na krizové situace. I v kon-

textu toho, že máme zodpovědnost vůči 
zákazníkům a jsme si vědomi toho, že 
vyrábíme léky.

Používáte nějaké zajímavé technologie 
– internet of things – máte nějaké on-
line technologie třeba na měření kvality 
vzduchu apod.?
V energocentru provozujeme systém 
MaR, který obsluhují specialisté ener-
getiky 24 hodin denně. Sledují para-
metry a reagují na chybová hlášení 
klíčových zařízení. Bez těchto systémů 
již opravdu nelze firmu, jako jsme my, 
efektivně provozovat. Systém MaR je 
jen jedním z mnoha v našem závodě. 
Jsou zde dále zastoupeny výrobní sys-
témy, které jsou mnohem sofistiko-

vanější. Systémů je zde několik úrovní 
a hierarchie je velmi komplexni. A pro-
to má IT v naší firmě důležitou roli.

Zpátky k prádlu. Některé oděvy mo-
hou abslovovat maximálně 60 pracích 
cyklů. Jak to hlídáte?
To hlídá prádelna i my. Takže když si 
otevřu počítačový program a vidím, že 
tohle oblečení bylo vypráno 40x, ještě 
může být dále používáno. Nicméně  
z prádelny dostáváme z každé dodávky 
oblečení několik stěrů ohledně praš- 
nosti z tohoto oblečení, kdy se  zjišťuje, 
jestli to vlákno pouští nebo ne… Aby 
se něco nedostalo do našich přípravků.

Vím, že prádelna Elis má takovou tech-
nologii pomocí čipů, které vlastně 
hlídají četnost praní. Používáte tyto 
technologie také?
My nemáme čipy, máme zatím jenom 
kódy. Čip je trošku nepříjemný, protože 
se musí všít do látky. Většinou to všíva-
jí za krk, a lidi to potom škrábe… Takže 
jsme od toho zatím upustili.

Takže si to dokážete pohlídat jinými 
technologiemi.
Ano, funguje to naprosto stejně. Je to 
jeden z požadavků kvality.

Dokážete říci z hlavy rámcově nějaké 
číslo, kolik sad oděvů se tady denně 
otočí?
Výroba má zhruba 300 lidí, na jednoho 
pracovníka může být 13 sad oděvů… 
Jsou jich stovky.

Chápu tedy správně, že to outsour- 
cujete?
Ano. Použité oblečení odjíždí v jednom 
balíku, v jednom vozidle, rozdělené 
podle provozů. Čisté oblečení přijde 
zabalené v sáčku přesně na jméno 
konkrétního pracovníka. Když je to 
třeba pro údržbu, má zvlášť trička, 
protože mohou být třeba ušpiněná víc. 
Přímo do skříňky už dostane pracovník 
to své oblečení.

A co dalšího ještě u zaměstnanců 
hlídáte, podobně jako oděvy?
Klíče, zaměstnanecké karty
… vše, co je spojeno s přístupy do kon-
trolovaných prostor.

TÉMA

TEXT Martina Svačinová  FOTO Archiv Zentiva
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O ZENTIVĚ 

Zentiva je mezinárodní farmaceutická společnost se 
sídlem v Praze, která vyvíjí, vyrábí a prodává gene- 
rické produkty. Od roku 2009 do 30. září 2018 byla  
Zentiva součástí skupiny Sanofi. Od 1. října 2018 
začala Zentiva opět působit jako samostatná 
společnost s podporou nového vlastníka – společ- 
nosti Advent International, která Zentivu od Sanofi 
koupila. V České republice působí společnosti Zen-
tiva, k.s. (dříve Zentiva, a.s. a Léčiva a.s.) a Zentiva 
Group, a.s. S více než 2500 zaměstnanci a dvěma 
výrobními závody – v Praze a Bukurešti – je cílem sa-
mostatné Zentivy dosáhnout vůdčí pozici v oblasti 
generik a volně prodejných léků.

Kořeny největšího českého farmaceutického pod-
niku lze vystopovat až k lékárně „U Černého orla“, 
umístěné ve středověku na pražské Malé Straně.  
V roce 1857 tuto lékárnu zakoupil Benjamin Fragner. 
Plány na její rozšíření realizoval až jeho syn dr. Karel  

Fragner (1861–1926). O další rozšíření podniku se 
zasloužil jeho syn dr. Ing. Jiří Fragner (1900–1977). 
Ten vybudoval za účasti svého bratra, architekta  
Jaroslava Fragnera, novou moderní farmaceutickou 
továrnu ve vesnici Dolní Měcholupy, která je dnes 
součástí Prahy. Na místě původní továrny se dodnes 
nachází hlavní sídlo společnosti Zentiva a centrála 
společnosti pro celou Evropu.

V Zentivě věříme, že zdravotní péče má být 
právem, nikoli výsadou. Lidé dnes více než kdy jin-
dy potřebují lepší přístup ke zdravotní péči. Každo-
denní řešení, na kterých jsme všichni závislí, totiž 
představují jeden z hlavních pilířů zdravého života. 
S více než 2500 zaměstnanci po celé Evropě a dvě-
ma výrobními závody v Praze a v Bukurešti je naším 
cílem dosáhnout vůdčí pozice v oblasti generik a vol-
ně prodejných léků.



FACILITYMANAGER  2 | 201916

Technologické úklidy  
v lakovnách, podpůrný servis 
a filtermanagement
Pokud bychom měli definovat, co je specifického na prostředí lakoven, potom 
musíme v první řadě zmínit jejich zásadní roli, kterou ve výrobním procesu zaujímají.  
Velmi často jde totiž o finální (koncovou) technologii, která má za úkol mimo jiné 
v co největší míře eliminovat nedostatky, které vznikly v předcházejících krocích 
výrobního postupu. Je nezbytné udržet v prostorách lakoven maximální míru čis-
toty, protože právě tato veličina jde ruku v ruce se statistikou hodnoty kvality výro-
by. A stejně jako v jiných případech lze nejlepšího výsledku dosáhnout především 
důrazem na prevenci, analýzu a eliminaci kritických míst s kontinuálním servisem 
čistoty. A důležitá je také velmi úzká spolupráce mezi klientem a dodavatelem 
technologie údržby a čištění. 

Full-servis s maximální 
mírou transparentnosti

Naše společnost OKIN FACILITY a.s. použí- 
vá k technologickému čištění nejnovější  
materiály a chemii od zahraničních i tu- 
zemských výrobců, kteří získali cenné 
zkušenosti spoluprací s náročnými zákaz- 

níky, například ze segmentu automotive. 
Obecně se dá říci, že základem naší filozo-
fie činností je předcházet vzniku nečistot 
formou preventivních opatření a progre-
sivních metod řešení. Vždy se snažíme 
poskytnout zákazníkům veškeré naše 
know-how a zkušenosti v oblasti podpory 
údržby technologie lakovny, a podílet se tak 

na kvalitě lakovaného produktu. Díky našim 
dlouholetým zkušenostem v této oblasti 
dokážeme navrhnout funkční systém řízení 
kvality a údržby technologie lakovny, a to 
vždy s přihlédnutím k optimalizaci nákladů. 
K dosažení těchto cílů slouží jak nám, tak 
i zákazníkům dokument, který nazýváme 
„frekvenční list údržby a čištění“. Stručně 
řečeno v  sobě tento dokument kombinu-
je doporučené postupy čištění a údržby 
s vysokou hodnotou detailu konkrétních 
technologií. Před každým „zásahem“ do 
technologie konzultujeme se zákazníkem 
veškeré postupy údržby, protože především 
sám zákazník ví, „kde ho tlačí pata“ a co 
potřebuje jeho lakovna i koncoví zákazníci. 
Tímto náš klient získává plnou kontrolu nad 
rozsahem veškerých činností a následnou 
fakturací. Primárním cílem je totiž poskyt- 
nout zákazníkovi full-servis a komplexní 
podporu s maximální možnou mírou trans-
parentnosti a součinnosti.

Prostředí lakoven je živý 
organismus

Dalším segmentem činností v oblasti la-
koven je odlakovací a kalibrační servis. 
Tuto činnost provádíme jednak na nosi- 
čích a závěsech, na kterých se výrobek  

ÚKLID
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v lakovně lakuje, nebo přímo na výrob-
cích, které mají vadu v laku a je třeba je 
opětovně a bezchybně nalakovat. Cílem 
této činnosti je odstranění barev a laků, 
které ulpěly na závěsové technice při 
procesu lakování výrobku. Služba odla-
kování a kalibrace poskytuje zákazníkovi 
možnost opětovného použití závěsové 
techniky pro další lakování. Proces odla-
kování je poměrně náročnou a sofis-
tikovanou službou, neboť každý závěs 
a každý druh laku mají svá specifika  
a úskalí. Obecně ale platí, že při procesu 
odlakování se musíme dostat nad hod-
notu rozkladu pojiv nebo laků a pod 
hodnotu materiálových změn nosiče 
nebo závěsu. V  portfoliu našem nebo 
našich partnerů je komplexní a úplná 
nabídka technologií pro odstranění 
těchto nánosů. Jedná se zejména o tech-
nologii odstranění pomocí pyrolýzy, 
chemického ponoru nebo postřiku, trys-
kání suchým ledem nebo alternativním 
médiem, čištění velmi vysokým tlakem 
vody, laserovým čištěním a čištěním 
pomocí ultrazvuku. Po každém proce-
su odlakování musí následovat proces 
kalibrace závěsové techniky. Tento krok 
je nutný pro bezchybnou a bezproblé- 
movou možnost „navěšení“ výrobku na 
tento závěs.

Na lakovnu pohlíží řada odborníků 
jako na živý organismus. Každý neod-
borný zásah nebo vstup mohou 
způsobit (a zpravidla také způsobí) 
nepříjemný problém v podobě chybně 
nalakovaných výrobků. Pro zákazníka 
je celá situace o to komplikovanější, že 
příčina tohoto následku není vždy na 
první pohled jasná. Zákazníkům pro-
to nabízíme laboratorní analýzu vad 
v  laku. Cílem této laboratorní analýzy 
je „pojmenování“ vady a stanovení 
její příčiny s následným eliminováním 
zdroje. Zpravidla jde o spektrální 
analýzu, fluorescenční spektroskopii, 
makro/mikroskopii a řez vadou.

Lakovna se bez čistého 
vzduchu neobejde

Filtrace vzduchu v lakovnách a čistých 
provozech je velice nákladnou polož- 
kou, a proto se snažíme zákazníkovi 
nabídnout optimalizaci tohoto proce-
su s cílem neměnné kvality za nižší cenu  
a s možností snížení koeficientu hodnoty 
tlakových ztrát. Proto je další službou, 

kterou zákazníkům dodáváme, také kva- 
litní filtermanagement. Filtermanage-
ment chápeme jako komplexní balíček 
péče o vzduchotechniku s primárním 
zaměřením na filtraci. OKIN FACILITY a.s. 
má v portfoliu celé spektrum filtračních 
materiálů pro účinnou filtraci vzduchu i te- 
kutin předfiltrací počínaje a ULPA filtrací 
konče. Součástí takového balíčku jsou 
dodání, výměna a likvidace filtračních ma- 
teriálů, evidence a měření tlakových ztrát, 
nastavení a optimalizace VZT, čištění 
vnitřního i vnějšího povrchu a implemen-
tace vývojových novinek v oblasti filtrace.

Laser – rychlá, čistá a eko-
logická technologie čištění

Laserové čištění je moderní alternativa 
k tradičním metodám, jako jsou trys-
kání, čištění suchým ledem a chemické 
čištění. Čistění probíhá bez jakéhoko-
li přídavného média (písek, led, voda, 
brusivo, chemie), a proto jsou provozní 
náklady nejnižší ze všech průmyslových 
metod. Z našeho pohledu má tato 
technologie obrovskou budoucnost  
a potenciál, a to díky svým bezkon- 
kurenčním provozním nákladům, šetr- 
ností k čištěnému materiálu a širokému  
(úplnému) uplatnění. A jak laser vlastně 
funguje? Při čištění laserem se využívá 
dvou fyzikálních efektů: povrchová vrstva  
je odpařena a odstraněna vlivem tepla  
z vyvolaného tlaku (vysoká teplota 
uvnitř materiálu vytvoří uvnitř vysoký 

tlak, který způsobí jeho zničení). Povr-
chová vrstva, kterou je potřeba odstranit, 
se odpařuje díky absorpci fokusovaného 
laserového záření. Velmi výkonné a krát-
ké pulzy laserového záření (až 450 kW 
špičkového výkonu) mají na čištěný ma-
teriál minimální teplotní vliv. Pokud jsou 
parametry čisticího laseru správně na- 
staveny, čištěný materiál nemůže být jak-
koli poškozen. Laserové čištění je tedy 
velmi šetrné k čištěnému materiálu. La-
serová technologie, na které spolupracu-
jeme s naším partnerem, má podobu 
moderní a kompaktní laserové jednotky,  
která je vhodná k okamžitému použití  
v provozu zákazníka, případně k instalaci 
do výrobních linek. Systém je předurčen 
pro průmyslové čištění materiálů od oxi- 
dů, rzí, barev, laků, mastnoty a nečistot. 
Díky využití vláknového laseru má proti 
standardním, např. pevnovláknovým lase- 
rům mnoho výhod. Nastavení výkonu  
a další změny parametrů se provádí pomo- 
cí displeje na přední části strojového 
zařízení. Ergonomická laserová hlava 
umožňuje uchycení na balancér pro snad-
nější manipulaci a dlouhodobou práci.  
Laser lze uplatnit v  celé řadě výrobních  
odvětví: při čištění forem (plastikářský,  
gumárenský a potravinářský průmysl), při 
čištění rzi z kovových materiálů, čištění 
lepidel, mastnoty, olejů a dalších tuků před 
dalším procesem, čištění svarů, jejich oxi-
dace a zabarvení a čištění barev a laků.

TEXT Lukáš Hruban  FOTO Archiv Okin Facility

ÚKLID
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Mapová aplikace pro služby 
„Údržba venkovních prostor“

Co vás přivedlo k myšlence využití 
map a mapových aplikací při údržbě 
venkovních ploch?
JaMal: K  tomuto kroku nás přivedla 
myšlenka našeho klienta – společnosti 
P3. Společnost P3 se specializuje na vývoj 
a správu logistických nemovitostí v celé 
Evropě a má vysoké požadavky na trans-
parentnost a kvalitu jím dodávaných 
služeb. A nejen to – je to moderní spo- 
lečnost, která využívá moderních tech-
nologií. Jsme rádi, že s nimi vstupujeme do 
světa procesního zlepšování a zvyšování 
kvality produktů.

Se zástupcem společnosti T-MAPY 
jsme se potkali na Týdnu FM, kde jsme 
v  rámci workshopu na konferenci IFMA 
našli možnost propojení a převedení 
naší vize do následného řešení a praxe. 
T-MAPY dnes patří mezi lídry v oblasti 
geoinformačních technologií v České re-
publice. Mimochodem to byl moc pěkný 
workshop, který se proměnil v  brain-
storming.

Jak se vyvíjela cesta od myšlenky k rea- 
lizaci?
PeGl: Stejně jako u každého nového 
projektu, i v tomto případě jsme nejprve 
potřebovali najít společnou řeč, aby-
chom si navzájem dobře porozuměli. 
Následně jsme identifikovali společný cíl 
budoucí spolupráce – zvýšení efektivi-
ty, růst produktivity a transparentnosti 
jak pro poskytovatele, tak i pro klienty 
společnosti Tafira FM. A samozřejmě také 
přístup do aplikace odkudkoliv.

Následně se přidaly další podněty, 
jako bylo archivování dat, jejich zpra-
cování a následně i jejich analýza a také 
možnost vyhodnocení a srovnání s pod-

Společnost Tafira FM s.r.o. zavádí a sdílí inovativní řešení se svými klienty. Rozhovor 
jsme vedli se zástupci společnosti Tafira FM Janou Malíkovou, jednatelkou společnosti 
a konzultantem v oboru FM, a RNDr. Petrem Glosem, který pracuje ve společnosti 
T-MAPY jako vedoucí projektů a konzultant a je členem Představenstva IFMA CZ. 
Nasazování technologií GIS se věnuje více než 25 let.

ÚDRŽBA
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mínkami ve smlouvě poskytovatele. 
Najednou se z malé myšlenky začala vy- 
víjet Aplikace, na které se svým know-
how podílejí všichni zúčastnění, tedy 
společnost P3, Tafira FM a T-MAPY.

Digitální mapy se stávají běžnou 
součástí našich životů…
JaMal: Ano, je to tak. Digitální mapy 
nám usnadňují a zrychlují naše možnos- 
ti v  rámci různých mobilních aplikací, 
a není to jen vyhledání trasy či jiných 
míst, ale dají se využít i pro služby 
v  rámci správy a údržby majetku, a to 
jak objektů, tak i souvisejících vnějších 
ploch těchto objektů. 

Pro vlastníky samostatných pozem-
ků nebo nemovitostí to může být také 
skvělý nástroj pro přehled o jejich majet-
ku. Aktuální informace mají díky využití 
mobilního internetu neustále k dispozici.  

Jakou první úlohu jste řešili?
JaMal: Prvním krokem bylo vytvořit jed-
noduchý a intuitivní systém dokumentace 
stavu ploch v  areálech včetně průběhu 
činností v čase prováděné údržby a stavu 
při ukončení provedené služby. 
PeGl: Nasazené řešení vychází z technolo- 
gie GIS4U/Assetino. Jedná se o cloudovou 
platformu, která uživateli umožňuje pro- 
hlížet a vytvářet ve webovém prohlížeči 
digitální mapy bez nutnosti cokoliv instalo-
vat na PC, notebook, tablet či telefon. Zá- 
kazník tak používá mapové aplikace ve 
formě služeb a nestará se o to, jak a kde 
běží servery nebo se zálohuje databáze,  
a může se plně soustředit na svou práci.

Jak probíhala příprava aplikace a její 
uvedení do provozu?
JaMal: Nejdříve jsme určili typy ploch, 
rozdělili je podle interních zákazníků 
společnosti P3 a předali informace 
společnosti T-MAPY. Naše práce byla roz-
jet se do terénu a začít zkoušet možnosti 
vkládání dat a jejich sběr.
PeGl: Na základě informací společnosti  
Tafira FM jsme vytvořili mapu ploch 
prvního areálu přímo v prostředí, ve 
kterém zákazník pracuje. Může si tedy 
mapy upravovat a doplňovat podle svých 
požadavků a potřeb. Mapa ploch se v ap-
likaci zobrazuje spolu s dalšími mapovými 
podklady, např. ortofotomapou, základní 
mapou, uliční sítí, stavebními objekty  
apod. K dokumentaci stavu ploch a prů- 
běhu jejich správy a údržby jsme využili  

průběžné pořizování fotodokumentace 
přímo v terénu s využitím mobilního 
telefonu. V mapě se zobrazuje aktuální 
poloha pracovníka s mobilem, má tedy 
vždy k dispozici informaci, na které ploše 
se nachází. Při pořízení fotodokumenta- 
ce pracovník využívá přímo fotoaparátu  
v mobilu a jednotlivé fotografie přiřazuje 
rovnou v terénu k příslušným plochám. 
Odstranili jsme tedy nepříjemnou, únav-
nou a chybovou předchozí činnost, kdy 
byla fotodokumentace pořizována bez 
okamžitého přiřazení k dotyčným plochám 
a toto přiřazení probíhalo až následně. 
Vzniká tak pro každou zájmovou plochu fo- 
togalerie, která dokumentuje stav a průběh  
údržby a správy ploch v aktuálním čase.  

A to je vše? 
JaMal: Právě že ne. Jak se říká, to nejlepší 
nakonec. Začali jsme integrovat naši  
Aplikaci s CAFM systémem, který využívá 
společnost P3. Tímto bychom chtěli docí- 
lit komplexního softwarového řešení.

V této chvíli umíme v mapové Aplikaci 
zaznamenat a sledovat „Hlášení závad“ či 
„Krizové situace“, které jednoduše upo-
zorní na problém v dané lokalitě. Zároveň 
jsme vložili do Aplikace katastrální hranice 
pozemků – a od této části se nám začínají 
rozvíjet další možnosti. Aplikace se dá do 
budoucna využít také k evidenci technické 
infrastruktury a sítí, např. kanalizačních  
a vodovodních řadů. Nebo také veřejného 
osvětlení, kamerového systému či zobra-
zení ochranných pásem. Lze doplnit také 
informace o dopravním značení nebo 
stavu odpadového hospodářství apod.

Klienti si např. mohou evidovat venkovní 
plochy – pronájmy nebo plochy s věcným 
břemenem a součástí této Aplikace mohou 
být další informace. Veškeré tyto informace 
můžete mít k dispozici, právě když jste na 
místě samém a držíte v ruce pouze mobilní 
telefon.

A kdybychom se chtěli podívat dále do 
budoucnosti?
JaMal: Systém by mohl být využit pro 
ePřejímku, což by byl systém určený 
pro komplexní podporu činností spo-
jených s  přebíráním geodetické části 
dokumentace, skutečného provedení 
staveb a dalších dokumentů dokládající 
dokončení stavby. A veškeré informace 
by byly dostupné na jednom místě,  
a hlavně jednoduše přístupné. 

A závěrem: Co projekt přinese?
JaMal: Jednotnou datovou základnu, 
efektivní správu dokumentace, velmi 
snadný přístup k datům v kanceláři i v te- 
rénu, podporu pro následné plánování 
údržby dle jednotlivých lokalit, snížení 
nákladů na dokumentaci a zvýšení efek-
tivity provozu a údržby v  návaznosti na 
zvýšení produktivity práce a efektivního 
plánování případných oprav nebo závad. 
A v neposlední řadě také transparentnost 
– a tím i spokojenost klientů.

TEXT Red.  FOTO  Archiv Tafira FM a T-mapy
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Při výběru povrchů developeři 
okrádají sami sebe
Neznalost developerů nebo majitelů nemovitostí je stojí zbytečně velké peníze. 
Ty investují do podlah se špatně zvoleným povrchem nebo špatně prováděnou 
údržbou a pak i do špatně zvolené renovace. Výsledkem je vždy jejich kratší život-
nost a problematická údržba.

Každou podlahu je někdy třeba renovovat. 
Jenže především v  průmyslových objek-
tech nebo skladovacích halách se musí 
renovovat dříve, než by bylo za normálních 
okolností potřeba. „Každý povrch potřebu-
je dostávat komplexní péči. Jenže málokdo 
ví, co všechno se pod tou komplexností 
skrývá, a tak ji jen málokdo své podlaze 
dopřeje,“ popisuje své zkušenosti Jan 
Hrdlička z pražské společnosti Floor Special 
Services (FSS), která se zaměřuje na renova-
ce podlah v komerčních areálech.

„Někde povrch podlahy po dokončení 
nenaimpregnují, jinde se nezajímají o to, 
jakými prostředky se dělá jeho údržba, 
a  jinde jej zatěžují daleko víc, než je to 
v  konkrétním případě možné. To je ob-
vykle dovede k  tomu, že podlahu musejí 
renovovat dříve, než to očekávali. Klidně 

o pět let,“ pokračuje Hrdlička. Nejvíc jej 
však na běžné praxi překvapuje, že firmy 
i v případě předčasné renovace často hle-
dají opět co nejlevnější řešení. A to nutně 
bude znamenat, že příští rekonstrukce 
bude opět dříve, než se počítalo.

„Lidé vědí o nátěrech podlah, tím se 
zabývají. Ale o impregnaci neví prakticky 
nikdo. Správně provedená impregnace 
je přitom základním prvkem péče o pod-
lahu a její údržbu,“ potvrzuje Hrdličkovy 
zkušenosti jednatel jihlavské firmy Dema 
Dekor Jiří Kudrna. 

Oba jednatelé se shodují v tom, že obec- 
ná praxe péče o podlahové povrchy je špat-
ná.  „Vytírání mokrým hadrem je pouze mytí, 
je to úklid, ale s údržbou podlahy to nemá 
nic společného,“ zdůrazňuje Kudrna. Ovšem 
o nic lepší nejsou ani samohybné úklidové 

stroje, které používají facility firmy.  „To je jen 
jiná forma vytírání,“ směje se Hrdlička. 

Přitom ke každému povrchu jsou do-
poručené údržbové prostředky a postupy. 
Kdo je používá, může oprávněně očeká-
vat, že jeho podlaha vydrží tak dlouho, 
jak očekával. Jenže každý kruh se někdy 
uzavře, a totéž čeká i podlahu. Tím přichází 
možnost udělat tentokrát všechno správně 
od samého začátku. 

Zároveň je to okamžik, kdy záleží na 
tom, jestli je mezi firmami oslovenými 
s  poptávkou na renovaci podlahy některá 
skutečně odborně na výši. Což není úplně 
pravidlem. „Většina zákazníků, ať už to jsou 
facility firmy, nebo majitelé nemovitostí, 
vůbec nemá představu, co je čeká. Takže 
potřebují férového partnera, který nejenže 
udělá všechny práce, ale také jim po pravdě  
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vysvětlí, co a proč se musí udělat,“ říká roz- 
hodně jednatel Dema Dekor.

„Uděláme prohlídku a vyslechneme 
zákazníkovo přání. Pak mu vysvětlíme, 
čeho je možné dosáhnout. Teprve pak 
navrhneme potřebné práce, způsob kon-
zervace, ale rovnou probíráme a vysvětlu-
jeme i budoucí způsob údržby,“ popisuje 
Jan Hrdlička z  FSS. „A samozřejmě ukazu-
jeme, děláme vzorky práce. To je obvykle 
ten moment, kdy zákazník definitivně 
pochopí, že s  ním hrajeme férově. Prostě 
ukázaná platí.“ Ani Hrdlička se ovšem ne- 
stydí konzultovat s  dalšími lidmi z  oboru. 
Dokonce to považuje za nezbytné.

„Nejraději spolupracujeme s  firmami, 
které vědí, co od nás chtějí, nebo s  těmi, 
které jsou ochotné přemýšlet o tom, co jim 
říkáme. Protože třeba komplexní technolo- 
gie broušení betonu, ale i další pracovní 
kroky a technologie, které používáme, 
mají za sebou pětadvacetiletý vývoj, takže 
o podlahách víme pravděpodobně víc 
než naprostá většina lidí v  Česku,“ říká 
s  úsměvem Radek Jakl z  firmy Redimax, 
jež sídlí v Plzni. Zmíněný čtvrtstoletí trvající 
vývoj postupů a technologií, na které se 
Jakl odkazuje, probíhá ve švédském HTC 
Professional Floor Systems, který firma 
v Česku a na Slovensku zastupuje. 

„Teprve na základě podrobné diskuse 
nebo i vlastní návštěvy pak firmám doporu- 
číme vhodné technologie a postupy. I to je  
pro leckoho neobvyklý způsob práce,“ 
pokračuje. Všichni tři muži se shodují v tom, 

že v oblasti renovací podlah chybí mezi ma-
jiteli nemovitostí i mezi správcovskými fir-
mami osvěta. Chybí hodně. Zoufale. Protože 
jen málokdo pozná, kdy už je potřeba k re- 
novaci sáhnout. Takže obvyklé je, že se s ní 
začíná o dost později, než by bylo potřeba. 
Škody tak jsou větší a práce dražší. Přitom 
kvůli tomu, že chybí obecné povědomí, 
není výjimečné, že například bezprostředně 
po broušení a očištění betonové podlahy se 
místo penetrace nebo jiného zpevnění rov-
nou lakuje. Taková podlaha se samozřejmě 
začne brzy drolit.

„Po zpevnění přichází na řadu závěrečná 
úprava, kde samozřejmě záleží na přání 
zákazníka. Ale je potřeba s ním jeho přání 
konfrontovat s tím, k čemu bude podlaha 
ve skutečnosti sloužit. Ono totiž v podstatě 
platí, že každý účel má svůj povrch,“ Jakl. 

„Jsou například logistické haly, kam 
jejich majitelé z neznalosti nechali položit 
epoxidovou stěrku, která je pro takto za-
těžovaný povrch naprosto nevhodná. Její 
renovace je navíc velmi drahá, což prvotní 
chybné rozhodnutí dál prodražuje,“ popi- 
suje ze zkušenosti zástupce z Redimaxu. 
Do logistických prostor se totiž hodí jako 
finální úprava betonu jen hydrofobní 
nátěr nebo impregnace. 

„Renovace takového povrchu je navíc ne- 
srovnatelně lacinější, než je tomu u stěrky.  
Je to zkrátka úprava přesně pro logistickou  
halu. Developer to samozřejmě vědět ne- 
musí, ale měl by si nechat poradit,“ připomí- 
ná nedostatek osvěty Jan Hrdlička z FSS.

Likvidace žvýkaček z dlažby 
je speciální disciplína

Zastávky MHD, vchody do nákupních cen-
ter, okolí škol a vlastně všechna místa, kde 
je velká koncentrace především mladých 
lidí, jsou posety zašlapanými špinavými 
placičkami z  odhozených žvýkaček. Jejich 
odstraňování z chodníků je přitom asi nej- 
horší práce, která v  téhle oblasti existuje. 
Tedy jen v případě, že na ni nemůžete použít 
parní čištění.  
„Odhaduji, že jedna žvýkačka zmizí za 
nějakých 15 vteřin,“ popisuje efektivitu 
parního čištění Martin Čížek ze společnos-
ti Facility Special Service (FSS). Škrábáním  
a podobnými způsoby, jaké občas někdo ze 
zoufalství zkouší, trvá odstranění zašlapa- 
ného kaučuku nesrovnatelně déle. A není 
tak dokonalé. 
„Pára s  ekologickým přípravkem rozruší 
celistvý povrch žvýkačky, který se následně 
přemění v  prach, jenž se jednoduše vysa-
je. Uvěřit tomu je těžké, o to jsou lidé při 
vzorkování překvapenější,“ směje se Čížek. 
Kvalitu parního odstraňování mohli ocenit 
například návštěvníci pražského nákupního 
centra Zličín, Tesco HM Plzeň, OC Jihlava 
nebo OC Mercury České Budějovice, kde 
FSS opakovaně čistí od žvýkaček okolní 
chodníky i prostory přímo před vstupy 
do center. 

TEXT Red.  FOTO Archiv autora

Když špatně zvolíte povrch a jeho provedení, dočkáte se rychle toho, co je vidět na 
snímku vlevo. Na tomto snímku je povrch po renovaci.  „Prostý beton se musel vyleštit 
diamantovými nástroji a ošetřit impregnací,“ popisuje Radek Jakl z Redimaxu.
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Inspirace ze semináře 
Platforma AMI
Dne 20. března se v Praze Holešovicích v budově administrativního komplexu Classic 7  
Business Parku v prostorách zrekonstruovaného bývalého parního mlýna uskutečnil 
seminář Platforma AMI. Seminář byl určen především správcům majetku a stávajícím 
uživatelům softwarové platformy AMI a kladl důraz na sdílení zkušeností. Byly před-
staveny novinky v softwaru AMI, který s využitím svých modulů pomáhá zpřehlednit  
a urychlit většinu aktivit při správě majetku. 

Semináře se zúčastnili zástupci z  devíti 
společností. Někteří z  nich již řešení AMI 
pro správu nemovitostí a facility mana- 
gement využívají, jiní se přišli nechat in-
spirovat. Účastníci si vyslechli přednášky 
od zástupců společnosti Unicorn na téma 
softwarového řešení správy majetku AMI, 
jeho možností, trendů a nové funkčnosti. 

V  přednášce „Produkt AMI – metodika 
UAF“ představil Karel Scholz, Product Sales 
Manager, novinky ve společnosti Unicorn 
se zaměřením na podporu platformy AMI. 
Zdůraznil aktuální moderní přístup při vývo-
ji i rozvoji řešení postaveného nad Unicorn 
Aplication Framework (UAF), produkční 
linkou pro tvorbu (nejen) cloudových apli- 
kací a informačních systémů s responzivním 
uživatelským rozhraním. Moduly postave- 
né nad UAF se automaticky přizpůsobí 
zařízení, ze kterého se na ně přistupuje,  
a ve všech případech poskytuje excelentní 
uživatelský zážitek, plně srovnatelný s na-
tivními aplikacemi pro danou platformu. 

Jako příklad uvedl AMI CarFleet pro podpo-
ru správy autoparku nebo AMI Rezervace 
pro ad-hoc booking zasedacích místností. 
Metodika UAF v AMI klade mimo jiné důraz 
na důkladnou analýzu potřeb zákazníka 
a na kvalitu dodávaného řešení.

Následovalo seznámení s hlavními 
moduly a rozšiřujícími funkcionalitami 
platformy AMI v přednášce „Novinky v AMI 
2018–2019“. Nový modul AMI Dislokace 
podporuje hromadný přesun zaměstnanců 
při stěhování a modul AMI Rezervace+ 
umožňuje zobrazení rezervací přímo na 
místě včetně možnosti jejich prodloužení. 
K  rozšířením patří v  modulu Kontroly  
a revize důraz na legislativní požadavky  
na revizi a vlastní plány.

Byly představeny také připravované 
novinky v podobě modulu AMI Reporty. 
Ten bude sloužit jako centrální místo pro 
veškeré výstupy z  různých modulů, jako 
jsou přehled o stavu či nastavení pravidel 
pro generování a zasílání reportů.

Po přestávce přišlo na řadu představení 
implementací platformy AMI v uplynulém 
roce. Byly prezentovány zkušenosti s vy- 
užíváním softwarového řešení AMI při jeho 
implementaci pro firmu UT Property, kde 
mají praxi s moduly AMI Údržba a AMI Ná- 
jmy a pronájmy, a zájem je také o rozšíření 
o moduly AMI Pasport a AMI Energie  
a odečty. Následovalo představení modu- 
lu AMI Dislokace i dalších zajímavých 
studií proveditelnosti.

S komplexními a provázanými infor-
macemi, které softwarová platforma AMI 
poskytuje, získávají její uživatelé jedinečný 
nástroj pro sledování nákladů na údržbu  
a kontrolu procesů spojených s obnovou 
majetku. V možnostech softwaru je zároveň 
propojení se systémy typicky využívanými 
v  organizacích, jako jsou účetní systémy, 
geografické informační systémy, SAP apod. 

Děkujeme všem účastníkům a těšíme 
se na viděnou na dalším semináři.

TEXT Red.

Inovativní řešení  
pro facility  
management

https://unicorn.com/hsi
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Nový vozík Equipe 2018 
– úklidový vozík budoucnosti

Naši zákazníci se mohou již více než 90 let spolehnout na jednu věc – my ve společnosti  
Vermop jim pozorně nasloucháme. A stále zdokonalujeme naše úklidové systémy 
a výrobky dle jejich požadavků. Proto letos uvádíme na trh zmodernizovaný vozík 
Equipe. Celý koncept byl důsledně propracován do nejmenšího detailu. Výsledkem 
je ekonomičtější, ergonomičtější, nejúčinnější, vizuálně atraktivnější a funkční vozík. 
K nejzásadnějším změnám oproti starému typu patří:

• Nový nožní pedál – bezdotykové otevírání víka nad odpady pro hygienu při práci
• Nové uzamykání dvířek – centrální zamykání, automatické zavírání
• Univerzální držák na lahve s dezinfekcí (500 ml a 1000 ml) dle Eurostandardu
• Nové řešení části na  odpad – tuto část vozíku lze nyní jednoduše odpojit 

a kliknutím zase spojit
• Scandic X toolbox – panel na upevnění nářadí je integrován přímo do vozíku
• Optimalizace skříňky na chemii – uzamykatelná, nový systém otevírání,  

na tři 500ml nebo 1000ml lahve

Další informace naleznete na www.vermop.de

Přesvědčte se sami! Rádi vám nový vozík předvedeme a do vašeho provozu i zapůjčíme. 
V případě zájmu kontaktujte našeho zástupce pro ČR:

J. Steinerová  |  tel.: 739 415 386  |  e-mail: jana.steinerova@vermop.com

KONFERENCE EnergyCamp 2019
Dvoudenní konference plná příkladů z praxe o přípravě a realizaci energetických staveb,  

implementaci IT technologií a zkušeností z energetického managementu.

30. - 31. 5. 2019
AquaCity Poprad

sledujte www.energycamp.sk
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Moderní bezpečnostní
technologie v logistice
Moderní trendy v logistice vycházejí vstříc aktuální vysoké poptávce po skladovacích 
prostorech. Mají za následek téměř nepřerušovaný provoz logistických objektů tak, aby 
byly prostory co nejefektivněji využity nejen s ohledem na omezený prostor, ale i v čase.

Technologie žádají kamerové systémy

S tímto vývojem zároveň klesá použitelnost klasických zabezpečo-
vacích systémů. Jednoduše nelze zamknout dveře a spoléhat se 
na detekci pohybu v místech, kde je nyní čilý ruch ve dne, v noci 
– v  režimu 24/7. Využívány jsou tak spíše kamerové systémy, je- 
jichž schopnosti více odpovídají současným potřebám. 

Smluvní vztahy mezi dodavateli, odběrateli, přepravními 
společnostmi, ale i pojišťovnami vytvářejí velký tlak na dokumen-
tování pohybu zboží i několik měsíců zpětně, což spolu se vzrůsta-
jící kvalitou zaznamenávaného obrazu vytváří obrovský objem 
dat, který je třeba bezpečně uchovávat. Narůstající výpočetní 
výkon moderních kamer i záznamových zařízení umožňuje 
díky pokročilým algoritmům efektivně ukládat velké množství 
záznamů na menší úložiště. 

Chytrý Time Compressor

Velmi dlouhé záznamy však zároveň vyžadují enormní čas k  vy-
hledání požadované pasáže. Současné systémy naštěstí umějí 
chytře pomoci, a to díky funkci Time Compressor. Ta neposkytu-
je zrychlené video, ale nabízí spojité přehrávání všech důležitých 
okamžiků, kdy se v daném místě něco událo. Představte si, že na 
záběru projede vysokozdvižný vozík jedním směrem, za 5 minut 
projde člověk a za dalších 25 minut projede tentýž vozík zase zpát-
ky. Výsledkem je půlhodinové video, ve kterém se stanou tři věci. 
Při přehrání pomocí Time Compressoru projede vozík a hned po 
něm projde člověk následovaný vozíkem jedoucím zpět. Každý  
z nich se pohybuje naprosto přirozenou rychlostí a má nad sebou 
bublinu s přesným časem, kdy se v místě pohyboval. Jsou zcela vy-
puštěny hluché oblasti, a celé dění z uplynulé půlhodiny tak zkon-

trolujete za 10 vteřin. A tato technologie umí pomoci i s monitorin-
gem rušnějších míst. Všechny události se pak v Time Compressoru 
přehrávají v jednom záběru současně. 

Kamerové systémy hrají důležitou roli  

S rozvojem průmyslových zón přestávají být spolehlivé různé 
otřesové plotové a zemní kabely, protože je i pro ně obtížné roz-
poznat pohybujícího se člověka, když v těsné blízkosti zároveň 
jezdí mnohatunové kamiony. Běžné kamery by se pro tyto úlo-
hy také příliš nehodily, neboť jejich schopnosti jsou vesměs 
omezeny denní dobou a přirozeným osvětlením. Jejich použitel-
nost pak zcela skončí spolu s hustým deštěm nebo sněžením.
Ve kteroukoli denní i noční dobu a za jakéhokoli počasí ovšem 
spolehlivě fungují termovizní kamery, jejichž cena dlouhodobě 
klesá, a nacházejí proto své uplatnění stále častěji. Termovizní 
kamera spolehlivě detekuje teplo vyzařované lidským těle a odešle 
poplachový signál. Zároveň se může na toto místo automaticky  
a přesně zaměřit otočná kamera s velkým přiblížením, aktivním 
nočním viděním a s dosahem i několika stovek metrů. Takto zach-
ycené události pak bez problémů vyhodnotí i vzdálené certifiko-
vané pracoviště našeho dohledového centra. Operátoři dokážou 
díky přesným informacím doprovázeným živým přenosem obrazu 
obsluhovat mnoho objektů či areálů najednou, a snižovat tak 
pravidelné měsíční náklady na ostrahu.

Bezpečnost práce

Nové technologie však naleznou své uplatnění i mimo zažité po-
jetí bezpečnosti. Kamerové systémy odhalí a upozorní například 
i na pracovníka bez ochranné přilby tam, kde je vyžadována. 
E-mail s fotkou takového výtečníka pak okamžitě přijde třeba ve-
doucímu provozu.

Další novinkou z oblasti bezpečnosti práce jsou samoobslužné 
školicí a testovací kiosky, které najdou své uplatnění všude tam, kde 
je vysoká fluktuace zaměstnanců, vysoký podíl dočasných agen-
turních zaměstnanců nebo třeba i jednorázových návštěv. Školení 
BOZP, které dnes znamená pro vedoucí pracovníky časovou zátěž, 
tak mohou absolvovat noví zaměstnanci a návštěvy zcela sami, za-
končit jej zkušebním testem a potvrdit vlastnoručním podpisem na 
elektronickém podpisovém tabletu. Teprve na základě úspěšného 
absolvování školení je pak automaticky umožněn vstup do haly.

TEXT Ing. Jaroslav Čehovský  FOTO Archiv SSI Group

BEZPEČNOST

FACILITY
G R E E N  D AY



ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU
ve spolupráci se společností ABB, s.r.o.

vás zve na odborný seminář ČSPÚ do Ostravy 
– servisního centra motorů a globálního centra

repase robotů ABB.

I servis může být SMART 
4. 6. 2019 – 5. 6. 2019

ABB, s.r.o., K Zyfu 929, Ostrava-Hrabová

Principy a nástroje Průmyslu 4.0 a jejich vliv na údržbu.
Dvoudenní seminář je určen nejenom pro všechny absolventy 
kurzů Manažer údržby, Technik údržby a Mistr údržby, ale také 
pro celou odbornou veřejnost z oblasti managementu údržby, 
výroby, logistiky i pro pracovníky dalších útvarů.

Seminář je spojen s prohlídkou výrobních pracovišť závodu ABB 
Ostrava.
Zajímavý program je organizován po malých skupinách v pros-
torách závodu, kde budou mít účastníci semináře možnost na 
vlastní oči vidět instalovaná řešení pro chytrou údržbu, sledo-
vat v praxi jejich použití a dozvědět se přímo od pracovníků 
ABB, jakým způsobem je využívají a co jim přinášejí.

Zajímavý bude jistě i večerní společný program v atraktivních 
technických prostorách areálu Dolní oblast Vítkovice.

   Přihlásit se můžete na stránkách
   https://udrzba-cspu.cz/ 
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Časopis Facility Manager pořádá golfový turnaj.
Golf Club Praha, Goldscheiderova 67, Praha 5 – Motol

Akce je určena pro partnery a pozvané hosty. 
Těšíme se na setkání s vámi!

WPremium event, Jana Masaryka 28, Praha 2   |  Více informací na www.facilitymanager.cz nebo na wagner@wpevent.cz

28. 5. 2019 

PROGRAM
 9.00 Začátek turnaje
10.00 Cannon start
17.00 Vyhlášení výsledků
 Degustace vín

WPremium event, Jana Masaryka 28, Praha 2 | www.facilitymanager.cz

Časopis Facility Manager pořádá v úterý 28. 5. 2019 golfový turnaj

Více informací na www.facilitymanager.cz nebo na wagner@wpevent.cz

Akce je určena pro partnery a pozvané hosty.

Těšíme se na setkání s vámi!

Golf Club Praha, Goldscheiderova 67, Praha 5 – Motol

Program: 9.00 Začátek turnaje | 10.00 Cannon start 
17.00 Vyhlášení výsledků | Degustace vín

Facility
Green Day

Green day_1-2s_FM_Green day_1-2 DN  17.04.2019  12:51  Stránka 1
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TECHNOLOGIE

PROLOGIS účtuje náklady 
za energie a vodu spravedlivě, 
průhledně a bezpečně v aplikaci 
CEM BUSINESS 
PROLOGIS v České republice již pět let účtuje náklady za energie a vodu sprave- 
dlivě, průhledně a bezpečně. Ve vývoji aplikací pro sběr dat a jejich zpracování 
má společnost SOFTLINK dlouholeté zkušenosti. Aplikace pro dohled a řízení 
telekomunikačních sítí využívají již 15 let telekomunikační operátoři v České 
republice. Denně monitorují desítky tisíc zařízení například v síti Českých ra-
diokomunikací a u dalších čtyř velkých operátorů. 

Aplikace pro on-line sběr dat z elektroměrů, 
plynoměrů, vodoměrů a senzorů tepla 
CEM (Centrální energetický management) 
zpracovává denně jeden milion odečtů 
z desítky tisíc měřidel. Vedle této základ-
ní funkčnosti poskytuje svým uživatelům 
prezentaci naměřených dat, možnost 
automatického účtování energií a vody 
včetně fakturace nebo výstupů do účet-
nictví a v  neposlední řadě monitoring 
doplněný možností hlídat limity spotře-
by s  cílem zamezit zvýšeným výdajům  
a předejít haváriím a následným škodám.   

Pro názornější pochopení systému 
je nutné se podívat za obrazovky, 
které vidí uživatel. Aplikace je tech-
nologicky nezávislá. Tím je myšlena 
skutečnost, že ji lze napojit na již stá- 
vající technologie, do kterých již zá- 
kazník investoval. Např. v obchodních 
centrech, logistických parcích, pří- 
padně v administrativních budovách 
najdeme velmi často měřidla a sys-
témy, které jsou napojeny na různé 
sběrnice MBUS, MODBUS a jim podob-
né. Bohužel se sběr a zpracování dat 

odehrávají na základní úrovni odečtů 
v  primárních datových formátech 
XML nebo CSV, přičemž uživatelé/ná-
jemci data zpřístupněna nemají. CEM 
lze většinou na tyto systémy napojit  
a sesbíraná data zpracovávat. To je 
práce pro zkušený softwarový tým 
SOFTLINKu. Takto máme napojeny 
sběrnice a měřidla například od firmy 
Siemens, Belino nebo Itron. Ať už se  
jedná o existující objekty, či nové mo- 
derní budovy, avšak po stránce auto- 
matického sběru dat nevybavené,  

dokážeme pomocí radio-
vé technologie, kterou 
již 10 let vyrábíme, za-
jistit sběr dat z  libovol-
ných měřidel, která mají 
jakýkoli elektrický inter-
face používaný ve světě 
měřidel energií. 

Samotná aplikace je  
provozována jako clou- 
dové řešení. Zákazník  
pracuje s  webovým roz- 
hraním, které mu posky-
tuje všechny potřebné  
výstupy. Co ocení každá 
facility společnost, jsou  
široce konfigurovatelné  
vlastnosti systému.  A záro- 
veň možnost parametri- 
zovat algoritmy účtování 
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podle různých klíčů, plně automati-
zovat jednotlivé procesy a naprosto 
snížit závislost na lidském faktoru a na  
„excelu“. Vysoká úroveň kontroly jed-
notlivých procesů umožňuje mana- 
gementu udržovat rozúčtování pod 
přísnou kontrolou. Použití aplikace  
umožňuje zprůhlednit procesy účto- 
vání energií pro koncové zákazníky, 
kteří mají možnost nahlížet průběžně 
do svých účtů, vidět on-line spotřebu  
na svých měřidlech. Nejen tyto para- 
metry aplikace dokážou zákazníkovi  
ušetřit nemalé prostředky.

Použití aplikace má široké uplat-
nění. Facility společnost, která zajišťu-
je provoz pro bytové domy a bytové 
komplexy, zde najde plnou podpo-
ru pro rozúčtování energií v  souladu 
s  platnou legislativou včetně potřeb-
ných výstupů pro koncové zákazníky. 

Facility, které provozují obchodní 
centra, administrativní budovy nebo 
logistické parky, najdou v aplikaci 
plnou podporu s  variabilitou výstupů 
v podobě elektronických dat pro jejich 
účetní systémy nebo přímo  možnost 
fakturace. Neocenitelná je možnost 
okamžité reakce na nefunkčnost 
dodávky energií a vody, což jim dává 
do ruky nástroj pro zvýšení bezpečnos- 
ti provozu objektu.

Facility, které jsou provozovateli LDS 
(Lokální Distribuční Síť), tzn. mají licen-
ci na distribuci energií, najdou v  CEM 
silného pomocníka, který jim poskytne 
plnou podporu v souladu s českou le- 
gislativou. Aplikace je doplněna mobil-
ní aplikací pro koncové zákazníky, která 
jim dává dokonalý přehled o nákladech.

SOFTLINK zajišťuje podporu provozu 
aplikace a systému sběru dat pro jed-
notlivé facility v  on-line režimu. Tech-
nologie jsou monitorovány 24 hodin 
denně, 365 dní v roce.     

V České republice si systém našel již 
několik významných zákazníků, kteří 
zde provozují rozsáhlé portfolio ob-
jektů. PROLOGIS používá aplikaci CEM 
již šestým rokem pro celé svoje majet-
kové portfolio v  České republice a na 
Slovensku. V minulém roce SOFTLINK 
zahájil implementaci aplikace do port-
folia PROLOGIS Hungary.

TEXT Red.

TECHNOLOGIE
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Nejen domácnost. I bytový dům 
může být chytrý
Čtyři trendy roku 2019 v zabezpečení a kontrole přístupu u bytových domů.

Existuje mnoho různých důvodů, proč si lidé pořizují či pro-
najímají byt. Developeři a facility manageři, kteří se zabývají 
rekonstrukcí, výstavbou a správou bytových domů, si tedy lo- 
gicky kladou otázku: proč se na toto místo budou lidé stěho-
vat a jaké služby v  místě svého budoucího bydliště očekávají? 
Ze zkušeností našich partnerů po celém světě vyplývá, že hlavní 
motivací, proč se lidé stěhují do bytových domů, je samozřejmě 
výhodná cena bytu či výše nájmu. To není nijak zarážející, za-
jímavé jsou ale další nároky a očekávání budoucích obyvatel. 
V  jednom z takových průzkumů byla na druhém místě v pořadí 
důležitosti úroveň správy bytů, na třetím potom vybavení 
bytu, na čtvrtém kvalita a nabídka společných prostor domu,  
a až na pátém – poněkud překvapivě – samotné rozvržení bytu.

Podobné výsledky ukázal průzkum provedený společností 2N 
v  České republice v  březnu 2019: na dotaz, jaké doplňkové 
služby a výbavu by u bytového domu považovali za atrak-
tivní, vybrali respondenti na prvním místě dobře dostupného 
správce, na druhém místě pak elektronické zabezpečení domu. 
Tyto faktory pro ně byly důležitější než například to, zda má 
dům užitečné společné prostory, například zahradu, fitness či 
prádelnu.*

Z  pozice výrobní společnosti s  globální působností, která 
se zaměřuje na zabezpečení a kontrolu přístupu do budov, si 
u bytových domů všímáme několika významných trendů. Sou-
visejí s pokračující digitalizací, která zasahuje i sem a vytváří 
poptávku po zcela nových službách. Čtyři z nich uvádíme dále.

TECHNOLOGIE
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1 I  Hosté u dveří ve vašem mobilu

Na veletrhu CES 2019, který každý rok ukazuje trendy ve spotřeb-
ní elektronice, bylo k  vidění mnoho tzv. chytrých zvonků. Jde  
o jednoduchá zařízení s kamerkou, díky kterým se hosté u dveří 
stisknutím zvonkového tlačítka dovolají přímo na váš mobil. 
Ačkoli tato jednoduchá uživa-
telská zařízení nejsou tím, co by 
developer nebo facility manager 
nového bytového domu nabízel 
svým klientům, mohou sloužit 
jako dobrý indikátor poptávky. 
Profesionálním protějškem video 
zvonku se stává video interkom 
připojený k domovní síti, který oby-
vatelům bytů standardně umožní 
komunikovat s  návštěvníky ne-
jen s  pomocí domácí odpovídací 
jednotky, ale také přijímat video- 
hovory od dveří na svém mobilním 
telefonu. Výhodou profesionál-
ního, spolehlivého domovního 
řešení pro komunikaci s příchozími 
je navíc to, že tento benefit lze 
nabízet jako dodatečnou placenou 
službu.

2 I  Pohyb po domě bez klíčů

Zatímco dveře našich nových bytů budeme v  roce 2019 stále 
z velké většiny ještě chránit klasickými mechanickými zámky, ve 
společných prostorách domu se budeme čím dál častěji setkávat 
s elektronickými zámky a přístupovými jednotkami. Ať už se jed-
ná o vchodové dveře, nebo o vnitřní dveře do garáže, kočárkárny, 
fitness centra či ke společnému bazénu, obyvatelé domu se již 
mohou obejít bez mechanických klíčů. Kromě přístupových RFID 
čipů a numerických PIN kódů zadávaných přes klávesnici je zcela 
novým trendem přístup s pomocí Bluetooth klíče v mobilu. Uži-
vatel následně typicky musí vzít telefon do ruky, otevřít přísluš-
nou aplikaci a stisknout tlačítko pro otevření dveří. Naprostou 
novinkou jsou systémy, které umožňují vstup jen na základě 
doteku jednotky, aniž byste museli mobil vytáhnout z kapsy či 
z tašky. 

Ačkoliv se vám může zdát, že jakýkoliv jiný způsob, než je 
tradiční otevírání dveří pomocí klíčů, znamená méně bezpeč-
nou formu přístupu, není tomu tak. Zkušenosti ukazují, že klíče  
i přístupový RFID čip někde ztratíte či zapomenete mnohem 
snáze než chytrý telefon, který je dnes navíc většinou dobře 
chráněn před vniknutím cizích osob. Zároveň jsou dnes profe-
sionální mobilní přístupové systémy založeny na využívání Blue-
tooth Low Energy standardu, který zajišťuje plně zabezpečenou, 
šifrovanou komunikaci mezi mobilem a přístupovou jednotkou. 
Bezpečnost je potom obdobná, jako když používáte internetové 
bankovnictví v mobilním telefonu.

3 I  Vzdálená správa a podpora

I přes všechno úsilí zajistit rezidentům komfortní a pohodlné byd- 
lení se správce objektu nevyhne řešení každodenních komplikací, 
jako jsou ztráta čipů, zapomenutý kód, výměna mobilního zařízení 
či jiným technickým neduhům, u kterých je potřeba jeho asistence 
v místě objektu. Nájemníci, majitelé bytů nebo jejich spolubydlící 
se navíc obvykle často mění – a s nimi i jejich požadavky. Výhodou 
moderních, elektronických přístupových a zabezpečovacích sys-
témů je jejich vzdálená správa. Facility manager dnes může zajis-
tit jakékoli změny online, aniž by musel do domu vkročit technik. 
Živý hlídač, který pravidelně obchází a kontroluje objekt, nebo re-
cepce s nepřetržitou službou patrně zůstanou přidanou hodnotou 
v nabídce luxusnějších nemovitostí, pro jiné administrativní úkoly 
ale postačí spolehlivé cloudové řešení a podpora na telefonu.

4 I  Integrace domovních systémů   

Zatímco v nabídce nejluxusnějšího bydlení jsou i byty s plně zaříze-
nou domácí automatizací, která je napojena na domovní systém, 
ve většině případů budou mít nově postavené byty samostatnou 
domácí síť, která je na síti bytového domu nezávislá. Integrace 
ale přesto postupuje na úrovni celého domu. Kromě propojení 
dveřního interkomu a přístupových jednotek (otevírání dveří na 
dálku z mobilu či z domácí odpovídací jednotky) půjde například  
o integraci kamerového systému v domě – kamera z vrátníku může 
být integrovaná do softwaru pro správu videa v objektu stejně 
jako další bezpečnostní kamery v domě a obyvatelé mohou mít 
možnost náhledu na video z kamery. Další kapitolou je integrace 
výtahů, do nichž může být vstup opět chráněn elektronickou 
přístupovou jednotkou. Majitelé bytů si tak budou moci přivolat 
výtah do svého patra z pohodlí bytu, aniž by museli čekat dlouhé 
vteřiny, někdy i minuty, na chodbě. Kvůli novým směrnicím budou 
i výtahy čím dál častěji vybaveny IP kamerovým dohledem.

TEXT Tomáš Vystavěl   FOTO Archiv 2N Telekomunikace

* Výzkum Moderní bytové domy společnosti 2N realizovala agentura Nielsen Admosphere prostřednictvím internetového sběru (CAWI) v termínu od 13. 3. do 18. 3. 2019.  Analý-
za se uskutečnila na reprezentativním vzorku 505 respondentů u internetové populace nad 15 let, respondenti jsou součástí Českého národního panelu. Kompletní výsledky 
výzkumu a další informace najdete na stránce společnosti 2N pro média.

TECHNOLOGIE
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Naše řešení v prostředí 
UniCredit Bank nám přineslo 
významné ocenění
Dlouhodobě všestranně rozvíjená aplikace AFM získala ocenění v podobě prvního místa 
v interní soutěži UniCredit Group „High 5 – CEE Awards“, vyhlášenou ve všech zemích 
střední a východní Evropy (CEE), a to v pěti kategoriích.

Aplikace byla implementována v roce 2011 a po celou dobu je 
průběžně rozšiřována o nové oblasti a moduly. Na počátku rea- 
lizace se jednalo o standardní CAFM řešení, zahrnující zejména 
oblasti prostorové a technologické Pasportizace (zaměstnanců 
a technologií ve všech budovách) podpořené evidencí a vizuali- 
zací CAD výkresů, profylaxní údržbu s  detailním přehledem 
technologií a souvisejícím Helpdeskem a rezervační systém za-
sedacích místností.

Následně bylo naše řešení rozvíjeno směrem k  interním 
klientům v oblasti Autoprovozu včetně napojení na posky-
tovatele PHM karet a integrace na GPS providery a pozdě-
ji pak do  ekonomických oblastí pro účely vedení záznamů  
a všech souvisejících procesů. Tato etapa byla podpořena mo- 
duly Majetek a Inventury (s cílem evidence účetních majetků  
a realizací vlastní, fyzické inventarizace), modulem Telefony 
(s přehledem mobilních zařízení a jejich přidělení zaměst-
nancům a s evidencí a vyúčtováním tarifů) a posléze doplněna  
o ryze procesní moduly Škodní komise a Likvidační komise, 
zajišťující interní procesní WorkFlow’s spojené s  vedením 
záznamů škodních událostí, likvidací a vyřazováním majetku 
a jejich vyúčtování zaměstnancům a současně likvidaci majet-
kových položek v souladu se směrnicemi banky.

Realizace výše uvedených rozšíření odstartovala přesah 
aplikace AFM k  provozním složkám Nákup, HR a střední  
a vrcholový management a došlo k  implementaci modulů  
Objednávky, Faktury, Smlouvy a Centrální nákup. Následo-
valy evidenční HR moduly Nákup & Visa, Taxi, Příspěvky na 

děti, Pracovní vybavení a Prohlášení zaměstnanců zahrnující 
komplexní provozní procesy na jednotlivých pobočkách banky, 
Off-site a Training zajišťující uvedené aktivity pro zaměstnance 
a Performance s cílem plánování a vyhodnocování plnění cílů.

Aktuálně je AFM doplňováno o procesy spojené s mezinárod-
ními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a Change Request 
management.

Implementace takto rozsáhlého řešení a zejména 
skutečné využívání napříč celou společností včetně vrcho-
lového managementu a včetně jeho prosazení směrem k fi-
nančnímu a HR oddělení mohla vzniknout jen díky propra-
cované dlouhodobé strategii rozvoje k internímu klientovi. 
Mezi „posly světla“ na straně UniCredit bank patří především 
Kristián Lichtblau, ředitel Real Estate & Logistics Department, 
v  roli garanta rozvoje a budget holdera, Luboš Ježil, admi- 
nistrátor a hlavní projektový manažer aplikace AFM, a Pavel 
Lindner, manažer infrastrukturních služeb.

V  případě zájmu jsme vám připraveni poskytnout detailní 
kontaktní údaje a zajistit prezentaci nebo referenční návštěvu 
u klienta.

www.alstanet.cz

TEXT Advertorial  FOTO Archiv Alstanet, s.r.o.

APLIKACE CAFM



2 | 2019  FACILITYMANAGER 31

Sledujte vše z jednoho místa
M2C Space nabízí komfortní služby v oblasti bezpečnosti, správy budov a posky-
tování analytických dat pro marketing a category management z jednoho místa. 
Cíle naprosté většiny firem jsou většinou totožné – větší bezpečnost, minimalizace 
nežádoucích ztrát, úspora nákladů a data pro důležitá podnikatelská rozhodnutí.

K  dosažení těchto cílů napomáhá svými službami M2C Space, 
jeden z  hlavních produktů společnosti M2C. Jedná se o zcela 
unikátní pracoviště, největší svého druhu ve střední Evropě, které 
díky nejmodernějším technologiím, analytickým softwarům a spe-
cialistům vzdáleně kontroluje a ovládá technologie klienta, chrání 
jeho majetek, minimalizuje jeho ztráty při co nejnižších nákladech 
a poskytuje mu konkrétní data pro přípravu úspěšných marketin-
gových kampaní.

V oblasti retailu a obchodních center se služby dohledového 
centra využívají zejména při odhalování a snižování interní a ex-
terní kriminality, identifikaci návštěvníků vstupujících do objektu, 
monitoringu jejich pohybu a koncentraci na určitých místech. Díky 
dálkovému dohledu lze vzdáleně ovládat parkovací navigační 
systém v obchodních centrech nebo čtení SPZ vozidel vjíždějících 
do objektu. Čtení SPZ slouží k  identifikaci vozidla při vjezdu, vy-
hledávání jeho polohy na parkovišti, platbě parkovného a v návaz-
nosti na to otevírání závor, monitoringu případných škod na vozid- 
le apod. Kamerový systém a analytické softwary M2C Space také 
přispívají k  bezpečí samotných zákazníků. Všimne si například, 
že někdo upadl. Na situaci okamžitě upozorní operátora, který 
může zalarmovat místní personál nebo přivolat záchranku. Doba 

reakce, než si někdo zraněného všimne, se díky našim softwarům 
a zkušeným operátorům zkrátí  v průměru o 10–15 minut, což je 
naprosto klíčové pro záchranu lidského života.

M2C Space dokáže v  obchodních centrech vyhodnotit údaje 
z  různých oblastí, jaými jsou vchody, východy, pasáže, koridory, 
eskalátory, sklady, rampy, obchody, parking apod., a poskytu-
je klientům důležité informace a analytické údaje pro provozní 
využití a data pro plánování úspěšných marketingových kampaní. 
Klient získá informace o počtu návštěvníků vstupujících do objek-
tu (Footfall), o jejich koncentraci na konkrétním místě (Heatmapy), 
o trasách, kterými se lidé nejčastěji pohybují, o místě největšího 
zájmu, tzn. kde se návštěvníci nejvíce zastavují, jaké předměty  
a jak dlouho si ponejvíce prohlížejí apod. 

Ukázku činnosti M2C Space a analytické výstupy včetně vy- 
tváření heatmap mohou zhlédnout návštěvníci květnové kon-
ference RetailConu. 

M2C Space využívá nejmodernější technologie a ke svým 
klientům přistupuje individuálně. Je tedy ideálním řešením pro 
jejich komfortní podnikání. 

TEXT Red.   FOTO Archiv M2C

SLUŽBY
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RetailCON – stálice mezi 
odbornými konferencemi,  
která je v mnoha aspektech jiná
V květnu se koná největší setkání ředitelů a majitelů shopping center a ředitelů a ma-
jitelů maloobchodních značek a řetězců – konference RetailCon. Již po šestnáct let 
se scházejí čelní představitelé českého a slovenského trhu, a proto jsme požádali za 
organizátora o rozhovor Pavlínu Trojovskou, ředitelku skupiny Centers.

Co bude hlavním tématem letošního 
RetailConu?
Jedním z  hlavních témat je samozřejmě 
budoucí ekonomický vývoj v  ČR a SR,  
a proto jsme sezvali dohromady před-
stavitele České a Slovenské národní 
banky a Českého a Slovenského statis-
tického úřadu, abychom si popovídali 
o tom, jaké jsou prognózy například 
ohledně vývoje inflace. Mimoto jsme 
k  takovému povídání přizvali například 
i zástupce Člověka v tísni, aby pohovořil 
na téma exekuce a dluhové pasti.

Proč vás zajímá zrovna téma půjček?
Zaprvé roste zadluženost domácností  
a přibývá druhých a třetích exekucí. 
Tím pádem rizikovost půjček roste, a i když  
riziko neschopnosti splácet nese finanční 
instituce, nelibost dlužníka se přenáší  
i na prodejce, který zboží dodal. Zadruhé 
jsou způsoby, jak a kdy platit za zakou- 
pené zboží, velkým tématem – kromě 
půjček se rozšiřuje i možnost takzvaných 
odložených plateb, různě rozložených 
plateb a podobně. Jedná se kupodivu 
o produkt určený pro vyšší příjmovou 

skupinu, která by si dražší zboží mohla 
v klidu zakoupit, ale musela by se v kon- 
krétním měsíci následně omezit v dalším 
nakupování, a to dělá nerada.

Pro každý ročník RetailConu také při- 
pravujete unikátní průzkumy. Na jaké 
téma je to tentokrát?
My připravujeme průzkumy z  provo-
zu shopping center nejen v Evropě, ale  
i v Japonsku, USA či Arabských emi- 
rátech. V  minulých letech jsme velice 
detailně zkoumali spotřebitelské cho-
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vání mladých lidí od středoškoláků po 
vysokoškoláky, hráčů počítačových her, 
porovnávali jsme mezi sebou sociální 
sítě pro marketingové účely a podobně. 
Právě popis generace mladých lidí měl 
vždy velkou odezvu, a tak jsme již před 
rokem spustili velký průzkum ve spo-
lupráci s  českým ředitelstvím ISIC karty, 
ve kterém zkoumáme nákupní chování 
vysokoškoláků po celé Evropě. Již nyní 
jsou výsledky velmi překvapivé a pro 
naši, starší generaci poměrně objevné. 
Například já jsem se dozvěděla detaily 
o „kanonickém znění vesmíru“ ve fil- 
movém průmyslu a o tom, jak jej využít 
v plánování marketingových kampaní.

Co to je  „kanonické znění vesmíru“?
To vám samozřejmě neprozradím – 
otevření sice jsme, ale zase nemůžu pro- 
zradit všechno dopředu.

Ano, otevření jste, kompletně zveřejňu- 
jete seznamy všech účastníků Retail-
Conu, nahrávky všech prezentací  
v podobě videozáznamu či dáváte 
prezentace k dispozici ke stažení. Jste 
v tomto poměrně ojedinělí. Proč?
Jsme otevření a jsme přesvědčeni o tom, že 
otevřenost se vyplácí. Každý se může podí-
vat, jestli RetailCon navštěvují jeho klienti, 
partneři či konkurenti, a tím pádem po- 
ctivě zhodnotit, jestli se mu vyplatí se akce 
taktéž účastnit. Máme tedy velmi vysoké 
procento těch, kteří chodí pravidelně.  
A obsah konference zveřejňujeme, protože 
je jednak zajímavý a vyplatí se jej šířit, a jed-
nak víme, že nejhodnotnější na celé kon-
ferenci je především již zmíněné osobní 
setkání. I proto již několik let připravujeme 
takzvaný dating – pokud někoho neznáte, 
je dating ideálním nástrojem, jak se 
seznámit. Po dobu jedné hodiny stojí totiž 
u svých předem označených stolků zástup-
ci českých a slovenských shopping center, 
v další hodině zase zástupci maloobchod-
ních značek a řetězců. Každý je může podle 
plánku či průvodce datingem najít a v kli-
du si promluvit o eventuální spolupráci. 
Dating se nám podařilo za ty roky nastavit 
jako krátké pracovní setkání, kdy můžete 
během jedné hodiny vykonat práci roz-
vrženou obvykle do celého roku. Na našich 
webových stránkách www.centers.cz si 
může každý stáhnout průvodce datingem 
za posledních ročníky a přesvědčit se sám.

TEXT Red. FOTO Archiv RetailCON
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Nákupní centra se mění před 
očima. Vy tam stále chodíte 
jenom nakupovat?
Gabriela Škodáčková ví, proč chodíte do nákupních center a jak to bude vypadat  
za pár let. Bezpečnost, čistota a možnosti stravování jsou na prvním místě při 
rozhodování, do jakého nákupního centra se návštěvník vydá. Pravidelně tyto tři 
body vítězí v zákaznických průzkumech. Mnohdy je tento faktor důležitější než 
módní značky, které se v daném centru nacházejí.

„Obzvlášť nyní, v době všech teroristických 
útoků a obecně ,křehké‘ bezpečnosti, jsou 
nákupní centra vyhodnocena jako velmi 
riziková. Koncentrace osob z nich dělají 
snadný terč pro útok, což si návštěvníci 
dobře uvědomují. Vyhledávají proto taková 
místa, kde se cítí bezpečně,“ vysvětluje 
Gabriela Škodáčková.

Druhým rozhodovacím faktorem je 
čistota. „Tady je to velmi jednoduché. Čis-
tota vede k tomu, že prostor působí lu- 
xusně, uklizeně, vzdušně, a je jasné, že 
se vlastník nebo správce o budovu stará. 
To pak působí na zákazníka, který se 
tam cítí dobře. Totéž platí pro foodcourt. 
Nesednete si tam, kde jsou drobky a ne- 
čistota, raději si najdete jiný stůl, anebo 
mnohdy půjdete pryč. Podvědomé cho-
vání návštěvníků má jasné prvky. Nic vám 
neodpustí.“

Nákupní centrum dávno pochopilo, že 
tam návštěvníci nechodí pouze za nákupy.  
Na trhu jde vidět, kdo se zajímá o péči  
o zákazníka. 

„Například Centrum Černý Most vás při 
vstupu ohromí nádhernou vůní, která se 
line již od garáží. Čistota je to, co v zákaz-
níkovi právem probouzí pocit, že se o toto 
konkrétní centrum pečuje, že mu na zákaz- 
níkovi záleží a že se tu bude cítit dobře,” 
pokračuje Gabriela.

Když má centrum 4 hvězdičky
 
„Nejde o pouhé marketingové sdělení, 
je to faktická informace, že jsme splnili  
zhruba 660 požadavků mapujících zákaz- 

nickou cestu počínaje vstupem do cen-
tra,“ vysvětluje Petra Valentová, mar-
ketingová manažerka Centra Chodov. 
Tato značka potvrzuje stoprocentní péči 
o každého návštěvníka, jenž je brán ne-
jen jako zákazník, ale také jako vítaný 
a vážený host, který může využít pré-
miových služeb, zvyšujících špičkovou 
kvalitu zážitku v každém okamžiku naku- 
pování. Možnost zapůjčení deštníku 
či sady na šití na informacích centra 
pouze potvrzuje fakt, že koncept čtyř- 
hvězdičkového servisu je promyšlen do 
nejmenšího detailu.

Klíčové parametry pro certifikaci byly 
nastaveny předními odborníky společ- 
nosti Unibail-Rodamco-Westfield. Násled-
ně byly pečlivě auditovány společností  

SGS a srovnány s ostatními evropskými 
projekty Unibail-Rodamco-Westfield. Na 
zajištění bezchybnosti služeb se podíle-
jí nejen zaměstnanci Centra Chodov, ale  
i nájemci a dodavatelé. Všechny subjekty 
budou pravidelně proškolovány a kritéria 
budou opakovaně kontrolována v rámci 
neohlášených auditů.

Zákazníci se setkají se službami nejvyšší 
kvality v každé fázi své návštěvy. Jejich roz-
sah navíc rozšiřuje členství ve věrnostním 
programu. S ním je možné využívat exklu-
zivní služby založené na čtyřhvězdičkových 
zásadách, jako jsou módní stylista zdarma, 
nákupní asistenti, komfortnější přístup do 
dětského koutku, bezplatná šatna či mi-
mořádný přístup ke zvýšení prožitků zákaz-
níka během akcí pro veřejnost.

NÁKUPNÍ CENTRA



2 | 2019  FACILITYMANAGER 35

Gabriela Škodáčková, manažerka pronájmů Dejsiprostor a autorka historicky prvního kurzu o správě obchodních center v ČR při FMV VŠE

Dodejme, že pod společnost Unibail- 
Rodamco-Westfield spadají i Centrum 
Černý Most nebo Metrolopole Zličín.

„Certifikovaná obchodní centra mají 
své poznávací znamení. Kdo rád chodí 
do Chodova, bude určitě rád chodit  
i do Metropole Zličín nebo právě do 
Centra Černý Most. Společnost Unibal- 
Rodamco-Westfield aplikovala na všech- 
na svá centra stejná pravidla,“  
dodává Gabriela s tím, že takový 
proces získání 4 hvězdiček zahrnu-
je mnohdy i dva roky příprav. Nutno 
dodat, že se jedná o interní certifikaci  
obchodních center z  portfolia společ- 
nosti Unibail-Rodamco Westfield. To 

znamená, že například Palladium ne- 
bo Arkády Pankrác stejnou certifikací ak-
tuálně neprocházejí, protože mají jiného 
vlastníka.

Například jednou z podmínek je živá 
květina na toaletě. „To ale v českých 
nebo slovenských podmínkách moc 
dlouho nevydrží,“ uzavírá se smíchem, 
že tato dekorace vydrží na svém místě 
třeba 20 minut.

„Taková pikantní informace – víte, 
co se nejvíc krade v obchodních cen-
trech? Použité plastové toaletní štětky.  
Lidé dokážou vytrhnout ze zdi i zabu-
dovanou mikrovlnnou troubu na ohřev 
dětské výživy.“

„Toto je cesta. Majitelé pochopili, že 
musí zavést nějakou svou interní kvali-
fikaci kvality nebo-li kontrolní seznam 
bodů, na které musí dbát. Je to jaký-
si mustr pro správce jakékoli budovy. 
Proto i další vlastníci komerčních 
nemovitostí, zejména obchodních 
center, vyvíjejí svůj program pro cer-
tifikaci kvality. A nejen to. Například 
investiční skupina CPI, která v  ČR 
vlastní 15 obchodních center, přichází 
s  programem Akademie nájemců. Jde 
o trénování zaměstnanců svých ná-
jemců a servisních organizací. Cítí, že  
to má smysl a že to má pak vliv na  
návštěvnost a oblíbenost daného centra.“

NÁKUPNÍ CENTRA
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Nákupních center je mnoho.  
Kam se boj o zákazníka  
posunul?

„Čistota spadá samozřejmě do velkého 
balíku služeb a aktivit. Saturace obchodních 
ploch na trhu je obrovská a vládne tu po-
myslný boj. Situace se samozřejmě změnila 
od doby prvního nákupního centra, což bylo 
v roce 1998 Centrum Černý most. Na první 
pohled to vypadá pouze jako čistě marke- 
tingový boj, ale není to tak. Není to o tom, 
kdo má lepší výstavu, koncert atd. Ale je to 
opravdu bezpečnost, čistota, lokalita, sklad-
ba nájemců, parkovací možnosti, spousta 
dalších faktorů – a až pak jsou akce a eventy. 
Centra musí ukazovat zákazníkovi, že mu na 
něm záleží. Změnou procházejí i foodcourty. 
Souvisí to se zvyšující se poptávkou zákaz-
níků po možnostech stravování v  prosto-
ru obchodního centra. Podle studie Food  
& Beverage Report poradenské společnosti 
CBRE  chodí do OC přes 30 % lidí čistě jenom 
kvůli jídlu a kavárnám. Trend je stoupající  
a má se vyšplhat až na 50 %. 

Investuje se do perfektního designu  
foodcourtů. Přidává se hlavně zeleň. 
Například i zvýšený přívod kyslíku, aby se 
zákazník cítil stále svěží, aby se necítil una- 
vený, je také jednou z věcí, kterou centra za-
vádějí. Kvalitní vzduchotechnika je důležitá. 
Například i podlaha má velký vliv. Pokud je 
tvrdá, bolí vás nohy, sednete si do kavárny 
a nechcete už nakupovat. Dává se všude  
i hodně zeleně. Evokuje to svěžest. Zelená 
barva uklidňuje. Všechno spolu souvisí. 

Přidává se i dřevo, protože evokuje poho-
du, obývací pokoj. Pohovky a pohodlné 
sedačky doplňují zásuvky pro dobití note-
booku. Nabídka je opravdu široká a všechno 
to má za cíl zaútočit na podprahové vjemy 
zákazníků. Cítí se tu zkrátka dobře.

S tím souvisejí třeba i odpadkové koše. 
I to je součástí celkového designu a je nut-
né, aby odpadky nebyly vidět. Jsou tam 
tříděné odpadky, ale hlavně jsou kryté, aby 
nebylo vidět to smetí.

Důležitý je i personál, většinou jsou to 
starší dámy, ukrajinsky hovořící. Je to dáno 
situací na trhu, to nezměníme. Nicméně 
mnohdy jsou ochotnější pracovat a vy- 
konávat tento typ práce a baví je to. 
Jsou s prací spokojené, utírají před vámi 
stoleček ve foodcourtu a usmívají se. Je 
to výsledek (samozřejmě) tréninku od je-
jich nadřízeného, ale i její osobní spoko-
jeností v zaměstnání. To všechno tvoří 
marketing a oblíbenost obchodního 
centra.

Proč bych si v obchodě
měla nabíjet notebook?

„Dostáváme se k tomu, že dnešní nákupní 
centrum je jakýsi ‚traffic & life style hub‘.  
Lidé sem chodí za jiným účelem, než je  
jenom nakupování. Tomu se musí centra 
přizpůsobit. Lidé si tu dávají schůzky, tráví 
tady více času.“

Nákupním centrem budoucnosti je 
určitě life style centrum. Obchody budou 
doplněny nejen nabídkou různých zdravot-
nických zařízení, ale třeba i vzdělávacími  

institucemi, sportovním vyžitím, kan- 
celářemi atd. Nejsou to jen obchody. 
Úspěšné centrum musí být doplněno 
širokou škálou služeb. Například pošta, 
banky, kino, zábavní parky pro rodiny  
s dětmi. Na poštu přijdou i lidé, kteří by do 
centra normálně nepřišli. Můžeme tu najít 
i advokátní kanceláře, coworkingová cen-
tra, saunový svět. To je ten zážitek. Emoce. 
Obchodní centrum ve vás musí evokovat 
emoce prostřednictvím zážitku, třeba  
z měkké sedačky nebo z  čistého food-
courtu.“

Co se stane s nákupními 
centry, která se nepřizpůsobí  
trendům? Přestanou tam 
lidé chodit?

„Trend z Ameriky, tzv. Dead malls, tady 
určitě nenastane. Když se tu centra stavěla, 
developeři si dopředu udělali průzkumy. 
V Americe rostla na zelené louce, tady se 
stavěla v místech, kde už kumulace oby-
vatel byla, jen nebyly obslouženy jejich 
nákupní potřeby. Nestane se, že by lokál-
ní centra zanikla, nejspíš se může výrazně 
změnit účel budovy. Krásným příkladem je 
Bílá labuť. Historicky první maloobchodní 
dům, otevřený roku 1939, nádherná bu-
dova s  obrovskou historickou hodnotou. 
Je tam původní vzduchotechnika, původ-
ní výtahy, skvělá lokalita, zásobovací dvůr, 
kam zajedete s kamionem, což je opravdu 
unikátní vzhledem k poloze v rámci Prahy. 
Můžete tam vybudovat několikapodlažní 
parkoviště ve vnitrobloku. Je samozřejmě 
záležitostí managementu dané budovy, zda 
se rozhodne naplno využít potenciál dané 
budovy a kterým směrem se vydá. Musí 
stále hlídat trendy a hrozby, které přicházejí, 
a také na to umět reagovat. Výborně to udě-
lal management OC Kotva, který původní 
tzv. department store dostal do povědomí 
mladých lidí například tím, že tam probí- 
hají kulturní či módní akce, například  
Mercedes-Benz Fashion Week. Do doby, než 
začnou budovu kompletně rekonstruovat, 
nabízejí volné prostory ke krátkodobým 
pronájmům mladým designérům. Kdyby 
zůstali klasickým department storem, ne-
bylo by to pro ně ekonomicky udržitelné, 
zvláště na českém trhu, kde se klasické de-
partment story netěší tak velké oblibě jako 
například obchodní centra.“

TEXT Martina Svačinová, Gabriela Škodáčková  

FOTO Archiv redakce a autorek
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Rozvoj velkých nákupních center v Evropě lze obecně charak-
terizovat odstupem zhruba 10 let za vývojem v USA. Vývojové 
tendence jsou podobné až na to, že v Evropě nikdy nedošlo 
k vylidnění a devastaci center měst ani k rozsáhlé výstavbě 
nákupních center na zelené louce mimo městské oblasti. Byli 
to naopak Američané, kteří se při tvorbě konceptů obchod-
ních center na zelené louce nechali inspirovat historickými 
náměstími s kavárnami a pulzujícím kulturním životem právě 
v  evropských metropolích. To se snažili přenést do vnitřního 
prostoru obchodního centra už v  50. letech minulého století 
díky rakouskému architektovi Victoru Grünnovi, který do USA 
emigroval a vnesl myšlenku „indoorových promenád“ do ob-
chodních center.

K pozitivním rysům evropských center je třeba přičíst i sku- 
tečnost, že většina z nich vznikla postupně. Vznikala ve dvou až 
třech etapách ve vazbě na stoupající poptávku a  koupěschop- 
nost obyvatel. Navzdory zpoždění za americkým vývojem je 
třeba hledat vzory pro velká nákupní centra právě v Evropě. Za 
nejstarší vzor je považován Palais Royal, který byl v roce 1784 
přestavěn na obchodní a společenské centrum. Tato pětipatro-
vá budova poblíž Louvru obsahovala prodejny, kluby, restau-
race, hudební salony, divadlo, muzeum voskových figurín, tu-
recké lázně a dva malé hotely. V polovině 19. století přicházejí 

pařížské obchodní domy, které byly svého času vzorem pro celý 
svět. Konec století je znám příchodem pasáží a hal s obchody  
a skleněnou střechou, které jsou známy nejen v Paříži a Bruse-
lu, ale i v Milánu a Neapoli. Evropa se mohla poučit z pozi-
tivních, ale i negativních poznatků z rozvoje v USA. 

V roce 1967 byla v Bruselu založena mezinárodní organizace 
Obchod a výstavba měst, která stanovuje zásady racionálního 
vývoje nákupních center v Evropě. Ve stejné době prožívá  
Evropa první rozsáhlou vlnu výstavby regionálních nákupních 
center na zelené louce. Nákupní centra se však stavějí také na 
předměstích i v centrech měst, což je specifikum Evropy.
Prvním velkým nákupním centrem je v Praze od roku 1998 
Centrum Černý Most, aktuálně s celkovou využitelnou plo-
chou přes 80 000 m2. Zrychlení nové výstavby nastalo začát-
kem tohoto století. V roce 2005 jich bylo již 200 s plochou 
nad 5000 m2. V České republice byl v uplynulých letech  v ná- 
kupních centrech obvykle poměr ploch 80 % prodejní plo-
cha pro maloobchod, 10 % gastronomie  10 % služby. Poměr 
se ale mění ve prospěch gastronomie, kde se plocha pro  
takzvaný segment „Food & Baverage“ aktuálně blíží 25 %.

ZDROJ: wikipedie.cz, mediar.cz, CBRE
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Profesní užití dronů je na vzestupu, 
nová legislativa přinese další 
možnosti 
Zájem o drony mezi profesionálními uživateli dle Aliance pro bezpilotní letecký prů- 
mysl meziročně roste přibližně o 200–300 %. Drony se stále využívají především pro  
pořizování leteckých záběrů, možnosti jejich komerčního využití se však stále rozšiřují. 

Letos v létě mají být schválena jednotná pravidla pro provoz dronů 
napříč Evropskou unií. Mimo jiné určí povinnou registraci všech pro-
vozovatelů dronů s dopadovou energií větší než 80 J, která je schop- 
na vážně zranit člověka. Zavedení správy provozu, která umožní 
schválení žádosti o let v reálném čase a bez papírování, zvýší bez-
pečnost provozu a podpoří rozvoj ve využití dronů.  „Budeme je mo- 
ci použít pro efektivní inspekce velkých oblastí nebo pro převoz  
zásilek v určitých koridorech. Ve Švýcarsku se již na několika mís- 
tech takto realizuje převoz krevních vzorků,“ říká Jakub Karas z firmy 
UpVision a viceprezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. 

Využívání dronů pro technické účely se neustále rozšiřuje, a to 
především pro mapování, letecké inspekce a monitoring. „Pomocí 
dronů lze získat letecké ortofotomapy s obrazovým rozlišením a de-
tailem, kterého dříve nebylo možné dosáhnout. Tento typ mapování 
je vhodný pro kontrolu různých oblastí nebo areálů a pro tvorbu po-
drobných digitálních map a 3D modelů,“ dodává Karas. Drony také 
usnadňují práci geologům, stavbařům, archeologům, ale i těžařům 
při mapování v  důlních oblastech. V zemědělství dokážou identi- 
fikaci zvěř před sklizní nebo rozsah kůrovcové kalamity.

Široké uplatnění nacházejí také v  údržbě objektů. Společnost 
M2C, která zajišťuje služby integrovaného facility managamentu, 
dokáže díky využití thermo snímků zjistit poškození pláště budovy 
a s  tím související úniky tepla nebo díky možnosti prozkoumání 
poškozené střechy najít místo, kde zatéká. „Včasnou identifikací je 
možné zabránit rozsáhlejším škodám a uspořit náklady na energie  
a následné opravy,“ uvádí mluvčí M2C Tereza Rýparová. „U oce-

lových konstrukcí lze sledovat vývoj jejich opotřebení a poškození, 
naplánovat opravy nebo zamezit havárii. Speciální činností je 
mapování podzemních produktovodů, identifikace poškození  
a rozsahu úniků a přesné určení místa pro případ nutnosti opravy,“ 
dodává Rýparová.

Drony nacházejí uplatnění také v  těžce přístupných nebo ne-
bezpečných místech. „Využíváme je během vyřizování škod k pro- 
hlídkám rozsáhlých nebo těžko přístupných areálů, například po 
velkých požárech nebo při povodních. Dále také v rizikových oblas-
tech, jako jsou chemické provozy,“ uvádí mluvčí pojišťovny UNIQA 
Eva Svobodová s tím, že drony lze využít i při kalkulaci rizika podle 
plochy během posuzování přijetí k pojištění.  

Velký potenciál k využití fronů je také v záchranných službách. 
Například  hasiči mohou kontrolovat nebezpečná místa. Pomoci 
mohou také při pátrání po pohřešovaných osobách. 

Největší světoví výrobci již připravují několik typů dronů pro  
osobní přepravu. Několik z nich má za sebou testovací lety bez po- 
sádky, jako například Airbus a Boeing. Čínský EHang provedl první 
lety s lidskou posádkou, Spojené arabské emiráty je chtějí letos začít 
využívat. Uber plánuje přepravu osob pomocí dronů v roce 2023. 

V  České republice je v  současnosti v Úřadu pro civilní letectví 
registrováno více než 800 dronů k  profesnímu využití. Povolení  
k provozování komerčních leteckých prací má téměř 500 subjek-
tů v České republice. Dle Aliance pro bezpilotní letecký průmysl je  
v České republice odhadem využíváno více než 100 000 dronů  
pro rekreační využívání, které prozatím nepodléhají registraci.

TEXT Red.   FOTO Archiv M2C
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Široký sortiment reklamních oděvů vlastní 
značky šije společnost Adler v Asii, odkud 
dováží lodní a železniční dopravou plné 
kontejnery textilu do svého nového logis-
tického centra v Ostravě. Zde zaměstnanci 
náklad vybalí, zkontrolují, zaevidují, zabalí 
do krabic, opatří je čárovým kódem a uloží 
do skladu o rozloze 11 500 m2. V regálech 
vysokých 13 metrů je celkem uloženo  
150 tisíc balíků se 14,5 milionu kusů oblečení. 
Expedice každého z nich však může díky 
precizně vypracovanému systému proběh-
nout během několika minut. Klíčem je elek-
tronická evidence každé položky.
Slouží jak operátorům, kteří kdykoliv přesně 
vědí, kde se požadovaný výrobek nachází 
a kolik kusů zboží je k dispozici, tak i pro 

potřeby e-shopu, kde údaje o skladových 
zásobách musí být vždy aktuální a online.

Dříve jsme řešili identifikaci beden 
na dopravníku pomocí čárových kó- 
dů. To se nám ale příliš neosvědčilo.  
Naopak s RFID technologií od společ- 
nosti Siemens máme ty nejlepší zku- 
šenosti. Díky správné implementaci 
a optimální vzdálenosti RFID čtecí 
hlavy a transpondéru funguje vše na 
sto procent.“

Martin Řehoř, ředitel logistiky spo- 
lečnosti Adler

Expedice bez predikce

Celý systém neustále reaguje na aktuální 
skladové zásoby a jejich doplňování. Pohyb 
zboží ve skladu řídí pět počítačových sys-
témů, které programují vlastní IT odborníci 
firmy Adler. Zaměstnanci v provozu tedy 
jen plní úkoly, které jim zadává během celé 
směny počítač.

Při příjmu objednávky systém na základě 
informace o umístění zboží připraví výdejku 
a pošle povel zaměstnanci, jakou krabici má 
ze skladu předat do expedice.

V ní se zboží přeloží do očíslovaných  
plastových beden, které jezdí na váleč- 
kovém dopravníku po celé hale. Každá bed- 
na má dvojité dno – v meziprostoru je  

Logistika pro 21. století s RFID 
od Siemens
Společnost ADLER Czech patří mezi přední české výrobce značkového reklamního 
textilu. Neomezuje se však pouze na domácí trh, díky svému unikátnímu logistickému 
systému zvládá dodávat zboží téměř do celého světa. Denní obrátka zboží v novém 
ostravském velkoskladu může činit až čtvrt milionu kusů. Hladkou a efektivní expedi-
ci zakázek zajišťuje RFID technologie Siemens.

upevněn RFID transpondér MDS D100  
v podobě karty od společnosti Siemens.
K identifikaci bedny slouží tři identifiká- 
tory: číselný, kvůli kamerovému zázna- 
mu; čárový kód, který je totožný s kódem 
na původní krabici a označuje její obsah,  
a RFID transpondér MDS D100 ve dně 
bedny, který komunikuje s RFID čtecí 
hlavou, umístěnou mezi válečky v do-
pravníku. RFID transpondér MDS D100 
je při pohybu po dopravníku pouhé tři 
centimetry nad RFID čtecí hlavou, což  
zajišťuje spolehlivý přenos informací.

Bedna projíždí při své cestě přes něko-
lik tzv. vychystávacích pracovišť, kde do 
ní obsluha postupně přidává zboží podle 
objednávky. Nejčastěji expedované zboží 
je uloženo v meziskladu v patrovém 
regálu s výtahem Kardex, kam se během 
dne průběžně doplňuje.

I v meziskladu řídí skladové zásoby 
počítačový systém, který sleduje mi- 
nimální a maximální množství kusů na 
skladu. Pokud kdykoli v průběhu dne 
poklesne počet kusů zboží na stanovené 
minimum, systém automaticky vygeneru-
je výdejku a dá povel k expedici krabice  
z regálu, jejímu vybalení a vyložení do Kar-
dexu, kde dokonce přistaví zaměstnanci 
volné police přímo pod ruce.

RFID se nemýlí

Správný pohyb beden po dopravníku  
zajišťuje RFID technologie od společ- 

nosti Siemens. Radio Frequency Iden-
tification (RFID) neboli identifikace na 
rádiové frekvenci je systém navržený  
k rozpoznání předmětů a bezkontakt- 
ní komunikaci. V tomto konkrétním 
projektu byl navržen RFID systém 
pracující v HF pásmu na frekvenci 
13,56 MHz pro komunikaci s trans- 
pondérem na krátkou vzdálenost. 
Pro tyto aplikace Siemens nabízí  
produktovou řadu Simatic RF200, 
která byla speciálně vyvinutá pro  
aplikace v intralogistice a malých  
montážních linkách. V projektu pro 
společnost ADLER Czech je použi-
ta RFID čtečka Simatic RF260R,  
která s použitým RFID transpondé- 
rem MDS D100 umožňuje čtení až  
do 110 mm.

„Na každé kartě je uloženo číslo bed-
ny, které čtečka při přejezdu přepravky 
nad svou hlavou během zlomku sekundy 
přečte a pošle dotaz počítači, kam ji má 
poslat dál. Počítačový systém WMS, zpra-
covávající pohyb a realizaci zakázek, pak 
stejně rychle odpoví, zda bednu na křižo-
vatce poslat dál, nebo odstavit na vedlej- 
ší dráhu,“ vysvětluje Jiří Siegmund ze 
společnosti Taurid Ostrava, která auto- 
matizační systém instalovala a je záro- 
veň certifikovaným Solution Partnerem  
Siemens.
RFID čtečky jsou v pravidelných roze- 
stupech umístěny po celé dráze do-
pravníku a hlídají přesný pohyb beden  

se zbožím nebo bez něj. Systém vy- 
hodnocuje, zda je zboží k expedici  
dostupné v meziskladu a jak je vytíže- 
ný operátor, který zakázku kompletu-
je. Podle toho mu buď pošle bednu  
k naplnění, nebo ji odstaví do fronty, 
aby neblokovala volný pohyb jiných 
beden a plnění dalších zakázek.
 
Když se daří

Dříve společnost Adler řešila identifikaci 
beden na dopravníku pomocí čárových 
kódů. „To se nám ale příliš neosvědči-
lo. Naopak s RFID technologií od 
společnosti Siemens máme ty nejlepší 
zkušenosti. Díky správné implementaci 
a optimální vzdálenosti RFID čtecí hlavy  
a transpondéru funguje vše na sto pro-
cent,“ vysvětluje Martin Řehoř, ředitel 
logistiky společnosti Adler.

Komunikaci mezi WMS a RFID sys-
témem zajišťují PLC Simatic S7-300  
s CPU319-3 PN/DP, také od společnos-
ti Siemens, které komunikují po sítích 
Profibus a Profinet. Na rozvaděči je  
instalován dotykový panel Siemens  
Simatic Touch TP177, na němž lze ovlá-
dat nastavení všech automatických pro-
cesů ve skladu i v expedici.

Společnosti Adler Czech se daří. Mo- 
derní technologie jí pomáhají úspěšně 
plnit ambiciózní cíle a uspokojovat  
neustále se zvyšující poptávku zákaz-
níků, navíc s minimální chybovostí.

TEXT Red.  FOTO Archiv Siemens
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Široký sortiment reklamních oděvů vlastní 
značky šije společnost Adler v Asii, odkud 
dováží lodní a železniční dopravou plné 
kontejnery textilu do svého nového logis-
tického centra v Ostravě. Zde zaměstnanci 
náklad vybalí, zkontrolují, zaevidují, zabalí 
do krabic, opatří je čárovým kódem a uloží 
do skladu o rozloze 11 500 m2. V regálech 
vysokých 13 metrů je celkem uloženo  
150 tisíc balíků se 14,5 milionu kusů oblečení. 
Expedice každého z nich však může díky 
precizně vypracovanému systému proběh-
nout během několika minut. Klíčem je elek-
tronická evidence každé položky.
Slouží jak operátorům, kteří kdykoliv přesně 
vědí, kde se požadovaný výrobek nachází 
a kolik kusů zboží je k dispozici, tak i pro 

potřeby e-shopu, kde údaje o skladových 
zásobách musí být vždy aktuální a online.

Dříve jsme řešili identifikaci beden 
na dopravníku pomocí čárových kó- 
dů. To se nám ale příliš neosvědčilo.  
Naopak s RFID technologií od společ- 
nosti Siemens máme ty nejlepší zku- 
šenosti. Díky správné implementaci 
a optimální vzdálenosti RFID čtecí 
hlavy a transpondéru funguje vše na 
sto procent.“

Martin Řehoř, ředitel logistiky spo- 
lečnosti Adler

Expedice bez predikce

Celý systém neustále reaguje na aktuální 
skladové zásoby a jejich doplňování. Pohyb 
zboží ve skladu řídí pět počítačových sys-
témů, které programují vlastní IT odborníci 
firmy Adler. Zaměstnanci v provozu tedy 
jen plní úkoly, které jim zadává během celé 
směny počítač.

Při příjmu objednávky systém na základě 
informace o umístění zboží připraví výdejku 
a pošle povel zaměstnanci, jakou krabici má 
ze skladu předat do expedice.

V ní se zboží přeloží do očíslovaných  
plastových beden, které jezdí na váleč- 
kovém dopravníku po celé hale. Každá bed- 
na má dvojité dno – v meziprostoru je  

Logistika pro 21. století s RFID 
od Siemens
Společnost ADLER Czech patří mezi přední české výrobce značkového reklamního 
textilu. Neomezuje se však pouze na domácí trh, díky svému unikátnímu logistickému 
systému zvládá dodávat zboží téměř do celého světa. Denní obrátka zboží v novém 
ostravském velkoskladu může činit až čtvrt milionu kusů. Hladkou a efektivní expedi-
ci zakázek zajišťuje RFID technologie Siemens.

upevněn RFID transpondér MDS D100  
v podobě karty od společnosti Siemens.
K identifikaci bedny slouží tři identifiká- 
tory: číselný, kvůli kamerovému zázna- 
mu; čárový kód, který je totožný s kódem 
na původní krabici a označuje její obsah,  
a RFID transpondér MDS D100 ve dně 
bedny, který komunikuje s RFID čtecí 
hlavou, umístěnou mezi válečky v do-
pravníku. RFID transpondér MDS D100 
je při pohybu po dopravníku pouhé tři 
centimetry nad RFID čtecí hlavou, což  
zajišťuje spolehlivý přenos informací.

Bedna projíždí při své cestě přes něko-
lik tzv. vychystávacích pracovišť, kde do 
ní obsluha postupně přidává zboží podle 
objednávky. Nejčastěji expedované zboží 
je uloženo v meziskladu v patrovém 
regálu s výtahem Kardex, kam se během 
dne průběžně doplňuje.

I v meziskladu řídí skladové zásoby 
počítačový systém, který sleduje mi- 
nimální a maximální množství kusů na 
skladu. Pokud kdykoli v průběhu dne 
poklesne počet kusů zboží na stanovené 
minimum, systém automaticky vygeneru-
je výdejku a dá povel k expedici krabice  
z regálu, jejímu vybalení a vyložení do Kar-
dexu, kde dokonce přistaví zaměstnanci 
volné police přímo pod ruce.

RFID se nemýlí

Správný pohyb beden po dopravníku  
zajišťuje RFID technologie od společ- 

nosti Siemens. Radio Frequency Iden-
tification (RFID) neboli identifikace na 
rádiové frekvenci je systém navržený  
k rozpoznání předmětů a bezkontakt- 
ní komunikaci. V tomto konkrétním 
projektu byl navržen RFID systém 
pracující v HF pásmu na frekvenci 
13,56 MHz pro komunikaci s trans- 
pondérem na krátkou vzdálenost. 
Pro tyto aplikace Siemens nabízí  
produktovou řadu Simatic RF200, 
která byla speciálně vyvinutá pro  
aplikace v intralogistice a malých  
montážních linkách. V projektu pro 
společnost ADLER Czech je použi-
ta RFID čtečka Simatic RF260R,  
která s použitým RFID transpondé- 
rem MDS D100 umožňuje čtení až  
do 110 mm.

„Na každé kartě je uloženo číslo bed-
ny, které čtečka při přejezdu přepravky 
nad svou hlavou během zlomku sekundy 
přečte a pošle dotaz počítači, kam ji má 
poslat dál. Počítačový systém WMS, zpra-
covávající pohyb a realizaci zakázek, pak 
stejně rychle odpoví, zda bednu na křižo-
vatce poslat dál, nebo odstavit na vedlej- 
ší dráhu,“ vysvětluje Jiří Siegmund ze 
společnosti Taurid Ostrava, která auto- 
matizační systém instalovala a je záro- 
veň certifikovaným Solution Partnerem  
Siemens.
RFID čtečky jsou v pravidelných roze- 
stupech umístěny po celé dráze do-
pravníku a hlídají přesný pohyb beden  

se zbožím nebo bez něj. Systém vy- 
hodnocuje, zda je zboží k expedici  
dostupné v meziskladu a jak je vytíže- 
ný operátor, který zakázku kompletu-
je. Podle toho mu buď pošle bednu  
k naplnění, nebo ji odstaví do fronty, 
aby neblokovala volný pohyb jiných 
beden a plnění dalších zakázek.
 
Když se daří

Dříve společnost Adler řešila identifikaci 
beden na dopravníku pomocí čárových 
kódů. „To se nám ale příliš neosvědči-
lo. Naopak s RFID technologií od 
společnosti Siemens máme ty nejlepší 
zkušenosti. Díky správné implementaci 
a optimální vzdálenosti RFID čtecí hlavy  
a transpondéru funguje vše na sto pro-
cent,“ vysvětluje Martin Řehoř, ředitel 
logistiky společnosti Adler.

Komunikaci mezi WMS a RFID sys-
témem zajišťují PLC Simatic S7-300  
s CPU319-3 PN/DP, také od společnos-
ti Siemens, které komunikují po sítích 
Profibus a Profinet. Na rozvaděči je  
instalován dotykový panel Siemens  
Simatic Touch TP177, na němž lze ovlá-
dat nastavení všech automatických pro-
cesů ve skladu i v expedici.

Společnosti Adler Czech se daří. Mo- 
derní technologie jí pomáhají úspěšně 
plnit ambiciózní cíle a uspokojovat  
neustále se zvyšující poptávku zákaz-
níků, navíc s minimální chybovostí.

TEXT Red.  FOTO Archiv Siemens
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KANCELÁŘSKÝ DESIGN

1. Existují nějaké trendy ve WSP, které pova- 
žujete za novinky?

Marek Rackay: V mnoha směrech se můžeme snadno porovnat 
s tím, co již v Berlíně existuje, takže jsme na summitu nezažili 
nic průlomového. Potkali jsme se tam však opět s celosvětově 
vzrušujícím konceptem technologie a softwaru SELF-LEARNING 
OFFICE, který se používá při navrhování budov a pracovních 
míst ve velkých kancelářských prostorech s využitím algoritmů 
a kódů. To se děje například v Číně, kde hovoříme o jediném 
podlaží s 50 000 – 60 000 m² a softwaru pro výpočet nejvhodně-
jších míst pro výtahy, společné prostory, pracovní stanice, místa 
setkání a tak dále. To je opravdu úžasné a vidím to jako skvělý 
nástroj pro přizpůsobení designu individuálním požadavkům 
klientů.

John Navrátil: Téměř všechny společnosti již používají nebo se 
chystají opatřit si vlastní mobilní aplikaci, která jim poskytuje 
přehled o dostupných zasedacích místnostech, bezplatných 
parkovacích místech a aktuální poloze svých zaměstnanců, 
aby mohli lépe využívat služeb a oslovit lidi, které hledají. 
Tento koncept by měl optimalizovat celkový pracovní prostor  
a způsob, jakým zaměstnanci pracují, aby jim usnadnil život. 
Tyto aplikace jsou zvláště užitečné pro velké společnosti.

Ondřej Slavík: Snažíme se designovat kanceláře, ve kterých 
by se zaměstnanci mohli cítit jako doma. Uvědomujeme si, 
že v kancelářích trávíme v podstatě více času než doma. Není 
to tedy jenom o pracovišti, ale také o break-out zónách, kde 
mohou lidé „vypnout“: knihovny, herní zóny a quiet roomy či 
jiné prostory, které je vytrhnou z pracovního stereotypu. Tohle 
všechno se dnes zohledňuje při návrhu moderní kanceláře už 
automaticky. Wellbeing zaměstnanců tedy už není výsadou 
jenom velkých korporací, ale dostal se do povědomí i menších 
pokrokových firem. 
Dnešním standardem jsou oproti minulosti otevřené prosto-
ry, přičemž však zaměstnanci mají často strach z hluku. Každá 
společnost, která se rozhodne pro open space, jednoduše musí 
problematiku týkající se akustiky řešit. Firmy zabývající se výro-
bou akustických prvků se nyní předhánějí ve vývoji věcí jako 
třeba akustických paravánů, telefonních budek či designových 
akustických obkladů. 

2. Co na vás zapůsobilo, co se týče společnos- 
ti Zalando a jejích digitální transformaci – 
jednoho z nosných témat summitu?

Marek Rackay: Zalando ukázalo velkou rychlost, s jakou 
společnost vyrostla ve velmi krátkém čase a přizpůsobila se 
mnoha aspektům tohoto růstu, což mu umožnilo udržet si ho. 
Za pět let společnost vzrostla z 5000 na více než 16 000 zaměst-
nanců. Stále rostou a přizpůsobují se této cestě tím, že adaptují 
také svůj prostor, který nyní zahrnuje venkovní terasu, basket-
balové hřiště, venkovní prostor s dostatkem míst k sezení, stej- 
ně jako vystavenou serverovnu zobrazující data, jejich spotře-
bu energie a také různá zdokonalení, která jim umožňují zůstat 
udržitelnou společností. To je podle mého názoru inspirativní.

John Navrátil: Kanceláře Zalando byly navrženy podle nejnově-
jšího trendu otevřených kanceláří, které pobízejí ke spontánním 
setkáním zaměstnanců a k větší spolupráci.

3. Jaký je váš nejcennější stánek z tohoto 
summitu? 

Marek Rackay: Úroveň odbornosti a kvality kancelářských 
prostor nových budov v České republice je ve srovnání s Evro- 
pou vysoká. Můžeme jít příkladem v oblastech workplace, 
flexibilního pracoviště a především v oblasti kancelářského vy-
bavení a designu. S možností sdílet znalosti s kolegy z Evropy  
a USA si myslím, že know-how, které máme, má velký potenciál 
a my jako společnost musíme udělat maximum pro to, aby-
chom využili našich odborných znalostí.

Ondřej Slavík: Obecným trendem v celé Evropě jsou inteli-
gentní budovy a poptávka po nich roste. Ať už jsou to Berlín, 
nebo Praha, podniky by chtěly být digitální. V posledním de-
setiletí byly žádány zelené budovy. Dnes jsou standardem. 
Novinkou jsou inteligentní budovy, kde se nájemníci a zaměst-
nanci připojují prostřednictvím mobilní aplikace a organizují 
své návštěvy a setkání prostřednictvím softwaru a webového 
portálu. Příkladnou inteligentní stavbou v Praze je Visionary  
v Holešovicích, který byl jedním z projektů společnosti Skanska.

Lenka Macková:  Jak již uvedl kolega Marek Rackay, kvalita 
nových kancelářských budov a prostor je opravdu na vysoké 
úrovni. V České republice se myslím projevuje daleko více 
kreativita a odvaha architektů k neotřelým řešením směřujícím 
především tzv. „ke kořenům“, k přírodě. To znamená návrat  
k naturálním materiálům a strukturám, které, ač si  to mnohdy 
vědomě nepřiznáme, velice pozitivně ovlivňují naše vnímání, 
soustředěnost a chování v pracovním prostředí. Proto je myslím 
hodně důležité věnovat velkou pozornost  přípravě projektů 
v podobě workplace poradenství. Z mého pohledu jsme si na 
konferenci především potvrdili, že u nás jdeme tím správným 
směrem, když klademe důraz na první fázi procesu, předcháze-
jící samotnému návrhu dispozice a architektonické studii.

TEXT  Katarína Karmažínová

FOTO Archiv Colliers

3 otázky o Smart Workspace 
Design Summitu v Berlíně

Tým Czech Colliers se zúčastnil posledního 
summitu Smart Workspace Design Summit 
v Berlíně, aby zjistil, co je nového v tren-
dech v oblasti kancelářského designu.
Požádali jsme odborníky Lenku Macko- 
vou a Ondřeje Slavíka z Design & Build  
a Mareka Rackaye a Johna Navrátila  
z Colliers tymu Building Consultancy, aby 
se s námi podělili o své dojmy a odpo- 
věděli na několik zvědavých otázek.
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KANCELÁŘSKÝ DESIGN

1. Existují nějaké trendy ve WSP, které pova- 
žujete za novinky?

Marek Rackay: V mnoha směrech se můžeme snadno porovnat 
s tím, co již v Berlíně existuje, takže jsme na summitu nezažili 
nic průlomového. Potkali jsme se tam však opět s celosvětově 
vzrušujícím konceptem technologie a softwaru SELF-LEARNING 
OFFICE, který se používá při navrhování budov a pracovních 
míst ve velkých kancelářských prostorech s využitím algoritmů 
a kódů. To se děje například v Číně, kde hovoříme o jediném 
podlaží s 50 000 – 60 000 m² a softwaru pro výpočet nejvhodně-
jších míst pro výtahy, společné prostory, pracovní stanice, místa 
setkání a tak dále. To je opravdu úžasné a vidím to jako skvělý 
nástroj pro přizpůsobení designu individuálním požadavkům 
klientů.

John Navrátil: Téměř všechny společnosti již používají nebo se 
chystají opatřit si vlastní mobilní aplikaci, která jim poskytuje 
přehled o dostupných zasedacích místnostech, bezplatných 
parkovacích místech a aktuální poloze svých zaměstnanců, 
aby mohli lépe využívat služeb a oslovit lidi, které hledají. 
Tento koncept by měl optimalizovat celkový pracovní prostor  
a způsob, jakým zaměstnanci pracují, aby jim usnadnil život. 
Tyto aplikace jsou zvláště užitečné pro velké společnosti.

Ondřej Slavík: Snažíme se designovat kanceláře, ve kterých 
by se zaměstnanci mohli cítit jako doma. Uvědomujeme si, 
že v kancelářích trávíme v podstatě více času než doma. Není 
to tedy jenom o pracovišti, ale také o break-out zónách, kde 
mohou lidé „vypnout“: knihovny, herní zóny a quiet roomy či 
jiné prostory, které je vytrhnou z pracovního stereotypu. Tohle 
všechno se dnes zohledňuje při návrhu moderní kanceláře už 
automaticky. Wellbeing zaměstnanců tedy už není výsadou 
jenom velkých korporací, ale dostal se do povědomí i menších 
pokrokových firem. 
Dnešním standardem jsou oproti minulosti otevřené prosto-
ry, přičemž však zaměstnanci mají často strach z hluku. Každá 
společnost, která se rozhodne pro open space, jednoduše musí 
problematiku týkající se akustiky řešit. Firmy zabývající se výro-
bou akustických prvků se nyní předhánějí ve vývoji věcí jako 
třeba akustických paravánů, telefonních budek či designových 
akustických obkladů. 

2. Co na vás zapůsobilo, co se týče společnos- 
ti Zalando a jejích digitální transformaci – 
jednoho z nosných témat summitu?

Marek Rackay: Zalando ukázalo velkou rychlost, s jakou 
společnost vyrostla ve velmi krátkém čase a přizpůsobila se 
mnoha aspektům tohoto růstu, což mu umožnilo udržet si ho. 
Za pět let společnost vzrostla z 5000 na více než 16 000 zaměst-
nanců. Stále rostou a přizpůsobují se této cestě tím, že adaptují 
také svůj prostor, který nyní zahrnuje venkovní terasu, basket-
balové hřiště, venkovní prostor s dostatkem míst k sezení, stej- 
ně jako vystavenou serverovnu zobrazující data, jejich spotře-
bu energie a také různá zdokonalení, která jim umožňují zůstat 
udržitelnou společností. To je podle mého názoru inspirativní.

John Navrátil: Kanceláře Zalando byly navrženy podle nejnově-
jšího trendu otevřených kanceláří, které pobízejí ke spontánním 
setkáním zaměstnanců a k větší spolupráci.

3. Jaký je váš nejcennější stánek z tohoto 
summitu? 

Marek Rackay: Úroveň odbornosti a kvality kancelářských 
prostor nových budov v České republice je ve srovnání s Evro- 
pou vysoká. Můžeme jít příkladem v oblastech workplace, 
flexibilního pracoviště a především v oblasti kancelářského vy-
bavení a designu. S možností sdílet znalosti s kolegy z Evropy  
a USA si myslím, že know-how, které máme, má velký potenciál 
a my jako společnost musíme udělat maximum pro to, aby-
chom využili našich odborných znalostí.

Ondřej Slavík: Obecným trendem v celé Evropě jsou inteli-
gentní budovy a poptávka po nich roste. Ať už jsou to Berlín, 
nebo Praha, podniky by chtěly být digitální. V posledním de-
setiletí byly žádány zelené budovy. Dnes jsou standardem. 
Novinkou jsou inteligentní budovy, kde se nájemníci a zaměst-
nanci připojují prostřednictvím mobilní aplikace a organizují 
své návštěvy a setkání prostřednictvím softwaru a webového 
portálu. Příkladnou inteligentní stavbou v Praze je Visionary  
v Holešovicích, který byl jedním z projektů společnosti Skanska.

Lenka Macková:  Jak již uvedl kolega Marek Rackay, kvalita 
nových kancelářských budov a prostor je opravdu na vysoké 
úrovni. V České republice se myslím projevuje daleko více 
kreativita a odvaha architektů k neotřelým řešením směřujícím 
především tzv. „ke kořenům“, k přírodě. To znamená návrat  
k naturálním materiálům a strukturám, které, ač si  to mnohdy 
vědomě nepřiznáme, velice pozitivně ovlivňují naše vnímání, 
soustředěnost a chování v pracovním prostředí. Proto je myslím 
hodně důležité věnovat velkou pozornost  přípravě projektů 
v podobě workplace poradenství. Z mého pohledu jsme si na 
konferenci především potvrdili, že u nás jdeme tím správným 
směrem, když klademe důraz na první fázi procesu, předcháze-
jící samotnému návrhu dispozice a architektonické studii.

TEXT  Katarína Karmažínová

FOTO Archiv Colliers

3 otázky o Smart Workspace 
Design Summitu v Berlíně

Tým Czech Colliers se zúčastnil posledního 
summitu Smart Workspace Design Summit 
v Berlíně, aby zjistil, co je nového v tren-
dech v oblasti kancelářského designu.
Požádali jsme odborníky Lenku Macko- 
vou a Ondřeje Slavíka z Design & Build  
a Mareka Rackaye a Johna Navrátila  
z Colliers tymu Building Consultancy, aby 
se s námi podělili o své dojmy a odpo- 
věděli na několik zvědavých otázek.
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BEZPEČNOST

Jaká je detailní architektura vašeho 
konceptu?
Jednoticím prvkem je webová plat-
forma, která se nazývá Hasiči sobě.cz. 
Na této webové platformě bude blog 
a zpravodajské informace pro hasiče. 
Zároveň tam bude e-shop s produk-
ty a službami určenými pro hasiče, ale  
i pro širokou veřejnost. A to je asi takový 
základ. Na něj budou navazovat další  
aktivity. V této souvislosti máme před-
stavu, že budeme vydávat i tištěné médi-
um. Časopis by se měl orientovat zejmé-
na na ochranu obyvatelstva. Byli bychom 
rádi, kdyby byl určen především dobro-
volným hasičům a záchranářům, ale měl  
i určitý přesah. Aby byl zajímavý například 
i pro děti, aby si ho otevřely a našly tam 
něco zábavného pro sebe. Zároveň 
aby tam hasiči našli něco zajímavého  
a důležitého, cílem je i trochu pobavit. 
Byli bychom rádi, kdyby si u nás každý 
našel, co ho zajímá, a pak třeba řekl: „Jo, 
je to hezký článek…“

Jaká je časová posloupnost konceptu?
Celý koncept včetně přípravy časopi-
su začal vznikat před více než rokem. 
Nulté číslo časopisu Hasiči sobě.cz by 
mělo vyjít na konci dubna a mělo by 
být distribuováno hasičům v elektron-
ické podobě. Současně připravujeme 
společně s odborným časopisem Facility 
Manager první tištěné vydání, aby jako 
samostatná příloha vyšlo na konci června 
tohoto roku.

Přáním tedy je, aby každý z dobro-
volných hasičů našel v konceptu „to 
své“…
Rádi bychom se stali platným doplňkem 
již existujícího a posouvali hranice dále. 
Chtěli bychom k tomu přidat něco, o čem 
si myslíme, že to budeme nabízet zejmé-
na my – a to v podobě podpory určitého 

životního stylu. Dobrovolní hasiči své 
poslání plní ve svém volném čase, vlast-
ně všechen volný čas obětují „hasičině“, 
někdy i na úkor rodiny. Prostě je to jejich 
životní styl. Myslíme si, že naším cílem je 
ještě víc životní styl nějakým způsobem 
podtrhnout, aby si mohli časopis, až ho 
otevřou, opravdu užít. Byl bych tedy vel-
mi rád, kdyby to byl určitý krok vpřed.

Jak se vlastně formuje a udržuje 
základna dobrovolných hasičů? 
Dobrovolní hasiči mají velmi silnou 
základnu v mládeži a dětech. Existuje 
propracovaný celoroční systém závodů, 
na nichž se připravují, jak vypadá požární 
útok, jak smontovat proudnici na čas, 
jak zvládnout překážky na trati. Je neu-
věřitelné, jak děti baví třeba překážkový 
běh. Vedle fotbalu je hasičský sport jed-
ním z největších fenoménů ve městech 
a v obcích. Právě z dětí se pak stávají 
hasiči profesionální nebo dobrovolní.  
V mezičase, kdy se z dětí a mládeže stá-
vají dospělí, je zde určité vakuum, a jde 
o to, jestli se k těm hasičům opravdu dají 
nebo jestli tam bude nějaký odliv. Rádi 
bychom se věnovali jako jednomu z nos-
ných témat, protože si myslíme, že děti  
a dospívající mají o „hasičinu“ celkem 
velký zájem. Zlepšením prostředí a infra-
struktury chceme umožnit dospívajícím, 
aby je hasiči udrželi ve svých řadách.  

Bude součástí konceptu i určitá vzdě- 
lávací činnost? 
My sekci říkáme laboratoř. Měla by se 
zabývat výzkumem určitých nových pos-
tupů a různých materiálů užitečných pro 
hašení, a zároveň převedením vzdělávací 
činnosti do digitální podoby. Myslíme si, 
že posun z papírové do digitální podoby 
je jednou z věcí, která by mohla mládež 
více přilákat k hasičské činnosti. Navíc  
v budoucnosti bude digitalizace nes- 

mírně důležitá, protože i hašení objek-
tů bude probíhat na základě virtuálních 
schémat. Není od věci mít k dispozici 3D 
model budovy, aby hasiči už předem vědě-
li, jak budova zevnitř vypadá, a podle toho 
byli schopni plánovat způsob zásahu.

Jak bude komunikace probíhat?

Po celé republice funguje 7600 sborů 
dobrovolných hasičů. Naší snahou je 
umožnit jim mezi sebou více komuniko-
vat. Jako digitální platforma se budeme 
snažit oslovovat a komunikovat zejména 
elektronicky, ale zároveň si uvědomu-
jeme, že tištěné médium je tištěné médi-
um a má stále své kouzlo. Proto bude 
časopis doplňovat digitální komunikaci 
na naší platformě Hasiči sobě.cz, která by 
se měla stát jednoticím prvkem v komu-
nikaci všech dobrovolných hasičů v ČR  
v tom nejlepším slova smyslu.

TEXT Red.

FOTO Archiv redakce   

Jaká je úloha dobrovolných hasičů ve 
srovnání s profesionálními?
Dobrovolní i profesionální hasiči se dost 
často zabývají kontrolou požární bez-
pečnosti v nově vznikajících objektech  
i při jejich provozu. Rád bych připomenul, 
že každý dobrovolný hasič má svou prá-
ci a profesi. Ta se většinou, řekněme ze 
dvou třetin, dotýká určitým způsobem 
tzv. bezpečnostního engineeringu, což 
znamená od BOZP přes požární ochra-
nu až po inspekce či certifikace. Správa 
budov je s tím těsně spojena. Jsme si 
vědomi toho, že  – řekněme výdělečná 
činnost, kterou dobrovolní hasiči reali- 
zují ve svém denním životě, má přesah 
do „hasičiny“, které se věnují ve volném 
čase. A ta má naopak přesah do jejich 
profesí. Naše představa je, že bychom 
tyto činnosti chtěli spojit. Toto propojení 
by mělo přinést užitek oběma stranám – 
subjektům či institucím, které tyto služby 
poptávají, ale i hasičům nebo inspekto- 
rům, auditorům, kteří tyto prohlídky vy- 
konávají.

To zní jako určitá výzva…
Před pár lety jsem nastoupil do firmy, 
kde jsme se zabývali inspekcemi objek-
tů, provozních linek a výrobních procesů  
v různých průmyslových celcích, zároveň 
jsme dělali certifikace. Já jsem tam na- 
stoupil, abych implementoval pojištění. 
Tyto služby jsme dali dohromady a zjistili 
jsme, že propojení informací s certifikací, 
s inspekcí a zároveň s oblastí pojištění 
poskytuje pojišťovnám ucelený obrázek 

o bezpečnosti a rizikovosti objektů. Když 
jsem posléze nastoupil do Hasičské vzá-
jemné pojišťovny, všechno se mi pro- 
pojilo právě v té hasičské činnosti. Zjis-
til jsem, že to vše spolu souvisí – bez-
pečnost, riziko a kvalita. V ten moment 
jsem viděl propojení mezi certifikací, in-
spekcí a pojištěním a také s „hasičinou“. 
Pochopil jsem, že existuje určitá synergie, 
souvislosti. A náš koncept by měl právě 
sem zapadnout.

O jaký koncept jde? Můžete ho nyní 
představit?
Koncept se jmenuje „Hasiči sobě CZ“. Je 
to vlastně komunikační platforma pro 
dobrovolné hasiče a složky IZS, primárně 
pro dobrovolné hasiče a záchranáře. Jde 
o to, že na této komunikační platformě 
bychom rádi prezentovali této komu-
nitě různé inovace a novinky – a zároveň 
bychom přinášeli i informace z oblas-
ti certifikací, inspekcí a činností, které 
nazýváme bezpečnostním engineerin-
gem, aktuální zprávy ze světa trhu, ob-
chodu a technologií.

Kdo by se měl zapojit a na koho kon- 
krétně je projekt Hasiči sobě CZ za- 
měřen? 
Projekt si klade za cíl zlepšit a zmodern-
izovat infrastrukturu a veškeré vybavení 
dobrovolných hasičů, přinášet investice 
a v rámci našich projektů zlepšit jejich 
technické vybavení. Druhá věc, proč by 
bylo dobré se do toho zapojit, je fakt, že 
projekt je jednak zaměřený ve prospěch 

dobrovolných hasičů. A na druhé straně 
má i komerční složku, která by měla 
propojovat různé subjekty a díky tomu 
vytvářet prostor pro obchod či pod-
nikání. My bychom chtěli jít zejména 
směrem bezpečnostního engineeringu, 
což není jenom certifikace, inspekce  
a pojištění, ale také ostatní odvětví sou-
visející s výkonem „hasičiny“ a podob-
ných podnikatelských aktivit. 

Lze projekt použít i na jiné platformě?
Máme představu, že na dlouhodobých 
projektech chceme spolupracovat s SH  
ČMS a se státem a pomáhat jednot-
livým sborům dobrovolných hasičů  
s žádostmi o dotace na vybavení –  
chceme jim ušetřit práci se studiem pod-
kladů a zpracováním žádostí o dotace. 
Dobrovolní hasiči jsou komunitou, na 
niž se budeme primárně orientovat. Ale 
komunita je vlastně součástí složek IZS 
a potažmo veškerých bezpečnostních 
složek státu. Zároveň ale tito lidé mají 
svoje rodiny, své blízké, a my se budeme 
věnovat i jim, tedy veřejnosti. Naše  
aktivity by se tedy daly nazvat komunit-
ní platformou primárně pro dobrovol-
né hasiče, ale zároveň budeme mít na 
svých stránkách, ve svém konceptu, in-
formace pro záchranáře, pro lékaře, pro 
vojáky a policisty. Web může navštívit 
kdokoli z veřejnosti, a pokud tam najde 
nějaké zájmové pojítko, není to problém 
a budeme rádi. Na druhou stranu víme, 
že primárně je to určeno lidem, kteří se 
zajímají o bezpečnostní složky.

Koncept HASIČI SOBĚ CZ
S Petrem Kobylákem, spoluautorem 
konceptu Hasiči sobě.cz, jsme hovo- 
řili na téma požární ochrany, která je 
součástí tzv. měkkých služeb FM, ale 
také o související problematice. 

Po 20 letech zkušeností v pojišťovnictví mě profesní cesta zavedla do Hasičské vzájemné pojišťovny, kde jsem se dostal 
k „hasičině“, protože jsme tam spolupracovali s požárním dozorem – a ještě k tomu v divadle. To jsou věci, které mám 
rád, takže jsem se ozval, že bych rád pomohl. Tak se stalo, že si se mnou popovídali o tom, jaký mám k této problemati-
ce vztah. Byla to naše kolegyně Milenka Vyčichlová s Ivanem Jirotou, kteří mě vyzpovídali. Ona mě doporučila, on mě 
vyslechl a tvářil se přísně, a potom řekl: „Vítej, my si tu tykáme“ – a tím to začalo. 
Chytlo mě to natolik, že jsem se zúčastnil téměř veškerých akcí za tu dobu, co jsem v SDH Braník. Vyústilo to ve zvolení 
do výboru a poté zvolení jednatelem po zesnulém Karlu Richtrovi, který byl zároveň i starostou SH ČMS. 
Velmi dobře si pamatuji, že když mi tenkrát řekli, že by mě vzali, měl jsem z toho velikou radost. Když jsem vycházel  
z centrály hasičů, tak nějak lehce vznášel, než jsem došel dolů do přízemí, do naší obchodní agentury. Svým způsobem, 
aniž jsem to čekal, to byl můj splněný sen. Radost mi to dělá dodnes – a pořád větší a větší. Zažil jsem v životě pár situací, 
kdy mě takové náhody posunuly novým směrem na mnoho dalších desítek let.
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BEZPEČNOST

Jaká je detailní architektura vašeho 
konceptu?
Jednoticím prvkem je webová plat-
forma, která se nazývá Hasiči sobě.cz. 
Na této webové platformě bude blog 
a zpravodajské informace pro hasiče. 
Zároveň tam bude e-shop s produk-
ty a službami určenými pro hasiče, ale  
i pro širokou veřejnost. A to je asi takový 
základ. Na něj budou navazovat další  
aktivity. V této souvislosti máme před-
stavu, že budeme vydávat i tištěné médi-
um. Časopis by se měl orientovat zejmé-
na na ochranu obyvatelstva. Byli bychom 
rádi, kdyby byl určen především dobro-
volným hasičům a záchranářům, ale měl  
i určitý přesah. Aby byl zajímavý například 
i pro děti, aby si ho otevřely a našly tam 
něco zábavného pro sebe. Zároveň 
aby tam hasiči našli něco zajímavého  
a důležitého, cílem je i trochu pobavit. 
Byli bychom rádi, kdyby si u nás každý 
našel, co ho zajímá, a pak třeba řekl: „Jo, 
je to hezký článek…“

Jaká je časová posloupnost konceptu?
Celý koncept včetně přípravy časopi-
su začal vznikat před více než rokem. 
Nulté číslo časopisu Hasiči sobě.cz by 
mělo vyjít na konci dubna a mělo by 
být distribuováno hasičům v elektron-
ické podobě. Současně připravujeme 
společně s odborným časopisem Facility 
Manager první tištěné vydání, aby jako 
samostatná příloha vyšlo na konci června 
tohoto roku.

Přáním tedy je, aby každý z dobro-
volných hasičů našel v konceptu „to 
své“…
Rádi bychom se stali platným doplňkem 
již existujícího a posouvali hranice dále. 
Chtěli bychom k tomu přidat něco, o čem 
si myslíme, že to budeme nabízet zejmé-
na my – a to v podobě podpory určitého 

životního stylu. Dobrovolní hasiči své 
poslání plní ve svém volném čase, vlast-
ně všechen volný čas obětují „hasičině“, 
někdy i na úkor rodiny. Prostě je to jejich 
životní styl. Myslíme si, že naším cílem je 
ještě víc životní styl nějakým způsobem 
podtrhnout, aby si mohli časopis, až ho 
otevřou, opravdu užít. Byl bych tedy vel-
mi rád, kdyby to byl určitý krok vpřed.

Jak se vlastně formuje a udržuje 
základna dobrovolných hasičů? 
Dobrovolní hasiči mají velmi silnou 
základnu v mládeži a dětech. Existuje 
propracovaný celoroční systém závodů, 
na nichž se připravují, jak vypadá požární 
útok, jak smontovat proudnici na čas, 
jak zvládnout překážky na trati. Je neu-
věřitelné, jak děti baví třeba překážkový 
běh. Vedle fotbalu je hasičský sport jed-
ním z největších fenoménů ve městech 
a v obcích. Právě z dětí se pak stávají 
hasiči profesionální nebo dobrovolní.  
V mezičase, kdy se z dětí a mládeže stá-
vají dospělí, je zde určité vakuum, a jde 
o to, jestli se k těm hasičům opravdu dají 
nebo jestli tam bude nějaký odliv. Rádi 
bychom se věnovali jako jednomu z nos-
ných témat, protože si myslíme, že děti  
a dospívající mají o „hasičinu“ celkem 
velký zájem. Zlepšením prostředí a infra-
struktury chceme umožnit dospívajícím, 
aby je hasiči udrželi ve svých řadách.  

Bude součástí konceptu i určitá vzdě- 
lávací činnost? 
My sekci říkáme laboratoř. Měla by se 
zabývat výzkumem určitých nových pos-
tupů a různých materiálů užitečných pro 
hašení, a zároveň převedením vzdělávací 
činnosti do digitální podoby. Myslíme si, 
že posun z papírové do digitální podoby 
je jednou z věcí, která by mohla mládež 
více přilákat k hasičské činnosti. Navíc  
v budoucnosti bude digitalizace nes- 

mírně důležitá, protože i hašení objek-
tů bude probíhat na základě virtuálních 
schémat. Není od věci mít k dispozici 3D 
model budovy, aby hasiči už předem vědě-
li, jak budova zevnitř vypadá, a podle toho 
byli schopni plánovat způsob zásahu.

Jak bude komunikace probíhat?

Po celé republice funguje 7600 sborů 
dobrovolných hasičů. Naší snahou je 
umožnit jim mezi sebou více komuniko-
vat. Jako digitální platforma se budeme 
snažit oslovovat a komunikovat zejména 
elektronicky, ale zároveň si uvědomu-
jeme, že tištěné médium je tištěné médi-
um a má stále své kouzlo. Proto bude 
časopis doplňovat digitální komunikaci 
na naší platformě Hasiči sobě.cz, která by 
se měla stát jednoticím prvkem v komu-
nikaci všech dobrovolných hasičů v ČR  
v tom nejlepším slova smyslu.

TEXT Red.

FOTO Archiv redakce   

Jaká je úloha dobrovolných hasičů ve 
srovnání s profesionálními?
Dobrovolní i profesionální hasiči se dost 
často zabývají kontrolou požární bez-
pečnosti v nově vznikajících objektech  
i při jejich provozu. Rád bych připomenul, 
že každý dobrovolný hasič má svou prá-
ci a profesi. Ta se většinou, řekněme ze 
dvou třetin, dotýká určitým způsobem 
tzv. bezpečnostního engineeringu, což 
znamená od BOZP přes požární ochra-
nu až po inspekce či certifikace. Správa 
budov je s tím těsně spojena. Jsme si 
vědomi toho, že  – řekněme výdělečná 
činnost, kterou dobrovolní hasiči reali- 
zují ve svém denním životě, má přesah 
do „hasičiny“, které se věnují ve volném 
čase. A ta má naopak přesah do jejich 
profesí. Naše představa je, že bychom 
tyto činnosti chtěli spojit. Toto propojení 
by mělo přinést užitek oběma stranám – 
subjektům či institucím, které tyto služby 
poptávají, ale i hasičům nebo inspekto- 
rům, auditorům, kteří tyto prohlídky vy- 
konávají.

To zní jako určitá výzva…
Před pár lety jsem nastoupil do firmy, 
kde jsme se zabývali inspekcemi objek-
tů, provozních linek a výrobních procesů  
v různých průmyslových celcích, zároveň 
jsme dělali certifikace. Já jsem tam na- 
stoupil, abych implementoval pojištění. 
Tyto služby jsme dali dohromady a zjistili 
jsme, že propojení informací s certifikací, 
s inspekcí a zároveň s oblastí pojištění 
poskytuje pojišťovnám ucelený obrázek 

o bezpečnosti a rizikovosti objektů. Když 
jsem posléze nastoupil do Hasičské vzá-
jemné pojišťovny, všechno se mi pro- 
pojilo právě v té hasičské činnosti. Zjis-
til jsem, že to vše spolu souvisí – bez-
pečnost, riziko a kvalita. V ten moment 
jsem viděl propojení mezi certifikací, in-
spekcí a pojištěním a také s „hasičinou“. 
Pochopil jsem, že existuje určitá synergie, 
souvislosti. A náš koncept by měl právě 
sem zapadnout.

O jaký koncept jde? Můžete ho nyní 
představit?
Koncept se jmenuje „Hasiči sobě CZ“. Je 
to vlastně komunikační platforma pro 
dobrovolné hasiče a složky IZS, primárně 
pro dobrovolné hasiče a záchranáře. Jde 
o to, že na této komunikační platformě 
bychom rádi prezentovali této komu-
nitě různé inovace a novinky – a zároveň 
bychom přinášeli i informace z oblas-
ti certifikací, inspekcí a činností, které 
nazýváme bezpečnostním engineerin-
gem, aktuální zprávy ze světa trhu, ob-
chodu a technologií.

Kdo by se měl zapojit a na koho kon- 
krétně je projekt Hasiči sobě CZ za- 
měřen? 
Projekt si klade za cíl zlepšit a zmodern-
izovat infrastrukturu a veškeré vybavení 
dobrovolných hasičů, přinášet investice 
a v rámci našich projektů zlepšit jejich 
technické vybavení. Druhá věc, proč by 
bylo dobré se do toho zapojit, je fakt, že 
projekt je jednak zaměřený ve prospěch 

dobrovolných hasičů. A na druhé straně 
má i komerční složku, která by měla 
propojovat různé subjekty a díky tomu 
vytvářet prostor pro obchod či pod-
nikání. My bychom chtěli jít zejména 
směrem bezpečnostního engineeringu, 
což není jenom certifikace, inspekce  
a pojištění, ale také ostatní odvětví sou-
visející s výkonem „hasičiny“ a podob-
ných podnikatelských aktivit. 

Lze projekt použít i na jiné platformě?
Máme představu, že na dlouhodobých 
projektech chceme spolupracovat s SH  
ČMS a se státem a pomáhat jednot-
livým sborům dobrovolných hasičů  
s žádostmi o dotace na vybavení –  
chceme jim ušetřit práci se studiem pod-
kladů a zpracováním žádostí o dotace. 
Dobrovolní hasiči jsou komunitou, na 
niž se budeme primárně orientovat. Ale 
komunita je vlastně součástí složek IZS 
a potažmo veškerých bezpečnostních 
složek státu. Zároveň ale tito lidé mají 
svoje rodiny, své blízké, a my se budeme 
věnovat i jim, tedy veřejnosti. Naše  
aktivity by se tedy daly nazvat komunit-
ní platformou primárně pro dobrovol-
né hasiče, ale zároveň budeme mít na 
svých stránkách, ve svém konceptu, in-
formace pro záchranáře, pro lékaře, pro 
vojáky a policisty. Web může navštívit 
kdokoli z veřejnosti, a pokud tam najde 
nějaké zájmové pojítko, není to problém 
a budeme rádi. Na druhou stranu víme, 
že primárně je to určeno lidem, kteří se 
zajímají o bezpečnostní složky.

Koncept HASIČI SOBĚ CZ
S Petrem Kobylákem, spoluautorem 
konceptu Hasiči sobě.cz, jsme hovo- 
řili na téma požární ochrany, která je 
součástí tzv. měkkých služeb FM, ale 
také o související problematice. 

Po 20 letech zkušeností v pojišťovnictví mě profesní cesta zavedla do Hasičské vzájemné pojišťovny, kde jsem se dostal 
k „hasičině“, protože jsme tam spolupracovali s požárním dozorem – a ještě k tomu v divadle. To jsou věci, které mám 
rád, takže jsem se ozval, že bych rád pomohl. Tak se stalo, že si se mnou popovídali o tom, jaký mám k této problemati-
ce vztah. Byla to naše kolegyně Milenka Vyčichlová s Ivanem Jirotou, kteří mě vyzpovídali. Ona mě doporučila, on mě 
vyslechl a tvářil se přísně, a potom řekl: „Vítej, my si tu tykáme“ – a tím to začalo. 
Chytlo mě to natolik, že jsem se zúčastnil téměř veškerých akcí za tu dobu, co jsem v SDH Braník. Vyústilo to ve zvolení 
do výboru a poté zvolení jednatelem po zesnulém Karlu Richtrovi, který byl zároveň i starostou SH ČMS. 
Velmi dobře si pamatuji, že když mi tenkrát řekli, že by mě vzali, měl jsem z toho velikou radost. Když jsem vycházel  
z centrály hasičů, tak nějak lehce vznášel, než jsem došel dolů do přízemí, do naší obchodní agentury. Svým způsobem, 
aniž jsem to čekal, to byl můj splněný sen. Radost mi to dělá dodnes – a pořád větší a větší. Zažil jsem v životě pár situací, 
kdy mě takové náhody posunuly novým směrem na mnoho dalších desítek let.
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World Workplace Europe
– evropská konference IFMA 
očima českých návštěvníků

JUDr. Petra Misterková
jednatelka společnosti 
VERDERA Consulting s.r.o.

Byla jsem moc zvědavá, jak to celé bude 
vypadat. Akce byla situována do velké 
haly, kde bylo poměrně dost lidí. Konfe- 
renci předcházela recepce v hotelu Jakarta 
– mimochodem to byl nádherný hotel. Za- 
znamenala jsem hodně Angličanů, Ameri- 
čanů i Skandinávců… Co mě velmi mile 
překvapilo, bylo, že všichni byli velmi milí, 
uvolnění a družní. Druhý den jsme se pře-
sunuli do prostor konference. Představte si 
velkou tovární halu s dalšími místnostmi, 
kde byly ostatní přednášky. Mrzelo mě, že 
velmi zajímavé přednášky se kryly, takže 
jsem si musela vybírat. Někdy to ani neod-

povídalo  tématu, ale důležité bylo, aby se 
lidé mezi sebou potkávali, což se podařilo.

Konference byla zaměřena spíše na filo-
zofii facility, přišlo mi to spíše jako softskill 
facility management. První večer se konala 
charitativní večeře, která byla skvěle zorga-
nizovaná a opravdu nádherná. Všichni jsme 
byli usazeni tak, abychom se u stolu nezna-
li, a mohli jsme si tak popovídat. Měla jsem 
tam Maďarku, slečnu z Velké Británie nebo 
také zástupce IFMA z Finska. Hodně jsme 
si povídali a dozvěděli se, jak to funguje  
v jiných zemích. 

Tím, že jsem od konference nic neoče- 
kávala, byla jsem opravdu mile překvapená. 
Pokud budu mít příští rok možnost, určitě 
opět pojedu. Jela jsem tam hlavně kvůli 
lidem, seznámit se a dozvědět se něco o os-
tatních, což splnilo moje očekávání.

I lokální IFMA trápí totéž co nás. Mají ale 
mnohdy silnější pozici, protože mají třeba 
i 800 členů. Mají své speciální lobbisty, kteří 
lobbují na vládních úrovních, aby IFMA byla 
uznána jako partner například i vlád. Potom 
to nutí různé subjekty, aby do toho vstu-
povaly, protože teprve pak to začne plnit 
svou funkci. Je to velmi náročné, nicméně 
toto je cíl.  Je potřeba klientům vysvětlo-
vat, proč mají chtít oustourcovat facility 
management, protože oni sami nepřijdou 
s tím, že by to chtěli. Je důležité edukovat  
a vysvětlovat, že se tak mohou opravdu 
věnovat svému core businessu. Všichni 
jsme se shodli v tom, že je potřeba FM posu-
nout i s ohledem na umělou inteligenci, 
digitalizaci, smart city. Už to není o koštěti 
a šroubováku, ale FM již nyní zahrnuje tyto 
chytré technologie a je třeba s tím počítat. 

„Naše konference byla letos milníkem pro IFMA v Evropě,“ řekl předseda správní 
rady EMEA Jos Duchamps. „Poprvé jsme s představiteli EU diskutovali o možnosti 
spolupráce v nových legislativních předpisech.“ Účastníci si mohli poslechnout 
inspirativní klíčové řečníky včetně podnikatele roku Nigela Risnera; Kate Vitasek, 
Jamese Dearsleyho nebo Nancy Rademaker. 



2 | 2019  FACILITYMANAGER 47

TEXT Red.   FOTO IFMA a archiv

AKCE

Ing. Zdeněk Šanda
výkonný ředitel společnosti 
Technical Consulting Group s.r.o. 

Začal jsem být aktivní v IFMA teprve 
nedávno a zajímalo mě, zda řeší IFMA 
stejná témata i na mezinárodní úrovni. 
Současně mi některá témata připadala 
zajímavá a zejména pro konzultanty je 
nutné sledovat nové trendy.

Bohužel musím konstatovat, že po 
stránce jednotlivých odborných témat 
mě konference příliš nezaujala. Mno-
ho témat bylo víceméně zaměřeno na 
lokální trh v Nizozemsku. Další témata 
souvisela s FM jen okrajově a byla výraz-
ně zaměřena spíše na oblast HR a vše- 
obecný management. Na druhou stranu 
byla účast odborné veřejnosti zajímavá 

a networking byl asi největším přínosem 
konference.

Asi nejvíce mě zaujala osobní setkání 
a diskuse s Johnem Carrillem, prvním 
místopředsedou správní rady globální  
IFMA. Probírali jsme poslání IFMA  
z pohledu, pro koho je určena a jakým 
způsobem má sloužit k prosazování zá- 
jmů celého odvětví.

Byl jsem příjemně překvapen, že se 
mi potvrdil můj názor, že tato organizace 
nejenže zastřešuje odborníky působící 
v oboru, ale slouží také k prosazování 
– lobbování zájmů celého odvětví ve 
vztahu k vládním a zákonodárným struk-
turám. Dokonce má IFMA ve Washing-
tonu svého placeného a registrovaného 
lobbistu, který prosazuje v USA zájmy  
v rámci zákonodárného procesu.

Domnívám se, že v budoucnu bude 
docházet v odvětví ke sbližování radikál-
ního uplatňování obou směrů výkonu 
FM – outsource a insource – a následně  
ke hledání optimální kombinace 
obou směrů v závislosti na konkrétních 
potřebách klienta.
K tomu, aby se našel efektivní mix těchto 
přístupů, je nutné v rámci konkrétního 
klienta podrobně poznat a popsat interní 
procesy a dát je do kontextu s jeho potře-
bami a budoucím rozvojem. Jako nedílná 
součást těchto změn bude čím dál více 
potřebné mít spravovaný majetek reálně 
pasportizovaný a řízený kvalitním CAFM 
systémem.
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Časopis Facility Manager byl 
mediálním partnerem konference 
Údržba pro top manažery

Cílem konference bylo poskytnout vrcholovým manažerům infor-
mace z oblasti Údržby 4.0 – prediktivní údržby, vyžadující dobře 
fungující diagnostiku a analýzu dat. K danému tématu vystoupila 
řada odborníků z oblasti údržby, diagnostiky a prediktivní údržby 
z Čech i ze zahraničí. 

Šlo o přední odborníky z automobilového průmyslu a dalších 
odvětví průmyslové činnosti. Nechyběly přednášky pracovníků 
poradenských a konzultačních firem včetně pracovníků univerzit. 
Pozornost byla věnována novým požadavkům na Údržbu 4.0, tech-
nickou diagnostiku, spolehlivost, informační systémy zaměřené na 
zpracování dat z diagnostiky a monitorování technického stavu, 
aplikaci internetu věcí v oblasti údržby. 

Vynechány nebyly ani nové požadavky na kompetence a ze- 
jména znalosti a dovednosti pracovníků v údržbě. Posláním 

konferenčního semináře bylo též vytvořit prostor pro výměnu 
zkušeností z uvedené oblasti. 

Pro koho byl seminář určen? 

Obsah semináře byl určen pro vrcholové manažery, tj. ředitele 
společností, výrobní a technické ředitele, asset manažery, vedoucí 
investiční pracovníky, manažery, plánovače a techniky preventivní 
údržby se zaměřením na prediktivní údržbu a další pracovníky 
na úseku řízení majetku a jeho údržbu, a to především z průmys-
lových organizací. 

TEXT Red.   FOTO Vertical Images

Setkání vrcholových manažerů k problematice „Údržba 4.0 – prediktivní údržba 
vyžaduje dobře fungující diagnostiku a analýzu dat“. To bylo hlavním tématem 
letošního ročníku, který se konal tradičně v prostorách krásného zámku Liblice. 

AKCE
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