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EDITORIAL

Milí čtenáři,
 
 
titulní strana i cover story patří tentokrát české společnosti M2C, která má skvěle 
našlápnuto i v zahraničí. Její projekt M2C Space, komerční centrum vypadající jako 
NASA centrum pro řízení vesmírných letů, dobývá zákaznická srdce nejen na našem 
území. Co všechno tato technologie umožňuje, se dozvíte nejen v našem rozhovo-
ru, ale také na snídani, kterou pro vás pořádáme již 17. 3., právě v prostorách M2C 
Space. Přihlásit se můžete na emailu mkymrova@wpevent.cz.
 
Ve speciální příloze FOCUS FM se věnujeme aktuálnímu tématu – odpadům. Hovořili  
jsme s několika odborníky a ptali se jich, jak vidí budoucnost odpadového hospo- 
dářství a jak k tomuto tématu přistupují obce a města. Obsáhlý článek odkrývá pozadí  
třídění PET lahví a odpovídá na otázku, jestli  třídit nebo zálohovat. Co vše lze vyrobit 
z odpadu a lze plast recyklovat? Zpracovali jsme pro vás články s lidmi, kteří k tomu 
mají co říct. 
 
Digitalizace stavebnictví přináší nové možnosti, jak efektivně přistupovat a pracovat 
s informacemi o stavbě během jejího celého životního cyklu. Odborníci z czBIM nám 
zodpověděli otázku, zdali  je metoda BIM využitelná i pro stávající stavby a jestli ji lze 
nasadit i během užívání budovy.
 
Patříte mezi 4 % společností a firem v ČR, které vlastní nějaký CAFM systém? Nebo 
se stále bráníte novým technologiím? Honza Talášek ve svém článku popisuje trefně 
případ ze života. Nechte se inspirovat a nebojte se změn.
 
Jaro už je za humny, a proto je potřeba plánovat péči o zeleň. V článku se dozvíte, jak 
tedy správně pečovat o zeleň během letních měsíců.
 
Měli jsme se potkat na veletrhu MIPIM v Cannes, který je přeložen na červen. Letošní 
ročník veletrhu AMPER se přesouvá na březen příštího roku. Potkáme se tedy na 
konferenci Future City v září na Žofíně. Snad se už nic dalšího posouvat nebo rušit 
nebude.

 
Hodně zdraví a hlavně klid,

Martina Kymrová
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ZPRÁVY

Světlomety Thorn ozáří 
sportovní přenosy

V září minulého roku získala pražská O
2 

aréna menšího souseda. Je jím multi-
funkční kongresové a kulturní centrum 
O

2
 Unviersum o celkové ploše 50 000 m². 

Kvalitní osvětlení pro sportovní přenosy 
budou v hale zajišťovat svítidla Altis LED 
od globálního dodavatele osvětlení Thorn 
ze skupiny Zumtobel Group. Svítidlo Altis 
LED je velmi výkonný světlomet speciál-
ně navržený pro osvětlování sportovišť  
a velkých ploch. Altis LED nabízí vysokou 
jednotnost osvícení z minimálního počtu 
světelných bodů. Díky významnému hod-
nocení 95+ na stupnici TLCI (Television 
Lighting Consistency Index), kterou pro-
vozovatelé televizního vysílání využívají 
k vyhodnocení výkonu osvětlení pro tele-
vizi, splňuje produkt normy fotbalové aso-
ciace UEFA či anglické fotbalové soutěže 
Premier League. Jedinečné vlastnosti  
osvětlení například umožňují zpětné pře- 
hrávání záběrů během televizního vysílání 
bez viditelného světelného mihotání. 

Panasonic Heating & Cool-
ing představil novinky 

Panasonic H&C představil na březnovém 
veletrhu Aquatherm Praha 2020 celou šíři  
svého produktového portfolia pro komer- 
ční vytápění i chlazení včetně novinek. 
Tou hlavní byla kondenzační jednotka pro 
komerční chlazení, která využívá přírod-
ní chladivo CO

2
 (R744). Tyto jednotky  

s výkony 2 až 16 kW jsou určeny pro insta-
lace v komerčním chlazení, pro mrazáky  
a chladicí vitríny a skříně určené na chlazení 
potravin – například pro obchody, čerpací 
stanice či supermarkety. Jejich velikou 
výhodou je schopnost využívat zbytkové 
teplo z procesu chlazení k ohřevu teplé 
vody. Jednotky se tak ideálně hodí i do 
restauračních provozů.
Panasonic H&C těmito jednotkami vychází 
vstříc poptávce na trhu, která reaguje na 
zavedení regulačních nařízení ze stra-
ny EU. Cílem těchto nařízení je dosažení 
snížení emisí skleníkových plynů o 21 % 
v roce 2030 ve srovnání s průměrnými 
emisemi v období 2009–2012.

Velký potenciál AMR 
robotů 

Mobile Industrial Robots (MiR), vedoucí 
dodavatel na trhu autonomních mobilních 
robotů (AMR), na základě svého průzkumu 
mezi americkými průmyslovými podniky 
zjistil, že v příštích dvou letech o automatiza-
ci své interní logistiky s pomocí AMR robotů 
uvažuje celkem 78 % firem. Průzkum byl 
proveden mezi podniky z odvětví automo-
tive, elektrotechniky, FMCG a 3PL logistiky. 
Průzkum se rovněž zaměřil na očekávané 
přínosy a klíčové bariéry integrace auto- 
nomních mobilních robotů do provozů.  
„Automatizace vytváří nové příležitosti pro 
bezpečnější, čistší a produktivnější pracovní 
prostředí. Podniky musejí udržet konkuren-
ceschopnost s využitím úspor času, redukcí 
nákladů a efektivnější reakcí na požadavky 
zákazníků. Průzkum prokázal, že tvrzení našich 
zákazníků o rychlém a efektivním způsobu  
automatizace vnitropodnikové přepravy od- 
povídají v případě AMR technologií realitě,“ 
řekl Jesper Sonne Thimsen, obchodní ředitel 
MiR pro střední a východní Evropu.  

Nový software vytváří 3D model stromů

Spolu s trendem modro-zelené infrastruktury se v developerských projektech ob-
jevuje stále větší důraz na zeleň. Nový software AdBiAn, který vyvinuli brněnští 
IT odborníci ve spolupráci s arboristy, pomáhá stromy udržovat v dobrém a bez-
pečném stavu. Vytvoří 3D model stromu, který odhalí možnou nestabilitu, zároveň 
dokáže vypočítat, kolik CO

2
 strom uloží, jak dokáže své okolí stínit a ochlazovat.  

U existující výsadby dokáže vymodelovat, jak budou dřeviny růst a vypadat za něko-
lik let. Developeři tomu mohou uzpůsobit plánování projektů – zjistí například, zda 
vybrané stromy nebudou zasahovat do oken. 
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ZPRÁVY

Certifikát Excellent 
získala hala v areálu 
Letiště Brno

Společnost Panattoni získala další prestižní 
certifikát úrovně Excellent (BREEAM New 
Construction 2016). Díky certifikaci nové 
haly v areálu Letiště Brno překonala hranici 
480 tisíc m2 takto certifikovaných budov. 
Stala se tak českou jedničkou v oblasti 
udržitelného rozvoje.
Společnost Panattoni nadále zůstává celo- 
evropským lídrem průmyslového deve- 
lopmentu. V roce 2019 dodala na český 
trh dohromady 125 000 m2 průmyslových 
prostor a uzavřela kontrakty na dalších 
157 000 m2. Od vstupu do Evropy v roce 
2005 dokončila dohromady přes 9,6 mi- 
lionu m2, z toho přes 8 milionů m2 ve střed- 
ní a východní Evropě.    

Podkrovní apartmány 
v budově Café Savoy 
již na jaře

APS Real Estate, mezinárodní společ- 
nost zabývající se investicemi a správou  
nemovitostí, je developerem projek-
tu Savoy Apartments. Tento exkluziv- 
ní rezidenční projekt ocení zejména 
milovníci staré Prahy. Součástí rekon-
strukce bude rovněž instalace výtahu 
nebo modernizace společných prostor 
domu včetně schodiště ve stylu Art 
Nouveau. Všechny tyto zásahy mají 
za cíl oživit budovu, zlepšit její stav  
a prodloužit životnost o další desítky 
let. Apartmány by měly být připravené 
k nastěhování během letošního jara.

Kolekce tašek a zavazadel 
Victorinox Werks 
Professional 2.0 

Je určena pro všechny náročné moderní 
muže, kteří od své pracovní tašky očekávají 
více než jen hezký design. Kvalitní materiál, 
dokonalá organizace a funkční vychytávka 
v podobě popruhů na záda, vytváří z tašky 
2-Way Carry Laptop Bag ideální variantu  
zavazadla na každodenní dojíždění do prá- 
ce nebo maratón schůzek. 
www.e-zavazadla.cz

Síť  výrobních závodů Continental Automotive (společnosti Vitesco  Technologies 
Czech Republic s.r.o. a Continental Automotive Czech Republic s.r.o.) si pořizuje 
CAFM od společnosti Alstanet

Německý Automotive výrobce si pro čtyři své areály v České republice vybral aplikaci 
AFM s cílem komplexního pokrytí FM evidence a procesů.
Realizace zahrnuje pasportizaci všech areálů, podpořenou souhrnnou evidencí CAD 
výkresů a pokrytí provozní údržby ve formě profylaxní údržby a revizí technologic- 
kých zařízení i Ad-Hoc Helpdeskových požadavků. Součástí projektu je procesní  
evidence a přidělování Klíčů a Karet a komplexní agenda spojená s Autoparkem 
Continentalu.
Výsledné řešení budou užívat všichni zaměstnanci, tj. přes sedm tisíc uživatelů, de-
set administrátorů a šest set uživatelů se specifickou FM rolí. Projekt bude realizován 
do druhé poloviny tohoto roku.
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M2C a její Techprodukty válcují 
svět a mění starý pohled na služby

Pokud se zajímáte o moderní technolo- 
gie, inovace, výjimečná řešení a jste 
jejich příznivcem, tak je tento článek 
určený právě vám. 

Navštívili jsme M2C, mezinárodní 
společnost, která je na trhu již 28 let  
a má pobočky v 11 zemích světa. Zákaz- 
níkům z nejrůznějších odvětví nabízí 
nejen služby integrovaného facility 
managementu, ale dynamicky se rozvíjí  
i v oblasti moderních technologií a revo- 
lučních nových služeb. Jako třeba 
vzdálený dohled M2C Space, který 
využívá všech dostupných informací 
k řízení budov. 

M2C Space, komerční centrum vypada-
jící jako NASA centrum pro řízení 
vesmírných letů, dobývá zákaznická 
srdce. O jeho unikátnosti, výjimečnosti  
a neocenitelných přínosech jsme si 
v prostorách centra povídali se třemi 
mladými profesionály, díky jejichž 
zkušenostem a inovativnímu myšlení 
dobývá M2C Space domácí a zahra- 
niční trhy.

COVER STORY
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Ze společnosti M2C se postupem času stala firma, která se 
zaměřuje na chytré technologie. Jak k tomu došlo?
Robotizace a automatizace byla doposud doménou hlavně v průmy- 
slu, technologická revoluce ale zasáhla i jiné profese a oblasti pod-
nikání.  Podle posledních průzkumů dojde postupem času k eliminaci 
rutinních profesí a budou nahrazeny buď jinou profesí, nebo automa- 
tizací, ať už částečnou nebo úplnou.  V naší strategii pro následující 
roky je rozhodně pokračovat v investování do rozvoje inteligentních 
a autonomních zařízení, která jsou schopna vykonávat svoji práci za 
každé situace spolehlivě a navíc s finanční úsporou.

Jaké technologie používáte a v jakých sférách může klient 
vaše služby využít?
Společnost M2C je dlouhodobým partnerem v  oblasti služeb pro 
administrativní budovy, obchodní centra, hotely, školy, nemocnice, 
logistická centra a nasbírané zkušenosti z těchto oblastí nám pomáha-
jí vylepšovat naše portfolio produktů.  Za jejich agilitou stojí i fakt, že 
si vyvíjíme vlastní software a ten potom modifikujeme v závislosti na 
potřebě klienta. 

Mezi technologickými novinkami, které se objevily na trhu 
je i e-Recepční. Jak byste ji popsal a co vás inspirovalo k je-
jímu vývoji?
Jeden z  takových produktů jsme loni představili na mnichovském 
technologickém veletrhu EXPO Real, v  té době už naše e-Recepční 
pracovala na budovách v  Bulharsku, Slovensku, České republice 
a  USA. e-Recepční si snadno poradí s  každodenní pracovní náplní 
běžné recepce, vzhledem k  přizpůsobivosti vůči prostředí najde  
uplatnění v administrativních budovách, logistických centrech nebo 
úřadech.   Systém je nastaven tak, aby byl schopný odbavit požadavky 
typu přivítání návštěvy, vydání vstupní karty, kterou umí sám napro-
gramovat, dokáže Vám ukázat služby v okolí, ať už restauraci, lékárnu 
i hotel.

Povídáme si v  prostorách moderního centra vzdáleného 
dohledu M2C Space. Co si pod ním mají čtenáři představit?
Navážu tak na naši další službu, kterou je technologicky nej- 
vyspělejší dohledové centrum ve střední Evropě a tím je M2C 
Space.   M2C Space je unikátní pracoviště, kde díky nejmoderněj- 
ším technologiím, analytickým softwarům a speciálně vyškoleným 
odborníkům kontrolujeme a ovládáme vzdáleně klientovy tech-
nologie, energie, chráníme jeho majetek a zboží a minimalizujeme 
jeho ztráty při co nejnižších nákladech. 

Jak zákazníci reagují na stále nové technologie a přechod 
k nim?
Jak jsem se zmínil už na začátku tohoto článku, technologie jde stále 
dopředu. Je vidět, které národy a trhy jsou otevřené technologickým 
novinkám a které jsou zdrženlivější. Ale již i v Čechách neplatí teorie, že 
když něco funguje, tak proč to měnit.  

Jakým dalším směrem se bude M2C v  rámci technologií 
ubírat?
To by se měl čtenář spíš nechat překvapit. Ale mohu potvrdit, že jdeme 
dál a v řadě projektů řešíme společně s majiteli budov a jejich správci 
složité úlohy, které jim ve finále extrémně sníží nákladovou strukturu 
na dosavadní služby.  

Jan Čulík

Narodil se a žije v Praze. Vystudoval Leteckou 
dopravní školu. Pracoval na vývoji mobilních 
aplikací pro děti předškolního věku a následně 
na vývoji analytických softwarů ve společno-
sti CertiCon. V současnosti je ve společnosti 
M2C Projektovým manažerem M2C Space, 
kde má na starost technický rozvoj.

V čem spatřujete největší přínos M2C Space pro oblast Faci- 
lity Managementu a jaké analytické výstupy klientům v této 
oblasti nabízíte? 
M2C Space je vzdálené monitorovací centrum, jehož primárním 
zdrojem klientských informací jsou dnes bezpečnostní kamery, 
jimiž je již osazen prakticky každý objekt. Jádrem naší služby 
je bezesporu bezpečnost na objektech. Od bezpečnosti jsme 
se však posunuli i k  vytváření marketingových analýz, které 
jsou dnes velmi žádanou službou. V  době neustálého rozvoje 
v oblasti technologií je nám jasné, že správa jakéhokoli objek-
tu, ať už jde o obchodní centrum, retailové provozovny nebo 
třeba průmyslový areál není pouze o kamerách, ale míříme také 
do oblasti IoT (Internet of Things, Internet věcí). V tomto smyslu 
můžeme zmínit různé typy inteligentních čidel, senzorů a navazu-
jících prezentačních aplikací, pomocí kterých dokážeme klientovi 
předat získaná data v odpovídající struktuře a hlavně srozumitel-
ně. Základním přínosem a přidanou hodnotou M2C Space je tedy 
kombinace dat z nejrůznějších senzorů, čidel a kamer v ucelenou 
informaci o dění na objektu.

V M2C Space využíváte on-line a off-line monitoring. Čím se 
liší a v čem spočívá jejich největší přínos pro zákazníka?
Vzdálený monitoring není už jen o neustálém sledování kame- 
rového obrazu, proto si v M2C Space „pomáháme“ analytickými 
softwary, které nám dokáží dlouhý čas operátora uspořit. Soft-
ware totiž sleduje kamerový stream non-stop a operátora 
upozorňuje pouze ve chvíli, kdy usoudí, že je třeba zakročit. 
K analýze obrazu lze přistupovat dvěma způsoby, online a off- 
line. Jak už z názvů samotných vyplývá, v online se věnujeme 
primárně situacím, které jsou ze strany klienta považovány za 
kritické, a je nezbytné na ně reagovat okamžitě. Může se jednat 
o trestnou činnost, krádeže, podezřelé chování na objektu. Na-
opak z pohledu offline monitoringu mluvíme o situacích, které 
pro klienta mohou být také kritické, ale není třeba na ně reago-
vat v reálném čase. Jedná se např. o porušení vnitřních procesů 
zaměstnanců nebo BOZP, ale jde také o vytváření průběžných 
statistik. Tyto požadavky jsou u každého našeho klienta indi-
viduální. Offline lze také považovat za analýzu videozáznamu, 
kdy naopak ze strany klienta obdržíme požadavek na dohledání 
konkrétní situace. Například můžeme uvést poškozenou závoru 
na vjezdu na parkoviště, poškozené vozidlo zákazníka, rozbité 
vstupní dveře apod. V takovou chvíli máme možnost vzít třeba  
i celodenní záznam, nechat analytický SW jej zpracovat a násled-
ně pomocí umělé inteligence dohledat danou situaci během 
několika minut namísto reálného prohlížení celého záznamu. 
Výstupem naší činnosti je pravidelný reporting jak z online, tak 
z offline monitoringu. 

Jakou přidanou hodnotu nabízí M2C Space klientům v oblasti  
Facility Managementu?
Naší ambicí je kombinace několika na první pohled nesourodých 
informací v jednu komplexní informaci klientovi. Pokud se bavíme 
o dnes již standardní službě, jako je počítání návštěvníků obchod-
ního centra, nechceme pouze jednou za týden odeslat celkový 
počet, ale rádi bychom klientovi celkové číslo doplnili o další data 
z jiných technologií. 

Filip Ryšavý

Vyrůstal v České Lípě, bydlí v Praze. Vystu-
doval informační systémy a elektroniku, což 
zůstalo i jeho koníčkem. Zkušenosti postupně 
sbíral v IT outsourcingu nebo Volkswagen AG.  
V současnosti působí na pozici TechIT ředitele 
společnosti M2C.

COVER STORY



FACILITYMANAGER  2 | 2020 11
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běžné recepce, vzhledem k  přizpůsobivosti vůči prostředí najde  
uplatnění v administrativních budovách, logistických centrech nebo 
úřadech.   Systém je nastaven tak, aby byl schopný odbavit požadavky 
typu přivítání návštěvy, vydání vstupní karty, kterou umí sám napro-
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Jan Čulík

Narodil se a žije v Praze. Vystudoval Leteckou 
dopravní školu. Pracoval na vývoji mobilních 
aplikací pro děti předškolního věku a následně 
na vývoji analytických softwarů ve společno-
sti CertiCon. V současnosti je ve společnosti 
M2C Projektovým manažerem M2C Space, 
kde má na starost technický rozvoj.
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Pravý úspěch
spočívá v inovaci!

M2C Space představuje největší komerční dohledové centrum 
ve střední Evropě. Jaký je jeho největší přínos pro zákazníky  
a čím se odlišujete od konkurence?
Upřímně řečeno, my v této oblasti nevíme o komerční konkuren-
ci.  To není pult centrální ochrany nebo něco podobného. Tady 
se bavíme o službě, která dávno za sebou zanechala tyto typy 
služeb. Hlavní přínos je v komplexním řešení celé služby. Jsme 
schopni klientům vzdáleně ovládat technologie, jsme připra- 
veni na jakékoliv řešení Internetu věcí (IoT), umíme analyzo-
vat kamerová data a výstupy z  různých technologií, které se 
používají v obchodních centrech, administrativních budovách, 
průmyslových zónách, logistických areálech apod. Na rozdíl od 
běžných dohledových center využíváme nejmodernější nástro-
je v duchu průmyslové revoluce 4.0. 

Co klienty poptávající službu vzdáleného dohledu nejvíce 
zajímá?
Klienty nejvíce zajímá, co jim přinese rozdíl mezi stávajícím 
řešením služby s  fyzickou přítomností pracovníků přímo u nich 
na objektu, ať už se jedná o ostrahu, pracovníky údržby nebo 
další servisy. Velmi pozitivně poté reagují, když jim vysvětlíme, 
že služba, která je řešena komplexně z  jednoho místa, navíc 
s  využitím automatizace a dalších moderních řešení, může být 
daleko efektivnější, ať už v samotné kvalitě poskytované služby, 
úspoře nákladů nebo přidané hodnoty, například v podobě mar-
ketingových dat, které do té doby nebyli schopni získávat.

V  jakých oblastech se služby M2C Space využívají nej. 
častěji?
V oblasti retailu a obchodních center se služby dohledového cen-
tra využívají zejména při monitoringu interních procesů, jejich 
efektivity a dodržování, odhalování a snižování interní a externí 
kriminality, identifikaci návštěvníků vstupujících do objektu, je-
jich pohybu, nejčastějším trasám a jejich koncentraci a setrvání 
na konkrétních místech, což poté klienti mohou využít k marke- 
tingovým účelům. Prostřednictvím M2C Space lze vzdáleně ovlá-
dat parkovací navigační systém, eskalátory, zásobovací rampy, 
osvětlení apod. Kamerový systém s analytickými softwary rovněž 
přispívá k  bezpečí samotných návštěvníků. Například umí za-
registrovat pád nebo zkolabování návštěvníka, upozornit na to 
operátora a ten může okamžitě zalarmovat místní personál nebo 
přivolat záchrannou službu. 

Administrativní budovy využívají M2C Space zejména k opti- 
malizaci nákladů na ostrahu a zvýšení zabezpečení objektu, 
ke vzdálenému řízení budov zvyšující komfort nájemcům, ke 
kontrole provozu či vzdálenému ovládání optimalizace využití 
energií.

V průmyslových areálech a logistických centrech umožňu-
je dálkový dohled implementovat zcela automatizovanou 
vrátnici, automaticky kontrolovat objekty pomocí analy- 
tických softwarů kamerového systému, implementaci IoT 
technologií a jejich využívání v  provozu, vzdálené řízení 
logistických procesů (řízení odstavného parkoviště, kon-
trola vrátnice, kontrola nakládky a vykládky), monito- 
ring technických zařízení budov apod. 

M2C Space přistupuje ke každému klientovi individuálně  
a připraví každému z nich řešení přímo na míru. 

Lukáš Převrátil

Narodil se a žije v Praze. Vystudoval Mana- 
gement obchodu. Pracoval na pozici zása-
hové jednotky společnosti M2C, postupem 
let se vypracoval na pozici zástupce ředitele 
divize průmyslu. Od roku 2019 přijal novou 
výzvu vést Dohledové centrum M2C Space.

     M2C Space

• Největší dohledové centrum ve střední Evropě
• Meziroční nárůst poptávky po M2C Space – 70 %
• Přes 2.300 statistických analýz ročně
• Zvýšení hodnoty nemovitosti až o 5 % 
• Spravuje plochu o rozloze 850.000 m2
• Zaznamená 75.000 incidentů ročně

TEXT Red.  FOTO Archiv M2C

Přes 200 e-Reception 
prodaných za oceán
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Narodil se a žije v Praze. Vystudoval Mana- 
gement obchodu. Pracoval na pozici zása-
hové jednotky společnosti M2C, postupem 
let se vypracoval na pozici zástupce ředitele 
divize průmyslu. Od roku 2019 přijal novou 
výzvu vést Dohledové centrum M2C Space.

     M2C Space

• Největší dohledové centrum ve střední Evropě
• Meziroční nárůst poptávky po M2C Space – 70 %
• Přes 2.300 statistických analýz ročně
• Zvýšení hodnoty nemovitosti až o 5 % 
• Spravuje plochu o rozloze 850.000 m2
• Zaznamená 75.000 incidentů ročně

TEXT Red.  FOTO Archiv M2C

Přes 200 e-Reception 
prodaných za oceán

COVER STORY
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Změna bydliště, demontáž a následná 
montáž nábytku s aku šroubovákem 
mi opět přinesla na mysl vzpomínky 
na první montování nábytku s obyčej- 
ným šroubovákem v ruce. Notné krou- 
cení zápěstím, prodřená dlaň místy  
s puchýřem a doba, rovnající se tak čtyř 
až pětinásobku času stejné práce dnes. 
Doba přinesla otočné šroubováky, se 
kterými se pracovalo o poznání líp, ale 
na dnešní aku šroubovák nedám do-
pustit a bezesporu každý, kdo sdílí tuto 
zkušenost. Prostě není nad skvělý nástroj 
v ruce.

Obdobně jiné vzpomínky člověka za-
tahují do doby, kdy vypsal příkaz do banky 
a přes den se vydal vystát frontu, aby si 
ten papírek, že má něco někomu zaplatit, 
nechal orazit. Dnes nám dnešní nástroje 
každé banky – tedy informační systém, 
v tomto případě bankovní – přijdou nor- 
mální a s tímto typem informačního 
systému klidně pracujeme skoro každý 
den. Přitom vypsat z došlé faktury nový 
příkaz, pro který nemáme zavedenou 
šablonu, může trvat i dva až třikrát tak 
dlouho než helpdeskový požadavek na 
nějakou opravu. Přesto se velká část ža-
datelů dogmaticky bude držet e-mailu  
a používat nevhodný nástroj jenom pro-
to, že se jednou naučila používat e-mail. 
A zkuste svůj příkaz poslat do banky 
e-mailem nebo jej zatelefonovat…

Je naprosto zřejmé, že použití jakého- 
koliv vhodného nástroje nám ušetří čas 

a usnadní práci. Volit takové správné 
nástroje je víc než zřejmé i při provádění 
FM služeb i facility managementu. Tech-
nici, vedoucí údržby, správci objektů, fa-
cility či property manažeři… Vybavit se 
mobilním telefonem a vhodným CAFM 
nástrojem, přijímat požadavky a inciden-
ty z helpdesku a obratem je distribuovat 
včetně fotografií těm správným lidem  
a pak je stejným nástrojem uzavřít, do-
plnit o podklady fakturace a předat faktu- 
rantce se jeví poměrně snadné. Přesto 
údajně jen 4 % společností a firem v ČR 
vlastní nějaký CAFM systém. Vzhledem 
k použití těchto nástrojů u svých posky-
tovatelů se domnívám, že je to procento 
přece jenom vyšší, přesto žalostně malé. 
Očividně to také vypovídá o tom, jaké 
nástroje se u nás používají.

Setkání CAFM nadšenců a výrobců  
CAFM systémů na českém i slovenském 
trhu počátkem února t. r.  na prvním  
setkání Sekce IT/CAFM při IFMA CZ 
nasvědčuje touhu po standardizaci, vý- 
měnu zkušeností, a především snahu  
o popularizaci CAFM systémů také jako 
vhodného nástroje na cestě k úsporám  
a efektivnějším službám.

A jaké jsou vaše nástroje, které pro 
svou práci používáte vy? 

TEXT Jan Talášek, CAFM konzultant a lektor

FOTO  Depositphotos

Vnímáte CAFM jako 
nástroj nebo nutné zlo? 
Vnímání informačních systémů je v našem současném 
světě různorodé. Zejména systémy pro řízení FM služeb  
a podporu vlastního facility managementu nejsou stále 
přijímány tak, jak by si zasloužily. Přitom klíčovou rolí CAFM 
systémů není jen její informační role – jak už to vyplývá  
z charakteru „infomačního“ systému – ale především role 
nástroje.

CAFM
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Jak správně pečovat o zeleň 
během letních měsíců?
Odborná péče o zeleň v okolí vaší firmy viditelně zpříjemní pracovní prostředí  
a zároveň může ušetřit náklady. Důležitou součástí rezidenčních, kancelářských  
a průmyslových areálů jsou příjezdové cesty, parkovací plochy, a hlavně stromy,  
parky a nejrůznější venkovní prostranství. Péče o exteriér nemovitostí je celo- 
roční proces, který vyžaduje zkušenosti, pravidelnost a také specializovaný tým 
a moderní techniku.

Péče o zeleň samozřejmě vyplývá z jejího 
stavu a také ze záměru udaného v pro-
jektu. Naštěstí nás firmy čím dál častě-
ji oslovují s  žádostí o projekci a návrh 
zeleně už v  době, kdy teprve připravují 
stavební dokumentaci budov, a my tak 
máme možnost navrhnout optimální 
řešení na míru klientovi a dané lokalitě. 
Ale ani rekultivace vnějších prostor nebo 
jejich přerod do ekologických zón nejsou 

nereálné. Možnosti jsou neomezené, i jed-
noduchá stavební úprava v podobě vy- 
tvoření jezírka či odpočinkové zóny může 
radikálně změnit vzhled a povahu celého 
venkovního prostoru.

Pravidelné zavlažování

Správná realizace projektu zeleně je jen 
prvním krokem – daleko více času a péče 

vyžaduje údržba. Z hlediska pravidelnosti  
je jedním z nejnáročnějších procesů 
zavlažování, zejména v  létě, kdy málo 
prší. Pro většinu zelených ploch se proto 
určitě vyplatí vypracovat profesionální 
návrh a pořídit závlahový systém. Velkým 
pomocníkem jsou například zavlažovací 
vaky pro nově vysazené stromy. Pravidel-
nou a efektivní zálivkou se výrazně snižuje 
riziko jejich úhynu. Zalévací vaky pojmou 

57–190 litrů s postupným uvolňováním 
v rozmezí 7–9 hodin. Doplňování jednot-
livých vaků je závislé na velikosti stromu 
a průměru kmene a probíhá průměrně 
jednou nebo dvakrát týdně. 

Péče o travnaté 
a travobylinné porosty

Svá pravidla má i sečení trávy. To závisí ne-
jen na typu porostu, ale také na tom, co od 
dané plochy čekáme. Prostoru pak věnu-
jeme konkrétní speciální péči. Podle úrovně 
ošetřování trávníky rozdělujeme na inten-
zivní a extenzivní. Dle účelu rozlišujeme 
trávníky okrasné (parterové), rekreační 
(parkové), hřišťové (sportovní) a krajinné 
(luční). Podle toho se liší četnost jejich 
sečení a také výška posečeného drnu. 
V zásadě bychom měli dodržovat spíše 
pravidlo, že odstraňovat se má vždy 
maximálně třetina výšky porostu (to  
u intenzivních trávníků). Z toho následně 
vyplyne počet sečí. Ve veřejném prosto-
ru toto ale vůbec není jednoduché a je 
vhodné poradit se s odborníky.

Trendem posledních let je přechod 
na travobylinné porosty v režimu dvou 
(max. tří) sečí ročně. Takové porosty skýta-
jí útočiště hmyzu a lépe zadržují vlhkost. 
To ale nejde zobecňovat a nelze tímto 
způsobem sekat plochy například na 
sídlištích. Podle lokality je pak také důležité 
upravit výšku sečeného trávníku – v sušších 
oblastech se doporučuje změnit výšku 
sečeného trávníku z běžných 5 cm na 
10 cm, aby zcela neproschl a nezvyšoval 
prašnost lokality.

Správná péče o zeleň
je vidět

I jediný nevhodný zásah může zcela narušit 
přirozenou rovnováhu zeleně a vyvolat 

řadu následných problémů. Odborná péče 
a pravidelnost v tomto oboru znamenají 
viditelné pozitivní výsledky. Další služby, 
jako jsou výsadba záhonů, stříhání stromů, 
realizace hmyzích zón, kácení, opravy 
odpočinkových zón a další, jsou už pak 
přirozenými kroky.

Letní údržbu provádíme po celé České 
republice a využíváme při tom vlastní 
moderní techniku a specializovaný tým 
odborníků. Pracujeme i o víkendech mimo 
hlavní provoz firem a nabízíme nepřetržitý 
dispečink. Rádi vám pomůžeme s exte- 
riérem vaší nemovitosti a vytvoříme pro 
vás zelenou oázu.

TEXT Martin Janáč  
FOTO Archiv společnosti Awigo

O FIRMĚ AWIGO
Awigo je ryze česká společnost, která se zabývá správou a údržbou 
budov, ale nabízí také komplexní služby v oblasti stěhování, staveb-
ních prací, grafiky a údržby zeleně. V současnosti se stará o jedno  
z největších průmyslových portfolií ve střední Evropě, ale i o rezidenční 
projekty nebo kancelářské prostory. 

Více na www.awigo.cz.
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Nanotechnologie mohou být 
prospěšné nejen pro úklid
V dnešní době plné chřipkových i jiných epidemií je více 
než vhodné starat se o vlastní zdraví, o to, abychom žili ve 
zdravých prostorách s minimem virových či bakteriálních 
nebezpečí pro náš organismus. Nanotechnologie mohou 
být velkým pomocníkem.

NANOTECHNOLOGIE. 
Pojem, který většina z nás slyšela. 
Přesto málokdo ví, co to vlastně 
znamená. A jak nanotechnolo- 
gie ovlivňují náš život? A jak jej 
budou ovlivňovat v budoucnosti? 
A můžeme s prostředky v nano- 
velikosti účinněji a jednodušeji 
čistit a uklízet? 
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Nanotechnologie je soustava metod, 
které umožňují manipulovat s atomy, 
molekulami nebo jejich malými sku- 
pinami. Nebo pro zjednodušení: ve 
své podstatě obecně znamená tech-
nologii, stroje a zařízení, které mohou 
vyrábět předměty v nanovelikosti. 
Nano je tak malý svět, že jej samozřej- 
mě nemůžeme běžně vidět, a už vůbec 
ne si představit. Pro porovnání stačí, 
když si vezmeme běžný lidský vlas,  
a nano znamená jednu tisícinu jeho 
šířky. Nepředstavitelné, že?

Ale co tento nanosvět vlastně  
umožňuje? Jak nám může být prospěš- 
ný? Uvedeme si příklad. V těchto dnes 
se často setkáváme s pojmem roušky 
nebo nano roušky, které jsou schopny 
zachytit virus. Pokud je rouška vyro-
bená z nanovlákna, viry a bakterie jí ne-
projdou. Tuto síťku z nanovláken si pro 
zjednodušení představme jako síť ve 
fotbalové brance. Vzniklou sítí by chtěl 
proniknout virus chřipky o velikosti 
nafouknutého plážového míče, což ne-
jde. Na tomto principu jsou vyráběny 
mechanické zábrany přenosu virů  
a bakterií například pro nemocnice, 
školky, hotely, byty, velké kancelářské 
prostory atd.

Čeští vědci posouvají 
nanotechnologie dál

Dokáží vyrobit nano čističku vzdu-
chu, která dokonce ani nepotřebuje 
mechanický filtr na to, aby dokonale 
eliminovala výskyt virů, bakterií, plísní, 
kvasinek i toxických plynů. Využívají 
principu tzv. fotokatalýzy. Fotokatalý-
za patří mezi fotoprocesy, které jsou 
přirozenou součástí našeho života  
a přírody kolem nás. Jedná se o fyzikál-
ní jev, ne chemický. Energie světla, 
která dopadá na mikrokrystalky polo-
vodiče TiO

2
 (oxidu titaničitého) vyt-

váří na jejich povrchu volné elektrony  
a elektronové díry, jejichž působení 
rozkládá molekuly organických látek 
až na oxid uhličitý a vodu.

Jednoduše řečeno fotokatalýza je 
proces rozpadu organických látek pou-
ze působením denního světla a povrchu 
ošetřeného oxidem titaničitým. Jinými 
slovy, opravdové nanočističky vzduchu 
mohou velice jednoduše a účinně vyčistit 
interiérové prostředí od virů a bakterií. Co 
to pro nás znamená? Nemusíme se obá-
vat epidemií, nemocí nebo alergií, pokud 
máme v bytě, kanceláři či ordinaci nain-
stalovanou správnou nano čističku vzdu-

chu. Během pár hodin důkladně zbaví 
vzduch těchto nežádoucích nepřátel. 
Čističky jsou samočistící. Nevyžadují žád-
nou údržbu nebo výměnu drahých filtrů. 
Záruka je 10 let. 
Pro správnou údržbu nemovitostí byl 
vyvinut nano nátěr exteriérů budov, 
který na principu fotokazalýzy funguje 
úplně stejně. Natřete-li si správně fasá-
du nebo jakoukoliv venkovní zeď oprav- 
dovým nanonátěrem, pak se již nemusí 
čistit, neboť se čistí sama. Přitom ne-
dovolí, aby se tam usazovaly plísně, řasy, 
mechanické nečistoty z ovzduší, protože 
je ihned po jejich dopadu rozloží. Další 
zajímavou a velmi užitečnou věcí je, že 
se při fotokatalýze  do ovzduší uvolňuje 
kyslík. Představte si, že například tři větší 
domy v centru Prahy s fasádou natřenou 
správným nanonátěrem vyčistí vzduch 
od mnoha polutantů v oblasti o průměru 
1 kilometr! Nejenže to významně přispě-
je k čistotě ovzduší ve velkoměstech  
a zlepší například jméno developera, ale 
také je možné na stejné ploše vystavět 
domů více a zároveň splnit náročné hy-
gienické požadavky.

Zdroj: Healthy Space a Centr Group 

TEXT Redakce FOTO Healthy Space a Depositphotos
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Lepší ovzduší, efektivnější pracovní výkony, nebo 
dokonce snížení výskytu onemocnění i během chřip-
kových epidemií – takové benefity může přinést 
„zelené pracovní prostředí“ zaměstnancům. Tento 
fakt potvrdila studie nizozemské univerzity ve Wa-
geningenu, která zkoumá různé aspekty životní pros-
tředí již několik let.

ÚKLID 
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Přítomnost zeleně v pracovním 
prostředí může snížit nemocnost 
zaměstnanců až o 20 %. 
Důležitou roli hraje také 
dostatek světla a čerstvý vzduch

Tři různé společnosti a 75 zaměst-
nanců v nizozemském městečku Wa-
geningen absolvovalo experiment, ze 
kterého vzešly zajímavé výsledky. Už 
po třetině celkového času stráveného 
v kancelářích vybavených spoustou 
rostlin byla většina zúčastněných 
spokojena s uklidňujícími účinky na 
psychiku. Opravdu překvapivý jev 
začali autoři experimentu ale pozo-
rovat až pro třičtvrtě roce. Účastníci 
výzkumu totiž výrazně omezili pobyty 
na nemocenských a zvládali odolá-
vat v době chřipkových epidemií.  
V průměru se nemocnost snížila zhru-
ba o 20 %, což pro zaměstnavatele 
představuje opravdu lákavé číslo. 
Hlavním faktorem, který rostliny v in-
teriérech značně ovlivňují, je vlhkost 
vzduchu. Za normálních okolností 
je ve vytopených místnostech velmi 
suchý vzduch příznivý právě pro baci-
ly, zeleň ovšem dokáže vlhkost vzduchu 
zvýšit až o 17 %. 

„V zaměstnání trávíme zhruba třeti- 
nu našeho produktivního času a stále 
více firem dbá na to, aby se zaměst-
nanci cítili na pracovišti co nejvíce 
komfortně. V poslední době není 
důležité už jen mít hezký a praktický 
interiér, ale důraz je také kladen na 
zdravé prostředí včetně zakompo- 
nování větší porce zeleně a systémů 
zajišťujících příliv čistého vzduchu,  
v horkých dnech pak také ochlazení,“ 
říká Radek Škrabal ze společnosti SSI 
Group, která se zabývá správou budov.

Nejen fyzické, ale také 
psychické zdraví

Kromě předchozího zjištění se také 
ukázalo, jak moc dokáže atraktivní 
zelené prostředí ovlivnit efektivitu 
práce. Autoři nizozemského experi-
mentu mluví o jejím zvýšení zhruba  
o 26 % během devíti měsíců. 

„Na psychiku, zejména u citlivěj- 
ších jedinců, má výrazný vliv i do-
statek přirozeného světla. Při jeho 
absenci hůře snášíme každodenní 
povinnosti, jsme podráždění, máme 
méně energie a hůře se nám soustředí. 
Pokud interiér není možné dostatečně 
prosvětlit pouze díky oknům, jsou tu  
i další možnosti, například světlovody, 
které přivedou přirozené světlo do 
zapadlých částí objektů,“ říká Jakub 
Brandalík ze společnosti Lightway.

Jednou z lokálních firem, které in-
vestují nemalé prostředky do moder- 
ního a zdravého pracovního prostředí, 
je ČSOB. Do nové centrály se přesunula 
v roce 2005, loni pak zprovoznila ve 
stejné lokalitě další budovu, která 
dokonce splňuje požadavky nejpřísněj- 
ší certifikace LEED Platinum.

Fasáda budovy a několik chytře 
umístěných atrií zajišťují maximum 
denního světla na každém pracovišti. 
V době, kdy denní světlo nedostaču-
je, jsou pracoviště automaticky ply-
nule přisvětlována LED svítidly, a to 
efektivně - pouze v době přítomnosti 
zaměstnanců, kteří však mají možnost 

intenzitu individuálně korigovat. Bu-
dova je chytře řízena pomocí kon-
tinuálního vyhodnocování mnoha 
parametrů komfortu vnitřního prostře- 
dí: teploty, vlhkosti nebo koncentrace 
oxidu uhličitého.

„Při provozu budovy se efektivně 
využívá rekuperace tepla vznikajícího 
v celé budově. Svým dílem tak přispí-
vají přítomné osoby, kancelářská 
technika, solární zisky prostřednic-
tvím fasády, ale také kuchyně nebo 
servrovna. Budova proto nemusí mít 
žádný další zdroj tepla. Zemní masiv 
je dostatečně velký na to, aby uchladil 
budovu i během léta. Pokud by přišly 
extrémní tropické teploty, je v záloze 
menší hybridní chladící agregát,“ 
říká Radek Škrabal ze společnosti SSI 
Group, která budovu spravuje.

Budova disponuje také sedmi 
střešními zahradami. Jedna z nich je 
určena aktivnímu odpočinku a je vy-
bavena venkovním sportovním vyba- 
vením. Pobytové zahrady jsou osá- 
zeny rostlinami a stromy typickými 
pro přirozenou flóru v lokalitě stavby. 
Zeleň má dostatek vláhy díky tech-
nologiím na jímání, úpravu a zpět-
né využívání dešťové vody. Zahrady 
slouží nejen jako součást pracovního 
prostoru, ale také k eliminaci efektu 
tepelného ostrova města.

TEXT Red. FOTO Archiv SSI GROUP
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Design & Build: Řekněte nám 
o sobě a my vám řekneme 
o vaší kanceláři

Firma plánuje stěhování…co teď?

Majitelé kancelářské budovy mají standardně zasmluvně-
nou firmu na výstavbu tzv. shell & core – a hrubou stavbu. 
Tito dodavatelé se ale většinou nespecializují na dodávku 
interiérových prací (fit-outů). Právě proto je dobré si vybrat 
zkušeného partnera, který firmu procesem návrhu a stavby 
interiéru spolehlivě provede. Stěhování je totiž pro firmy 
vždy náročné. Často nemají zkušenost a přehled o tom, co 
je podstatné a jaké kroky je potřeba podniknout. Je pro ně 
nezbytné si položit následující otázky: 

1. Kolika lidmi bude prostor užíván? Jakou mají tyto prostory 
maximální možnou obsazenost? V současné době u strate-
gicky smýšlejících firem pozorujeme, že s určitým procen-
tem sdílených pracovních míst počítají. Není to však vždy 
jednoznačné. Každý zaměstnavatel dnes musí přihlédnout 
ke způsobu fungování celé společnosti a dynamiky jed-
notlivých týmů. Pokud se jedná o specifická pracovní mís-
ta, jaká potřebují například vývojáři, musíme vzít v potaz 
jejich požadavky na vybavení pracovního místa. Potřebují 
dva a více monitorů? Naopak u pracovních pozic jako jsou 

obchodní manažeři, konzultanti nebo prodejci, kteří by  
z titulu náplně své práce měli trávit čas na prohlídkách,  
u klientů nebo na jednáních mimo kancelář, se poměr 
stolů versus reálný počet zaměstnanců pohybuje v pomě-
ru 0,8 a méně. 

2. Na kolik let se zasmluvnit? Bude firma potřebovat růst? Bez 
důkladné analýzy se zaměstnavatelům jen těžko stanovu-
je velikost prostoru potřebného pro budoucí nájem. Stává 
se, že pokud tvorbě space planu nepředchází důkladný 
rozbor potřeb, může dojít k situaci, že se všichni do prosto-
ru jednoduše nevejdou, nebo skončí se špatnou dispozicí 
na úkor komfortu zaměstnanců. V Colliers dělá podrob-
nou analýzu potřeb oddělení Workplace Advisory, které 
umožňuje firmám získat velmi přesný obraz o potřebách 
svých zaměstnanců. Pomáhá jim tak předejít nepříjemným 
překvapením a nasměruje zaměstnavatele k takovému 
řešení prostoru, jaké zaměstnanci potřebují. Podrobným 
dotazníkem zároveň pomůže ukázat zaměstnancům, že je-
jich slovo má váhu a na jejich pohodě firmě záleží. 

3. Jaké jsou požadavky na zasedačky, sklady, testovací 
laboratoře? Každá firma je unikátní, a má tedy odlišné 

„V roce 2020 pravděpodobně nezaměstnanost zůstane nízká a nadále bude probíhat 
i souboj firem o přetahování talentů mezi top zaměstnavateli,“ říká Ondřej Slavík, ve-
doucí oddělení Design & Build. Bude tedy platit, že pro firmy je výhodné investovat do 
funkčních, trendy kanceláří. Ty budou motivovat stávající talenty zůstat u současných 
zaměstnavatelů a zároveň lákat i nové talenty.
Předpokládá se, že při řešení prostoru bude stále kladen důraz na maximální propo-
jenost týmů při zachování určitého soukromí. „Myslíme tím především prostor pro spo-
lupráci, telefonní budky, které jsou již delší dobu hitem a místa, kde si budou moci 
zaměstnanci odpočinout od běžného pracovního stereotypu,“ říká Ezequiel Gonzáles, 
designer v týmu Design & Build a doplňuje: „Akustika prostoru je stále velké téma, stej- 
ně tak jako ostatní faktory ovlivňující kvalitně strávený čas v kanceláři: tepelná pohoda, 
dostatek denního světla a čerstvého vzduchu.“

KANCELÁŘE
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požadavky na open space, samostatné kanceláře a jejich 
rozdělení. S designem se začíná od nuly. Pokud firmy ne-
expandují, dle naší zkušenosti nevědí, co přesně chtějí. Je 
na architektovi, aby přišel s něčím moderním, nápaditým 
a svěžím. Architektova výzva spočívá v tom, že musí 
předvídat, co se bude dít za pár let, až firma dospěje do 
poločasu nájemní smlouvy, která bývá na dobu pět, sedm 
i více let. Architekt se musí snažit, aby prostor ani za dva 
tři roky nevypadal „old-school”. 

4. Velká kuchyňka či kantýna? Aktuálně je velmi populární 
transformace kuchyňky na velkou kuchyň, která se stává 
multifunkčním prostorem, umožňuje posezení v době 
meetingu či brainstormingu i možnost pracovat Ad hoc. 
Kuchyňky poslouží i náhodným či neformálním setkáním, 
a tedy podporují, aby se potkávali lidé z různých oddě- 
lení. Tímto způsobem se ve firmě zlepšuje spolupráce. 
V minulosti to bývala deviza kávových koutků. Dnes je 
královnou networkingu designově řečená kuchyň. 

5. Dokážete si představit prostor ve 3D? Cesta od představy 
k 3D vizualizaci, která je běžně součástí architektonických 
studií, zahrnuje spoustu komunikace. Díky vizualizacím si 
klient dokáže lépe představit a konečně se i rozhodnout, 
zda např. bude mít otevřené nebo snížené podhledy na 
stropě či jaké materiály a barvy si v prostoru vybere. 

6. Na co si dát pozor? Někteří nájemci si přejí do open space 
na podlahu dřevo, což je materiál, který není do otevřených 
prostor vhodný. Sádrokartonové podhledy do zasedaček 
také nejsou ideální, jelikož odrážejí zvuk. To způsobuje prob-
lémy s akustikou a právě akustika je něco, co se poté musí 
řešit dodatečně například akustickými obklady na stěnu či 
dalšími prvky. Do otevřeného prostoru se dávají třeba aku-
stické paravany. V kancelářích musí být i dostatek denního 
světla. Pracovní místa se standardně navrhují u fasády, za-
sedací místnosti nebo sklady, kde není trvalý pobyt lidí, se 
navrhují dál od fasády směrem ke středu budovy. 

Některé firmy se rozhodují zaměstancům poskytnout ze-
novou místnost určenou ke spaní a relaxaci, kterou ocení 
zejména vytížení zaměstnanci, například když hodně 
cestují. Dalším trendem je game room pro ty, co potřebují 
častěji vypnout. Fitness studio je také oblíbenou variantou  
a nemusí v něm být nutně činky; stačí prázdná místnost, kde 
si zacvičit jógu nebo pilates. Populární jsou i terasy, které 
poskytnou místo pro BBQ nebo firemní party. 
„Rádi předtím, než začneme, společnost navštívíme, aby-
chom pochopili historii firmy, její filozofii. Například jak 
vzniklo logo a jak ho můžeme zakomponovat do desig-
nu,” říká Lenka Macková, návrhářka z týmu Design & Build  
v české pobočce Colliers a dodává: „Je důležité, aby se firma 
opravdu podílela na tvorbě celé přestavby. Teprve když je 
celý design pro firmu osobitý a zaměstnanci se v něm cítí 
dobře, můžeme mít radost z dobře odvedeného návrhu.” 
Na firemní kultuře záleží. Víte, jaká je ta vaše? 

TEXT Katarina Karmažinová, Colliers   FOTO archiv Colliers
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Výhody pasportizace staveb 
metodou BIM
Digitalizace stavebnictví přináší nové možnosti, jak efektivně přistupovat a pra-
covat s informacemi o stavbě během jejího celého životního cyklu. U novostaveb 
není potřeba výhody tzv. Informačního modelování budov příliš zdůrazňovat, zde 
se uplatní od projektu, přes realizaci stavby až po její užívání. Je ale metoda BIM 
využitelná i pro stávající stavby? Lze ji nasadit i během užívání budovy?

O budovách, které dnes užíváme, máme 
mnohdy málo nezřídka i zastaralých 
informací. Dokumentace k  objektu je 
většinou původní z  doby, kdy byl objekt 
uveden do provozu. Nezachycuje změny, 
které se v  budově za desítky let jejího 
užívání mnohdy odehrály. I proto se vel-
mi často hovoří o potřebě stávající stavby 
pasportizovat. 

O nutnosti pasportu koneckonců hovoří 
i současný stavební zákon. Co konkrétně říká 
na téma aktuální dokumentace každé stav-
by Stavební zákon č.183/2006 Sb. ve znění 
účinném od 1. 1. 2018?
§ 125 - Dokumentace skutečného prove-
dení stavby 
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po 
celou dobu trvání stavby ověřenou doku-
mentaci odpovídající jejímu skutečnému 
provedení podle vydaných povolení. V pří- 
padech, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
v náležitém stavu, je vlastník stavby povi- 
nen pořídit dokumentaci skutečného pro- 
vedení stavby. Při změně vlastnictví ke 
stavbě odevzdá dosavadní vlastník doku-
mentaci novému vlastníkovi stavby. 

Pokud tedy dokumentace stavby 
neexistuje, měl by si vlastník zajistit do-
kumentaci stávajícího stavu. Tomu by 
mělo zcela logicky předcházet vlastní 
zaměření objektu geodetem.

Digitální procesy, které vstupují obecně 
do stavebnictví, ovlivňují každého z účast-
níků stavebního procesu svým způsobem. 
V geodézii se při sběru dat stále více pro-
sazují 3D laserové skenery nebo využívání 
dronů… Digitální technologie nejenže  
zkvalitňují stávající služby, ale mohou 
nabízet další přidané hodnoty, které si 

mnohdy nedokážeme uvědomit. Na pří- 
kladu pasportu objektu panelového domu 
si naznačíme, že dokumentace zaměření 
stávajícího stavu objektu nemusí skončit 
„jen“ u vytvoření a předání 2D výkresů ve 
formátu PDF nebo DWG.

Sběr dat

Sběr dat u tohoto projektu probíhal po-
mocí dvou přístrojů. Pro exteriérový sběr 
dat byl nasazen terestrický skener FARO 
FOCUS M70. Pro sběr dat v  interiéru byl 
použit ruční mobilní laserový skener Geo-
SLAM ZEB1. Rychlost sběru dat – zaměření 
bytů formou skenování v  interiérech 
obývaných bytů ocenili především je-
jich obyvatelé, neboť skenování jed-

notlivých bytů většinou nezabralo více 
než 15 až 20 minut. Dalšího zefektivnění 
práce při skenování interiérů bytů bylo 
dosaženo v  případě, že se podařilo po- 
stupně naskenovat všechny bytové jed-
notky v  rámci podlaží, případně v  rámci 
bloku bylo zpřístupněno co nejvíce bytů 
v předem dohodnutých časech…

Další podklady získané 
při sběru dat

Při sběru dat pomocí nových technologií 
však nevznikají jen mračna bodů. Záleží 
na typu skeneru, nicméně při témže za- 
měření lze mnohdy zaznamenávat i video- 
záznam či pořizovat fotodokumentaci.  
A tak přidanou hodnotou pro další práce 

na projektu mohou pro architekty či pro-
jektanty být mimo mračen bodů jako 
komplexního zachycení reality ve 3D, také 
pořízení fotodokumentace stavu objektu 
nebo videozáznam zaměřovaných prostor. 

Zpracování dokumentace 
zaměření

Hlavní objem práce se tedy přesunul 
z  terénního sběru dat do kanceláře 
k  počítači. V  první fázi musí geodet zpra-
covat z nasbíraných dat tzv. mračna bodů, 
která mu následně poslouží jako podklad 
pro vynášení modelu stavby. V případě to-
hoto projektu byl pro vynášení zaměření 
využit CAD/BIM softwarový nástroj, který 
umožnil prostorově zkoordinovat celý 
zaměřovaný objekt tak, aby bylo možné 
jednotlivé výstupy pasportu generovat ze 
3D modelu objektu. To kromě 2D zaměření 
stávajícího stavu umožnilo předat objed-
nateli komplexní 3D model objektu. 

2D pasport

Pokud je objekt zpracováván na základě 
mračen bodů, pak lze mračno bodů chápat 
jako základní 3D reprezentaci zaměřované 
stavby – podklad pro vynesení 2D pasportu. 
Mračnem bodů mohou být vedeny zásad-
ní 2D půdorysné a svislé řezy, pohledy na 
fasády a na střechu. Všechny tyto 2D výstupy 
jsou vůči sobě umístěny ve správné polo-
hopisném i výškopisném kontextu. Můžeme 
tedy hovořit o 2D modelu. Takto vzniklá 2D 
dokumentace stejně jako klasicky vynášené 
2D zaměření neřeší komplexně celý zaměřo-
vaný objekt, data jsou garantovaná pouze  
v místě vedených půdorysných a svislých 
řezů, případně pohledů. Nicméně není 
v  zásadě problém z  mračen bodů vyge- 
nerovat jakýkoliv další 2D výstup.

3D/BIM pasport

Není 3D model jako 3D model. Minimálně 
je potřeba rozlišovat mezi dvěma základ-
ními druhy 3D modelů. Ten, který byl vy- 
tvořený v obecném modeláři a ten, který 
vznikl jako objektově orientovaný v  někte- 
rém z  CAD/BIM nástrojů. Model vzešlý 
z obecného 3D modeláře je v zásadě hmo-
ta, jež je tvořena tzv. mesh – polygonovou 
sítí tvořenou vrcholy, hranami a plochami, 
jednotlivé části modelu existují samostat-
ně a s sebou nenesou žádné další, než jen 
geometrické informace, pozici a barvu (tex-Sběr dat na ploché střeše bytového domu pomocí přístroje FARO FOCUS M70.

Axonometrie - pohled na mračno bodů v perspektivě v prostředí 3D/BIM programu. Import mračen 
bodů proběhl pomocí formátu E57. Ten vznikl zpracováním programu FARO SCENE, který geodetům 
slouží k registraci mračen bodů získaných z jednotlivých stanovisek získaných z terestrického skeneru 
FARO FOCUS M70. 

3D/BIM model vymodelovaný na základě podkladů mračen bodů

Dokumentace k objektu může obsahovat celou řadu digitálních výstupů. Jde především o to, mít je 
umístěny ve společném datovém prostředí, které pomůže udržet v  dokumentech pořádek a zajistí 
možnost přistupovat k nim dle aktuálních potřeb.
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BIM

Výhody pasportizace staveb 
metodou BIM
Digitalizace stavebnictví přináší nové možnosti, jak efektivně přistupovat a pra-
covat s informacemi o stavbě během jejího celého životního cyklu. U novostaveb 
není potřeba výhody tzv. Informačního modelování budov příliš zdůrazňovat, zde 
se uplatní od projektu, přes realizaci stavby až po její užívání. Je ale metoda BIM 
využitelná i pro stávající stavby? Lze ji nasadit i během užívání budovy?

O budovách, které dnes užíváme, máme 
mnohdy málo nezřídka i zastaralých 
informací. Dokumentace k  objektu je 
většinou původní z  doby, kdy byl objekt 
uveden do provozu. Nezachycuje změny, 
které se v  budově za desítky let jejího 
užívání mnohdy odehrály. I proto se vel-
mi často hovoří o potřebě stávající stavby 
pasportizovat. 

O nutnosti pasportu koneckonců hovoří 
i současný stavební zákon. Co konkrétně říká 
na téma aktuální dokumentace každé stav-
by Stavební zákon č.183/2006 Sb. ve znění 
účinném od 1. 1. 2018?
§ 125 - Dokumentace skutečného prove-
dení stavby 
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po 
celou dobu trvání stavby ověřenou doku-
mentaci odpovídající jejímu skutečnému 
provedení podle vydaných povolení. V pří- 
padech, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
v náležitém stavu, je vlastník stavby povi- 
nen pořídit dokumentaci skutečného pro- 
vedení stavby. Při změně vlastnictví ke 
stavbě odevzdá dosavadní vlastník doku-
mentaci novému vlastníkovi stavby. 

Pokud tedy dokumentace stavby 
neexistuje, měl by si vlastník zajistit do-
kumentaci stávajícího stavu. Tomu by 
mělo zcela logicky předcházet vlastní 
zaměření objektu geodetem.

Digitální procesy, které vstupují obecně 
do stavebnictví, ovlivňují každého z účast-
níků stavebního procesu svým způsobem. 
V geodézii se při sběru dat stále více pro-
sazují 3D laserové skenery nebo využívání 
dronů… Digitální technologie nejenže  
zkvalitňují stávající služby, ale mohou 
nabízet další přidané hodnoty, které si 

mnohdy nedokážeme uvědomit. Na pří- 
kladu pasportu objektu panelového domu 
si naznačíme, že dokumentace zaměření 
stávajícího stavu objektu nemusí skončit 
„jen“ u vytvoření a předání 2D výkresů ve 
formátu PDF nebo DWG.

Sběr dat

Sběr dat u tohoto projektu probíhal po-
mocí dvou přístrojů. Pro exteriérový sběr 
dat byl nasazen terestrický skener FARO 
FOCUS M70. Pro sběr dat v  interiéru byl 
použit ruční mobilní laserový skener Geo-
SLAM ZEB1. Rychlost sběru dat – zaměření 
bytů formou skenování v  interiérech 
obývaných bytů ocenili především je-
jich obyvatelé, neboť skenování jed-

notlivých bytů většinou nezabralo více 
než 15 až 20 minut. Dalšího zefektivnění 
práce při skenování interiérů bytů bylo 
dosaženo v  případě, že se podařilo po- 
stupně naskenovat všechny bytové jed-
notky v  rámci podlaží, případně v  rámci 
bloku bylo zpřístupněno co nejvíce bytů 
v předem dohodnutých časech…

Další podklady získané 
při sběru dat

Při sběru dat pomocí nových technologií 
však nevznikají jen mračna bodů. Záleží 
na typu skeneru, nicméně při témže za- 
měření lze mnohdy zaznamenávat i video- 
záznam či pořizovat fotodokumentaci.  
A tak přidanou hodnotou pro další práce 

na projektu mohou pro architekty či pro-
jektanty být mimo mračen bodů jako 
komplexního zachycení reality ve 3D, také 
pořízení fotodokumentace stavu objektu 
nebo videozáznam zaměřovaných prostor. 

Zpracování dokumentace 
zaměření

Hlavní objem práce se tedy přesunul 
z  terénního sběru dat do kanceláře 
k  počítači. V  první fázi musí geodet zpra-
covat z nasbíraných dat tzv. mračna bodů, 
která mu následně poslouží jako podklad 
pro vynášení modelu stavby. V případě to-
hoto projektu byl pro vynášení zaměření 
využit CAD/BIM softwarový nástroj, který 
umožnil prostorově zkoordinovat celý 
zaměřovaný objekt tak, aby bylo možné 
jednotlivé výstupy pasportu generovat ze 
3D modelu objektu. To kromě 2D zaměření 
stávajícího stavu umožnilo předat objed-
nateli komplexní 3D model objektu. 

2D pasport

Pokud je objekt zpracováván na základě 
mračen bodů, pak lze mračno bodů chápat 
jako základní 3D reprezentaci zaměřované 
stavby – podklad pro vynesení 2D pasportu. 
Mračnem bodů mohou být vedeny zásad-
ní 2D půdorysné a svislé řezy, pohledy na 
fasády a na střechu. Všechny tyto 2D výstupy 
jsou vůči sobě umístěny ve správné polo-
hopisném i výškopisném kontextu. Můžeme 
tedy hovořit o 2D modelu. Takto vzniklá 2D 
dokumentace stejně jako klasicky vynášené 
2D zaměření neřeší komplexně celý zaměřo-
vaný objekt, data jsou garantovaná pouze  
v místě vedených půdorysných a svislých 
řezů, případně pohledů. Nicméně není 
v  zásadě problém z  mračen bodů vyge- 
nerovat jakýkoliv další 2D výstup.

3D/BIM pasport

Není 3D model jako 3D model. Minimálně 
je potřeba rozlišovat mezi dvěma základ-
ními druhy 3D modelů. Ten, který byl vy- 
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vznikl jako objektově orientovaný v  někte- 
rém z  CAD/BIM nástrojů. Model vzešlý 
z obecného 3D modeláře je v zásadě hmo-
ta, jež je tvořena tzv. mesh – polygonovou 
sítí tvořenou vrcholy, hranami a plochami, 
jednotlivé části modelu existují samostat-
ně a s sebou nenesou žádné další, než jen 
geometrické informace, pozici a barvu (tex-Sběr dat na ploché střeše bytového domu pomocí přístroje FARO FOCUS M70.

Axonometrie - pohled na mračno bodů v perspektivě v prostředí 3D/BIM programu. Import mračen 
bodů proběhl pomocí formátu E57. Ten vznikl zpracováním programu FARO SCENE, který geodetům 
slouží k registraci mračen bodů získaných z jednotlivých stanovisek získaných z terestrického skeneru 
FARO FOCUS M70. 

3D/BIM model vymodelovaný na základě podkladů mračen bodů

Dokumentace k objektu může obsahovat celou řadu digitálních výstupů. Jde především o to, mít je 
umístěny ve společném datovém prostředí, které pomůže udržet v  dokumentech pořádek a zajistí 
možnost přistupovat k nim dle aktuálních potřeb.
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turu). 3D model vizuálně interpretuje pouze 
povrchovou obálku objemů. Z 3D modelu 
nelze generovat korektně se zobrazující 2D 
dokumentaci, nelze z něj vykazovat objemy 
ani výměry. Takto vytvořený 3D model tedy 
není vhodný pro správu objektu.

Představuje model stavby jehož data  
jsou garantovaná v celém rozsahu zamě- 
řeného objektu. Takto vytvořeným 3D mo- 
delem lze vytvořit libovolný řez, pohled, 
půdorys, jakoukoliv 2D interpretaci gene- 

rovanou z 3D/BIM modelu. Z modelu lze 
vykazovat výměry či kubatury hmot, plochy 
stěn, podlah nebo stropů, filtrovat dle vlast-
ností daných parametrů objektů. Vykazovat 
lze případně i další objekty jako například 
zařizovací předměty, výplně oken či dveří.

BIM pasport

Vychází primárně z 3D/BIM modelu a na 
geometrické informace nabaluje další ne-

geometrické (negrafické) informace, 
které se mohou týkat materiálového 
upřesnění konstrukcí, stavu konstrukcí, 
případně informací, které souvisí s pro-
vozováním stavby nebo s její plánova-
nou rekonstrukcí. Každý další rozměr 
modelu s sebou nese další informace. 
Proto se také můžeme setkat s  dalšími 
rozměry modelu od 4D (čas), 5D (fi-
nance), 6D (energie) až po 7D (správa 
objektu).

Přidaná hodnota 
digitálního modelu

Existence digitálního dvojčete nebo chcete- 
-li databáze informací o budově, je výhodou 
pro všechny účastníky stavebního řetězce. 
V neposlední řadě pro vlastníka. Ten může 
k databázi informací svého objektu přistu-
povat pomocí mobilních aplikací. 

Digitalizované procesy nabízejí kvalita-
tivně jiný přístup při sdílení projektové do-
kumentace, respektive obecně při sdílení 
databáze informací o stavbě. V  této souvis-
losti se proto hovoří o společném datovém 
prostředí, které má za cíl zpřístupnit potřeb-
né informace o stavbě dle předem určených 
rolí a práv, jež dovolí oprávněnému uživateli 
s  informacemi dále pracovat. Požadavek na 
zavedení společného datového prostředí 
by měl vycházet od investora stavby, neboť 
ten výhody společného datového prostředí 
ocení nejen při rekonstrukci objektu, ale 
hlavně po celou dobu vlastnictví a užívání 
objektu.

Závěr

Digitalizace stavebnictví přináší nové 
příležitosti a nabízí vlastníkům budov 
možnost začít se lépe orientovat a efek-
tivněji rozhodovat o budovách, které 
vlastní, provozují. Utříděné informace, 
datové soubory a veškerá potřebná doku-
mentace týkající se objektu pokud je k dis-
pozici v  digitální či elektronické podobě, 
je zpětně snadno dohledatelná díky 
možnostem vyhledávání či filtrování in-
formací ve společném datovém prostředí.

TEXT Martin Žemlička FOTO Archiv BIM

Martin Žemlička v roce 1992 absolvoval Střed- 
ní průmyslovou školu zeměměřičskou a v  roce 
1998 Fakultu stavební obor geodézie a karto- 
grafie na ČVUT v Praze. V roce 2004 se stal Úřed-
ně oprávněným zeměměřičským inženýrem  
s  oprávněním pro ověřování výsledků země- 
měřických činností při práci v  katastru nemo-
vitostí a v inženýrské geodézii. Po dokončení 
fakulty se naplno věnoval geodetické činnosti  
a to z  pozice geodeta (měřiče a zpracovatele) 
až po vedení týmu geodetů. Zaměřil, zpraco-
val či vedl tým na tisíce zakázkách stavebního 
zaměření a zpracování do 2D a nyní do 3D/BIM. 
Od roku 2003 je jednatelem společnosti GEO-5, 
spol. s r.o., která je kolektivním členem Odborné 
rady pro BIM. V  geodetické činnosti se aktivně 
zabývá problematikou zavádění BIM technologií 
do geodetické praxe s  přesahem do projekční 
činnosti.

Ukázka vizualizace (interpretace) informačního modelu stavby formou 3D dokumentu a následné koláže 
3 axonometrií ze stejného stanoviska, pouze s různě nastavenými parametry. 3D dokument je generován 
přímo z 3D/BIM modelu, všechny změny v něm provedené se okamžitě projeví i v tomto grafickém výstupu. 

Znáte a používáte CDE? Common Data Environ- 
ment neboli společné datové prostředí vám zajistí 
přístup kdykoliv a odkudkoliv k aktuální dokumen- 
taci týkající se vaší stavby na principu tzv. jediné 
verze pravdy.

CDE usnadňuje komunikaci a přístup k datovému úložišti celému týmu, který se na daném projektu podílí a spolupracuje. Rozdíl oproti tradičnímu způsobu komu-
nikace zdařile vystihuje výše uvedené schéma.

Ukázka prostředí mobilní aplikace BIMx, jejímž prostřednictvím může oprávněná osoba přistupovat k pro-
jektové dokumentaci ve svém mobilním zařízení (notebook, tablet nebo mobil). Dokumentace je přehledně 
umístěna v logické adresářové struktuře a je provázána na 3D model. Uživatel má tedy usnadněnou orien- 
taci, kde se v dané části dokumentace nachází ve vazbě na prostorový model. Počet pasportů v mobilním 
zařízení je v zásadě omezen pouze jeho kapacitou.

BIM
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lze případně i další objekty jako například 
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případně informací, které souvisí s pro-
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nou rekonstrukcí. Každý další rozměr 
modelu s sebou nese další informace. 
Proto se také můžeme setkat s  dalšími 
rozměry modelu od 4D (čas), 5D (fi-
nance), 6D (energie) až po 7D (správa 
objektu).

Přidaná hodnota 
digitálního modelu
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k databázi informací svého objektu přistu-
povat pomocí mobilních aplikací. 

Digitalizované procesy nabízejí kvalita-
tivně jiný přístup při sdílení projektové do-
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né informace o stavbě dle předem určených 
rolí a práv, jež dovolí oprávněnému uživateli 
s  informacemi dále pracovat. Požadavek na 
zavedení společného datového prostředí 
by měl vycházet od investora stavby, neboť 
ten výhody společného datového prostředí 
ocení nejen při rekonstrukci objektu, ale 
hlavně po celou dobu vlastnictví a užívání 
objektu.

Závěr

Digitalizace stavebnictví přináší nové 
příležitosti a nabízí vlastníkům budov 
možnost začít se lépe orientovat a efek-
tivněji rozhodovat o budovách, které 
vlastní, provozují. Utříděné informace, 
datové soubory a veškerá potřebná doku-
mentace týkající se objektu pokud je k dis-
pozici v  digitální či elektronické podobě, 
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možnostem vyhledávání či filtrování in-
formací ve společném datovém prostředí.
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do geodetické praxe s  přesahem do projekční 
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umístěna v logické adresářové struktuře a je provázána na 3D model. Uživatel má tedy usnadněnou orien- 
taci, kde se v dané části dokumentace nachází ve vazbě na prostorový model. Počet pasportů v mobilním 
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BIM
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AKCE

Zadávání zakázek v bezpečnosti
Na konci února proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborná kon-
ference na téma „Zadávání zakázek v oblasti ochrany majetku, osob a informací  
a kvality poskytovatelů služeb“. Konferenci uspořádala pod záštitou poslance 
pana Roberta Králíčka Česká asociace bezpečnostních manažerů (ČABM). 

K aspektům zadávání veřejných 
zakázek v oblasti ochrany majetku, 
osob a informací a na to navazující 
kvalitě poskytovatelů služeb v této 
oblasti se vyjadřovali zástupci ČABM, 
zástupci Ministerstva pro místní roz-
voj ČR jakožto garant zákona, spolu  
s Úřadem pro hospodářskou soutěž  
a Ministerstvem vnitra ČR, kteří prezen- 
tovali doporučení a zkušenosti v té- 
to oblasti. 

„Sebelepší zákon poptávku po 
kvalitě nevytvoří a nenahradí to, aby 
člověk, který zakázku vypisuje, si s ní  
dal větší práci a nevypsal ji jen na 
cenu,“ říká Robert Králíček, člen výbo-
ru pro bezpečnost PSP ČR. 

Jak aktuální téma tato problemati-
ka představuje, ukázal zájem o účast 
na konferenci.  Zúčastnili se jí spe-
cialisté z úseků bezpečnosti, veřej- 
ných zakázek, právních úseků včetně 
hlavního managementu organizací.  

Řečníci se dotkli všech oblastí bez-
pečnosti včetně zadávání veřejných 
zakázek v oblasti kybernetické bez-
pečnosti, jejíž potřeba je stále vyšší, 
stejně jako nároky na její kvalitu a to 
především z důvodu stále rostoucí 
„digitalizace společnosti“. Nejvíce byla 
řešena problematika oblasti posky-
tování fyzické ostrahy a s tím spojené 
zadávání veřejných zakázek. Je vždy 
to nejlevnější řešení to nejvýhodnější, 
proč není více soutěženo ve veřejném 
sektoru s důrazem na kvalitu, jaké jsou 
obavy zadavatelů a s čím se potýkají, 
včetně otevření možných cest a jak 
by se tato oblast dala zlepšit? „Dnes je 
veřejná oblast velmi kriminalizována, 

úředníci se bojí vypisovat zakázky i ji-
nak než jen na cenu“, zmiňuje Robert 
Králíček. Zástupci ČABM shrnují situaci 
na trhu a uvádějí možná řešení: „Za to, 
že se nevypisují zakázky s větším pro-
centuálním rozložením ve prospěch 
kritéria kvality, nemůže jen zadava-
tel, ale dle ČABM i strana poskyto-
vatelů. U zadavatelů je to často nedo-
statečná příprava na vypsání zakázky, 
neochota zadávat zakázky nejen na 
cenu, neochota vyloučit uchazeče za 
nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu. 
Na straně dodavatelů jsou to projevy 
neetického chování, obcházení plat-
ných právních předpisů, snahy ovlivnit 
zadávací dokumentace, „nekonečná 
chuť se odvolávat“. 

„Na straně zadavatele to také 
mnohdy bývá poddimenzovanost roz-
počtu na příslušné období. Je třeba si 
uvědomit, že stanovení výše investic 
do bezpečnosti, by se měla odvíjet 
od výše potencionální vzniklé škody  
v případě incidentu. Toto nám ukazuje 
např. i incident kybernetického útoku 
na Benešovskou nemocnici, kde je  
z dostupných zdrojů uváděná výše 
škody nad 40 miliónů korun. Možná, že 
investice do zajištění ochrany před ta-
kovým atakem mohla být daleko nižší,“ 
doplňuje Šárka Zamykalová, ČABM.

Tento problém následně ve svém 
vstupu zaměřeném na aspekty za-
dávání veřejných zakázek a výběr 
dodavatelů v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, zdůraznil i Ing. Miro-
slav Tůma, Ph.D. z MVČR. „Je třeba si 
uvědomit, že opatření k zajištění bez-
pečnosti, k jejímu zvýšení, s sebou 

vždy ponese nějaké náklady. Bohužel 
v dnešní době prostředky uvolněné na 
tuto oblast jsou velmi nízké a tím je za-
davatel velmi omezen“. 

Samotná Bezpečnostní strategie  
ČR zahrnuje do Institucionálního rám- 
ce zajištění také Soukromé bezpeč- 
nostní služby, kterým přisuzuje 
především roli při ostraze a ochraně 
majetku a osob kultivace trhu a kvality 
v této oblasti je nutná.

Jedním z aspektů, který tuto kul-
tivaci může výrazně ovlivnit, je právě 
kvalita poskytovaných služeb. A na 
hodnocení kvality nabízených a po- 
skytovaných služeb v této oblasti se 
musí zadavatelé zaměřit. Tzn. nedílnou 
součástí zadávacích dokumentací by 
měla být hodnotící kritéria na kvalitu. 

Každá oblast má svá specifika. 
Např. fyzická ostraha bude mít vždy 
jiné potřeby než kybernetická bez-
pečnost. Jeden aspekt je však stej- 
ný pro všechny, říká Šárka Zamyka-
lová. „Je třeba se na to dívat logicky. 
Pokud specifikujeme zadání, musíme 
vycházet z nějakých podkladů. Tady 
vnímáme jednu ze zásadních rezerv. 
Základním kamenem pro stanovení 
obsahu a rozsahu potřeby bezpečnost- 
ního zajištění, by měla být důkladná 
analýza rizik. Tzn. každý objekt/subjekt  
musí vědět za 1. co potřebuje ochránit, 
musí znát svá aktiva, za 2. co mu hrozí, 
musí mít zpracovaná rizika a následně 
na ně uplatnit za 3. navržená a přijatá 
opatření k jejich minimalizaci, což mu 
určí a jasně specifikuje nutný rozsah 
a obsah bezpečnostního zajištění. 
A pokud to shrneme, vyplývá nám  
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z toho jasný fakt, že taková analýza je 
základem i pro řádné stanovení mini- 
málních požadavků na kvalitu služeb, 
které bude třeba nakoupit, stejně jako 
je základním vstupem pro stanovení 
rozpočtu pro tuto oblast“. 

ČABM pokračuje „Na trhu jsou bo-
hužel poskytovatelé, kterým je jedno 
jaké mají jméno, jakou dodávají kvali-
tu, jak a za jakou mzdu se pracuje jejich 
zaměstnancům. Ale dokud toto bude 
akceptovat strana zadavatele, pak to  
v této rovině zůstane. Zadavatel by měl 
využívat možností, které mu v zadání 
umožňuje Zákon o zadávání veřej- 
ných zakázek. Např. v případě zakázky 
na ostrahu určit minimální hodnotu 
hodinové sazby a mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu a nebát se zvýšit 
nároky na kvalifikační předpoklady. 
Objednatel by měl kontrolovat svého 
vysoutěženého dodavatele v jeho řád-
ném plnění dle smlouvy a nebát se ho 
v případě nedodržení smluvních pod-

mínek sankcionovat.  Pokud si není 
jistý, má k dispozici spoustu cest pro 
svou „větší jistotu“, které může využít 
– ať to jsou instituce k tomuto zřízené, 
nebo experti v oblasti bezpečnosti 
se zkušenostmi se zadáváním VZ, se 
kterými může spolupracovat.“ 

A o maximálním možném využití 
možností uváděných v Zákoně o za-
dávání veřejných zakázek obsáhle 
hovořil celou svou přednášku i dále 
v diskuzi za Odbor veřejných zakázek 
MMR ČR pan ředitel Mgr. Martin Čech.

Následně za ČABM, Mgr. Jaroslav 
Jursa, Ph.D., otevřel detailněji problém 
ceny za hodinou sazbu fyzické ostrahy 
objektů, při čemž toto téma doplni-
li zajímavými zkušenostmi i někteří 
účastníci, stejně jako zástupci posky-
tovatelů, dále MPSV a SOVZ.

V návaznosti na toto pak výčet ně- 
kterých smluvních vztahů sestavený z regis-
tru smluv veřejně dostupných v některých 
případech přítomné možná i „zaskočil“.

Dotace na ZTP v této oblasti vní- 
máme jako velký problém. A i když 
věřím, že jsme všichni velkým podpo- 
rovatelem tohoto programu, je otáz- 
kou, zda-li není tento systém některými 
poskytovateli zneužíván.

 „Je vhodné a nutné začít využívat 
ZVZZ a stanovit cenu nebo náklady,  
které bude považovat za mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu“, doplňuje 
Jaroslav Jursa.

Jednoduše, toto je jedna z cest, 
jak zvýšit kvalitu odebíraných služeb. 
Pokud bude částka, kterou zadavatel 
takto stanoví, částkou reálně umožňu-
jící zaplatit kvalitu, budou se do těchto 
soutěží hlásit i dodavatelé, kteří kvali- 
tu poskytují, ale bohužel, díky nasta- 
vené ceně nízko, se dnes o práci ve 
veřejném sektoru vůbec neucházejí, 
protože nejsou za takovou cenu schop- 
ni službu dodat. 

TEXT Red.  FOTO Archiv ČABM
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Veletrh STŘECHY PRAHA 
s množstvím novinek 
přilákal davy návštěvníků 
22. ročník veletrhu STŘECHY PRAHA, který proběhl v PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 
6. – 8. 2. 2020, byl v mnoha ohledech výjimečný. Jak největším počtem návštěvníků  
v historii, tak množstvím produktových novinek a výběrem témat, která zaujala odbor-
nou i širokou veřejnost.

Soubor veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Pra-
ha přivítal přes 25 000 návštěvníků a opět se tak potvrdil 
neustále rostoucí zájem veřejnosti o komodity, které vele- 
trhy nabízejí.  Na 170 výrobců a dodavatelů z osmi zemí 
představilo své novinky v oblasti střešních materiálů, kon-
strukcí, fasád, izolací, nářadí a solárních systémů. Dalších 
170 firem se prezentovalo na souběžných akcích v oboru 
dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů, včet-
ně zdrojů vytápění. Celková hrubá výstavní plocha souboru 
všech veletrhů činila 17 600 m2.

Živnostenský balíček s vicepremiérem
Po slavnostním zahájení, kde přítomné pozdravil ministr  
životního prostředí Richard Brabec, následovalo setkání 

místopředsedy vlády ČR, ministra průmyslu a obchodu  
a ministra dopravy Karla Havlíčka s podnikateli nad Živ-
nostenským balíčkem, který je klíčový pro významné 
snížení administrativní zátěže pro živnostníky a malé 
a střední podnikatele. Posluchači mohli klást nesčetně 
dotazů přímo panu vicepremiérovi, který na ně ochotně  
a fundovaně odpovídal. 

Konference 3. a 4. fáze EET za účasti 
místoředsedkyně vlády
Na aktuální dění ve společnosti reagovala konference 
„Elektronická evidence tržeb 3. a 4. fáze“ s podtitulem 
„Papír nebo mobil? Poradíme, co bude výhodnější“ za 
účasti vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schil-

AKCE
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lerové. Akce proběhla druhý veletržní den v nabitém 
konferenčním sále s více než 200 posluchači. Konference 
nabídla nejnovější informace a praktické rady pro pod-
nikatele, jak se na EET připravit. Součástí byla i výstavka 
různých řešení a variant pokladen pro EET, které si mohli 
zájemci vyzkoušet. 

Izolace v paragrafech

Odborný doprovodný program odstartoval 21. ročník kon-
ference Izolace. Na dvě stovky posluchačů přilákalo hlavní 
téma, „Izolace v paragrafech“, kde byly skloňovány nejen 
„paragrafy“, ale především procesy, které se za nimi scho-
vávají. 

Provozní střechy jako zvýrazněné téma

Zvýrazněným tématem veletrhu Střechy Praha bylo využití 
střešních plášťů pro běžný život, čili tzv. provozní střechy, 
jakými jsou například terasy, balkony či střešní zahrady. 
Tématu se věnoval páteční přednáškový blok, jehož garan-
tem byl Ing. Marek Novotný, Ph.D. Jedna z produktových 
novinek z této oblasti, systém na detekci zatékání plochých 
střech od společnosti SFS Group, získala prestižní ocenění 
jako nejlepší exponát veletrhu. 

Digitalizace v řemesle

Jeden z nových projektů veletrhu se týkal digitalizace 
řemesla v podobě využívání dronů ve stavebnictví. Svá 
řešení představilo více firem, včetně přednáškového 
programu, poradenství a praktických ukázek v oblas-
ti zaměřování a monitoringu střech a konstrukcí pomocí 

dronů, včetně důležitých legislativních aspektů. V projek-
tu, který napomáhá firmám k větší konkurenceschopnosti,  
chceme pokračovat i v budoucnu.

Festival dřeva a nářadí

Obrovský zájem návštěvníků zaznamenaly novinky v nářadí 
a praktické ukázky tesařského řemesla prezentované v rám-
ci druhého ročníku Festivalu dřeva a nářadí, kde nechybě-
la ani odpočinková zóna s dřevěnými hrami pro nejmenší 
návštěvníky.

Soutěž o nejlepší exponáty 

Odborná porota udělila dvě ocenění Zlatá taška v soutěži 
o nejlepší exponáty veletrhu a též tři čestná uznání. Zla-
tou tašku obdržela společnost BRAMAC střešní systémy za 
betonovou střešní tašku Classic AERLOX ULTRA s o 30 % 
nižší hmotností než mají srovnatelné betonové tašky a dále 
společnost SFS Group CZ za bezkabelový a bezbateriový 
systém na detekci zatékání plochých střech Hum-ID.

Čestné uznání získala společnost MAFELL za horkou 
novinku - drážkovací frézku NFU 50, u které porota ocenila 
mimo jiné její všestranné použití a příznivou cenu. Další 
čestné uznání získala firma SEMA za výrobek Sema V20-1, 
což je nový modul software umožňující přímý import bodů 
z laserových 3D scannerů v řádu až miliard. Třetí čestné 
uznání patří společnosti VELUX Česká republika za VELUX 
STUDIO - unikátní kombinaci tří střešních oken v jednom 
rámu.

www.strechy-praha.cz
TEXT Red. FOTO Archiv veletrhu Střechy Praha

AKCE
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ODPADYKontrola kvality úklidu 
v OKIN FACILITY
V loňském vydání časopisu vyšel článek 
o IoT (Internet věcí), kde byla zmiňová-
na kontrola kvality úklidu ve facility 
službách s názvem CleaningControl. 
Došlo od té doby ve vaší společnosti 
k dalšímu rozvoji tohoto systému?
Systém CleaningControl neustále vyvíjíme 
a shromážděná data dále vyhodnocujeme 
za účelem zlepšování a zdokonalování 
celého systému. Potvrzuje se nám původ-
ní záměr poskytovat klientovi komplexní 
služby v  rozsahu smluvních podmínek 
(SLA). 

Po nasazení systému na testovací 
zakázky a vyhodnocení jeho celkového 
přínosu, je nyní systém implementován 
u všech klientů/projektů, jak v průmys-
lových, síťových, tak i komerčních seg-
mentech. V  současné době je již stan-
dardem nasazení tohoto systému na 
všechny nové zakázky, abychom mohli 
celý projekt již od samotného náběhu 
efektivněji řídit a díky tomu poskytovali 
úklidové služby v požadovaném rozsahu 
a kvalitě.

Můžete nám popsat, jak systém 
CleaningControl funguje?
Každá zakázka, resp. klient má jiná specifi-
ka a požadavky. Do systému Cleaning-
Control musíme nejdříve přenést všechna 
data např. časy úklidů, frekvence apod. 
Následná kontrola probíhá online, takže 

v reálném čase vidíme přesný čas přícho-
du a dobu, po kterou je prováděn úklid, 
tzn., vidíme reálné plnění části SLA. Data 
můžeme okamžitě porovnávat s  poža-
davky klienta a reagovat tak na případné 
změny. Jednotliví facility specialisté pak 
s  těmito daty dále pracují a vyhodnocují 
efektivitu práce. 

Na úplném počátku jsme si s  facility 
specialisty detailně prošli hlavní funkční 
prvky CleaningControl, protože systém 
jako takový funguje na odlišném principu, 
než na jaký byli doposud zvyklí. A také, 
jakým způsobem bude po jeho imple-
mentaci a nastavení konkrétních postupů 
řízení celého procesu poskytovaných 
služeb efektivnější než dříve.

Velkou inovací bylo, aplikovat do sys-
tému možnost zasílání notifikací. Pokud 
se například pracovník úklidu opozdí  
(v daném časovém úseku se nezazna- 
mená příchod), zašle systém automaticky 
e-mail danému facility specialistovi. Ten 
pak může obratem kontaktovat klienta, 
a v  případě nutnosti neodkladně zajistit 
zástup, popř. nasadit naši mobilní jednot-
ku, která je schopná okamžitě řešit tyto 
nenadálé situace.

V  čem vidíte zlepšení oproti původ-
nímu systému?
Největší výhodou je, možnost okamžité, 
nebál bych se použít výrazu on-line reakce 

na potencionální komplikace a před-
cházení tak stížnostem klienta na absenci 
pracovníků úklidu. Eliminovali jsme stav, 
že by klient musel sám kontaktovat facili- 
ty specialistu s tím, že úklid neprobíhá dle 
smluvních podmínek SLA. Toto hodnotím 
velmi kladně, a přispívá to k perfektnímu 
fungování celé zakázky i ke spokojenosti 
klientů.

Dalším významným přínosem je  
i zrychlení a zjednodušení sběru dat, 
ve srovnání s  vedením docházek v  pa-
pírové podobě.

A co je důležité a pro nás klíčové – celý 
systém CleaningContgrol nám zapadá 
do celkové filozofie automatizace a digi- 
talizace v  OKIN FACILITY, kde možnost 
okamžité kontroly plnění SLA je pouze 
jedním z  parametrů efektivního posky-
tování úklidových služeb.

Jaký další vývoj u systému Cleaning-
Control plánujete?
Naším primárním cílem je propojení 
CleaningControl s  plnohodnotným do- 
cházkovým systémem. Tedy tak, že na 
základě sesbíraných dat dojde k  auto-
matickému vyplnění docházky každého 
jednotlivého pracovníka úklidu. Toto 
propojení nám významným způsobem 
ušetří čas, který budeme moci věnovat 
například řešení dalších požadavků našich 
klientů v každodenním provozu.

V rámci úklidových služeb spolu- 
pracujeme také se subdodavateli, a pro-
to jsme si vytvořili vlastní aplikaci, která 
nám umožňuje je efektivně řídit a kon-
trolovat. Našim cílem je v budoucnu oba 
systémy propojit, čímž opět zvýšíme 
úroveň automatizace a sledování kvality 
dodávaných facility služeb.
Více informací nejen o systému Cleaning- 
Control, ale také o dalších moderních 
technologiích, které v OKIN FACILITY 
využíváme, je možné získat na stránkách 
digitalizace.okinfacility.cz

TEXT Lukáš Pešek, Contract Manager pro region Čechy 

FOTO Archiv OKIN

ÚKLID  
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ODPADYKontrola kvality úklidu 
v OKIN FACILITY
V loňském vydání časopisu vyšel článek 
o IoT (Internet věcí), kde byla zmiňová-
na kontrola kvality úklidu ve facility 
službách s názvem CleaningControl. 
Došlo od té doby ve vaší společnosti 
k dalšímu rozvoji tohoto systému?
Systém CleaningControl neustále vyvíjíme 
a shromážděná data dále vyhodnocujeme 
za účelem zlepšování a zdokonalování 
celého systému. Potvrzuje se nám původ-
ní záměr poskytovat klientovi komplexní 
služby v  rozsahu smluvních podmínek 
(SLA). 

Po nasazení systému na testovací 
zakázky a vyhodnocení jeho celkového 
přínosu, je nyní systém implementován 
u všech klientů/projektů, jak v průmys-
lových, síťových, tak i komerčních seg-
mentech. V  současné době je již stan-
dardem nasazení tohoto systému na 
všechny nové zakázky, abychom mohli 
celý projekt již od samotného náběhu 
efektivněji řídit a díky tomu poskytovali 
úklidové služby v požadovaném rozsahu 
a kvalitě.

Můžete nám popsat, jak systém 
CleaningControl funguje?
Každá zakázka, resp. klient má jiná specifi-
ka a požadavky. Do systému Cleaning-
Control musíme nejdříve přenést všechna 
data např. časy úklidů, frekvence apod. 
Následná kontrola probíhá online, takže 

v reálném čase vidíme přesný čas přícho-
du a dobu, po kterou je prováděn úklid, 
tzn., vidíme reálné plnění části SLA. Data 
můžeme okamžitě porovnávat s  poža-
davky klienta a reagovat tak na případné 
změny. Jednotliví facility specialisté pak 
s  těmito daty dále pracují a vyhodnocují 
efektivitu práce. 

Na úplném počátku jsme si s  facility 
specialisty detailně prošli hlavní funkční 
prvky CleaningControl, protože systém 
jako takový funguje na odlišném principu, 
než na jaký byli doposud zvyklí. A také, 
jakým způsobem bude po jeho imple-
mentaci a nastavení konkrétních postupů 
řízení celého procesu poskytovaných 
služeb efektivnější než dříve.

Velkou inovací bylo, aplikovat do sys-
tému možnost zasílání notifikací. Pokud 
se například pracovník úklidu opozdí  
(v daném časovém úseku se nezazna- 
mená příchod), zašle systém automaticky 
e-mail danému facility specialistovi. Ten 
pak může obratem kontaktovat klienta, 
a v  případě nutnosti neodkladně zajistit 
zástup, popř. nasadit naši mobilní jednot-
ku, která je schopná okamžitě řešit tyto 
nenadálé situace.

V  čem vidíte zlepšení oproti původ-
nímu systému?
Největší výhodou je, možnost okamžité, 
nebál bych se použít výrazu on-line reakce 

na potencionální komplikace a před-
cházení tak stížnostem klienta na absenci 
pracovníků úklidu. Eliminovali jsme stav, 
že by klient musel sám kontaktovat facili- 
ty specialistu s tím, že úklid neprobíhá dle 
smluvních podmínek SLA. Toto hodnotím 
velmi kladně, a přispívá to k perfektnímu 
fungování celé zakázky i ke spokojenosti 
klientů.

Dalším významným přínosem je  
i zrychlení a zjednodušení sběru dat, 
ve srovnání s  vedením docházek v  pa-
pírové podobě.

A co je důležité a pro nás klíčové – celý 
systém CleaningContgrol nám zapadá 
do celkové filozofie automatizace a digi- 
talizace v  OKIN FACILITY, kde možnost 
okamžité kontroly plnění SLA je pouze 
jedním z  parametrů efektivního posky-
tování úklidových služeb.

Jaký další vývoj u systému Cleaning-
Control plánujete?
Naším primárním cílem je propojení 
CleaningControl s  plnohodnotným do- 
cházkovým systémem. Tedy tak, že na 
základě sesbíraných dat dojde k  auto-
matickému vyplnění docházky každého 
jednotlivého pracovníka úklidu. Toto 
propojení nám významným způsobem 
ušetří čas, který budeme moci věnovat 
například řešení dalších požadavků našich 
klientů v každodenním provozu.

V rámci úklidových služeb spolu- 
pracujeme také se subdodavateli, a pro-
to jsme si vytvořili vlastní aplikaci, která 
nám umožňuje je efektivně řídit a kon-
trolovat. Našim cílem je v budoucnu oba 
systémy propojit, čímž opět zvýšíme 
úroveň automatizace a sledování kvality 
dodávaných facility služeb.
Více informací nejen o systému Cleaning- 
Control, ale také o dalších moderních 
technologiích, které v OKIN FACILITY 
využíváme, je možné získat na stránkách 
digitalizace.okinfacility.cz

TEXT Lukáš Pešek, Contract Manager pro region Čechy 

FOTO Archiv OKIN
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Budoucnost odpadového 
hospodářství: více recyklace, 
méně skládek a spaloven
Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb  
a Sdružení komunálních služeb před časem vydaly a na společné tiskové konferenci 
prezentovaly dokument tzv. „Desatero moderního odpadového hospodářství“. Zde 
uvedly deset nejvýznamnějších opatření, která mohou efektivně dopomoci České  
republice ke splnění evropských cílů a požadavků stanovených balíčkem nových odpa- 
dových směrnic CEP (circular economy package, balíček oběhového hospodářství).

Vývoj ukazuje, že 
„Desatero“ je stále zcela 
aktuální a potřebné

Již cca rok se při debatě k  nově navrho-
vané české odpadové legislativě na 
seminářích a konferencích ukazuje, že  
„Desatero“, či myšlenky a body v něm obsa-
žené, jsou stále více než aktuální. Bez jejich 
funkčního zavedení do národní legislativy 
a do praxe, bude splnění evropských 
cílů přinejmenším nereálné. Evropská 
unie v balíčku CEP v polovině roku 2018 
stanovila cíl pro recyklaci komunál-
ních odpadů na 65 % a omezila sklád- 
kování na maximálně 10 %, obé k  roku 

2035. V  další směrnici, 
tentokrát se zkratkou 
SUP (single use plastic) 
stanovila omezení a pod-
mínky pro používání jed-
norázových plastů.

Vytříděných druhotných 
surovin je na trhu přebytek – 
je nutná podpora recyklace

Realita je v  posledních letech taková, že 
vytříděných odpadů / druhotných surovin 
k  možnému využití recyklačními firmami 
je na trhu silný přebytek. Cena druhotných 
surovin proto klesá, ať už je to u vybraných 
druhů plastů, ale i u papíru a dalších ko-
modit. V  tomto směru nemá recyklace 
problémy s  tím, že by neměla své vstupy  
a suroviny pro výrobu. To v žádném případě. 
Vytříděných odpadů je na trhu přebytek. 
Situace zároveň negativně dopadá na 
zvyšující se náklady obcí a měst, které musí 
platit více za odpady, protože cena druhot-
ných surovin výrazně klesla a jejich uplat-
nění je složitější. Dostatečně totiž nefunguje 
recyklace. Aktuální stav je stále z velké části 
zapříčiněn omezením importu odpadů do 
Číny a do dalších zemí, které import omezily 

a také tím, že Evropa, včetně té západní, má 
velmi nízké kapacity finální recyklace. Pro-
tože ji dlouhodobě řešila odvozem odpadů 
za moře, nebo své směsné odpady spíše 
pálila. Základním problémem recyklace je 
nedostatečná POPTÁVKA po recyklovaných 
výrobcích – po produktech recyklace. Evro-
pa se rozhodla, že chce mnohem zodpověd-
něji nakládat s odpady jako se zdroji surovin 
pro další výrobu. A k  tomu stanovila jasné 
a závazné cíle. K jejich splnění by samozřej- 
mě měla napomoci nová legislativa. Ta však 
v případě České republiky zatím na reálnou 
finální recyklaci kupodivu příliš nemyslí.

Logické prolnutí v „Desateru“ 
navrhovaných opatření 
s principy rozšířené 
odpovědnosti výrobců

Na potřebu změn nastavení odpadové 
legislativy a celkovou změnu dosavadního 

DESATERO MODERNÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  

1. Četnější a lépe dostupné popelnice na tříděný odpad 
2. Daňové zvýhodnění recyklovaných materiálů a výrobků z odpadů 
3. Upřednostnění recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách 
4. Rovný přístup, technologická neutralita, tržní prostředí 
5. Zpracování odpadu na třídicích linkách 
6. Povinné třídění biologického odpadu 
7. Rozvoj výroby a využití paliv z vytříděných odpadů po vzoru EU 8
8. Stabilnější právní prostředí pro trh s palivy z odpadů 
9. Lepší legislativa pro provoz třídicích linek 
10. Navýšení skládkovacího poplatku ano, ovšem nikoli dle potřeb spaloven

Cílem navrhovaných opatření je dosažení cílů evropského balíčku oběhového hospodářství 
s akceptovatelnými náklady pro obce a města.
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paradigmatu odpadového hospodářství 
upozornila nedávno také autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, která 
během roku 2019 zveřejnila svou analýzu/
strategii, jak v  podmínkách ČR vhodným 
způsobem naplnit cíle obou směrnic, 
tedy CEP a SUP. Z  této strategie EKO-
KOMu mimo jiné plyne, že úspěšného 
splnění stanovených cílů lze dosáhnout 
z  nemalé části také pomocí systémů 
rozšířené odpovědnosti výrobců (tzv. 
EPR systém – AOS (autorizovaná obalová 
společnost) nebo KS (kolektivní systém)), 
intenzifikací třídění (primárního i stro-
jového), odkloněním odpadu od sklád-
kování dle cílů EU, navýšením množství 
odpadu předávaného k  recyklaci a finál-
ním převáděním odpadu do konkrét-
ních výrobků. Předpokladem úspěchu je 
zejména nastavení ekonomických pod-
mínek pro odpadový a recyklační průmysl 
tak, aby pokud možno odpadly zbytečné 
administrativní bariéry a pro původce, 
úpravce i zpracovatele odpadů byla re-
cyklace dostatečně výhodným způsobem 
nakládání s odpadem, říká EKO-KOM.

Bude třeba zpracovávat
zásadní většinu odpadů

Ve vztahu ke skutečně vysokým evrop- 
ským cílům k  finální recyklaci je zřejmé, 
že v  příštích letech bude třeba zpraco-
vat tříděním významně větší množství 
odpadů, než v současné době. Pokud má 
být ČR schopna za necelých 15 let finálně 
zrecyklovat a tedy do finálních produktů 
přesunout minimálně 65 % komunálních 
odpadů, pak si položme otázku, jak velké 
množství komunálních odpadů bude tře-
ba na začátku zpracovat – vytřídit, upravit, 
abychom na konci přetavili do výrobků 
minimálně 65 %. Bude to 70%, 75% nebo 
85% vznikajícího odpadu v obcích? Toto 
množství produkovaného komunálního 
odpadu tedy logicky nebude moci jít ani 
na skládky, ani do spaloven, ale na třídění 
a na další úpravy. Je tedy zřejmé, že bez in-
tenzifikace třídění, a to jak primárního, tak 
strojového, se neobejdeme.

V případě odpadu ze sídlištní/městské 
zástavby se jako relevantní ukazuje i po- 
třeba třídění SKO z černých popelnic po-

mocí k tomu určených třídicích linek roz- 
lišujících i jednotlivé druhy plastů. SKO 
tak může být roztříděn na materiálově 
využitelný odpad (PET, HDPE, PE, PP, PS, 
papír, sklo, kovy a nekovy), nevhodný 
odpad (PVC), odpad energeticky využi- 
telný (například ve formě paliva využitel-
ného ve fluidních kotlích, teplárnách, ce-
mentárnách), nebo inertní a nespalitelný 
zbytek, se kterým nelze dále jinak naložit, 
než odstranit uložením na řízenou a za-
bezpečenou skládku odpadů. Jak uvádí 
EKO-KOM1, pro splnění cílů CEP v  oblas-
ti recyklace budou dotřiďovací a třídicí 
linky hrát zásadní roli, jelikož umožní ze 
sesbíraného odpadu v maximální možné 
míře vyrobit druhotnou surovinu, která 
bude vstupovat do procesu konečné re-
cyklace.

Ve strategii EKO-KOMu se také uvádí, 
že,  „zcela novým prvkem bude získání 
materiálově využitelných odpadů z  SKO 
prostřednictvím technologií přípra-
vy odpadu pro energetické využití 
(PEVO)“1. Úprava odpadu před vstupem 
do energetického procesu nemá podle 
EKO-KOMu sloužit primárně „k  získání 
veškerého recyklovatelného odpadu, ale 
především ke zlepšení kvality odpadu 
z  hlediska technologie použité k  získání 
energie.“

Změní se kvalita 
zbytkového odpadu

Při popsané intenzifikaci a nutném 
rozšíření nezbytných prvků primárního  
a na něj navazujícího strojového třídění 
komunálních odpadů je zřejmé, že se citel-
ným způsobem změní také kvalita zbýva-
jícího tzv. zbytkového směsného odpadu. 
Pokud se podaří efektivně vytřídit papír, 
plasty a biologicky rozložitelný odpad, 
tedy frakce, které jsou v SKO nositeli ener- 
getického obsahu, pak tento zbytkový 
odpad bude mít nižší výhřevnost než nyní. 
Nižší, než jaká je technologicky nutná pro 
klasické roštové spalovny na neupravený 
směsný komunální odpad, kde se výhřev-
nost zpracovávaných odpadů pohybuje 
mezi 8 – 11 MJ/kg. I takové frakce odpadů 
však lze dále využít a upravit například na 
alternativní paliva (TAP), stejně jako ně- 
které frakce odpadů z dotřiďovacích linek, 
nevyužitelné v  materiálové recyklaci. 
Výrobce takových paliv pak smluvně zod- 
povídá svému odběrateli za objednanou 
kvalitu a svým technologickým postupem 

umí vyrábět paliva přesně dle požadavků 
různých moderních energetických kon-
covek/zdrojů. V ČR máme řadu odborných 
firem, které již mnoho let vyrábí velmi 
kvalitní TAP. Tito výrobci mají s  ohledem 
na dlouholetou kvalitu svých paliv dobré 
jméno i v zahraničí.

EU podporuje výrobu 
a využití paliv z odpadů 
(TAP) systémově i dotačně

Podpora technologií využívajících namísto 
NEUPRAVENÝCH SMĚSNÝCH komunál-
ních odpadů kvalitativně definovaná pali-
va (TAP) z  UPRAVENÝCH odpadů, které již 
nebyly vhodné pro recyklaci, je pro ČAOH 
dlouhou dobu podporovaná cesta. V tomto 
směru jde ČAOH přesně dle doporučení EU 
k roli energetického využití odpadů v rámci 
balíčku oběhového hospodářství. Klíčová je 
synergie výroby a využití paliv z odpadů se 
systémy třídění využitelných složek a  s po- 
žadovanou redukcí množství směsných ko-
munálních odpadů. Jak již bylo uvedeno, 
pro splnění cílů recyklace je rozvoj potřeb-
ných třídicích a úpravárenských zařízení pro 
komunální odpady, jako doplněk k systému 
primárního třídění v obcích, nezbytný.

Bohužel výroba a využití TAP je do-
posud v  ČR legislativně opomíjenou 
možností nakládání s  odpady. Moderní 
ukotvení role energetického využití 
odpadů v  legislativě chybí. Legislativní 
podpora se soustředí pouze na spalování 
neupraveného směsného komunálního 
odpadu v roštových spalovnách (ZEVO) 
a na odklon odpadů od skládkování do 
těchto zařízení. To však objektivně není 
zcela v souladu s cíli a politikou EU, která 
již tyto spalovny (ZEVO) nepodporuje.

Do legislativy je nezbytné
co nejdříve doplnit nástroje 
na podporu recyklace

Evropský balíček směrnic CEP zavazuje ČR 
k recyklaci, a to nejméně 65 % komunál-
ních odpadů již v  roce 2035. V  absolutní 
hodnotě tak musí ČR za 15 let přesunout 
do recyklace ročně o 1,43 milionů tun 
komunálních odpadů více než dnes. Na 
několika posledních seminářích, a to i na  
půdě Poslanecké sněmovny je velmi 
častým tématem to, že balík nově navrho-
vané české odpadové legislativy, ani 
v něm obsažené související zákony, neob-
sahují prakticky žádné nástroje k podpoře 

recyklace. Zdá se to být skutečně vážný 
problém.

Předpoklad, že nastavením vysokého 
poplatku za ukládání odpadu na skládky  
bude nejen zajištěn odklon od sklád-
kování, ale také přesun odpadů ze  
skládek právě do požadované recyklace, 
je již nejen pro odborníky, ale také 
pro stále větší skupinu zajímajících se 
zákonodárců, přinejmenším neuvěřitel-
ný a „dosti pochybný“... Jak bylo opako-
vaně sděleno řadou odborníků například 
na semináři v Poslanecké sněmovně dne 
1. 10. 2019, navrhovaná výše sklado-
vacích poplatků s  jistotou zajistí odklon 
odpadů ze skládek, to ano, ale s podob-
nou jistotou nemůže toto navýšení za-
jistit potřebné přiklonění odpadů do 
recyklace. Pravděpodobným cílem velké 
části odkloněných odpadů tak, dle stáva-
jícího nastavení návrhu zákona, mohou 
být spíše kotle roštových spaloven. A to 
Českou republiku ke splnění závazných 
recyklačních cílů objektivně neposune.

Cestou může být spíše vhodné na- 
stavení ekonomických parametrů a nástro-
jů v  zákoně o odpadech a v související le- 
gislativě.  Skupina odborníků RecHelp  také 
upozorňuje, že balík nové odpadové le- 
gislativy toto dostatečně neřeší.  Ve svém 
materiálu  navrhuje například posílení 
materiálového využití odpadů ve smyslu 
konečné recyklace upřednostněním recyk-

lovaných výrobků ve veřejných zakázkách, 
snížením sazby DPH, či jiným snížením 
cenového zatížení práce v  recyklačním 
průmyslu, což doporučuje i Evropská 
komise. Výše uvedená strategie  EKO-KOMu 
pak navrhuje motivaci prostřednictvím 
systémové podpory zařízení dotřiďovacích 
linek zaměřených na jednodruhové plas-
tové odpady vstupující do materiálové 
recyklace a dále podpory technologií zpra-
covávajících druhotnou surovinu. Intenzivní 
třídění a stimulace poptávky po výstupech 
z  třídiček s sebou ponese vyšší náklady, 
říká EKO-KOM1, ale zároveň dodává, že toto 
finanční zatížení by měl pokrýt obalový 
průmysl.

Je zřejmé, že pozitivní ekonomická 
motivace, další zefektivnění EPR systémů 
v  kombinaci s další intenzifikací sběrné 
sítě barevných kontejnerů, modernizací 
třídících a dotřiďovacích linek, prosazením 
moderních postojů k  energetickému 
využití vybraných frakcí odpadů a další 
definované nástroje, patří mezi témata, 
která by měla být co nejdříve doplněna do 
stávajících návrhů legislativy.

1 BALNER Petr. Systém EKO-KOM je na evropské směrnice 
připraven. Odpady. 2019, 10, s. 25-27.
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paradigmatu odpadového hospodářství 
upozornila nedávno také autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, která 
během roku 2019 zveřejnila svou analýzu/
strategii, jak v  podmínkách ČR vhodným 
způsobem naplnit cíle obou směrnic, 
tedy CEP a SUP. Z  této strategie EKO-
KOMu mimo jiné plyne, že úspěšného 
splnění stanovených cílů lze dosáhnout 
z  nemalé části také pomocí systémů 
rozšířené odpovědnosti výrobců (tzv. 
EPR systém – AOS (autorizovaná obalová 
společnost) nebo KS (kolektivní systém)), 
intenzifikací třídění (primárního i stro-
jového), odkloněním odpadu od sklád-
kování dle cílů EU, navýšením množství 
odpadu předávaného k  recyklaci a finál-
ním převáděním odpadu do konkrét-
ních výrobků. Předpokladem úspěchu je 
zejména nastavení ekonomických pod-
mínek pro odpadový a recyklační průmysl 
tak, aby pokud možno odpadly zbytečné 
administrativní bariéry a pro původce, 
úpravce i zpracovatele odpadů byla re-
cyklace dostatečně výhodným způsobem 
nakládání s odpadem, říká EKO-KOM.

Bude třeba zpracovávat
zásadní většinu odpadů

Ve vztahu ke skutečně vysokým evrop- 
ským cílům k  finální recyklaci je zřejmé, 
že v  příštích letech bude třeba zpraco-
vat tříděním významně větší množství 
odpadů, než v současné době. Pokud má 
být ČR schopna za necelých 15 let finálně 
zrecyklovat a tedy do finálních produktů 
přesunout minimálně 65 % komunálních 
odpadů, pak si položme otázku, jak velké 
množství komunálních odpadů bude tře-
ba na začátku zpracovat – vytřídit, upravit, 
abychom na konci přetavili do výrobků 
minimálně 65 %. Bude to 70%, 75% nebo 
85% vznikajícího odpadu v obcích? Toto 
množství produkovaného komunálního 
odpadu tedy logicky nebude moci jít ani 
na skládky, ani do spaloven, ale na třídění 
a na další úpravy. Je tedy zřejmé, že bez in-
tenzifikace třídění, a to jak primárního, tak 
strojového, se neobejdeme.

V případě odpadu ze sídlištní/městské 
zástavby se jako relevantní ukazuje i po- 
třeba třídění SKO z černých popelnic po-

mocí k tomu určených třídicích linek roz- 
lišujících i jednotlivé druhy plastů. SKO 
tak může být roztříděn na materiálově 
využitelný odpad (PET, HDPE, PE, PP, PS, 
papír, sklo, kovy a nekovy), nevhodný 
odpad (PVC), odpad energeticky využi- 
telný (například ve formě paliva využitel-
ného ve fluidních kotlích, teplárnách, ce-
mentárnách), nebo inertní a nespalitelný 
zbytek, se kterým nelze dále jinak naložit, 
než odstranit uložením na řízenou a za-
bezpečenou skládku odpadů. Jak uvádí 
EKO-KOM1, pro splnění cílů CEP v  oblas-
ti recyklace budou dotřiďovací a třídicí 
linky hrát zásadní roli, jelikož umožní ze 
sesbíraného odpadu v maximální možné 
míře vyrobit druhotnou surovinu, která 
bude vstupovat do procesu konečné re-
cyklace.

Ve strategii EKO-KOMu se také uvádí, 
že,  „zcela novým prvkem bude získání 
materiálově využitelných odpadů z  SKO 
prostřednictvím technologií přípra-
vy odpadu pro energetické využití 
(PEVO)“1. Úprava odpadu před vstupem 
do energetického procesu nemá podle 
EKO-KOMu sloužit primárně „k  získání 
veškerého recyklovatelného odpadu, ale 
především ke zlepšení kvality odpadu 
z  hlediska technologie použité k  získání 
energie.“

Změní se kvalita 
zbytkového odpadu

Při popsané intenzifikaci a nutném 
rozšíření nezbytných prvků primárního  
a na něj navazujícího strojového třídění 
komunálních odpadů je zřejmé, že se citel-
ným způsobem změní také kvalita zbýva-
jícího tzv. zbytkového směsného odpadu. 
Pokud se podaří efektivně vytřídit papír, 
plasty a biologicky rozložitelný odpad, 
tedy frakce, které jsou v SKO nositeli ener- 
getického obsahu, pak tento zbytkový 
odpad bude mít nižší výhřevnost než nyní. 
Nižší, než jaká je technologicky nutná pro 
klasické roštové spalovny na neupravený 
směsný komunální odpad, kde se výhřev-
nost zpracovávaných odpadů pohybuje 
mezi 8 – 11 MJ/kg. I takové frakce odpadů 
však lze dále využít a upravit například na 
alternativní paliva (TAP), stejně jako ně- 
které frakce odpadů z dotřiďovacích linek, 
nevyužitelné v  materiálové recyklaci. 
Výrobce takových paliv pak smluvně zod- 
povídá svému odběrateli za objednanou 
kvalitu a svým technologickým postupem 

umí vyrábět paliva přesně dle požadavků 
různých moderních energetických kon-
covek/zdrojů. V ČR máme řadu odborných 
firem, které již mnoho let vyrábí velmi 
kvalitní TAP. Tito výrobci mají s  ohledem 
na dlouholetou kvalitu svých paliv dobré 
jméno i v zahraničí.

EU podporuje výrobu 
a využití paliv z odpadů 
(TAP) systémově i dotačně

Podpora technologií využívajících namísto 
NEUPRAVENÝCH SMĚSNÝCH komunál-
ních odpadů kvalitativně definovaná pali-
va (TAP) z  UPRAVENÝCH odpadů, které již 
nebyly vhodné pro recyklaci, je pro ČAOH 
dlouhou dobu podporovaná cesta. V tomto 
směru jde ČAOH přesně dle doporučení EU 
k roli energetického využití odpadů v rámci 
balíčku oběhového hospodářství. Klíčová je 
synergie výroby a využití paliv z odpadů se 
systémy třídění využitelných složek a  s po- 
žadovanou redukcí množství směsných ko-
munálních odpadů. Jak již bylo uvedeno, 
pro splnění cílů recyklace je rozvoj potřeb-
ných třídicích a úpravárenských zařízení pro 
komunální odpady, jako doplněk k systému 
primárního třídění v obcích, nezbytný.

Bohužel výroba a využití TAP je do-
posud v  ČR legislativně opomíjenou 
možností nakládání s  odpady. Moderní 
ukotvení role energetického využití 
odpadů v  legislativě chybí. Legislativní 
podpora se soustředí pouze na spalování 
neupraveného směsného komunálního 
odpadu v roštových spalovnách (ZEVO) 
a na odklon odpadů od skládkování do 
těchto zařízení. To však objektivně není 
zcela v souladu s cíli a politikou EU, která 
již tyto spalovny (ZEVO) nepodporuje.

Do legislativy je nezbytné
co nejdříve doplnit nástroje 
na podporu recyklace

Evropský balíček směrnic CEP zavazuje ČR 
k recyklaci, a to nejméně 65 % komunál-
ních odpadů již v  roce 2035. V  absolutní 
hodnotě tak musí ČR za 15 let přesunout 
do recyklace ročně o 1,43 milionů tun 
komunálních odpadů více než dnes. Na 
několika posledních seminářích, a to i na  
půdě Poslanecké sněmovny je velmi 
častým tématem to, že balík nově navrho-
vané české odpadové legislativy, ani 
v něm obsažené související zákony, neob-
sahují prakticky žádné nástroje k podpoře 

recyklace. Zdá se to být skutečně vážný 
problém.

Předpoklad, že nastavením vysokého 
poplatku za ukládání odpadu na skládky  
bude nejen zajištěn odklon od sklád-
kování, ale také přesun odpadů ze  
skládek právě do požadované recyklace, 
je již nejen pro odborníky, ale také 
pro stále větší skupinu zajímajících se 
zákonodárců, přinejmenším neuvěřitel-
ný a „dosti pochybný“... Jak bylo opako-
vaně sděleno řadou odborníků například 
na semináři v Poslanecké sněmovně dne 
1. 10. 2019, navrhovaná výše sklado-
vacích poplatků s  jistotou zajistí odklon 
odpadů ze skládek, to ano, ale s podob-
nou jistotou nemůže toto navýšení za-
jistit potřebné přiklonění odpadů do 
recyklace. Pravděpodobným cílem velké 
části odkloněných odpadů tak, dle stáva-
jícího nastavení návrhu zákona, mohou 
být spíše kotle roštových spaloven. A to 
Českou republiku ke splnění závazných 
recyklačních cílů objektivně neposune.

Cestou může být spíše vhodné na- 
stavení ekonomických parametrů a nástro-
jů v  zákoně o odpadech a v související le- 
gislativě.  Skupina odborníků RecHelp  také 
upozorňuje, že balík nové odpadové le- 
gislativy toto dostatečně neřeší.  Ve svém 
materiálu  navrhuje například posílení 
materiálového využití odpadů ve smyslu 
konečné recyklace upřednostněním recyk-

lovaných výrobků ve veřejných zakázkách, 
snížením sazby DPH, či jiným snížením 
cenového zatížení práce v  recyklačním 
průmyslu, což doporučuje i Evropská 
komise. Výše uvedená strategie  EKO-KOMu 
pak navrhuje motivaci prostřednictvím 
systémové podpory zařízení dotřiďovacích 
linek zaměřených na jednodruhové plas-
tové odpady vstupující do materiálové 
recyklace a dále podpory technologií zpra-
covávajících druhotnou surovinu. Intenzivní 
třídění a stimulace poptávky po výstupech 
z  třídiček s sebou ponese vyšší náklady, 
říká EKO-KOM1, ale zároveň dodává, že toto 
finanční zatížení by měl pokrýt obalový 
průmysl.

Je zřejmé, že pozitivní ekonomická 
motivace, další zefektivnění EPR systémů 
v  kombinaci s další intenzifikací sběrné 
sítě barevných kontejnerů, modernizací 
třídících a dotřiďovacích linek, prosazením 
moderních postojů k  energetickému 
využití vybraných frakcí odpadů a další 
definované nástroje, patří mezi témata, 
která by měla být co nejdříve doplněna do 
stávajících návrhů legislativy.

1 BALNER Petr. Systém EKO-KOM je na evropské směrnice 
připraven. Odpady. 2019, 10, s. 25-27.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace 
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Odpadové hospodářství: 
jak se velká města mohou učit 
od malých

V první řadě jde o to, odpady vůbec nevytvářet, resp. jejich produk-
ci minimalizovat, a co nejvíce různé materiály recyklovat. V druhém 
kroku jde pak o nakládání s odpadem, ať už jde o skládkování nebo 
spalování. Klíčový je přístup osobní hospodárnosti a šetrnosti, kte- 
rou ve všech třech vítězných obcích účinně podpořila informační 
kampaň spojená se zavedením promyšleného systému poplatků 
za individuální vytváření odpadu.  

Způsobů, jak produkci odpadů snižovat, je celá řada a dělí se na 
aktivity jednotlivců a obce. Do individuálního přístupu k omezení 
vytváření odpadů zahrnujeme používání látkových tašek, pití ko-
houtkové vody, používání látkových plen, odmítnutí reklamy do 
poštovní schránky (nyní cca 8 kg papíru na obyv.), na které navazu-
je důsledné třídění vzniklých odpadů do připravených kontejnerů. 

Největší úsporu ve vytváření odpadu přináší domácí a ko-
munální kompostování. Právě díky němu je možné efektivně snížit 
objem odpadu pod 100 kg na osobu a rok. V  rámci domácích 

 i komunálních kompostérů je možné zlikvidovat bioodpad, který 
vzniká jak při údržbě zahrad a obecní zeleně, tak rostlinný odpad 
z kuchyní. Z ekonomického hlediska je domácí kompostování nej- 
levnější způsob nakládání s  odpady, protože odpadají jakékoliv 
provozní náklady. Domácí kompostéry je možné nakoupit také 
v  rámci obce, je možné na ně získat dotace a množstevní slevy. 
Na komunální  kompostárny není možné odvážet kuchyňský bio-
odpad, jsou vhodné jen pro odpady obce a místních zemědělců. 

Mulčování bioodpady z údržby zeleně
Mulč je organický materiál (posekaná tráva, kůra, listí, event. sláma), 
který se používá k údržbě zeleně. Díky mulčování půda tak nevy-
sychá, roste na ní méně plevelů a rychleji se vytváří nová zemina  
a humus. V  rámci obce se vyplatí koupit mulčovací sekačku, kte- 
rou si budou moci půjčovat jednotliví obyvatelé i pro své soukromé 
zahrady.      

V České republice připadá v průměru 300 kg odpadů na osobu a rok. Promyšlenou  
politikou obce je však možné vytváření odpadů výrazně snižovat. Z výsledků každo- 
ročně udílených Odpadových Oskarů vyplývá, že efektivněji se daří řídit odpadové 
hospodářství malým obcím a menším městům do 30 000 obyvatel. Za velký úspěch je 
možné považovat snížení průměrného odpadu do 150 kg na osobu ročně a nejvyšší 
příčky obsazují obce, které se dostanou pod 100 kg na osobu za rok. Za rok 2019 k nim 
patří: Dalešice (Liberecký kraj), Chvalšiny (Jihočeský kraj) a Fulnek (Moravskoslezský 
kraj).

Snížení spotřeby papíru odmítnutím reklamních tiskovin
Ročně v našich poštovních schránkách skončí až 15–20 kg reklam- 
ních letáků, což představuje cca 8 kg papíru na obyvatele. Stačí dát 
na svou poštovní schránku „Nevhazovat reklamní materiály prosím“ 
a můžete přispět ke snížení spotřeby tohoto druhu papíru až na po- 
lovinu. Podle statistik České pošty odmítá reklamu v průměru 15 %  
domácností a 22 % firem. 

Pití kohoutkové vody a snížení počtu distribuovaných 
PET lahví na území obce 
Je možné několika způsoby: výstavba fontán a nápojových auto- 
matů s kvalitní pitnou vodou, nabízení pitné vody ve džbáncích 
ve školách, obecních úřadech a organizacích a vyjednání stejného 
opatření v soukromých firmách. Podle zahraničních zkušeností je 
možné snížit spotřebu PET lahví až o polovinu.   

K dalším aktivitám patří  podpora používání látkových plen (star- 
tovací balíčky pro rodiče) a charitativní sbírky nebo výměnné 
burzy oblečení a obuvi.

Příklady z praxe
Dalešice

Malá obec s  necelými dvěma sty obyvateli na Liberecku je čes- 
kou jedničkou, co se týče minimalizace odpadu. Oba typy odpa-
du (směsný i tříděný) se pohybují kolem 50 kg na obyvatele a rok, 
celkově těsně pod hranicí 100 kg na obyvatele za 12 měsíců. Do kon- 
tejnerů se v  Dalešicích třídí papír, PET lahve, sklo a textil. Do pyt- 
lů se třídí plasty (kromě PET lahví), nápojové kartony a kovové 
odpady. Pro objemný a nebezpečný odpad je možné využít sběrný 
dvůr v Proseči nad Nisou. Bioodpad se kompostuje individuálně. 

Chvalšiny

Obdobný systém má jihočeská obec Chvalšiny, kde žije cca 1 200 oby-
vatel. I zde se produkce odpadů pohybuje kolem 100 kg na osobu  
a rok a také tady je vysoké procento kompostování v domácích, i ko-

munálních podmínkách. K dispozici jsou kontejnery na tříděný sběr 
skla a papíru. Zbývající komodity (PET lahve, plasty a nápojové kar-
tony) se třídí do různě barevných pytlů. Svoz je organizovaný každou 
středu ráno, za plný pytel dostanete do schránky prázdný nový.  

Fulnek

Téměř šestitisícový Fulnek v Moravskoslezském kraji dlouhodobě 
rozvíjí své odpadové hospodářství a po městečku jsou rozmístěny 
kontejnery na tříděný odpad: papír, plasty + nápojové kartony, kovy 
+ plasty, elektroodpad, textil a bioodpad. K dispozici obyvatelům je 
také sběrný dvůr, kam je možné odvést samostatně nebo za poplatek 
nechat odvést objemnější odpad (nábytek, bílé zboží apod.), nebez-
pečný odpad (různé typy baterií) nebo tvrdý plast. Obyvatelé města si 
pronajímají nádoby na vlastní odpad o objemu 70l, 110 l nebo 1100 l  
a nasmlouvají frekvenci vyvážení. Díky individuálnímu jednání s jed-
notlivými občany se daří dlouhodobě snížit produkci odpadu ve 
městě, která osciluje mírně nad 100 kg na obyvatele a rok. 

Semily

V Semilech s 8 600 obyvateli na Liberecku rovněž najdete kontej- 
nery na třídění papíru, sklad, textilu, elektroodpadů a PET lahví,  
ostatní odpady (zejména různé typy plastů) se třídí do pytlů. Nádo-
by na produkci bioodpadu jsou pouze na sídlištích. Město po- 
skytlo rodinám se zahradou kompostéry, dále je možné bioodpady 
odvézt do komunální kompostárny. Další a objemnější odpady 
je možné odložit ve sběrném dvoře. Směsný odpad se pohybuje 
kolem 130 kg na osobu a rok. 

Písek

V  třicetitisícovém Písku je k  dispozici 7 sběrných dvorů, dále je 
zde 145 stanovišť pro tříděný odpad, 12 kontejnerů na textil a 12 
kontejnerů na elektroodpad. Po městě je rozmístěno 2 000 nádob 
na bioodpad. Města Písek a Strakonice společně provozují vlastní 
skládku, třídící linku pro plasty a papír a také vlastní kompostár-
nu. Produkce směsného odpadu dlouhodobě klesá a nyní osciluje 
kolem 130 kg na osobu a rok. 
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Největší objem komunálního 
odpadu připadá v rámci 
krajů ČR na Středočeský kraj 
(805 tis. tun), a to jak 
absolutně, tak v přepočtu na 
obyvatele (588 kg/rok). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V produkci komunálních odpadů v rámci jednotlivých krajů ČR je na prvním místě Středočeský kraj s 805 tis. tunami, 
následuje Praha a Moravskoslezský kraj. Rovněž při přepočtu produkce na 1 obyvatele je na první příčce 
Středočeský kraj (588 kg/ ob. rok). 
 
 
Ve všech krajích tvoří 
směsný komunální odpad 
zhruba polovinu celkové 
produkce komunálního 
odpadu. 

 

 

 
 
 

 

 

V produkci směsného komunálního odpadu je v rámci jednotlivých krajů ČR na prvním místě, stejně jako v případě 
celkového komunálního odpadu, Středočeský kraj s 406 tis. tunami, následuje Praha a Moravskoslezský kraj. 
Rovněž při přepočtu produkce na 1 obyvatele je na první příčce Středočeský kraj (297 kg/ ob. rok). Mezi kraji 
nepanují výrazné rozdíly v podílu směsného komunálního odpadu na celkovém komunálním odpadu. Ve všech 
krajích ČR tvoří směsný komunální odpad zhruba polovinu celkové produkce komunálního odpadu. 
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Odpadové hospodářství: 
jak se velká města mohou učit 
od malých

V první řadě jde o to, odpady vůbec nevytvářet, resp. jejich produk-
ci minimalizovat, a co nejvíce různé materiály recyklovat. V druhém 
kroku jde pak o nakládání s odpadem, ať už jde o skládkování nebo 
spalování. Klíčový je přístup osobní hospodárnosti a šetrnosti, kte- 
rou ve všech třech vítězných obcích účinně podpořila informační 
kampaň spojená se zavedením promyšleného systému poplatků 
za individuální vytváření odpadu.  

Způsobů, jak produkci odpadů snižovat, je celá řada a dělí se na 
aktivity jednotlivců a obce. Do individuálního přístupu k omezení 
vytváření odpadů zahrnujeme používání látkových tašek, pití ko-
houtkové vody, používání látkových plen, odmítnutí reklamy do 
poštovní schránky (nyní cca 8 kg papíru na obyv.), na které navazu-
je důsledné třídění vzniklých odpadů do připravených kontejnerů. 

Největší úsporu ve vytváření odpadu přináší domácí a ko-
munální kompostování. Právě díky němu je možné efektivně snížit 
objem odpadu pod 100 kg na osobu a rok. V  rámci domácích 

 i komunálních kompostérů je možné zlikvidovat bioodpad, který 
vzniká jak při údržbě zahrad a obecní zeleně, tak rostlinný odpad 
z kuchyní. Z ekonomického hlediska je domácí kompostování nej- 
levnější způsob nakládání s  odpady, protože odpadají jakékoliv 
provozní náklady. Domácí kompostéry je možné nakoupit také 
v  rámci obce, je možné na ně získat dotace a množstevní slevy. 
Na komunální  kompostárny není možné odvážet kuchyňský bio-
odpad, jsou vhodné jen pro odpady obce a místních zemědělců. 

Mulčování bioodpady z údržby zeleně
Mulč je organický materiál (posekaná tráva, kůra, listí, event. sláma), 
který se používá k údržbě zeleně. Díky mulčování půda tak nevy-
sychá, roste na ní méně plevelů a rychleji se vytváří nová zemina  
a humus. V  rámci obce se vyplatí koupit mulčovací sekačku, kte- 
rou si budou moci půjčovat jednotliví obyvatelé i pro své soukromé 
zahrady.      

V České republice připadá v průměru 300 kg odpadů na osobu a rok. Promyšlenou  
politikou obce je však možné vytváření odpadů výrazně snižovat. Z výsledků každo- 
ročně udílených Odpadových Oskarů vyplývá, že efektivněji se daří řídit odpadové 
hospodářství malým obcím a menším městům do 30 000 obyvatel. Za velký úspěch je 
možné považovat snížení průměrného odpadu do 150 kg na osobu ročně a nejvyšší 
příčky obsazují obce, které se dostanou pod 100 kg na osobu za rok. Za rok 2019 k nim 
patří: Dalešice (Liberecký kraj), Chvalšiny (Jihočeský kraj) a Fulnek (Moravskoslezský 
kraj).
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ních letáků, což představuje cca 8 kg papíru na obyvatele. Stačí dát 
na svou poštovní schránku „Nevhazovat reklamní materiály prosím“ 
a můžete přispět ke snížení spotřeby tohoto druhu papíru až na po- 
lovinu. Podle statistik České pošty odmítá reklamu v průměru 15 %  
domácností a 22 % firem. 
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Je možné několika způsoby: výstavba fontán a nápojových auto- 
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Malá obec s  necelými dvěma sty obyvateli na Liberecku je čes- 
kou jedničkou, co se týče minimalizace odpadu. Oba typy odpa-
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tejnerů se v  Dalešicích třídí papír, PET lahve, sklo a textil. Do pyt- 
lů se třídí plasty (kromě PET lahví), nápojové kartony a kovové 
odpady. Pro objemný a nebezpečný odpad je možné využít sběrný 
dvůr v Proseči nad Nisou. Bioodpad se kompostuje individuálně. 

Chvalšiny

Obdobný systém má jihočeská obec Chvalšiny, kde žije cca 1 200 oby-
vatel. I zde se produkce odpadů pohybuje kolem 100 kg na osobu  
a rok a také tady je vysoké procento kompostování v domácích, i ko-

munálních podmínkách. K dispozici jsou kontejnery na tříděný sběr 
skla a papíru. Zbývající komodity (PET lahve, plasty a nápojové kar-
tony) se třídí do různě barevných pytlů. Svoz je organizovaný každou 
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STRANA 7 EKONOMICKÉ A STRATEGICKÉ ANALÝZY 
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Lenka Soukupová, Městský úřad Semily

1 | Bohužel tyto již překročily 1000 Kč/poplatník. 

2 | Jedná se o růst o cca 110 Kč / poplatník.

3 | Směsný odpad vč. velkoobjemového a dále odpad tříděný. Ač 
u samotného směsného komunálního odpadu soustředěného 
do popelnic a kontejnerů došlo oproti r. 2018 k  poklesu, což je 
dáno dlouhodobým trendem stagnace či poklesu objemu těchto 
odpadů, došlo oproti tomu k výraznému nárůstu výdajů na odpad 
velkoobjemový a tříděný. Vidím dva základní důvody – „blahobyt“ 
a s ním vzrůstající spotřeba (lidé kupují nejen základní potraviny, 
ale častěji mění i zařízení bytů, s tím roste i objem odpadů). Cena 
svozu a likvidace tříděných odpadů výrazně roste – je zde velký tlak 
na růst mezd, nejsou zpracovatelské kapacity (zejména plasty a pa-
pír), takže místo příjmů za surovinu platíte za to, že si tuto surovinu 
od vás někdo převezme.  
 
4 | Zcela jistě. Od jara do podzimu jsou zvýšené výdaje na BIO od-
pad, nárazově rostou výdaje i v lednu, kdy se sváží vánoční stromky.  
 
5 | Rada rozhodla o povinném používání vratných kelímků na 
veřejných akcích pořádaných na Ostrově, všem občanům byly 
distribuovány síťované sáčky, které mohou používat při nákupu 
ovoce či pečiva a vyhnout se tak jednorázovým igelitovým sáčkům, 
spolupořádáme s  občanskou iniciativou pravidelně přednášky 
související s ekologií ve všech oblastech, v měsíčníku je ekologické 
okénko, občanům bylo zapůjčeno téměř 400 kompostérů atd.   

Filip Poňuchálek, Magistrát města Brna

1 | V roce 2019 byly náklady na odpadové hospodářství obce 
(komunální odpad vzniklý při činnosti občanů) 342 778 023 Kč.  

2 | Meziročně náklady na odpadové hospodářství mírně rostou 
a kopírují nárůst množství komunálních odpadů.

3 | Největší položku tvoří náklady na sběr a svoz směsného 
komunálního odpadu, což je dané množstvím svezeného 
směsného komunálního odpadu a  počtem sběrných nádob.

 4 | Produkce  odpadů, která ovlivňuje výši nákladů, se v prů- 
běhu roku mění. Například ve vegetační sezóně je vyšší 
množství svezených odpadů ze zeleně a zahrad. V prázd-
ninovém období bývá někdy nižší množství směsného ko-
munálního odpadu. Co se týká lokality, tak např. ve vesnické 
zástavbě má směsný komunální odpad vyšší objemovou 
hmotnost než v sídlištích. To je způsobeno jiným složením, ve 
vesnické zástavbě obsahuje smetky, odpady z úklidu apod. Ty 
se na sídlištích vyskytují méně.

5 | Produkci komunálních odpadů město Brno již několik let 
omezuje díky projektům v oblasti   předcházení vzniku odpa-
du. Řadí se mezi ně projekty Re-Use, Re-Nab, Retro-Use, Re-Tex 
a Jsem zpět. Cílem projektů je opětovné využití starých, ale 
stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Projekty 
na předcházení vzniku odpadů ideálně doplňují systém na-
kládání s odpady ve městě. Brno rovněž podporuje aktivity  
v přecházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů rostlin-
ného původu formou domácího kompostování. Od roku 2010 
bylo dodnes distribuováno 3990 kompostérů. V letošním roce 
bude formou bezplatné zápůjčky distribuováno dalších 3000 
kompostérů.

Vladimíra Pavlovová, Magistrát města Zlína

1 | Celkové náklady v roce 2019 činily 60 912 380 Kč, tedy 
812 Kč na obyvatele.

2 | Každý rok je vždy nárůst.

3 | Největší část těchto peněz jde na svoz a likvidaci směsného 
komunálního odpadu na skládce.

4 | Ne.

5 | Rozšiřováním možností třídění využitelných složek odpadů, 
rozšiřování možností třídění bioodpadů, nově jsme zavedli třídění 
kovů a jedlých olejů. Provádíme osvětu obyvatelstva, především 
dětí a mládeže.

Anketa
Jaké jsou celkové náklady na odpadové hospodářství na obyvatele vašeho města za loňský rok?

Když srovnáte s předchozími roky, jedná se o růst/stagnaci/pokles? 

Co tvoří v celkových nákladech na odpadové hospodářství největší položku a čím je to dané?  

Ovlivňuje náklady na odpadové hospodářství roční období a lokalita/terén vaší obce/města?

Jak se snažíte produkci odpadů ve vašem městě omezovat/snižovat?  

4

1 

5

3
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Zálohování PET lahví v ČR 
– ano či ne?
Historie zálohování PET lahví v ČR
V minulosti (90. léta) již byly PET lahve v ČR zálohovány (1,5 l - Coca-Cola, Pepsi Cola), ale  
bylo od toho upuštěno. Ministerstvo životního prostředí připravovalo v roce 2009 návrh 
zákona (ministr Martin Bursík), který však nebyl realizován. Mezi velmi aktivní kritiky 
zavedení záloh tehdy patřilo České sdružení pro obaly a životní prostředí, Svaz mine- 
rálních vod, Svaz výrobců nealkoholických nápojů a Potravinářská komora ČR. Mnoho 
analytických materiálů pak zajišťovala společnost EKO-KOM, a.s. V médiích bylo v této 
souvislosti zmiňováno, že na základě studie není pro zavedení záloh na PET lahve a další 
obaly důvod. Se zavedením záloh na PET lahve a plechovky nesouhlasil např. ani Svaz 
obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by tato povinnost výrazně zkomplikovala 
život zejména malým obchodníkům: „Byli by nuceni vynakládat finanční prostředky na 
sběr prázdných nápojových obalů, a to buď zakoupením automatu, či najmutím další 
pracovní síly.“

Celá diskuze roku 2008-2009 skončila faktickou společen- 
skou dohodou, že výsledků podobných, jako dává zálo-
hový systém, se dosáhne spoluprací nápojového průmyslu  
s obcemi a odpadovými firmami na intenzivním tříděném 
sběru plastů. Této dohodě byly přizpůsobeny investice 
odpadových firem, měst a obcí do infrastruktury tříděného 
sběru, sběrových nádob, svozové techniky i dotřiďovacích 
zařízení. Když by se naopak zálohy před deseti lety zavedly,  
tak by byly investice do infrastruktury prováděny zcela 
jinak a také by se jinak organizoval tříděný sběr. Ale tak-
to byla infrastruktura v celém řetězu nakládání s odpady 
vytvořena na téměř dvojnásobný objem tříděného sběru 
(plastů), než by byla potřebná, kdyby v něm nebyl záloho-
vaný nápojový PET. Část této infrastruktury byla budována 
s použitím dotací z operačních programů, kde u některých 
dosud platí podmínky udržitelnosti, zejména v množství 
vytříděného plastu. Takže hrozí i přímý finanční dopad 
vracením dotací, které by nečekaným krokem části nápo-
jového průmyslu, pokud by byl podpořen státem, mohly 
být znehodnoceny.

Legislativa Evropské unie

Návrh směrnice o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí (ze dne 28. 5. 2018) nastoluje 
požadavek na míru tříděného sběru nápojových plastových 
lahví na jedno použití (PET lahví). Návrh směrnice uvádí, 
že členské státy mohou tohoto cíle dosáhnout zavedením 
zálohových systémů nebo stanovením cíle pro tříděný sběr 
pro příslušné systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. 
Aktuálně se dne 19. prosince 2018 zástupci Evropského parla-
mentu a Rady Evropské unie při projednávání návrhu směrnice 
dohodli na nižším cíli pro tříděný sběr nápojových lahví, a to 
77 % k roku 2025 (90 % pak k roku 2029). Původní cíl obsažený  
v návrhu směrnice byl přitom 90 % k roku 2025. Dohodu bude 
muset ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada.
 
Zahraniční zkušenosti

V některých evropských zemích funguje systém zálohování 
PET lahví i plechovek. Zálohované PET lahve mají třeba  
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v Dánsku nebo Německu. Nově v tomto roce schválili zálo-
hy na veškeré nápojové lahve a plechovky v Anglii. 
V Německu jsou lahve zálohované, takže se jich vrací 
plných 98 %, platí záloha 0,25 eura (necelých sedm korun). 
MŽP však v této souvislosti v médiích uvádělo, že „případ 
Německa je jediným v Evropě, kdy se zálohování PET lahví 
zavedlo již v době existence systému kontejnerového sběru 
odpadů z obalů. Motivem k jeho zavedení v Německu byla 
snaha o zvýšení prodeje nápojů v opakovaně použitelných 
obalech, což se paradoxně nepodařilo. Za 15 let fungování 
tohoto systému mají Němci návratnost jednocestných PET 
lahví vyšší než 90 procent, což je určitě dobrý výsledek.  
K tomu je však třeba doplnit, že se jedná pouze o PET lahve. 
Naopak třídění, a tedy i recyklace všech odpadních plastů 
měla v Německu spíše sestupnou tendenci.“ 
Na Slovensku by měl v lednu 2019 vzniknout legislativní 
návrh, kterým bude zavedené zálohování plastových  
a kovových nápojových obalů a bude řešit rovněž otázku 
„správce zálohového systému“.

Současná situace v ČR

V současné době jsou PET lahve sbírány v rámci tříděného 
sběru v obcích. Obce dostávají od autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s. (EKO-KOM), za vytříděné obalové 
odpady finanční odměny. 
EKO-KOM, v současné době prezentuje v médiích, že ČR do-
sahuje již 82 % třídění nápojových PET obalů.  
Projekt, který má vyhodnotit a zefektivnit systém sběru  
a recyklace PET lahví zavedením záloh, prosazují Karlovarské 
minerální vody, které jsou rovněž hlasitým zastáncem zave-
dení záloh. Tato společnost si k dané problematice zadala 
analýzu u Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN, Soňa 
Jonášová) . Ministerstvo životního prostředí ještě počátkem 
roku 2018 podle vyjádření do médií považovalo zavedení 
zálohového systému na PET lahve za nesystémový prvek. 
V současné době už ministerstvo svůj postoj neformuluje 
tak jednoznačně. Ministerstvo čeká na výsledky chystané 
analýzy Institutu Cirkulární Ekonomiky (podle veřejných 
příslibů INCIEN měla být analýza k dispozici v listopadu, či 
prosinci 2018, nyní se dle neformálních informací očekává 
spíše v únoru 2019). Analýza INCIEN má obhájit vhodnost 
zavedení záloh na PET lahve v ČR. Ministerstvo na základě 
očekávané analýzy zváží možnost zavedení zálohování PET 
lahví, případně plechovek. Má se jednat o zálohování jed-
nocestných, nikoliv opakovaně použitelných, PET lahví. 
 

Pozitiva, negativa a doplňující komentáře 
z praxe k zavedení zálohování pet lahví 
v ČR

POZITIVA:
• Zálohování PET lahví je spojeno s vysokou procentuální 

úrovní jejich sběru.
• Zálohování je podle jeho zastánců cesta i k vyšší míře 

recyklace PET lahví. Recyklační průmysl v porovnání  
s ostatními plasty jeví o PET lahve největší zájem. 

• Ekologové rovněž uvádějí argument, že část spotřebitelů 
by mohla záloha a komplikace s ní spojené odradit od 
nákupu nápojů v PET lahvích úplně.

• Některé povinné osoby v rámci současné tzv. „autorizo-
vané obalové společnosti“ opakovaně kritizují dosavad-
ní monopolní systém plnění povinností sběru a využití 
obalů a chtějí jeho změnu. Zavedení zálohového systému 
může pro některé z nich být rozumnou volbou.

NEGATIVA: 
• Zálohování PET lahví by znamenalo pro spotřebitele 

zkomplikování současného způsobu třídění odpadů 
(skladování PET lahví doma, přitom síť kontejnerů 
je v současné době velmi hustá a snadno dostupná  
a spotřebitel je na stávající systém třídění navyklý). Aby 
automaty mohly lahve identifikovat, bude velmi prav- 
děpodobně nutné, aby byla lahev vložena „nedeformo-
vaná“, což představuje problém pro spotřebitele při skla- 
dování lahví a manipulaci s nimi.

• Obchodníci budou muset investovat značné částky do 
automatů, zaměstnanců i prostor pro skladování lahví. 
Náklady samozřejmě bude představovat i např. doprava 
PET lahví na třídící linky či do zpracovatelských zařízení. 
Zvláště v případě malých obchodníků by zálohování 
způsobilo značné potíže, jak již dříve komentoval Svaz 
obchodu a cestovního ruchu. 

• Hrozí riziko, že pokud budou PET lahve spotřebitelé kvůli 
finanční motivaci nosit zpátky do obchodu, sníží se mo-
tivace třídit ostatní plastové odpady. Tím by došlo k osla- 
bení současného osvědčeného systému třídění všech 
druhů plastů (a nejen plastů), který má v ČR velmi dobré 
výsledky a také k omezení možnosti splnit evropské re-
cyklační cíle pro komunální odpady. 

• Zálohový systém se má týkat pouze jednocestných (ni-
koliv opakovaně použitelných) PET lahví. Přitom PET 
lahve, které se v zálohovém systému vyberou, skončí ve 
stejném recyklátu jako PET lahve ze žlutých kontejnerů  
v obcích. Faktická ekologická přidaná hodnota zálohového 
systému PET v podmínkách ČR tak není příliš zřejmá. 

• Pokud by PET lahve místo ve žlutých kontejnerech 
obecních systémů končily na základě zálohy u obchod-
níků, poškodilo by to v konečném důsledku finančně 
obce (nebudou dostávat finanční odměny za vytříděné 
obalové PET odpady). Obcím se pak třídění plastů 
nebude finančně vyplácet. Zavedení systému zálohování 
by převedlo PET lahve ze žlutých kontejnerů v obcích 
do jiného odpadového toku, který je i jinak financován. 
Doplatil by na to dosavadní systém tříděného sběru v ČR  
a jeho účastníci.

• I MŽP uvádí argument, že „PET lahve pro svou atrak-
tivitu po dotřídění do značné míry financují recyklaci 
dalších plastů, které jsou méně zajímavé jak po stránce 
ekonomické, tak i technologické. Dá se tedy očekávat, 
že by zavedení záloh na PET lahve prodražilo nakládání  
a recyklaci ostatních plastů. To by mělo negativní eko-
nomický dopad na dotřiďovací linky i na obce“. Ve svém 
důsledku by to logicky mělo i negativní dopad na cíle  
evropského balíčku oběhového hospodářství.
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• Negativní zásah do ekonomiky fungujících zařízení pro 
nakládání s odpady, zejména dotřiďovacích linek a zpra-
covatelských zařízení. Zavedení zálohového systému se 
dotkne i svozových společností.

• Při efektivním fungování dosavadního sběru PET lahví  
v ČR, který dle EKO-KOMu dosahuje aktuální hodnoty cca 
82%, a s ohledem na ekonomickou hodnotu samotného 

PET a s tím spojený prakticky nejvyšší zájem o jeho re-
cyklaci v porovnání s ostatními plasty, nedává zálohování 
specificky PET lahví z hlediska potřeby zefektivnění re-
cyklace plastů jako celku, v ČR žádnou logiku. 

• Nevyřešená otázka „správce zálohového systému“ (zda pů-
jde o AOS apod.) + otázka nákladů spojených s obsluhou  
systému.
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ZDROJE
https://www.finance.cz/zpravy/finance/244956-blaha-zalohy-na-pet-lahve-nyni-nejsou-na-poradu-dne/
https://www.novinky.cz/ekonomika/483133-zalohovane-pet-lahve-jsou-opet-na-poradu-dne.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/483133-zalohovane-pet-lahve-jsou-opet-na-poradu-dne.html
https://hobby.idnes.cz/trideni-odpadky-5plus2-0us-/hobby-domov.aspx?c=A181207_114030_hobby-domov_bma 
https://www.zalohujme.cz/
Předběžné výsledky prezentované INCIEN zde:
https://www.e15.cz/domaci/marna-snaha-petina-vytridenych-pet-lahvi-skonci-na-skladce-1347016
https://www.novinky.cz/ekonomika/468044-zalohovat-pet-lahve-ministerstvo-je-proti.html
https://ekonomika.idnes.cz/pet-lahev-plast-odpad-recyklace-trideni-fc1/ekonomika.aspx?c=A181218_202424_ekonomika_mato

Doplňující komentáře z praxe svozových
a zpracovatelských firem

• Společnost INCIEN se cíleně zabývá výhradně PET lahve-
mi pro potravinářské účely (minerální, stolní vody, nápo-
je…). Projekt neřeší ostatní duté obaly PET vůbec (prací, 
mycí prostředky, hygiena, apod.).

• V dané oblasti již recyklace dlouhodobě probíhá, je do-
statečná kapacita recyklačních linek provozovaných pří-
mo na území ČR včetně přímé vazby na zpracovatele re-
cyklátu lokalizované taktéž přímo v ČR (PES vlákna, PET 
páska, apod.). Tento druh plastového odpadu naopak již 
nyní vykazuje všechny atributy oběhového hospodářství 
v plném souladu s normami EU.  

• Svozové firmy neodmítají tento druh materiálu (PET 
lahve) pro recyklaci. Naopak o tuto komoditu dlouhodobě 
jeví zájem, včetně trvalých a pravidelných dodávek.

• Svozové firmy již nyní spolupracují i s obcemi a městy, 
které se rozhodly separovat plasty přímo na svých 
sběrných/separačních dvorech. PET je svážen do zpraco-
vatelských zařízení za účelem recyklace.

• Zjednodušeně řečeno, při zavedení zálohového systému 
se s vysbíraným materiálem stane to samé jako nyní, tedy 
bude nadrcen, mechanicky, případně tepelně upraven 
a připraven jako vstup pro další využití. Z hlediska re-
cyklace tedy není při zavedení záloh žádná přidaná hod-
nota v rámci nakládání s daným materiálem. Bude se dít 
prakticky to samé co nyní, jen to bude zajišťovat někdo 
jiný a bude to mimo obecní systémy, které z toho dopo-
sud mají objektivní užitek.

• Podstatným faktem hovořícím v neprospěch zavedení záloh 
specificky na PET lahve je skutečnost, že PET lahve tvoří reál-
ně tu nejméně problematickou část v komoditě plasty, která 
jako celkem spadá do potřeby plnění evropských recyklačních 
cílů vztažených ke komunálním odpadům (barevné fólie, směs  
ostatních plastů = tvrdoplast, PET chemie, apod.). Opatření  
„zavedení záloh na PET lahve“ tak v širším kontextu potře-
by splnění evropských recyklačních cílů v ČR postrádá sys-
témovou logiku. 

Závěr
Negativa možného zavedení zálohového systému na jedno-
cestné PET lahve (případně též plechovky), který prosazu-

je INCIEN (Soňa Jonášová) a Karlovarské minerální vody, 
převažují nad možnými pozitivy. V ČR dnes velmi dobře 
funguje zavedený systém třídění v obcích, jehož účinnost 
je 82 %. ČR je v množství vytříděných obalových odpadů 
na špici členských států EU. Chystaný nový cíl v návrhu  
evropské směrnice, tedy 77 % odděleně sebraných PET lah-
ví k roku 2025, je v současné době již plněn. 
Připravovaného navazujícího evropského cíle 90 % k roku 
2029 by patrně bylo možné dosáhnout větší motivací lidí ke 
třídění, např. tím, že dojde ke zkrácení donáškové vzdále-
nosti ke kontejnerům, tedy dalším zahuštěním sběrné sítě, 
případně širším zavedením tzv. door to door systémů. 
Jak k tomu uvádí EKO-KOM, a.s.: „Cíle evropských směrnic  
o odpadech, včetně návratnosti 90 % PET nápojových 
obalů, je podle našich analýz možné splnit kombinací sběru 
a dotřídění odpadů.“
Naopak možné zavedení zálohového systému by mohlo  
v konečném důsledku negativně ovlivnit dosavadní dobře 
fungující systém třídění odpadů v obcích. De facto by 
opatření v podmínkách ČR reálně mohlo působit proti 
potřebnému navyšování separace a recyklace plastů jako 
celku a tedy proti naplňování cílů a myšlenek evropského 
balíčku k oběhovému hospodářství. Zavedení zálohového 
systému by rovněž zbytečně komplikovalo situaci obchod-
níkům. Ekonomicky negativně by opatření rovněž zasáh-
lo obce a také zařízení k nakládání s odpady (dotřiďovací 
linky, zpracovatelská zařízení). 
Po zvážení pro a proti je třeba konstatovat, že pro zavedení 
zálohového systému (prosazovaného ze strany INCIEN) ne-
jsou v současné době v ČR převažující objektivní důvody.

Pozice ČAOH

ČAOH podrobně diskutovala možnosti zavedení zálo-
hového systému na PET lahve v ČR na své valné hromadě 
dne 27. 11. 2018. Jednoznačným výstupem z této odborné 
diskuze byla široká/konsensuální shoda členů ČAOH na 
závěru, že ČAOH nesouhlasí se zavedením systému zálo-
hování PET lahví v ČR.

TEXT Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH (Česká asociace 

odpadového hospodářství)   FOTO Depositphoto
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Dokonale čisté zplyňování 
vám dovolí vyrobit energii 
z jakéhokoliv odpadu.

Zplyňování není spalování. Na rozdíl od spalování, při plazmovém zplyňování nevzni-
kají žádné nežádoucí emise ani škodliviny.
Vlivem extrémních teplot jsou komplexní sloučeniny rozloženy na jednotlivé atomy,  
ze kterých pak vzniká syntézní plyn využitelný jako palivo nebo surovina pro další 
využití.
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-Co vše jde z recyklovaného plastu 
vyrobit, vytvořit a k čemu lze takový 
materiál využívat?

Konkrétní směřování technologie je vždy dáno charakterem 
odpadů, jeho energetickou hodnotou, vlhkostí a dalšími fak-
tory, které nám určují, jaký je nejlepší možný způsob využití 
odpadů. 

„U odpadních plastů se zabýváme tou částí plastů, které 
jsou nerecyklovatelné a jedná se vlastně o výmět ze sepa-
račních linek, který zbude po vytřídění recyklovatelných plas-
tů. I tento materiál je však naší technologií materiálově 
využitelný a my jsme schopni pomocí technologie plaz-
mového zplyňování z tohoto odpadního materiálu vyrobit 
vodík, který lze následně použít v chemickém průmyslu, 
potravinářském průmyslu, ale i například jako palivo pro 
palivové články, které vyrábějí elektrickou energii pro 
elektromobily. Syntézní plyn, který vzniká zplyněním 
odpadních plastů, je pro nás základní surovinou, ze které 
můžeme vodík vyrábět standartními cestami používanými 
v průmyslu. Vodík však není jedinou možnou koncovkou 
ze syntézního plynu, další možností je i výroba metanolu 
z odpadních plastů,“ uvádí Grischa Kahlen, ze společnosti 
Millenium Technologies.
 

Likvidace nebezpečných látek
 

První prototyp, který bude připraven ke komerčnímu použití, 
je orientován čistě na bezpečnou likvidaci. Jedná se o kontej- 

nerovou jednotku s plazmovým reaktorem, která je určena pro 
bezpečnou likvidaci pesticidů a jiných nebezpečných látek. 
Toto kontejnerové provedení je možné přivést na místo výsky-
tu těchto nebezpečných odpadů tak, aby nebylo nutné tyto 
odpady převážet.

Dalším prototypem je reaktor na energetické využití 
čistírenských kalů, kde je poptávka po takovém řešení dána 
změnou legislativy na evropské úrovni a situací, kdy již nebude 
možné využívat čistírenské kaly jako hnojivo tak, jak tomu bylo 
dříve. Samotná Česká republika ročně vyprodukuje přes 200 tis 
tun sušiny čistírenských kalů, problém čistírenských kalů ale řeší 
celá EU a tak je pro nás potencionální trh daleko větší.  

„Velkou budoucnost vidíme rovněž v další připravované 
aplikaci naší technologie, která bude materiálově využívat 
nerecyklovatelné odpadní plasty, které v současné době končí 
na skládkách a ve spalovnách. Zde bude naše technologie 
umožňovat výrobu vodíku, či metanolu z těchto odpadních 
plastů a nabídne tak smysluplné materiálové využití tohoto 
odpadu.  

Další řešení budou následovat dle požadavků trhu, v bu- 
doucnosti, po přijetí zákona o odpadech v novém znění doj-
de k definitivnímu stanovení konce skládkování komunálních 
odpadů v České republice, vidíme rovněž prostor pro konkrétní 
řešení reaktoru na plazmové zplyňování komunálního odpadu. 
Zde plánujeme, že se bude jednat o energetické využití toho-
to odpadu a výrobu elektrické a teplené energie,“ vysvětluje 
Grischa Kahlen.
Technologie plazmového zplyňování je moderní a nová 
technologie a její vznik je dán poptávkou po šetrných  
a efektivních řešeních nakládání s odpady. Dříve, kdy bylo 
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absolutně „normální“ odpad vozit na skládky, tak zde žád-
ná poptávka po takovém řešení nebyla. Tato situace se ale 
rapidně změnila a s poptávkou po bezodpadovém a životní 
prostředí neohrožujícím řešení zde také přicházejí moderní 
technologie, které umějí odpad energeticky, nebo ma-
teriálově využít. Mezi takovéto technologie rozhodně patří 
i technologie plazmového zplyňování. Základem však musí 
být, že se při aplikaci takových řešení nesmí jednat o neeko-
nomická řešení, která jsou závislá na dotacích, která nemají 
dlouhou životnost.

 „Z tohoto důvodu je naší prioritou, abychom trhu nabízeli 
řešení, která jsou ekonomicky návratná a to je také důvodem 
proč je o naši technologii plazmového zplyňování zájem,“ hod-
notí Grischa Kahlen.

 Čisté oceány od plastu
 
Odpadní plasty v oceánech jsou velký problém současného 
světa. Je zde nutné zdůraznit, že hlavní prioritou musí být to, 
aby se do moří prostřednictvím řek, a to hlavně v Asii ne-
dostávaly žádné nové plasty. S plasty, které již v moři jsou, 
si musíme samozřejmě rovněž poradit, zde nám však mo-
hutně pomáhá samotné moře. Naše technologie je jednou z 
cest využití plastů, které jsme schopni v řekách a na mořích  
z vody odstranit. 

„Plánujeme například mobilní řešení technologie plaz-
mového zplyňování na lodi, která by přímo na moři, či v ústí 
řeky, tedy na místech, kde se plasty z vody budou odstraňo-
vat, tyto plasty přeměnila na metanol, který by se jednou za 
čas odvezl na břeh a tam vyložil. Je to podle nás smysluplnější 

než vylovené plasty v lodích vozit pro jejich další zpracování na 
pevninu. Jedná se nám hlavně o uhlíkovou stopu takovéhoto 
počínání, jelikož v případě, že budete vozit plasty, tak budete 
hlavně vozit vzduch. Dalším faktorem, který podporuje takové-
to řešení je skutečnost, že vyrobený metanol může zároveň 
sloužit i pro pohon lodí, které budou plasty sbírat a převážet. 
V této oblasti jsme již navázali první kontakt se holandskou 
společností „The Ocean cleanup“ která již úspěšně testuje sběr 
plastů v deltách řek a rovněž v mořích.“
 

Na čí straně je zákon
 
„Přijetí zákona o odpadech je pro nás velice důležitý krok,  
jelikož konečně stanoví pravidla, kterými se tato branže bude 
v příštích letech řídit. Je nutné zakotvit konec skládkování  
a rovněž stanovit priority pro nakládání s odpady. Připravo-
vaný zákon s technologií plazmového zplyňování počítá jak  
v oblasti energetického, ale i materiálového využívání odpadů.  
Z tohoto hlediska to pro nás bude znamenat jistě potvrzení 
toho, že naše technologie jde správným směrem. Pro náš 
úspěch však budeme muset umět nabídnout trhu nejen envi-
ronmentálně šetrná, ale i ekonomicky realizovatelná řešení a na 
tom v současné době intenzivně pracujeme,“ uzavírá Grischa 
Kahlen.

Zdroj:  Millenium Technologies   

TEXT Red.  FOTO Millenium Technologies, Depositphotos
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Díky tomu se mohou dosud nevyužité 
nebo nepříliš efektivně využité ma-
teriály, jako vzduchem chlazené vyso- 
kopecní strusky, ocelářské strusky, gra- 
nulované vysokopecní strusky, stabi-
lizáty vedlejších produktů spalování 
tuhých fosilních paliv nebo některé typy 
minerálních odprašků či další, dočkat 
efektivnějšího zužitkování. Při něm 
tak dojde ke značnému šetření neob-
novitelných přírodních zdrojů a sní- 
žení environmentální zátěže.
 „Nová komplexní a inovativní tech-
nologie zpracování umožní podstatné 
zvýšení využitelnosti průmyslových 

odpadů. Úspěšné řešení projektu při-
nese také snížení environmentální 
zátěže v regionu Moravskoslezského 
kraje a umožní efektivní využití práce 
a energie do materiálu již vložených.“ 
vysvětlil Petr Konvalinka, předseda TA 
ČR.

Jak se tato problematika řešila do-
sud a v čem je to nové řešení zejména 
lepší? Určitá část těchto materiálů se 
prodává jako produkty s nízkou přida-
nou hodnotou pro další zpracovatele. 
Část těchto materiálů, vzduchem chla- 
zené vysokopecní/ocelárenské strusky, 
nebo odprašky ze zpracování přírod-

ního či umělého kameniva jsou bez  
užitku ukládány na deponie. Nová řešení 
spočívají v tom, že se alespoň část těch-
to materiálů využije pro výrobu součástí 
klasických či alternativních, environ-
mentálně šetrnějších pojiv, případně 
dalších produktů, jakými jsou abrazi-
va pro otryskávání nebo mikrofille- 
ry pro vybrané typy stavebních hmot 
s vysokou přidanou hodnotou, kde se 
využívá specifických morfologických 
vlastností zrn těchto materiálů a také 
specifických možností homogenizace  
a mechanické aktivace těchto mate- 
riálů ve vysokorychlostních mlýnech.  

Výzkumníci vyvíjí novou 
technologii zpracování a využití
anorganických průmyslových 
odpadů
Ověřit a vybrat ty nejlepší postupy zpracování anorganických odpadů a vedlejších 
produktů vybraných odvětví průmyslové výroby na produkty s vysokou přida-
nou hodnotou si vzali za své výzkumníci z ECOCOAL Slag Handling s.r.o. v Ostravě,  
FF Servis, spol. s.r.o. v Praze a Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Výsledkem výzkumu 
bude ověření možností výroby mikrofillerů (mikroplniv), hydraulických pojiv kla-
sických i alternativních, či filtračních materiálů pro filtraci vody a abraziv prostých vol-
ného SiO2 pro otryskávání. Umožní ale i přípravu kompozitních směsí využitelných 
například pro lineární 3D tisk a další progresivní technologie využitelné ve staveb-
nictví. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpořila projekt bezmála deseti miliony 
korun z Programu EPSILON.

Vysokopecní struska - kamenivo frakce 0-8 mm Vysokopecní struska - kamenivo frakce 16-32mm Vysokopecní struska - kamenivo frakce 0-90 mm

FOCUS FM
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Tekutá struska detail

Klopení vysokopecní strusky
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Výsledky projektu uvedou na trh kva- 
litnější a také cenově dostupnější pro-
dukty, zejména alternativní stavební 
pojiva, aktivní mikrofillery a jemno- 
zrnné kompozitní směsi, které mohou 
zvýšit množství stavebních projektů 
a napomoci i rozvoji nových progre-
sivních technologií, jako je například 
lineární 3D tisk budov nebo prefabriko-
vaných prvků libovolných tvarů.

„Projekt je rozložený do čtyř etap,  
z nichž každá trvá jeden rok. V první etapě 
jsme provedli odběry a rozbory vstupních 
materiálů a připravili zařízení pro jejich 
zpracování. Ve druhé etapě zpracujeme 
upravené vzorky v laboratořích a ve třetí  
a čtvrté etapě se pustíme do poloprovoz- 
ního ověření technologie. Vše dokončíme  
v roce 2022,“ uvedl Marek Malohlava z firmy 
ECOCOAL Slag Handling s.r.o.

Základem technologie bude zpra-
cování anorganických odpadních ma-
teriálů pomocí kombinace klasických 
a zcela nových postupů, jako jsou me-
chanické, respektive mechano-chemické 
aktivace. Jednou z jejích prvních aplikací 
je výroba stavebního pojiva "DASTIT®", 
které je již řadu let vyráběné pomocí me-
chanické aktivace ve vysokorychlostních 

mlýnech na bázi popelů fluidního spal-
ování fosilních paliv.  Ale existuje řada  
dalších aplikací mechanické, (mechano- 
chemické) aktivace látek, například  
vstupních surovin pro lisování dřevo- 
vláknitých desek, plniv (fillerů) pro výro-

bu vstřikolisovaných výrobků na bázi  
termoplastů, úprava a dílčí aktivace pry- 
že z odpadních pneumatik atd.

Zdroj: cocoal.cz, tacr.cz   

TEXT Red.  FOTO Ecocoal Slag Handling, s.r.o.
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Granulace - odlívání tekuté strusky

Granulát deponie



Pozvánka na konferenční seminář 
ÚDRŽBA pro TOP manažery 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2020 pořádaný 
Českou společností pro údržbu ve spolupráci s Technickou fakultou ČZU, Svazem chemického 

průmyslu ČR a Sdružením automobilového průmyslu ČR pod mediální záštitou časopisů  
Řízení & údržba průmyslového podniku a Facility manager.

Cílem je poskytnout vrcholovým manažerům informace z oblasti Efektivnosti aplikace Průmyslu 4.0 
do managementu údržby. K danému tématu vystoupí řada odborníků z oblasti údržby, 

diagnostiky a prediktivní údržby z Čech i zahraničí.

Půjde o přední odborníky z automobilového průmyslu a dalších odvětví průmyslové činnosti. Nebudou chybět 
přednášky pracovníků poradenských a konzultačních firem včetně pracovníků univerzit. Pozornost bude věnována 

novým požadavkům na Údržbu 4.0, technickou diagnostiku, spolehlivost, informační systémy zaměřenými 
na zpracování dat z diagnostiky a monitorování technického stavu, aplikaci Internetu věcí v oblasti údržby. 

Vynechány nebudou ani nové požadavky na kompetence a zejména znalosti a dovednosti pracovníků v údržbě. 
Posláním konferenčního semináře je též vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z uvedené oblasti.

Pro koho je seminář určen?
Obsah semináře je určen pro vrcholové manažery, tj. ředitele společností, výrobní a technické ředitele, 

asset manažery, diagnostiky, manažery, plánovače a techniky preventivní údržby se zaměřením 
na Údržbu 4.0 a další pracovníky na úseku řízení majetku a jeho údržby, především z průmyslových organizací.

www.udrzba-cspu.cz

1. a 2. dubna 2020
Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice  |  www.zamek-liblice.cz  

 

Setkání vrcholových manažerů k problematice
„Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
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Konica Minolta se kromě jiného věnuje přes 20 let 

zpracování obrazu. Od obyčejného skenu přes strojové 

čtení, analýzu a porozumění obsahu dokumentu nebo 

fotky se společnost díky rozvoji technologií přesunula 

k dodávání kamerových systémů, videoanalytiky 

a aplikací pro počítačové vidění. Během této doby získala 

skutečně expertní znalosti, které promítá do nabízených 

zákaznických řešení.  

Základními stavebními prvky jsou kamery Mobotix, 

které se vyznačují vynikající kvalitou obrazu nejen 

rychle se pohybujících objektů, ale i za zhoršených 

světelných a povětrnostních podmínek.

Vjezdy Logistika oFF grid 
řešení

VideoanaLytika

terMÁLní kaMery  
s radioMetrií

PeriMetr

Vnitřní Prostory 
– bezPečnost

s jakýMi  
řešeníMi  
kaMeroVých 
systéMů  
uMíMe PoMoci?

INTELIGENTNÍ 
KAMEROVÁ 
ŘEŠENÍ

Více informací  

naleznete  

na našich stránkách

konicaminolta.cz


