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Březen, za kamna 
vlezem? Anebo 
konečně vylezem?
Sněhu jsme si pro letošek užili až dost… Děti se vyřádily, lyžaři si
důkladně protáhli kostry i na tuzemských svazích, vlekaři a maji-
telé horských chat si vylepšili finanční bilanci, obchodníci vypro-
dali zásoby lopat, hrabel i škrabek na led a posypové materiály
mizely podstatně rychleji než (ne)tající sníh. Správci komunikací
se s bílou nadílkou vyrovnali porůznu (ostatně každý s tím máme
za poslední týdny nějakou zkušenost). Zeptali jsme se za vás, jak
fungoval úklid sněhu v Praze 6 a jak pracují v Komwagu.
Dlouhá zima možná zaskočila majitele a správce bytových i kance-
lářských objektů nečekanou spotřebou tepla. Nicméně podle ně-
kterých klimatologů nebyla letošní zima nijak výjimečná, vždyť se
prý blíží další doba ledová. Takže už teď je třeba se připravovat na
příští zimu… Příležitost k tomu byla na únorovém veletrhu Aqua-
-Therm v Nitře a úspory energií budou samozřejmě jedním ze stě-
žejních témat letošních Stavebních veletrhů v Brně. A pokud máte
na firemním parkovišti zavedený plyn a nějaké místo navíc, můžete
se zamyslet nad využitím pevných palivových článků k vytápění…
Dlouhé zimní večery a noci, mnohdy i časná rána jsme si v únoru zpes -
třovali sledováním televizních přenosů z olympiády. Vancouver získal
různá nej – ať už jako dějiště zimních olympijských her s nejnižší nad-
mořskou výškou nebo jako místo s nejpřísnějšími kritérii na ekologické
zpracování odpadu. Mimochodem, víte, že i olympijské medaile byly
vyrobeny z recyklovaného elektroodpadu?
A kdybyste už teď přemýšleli, co budete dělat na začátku června,
můžete si naplánovat cestu do Madridu na konferenci EFMC 2010.
Tou dobou tam bude určitě dost tepla a sluníčka!

Příjemné jaro přeje redakce
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Úspěšný start projektu
Šumavská Brno
V lednu 2010 odstartoval nový projekt divize
Morava společnosti AB Facility – komplexní
správa administrativního areálu Šumavská
v Brně. Stravovací provoz pro AB Facility řeší
společnost Aramark, která ve spolupráci s AB
Facility kuchyni a jídelnu rekonstruovala, 
a 4. ledna 2010 se uskutečnilo slavnostní ote-
vření. AB Facility v areálu zajišťuje technic-
kou správu objektu, dodávku energií a médií
(ve spolupráci se společností Energ), úklid
společných prostor (ve spolupráci se společ-
ností Nový úklid), ostrahu objektu, podatelnu
a další technicko-administrativní služby.

Cleverlance Group 
posiluje pozici
Z divize bezpečnosti Cleverlance Group se
stala organizačně samostatná obchodní jed-
notka Security Services. Hlavním důvodem
této organizační změny bylo 100% navýšení
loňského obratu za bezpečnostní služby a re-
álný plán stejného růstu i na letošní rok. Se-
curity Services nabízí služby v oblasti bezpeč-
nosti IT od zajištění bezpečnosti v rámci vývoje
přes implementaci do IS až po testování. Za-
měřuje se na české a slovenské zákazníky
z bankovního sektoru a telekomunikací 
a začíná se orientovat i na rakouský trh. 
Společnost Cleverlance se rovněž podílela na
vývoji nové verze internetového bankovnictví
Komerční banky (KB), která byla uvedena
v listopadu 2009. Nová verze obsahuje úpra -
vy, které klientům přinášejí zejména změny
související s nařízením EU – Payment Servi-
ces Directive – a další vylepšení různých
funkcí. Mezi nejdůležitější kanály interneto-
vého bankovnictví KB patří jeho dvě varianty
– Mojebanka a Profibanka. Spolupráce Cle-
verlance a KB v oblasti IT začala již v roce 2001.

Společnost IDS Scheer
představila ARIS 
MashZone 1.0 
Nejnovějším přírůstkem portfolia IDS Scheer
je nástroj ARIS MashZone, který umožňuje
i uživatelům-neodborníkům vytvářet pružně
a interaktivně Management Dashboards (tzv.
MashApps). Tato schopnost usnadní každo-
denní potýkání se s problémy, jako je inte-
grace a interaktivní vizualizace dat z velikého
množství zdrojů, a zpřehlední vztahové struk-
tury firmy. Prostřednictvím ARIS MashZone
nyní mohou uživatelé bez zvláštních počíta-

čových dovedností kombinovat zdroje dat,
analyzovat data a vizualizovat je v podobě
atraktivních MashApps. Díky využití Web 2.0
technologií se mohou MashApps sdílet a dál
rozvíjet ve spolupráci s kýmkoli z podniku.
ARIS MashZone přemosťuje proluku mezi
statickými tabulkami a nepružnými reporty
na jedné straně a na straně druhé potřebou
grafického, interaktivního a snadno srozumi-
telného, přehledného pracovního prostředí,
které představují řídicí panely (dashboards).
Uživatelé tedy na své reporty už nemusejí če-
kat a zátěž IT oddělení výrazně klesá. Propo-
jení interních dat s veřejně přístupnými zdroji
dat a webovými službami (jako jsou ekono-
mické statistiky, demografické a geografické
informace) přináší další cenné nové pohledy
a představují tak solidní základ pro podnika-
telská rozhodnutí. 

Pouliční osvětlení 
ekologicky, ekonomicky
a efektivně
Společnost OSRAM nabízí prostřednictvím
modulu Streetlight Advanced účinné a mo-
derní řešení technického i dekorativního po -
uličního osvětlení. Díky LED technologii spo-
třebuje Streetlight Advanced podstatně méně
energie než klasické žárovky. Robustní modul
umožňuje osvětlení, které neoslňuje, a záro-

veň nabízí jednoduchou údržbu. Vyznačuje
se standardizovanými konektory i rozměry.
Oproti rtuťovým výbojkám uspoří diodový
modul Streetlight Advanced třetinu energie.
Světelná účinnost až 60 lm/W navíc předsta-
vuje ekologicky udržitelné řešení pro města
a obce. Modul tvoří LED diody, čočka a re-
flektor. Moduly lze jednoduše a bez použití
jakéhokoli nářadí nasadit na stávající patici.
Svítidlo není třeba vyměňovat ani nijak upra-
vovat, neboť rozměry diodových modulů
Streetlight Advanced se nebudou měnit. Mi-
mořádně dlouhá životnost – až 50 000 hodin
ve svítidle s patřičným chlazením – umožňuje
nízké náklady na údržbu. Kromě vysoké účin-
nosti a dlouhé životnosti patří k výhodám

LED technologie v rámci pouličního osvětlení
také směrové světlo. LED diody totiž šíří
světlo pouze směrem potřebným na plochu,
kterou je třeba osvítit. Výsledkem je ideální
osvětlení vozovky nebo chodníku, které vy-
hovuje daným normám. 

Nový telekomunikační
balíček EU
V listopadu loňského roku byl dokončen le-
gislativní proces schvalování revidovaného
regulačního rámce pro sítě a služby elektro-
nických komunikací. Ministerstvo průmyslu
a obchodu chce zavést telekomunikační balí-
ček, který mění původních pět směrnic tak,
aby byla legislativa určující mantinely pro
elektronickou komunikaci co nejstabilnější.
Zákon o elektronických komunikacích totiž
prošel za posledních pět let patnácti noveliza-
cemi. Nová legislativa přinese zásadní změny
pro telekomunikační operátory i pro jednot-
livé spotřebitele. Český telekomunikační úřad
například získá pravomoc stanovit minimální
požadavky na kvalitu služeb s cílem zabránit
zhoršení kvality, zamezit překážkám provozu
v síti a odstranit jeho zpomalování. Pro spo-
třebitele bude novinkou, že první smlouva
uzavřená mezi ním a operátorem nebude
smět přesáhnout 24 měsíců a operátor bude
muset uživateli vždy nabídnout možnost uza-
vřít smlouvu na 12 měsíců. Dojde i k lepšímu
zajištění bezpečnosti osobních údajů; její na-
rušení bude operátor povinen oznámit vnit-
rostátnímu orgánu a v některých případech
i samotnému účastníkovi. Vzhledem k rostou-
címu významu internetu je klíčové zajištění
možnosti dostatečně kvalitního a dostupného
přístupu pro ty, kteří chtějí nové technologie
využívat. Proto je třeba vytvořit podmínky,
jež podpoří investice do sítí příští generace.
Tomuto cíli by měly sloužit konkrétní změny
v legislativě, které díky sdílení rizik investic
do nových sítí podpoří tržní soutěž, investice
a inovace. Další klíčovou změnou, kterou
nová legislativa přinese, je možnost společ-
ného využití infrastruktury s cílem snížit ná-
klady na poskytování nových služeb. Novela
Zákona o elektronických komunikacích se tak
stane nástrojem pro naplňování připravované
strategie Digitální Česko a napomůže k větší
pružnosti na telekomunikačním trhu. 

Noví manažeři pro 
energetiku obdrželi 
certifikáty
Zástupci Česko-německé obchodní a průmy-
slové komory (ČNOPK) předali v pátek 12. úno -
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ra 2010 certifikáty osmi absolventům dru-
hého ročníku kurzu Manažer pro energetiku
(European EnergyManager). Cílem rekvalifi-
kačního kurzu Manažer pro energetiku, který
se organizuje i v dalších evropských zemích,
je efektivnější využívání energie a dosažení
konkrétních úspor. Kurz probíhá ve všech ze-
mích podle jednotných učebních osnov, které
byly upraveny tak, aby odpovídaly místním
specifikům. Během celého kurzu se klade dů-
raz na spojení teorie s praxí. Závěrečné práce
účastníků se tak vztahují na konkrétní úspory
energie ve firmě, která je do kurzu vyslala.
V České republice kurz exkluzivně nabízí
ČNOPK. Realizací závěrečných prací osmi ab-
solventů druhého ročníku kurzu by mohly
firmy ušetřit téměř 2 500 t CO2 a více než
3 000 MWh energie ročně, což odpovídá
částce 7,5 mil. Kč. To znamená, že jeden ab-
solvent kurzu ušetří svému zaměstnavateli
v průměru milion korun ročně. Struktura
účastníků kurzu ukázala, že energetická efek-
tivita je důležitým tématem v soukromém
i veřejném sektoru. Druhý ročník kurzu
úspěšně absolvovali zaměstnanci velkých fi-
rem, jako jsou Plzeňský prazdroj, a. s., a Praž-
ská energetika, a. s., ale například i zástupci
Ministerstva životního prostředí České repu-
bliky nebo Magistrátu města Plzně. Bližší in-
formace o obsahu kurzu a cílové skupině na-
jdete na www.dtihk.cz.

Psychiatrická léčebna
v Jihlavě s novým 
vytápěním

Energ, spol.
s r. o., člen sku-
piny AB Facility
Services, dokon-
čil rekonstrukci
vytápění Psychia-
trické léčebny

v Jihlavě. Léčebnu tvoří areál pavilonového
typu postavený na přelomu 19. a 20. století
a dokončený ve 30. letech 20. století. Dosud
zde bylo nevyhovující, nespolehlivé a finanč -
ně náročné vytápění parou. Součástí celého
díla Energu byla kompletní rekonstrukce cen-
trální teplovodní kotelny, instalace kogene-
rační jednotky, rekonstrukce vytápění jednot-
livých pavilonů, vybudování malé parní
kotelny pro prádelnu a stavba malé parní ko-
telny pro stravovací provoz. Po úspěšné re-
konstrukci a uvedení do provozu bude v le-
tech 2010–16 následovat další spolupráce
společnosti Energ s léčebnou, protože sou-
částí díla je i energetický management, tj.
monitorování a řízení spotřeby energií a mé-
dií v areálu. Nově rekonstruované tepelné

hospodářství psychiatrické léčebny je vybave -
no moderním řídicím systémem, který je na-
pojen na centrální dispečink AB Facility v Praze.
Data z řídicího systému využívají i specialisté
společnosti Energ pro analýzu provozu.

Dotace na zavádění 
inovací a úspory energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo
výzvy k předkládání žádostí o dotaci ze dvou
nově otevřených programů, které rozdělí mezi
podnikatele až sedm miliard korun. Tři mili-
ardy na úspory energie a využití obno vitelných
a druhotných energetických zdrojů nabízí pro-
gram Eko-energie. Program Inova ce – Ino-
vační projekt čtyřmi miliardami podpoří zavá-
dění inovací do praxe. Třetí výzva programu
Eko-energie podpoří snižování spotřeby ener-
gie při výrobě a častější využívání obnovitel-
ných zdrojů. Podniky různých velikostí mohou
požádat o dotaci na úspory energie, např. na
využití odpadní energie při výrobě, moderni-
zaci zařízení na výrobu energie či na zateplení
budov – s výjimkou rodinných a bytových
domů. Malé a střední podniky mohou využít
spolufinancování z fondů EU také na obnovi-
telné a druhotné energetické zdroje, např. na
stavbu či rekonstrukci malých vodních elektrá-
ren nebo zařízení na získávání energie z bio-
masy. Na jeden projekt v programu Eko-ener-
gie je možné získat dota ci v hodnotě 500 000
až 250 mil. Kč. Příjem žádostí potrvá od 1.
března 2010 do 30. června 2010.

Facility management ve
školství
Konference FM ve školství 2010 se uskuteční
ve dnech 3. a 4. června v nové budově Ná-
rodní technické knihovny v Praze 6-Dejvicích.
Konferenci pořádá ČVUT ve spolupráci s MU
Brno, VŠE v Praze, STU Bratislava, VŠB-TU
Ostrava, MVŠO a TU v Košicích. Program je
určen jak pro vysokoškolské učitele daných
oborů, tak pro zaměstnance fakult či státní
a veřejné správy, kteří vykonávají praktickou
část FM. Konference má středoevropský
rámec a pozváni budou vyučující či facility
manažeři univerzit v ČR, na Slovensku, v Ra-
kousku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Maďar-
sku, Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku.
Hlavními tématy konference budou např.:
• Výuka FM na středoevropských školách
• Standardizační úsilí v oblasti FM, přístup
evropské profesní asociace
• Přístup ústředních úřadů (ministerstev)
k výuce a výkonu FM ve školství
• Kombinace výuky a výkonu FM na VŠ – vý-
hody a granty

• Výzkum v oblasti FM, témata diplomových
prací, terciární vzdělávání
• FM procesy ve školství, správa ploch jako
základ FM ve školství (rozvoj pro navazující
využití), správa movitého majetku
• Help-desk, service-desk, dispečink, řízení
a správa služeb, řízení kvality
• CIT a DC asset management, telekomuni-
kace a kabeláže, integrace automatizace
v budovách v procesech FM
• FM jako zdroj financování, trvale udrži-
telný rozvoj, zelené budovy, simulace nena-
dálých stavů
• Stěhování, rezervace, hoteling
• Projektové řízení, financování a řízení 
projektů
• Správa vozového parku

VZP přechází na FaMa+
Společnost TESCO SW uzavřela se Všeobec-
nou zdravotní pojišťovnou smlouvu na do-
dávku a zavedení IS FaMa+ pro správu
a údržbu nemovitého majetku. Po analýze
prostředí, stávajících IS a dat VZP se spuštění
nového systému předběžně plánuje na březen
2010. Výstupem z modulů, které bude VZP
využívat, budou např. prostorový, technický
a personální pasport, které VZP umožní sle-
dovat majetek, technologie a také zaměst -
nance v jednotlivých organizačních jednot-
kách nebo kancelářích. Takto získané
informace bude možné využít např. pro efek-
tivní plánování a řízení údržby anebo rozmis-
ťování jednotlivých zaměstnanců v budovách
pojišťovny.

Zaměstnanci tráví až 40 %
pracovní doby na internetu
a nepracují

Podniky a organizace jsou v důsledku nere-
gulovaného přístupu k webu vystaveny znač-
ným rizikům. Podle společnosti GFI Software
patří mezi největší webové hrozby hlavně ro-
zesílání spamů a červů jménem firmy, šíření
dětské pornografie, nelegální stahování soft-
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waru, hudby, filmů a zcizování citlivých
údajů. Neřešení těchto rizik vede ke snížení
produktivity práce, často dochází až ke ztrátě
pověsti firmy či zabavení technických pro-
středků firmy. Nezávislé průzkumy potvrzují
jednak značné rozšíření nepracovních aktivit
a jednak z nich vyplývající nepříjemné dů-
sledky pro firmy všech velikostí. Podle vý-
sledků nedávného průzkumu IDC nemá 40 %
pracovního času tráveného zaměstnanci na
internetu nic společného s prací. Podle údajů
vycházejících z šetření firmy ISACA z konce
roku 2009 plánovali zaměstnanci firem strá-
vit v předvánočním období v průměru téměř
celé dva dny (14,4 pracovních hodiny) naku-
pováním on-line z pracovního počítače. Stu-
die společnosti Morse zase ukázala, že po-
užívání Facebooku, Twitteru a dalších sociál-
ních sítí zaměstnanci stojí firmy ve Velké Bri-
tánii každý rok 1,38 mld. GBP.

IDS Scheer oceněna za
prodej licencí SAP
Společnost SAP ČR, spol. s r. o., ocenila čes-
kou pobočku IDS Scheer za množství proda-
ných licencí v roce 2009. Společnost IDS
Scheer patří k dodavatelům řešení pro řízení
podnikových procesů (BPM) a konzultačních

služeb SAP; v pořadí podle obratu za prodej
licencí skončila na druhém místě. Toto oce-
nění, které podtrhuje dlouhodobě vysokou
pozici společnosti IDS Scheer ČR v oblasti im-
plementace ERP systémů na lokálním trhu,
bylo předáno na setkání partnerů v rámci
programu SAP Partner Edge v Praze 16. úno -
ra 2010. Stejně dobrého výsledku dosáhla
IDS Scheer ČR i v roce 2008. IDS Scheer ČR
spolupracuje s firmou SAP ČR od začátku
svého působení na českém trhu, tj. od roku
1994, celosvětově pak strategické partnerství
mezi společnostmi IDS Scheer a SAP trvá již
víc než 16 let. IDS Scheer ČR implementovala
a nadále podporuje informační systém SAP
např. ve společnostech Sazka, a. s., Statutární
město Brno, Teplárny Brno, a. s, Teplárna
Strakonice, a. s., Dopravní podnik města Brna,
a. s., Unipetrol Group, Česká televize aj. 

Zapomeňte na hadry
a textilní utěrky!

Společnost Kimberly-Clark Professional, doda-
vatel výrobků pro osobní ochranu zdraví, bez-
pečnost a hygienu v pracovním prostředí, před-
stavila pod značkou WYPALL* X novou řadu
utěrek, které jsou navrženy pro průmyslové čiš-
tění a úklid ve výrobních a zpracovatelských
provozech. Netkaný materiál HYDROKNIT*,
z něhož jsou utěrky WYPALL* X vyrobeny, je
výjimečně pevný a výborně saje, díky čemuž
lze utěrky použít mnohokrát, aniž se roz-
trhnou. Řada utěrek WYPALL*X50 až WY-
PALL*X80 od společnosti Kimberly-Clark Pro-
fessional nabízí široký sortiment pro rozsáhlé
spektrum prací a umožňuje vybrat si právě ten
typ, který bude při čištění a úklidu nejlépe vy-
hovovat potřebám daného pracoviště a pracov-
níka. Utěrky WYPALL*X jsou asi pětkrát lehčí
než běžný hadr, který používáme na uklízení
nebo čištění. Zajišťují stoprocentní využití, ne-
vzniká žádný zbyteč ný odpad. Při celkovém
propočtení nákladů proto vychází, že se jejich
používání oproti nákupu rozstříhaných starých
látek finančně vyplatí. 

Fotovoltaická elektrárna
v Ostrožské Lhotě
vítězem Solární ligy
Fotovoltaická elektrárna Ostrožská Lhota se
stala superšampionem 6. ročníku soutěže So-
lární liga. Konkurenční elektrárny porazila
hned ve třech kategoriích z celkových šesti.
V této soutěži soupeří obce a města podobně
jako ve sportu o prestižní pořadí sběrem slu-
nečních bodů v jednotlivých kategoriích.
Soutěží se v ekologických, zdravotních, eko-
nomických, sociálních a dalších přínosech so-
lárních systémů pro veřejnost. Nejvíce slu-

nečních bodů získala elektrárna v Ostrožské
Lhotě v kategorii společné pro fotovoltaiku
a termiku na ohřev vody, dále v kategorii pro
sídla do 5 000 obyvatel a v samostatné disci-
plíně pro fotovoltaiku. 
Zajímavosti o fotovoltaické elektrárně v Os-
trožské Lhotě:
– Fotovoltaická elektrárna v Ostrožské Lhotě
o celkovém výkonu 2,250 MWp patřila svého
času k největším tuzemským zdrojům ekolo-
gické energie.
– Poslední etapa výstavby byla dokončena
v roce 2009.
– Elektrárna je postavena na ploše 5 ha, tvoří
ji 11 880 solárních panelů, konstrukce měří
na délku 5 km.
– Výroba pokryje spotřebu 700 domácností,
roční výroba činí 2,250 GW/h.

Co s dosloužilými 
fotovoltaickými panely?
Recyklovat! 
Po uplynutí životnosti fotovoltaických panelů
stojí před jejich vlastníky problém, co s nimi.
V roce 2008 se v Evropě zlikvidovalo 3 800 t
solárního odpadu. Do budoucna se počítá
s dvojnásobným až čtyřnásobným nárůstem
každý rok až do 40 000 t ročně. Zodpovědní
výrobci a prodejci na tento fakt pamatují
a nabízejí recyklovatelné produkty. Problém,
co s dosloužilými fotovoltaickými panely, se
řeší dvěma způsoby – ekologickou likvidací
nebo recyklací. První způsob za sebou zane-
chává odpad, byť ekologicky upravený. Při re-
cyklaci se procento odpadu snižuje na mini-
mum a navíc díky opětovné využitelnosti
některých prvků panelů při další výrobě klesá
výrobní cena nových produktů. Systém recy-
klace byl nejprve vyvinut pro krystalické mo-
duly, které jsou na tento postup méně ná-
ročné. Před recyklací celých článků dostává
přednost využití recyklovaných surovin. Kře-
mík či různé kovy včetně stříbra lze za ro-
zumných finančních nákladů upravovat do
maximálně čisté formy. Recyklací mohou
procházet také tenkovrstvé moduly. Proces je
sice náročnější než u krystalických, ale jejich
majitelé se nemusejí zpětné likvidace obávat.
Někteří výrobci, např. společnost First Solar,
vycházejí zákazníkům vstříc a nabízejí zpětný
odběr modulů, které pak recyklují. 

Vznikla ICT UNIE
Asociace provozovatelů veřejných telekomu-
nikačních sítí (APVTS) a Sdružení pro infor-
mační společnost (SPIS) oznámily, že na
valné hromadě 26. 1. 2010 se sloučily oba
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subjekty a vzniklo Sdružení pro informační
technologie a telekomunikace – ICT UNIE,
o. s. (zkratka ICTU). Jeho prezidentem byl
zvolen Svatoslav Novák. V průběhu roku
2009 probíhala jednání obou asociací o vy-
tvoření silnějšího a modernějšího uskupení 
firem a subjektů z oblasti ICT (informační
a telekomunikační technologie), které bude
schopno ve větší míře zastupovat zájmy ICT
průmyslu nejen vůči státním a veřejným insti-
tucím, ale také prosazovat informační tech-
nologie tak, aby byly prospěšné občanům
a podnikatelům v České republice. ICT UNIE
navazuje na činnost a cíle SPIS a APVTS. 

Sklo jako surovina
V roce 2008 vzrostl v Evropě podíl recyklo-
vaného skla z domácností na rekordních
64 %. Tato skutečnost odráží nejen zvyšující
se povědomí spotřebitelů o vlivu recyklování
na životní prostředí, ale i pokračující snahu
jednotlivých evropských vlád nadále zlepšo-
vat sběr skla a recyklační programy. Po-
tvrzují to nejnovější údaje Evropské federace
výrobců obalového skla (FEVE). Tato organi-
zace sdružuje 59 producentů skleněných
obalů. V roce 2008 bylo v Evropě do kontej-
nerů na sklo uloženo odhadem 25,5 miliardy

skleněných lahví, což odpovídá 11 474 000 t
skla (o rok dříve to bylo 10 972 000 t). Ze-
mím, které jsou v oblasti recyklace tradičně
na špičce, např. Švýcarsko (kde se recykluje
95 % skla) a Švédsko (94 %), se podařilo
udržet se na čele tabulky. Mezi státy s nej-
větším meziročním nárůstem se vedle Itálie
(nárůst z 60 % na 72 %) a Finska (z 61 % na
80 %) zařadila i Česká republika. Podíl recy-
klovaného skla z domácností zde meziročně
vzrostl z 50 % v roce 2007 na 62 % v roce
2008. Podle údajů českého ministerstva ži-
votního prostředí je sklo dokonce druhou
nejvíce recyklovanou komoditou v ČR hned
za papírem a lepenkou.

Philips ekologicky
Společnost Royal Phi-
lips Electronics ozná-
mila, že dosáhla
významného pokroku
v programu EcoVi-
sion4, který nastavuje
cíle pro prodej zelených
produktů, investice do
zelených inovací a vyšší
efektivitu spotřeby energie do konce roku
2012. Philips uvádí, že 31 % z celkového ob-

ratu v roce 2009 pocházelo z prodejů zele-
ných výrobků, což představuje proti plánu
náskok tři roky. Dosažení 50% hranice se oče-
kává v roce 2015. Pod názvem EcoVision5
stanovil Philips cíle v oblasti udržitelného
rozvoje do roku 2015. Do té doby vylepší Phi-
lips efektivitu ve spotřebě energie svých vý-
robků o 50 %. Svícení představuje 19 %, tedy
téměř jednu pětinu celkové světové spotřeby
energie. Philips má možnosti vyvinout po-
mocí technologie LED významné inovace
osvětlení. Příkladem je první solárně pohá-
něné osvětlovací řešení na bázi LED na světě,
které Philips představil v Jižní Africe.

Městská část Praha 1
s komplexním CAFM
systémem
Městská část Praha 1 podepsala se společ-
ností Alstanet, s. r. o., smlouvu na implemen-
taci CAFM systému. Cílem tohoto projektu je
sledovat investiční akce od požadavku přes
schválení, evidování celého průběhu reali-
zace včetně jednotlivých etap a k nim napoje-
ných zakázek po jejich předání do provozu,
evidenci nedodělků a nápravných opatření až
do finálního ukončení. Jde o ucelené řešení,

• Společnost HSI, spol. s r. o., využila firemní „plnoletosti“ a počátkem
února spustila nové internetové stránky. Přinášejí tři hlavní novinky:
nový design, optimalizovanou sekci Update a snadnější přístup k infor-
macím. Zákazníci s placenou softwarovou podporou ocení zejména sek -
ci Update, kde mohou pod svým uživatelským jménem a heslem staho-
vat aktualizační balíčky k zakoupeným softwarovým produktům.
Podobná sekce se připravovuje i pro zákazníky bez placené podpory,
kteří si tímto způsobem budou moci stahovat volně dostupné aktuali-
zace. Nové internetové stránky běží na adrese http://www.hsi.cz.

• PPF ECM Advisory, s. r. o., se rozhodla zavést CAFM systém pit-FM spo-
lečnosti pit Software, s. r. o., z Ostravy. V první etapě projektu implemen-
tace pit-FM byly zpracovány nájemní smlouvy a nájemní vztahy ve vybra-
ných objektech, které má PPF ECM Advisory, s. r. o., ve správě v České
republice. Technické řešení pit-FM je v PPF ECM Advisory, s. r. o., posta-
veno na využití hostingu aplikace a databáze na externím serveru.

• Společnost FM solutions, a. s., zahájila počátkem února spolupráci
s PR agenturou Stance Communications, která bude mít na starosti
především externí komunikaci s médii. Podle zakladatele a ředitele
společnosti Michaela Viereckla přistoupila společnost k tomuto kroku
kvůli zintenzivnění komunikace směrem k médiím. Mezi prvními
úkoly agentury bude vytvoření nových webových stránek FM soluti-
ons a inovace corporate identity společnosti. 

• HSI, spol. s r. o., ve spolupráci s odborem přípravy staveb 
a odborem technické dokumentace společnosti ČEZ připravil na

29. března odborný seminář pro dodavatele ČEZ, jehož stěžejním
tématem bude proces předávky dat projekčních kanceláří a firem
zhotovujících projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného
provedení stavby podle nové metodiky DSO_ME_0139r00. Na semi-
náři vystoupí odborníci z obou společností. Více informací na
www.hsi.cz.

• Společnost Philips přiveze ve dnech 18.–20. března 2010 do Jab -
lon ce nad Nisou 1. ročník Jizerského festivalu světla. Akce je součástí
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2010. Festival bude do-
provázen bohatým programem určeným pro všechny generace, laiky
i odborníky. Především pro odborníky je určena konference s názvem
Moderní venkovní osvětlení, která se uskuteční v pátek 19. břez na od
12.00 v prostorách Eurocentra. Více o Jizerském festivalu světla na
www.jizerskyfestivalsvetla.cz.

Z činnosti IFMA
Také v roce 2010 pokračuje tradice „Snídaní s IFMA“. Každou posled -
ní středu v měsíci (s výjimkou prosince) je rezervován pro IFMA CZ
stůl v Café Louvre, Národní 22, Praha 1. Členové a příznivci IFMA CZ
se zde mohou neoficiálně setkávat při ranní kávě vždy od 8 hodin.
Termíny snídaní v roce 2010: 31. 3., 28. 4., 26. 5., 30. 6., 28. 7., 25. 8.,
29. 9., 27. 10., 24. 11. a 15. 12.

Stručně
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které bude těsně napojeno na stávající sys-
témy Městské části Praha 1. V rámci projektu
tak bude aplikace AFM (Alstanet Facility Ma-
nagement) komunikovat s účetním a ekono-
mickým systémem SAP, systémem smluvní
evidence, interaktivním GIS systémem, DMS
a manažerským systémem pro realizaci re-
portovacích nástrojů. Projekt započal na
sklonku roku 2009 a v těchto dnech probíhá
první etapa realizace. Ukončení projektu je
naplánováno na první polovinu roku 2010.

Ekologický přístup 
v oblasti informačních
technologií
Asi 500 pracovníků poskytujících podporu
společnosti Verizon Business v oblasti „se-
rvice delivery“ (dodávání služeb) v Evropě
nalezlo nové sídlo v ostravském administra-
tivním centru Nordica, které získalo ocenění
„zelená stavba“. Ostravská část zaměstnaná
společností OKIN OUTSOURCING může
uplatnit nejmodernější technické zázemí při
racionalizaci a optimálním využití svého pro-
vozu, což zlepšuje zkušenosti s dodáváním
služeb i na straně zákazníků společnosti Veri-
zon Business. Administrativní centrum bylo

navrženo a postaveno společností Skanska za
použití nejnovějších technologií umožňují-
cích maximální energetickou účinnost. Stavba
byla jako první v České republice oceněna Ev-
ropskou unií certifikátem GreenBuilding.
Skanska, jako dlouholetý zákazník společ-
nosti Verizon Business, používá její globální
IP síť k propojení vlastních poboček po celém
světě. Další místa tak mohou být rychle připo-
 jena právě díky globální síti Verizon Business.
Od roku 2004 společnost Verizon Bu siness
spolupracuje s OKIN OUTSOURCING, divizí
OKIN GROUP, a. s., se sídlem v Ostravě. Za-

městnanci OKIN OUTSOURCING tak rozšiřují
mezinárodní týmy finančních a technických od-
dělení Verizon Business a jsou plně začleněni
do fungování Verizon Business.

Konference EFMC 2010
Po setkáních zástupců facility manage-
mentu z evropských zemí ve Frankfurtu
nad Mohanem, Curychu, Manchesteru
a Amsterdamu se letos stane hostitelským
městem konference Madrid. Ve dnech 
1. a 2. června se sem sjede na 500 předsta-
vitelů firem poskytujících služby facility,
property a asset managementu, poraden-
ských společností, vědeckých, výzkumných
a vzdělávacích pracovišť, aby v kongreso-
vém sále hotelu Eurostars Madrid Tower
zhodnotili vývoj a trendy oboru. Mottem
letošního ročníku je „Jeden svět, různé
problémy – společné úsilí, trvalá řešení!“
Hlavním řečníkem bude Francisco Vásquez,
prezident a majitel 3G Office Group, zakla-
datel a bývalý prezident IFMA Španělsko.
Vedle společného zasedání všech účastníků
se uskuteční workshopy a panelové dis-
kuse, mj. na téma přidaná hodnota FM,
udržitelný rozvoj aj. Více informací získají
zájemci na www.efmc2010.com.
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Zeptali jsme se ředitele společnosti KOMWAG,
a. s., na uplynulou zimu a na přání jeho klien-
tů. Může to znít divně, ale podle slov ing. Ja -
na Petružálka, ředitele a místopředsedy před-
stavenstva, je podnikání v komunálních
službách riskantní byznys. Píseň Ladovská
zima od Jaromíra Nohavici se stala v uplynu-
lých měsících hymnou nejen společností pod-
nikajících v komunálních službách… 

Jako představitel společnosti zabývající se
úklidem města pravděpodobně po letošní
tuhé zimě prohlásíte, že globální oteplování
je mýtus. Navíc vstoupil v platnost tzv. Ku-
berův zákon. Stihli jste vůbec doplňovat po-
sypový materiál? 
Stačili jsme jej průběžně doplňovat, ale jeho
spotřeba byla zhruba dvojnásobná oproti minu-
lým rokům. Problém této zimy byl především
v tom, že zásahy byly zkoncentrované do 20 dní.
A mohu potvrdit, že informace, které do médií
prosákly o nedostatku soli, byly pravdivé. Ona
se totiž nestačila těžit a nestačila se tak rychle
dovážet do České republiky. V jednom z uplynu-

lých měsíců jsme měli i 40 zásahů. V předcho-
zích letech jsme museli s odklízecí technikou za-
sahovat třeba jen osmkrát. Jestliže se technika
v minulých letech dostávala do ulic třeba 25x za
celou sezonu, tak mohu říci, že tuto zimu jsme
vyjížděli i 40x v průběhu několika málo dní. Zá-

soby posypového materiálu jsou jen jednou
z věcí, lidská únava tou druhou. Naši pracovníci
byli do slova a do písmene vyčerpaní, protože
prakticky dvacet dní neodešli z práce.

Společnost Komwag zajišťuje služby pro
městské části. Jak probíhá proplácení faktur
za služby, které byly podle vašich slov z hle-
diska počtu více než nadprůměrné? 
Zmiňovaný tzv. Kuberův zákon je skutečně
nastaven tak, aby se od prvního listopadu
všichni majitelé chodníků museli starat o svůj
majetek. Myslím, že města proto byla připra-
vena na z toho plynoucí větší finanční zátěž.
I my jsme v minulém roce navýšili kapacitu
technického parku zhruba o 40 %. Tudíž
i v minulosti vyčleněné finanční prostředky
měst na zimní údržbu s touto situací počítaly.
Momentálně jsme v období, kdy dochází ke
splatnosti našich lednových faktur. Nemáme
obavy, že bychom peníze nedostali. 

Jak lze naplánovat rozpočet na zimní období,
když nevíte, jaká vlastně zima bude?

Ing. Jan Petružálek

Vizitkou města je jeho čistota. A čistota znamená bezpečí. Jedním důležitých předpokladů toho,
aby se lidé cítili bezpečně a spokojeně, jsou fungující komunální služby.
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Podnikání v komunálních službách je relativně riskantní. Existuje něko-
lik možností, jak se jistit z pohledu klienta i společnosti poskytující tyto
služby. Můžete nabízet služby za paušál, kdy dostanete pořád stejně.
Podobný systém máme nastavený v rámci spolupráce s některými ob-
chodními centry. Jednorázově zaplatí třeba milion korun a my jim ce-
lou zi mu uklízíme bez ohledu na povětrnostní podmínky. Paušální
platby jsou oboustranně výhodné. Někdy vydělají klienti, příkladem je
letošní zima, a někdy my jako poskytovatelé, protože zima není tak ná-
ročná. Druhou variantou je placení služeb podle množství zásahů. Po
letošní zimě musím konstatovat, že podobný systém některým našim
klientům nepřeji. Existuje ještě varianta, kdy si můžete nastavit strop
plnění a máte jistotu, že v rám ci uzavřených služeb nezaplatíte více.
Třetí možností je kombinace obou způsobů. V tom případě existuje pro-
stě paušální částka, kterou klient platí a další náklady, jako jsou po-
honné hmoty, posyp nebo lidská práce, nám nějakou částkou hradí. Tak
funguje např. v Praze Technická správa komunikací. Komunální firma
má jistotu, že dostane náklady zaplacené, a klient má jistotu, že nebude
platit další dílčí částky. Plochy spadají pod vlastní ky pozemků, takže
v případě, že je majitelem město, tak se stará; když jde o soukromní ka,
např. o developera, tak se musí starat on. Na větší plochy, řekněme od
2 000 m2 výše, je lépe použít techniku, což my běžně nabízíme. Z hle-
diska klientů jsou nejdůležitější parkovací plochy u obchodních center,
protože když se nedá zaparkovat, neplyne ani tržba.

Kdo jsou vaši klienti?
Mezi naše klienty patří třeba obchodní řetěz ce Kaufland, Albert, Penny
Market a další. Staráme se o provozovny společnosti Skanska. Naší
hlavní činností je práce pro Technickou správu komunikací. Zajišťujeme
úklid všech komunikací v Praze 2 a na levém břehu Prahy 1, dále u Praž-
ského hradu. Městská část Praha 2 je naším akcionářem, tudíž je i na-
ším nejdůležitějším zákazníkem. Městská část Praha 12 si nás objed-
nala na úklid některých komunikací. Mimo hlavní město zajišťujeme
služby v Mníšku pod Brdy. Obracejí se na nás desítky drobných klientů.
Jediným problém je, že zimní údržbu chtějí všichni ve stejný čas.

Kolik máte zaměstnanců, techniky atd.?
Máme 150 stálých zaměstnanců. Ve špičkách využíváme na práci
i dalších 80 externistů. Vozový park čítá 80 strojů. 

Objemy použitého pevného posypového materiálu jdou do stovek
tun. Přichází jaro, bude se uklízet. Jak dlouho potrvá úklid po tak
náročné zimě?
Techniku využíváme v létě i v zimě. Zhruba 60 dní jsme sypali chod-
níky, z toho 20 dní intenzivně. V březnu jsme zahájili úklid a za tři
dny jsme odvezli zhruba 200 t posypového materiálu. Úklid je velmi
intenzivní. Kapacity, které používáme, jsou zdvojnásobené. Logicky
by mělo platit pravidlo, že když 60 dní posypáváme, tak bychom měli
stejnou dobu uklízet. Bohužel v reálu podobná rovnice neplatí, pro-
tože sníh taje rychle a ze dne na den se objeví všechno, co skrýval,
a lidé mají představu, že město musí být čisté ze dne na den. Lidem
sníh říká: Neuklízej po svém psovi, není to vidět, plastová lahev odho-
zená do sněhu je pro mnoho lidí uklize ná… V letních měsících i v prů-
běhu zimy uklízíme denně. Letos jsme většinu kapacit soustředili na
odklízení sněhu, takže např. nedopalků je v současné době v ulicích
60x více. Do určité míry je to i naše chyba. Koše nejsou přes sněhové
bariéry tak přístupné. Na druhou stranu psovi přijde sněhová plocha
jednolitá a nevybírá si mezi trávníkem a betonovým chodníkem.
Mohu prohlásit, že Praha bude skvěle uklizená začátkem dubna.

Jak se dá recyklovat posypový materiál?
Sůl se nedá recyklovat. Písek se také nere cykluje. V souladu se záko-
nem o odpadech spadá tento materiál do příslušné kategorie. Nejde

o nebezpečný odpad, ale může být znečištěn ropnými látkami. Teore-
ticky by se dal použít na vyplnění výtluků cest.

Co se dá dělat s takovým množstvím sněhu ve městě? Kam jej lze
odvážet, odklízet?
Město je schopno se srovnat se sněhem v případě, že napadne pět
nebo deset centimetrů. Letos v lednu napadlo však až 30 cm. Sně-
hová bariéra u přechodu pro chodce byla nebezpečná, protože malé
dítě přes ni nemusí vidět – a nemusí být vidět. Myslím, že město
Praha zvolilo nejlepší variantu, když rozhodlo o vození na náplavky,
kde roztával.

Město Praha však za podobný přístup sklidilo kritiku…
Uvědomte si, že sníh v té vodě skončí tak jako tak a je jedno, zda
v pevném nebo kapalném stavu. Tak či onak jde o vodní hospodářství.
Obchodní centra mají většinou plochy, kam lze sníh odhrnovat, nebo
musejí obětovat část parkovacích míst, která se mimo vánoční špič ku
nevyužívají. Existují stroje, které dovedou sníh rozpustit, ale nikdo si
to nedovolil, protože by se tvořily obrovské ledové plochy z vody,
která by tímto způsobem vznikala.

Jaká je struktura vašich pracovníků? Jaké mají vzdělání?
Struktura lidí, kteří u nás pracují, se změnila. Není pravda, že by se
nám hlásili už jen středoškoláci, ale jestli je pravdou, že jsme dříve ne-
mohli získat zaměstnance, tak dnes cítíme na trhu práce přetlak. Lidé
si začali více vážit práce. Pro nás jako pro zaměstnavatele je to dobré
a z hlediska zaměstnanců nabízíme jistotu, protože naše služby budou
potřeba pořád. 

-RK-
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Recept na sníh: 
Sněhová pohotovost
„Sněží!“ Z původně radostného zvolání se v uplynulých
měsících stalo nejprve suché konstatování a později
otrávený povzdech. Malebná bílá peřina sice na
ulicích leccos skryla, potěšila děti a milovníky
zimních sportů, ale správcům komunikací kvůli ní
přibyly vrásky na čele. A nemohl za to jen sníh, ale
i naši zákonodárci, kteří přijali tzv. Kuberův zákon,
jenž uložil městům a obcím postarat se o schůdnost
chodníků… 

V Praze se s touto skutečností každá městská
část vyrovnala po svém. A tak byly čtvrti, kde
se už pár hodin po sněžení dalo chodit cel-
kem bezpečně, a jiné, v nichž po celou zimu
patřila prostá chůze – zejména v postranních
uli cích – k adrenalinovým sportům. 

PRAHA 6 ZCELA JINAK
K zajímavému experimentu přistoupila rad-
nice v Praze 6, která začala realizovat projekt
Sněhové pohotovosti. Byl zahájen 15. 11. a bude
ukončen poslední březnový den – trvá tedy
po celou dobu povinnosti zimní údržby. S Ja-
nem Zárubou, nově zvoleným místostarostou
městské části Praha 6, jsme se setkali v dru-
hém březnovém týdnu, den po snad posled-
ním akutním projevu moci paní Zimy. Myš-
lenka Sněhové pohotovosti vznikla právě
v šesté městské části. „Něco podobného prý
existuje v Chicagu, ale na jiné bázi, také ve
dvou španělských městech mají podobný sys-
tém, ale není to stejné. Toto je zcela unikátní
systém,“ tvrdí J. Záruba. „Osvědčil se nám,
ačkoli před zimou jsme nepředpokládali, že
se to celé povede, že budeme mít plné stavy.
Vždyť jsme začali s realizací až v říjnu… Sa-
mozřejmě pokaždé to nebylo stoprocentní,
ale ve srovnání s jinými pražskými obvody
jsme určitě obstáli.“ 

NASTUPUJÍ BRIGÁDNÍCI
Počátkem října dostaly městské části informa ci,
že magistrát zajistí prostřednictvím Technické
správy komunikací úklid určité části města.
V případě Prahy 6 jako plošně největšího ob-
vodu to bylo asi 15 % celkové rozlohy chodníků
kolem komunikací I. třídy a na významných

místech. V praxi to znamenalo, že sněhová po-
hotovost čítající 600 lidí musela zajistit úklid asi
380 km chodníků na rozloze zhruba 100 ha.
V centrální a nejfrekventovanější části obvodu
probíhalo čištění strojově. Praha 6 byla rozdě-
lena do 20 úseků a každý z nich měl na starosti
jeden koordinátor, který kontroloval, zda
všichni nastoupili a jak uklidili. 
Sněžný den vždy vyhlásil vedoucí odboru do-
pravy a životního prostředí podle podmínek,
které panovaly po celé Praze, v návaznosti na
pohotovost Technické správy komunikací. Při
značné rozloze šesté městské části a rozdí-
lech nadmořské výšky se totiž často stává, že
všude není stejné počasí… „Systém funguje
tak, že dobrovolníkům zavoláme večer a ráno
nastoupí na své přidělené úseky,“ říká místo-
starosta Záruba a pokračuje:„Náš systém je
asi 9x až 10x levnější, než kdyby úklid zajišťo-
valy firmy. Má zase jiná úskalí, protože část
lidí, kteří se přihlásili, chodí do zaměstnání,
takže se na úklid musí předem připravit.“ 

PRACOVALI STUDENTI I DŮCHODCI
Přihlášení brigádníci se dali rozdělit do tří
přibližně stejných skupin – byli to studenti,
důchodci a lidé v produktivním věku, kteří si
buď chtěli přivydělat, anebo to byli majitelé
nemovitostí či správci objektů, jež si řekli, že
když už uklízejí třeba kolem dvou činžovních
domů, mohou uklidit kolem celého bloku…
„Všech 600 míst se nepodařilo obsadit hned,
lidi jsme sháněli ještě v průběhu ledna. Za-
těžkávací zkoušku jsme měli v lednu, kdy 
nastala kalamita. Po každém, sněžném dnu
nám tehdy odpadlo asi 5 až 10 % lidí, ale
další se průběžně hlásili,“ líčí počáteční prob-

lémy Jan Záruba. Přibližně polovina lidí zůs-
tala. Každý brigádník přitom měl smlouvu na
úklid konkrétního úseku. Peníze, které bri-
gádníci dostávali, byly rozděleny do dvou
částek. Jednak to byl jakýsi paušál za to, že
drželi sněžnou pohotovost, což bylo 2 000 ko-
run. „Dostali je všichni, kteří se dostavili bě-
hem příslušného měsíce na všechny sněžné
dny, ať už byly dva nebo jich bylo třeba de-
set… Navíc za každý sněžný den dostali dob-
rovolníci 500 Kč hrubého za úklid přiděle-
ného úseku. Jakmile by se dotyčný člověk
nedostavil třeba jen na jediný sněžný den,
automaticky mu zanikla smlouva a dostal za-
placeno jen to, co předtím odpracoval, a po-
měrnou částku paušálu,“ přibližuje způsob
odměňování dobrovolníků místostarosta.
Městská část vybavila brigádníky všemi po-
třebnými ochrannými a pracovními pomůc-
kami, dostali reflexní vesty, smeták, škrabku,
lopatu, hrablo a kbelíček. Po celém obvodě
byla rozmístěna asi tisícovka červených „po-
pelnic“s posypovým materiálem, který se
používal při úklidu. Jen objet všechny tyto
nádoby a doplnit inertní posyp po celoden-
ním sněžení trvalo 24 hodin.
Po oblevě na samém začátku března se Sně-
hová pohotovost zapojila i do předjarního
úklidu. Během zimy se na chodníky použilo
přes 1 200 t inertního posypového materiálu.
V prvním týdnu se na 80 % plochy podařilo
uklidit štěrk z chodníků, pozůstatky po psech
i další nepořádek, který letošní bílá záplava
milosrdně zakrývala. Jenže vzápětí se ochla-
dilo a začalo znovu sněžit…

AK
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Kvalitní komunikace
s klientem je základ
Společnost AB Facility, a. s., modernizuje a rozšiřuje svůj helpdesk s využitím nejnovějších
technologií pro komunikaci s klientem na nejvyšší úrovni.

Technická správa budov dnes už není jen
o samotné údržbě objektů, ale vyžaduje také
kvalitní komunikační kanály pro spojení s kli-
entem. Tato známá pravda platí dvojnásob
v případě firem s větším počtem zakázek
a spravovaných objektů. Žádná velká společ-
nost v tomto oboru se nyní neobejde bez mo-
derního komunikačního centra. V případě AB
Facility, a. s., zajišťuje všechny komunikační
kanály s klienty Centrální dispečink, který se
nachází v hlavním sídle společnosti.

HAVARIJNÍ LINKA V POHOTOVOSTI
Samozřejmostí je 24 hodin denně funkční klient-
 ská bezplatná linka, která slouží především
pro hlášení havarijních situací ve spra vova-
ných objektech. V takových případech je při-
pravena havarijní výjezdová skupina servisních
techniků, kteří patří k elitním terénním pra-
covníkům společnosti AB Facility. Každý
z nich je vybaven výjezdovým vozidlem s po-
třebným univerzálním vybavením, aby mohl
uskutečnit akutní zásah ve většině situací
a také na většině myslitelných technologií.
Proto jsou tito servisní pracovníci proškoleni
v mnoha technických oborech počínaje obvyk -
lými atesty pro práci na elektrorozvodech
přes znalosti práce s rozvody plynu a vody až

po schopnost zásahu na vzduchotechnice, kli-
matizaci, vytápění a mnoha dalších zařízeních.
Právě tyto rychlé a kvalifikované prvotní zá-
sahy při havarijních situacích jsou velmi důle-
žité z hlediska minimalizace škod, ale hlavně
kvůli zabránění možnému ohrožení osob
a majetku klienta.

ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ NA DÁLKU
Dříve běžnou komunikaci pomocí e-mailů
nebo faxů (která je samozřejmě stále také
možná) pomalu ale jistě nahrazují moder-
nější a sofistikovanější metody. Jednou z nich
je přímý dálkový dohled na nejdůležitější
technologie. Zejména moderně koncipované
výměníkové stanice avšak i jiná zařízení lze
dnes velmi efektivně nejen dozorovat, ale
i přímo ovládat a řídit na dálku. Podle přání
klienta je pak možné sledovat funkčnost jed-
notlivých zařízení nebo celků. V případě de-
tekce poruchy nebo havarijního stavu tak
může AB Facility často zasáhnout ještě dříve,
než klient vůbec poruchu zjistí. Zákazník
leckdy dokonce ani nepostřehne, že k nějaké
poruše vůbec došlo. Velmi efektivní je také
např. řízení teplot vytápění včetně využití
přednastavených automatických programů,
které mění teplotu v objektu nebo přímo

v jeho konkrétních místnostech podle jejich
určení nebo využití. V případě prudkých vý-
kyvů počasí nebo jiných mimořádných situací
je pak dispečink AB Facility připraven zasáh-
nout a ručně upravit klima v budově podle
aktuální povětrnostní situace nebo přání kli-
enta. V současné době centrální dispečink AB
Facility dohlíží např. na objekty společností
ČTK, Ringier nebo několik pražských hotelů
a zdravotnických zařízení.

DOBŘE CHRÁNĚNÁ DATA
Jedním z hlavních stavebních komunikačních
kamenů centrálního dispečinku AB Facility je
pak aplikace pro příjem a zpracování poža-
davků a objednávek klientů. Sofistikované
požadavkové systémy jsou dnes velmi oblí-
bené a používané většinou velkých firem ori-
entovaných na facility management. Takový
systém zajišťuje především velmi důležitý
jednotný přístup, který koncentruje veškeré
dostupné informace přehledně na jednom
místě. Právě vysoký stupeň soustředění infor-
mací vzbuzuje často u některých klientů
obavy ze ztráty dat. Opak je však v tomto pří-
padě pravdou, protože data uchovaná na jed-
nom místě jsou mnohem snáze udržovatelná
a především zálohovatelná. Výhoda koncent-
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race je pak zřejmá – správcovská firma i kli-
ent najdou vše potřebné na jednom místě,
bez nutnosti přecházet z jednoho programu
do druhého. Nejen pohodlným komfortem je
také možnost přístupu ke všem datům prak-
ticky odkudkoli. Klient tak má příležitost
kontrolovat postup prací na objektech on-line
třeba i v průběhu dovolené nebo z pohodlí
domova. Z pohledu provozovatele je pak tato
možnost velkou výhodou s ohledem na 100%
funkčnost helpdesku – v případě výpadku
elektrického proudu, poruchy počítačů, inter-
netového připojení či jiných technických
problémů nebo krizových situací je možné
operativně řídit práce a vyřizovat požadavky
klientů prakticky odkudkoli. Další značnou
výhodou využití integrovaného komunikač-
ního nástroje je pak dokonalý přehled klienta
o všech činnostech provedených na jeho ne-
movitostech, případně i s detailním rozpisem
činností na konkrétních částech objektů nebo
na jednotlivých použitých technologiích. Ve
spojení s pravidelným reportingem (výstupy
lze generovat v přehledných tabulkách v ja-
kékoli periodě) je to pak velmi silný nástroj
pro dokonalý přehled o stavu majetku.

Právě dokonalá funkčnost, spolehlivost, ale
také přívětivé uživatelské rozhraní jsou hlav-
ními důvody, proč právě poslední dva zmí-

něné nástroje pro nejmodernější komunikaci
získávají na oblibě i mezi klienty AB Facility.
Třeba využití požadavkového systému stoup -
lo meziročně k lednu 2010 téměř o 100 %.
Také podíl dálkově dozorovaných technologií
výrazně narůstá, což je důkazem toho, že
skutečně moderní komunikace je základem

spokojenosti klienta a tím i prosperity správ-
covské společnosti. Nárůst využití těchto
technologií také jasně naznačuje budoucí
trendy v tomto oboru.

MICHAL KUPSA, VEDOUCÍ CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU
AB FACILITY, A. S.
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G4S: 
Elegance sofistikovanosti
Jednoduchá řešení mohou být i těmi nejbezpečnějšími. Bezpečnostní technologie jsou stále
složitější, ale jejich výstupy musejí být jasně čitelné. Jak toho dosáhnout? Cestou je tyto
technologie vyvíjet podle přání klientů, na základě konkrétních zkušeností z praxe. Společnost
G4S Security Services se touto filozofií beze zbytku řídí.

Následující dny a týdny ukážou, jaký techno-
logický systém bude dohlížet na pravomocně
odsouzené v České republice, kteří si budou
moci odpykat trest v rámci tzv. domácího vě-
zení. Domácí vězení se např. ve Spojených
státech, ale i v jiných zemích velice často vy-
užívá pro pachatele společensky méně závaž -
ných trestných činů, zejména nedbalostních
deliktů a těch, které páchají tzv. bílé límečky.
O jeho větší rozšíření se v České republice
snaží i ministerstvo spravedlnosti, které vypi-
suje tendr na dodavatele služeb, jež by měly
Probační a mediační službě ČR, tedy dohlíži-
teli nad odsouzenými, ulehčit práci. 

ŘEŠENÍM JSOU NÁRAMKY
Společnost G4S Security services se dlouho-
době zabývá výrobou, vývojem a servisními
službami technologií, které jsou určeny pro
tento druh služeb. Řešením, které nabízí,
jsou tzv. digitální náramky, jež 24 hodin
denně, sedm dní v týdnu monitorují pohyb
odsouzeného. Ve chvíli, kdy překročí hranici
vymezeného prostoru, elektronické zařízení
automaticky vyšle varovný signál do bezpeč-
nostního centra. G4S Security services, jako
jedna z nejdéle působících společností v ob-
lasti bezpečnosti na českém trhu, se vedle po-
dobných technologií, které jsou určené přímo

pro orgány státní správy, zaměřuje i na pro-
dukty spojené především s bezpečností ob-
jektů, ostrahou a službami spojenými s kom-
plexním řešením bezpečnostních otázek
jednotlivých klientů. 

NEROZLUČNĚ SPOLU, I DO SPRCHY…
Od prvního ledna letošního roku vstoupil
v platnost nový trestní zákoník, který institut
domácího vězení umožňuje. Prvním odsouze-
ným, který si v současné době odpykává výkon
trestu v podstatě doma, je šestačtyřicetiletý
Štefan Rolník z Loučovic na Českokrumlov-
sku. Za napadení v opilosti musí strávit rok
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každou noc pracovního dne od 20 do 5 hodin
v místě svého bydliště. Ve dnech pracovního
klidu a volna nesmí vůbec odcházet z domu.
Do doby, než Ministerstvo spravedlnosti ČR
vybere dodavatele technologií digitálních ná-
ramků, kontroluje jeho „docházku“ právě
výše zmíněná Probační a mediační služba ČR,
která může bez ohlášení kdykoli přijet zkon-
trolovat, zda dotyčný režim dodržuje. Odsou-
zení by však v budoucnosti měli mít respekt
nejen z jejích pracovníků, ale i ze zařízení,
které budou mít po celou dobu výkonu trestu
připevněné na svém těle a které bude při ne-
odborné manipulaci, např. při pokusu o od-
stranění, automaticky reagovat.

MULTIMAX ALIAS MNOHO A MAXIMUM
Služby, které společnost G4S Security Servi-
ces nabízí v rámci komplexních bezpečnost-
ních služeb, jsou určeny především pro ve-
řejné instituce, administrativní budovy,
banky a finanční instituce, supermarkety
a další typy veřejně přístupných budov,
sklady a terminály a v neposlední řadě pro
střední a velké průmyslové závody. Výhodou
jejích bezpečnostních řešení je skutečnost, že
potřebné technologie přímo vlastní. Tedy že
sama investovala do jejich výroby. Jedním
z jejích řešení je systém Multimax, který
v sobě integruje přístupové a bezpečností
prvky. Tento modulární systém je z hlediska
bezpečnosti decentralizovaný. V praxi tento
systém pracuje takovým způsobem, že ke
každým zhruba osmi vstupním bodům, které
mohou být různého typu – např. klávesnice
s kódem, čtečka karet nebo čtečka otisků
prstů – je přiřazen tzv. digitální uzel. Tento
uzel je propojen se svými stejnými protějšky
do uzavřené sítě, která je prostřednictvím šif -
rovaného standardního síťového protokolu
spojena s řídicí databází. Technologicky je
tento systém nastaven tak, aby mohl expan-
dovat – trochu nadsazeně řečeno – až done-
konečna. Protože místní uzlová spojení
v sobě již obsahují informace o právech jed-
notlivých vstupních bodů, které obhospoda-

řují, je jejich reakce rychlá a spolehlivá. Do
tohoto systému se mohou připojovat i po-
žární či pohybová čidla. Systém nefunguje
jen jednosměrně, tedy tak, že by informace
pouze sbíral a vyhodnocoval, ale v rámci pří -
stupového managementu budov umí za spe-
cifických podmínek ovládat další napojené
moduly. V případě nenadálé události tak umí
zablokovat či odblokovat vstupní dveře nebo
vyhodnotit neoprávněný vstup na cizí vstupní
kartu podle zadaného rozpisu pracovních
směn či dovolených. Na jakoukoli odchylku
od stanoveného režimu okamžitě upozorní

ostrahu objektu. Nejjednodušším využitím
podobného systému je přiřazení tří základ-
ních pravidel vstupu, která by se dala shrnout
do tří slov: komu, kde a kdy. Tato práva spo-
lečně s přiřazenými výstupy z kamerových
systémů pak umožňují zcela komplexní po-
hled na bezpečnost budovy. 
Bezpečnost ale není jen o počtu čidel nebo
kamer. Technologie totiž nejsou samospasi-
telné. Na samotném začátku a v průběhu je-
jich fungování totiž musí být člověk. Člověk,
který vidí dál než jen za ten roh budovy, jejž
bezpečnostní kamera snímá. Vyhodnocová-
ním současných a budoucích rizik se proces
bezpečnostního života firmy nebo budovy ne-
ustále přizpůsobuje aktuálním hrozbám. Bez-
pečnostní řešení posléze jen vyplňují mezery
tam, kde jsou zapotřebí. G4S Security Servi-
ces nabízí klientům rovněž i tato vyhodnocení.
Opřít se může o zázemí svých pracovníků,
kteří mají v oblasti bezpečnosti dlouholetou
praxi a zkušenosti, jež mnoho z nich načer-
palo v průběhu svého dřívějšího působení
v silových složkách novodobého státu. 

GLOBÁLNÍ HRÁČ Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI
G4S Security Services se specializuje na out-
sourcing služeb, které mají z hlediska bezpeč-
nosti a bezpečnostních rizik strategický vý-
znam. Nabízí klientům programy, které jim
pomohou vyhodnotit současná a budoucí ri-
zika. Vytváří bezpečnostní řešení, jež dopad
těchto rizik minimalizují. Společnost má ce-
losvětovou působnost a její služby poptávají
klienti napříč podnikatelskými sektory. G4S
Security Services je členem Britské obchodní
komory v České republice, Kanadské ob-
chodní komory v České republice a Nizozem-
sko-české obchodní komory. Společnost má
globální pojištění, tedy krytí své odpověd-
nosti. Mateřská společnost je kótovaná na
burzách v Londýně a v Kodani. 

PR 
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ARCHIBUS stojí na 
pevných nohou
ARCHIBUS je společnost s celosvětovou působností se sídlem v americkém Bostonu. Již déle než
25 let vyvíjí a distribuuje stejnojmenný softwarový systém. Její roční obrat činí přes 1,3 mld. USD. 

Uznávaná konzultační společnost Gartner řadí
ARCHIBUS od roku 2006 do tzv. magického
kvadrantu (Leaders Quadrant) produktů pro
IWSM (Integrated Work Space Management).
Produkty a služby spojené s ARCHIBUS pře-
vyšují 1,7 mld. USD a denně je používají přes
4 mil. uživatelů pro správu více než 5 mil. ne-
movitostí. ARCHIBUS je dostupný v 130 zemích
a 23 jazykových mutacích včetně češ tiny a pod-
 poru mu poskytuje více než 2 000 profesionálů. 
Význam a postavení společnosti potvrzují mil-
 níky jejího více než 25letého vývoje zahrnu-
jící vznik systémů CAFM (Computer Aided FM),
IWSM (Integrated Work Space Management)
a TIFM (Total Infrastructure FM). Společnost
ARCHIBUS spolu se svými obchod ními partnery
zastínila konkurenci a ovládá v současnosti
více než dvě třetiny celého trhu těchto systémů.
Mezi zákazníky, kteří těží z předností systé -
mu ARCHIBUS, patří představitelé nejrůzněj-
ších oborů (univerzity a školství, průmyslové
podniky, telekomunikace, energetika, zdravot-
 nictví, veřejná a státní správa, poskytovatelé
služeb, IT apod.) po celém světě. 
ARCHI BUS obsahuje sofistikovaný vývojový
systém a zcela otevřený datový model i ná-
stroje pro snadnou integraci. Může být 

implementován v průběhu pouhých 30 dnů.
ARCHI BUS se stal základem mnoha dalších
systémů vyvíjených na společné bázi třetími
stranami, nabízených a dostupných v rámci
ADN (Archi bus Developer Network). Přípa-
dové studie zavádění a užití jsou dostupné na
www.archi  bus.com. Každoroční vyhlašování
cen (Archibus Awards) na konferencích a se-
tkáních uživatelů a obchodních partnerů po-
siluje společné vnímání problémů v dané
oblasti celou komunitou. 

ARCHIBUS: MINIMALIZACE RIZIKA VOLBY
Vysoký počet uživatelů, četnost, internacio-
nalizace a rozmanitost odběratelů i budov,
velikost trhu, více než 25 let úspěšného vý-
voje produktů ARCHIBUS, globálně působící
výrobce s širokou rodinou obchodních part-
nerů – to jsou zásadní rysy, které tyto produk ty
odlišují od konkurence. Produkt sice dodává
lokální partner, který je také v jednotlivých
firmách zavádí a upravuje podle specifik zá-
kazníka. Licenční smlouva se však uzavírá
přímo mezi společností ARCHIBUS a odběra-
telem. Široký rozsah vývojových týmů (pů-
sobí v USA, Velké Británii, Němec ku,
Rumunsku a v Číně) předkládá každý rok

novou verzi produktů, která obvykle transfor-
muje všech ny teoretické novinky oboru do
praktické podoby. 
Jednou ročně se pořádá uživatelská konfe-
rence (obvyklá účast přesahuje tisícovku ná-
vštěvníků) a několik regionálních konferencí
byznyspartnerů. Všechny tyto okolnosti svědčí
o tom, že zvolení tohoto produktu minimali-
zuje pro potenciálního zákazníka rizika špat -
né volby.
V České republice je ARCHIBUS „mercedesem“
mezi systémy pro facility management a sprá vu
infrastruktury. Na našem trhu je přítomen od
roku 2002 prostřednictvím společnosti IKA
DATA, spol. s r. o., která má v současné době
statut AVAR (Advanced Value Added Reseller).
Společnost doposud implementovala in-
 formační systémy založené na systému 
ARCHIBUS ve společnosti C-FM, v ČSOB,
a. s., a uží vá ho pro potřeby projektu Paspor-
tizace objektů České pošty, s. p. Všech ny pro-
jekty jsou úspěšné, splněné včas a v limitech
rozpočtu a vykazují přínos pro uživa tele. Velmi
pozitivní zkušeností je řízení projektu samot-
ným systémem. Produkt ARCHIBUS díky své
flexibilní a snadno rozšiřitelné struktuře lze
používat ve vícejazyčném (včetně češtiny)
a víceměnovém prostředí a implemen tovat
do něho všechna specifika daná regulatorním
rámcem a standardy, zvyklostmi a pracovními
postupy specifickými pro konkrétního odbě-
ratele, čímž umožňuje efektivní užití v nadná -
rodních korporacích. Jeden systém, jedna
struktura dat, lokální jazyk, lokální specifika.
Dis tribuce, prodej i přizpůsobení pro potřeby
konkrétního zákazníka se realizují prostřed-
nictvím tzv. obchodních partnerů (Business
Partners). Partneři musejí zajistit svým za -
městnancům školení a certifikaci, musejí být
odborníky ve FM a správě nemovitostí, ma-
jetku a infrastruktury a musejí mít rozsáhlé
znalosti z oboru komunikačních a informač-
ních technologií. 
Každým rokem je představena nová verze,
která zahrnuje všechna nová rozšíření a řešení
pro praxi za uplynulý rok. Společnost ARCHIBUS
je členem všech důležitých profesních a mezi-
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národních sdružení a mnohdy i iniciátorem no-
vých teorií a na nich postavených řešení. 

ARCHIBUS A JEHO VÝHODY
Množství klientů a uživatelů a komplexnost
a kvalita produktu jsou spojité nádoby; měla
by platit přímá úměra, že čím kvalitnější pro-
dukt, tím více zákazníků jej používá. Nasta-
vení a personalizace obsahu na základě
uživatelských práv a rolí, jež uživatel v FM
procesech zastává, je společná celému pro-
duktu a usnadňuje tvorbu nových a užití stá-
vajících modulů. 
Celkové náklady na vlastnictví produktu (tzv.
TCO) jsou v porovnání s podobnými nízké.
Poměr cena/výkon se blíží maximu. Vývoj
pro WEB rozhraní obsahuje celou řadu uni-
kátních, avšak snadno použitelných nástrojů,
jimiž lze graficky i alfanumericky dynamicky
zobrazovat data, která v databázi modelují
určité FM procesy, jejich stav, vývoj, trend,
KPI a jejich vývoj. Tyto nástroje (Dashboards,
Balanced Score Cards, On-Demand mainte-
nance, WorkWizards, Work Flow Modelling
atd.) je možné využít k modelování a optima-
lizaci všech procesů ve firmě. 
Produkt je vystavěn nad průmyslovými „de-
facto“ standardy (AutoCAD, ESRI GIS, MS/SQL,
ORACLE, SYBASE) a poskytuje rozhraní per-

sonalizovaná na základě uživatelských rolí
bez ohledu, zda se jedná o Windows klienta
anebo WEB rozhraní. Produkt obsahuje voli-
telná rozhraní, která je možné implemento-
vat do CAD (AutoCAD anebo Revit) anebo
GIS (ESRI) produktů. Uživatelé těchto roz-
hraní tak mají možnost využít své znalosti
i rozšířenou FM funkcionalitu. 
Moderní doba přináší moderní výzvy. ARCHIBUS
jako jeden z průkopníků oboru se podílí na
rozvoji oboru. Pro univerzity, které vyuču jí
FM, je k dispozici ARCHIBUS Education Grant.
Jednou z výzev je nový objektový model kon-
strukčních prvků tvořících budovu, tzv. BIM
(Building Information Modelling), který je určen
pro všechny fáze životního cyklu budovy a kte -
rý přináší velké výzvy na bázi energetických
kalkulací, simulací a tvorby roz počtů. Bohu-
žel BIM model doposud neobsahuje význačné
FM objekty (nájmy, smlouvy, plochy…).
V rámci komunity ARCHIBUS proto vzniklo
rozšíření BIM, tzv. EIM (Enterprise Information
Modelling), který BIM rozšiřuje o objekty FM. 
Komplexnost, modularita, flexibilita, různá uži-
vatelská rozhraní, personalizace a tvorba dyna-
mického obsahu v závislosti na uživatelské roli,
rychlost implementace a vlastní vývojový systém
jsou zárukou nasazování právě těch prostředků,
na něž je organizace připravena a které přinesou

okamžitý efekt. Ostatní moduly mohou být na-
sazeny v optimálním časovém okamžiku. 

IKA DATA
Podrobnosti o jednotlivých projektech v Čes -
ké republice jsou dostupné na firemním webu
http://www.ikadata.com. Kromě komunity
byznys partnerů mohou být dnes používány
další obchodní kanály budované pro vertikální
segmenty, tzv. Center of Excellence (např.
pro vzdělávání, automobilový průmysl, ener-
getiku, zdravotnictví, státní správu apod.).
Tato centra jsou budována pro získávání
a údržbu informací a řešení specifických pro
daný obor. Architektonické kanceláře, FM či
IT firmy a podobné organizace mohou dosáh-
nout resellerské smlouvy a zúčastnit se ob-
chodu s ARCHIBUS produkty ve spolupráci
s obchodním partnerem. 
Příkladem úspěšného využití systému 
ARCHI BUS je jeho role v projektu Pasporti-
zace objektů České pošty. Jedním z úkolů této
veřejné zakázky je pořízení půdorysných vý-
kresů všech objektů ČP. AutoCAD výkresy se
v tomto projektu staly základním zdrojem dat
o vnitřních a zastavěných plochách, jejich čís-
lování, úče lu a převažujícím povrchu každého
podlaží apod. Tato data jsou vtělována přímo
do elektronického výkresu s pomocí AutoCAD
VBA maker. Každá změna musí být nejprve
provedena na výkresu. Kontrola formální
správnosti a čtení dat z výkresu se provádí au-
tomatizovaně po vtažení do systému. Funguje-
li v dané firmě proces CAD Managementu,
může být stejný mechanismus použit i pro
správu datového modelu. Změnu ve výkresu
lze on-line nejsnáze provést prostřednictvím
modulů Overlay pro AutoCAD či Overlay pro
Revit. Grafická zobrazení dynamicky genero-
vaná na základě filtrů z ob-
sahu databáze jsou praktickou
ukázkou tvorby a užití dashbo-
ardů. 

RED / FOTO: ARCHIBUS
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Aqua-Therm Nitra 2010:
Bohatá účasť napriek kríze
Slovenská verzia tradičného odborného
veľtrhu vykurovania, vetrania,
klimatizačnej, meracej, regulačnej,
sanitárnej a ekologickej techniky 
Aqua-Therm Nitra 2010 sa konalo 
na výstavisku Agrokomplex Nitra 
v termíne 9.–12. februára. V tomto 
roku to bol už 12. ročník.

Usporiadateľ významného medzinárodného
veľtrhu Progres Partners Advertising, spol.
s r. o., môže byť nadmieru spokojný. Po veľmi
úspešnom novembrovom pražskom veľtrhu
Aqua-Therm 2009 na výstavisku v Prahe-Let-
ňanoch sa finančné krízové obdobie nepodpí-
salo ani na slovenskom výstavnom podujatí
a návštevníci mu venovali skutočne veľkú po-
zornosť. Nebyť nepriaznivého počasia s boha-
tou snehovou nádielkou, ktoré možno odra-
dilo množstvo ľudí, padol by iste v Nitre
návštevnícky rekord. 

14 000 NÁVŠTEVNÍKOV, 
130 VYSTAVOVATEĽOV… 
V stále pretrvávajúcom finančnom krízovom
období sa nitriansky Aqua-Therm 2010, po-
dobne ako ten pražský, javil ako ostrov pro-
sperity v odboroch technického zariadenia
budov (TZB), ale taktiež v cieľovom prostredí
podnikania v oblasti veľtrhov a výstavníctva.
Akcia sa konala už tradične pod záštitou slo-
venského Cechu vykurovania, tepelnej tech-
niky a inštalácie. Bránami veľtrhu prešlo po-
čas štyroch výstavných dní viac ako 14 000
návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia.
Obľuba nitrianskeho Aqua-Thermu u odbor-
níkov i laickej verejnosti spočíva najmä v pes-
trosti ponuky na výstavných plochách. Znovu
sa ukázalo, aká široká je problematika TZB –
od kotlov, tepelných čerpadiel, vykurovacích
telies cez systémy centrálneho vykurovania,
ohrevu vody, vetranie po sanitárnu keramiku
a množstvo špeciálnych technických systé-
mov. Veľtrh sa tešil taktiež veľkému záujmu
zo strany médií a novinárskej obce. Oproti
mi nulému ročníku sa počet vystavujúcich fi-
riem a spoločností znížil len o necelých 15 %,

čo je v období hospodárskej krízy, keď sa
mnohé technické veľtrhy a výstavy potýkajú
s holou existenciou, skvelý výsledok. Na akcii
sa nakoniec zúčastnilo 130 vystavovateľov
z piatich krajín, ktorí rozložili svoje obchod -
no-výstavné stánky na ploche prekračujúcej
4 300 m2. Kto hrá významnú úlohu na trhu
v jednotlivých odboroch, ktoré nitriansky veľ-
trh ponúka, ten na veľtrhu pod Zoborom urči -
te nechýbal. Hoci mnohí vystavovatelia v ob-
dobí krízy zvažovali v rámci šetrenia financií
svoju účasť, nakoniec si väčšina uvedomila,
že práve teraz majú investície do úspor ener-
gie významný ekonomický efekt pre koncové -
ho zákazníka a celkový odbyt je viac než ino-
kedy treba podporiť dobrou reklamou a šikovnou
marketingovou politikou. A v prípade Aqua-
-Thermu Nitra, ktorý je najväčšou výstavnou
akciou svojho druhu na Slovensku, to bola ur-
čite efektívna marketingová investícia. 

ÚSPORY ENERGIÍ V CENTRE ZÁUJMU
Hlavným hitom tohtoročného veľtrhu v Nitre
bola solárna technika a ďalšie spôsoby výroby
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
O nič slabšie však neboli obsadené ani ďalšie
výstavné plochy s technológiami TZB. Vysta-
vovateľov i návštevníkov prilákala na veľtrh
aj možnosť priameho dojednania zaujíma-
vých obchodných kontraktov a foriem úspeš-
nej spolupráce, bežnú laickú verejnosť tiež
príležitosť zakúpiť zariadenia a technológie
za výhodné akciové ceny. Lákal určite i sprie-
vodný program podujatia, najmä v podobe
konferencie 2010 na tému Nízkoenergetické
dni zloženej z jednotlivých odborných pred-
nášok a prezentácií. Pre širokú verejnosť boli
určené predovšetkým prednášky na témy ako

Úspora nákladov pri vykurovaní a príprave
teplej vody v rodinných a bytových domoch
alebo Progresívne vykurovacie systémy či
Klasické a obnoviteľné zdroje tepla pre ener-
geticky úsporné domy.

OCENENIE PRE ÚSPEŠNÉ EXPONÁTY
Podobne ako v Prahe, aj na slovenskom Aqua-
-Therme sa udeľovali ceny v súťaži o najlepší
exponát výstavy. Odborná komisia nakoniec
odovzdala piatim úspešným vystavujúcim fir-
mám dve zlaté medaile a tri čestné ocenenia.
Zo zisku prestížnych zlatých medailí sa tešili
spoločnosť BTK – bývanie, teplo, klimatizácia
z Bratislavy za kompaktné invertorové tepel -
né čerpadlo vzduch/voda Gaia MSER-XEE61
zn. Clivet a košická firma K-TEST, s. r. o.,
za termovíznu kameru Testo 881-3. Čestné
uznania si z výstavy odviezli spoločnosti 
EUROTHERM spa z talianskeho Frangarta
(rozdelovač Elite Black Line), ATTACK,
s. r. o., Vrútky (teplovodný zplynovací kotol
na drevo Atack DPX 25 Profi) a EUROTHERM,
s. r. o., Brezno (necentrálny systém vetrania
so spätným získavaním tepla inVENTer).

Najbližšie sa všetci záujemcovia o špičkové
novinky z radov technológií, systémov a vý-
robkov v oblasti vykurovania, vetrania, kli-
matizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej
a ekologickej techniky stretnú už na 13. roč-
níku v prostredí nitrianskeho Agrokomplexu,
a to v termíne 8.–11. februára 2011. Pred-
tým však svoje brány (23.–27. 11. 2010)
otvorí pražský Aqua-Therm na výstavisku
v Letňanoch.

RV
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Revoluce, nebo pouhá
evoluce?
Americká společnost Bloom Energy oznámila, 
že vynalezla levný a efektivní způsob, jak 
vyrábět elektrickou energii. Každý, kdo má
k domu přiveden plyn, si tak podle jejích slov
bude moci rozsvítit a topit levným, čistým
a spolehlivým zdrojem elektrické energie
a tepla.

Čeští vědci nehovoří o revoluci, ale o evoluci.
Princip pevných palivových článků je totiž již
dlouho znám. Otázkou zůstává, kolik bude
stát a jak efektivně nově představený produkt
tzv. energetického serveru, který není větší
než jedno parkovací místo před administra-
tivní budovou, bude schopen energii vyrábět. 

OBJEVOVÁNÍ OBJEVENÉHO?
Bloom Energy minulý měsíc představila po -
dle svých slov „revoluční“ novinku v oblasti
výroby elektrické energie. Jde o pevné pali-
vové články, které ze zemního plynu vyrábějí
elektrickou energii. V podstatě nejde o spalo-
vání zemního plynu, ale o jeho rozklad. Re-
voluční není ani tak princip, který je v oblasti
výzkumu fyziky znám již delší dobu, ale vý-
robní cena energie a účinnost, již údajně tyto
palivové články dosahují. Jejich využití je
zřejmé. Jakákoli budova či stavba si může vy-
rábět elektrickou energii pouhým přísunem
fosilních (zemní plyn) či obnovitelných
(plyny produkované z bioplynových stanic)
zdrojů. Místo klasického spalování, které je
v praxi známo např. v paroplynových elekt-
rárnách, dochází v případě pevných palivo-
vých článků k elektrochemické reakci mezi
katodou, elektrolytem a anodou. Tato reakce
produkuje teplo, vodní páru a určité množ-
ství CO2. Tepelná energie je nutná k samotné
reakci uvnitř článku a lze ji využívat i pro
eventuální vytápění. Přelomová je podle slov
společnosti především cena, za niž lze tento
druh palivových článků vyrábět. Na rozdíl od
dřívějších typů, jež v některých případech
používaly pro elektrochemickou reakci drahé
kovy, jako je platina, a pracovaly s agresiv-
ními elektrolyty (kyselinami), je základem

výroby tohoto nového článku údajně oby-
čejný písek. Celá věc zní podle některých
oslovených odborníků přespříliš optimisticky,
než aby se skutečně jednalo o revoluční no-
vinku. „Fyzikální zákony platí v Americe
stejně jako kdekoli jinde. Za revoluční bych
považoval skutečnost, kdyby se jim opravdu
podařilo snížit výrobní cenu takového zaří-
zení a zvýšit jeho účinnost, která se v sou-
časné době u podobných zařízení pohybuje
za ideálního stavu kolem 50 %,“ řekl
doc. dr. ing. Jan Kyncl z Fakulty elektrotech-
nické Českého vysokého učení technického
v Praze. Jak dodal, u soukromých subjektů,
které se podílejí na vývoji a provozu takových
technologií, existují vždy rozdíly mezi dekla-
rovanou a skutečnou účinností pevných pali-
vových článků. 

NA ELEKTRONY NEJLÉPE S BIČEM…
Společnost Bloom Energy deklaruje na svých
internetových stránkách, že účinnost jejího
řešení se pohybuje kolem dvojnásobku „běž-
ných“ palivových článků podobného typu.
Výkon jednoho energetické serveru, jak na-
zývá svou základní jednotku, se podle do-
stupných informací pohybuje kolem 100 kW.
Tento server se skládá z několika tisíc malých
plátů, které jsou sendvičově uspořádány za
sebou. Jeden tento plát o rozměrech zhruba
10 x 10 cm generuje údajně tolik energie,
kolik stačí na rozsvícení úsporné žárovky.
Celý server nezabírá více místa než parkovací
plocha jednoho automobilu. Velikou výho-
dou podobného řešení je modulární koncep -
ce, která umožňuje klientovi přidávat další
a další části podle potřeby. „Mezi palivovým
článkem a klasickým spalováním je prakticky
jediný rozdíl. V palivovém článku usměrníte
tok elektronů tak, jak si přejete. Palivové články
nemají skoro žádné pohyblivé části, na rozdíl
od klasických turbín. Z obecného fyzikálního
hlediska ale platí, že je svým způsobem jed -
no, zda spalujete plyn klasicky nebo v palivo-
vém článku. Obojí je v podstatě totéž,“
ob jasnil J. Kyncl. 

TRHY S TECHNOLOGIEMI POTŘEBUJÍ
PRŮLOMOVÉ OBJEVY
Nabízí se otázka, zda nejde o další trik americ-
 kých společností, které v minulosti způsobily
tzv. akciové bubliny. Postup je jednoduchý.
Oznámí se, že v odvětví došlo k masivnímu
průlomu, který bude mít za následek překot -
ný rozvoj této oblasti. Akcie vyletí vzhůru,
protože každý investor chce levně nakoupit
a draze prodat. Spekuluje se tedy o akciovémDr. K. R. Sridhar
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růstu. Po několika letech se však zjistí, že
tech nologicky ještě není vývoj natolik daleko,
aby se dalo přistoupit ke komerčnímu pro-
vozu nebo masivnímu rozšíření. Ti, kteří stáli
na počátku podobného projektu, však své
akcie vysoce zhodnotili. Naopak ti, kteří na-
koupili na vrcholu akciové horečky, sledují,
jak ceny jejich zaručené investice s upadají-
cím zájmem klesají a klesají. Skutečnost, že
Bloom Energy v Kalifornii nejprve oznámila,
že technologií disponuje a že její komerční
provoz již existuje, však může mluvit proti
tomu. „Věříme tomu, že naše technologie
bude mít podobný dopad, k jakému došlo
v oblasti telekomunikací s příchodem mobil-
ních telefonů,“ prohlásil dr. K. R. Sridhar, za-
kladatel a výkonný ředitel Bloom Energy. 

NA MARS A ZASE ZPÁTKY
Prvním komerčně zvládnutým provozem po-
dobného zařízení byla instalace těchto ener-
getických serverů v červenci roku 2008. Od
té doby údajně tato zařízení vyprodukovala
přes 11 mil. kilowatthodin elektrické energie.
Tato technologie údajně snížila emise CO2,
oproti stejnému objemu klasicky vyrobené
energie, o celých 6 500 t. Tedy zhruba stejně,
o kolik snížila v roce 2004 meziroční produk -
ci CO2 automobilka Ford po zavedení alterna-
tivních zdrojů elektrické energie. Společnost

Bloom Energy vznikla v roce 2001 a podílela
se na programu NASA, který měl dopravit
lidskou posádku na Mars. Jejím úkolem byl
vývoj technologií, které měly udržovat ži-
votní podmínky nezbytné pro pobyt lidské
posádky. Zaměřila se na výrobu energie ze
solárních panelů a využití vody pro výrobu

kyslíku a paliv nezbytných pro dopravu po
povrchu. Vědci si však údajně brzy uvědo-
mili, že tyto technologie lze využívat i na
zemském povrchu, a začali pracovat na svém
vlastním projektu energetického serveru. 

ROBERT KEIL
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Pro nikoho asi nebude výraz tepelné čerpadlo
pojmem neznámým. Jeho princip je vlastně
prajednoduchý – tepelné čerpadlo je zařízení
schopné odebrat tepelnou energii okolnímu
prostředí při relativně nízké teplotě a převést
ji na teplotu, která vytopí dům nebo ohřeje
užitkovou vodu. Ovšem na toto převedení –
doslova přečerpání – je zapotřebí dodat te-
pelnému čerpadlu elektrickou energii pro po-
hon kompresoru, který spolu s dalšími prvky
zabezpečuje správný chod tohoto zařízení.
Na druhou stranu bez elektřiny dnes nebude
fungovat kromě hořícího krbu žádné tope-
niště – plyn, topné oleje, samozřejmě elektro-
kotle… Je třeba myslet komplexně a do-
předu. Při dlouhodobém výhledu pak jako
nejlepší varianta vycházejí tepelná čerpadla.

ZPŮSOBY ZISKU TEPELNÉ ENERGIE
Podle místa, odkud čerpáme tepelnou ener-
gii, rozlišujeme tepelná čerpadla na systémy
země-voda (plošný kolektor nebo hlubinný
vrt), vzduch-voda (odběr tepla z okolního
vzduchu) a voda-voda (např. přečerpávání
spodní vody ze studny). Poslední způsob se
u nás prakticky nevyužívá, protože má příliš
vysoké nároky na intenzitu přítoku vody do
studny. Faktem ovšem je, že se neustále zdo-
konaluje a má i konkurenci: O slovo se již
hlásí jiná technologie – fotovoltaika. Že jde
pouze o možnost prodeje do veřejné sítě?
Ano – u nás. Ale v sousedním Německu se
stále více prosazují technologie, kdy provozo-
vatel fotovoltaických panelů nejprve uspokojí
vlastní potřebu a teprve potom prodává pře-
bytek do sítě… 

TEPELNÁ ČERPADLA – Z HITU STANDARD
Ale zpět k tepelným čerpadlům. Ta už dávno
nejsou raritou, jíž se zabývá pouze několik
specializovaných firem. V současné době se
u nás pomocí tepelných čerpadel vyhřívá
každá desátá novostavba, ročně se těchto za-
řízení u nás instalují tisíce a roste i počet do-
davatelských firem. Je jasné, že nové techno-
logie získávání tepla obecně přinášejí změny
i do navazujících systémů – proto taková ex-

panze podlahových topení (nižší teploty, s ni-
miž pracují tepelná čerpadla, ale i třeba kon-
denzační kotle, jsou výhodné i pro tento typ
topení). Prosazují se ale i další principy. Po-
sledním hitem je tzv. kapilární vytápění; na
plochu výstavních expozic se vejde o několik
řádů více informací, než můžeme zprostřed-
kovat v sebedelším článku. Přesto ale ještě je-
den návrat: Úvodem jsme se zmínili o tom, že
jakýmsi „dodatečným“ zdrojem energie je
vždycky její úspora. Tedy regulace tepla v ča -
se i prostoru. A regulační technika, bez níž se
nyní neobejde ani vytápění pevnými palivy,
pokud nejde o lokální topeniště, bude na le-
tošních veletrzích – zde ostatně mluvíme pře-
vážně o SHK – zastoupena víc než mohutně.
Jmenujme např. firmy Bosch, Immergas, Vail-
lant, abychom zmínili alespoň ty nejznámější
značky. 
A nezapomeňte – nejlevnější energie je ta ne-
spotřebovaná, tedy i neprotopená. A šetřit
znamená modernizovat i regulovat, což obojí

komplex Stavebních veletrhů Brno přináší
v míře vrchovaté. Má to ostatně i ve znění
hlavní priority: Energeticky úsporné stavění –
úspory energií!
Téma úspor energií bylo zajímavé pro 90 %
návštěvníků posledního ročníku a dotýká se
nejen oblasti technického zařízení budov, ale
i oborů zdicích materiálů, oken, dveří, izolač-
ních materiálů, konstrukčních systémů a os-
tatních stavebních materiálů. Každý tak má
jedinečnou možnost dovědět se o novinkách
v nabídce produktů a služeb, konkrétních vý-
robcích, současných oborových trendech
a hlavně osobně se na vše zeptat a prakticky
vyzkoušet.
Stavební veletrhy Brno a Mezinárodní ve-
letrh bydlení MOBITEX se konají v termínu
od 13. do 17. dubna 2010 na brněnském
výstavišti. Více informací naleznete na 
www.stavebniveletrhybrno.cz.

JT

VELETRH
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Nové formy zdrojů tepla? I regulace
může být dodatečným zdrojem
Částka, kterou platíme za teplo v našich domovech, není rozhodně zanedbatelná. Stále více se
vyplatí přemýšlet, jak svůj dům, chatu, dílnu tepelně izolovat a do čeho má cenu investovat.
Ovšem o izolacích, zateplování a dalších hitech několika uplynulých sezon se píše dnes už
skoro všude. Co se pro změnu podívat na vznik tepla, na jeho pořízení?
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Kam s ním? 
(Ve Vancouveru)

Kanaďané vzali v rámci pořádání olympiády slova o udržitelnosti rozvoje a vztahu k ekologii
vážně. Důkazem byl i program na snížení objemu komunálního odpadu vyprodukovaného 
v rámci olympijských her na minimum.

Město Vancouver se zavázalo k tomu, že po
dobu celých olympijských her bude uplatňo-
vat ekologickou strategii s názvem „Nulový
odpad“ o nakládání s komunálním odpadem.
K výraznému snížení objemu odpadů, které
vznikly v průběhu zimních olympijských her,
měla podle pořadatelů přispět zásada tří R –
reducing, reuse a recycling. Organizační výbor
olympijských her ve Vancouveru (VANOC) se
snažil ve spolupráci se sponzory, dodavateli,
smluvními partnery a pořadatelským perso-
nálem dosáhnout až 85% snížení objemu
pevného komunálního odpadu, který by jinak
skončil na skládkách. Ze statistiky, jejímž zá-
kladem bylo sledování pohybu tohoto od-
padu ze sportovišť a celého zázemí olympij-
ských her, vyplývá, že od ledna do konce 
her se podařilo recyklací snížit objem „stan-
dardně“ skládkovaného odpadu o 82 %. Cí-

lem je, aby se v celém období od ledna do
dubna letošního roku dosáhlo 85% poklesu. 

TŘÍDIT…
V průběhu her fungovala v blízkosti všech klí-
čových sportovišť recyklační centra, která
shromažďovala čtyři základní typy tříděného
odpadu. Klasické plastové lahve, plasty obec -
né povahy (např. obaly), materiály, které lze
kompostovat a ostatní odpad. V informačních
kancelářích byly navíc po celou dobu trvání
her připraveny kontejnery pro sběr nebezpeč-
ného elektroodpadu, k němuž lze zařadit
použité baterie. 

… RECYKLOVAT…
Nulovou odpadovou strategii naplňovali or-
ganizátoři třeba tím, že se odpadní dřevo
po výstavbě olympijských budov použilo na

zpev nění svahů a znovuzazelenění lesních
ploch. Společnost, která dodávala nábytek
do prostor pro sportovce, použila k jeho pře-
pravě plně recyklovatelné obaly. Stejně tak
i uniformy a oblečení pro pořadatelský perso-
nál byly zabaleny a dovezeny na místo v re-
cyk lovatelných materiálech. Společnost Coca-
-Cola servírovala teplé a studené nápoje v ke-
límcích, které skončily na skládce bioodpadu.
Stejná společnost navíc v průběhu her obsta-
rávala i svoz a recyklaci všech použitých plas-
tových nápojových lahví. Peníze, které byly
vybrány na základě smluv o ukládání komu-
nálních odpadů na skládky, byly použity jako
přímé dotace pro komunity obyvatel žijících
v jejich blízkosti. 
Velkou výzvou byla také recyklace všech
obalů, které sloužily pro dovoz a uchovávání
teplých a studených pokrmů. Všechny tyto
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obalové materiály byly bez výjimky vyrobeny
z recyklovatelných materiálů nebo materiálů,
které lze kompostovat. Právě jídlo bylo jed-
ním z důležitých aspektů ekologické politiky.
Přebytky dodaných pokrmů nekončily ihned
na skládkách, ale pořadatelé je shromažďo-
vali v tzv. jídelních bankách po dobu jejich
minimální trvanlivosti. 

… UŠETŘIT!
Stejně jako plastové obaly nebo nápojové ke-
límky skončila i valná většina dopravního
a informačního značení v procesu recyklace.
Stranou nezůstaly ani informační technolo-
gie, jejichž dodavatelem byla společnost Bell.
Organizátoři od prvopočátku tlačili na jejich
dodavatele a tedy i na cenu prostřednictvím
požadavků, které měly jediný cíl: snížit na
minimum délku kabelových vedení. Další
společnost, Acer, vybavila komunikační 
centra malými počítači s minimální spotře-
bou energie. 
Co se stane s použitým a recyklovatelným
materiálem? Dostane se opět do oběhu jako
balicí materiál, obaly na potraviny nebo papí-
rové tašky. Když si půjdete ve Vancouveru
koupit klobásu, pravděpodobně vás ani omy-
lem nenapadne, že sáček nebo tácek, ve kte-
rém jí dostanete, byl v „předchozím životě“
třeba karton, v němž do dějiště olympiády
dorazil pár bot pro nočního hlídače parko-
viště televizní techniky… Ostatní odpad,
který nelze vrátit do ekonomického oběhu,
skončil ve spalovně, jež vyrábí elektřinu. 

EKOLOGIE NENÍ POUZE GESTO
Cílem celého snažení nebyla jen přímá pod-
pora udržitelných zdrojů a ekologie, ale Ka-
naďané pojali celou odpadovou kampaň jako
marketingový tah. V době největší ekono-

mické krize od 30. let minulého století je ze-
lený marketing protipólem všeho, co dosud
novodobé olympiády navenek ztělesňovaly.
Na druhou stranu však tento marketing po-
mohl šířit povědomí o vztahu člověk, sport
a příroda i směrem k divákům a participují-
cím sportovcům. Olympiáda ve Vancouveru

tak měla ambice, aby se na místa reklamních
poutačů a vysílacích práv dostaly pojmy,
které hýbou světovým veřejným míněním:
úspornost, ekologie a udržitelnost.

-ROK-

…dokonce i olympijské medaile byly vyrobeny z recyklovaného
elektroodpadu!
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V poslední době často slýcháme, že v některých regionech je nedostatek vody a že ani vyhlídky
do budoucnosti nejsou o mnoho lepší. Zmírnit dopad nedostatku vody může pomoci lepší
porozumění komplexní problematice nabídky a poptávky v této oblasti a tomu, co ovlivňuje
zdroje vody. 

Na rozdíl od ostatních přírodních zdrojů se
zdroje vody samy doplňují, ale často příliš
pomalu na to, aby dokázaly bez výkyvů vy-
hovět nárokům, které jsou na ně kladeny.
Vodu nelze prakticky ničím nahradit, ale
existuje mnoho možností, jak s ní naklá-
dat efektivněji, což umožňuje nejen její 
využití v širším měřítku, ale přispívá 
i k ochraně vodních ekosystémů – a mnoh -
dy také dokáže ušetřit nemalé prostředky
vlastníkům nemovitostí, podnikům i daňo-
vým poplatníkům obecně.

NEDOSTATEK VODY – TÝKÁ SE I VÁS?
Čistá, pitná, „bezpečná“ voda, nebo spíš její
nedostatek, nepředstavuje celosvětový prob-
lém, ale jde o problémy na určitých místech
v různých částech světa. Místní podmínky,
např. množství dešťových srážek, charakter
krajiny či rostlinstvo v regionu, ale také ná-
roky na zavlažování polí či využívání vody

v průmyslových objektech mají zřejmý vliv na
to, zda lze v daném místě s vodou nakládat
udržitelným způsobem.
Odklánění vody do jiných povodí není no-
vinkou, děje se tak již po tisíce let, ale
v současnosti si začínáme uvědomovat,
jaké jsou skutečné náklady takových řešení
a jejich dopady na životní prostředí. Vedení
vody na velké vzdálenosti vyžaduje nemalé
investice do infrastruktury a neustálé vý-
daje za energie a údržbu. Zpráva River 
Net work z roku 2009 odhaduje, že 13 %
celkové spotřeby energie v USA se používá
na přečerpávání, ohřev a úpravu vody.
Vzhledem k tomu, že se v blízké budouc-
nosti nutnost regulace skleníkových plynů
odrazí v zákonných normách, je zřejmé, že
snižování energetické náročnosti vody
a všeho, co s ní souvisí, se stane klíčovou
součástí jakékoli politiky zaměřené na
změnu klimatu.

Nezanedbatelná část potrubí a ventilů ve vodní
infrastruktuře USA, ale i jiných zemí je navíc
zastaralá a musí se již dnes často opravovat
a měnit. American Water Works Association
odhaduje, že během následujících 20 let bude
třeba na údržbu stávající infrastruktury USA
vynaložit přinejmenším bilion dolarů. Určitá
část prostředků je pro tyto účely již vyhra-
zena na základě zákona z minulého roku, ale
rozhodně se jimi nepodaří pokrýt veškeré po-
třebné opravy a investice. Již nyní se z obec-
ních rozvodů ztratí přibližně 15 % vody, než
je dovedena ke koncovým uživatelům. Je zřej -
mé, že v důsledku nedostatku vody, její ener-
getické náročnosti a netěsnící infrastruktury
bude muset cena vody v nejbližší budouc-
nosti výrazně vzrůst.

EFEKTIVITA A ÚSPORY
Mnohá města již začala považovat efektivní
využívání vody za záležitost téměř rovno-
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cennou hledání a vytváření nových zdrojů,
pochopitelně však výrazně méně náklad-
nou. Ještě nedávno byly projekty zaměřené
na zvy šování efektivity využití vody spíše
na okraji zájmu, protože postrádaly to, čím
okouzlovaly projekty zaměřené na úsporu
energií – okamžitou viditelnost návratnosti
investovaných prostředků. Nyní však ceny
vody rostou a vodárenské společnosti se
snaží stimulovat odběratele z řad občanů
a podniků, aby investovali do efektivněj-
šího využívání vody, a tak se dříve opomí-
jené projekty dostávají znovu na pořad
dne.
Spotřeba vody se v různých typech budov
výrazně liší. Pro zjištění, jak a kdy se voda
v da né budově používá a využívá, je nutný
audit, který navíc naznačí, kde se skrývají
možné úspory. Většina komerčních ob-
jektů, podniků a institucí používá vodu
k zavlažování, provozu chladicích věží,
provozu mycích a chladicích zařízení a ve
vodoinstalacích a sanitární technice. Ve vět-
šině z těchto zařízení není bezpodmínečně
nutné používat pitnou vodu. K zavlažo-
vání, doplňování úniků z chladicích věží
a splachování toalet či pisoárů bohatě stačí
recyklovaná komunální či průmyslová od-
padní voda či zachycená dešťová voda. Vět-
šina „zelených“ projektů je dnes také
projektována tak, že se v nich přímo počítá
s používáním užitkové vody.

EFEKTIVNÍ REGULACE
Snaha dosáhnout ekonomického růstu
a „neudržitelné“ využívání zdrojů vody
v mnoha regionech vede k nutnosti začít za-
vádět nejrůznější omezení spotřeby vody.
V případě vodoinstalací a sanitární techniky
již některá města začala v nové výstavbě
i při zásadních přestavbách požadovat po -
užívání pouze těch nejefektivnějších pro-
duktů a řešení (týká se USA – pozn. red.).
Tento trend se brzy zřejmě rozšíří a lze oče-
kávat, že v platnost vstoupí větší množství
podobných regulačních opatření. Výrobci již
na změny zareagovali, a tak se na trhu začí-
nají objevovat zařízení, která odpovídají
zpřísněným požadavkům bez nutnosti kom-
promisu z hlediska jejich výkonu. Vodoinsta-
lace a sanitární zařízení mají však určité
fyzické limity, které nemohou překročit. Sa-
nitární systémy zkrátka potřebují určité mi-
nimální množství vody, aby mohly dopravit
pevné nečistoty od jejich zdrojů do čističek
odpadních vod. Pokud by se tedy množství
vody v nich snížilo pod únosnou mez, funk -
ce celého systému kanalizace by se začala
zhoršovat. Dnes není ještě možné odhad-
nout, zda by šlo o obecný problém, oddělené
případy, či zda se snižování množství vody
v systému obejde bez větších obtíží.

Je zřejmé, že se zdroje vody na mnoha mís-
tech nevyužívají udržitelným způsobem.
Nevyhnu telně tedy nastane situace, kdy do-
mácnosti i podniky budou muset využívat
vodu efektivněji. Růst nákladů na energie
a nutnost hradit navíc i opravy infrastruk-
tury budou mít za následek zvyšování cen
vodného a stočného. Pobídky ze strany
místních vodohospodářs kých společností
na druhé straně zlepší vyhlíd ky na dřívější
návratnost prostředků investovaných do
projektů zaměřených na úsporu spotřeby
vody.

VAROVÁNÍ ZÁVĚREM
Na mnoha místech světa jsou akutní problé -
my s vodou již dnes, a to z hlediska kvality
i kvantity. Neustálý růst poptávky po potra-
vinách, obzvláště masných produktech, ve
spojení s rychlým ekonomickým rozvojem
má za následek neregulované využívání
vodních zdrojů především v Asii, Africe a na
Blízkém východě. S dalším růstem světové
populace v následujících 50 letech a s větší
ekonomickou prosperitou zmíněných oblastí
bude stále více lidí chtít jíst „lepší“, energe-
ticky náročnější pokrmy, a tak bude nutnost
efektivnějšího nakládání s vodou stále nalé-

havější. Vzhledem ke globalizaci ekonomiky
pocítíme následky prakticky všude. Od zemí
s relativně bohatými zdroji vody, např. USA
a Kanady, se bude očekávat, že vyplní zvý-
šené potravinové požadavky jiných zemí,
což ovšem bude znamenat zvýšené nároky
na zásoby vody v Severní Americe. Navíc lze
předpokládat, že do problematiky využití
zdrojů vody promluví i následky globálního
oteplování.

ROBERT ZIMMERMAN
AUTOR JE HLAVNÍM INŽENÝREM WATER CONSERVATION
INITIATIVES SPOLEČNOSTI KOHLER CO. VE WISCONSINU.
ZODPOVÍDÁ MJ. ZA SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍMI REGULAČ-
NÍMI ÚŘADY A VODÁRENSKÝMI SPOLEČNOSTMI NA PRO-
GRAMU ÚSPOR VODY. ZÁROVEŇ PODPORUJE A ROZVÍJÍ
ŘADU PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÝCH NA ÚSPORY
VODY. JE PŘEDSEDOU WATERSENSE A WATER EFFICI-
ENT PRODUCTS COMMITTEE ALLIANCE FOR WATER EF-
FICIENCY A SPOLUPŘEDSEDOU WATER EFFICIENCY AND
SUSTAINABILITY ISSUE COMMITTEE PŘI PLUMBING MA-
NUFACTURERS INSTITUTE. JE TAKÉ ČLENEM GREEN TECH-
NICAL COMMITTEE PŘI IAPMO. LZE JEJ KONTAKTOVAT
NA ADRESE ROBERT.ZIMMERMAN@KOHLER.COM.

PŘEKLAD TT

Běžné strategie směřující k efektivnějšímu využívání vody

Chladicí věže
• Používání užitkové vody, je-li dostatečně
kvalitní, pro doplňování úniků a odpařené
vody
• Instalování vodoměrů na potrubí, kde
dochází k únikům a kudy se doplňuje voda
• Umožnění průběžných kontrolovaných
odtoků místo periodických průplachů
• Pečlivě si zvolit dodavatele chemikálií –
dobrá volba a úsporný provoz mohou zamezit
jejich nadměrnému používání
• Zvážit možnost filtrace bočního toku
• Je-li to možné, nastavit provoz na vyšší
cyklus koncentrace
Potenciální úspory: 20–75 %

Provoz mycích a chladicích zařízení
• Co nejvíce omezit jednorázové používání
vody (chladničky, myčky, kuchyňská zařízení)
• Instalace solenoidových ventilů, které po
zavření naprosto zamezí průtoku vody 
• Používání odtokové vody pro doplňování
mycích a pracích systémů
• Sběr a opětné použití kondenzované vody
z bojlerů
• Optimalizace mokré vypírky v průmyslových
aplikacích
Potenciální úspory: 10–50 %

Krajinné úpravy a zavlažování
• Vysazování místně osvědčených rostlin
a minimalizace zatravněné plochy
• Vysazování rostlin s podobnými nároky na
zavlažování do skupin
• Denní prohlídky rostlin a zatravněné plochy
– dochází-li k nadměrnému nebo
nedostatečnému zavlažování, zřejmě je se
systémem něco v nepořádku
• Udržovat trávník vysoký a vystříhat se
nadměrného hnojení
• Instalace čidel reagujících na počasí místo
časových systémů
• Instalace oddělených měřidel pro
zavlažovací systémy
Potenciální úspory: 25–100 %

Vodoinstalace a sanitární technika
• Instalace vysoce výkonných toalet a pisoárů
(HET a HEU)
• Instalace nízkoprůtokových ventilů,
úsporných kohoutků a sprchových hlavic
• Kontrola stávajících instalací ohledně úniků
a případné okamžité opravy
• Výměna dřezů pro mytí pod tekoucí vodou
za uzavřené dřezy 
• Používání vysoce výkonných perlátorů
s nízkým průtokem vody
Potenciální úspory: 20–40 %
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Začal třetí běh 
rekvalifikačního 
vzdělávání 
facility managerů
Toto celkem lakonické oznámení v sobě zahrnuje
významný aspekt, že profese facility managera
má sice krátkou, ale již stabilizovanou tradici.
Z podnětu asociace IFMA CZ se zrodilo vzdělávání,
které hned od prvních okamžiků vsadilo na dva
důležité prvky.

Jde o jednotný EU standard (zastoupený
normou ČSN EN 15221) a orientaci na
praxi (jednotlivé předměty vyučují odbor-
níci z firem, které příslušné služby samy 
zajišťují). Vzdělávání se ujala divize FM In-
stitute společnosti Hein Consulting, s. r. o.,
která je držitelem akreditace ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy na obor 
rekvalifikace facility managerů. Celé vzdě-
lávání je v souladu s rekvalifikačním stan-
dardem MŠMT rozprostřeno do patnácti
vyučovacích dnů. Přibližně 70 % tohoto
času tvoří přednášky, zbylý čas musejí po-
sluchači pod dohledem zkušených lektorů

vypracovávat vlastní úkoly (převážně v tý-
mech). Dva dny jsou vyhrazeny exkurzím
do zajímavých provozů.

Následující tabulka přehledně zobrazuje
náplň podle jednotlivých předmětů: 

Předmět Hodin Obsah
Definice a terminologie 8 • Základy oboru facility management podle ČSN EN 15221

• část 1 „Definice a terminologie“, 
• Úvod do principů připravovaných prEN 15221:

část 3 „Kvalita ve FM“, 
část 4 „Kategorizace FM“, 
část 5 „Procesy ve FM“ a 
část 6 „Měření ve FM“.

• Základní seznámení s celkovou koncepcí oboru, principy a vazbami
• Terminologie, principy in/outsourcingu

Integrace systémů 6 • Základy přípravy FM smluv podle ČSN EN 15221 část 2 „Průvodce přípravou FM smluv“
zajištění FM • Porovnání EU standardu se současnými praktikami, doporučení, jak postupovat pro zavedení smluvního

standardu v souladu s EU
• Principy přípravy a vypsání výběrového řízení na FM poskytovatele (dodavatele FM služeb)

Praktická část 2 • Praktická příprava podkladů pro výběrové řízení na FM poskytovatele
Prostor a prostorové služby 8 • Základy členění prostoru, využití prostoru, dislokace, značení, evidence prostor a majetku

• Jak přistupovat ke komerční optimalizaci využití prostor
• Principy nájemní politiky, cenotvorba, rozúčtování, minimalizace nákladů na m2

• Základy property a asset managementu a jejich vnímání podle ČSN EN 15221
Praktická část 8 • Typy kancelářských prostor, návrh standardu pracoviště, sjednocení firemní politiky v oblasti využití prostor

• Návrh dislokace podle organizační struktury společnosti a konkrétních prostorových možností
Úklid a čištění, odpadové 6 • Úklidy pracovišť, úklidy vnitřních a venkovních ploch, úklidy budov, fasád a průmyslových pracovišť, úklidy 
hospodářství exponovaných pracovišť, čištění vybavení a zařízení

• Venkovní úklid a zimní služby
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Významným ukazatelem, který sám o sobě
znamená garanci kvality, je zastoupení odbor-
níků, kteří jednotlivé přednášky vedou. Na
stránkách www.fminstitute.cz lze nalézt jejich
úplný přehled s krátkými životopisy jednotli-
vých přednášejících. Garantem celého kurzu je
ing. Ondřej Štrup, jenž je mj. zástupcem ČR ve
standardizační komisi TC/CEN 348 (Facility
management) a vyučujícím předmětu facility
management na Fakultě stavební ČVUT. Právě
jeho poznatky z komise TC/CEN 348 jsou zá-
kladem koncepce celého kurzu. Jednotliví
přednášející pak v sobě spojují odbornou tra-
dici a moderní koncepci nových trendů EU. Je
pravda, že v tomto kurzu není zastoupeno
mnoho profesionálních učitelů z vysokých
škol. Na druhou stranu nadšení a odbornost
všech lektorů překryje drobné nedostatky
v důsledku menší pedagogické praxe. 
Rekvalifikační kurz pro facility managery se
však nepořádá pouze formou otevřeného
kurzu. Na podzim minulého roku si firemní
formu kurzu zvolily tři společnosti – ČSOB,
Česká spořitelna a Česká pošta (ta se nako-
nec rozhodla pouze pro část předmětů za-
měřených na konkrétní potřeby FM divize).
Osvědčení o odbornosti facility managera
dosud obdrželo bezmála 60 odborníků, 
a to je na první rok úctyhodné číslo. Každý
účast ník má možnost zhodnotit své po-
střehy z kurzu. Jejich vyjádření a vnímání
může být tím nejobjektivnějším podnětem
pro každého, kdo by se chtěl zúčastnit dal-
šího běhu.

Několik postřehů z www.fminstitute.cz

RNDr. Ilona Hlavešová – výkonná ředitelka
útvaru Centrální služby ČSOB:
„Kurz splnil naše očekávání, pro mne osobně
splnil i řadu věcí navíc…“
„Zaměstnanci začali přemýšlet o tom, co dělají,
jak dělají a co by se dalo dál dělat…“
„Přednášející z praxe, jsou to převážně dodava-
telé…  myslím si, že to má smysl a bez nich by
to nebylo ono.“

Ing. Hana Vančurová – ředitelka úseku
Služby pro budovy ČSOB:
„Považuji facility management za absolutně
noblesní disciplínu.“
„Mně osobně kurz moc přinesl, získala jsem ši-
roký pohled, ale hlavně spoustu hodně dobrých
návodů na věci, na které si musím dát pozor
a jež si ani neuvědomuji v souvislostech…“

Ing. Roman Čulík – ředitel úseku Nemovitosti
a investice ČSOB:
„Benefit kurzu je v dvojúrovňovosti – zaprvé
získáme systematické znalosti, které jsou odvo-
zeny od nové normy, a za druhé je to doplněno
o zajímavé zkušenosti kolegů z praxe – a to je
optimální mix.“

Ing. Martina Sirová – ředitelka úseku Pro-
vozní služby ČSOB:
„… některé vědomosti jsem si ,učesala‘ a záro-
veň jsem si rozšířila obzory ve věcech, o nichž
jsem předtím nic nevěděla.“

„… hned po prvních seminářích jsem podle no-
vých metod vypisovala výběrové řízení …, ale
bude to cesta trnitá a dlouhá a těžká.“

Výběr dalších anonymních odpovědí
z hodnoticího dotazníku:
„…nové informace poutavou formou, výborná

připravenost lektorů, praktické ukázky…“
„…získali jsme spoustu důležitých informací
a komplexní přehled o FM…“

Co říci na závěr? Rekvalifikační kurz faci-
lity managera nastoupil cestu dobrým
směrem. Je však třeba, aby si našel cestu
zejména k facility managerům v společ-
nostech, které si FM služby najímají. Je-
jich připravenost, schopnost specifikovat
potřeby a zadání pro FM poskytovatele je
přesně to, co na trhu nejvíce chybí. Spo-
lečnosti poskytující facility management
by proto mohly být spokojeny, že si
mohou samy tvořit FM, že je vlastně nemá
kdo kontrolovat, ale praxe začíná být
opačná. Tyto společnosti nemají na straně
klienta odborného partnera, a tak často
řeší problém, jak vysvětlit, že požadavky
klientů jsou zcela nereálné a škodí oběma
stranám. Renomé, které si rekvalifikační
kurz vydobyl, by tak mohlo přispět k zvý-
šení odbornosti klientů a tím i k zvýšení
kvality služeb facility managementu na
všech úrovních.

RED

• Hygienické služby
• Problematika nakládání s odpadem, odpadové hospodářství
• Jak kontrolovat kvalitu úklidu a čištění

Praktická část 2 • Konkrétní možnosti použití hygienických pomůcek, vybavení a prostředků, jejich efektivita a nasazení
Provoz a údržba infra- 8 • Správa a údržba technických zařízení budov (TZB), základy prevence, povinné úkony, systém sledování 
struktury, správa energií a vyhodnocování, optimalizace údržby, rizikové prvky
a médií • Řízení správy TZB, in/outsourcing správy

• Základy energetické správy, optimalizace spotřeby energií, energetická účinnost budov, problematika tzv.
zelených budov

Praktická část 8 Exkurze to technicky zajímavé budovy s odborným výkladem
Péče o uživatele objektů 8 • Základy pojmu bezpečnost, bezpečnostní management, ochrana majetku, osob a know-how, utajované 
(služby), bezpečnost skutečnosti
a interní logistika • BOZP, PO, Bezpečnost ochrany při práci, ochrana zdraví

8 • Služby pro zaměstnance (recepce, zasedačky, překlady...), catering
• Interní logistika – kopírovací, tiskové, archivní a spisové služby. Interní pošta
• Doprava a správa firemního autoparku

Praktická část 8 • Exkurze do objektů se zajímavými řešeními služeb pro zaměstnance
Plánování, projekt- 8 • Projekt implementace FM do společnosti, finanční plánování, základy FM účetnictví a základy daňové
a implementace FM problematiky

Praktická část 8 • Manažerská ekonomie v FM praxi (praktické procvičení konkrétních finančních příkladů)
Řízení facility managementu 5 • Formy řízení FM služeb (in/outsourcing), manažerský přístup na strategické a taktické úrovni, nástroje

řízení, formy zajištění FM služeb…
Praktická část 3 • Praktické příklady řízení z FM praxe

ICT podpora facility 8 • IT podpora FM, základy SW podpory FM, druhy programů a jejich základní charakteristiky, vazby na ERP 
managementu systémy, databáze, grafika, interface, plnění dat a jejich aktualizace
Lidský faktor v FM 4 • Představení facility managera, základní požadavky na profesi, požadavky na osobnost, rizika funkce,

komunikační dovednosti atd.
Praktická část 4 • Praktické procvičování komunikačních a osobnostních schopností facility managera
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Jan Petrák ředitelem Royal Ahrend pro
střední a východní Evropu
Ředitelem Royal Ahrend v regionu střední
a východní Evropy, Blízkého východu
a Afriky byl jmenován Jan Petrák (36). Od
roku 2010 zodpovídá za pobočku Ahrend
v Německu a v České republice. Z Prahy
bude řídit také aktivity Ahrend ve zbytku
východní Evropy, v zemích bývalého So-
větského svazu, na Blízkém východě
a v Africe. Aktivity v západní Evropě
a v Americe jsou řízeny z Amsterdamu.
Jan Petrák dosud působil jako ředitel pro
strategický rozvoj společnosti TECHO, kde
zodpovídal zejména za expanzi na zahra-
niční trhy v rámci střední a východní Evropy. Tuto funkci bude zastá-
vat i nadále, neboť Royal Ahrend je vlastníkem TECHO. Jan Petrák
vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková eko-
nomika a management. Hovoří plynně anglicky a rusky. Mezi jeho zá-
liby patří cyklistika, golf a lyžování.
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Fúzi úklidových firem ekonomicky řídí
Martin Vrbský
Novým ekonomickým ředitelem společnosti
JANA, s. r. o., se stal ing. Martin Vrbský (31).
V nejbližším období bude zodpovídat za eko-
nomické řízení a dokončení procesu fúze se
společností TEST, spol. s r. o., díky níž
vznikne firma s ročním obratem přes 600
mil. Kč. Většinovým vlastníkem obou firem
je francouzská společnost TFN Groupe. Mar-
tin Vrbský je absolventem Jihočeské univer-
zity, oboru ekonomika a management na
Zemědělské fakultě v Táboře. Od roku 2003
působil ve společnosti ČSA Support, s. r. o.,
v letech 2004–09 jako ředitel úseku správy
a rozvoje. Nyní bude řídit tým 15 lidí v úsecích ekonomiky, účetnictví,
personalistiky a mezd. Zároveň bude zodpovídat za hospodaření spo-
lečnosti a podávat pravidelné zprávy mateřské TFN Groupe. Martin
Vrbský hovoří anglicky a částečně německy. Ve volném čase se věnuje
rodině, cestování a sportu.
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