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3M ™ solární a bezpečnostní okenní fólie pro budovy jsou 
ideálním řešením

3M solární fólie poskytují vynikající ochranu před teplem a to beze změny vzhledu budovy, 

tím zaručují výrazné snížení nákladů spojených se spotřebou energie na klimatizaci. 

3M bezpečnostní fólie snižují riziko vniknutí do budovy. Udrží roztříštěné sklo na místě 

a zabrání tak nebezpečnému rozsypání.  

V současnosti 3M nabízí více než 30 variant okenních fólií pro interiéry i exteriéry 

ve všech možných kombinacích solární a bezpečnostní ochrany, které zaručují ucelený 

vzhled budovy a dokáží odrazit až 59% dopadající energie a 99% UV záření.

Návratnost investice do solárních fólií se pohybuje od dvou do pěti let v závislosti 

na více faktorech, například na cenách energií, orientaci budovy na světové strany, 

počtu slunečních dnů.

Více informací naleznete na www.3m.cz nebo volejte 261 380 111.

Chcete
snížit náklady

a zvýšit pohodlí 
Vašim nájemcům? 

na klimatizaci

inz_210x270.indd   1inz_210x270.indd   1 14.6.2010   13:35:0014.6.2010   13:35:00



Dr. Facility aneb
rada lékaře
Snaha společností, které poskytují FM, je jasná a lze ji snadno
vyvodit z vět, jež prostřednictvím rozhovorů neustále opakují:
„Chceme klienta, který si váží kvality.“ Nezbývá než souhlasit,
protože takový klient je požehnáním – ale kde jej dnes hledat?
Odpovědí mohou být konference, na nichž se skupiny poskyto-
vatelů a poptávajících neustále střetávají. Kde tedy dnes najít
někoho, kdo si uvědomuje, že facility management je jako ži-
votospráva. Že pokud se FM intenzivně a kvalitně věnujete,
přežijete mnohem více chorob a pravděpodobně se také doži-
jete vyššího věku. Stejně jako s lidským zdravím totiž platí
v oblasti úspor ve FM, že si budete moci dovolit krátkou šoko-
vou terapii, kterou navenek nikdo nepozná. Naopak ti, kteří
FM dlouhodobě zanedbávají, budou nejspíš mít problém. I se-
bemenší výkyv totiž může znamenat, že „orgány“ selžou – vý-
tahy počínaje a obchodním plánem na nájem volných prostor
konče. Takže rada lékaře zní celkem jasně: Nemusíte se pozo-
rovat každý den a neustále si měřit svůj body mass index, ale
na straně druhé si musíte všímat každé pihy a mít jistotu, že se
z ní nestane zhoubný melanom. A pak že mikroekonomie ne-
souvisí s medicínou…
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Filadelfia s AB Facility
Společnost AB Faciility vyhrála výběrové ří-
zení na realizaci komplexního facility mana-
gementu v objektu Filadelfia v Prahe 4 –

Michli pro společnost BB CENTRUM – FILA-
DELFIA, a. s. Výběrové řízení organizoval de-
veloper projektu – společnost
PASSERINVEST GROUP, a. s. AB Facility spo-
lupracovala v březnu až květnu při přípravě
na předání a převzetí stavby a následné ko-
laudaci objektu Filadelfie. Jako vybraný FM
operátor se účastní kontrolních dnů a prů-
běžně i komplexních zkoušek funkčnosti veš-
kerých technologií. Provoz celého objektu
bude zahájen pravděpodobně začátkem léta
2010 a tím bude zahájena i realizace správy
projektu Filadelfie. AB Facility zodpovídá za
technickou správu objektu, servisy, revize,
odborné prohlídky a zkoušky TZB. Současně
zajišťuje i úklidové práce, údržbu zeleně 
a ostrahu.

SaJ představila dceru
ABY servis
Společnost SaJ, a. s., nabízející profesionální
úklidové služby pokračuje v růstu. V první
polovině roku 2010 zahájila poskytování slu-
žeb její dceřiná společnost ABY servis, s. r. o.,
která získala první zakázky v ostraze. SaJ,
a. s., uzavřela řadu nových významných
smluv o dodávkách úklidových služeb. Mezi
významné zakázky patří např. závody HAMÉ,
objekty Všeobecné fakultní nemocnice na
Karlově náměstí v Praze, Ústav zemědělské
ekonomiky a informací v Praze, Ministerstvo

zahraničních věcí ČR a rovněž šestnáct no-
vých poboček Správy údržby silnic Králové-
hradeckého kraje.

Konference o FM ve
zdravotnictví i v Praze
Alstanet spolu s obchodním partnerem CPE
Group, a. s., uspořádal konferenci na téma
„Unikátní propojení Facility Managementu,
bezpečnosti a technologie RFID aplikované
ve zdravotnictví“, která se konala 20. května
2010 ve Wellness Hotelu Step v Praze 9.
Cílem konference bylo představení facility
managementu ve zdravotnictví (co je facility
management a aplikace AFM, možnosti nasa-
zení AFM a jeho případné financování). Sou-
částí byla i praktická ukázka, jak pomocí
RFID sledovat oběh prádla, jak přecházet
jeho předzásobování a ztrátovosti, sledovat
počet pracích cyklů, evidovat prádlo (veli-
kost, druh aj.), vytvářet reporting a rezervace
prádla prostřednictvím helpdesku.

Philips rozšiřuje 
portfolio LED
Společnost Royal Philips Electronics nabízí
ve svém portfoliu některá inovativní světelná
řešení LED pro spotřebitelské a profesio-
nální použití. Jde např. o dvanácti wattovou
LED jako přímou náhradu za klasickou žá-
rovku 60 W, produkt LivingAmbiance, který
bezdrátově integruje více svítidel a světel-
ných zdrojů do jednoho systému domácího
osvětlení, kolekce Lirio by Philips, Arcitone
a Ledino, jež přinášejí elegantní design
osvětlení, a mnoho nových řešení a kon-
ceptů, které umožní obcím vytvářet příjem-
nější prostředí prostřednictvím zavedení
LED osvětlení ulic, ale i světelná řešení LED
a jejich ovládání pro kanceláře a obchody.
Zavedením směrnice 2005/32/EC Evrop-
ského parlamentu o stahování neefektivních
světelných zdrojů se zvyšuje požadavek po
náhradních světelných zdrojích. Společnost
Philips na to reagovala představením vůbec
prvního vysoce kvalitního náhradního LED
světelného zdroje, který bude ekvivalentem
pro 60W klasickou žárovku. Koncem roku
2010 má být uvedena na trh stmívatelná
12W LED náhrada žárovky, která bude vyza-
řovat 806 lumenů příjemného, teplého 
bílého světla a bude plně v souladu s evrop -
skými normami. Hotely a podobná zařízení
ušetří při výměně velkého počtu původních
60W klasických žárovek LED světelnými
zdroji potenciálně až 80 % nákladů. Na
jeden světelný bod to představuje roční
úspory přibližně 500 Kč.

Ekologicky udržitelné
pouliční LED osvětlení
Nový model pouličního svítidla Archilede,
iGuzzini od ENEL Sole využívá diodového
modulu Golden Dragon Plus od společnosti
OSRAM Opto Semiconductors o barevné te-
plotě 6 000 K. Diody se vyznačují přirozeným
podáním barev, což přispívá k vyšší bezpeč-
nosti, svou technologickou podstatou nevy-
volávají odlesky a snižují úroveň takzvaného
rušivého světla. Kromě úsporného provozu se
vyznačují také dlouhou životností (podle pro-
vozních podmínek 60 000 až 100 000 hodin),
což vede k nižším nákladům na údržbu. LED
diody poskytují návrhářům společnosti iGuz-
zini široké možnosti využití. Samotné svítidlo
bylo vyvinuto přímo podle nároků na po -
uliční osvětlení a vyznačuje se specifickým,
moderním designem. Model Archilede je
možné využít u jakéhokoli typu silnice nebo
cesty. Díky inteligentnímu systému ovládání
a širokým možnostem programování doká-

žou tato pouliční svítidla například automa-
ticky směrovat více světla určitým směrem
v závislosti na hustotě provozu, případně
osvětlovat více křižovatky než jiné části sil-
nic. Osvětlení se dá nastavit i přizpůsobit pro
chodce, cyklisty nebo motorová vozidla.

DAIICHI SANKYO 
optimalizovalo 
logistické procesy
Společnost DAIICHI SANKYO se řadí mezi tři
nejvýznamnější farmaceutické firmy v Japon-
sku a mezi dvacet nejvýznamnějších na světě.
Zabývá se především výzkumem kardiovas-
kulárních chorob, cukrovky a onemocnění
trávicího traktu, ale zaměřuje se rovněž na
bolesti a onemocnění kostí a kloubů, které
patří na celém světě k nejrozšířenějším. Kon-
zultanti společnosti IDS Scheer pomohli ve
všech 12 evropských pobočkách DAIICHI
SANKYO implementovat moduly SAP SD
(Sales and Distribution) a SAP MM (Materi-
als Management) a vybudovat XI/PI propo-
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jení s centrálním dodavatelem logistických
služeb.

Centrála OKIN GROUP
se přestěhovala 
do City West
Administrativní objekt City West v Praze 5- 
-Stodůlkách se stal novým sídlem centrály
společnosti OKIN GROUP. Ta zde zároveň
bude poskytovat komplexní služby facility
managementu, díky čemuž vznikne několik
desítek nových pracovních míst. Po více než
čtyřech letech, kdy OKIN Group sídlila v BB
Centru v Praze 4, se celá skupina rozrostla
více než trojnásobně. Podle marketingového
ředitele Romana Trnky dosavadní prostory
již nestačily. OKIN FACILITY, divize společ-
nosti OKIN GROUP, bude mít v areálu West
City na starosti nejen technickou správu, ale
bude zajišťovat i úklidové služby, ostrahu, 
recepci či služby skladového hospodářství.
V souvislosti s touto zakázkou se firma díky
zajištění podpůrných služeb jednotlivých
budov rozrostla o dalších několik desítek za-
městnanců.

Nejvíce hygienické? 
Nejúčinnější? 
Papírové ručníky! 
Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIO-
NAL, dodavatel hygienických výrobků, zahá-
jila novou iniciativu, v níž ve které chce
zdůraznit vliv různých prostředků a zařízení
na sušení rukou na efektivní chod umýváren
v místech s velkým provozem, jako jsou např.
stadiony, nákupní centra, nádraží, letiště,
kina nebo divadla. V této souvislosti se uká-
zalo, že papírové ručníky nabízejí jednodu-

chou a finančně výhodnou možnost sušení
rukou. Používání jiných systémů, jako jsou
např. sušiče rukou nebo textilní ručníky vede
k návalům v umývárnách, nespokojenosti zá-
kazníků a nedostatečné čistotě. Použití papí-
rových ručníků je rychlé, jejich doplňování
snadné a použité ručníky lze snadno likvido-
vat. Použití sušiče rukou zabere několik
minut, v umývárnách se tvoří fronty a voda
kapající z rukou máčí podlahu. Použití textil-
ních ručníků v rolích může také vést k vytvá-
ření front v umývárnách, neboť se role musejí
často měnit, což může být obtížné a časově
náročné. Navíc použitím papírových ručníků
se snížil počet bakterií na rukou v průměru
o 77 %. Výzkumníci také zjistili, že při po -
užití elektrických sušičů rukou se mohou bak-
terie šířit až do 2 m! 

Jak snížit uhlíkovou
stopu
Rostoucí provoz sítí a počty jejich uživatelů
vedou ke zvýšení uhlíkové stopy a nákladů
operátorů na provoz sítě. Operátoři jsou nu-
ceni při rozšiřování sítí a uskutečňování ob-
chodního růstu reagovat na rostoucí zájem
o snižování emisí uhlíku, nestálé ceny paliv
a možné přidané náklady, jako např. daně
z uhlíku. Aby operátoři mohli tuto problema-
tiku řešit, nabízí Ericsson průkopnickou stra-
tegii TCO2, která měří emise uhlíku a využívá
metodologii celkových nákladů vlastnictví.
Strategie TCO2 vyhodnotí nejlepší kombinaci
investičních možností k optimalizaci energe-
tické účinnosti a podpoří tak ekologické a ob-
chodní cíle operátorů. Tato strategie pomáhá
operátorům šetřit finanční prostředky a sou-
časně snižovat dopady jejich činnosti na životní
prostředí. Během roku 2009 spolupracoval
australský operátor Telstra s poradci společ-
nosti Ericsson na uskutečnění celostátního
auditu své bezdrátové sítě zaměřeného na
emise uhlíku a spotřebu energie. Výsledná
studie rovněž ukázala možnost, jak snížit
emise CO2 v rádiové přístupové síti až o 30 %
a zhruba o 56 %.

Nový systém evidence
a správy majetku 
v Pardubické krajské 
nemocnici
Společnost TESCO SW letos v březnu
úspěšně dokončila v Pardubické krajské ne-
mocnici (PKN) první etapu zavádění infor-
mačního systému FaMa+, který podporuje
realizaci centrálního dispečinku pro řízení

vnitřních požadavků v nemocnici (tzv. ser -
vice desk) a jejich následné zpracování
v rámci provozních útvarů. Na jeho imple-
mentaci se podílelo pět členů projektového
týmu za podpory dalších pracovníků olo-
moucké firmy. Toto řešení umožňuje zefektiv-
nit a zkvalitnit vybrané podpůrné procesy
v nemocnici, zrychluje přenos informací mezi
jednotlivými organizačními složkami a vy-
tváří standardizované vstupy pro řízení kva-
lity a manažerské rozhodování. Projekt
kromě podpory procesů centrálního dispe-
činku pokrývá oblast evidence a správy zdra-
votnických prostředků v souladu se zákonem
č. 123/2000 Sb. a oblast vedení operativní
evidence drobného hmotného majetku
včetně jeho přesunů. Byly také vytvořeny in-
tegrační vazby na účetní IS FEIS pro přenos
potřebných číselníků do FaMa+ a pro přenos
majetkových karet z FaMa+ do FEIS.

Integrovaná bezpečnostní
karta pro kontrolu vstupu

Systém kontroly vstupu SiPass integrated
společnosti Siemens nově podporuje off-line
čtečky firmy Salto. Pro provozovatele budov
to znamená možnost nasazení jednoho ucele-
ného systému, v němž se pro ovládání dveří
v on-line i off-line režimu používá jedna spo-
lečná karta. Sofistikovaný systém SiPass inte-
grated zajistí vysokou úroveň zabezpečení
všech kritických dveří a pomocí off-line kom-
ponent ze široké nabídky firmy Salto lze sou-
časně řídit přístup ke dveřím s nižší požadovanou
úrovní zabezpečení v interiérech. K ovládání
průchodu on-line i off-line dveřmi totiž díky
propojení systémů slouží stejná karta. Spolu-
práce mezi společnostmi Salto a Siemens na
vývoji tohoto nového integrovaného systému
představuje začátek nové éry v oboru zabez-
pečení objektů. Pro uživatele integrovaného
systému bude přínosem skutečnost, že
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mohou u všech dveří používat jednu kartu.
Bezpečnostním manažerům odpadnou sta-
rosti s klíči, které nyní musí řešit.

Pojišťovací skupina VIG
zvolila outsourcing
Na základě výběrového řízení v roce 2009 se
pojišťovací skupina Vienna Insurance Group
(VIG) rozhodla změnit interní model zajiš-
tění agendy hromadné klientské korespon-
dence na model externí služby (outsourcing)
a pro realizaci tohoto záměru si zvolila Océ
Business Services. Skupinu VIG v České re-
publice tvoří tři základní subjekty – Koope -
rativa, Česká podnikatelská pojišťovna a Po-
jišťovna České spořitelny. K 1. 12. 2009 Océ
Business Services převzalo nejen zodpověd-
nost za výkon služeb pro první dva zmiňo-
vané subjekty skupiny, ale také celou stávající
infrastrukturu tiskového střediska Koopera-
tivy (tiskárny, obálkovací stroje, výpočetní
techniku aj.) včetně převzetí dosavadních
provozních pracovníků zákazníka. Pojišťovna
České spořitelny přistoupí k jednotnému
zpracování ve 2. fázi – v druhé polovině roku
2010. V horizontu dalších 5 let bude v úzké
součinnosti objednatele i poskytovatele slu-
žeb problematika zpracování personalizova-
ných zákaznických dokumentů dále rozvíjena
směrem k trvalému růstu efektivity tištěné
komunikace.

Splachovací nádržka
Viega Mono se schová
do každé stěny
Společnost Viega, výrobce instalační tech-
niky, rozšířila program splachovacích ná -
držek o speciální úzkou variantu Mono s pou-
hými 8 cm montážní hloubky. Splachovací
nádržka nabízí i přes miniaturní rozměry
stejné výkonové charakteristiky jako stávající

provedení, nechybí ani dvojčinné splacho-
vání. Na tuto nádržku lze volitelně použít
všechny typy designových ovládacích tlačítek
nabízené firmou Viega pro umocnění výtvar-
ného vzhledu každé koupelny. Na trh budou
uvedeny dvě splachovací nádržky s maximál-
ním splachovacím objemem 9 l.

Výsledky AB Facility 
Services za 1. čtvrtletí
roku 2010
Skupina AB Facility Services uzavřela výsledky
za 1. čtvrtletí roku 2010 poprvé v nové organi-
zační struktuře složené z mateřské společnosti
AB Facility, a. s., a dceřiných společností
Energ, s. r. o., Nový úklid, a. s., Tompex, a. s.,
NU Services, s. r. o., a slovenské společnosti
AB Facility Services SK, s. r. o. Oproti srovna-
telnému období loňského roku vzrostl nekon-
solidovaný obrat společnosti o 16 % a dosáhl
hodnoty 287 mil. Kč. Příznivého vývoje bylo
dosaženo zejména obchodními aktivitami
v oblasti komplexního facility managementu
(nárůst o 40 %), budováním a údržby zeleně
(nárůst o 30 %) a rozvojem aktivit na Sloven-
sku (nárůst o 30 %). V ukazateli EBITDA (zisk

před úroky, daněmi a odpisy) skupina dosáhla
výsledku 19,1 mil. Kč, což je proti srovnatel-
nému období roku nárůst o 52 %. Hlavní
aspekty tohoto pozitivního vývoje jsou dobře
připravené zakázky, udržení fixních nákladů
na srovnatelné úrovni s loňským rokem, a to
zejména díky restrukturalizaci některých čin-
ností. Skupina ke konci března 2010 zaměstná-
vala 1 432 zaměstnanců.

Unikátní technologie 3M
okenních fólií snižuje ná-
klady a zvyšuje komfort
Společnost 3M uvedla na trh novou generaci
solárních a bezpečnostních fólií Prestige. Na
základě požadavků zákazníků vyvinula uni-
kátní solární fólii s označením Prestige 70,
která při maximálním odrazu tepla (59 %)
a UV záření (99,9 %) propouští do interiéru
maximální množství viditelného světla. 
Fólie vyrobená pomocí nanotechnologie má
tloušťku lidského vlasu a je složena z více než
200 ultratenkých vrstev. Neobsahuje žádné

kovy a neruší signály mobilních operátorů.
Fólie je téměř čirá s minimálním zrcadlením.
Díky této vlastnosti je schválena k použití mj.
i na památkově chráněné budovy. Okenní
fólie Prestige je plnohodnotnou alternativou
běžných stínicích systémů, avšak s výhodou
nenarušení estetiky interiéru či exteriéru.
Tato solární fólie snižuje výrazným způsobem
náklady na klimatizování budov a zvyšuje
komfort pro uživatele budovy redukcí oslnění.

Týden facility managementu bude
opět v listopadu
Ve dnech 8.–11. 11. 2010 se uskuteční X. ročník Týdne facility mana-
gementu, opět v hotelu Olympik-Artemis, i tentokrát s mezinárodní
účastí. Mottem letošního TFM je „Optimalizovat neznamená tlumit“.
Tradiční součástí programu TFM 2010 se již stala úvodní exkurze do
objektu zajímavého z oborového hlediska, tedy z hlediska praktické
aplikace facility managementu. V letošním roce to bude prohlídka
nově vybudovaných prostor odbavovacích hal a zázemí hlavního 
nádraží v Praze.

Druhý den bude věnován přednáškám. Vyvrcholením celé konference
bude slavnostní vyhlášení FM AWARDS v Automotoklubu České repu-
bliky, Opletalova 29, Praha 1.
Třetí den bude tradičně ve znamení workshopu, v letošním roce na
téma Optimalizace podnikových procesů. V rámci doprovodných akcí
TFM 2010 se v hotelu Olympik-Artemis uskuteční od 13 hodin další
workshop o přínosech EU standardů EN 15221.
Čtvrtý den proběhne v rámci doprovodných akcí TFM 2010 od 9 ho -
din konference ISS Facility Services, s. r. o., na téma Integrované faci-
lity služby v praxi. Akreditaci na tuto část programu si můžete zajistit
na e-mailu andrea.rouckova@cz.iss.world.com. Místo konání bude
upřesněno.

Novinky z IFMA CZ
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Pro zlepšení zabezpečení budov proti násil-
nému vniknutí se tato fólie vyrábí také v kom-
binaci solární a bezpečnostní fólie.

Společnost Atlas Copco
představila nový 
osvětlovací stožár
Nový osvětlovací stožár zvyšuje produktivitu
při nočních pracích a zvyšuje bezpečnost
provozu. Po představení stožáru osvětlení na
trzích mimo Evropu v roce 2008 nyní společ-
nost Atlas Copco představuje nový stožár
osvětlení pro evropský trh. Model QLT je 
dalším rozšířením nabídky produktů Atlas
Copco pro různé sektory podnikání – půjčo-
vání strojů, těžební a stavební činnosti, ale
také pro sportovní a jiné události. Nový sto-

žár osvětlení disponuje 8kW generátorem,
dvěma zásuvkami 16 A, 230 V a čtyřmi
1 000W halogenovými výbojkami. Lampy
jsou umístěny na osmidílném hydraulickém
svislém sloupu s plnou automatikou a dosa-
hem 9 m při plném vysunutí, které trvá
15 sekund. Nový sloup osvětlení QLT spo -
lečnosti Atlas Copco je napájen vodou chla-
zeným naftovým motorem Perkins s 85 hodi-
nami chodu na nádrž o objemu 140 l. Model
QLT lze snadno přepravovat díky silničnímu
podvozku, otvorům pro vysokozdvižný vozík
atd.

TECHO získalo Zlatý
středník
Interiérová firma TECHO získala první místo
v celostátní soutěži firemních publikací Zlatý
středník. V kategorii Nejlepší firemní katalog
uspěla se svým velkoformátovým magazínem
TECHO News. Anglicky psaný katalog TECHO
News vychází jednou za rok a je zaměřen na
témata, která jsou společnosti TECHO blízká.
Jednotlivé příspěvky se v katalogu prolínají
a vzájemně na sebe navazují – prezentace vý-
robku přechází do reference, ta zase do roz-
hovoru se zajímavou osobností, což v čtenáři
zanechává dojem uceleného příběhu. Cílovou
skupinu periodika tvoří architekti, develo-
peři, zákazníci – současní i potenciální, ale
i příznivci TECHO, učitelé, studenti architek-
tury a designu, umělci atd. První číslo maga-
zínu TECHO News vyšlo v březnu loňského
roku v nákladu 3 000 výtisků. Hlavními té-
maty byly architektura, design a umění.

JACKSON SAFETY* glo-
bální značkou KIMBERLY-
-CLARK PROFESSIONAL*
pro ochranné pomůcky
Po loňské akvizici společ-
nosti Jackson Safety Pro-
ducts, Inc., pokračuje
KIMBERLY-CLARK PRO-
FESSIONAL* v evropské
části integrace obou pod-
niků zařazením značky
JACKSON SAFETY* do svého globálního po-
rtfolia značek. Rebranding současných osob-
ních ochranných prostředků na značku
JACKSON SAFETY* v Evropě začal v dubnu
2010 a bude pokračovat do roku 2012. Všechny
nové produktové inovace ponesou jméno JACK-
SON SAFETY*. Prvním výrobkem, který se

bude prodávat pod značkou Jackson Safety,
jsou nové rukavice JACKSON SAFETY* G60
PURPLE NITRILE*, které jsou vhodné pro práci
při zpracování kovů, manipulaci s ostrými
předměty a automobilovou montáž. Jackson
Safety se zaměřuje na tři kategorie výrobků 
– bezpečnost při sváření (svářečské helmy,
ochranné masky na tvář, přikrývky, závěsy),
bezpečnost na pracovišti (výstražné kužely, 
barikády, značky, stroboskopy) a na vybavení
pro osobní ochranu (ochranné brýle, helmy,
ochranné vesty, ochranné oděvy).

Software pit-FM v praxi
Společnost DOMUS
správa nemovitostí,
s. r. o., která působí
na trhu od roku
1996, spravuje 
portfolio nemovi-
tostí v Praze, Plzni,
Jihlavě, Písku a Bra-
tislavě. S ohledem
na rozsah spravova-
ných objektů se spo-
lečnost DOMUS
rozhodla zefektivnit
vlastní správu budov včetně administrativ-
ního zajištění, a to implementací moderní
formy systémové podpory pit-FM od společ-
nosti PIT Software, s. r. o. Pří nos ze zavedení
SW podpory spočívá v optimalizaci a zefek-
tivnění veškerých procesů při správě budov.
Pomocí tohoto softwaru bude řešena paspor-
tizace objektů a technologií budov, vypraco-
vání revizních plánů, údržba včet ně následného
rozúčtování nákladů. V rámci svých služeb
klientům plánují nepřetržitý provoz centrál-
ního dispečinku, tzv. helpdesku, pro zadávání
požadavků na opravy, údržbu a sledování prů-
běhu řešení událostí. Díky implementaci to-
hoto softwaru je společnost připravena výrazně
rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb pro své
klienty.

02-5 Aktuality.qxd:Sestava 1  21.6.2010  13:53  Stránka 5



PŘEDSTAVUJEME VÁM…

6 FACILITY MANAGER 2/2010

Nejtěžší je změnit 
myšlení lidí
Posledních 15 let strávil nový generální ředitel ISS Facility Services, s. r. o., pro Českou republiku
a Slovensko Jan Boháček převážně v zahraničí. Po absolvování VŠE v Praze odjel do Kanady
studovat MBA v oboru business administration, marketing a business planning na York 
University v Torontu. Poté nastoupil do společnosti Diversey, která se zaměřuje na výrobu
a poradenství hygienického servisu pro průmysl. Nejprve působil v České republice, později
v dalších zemích východní Evropy, z toho tři roky v Rusku. Poslední dva roky měl ve společnosti
Diversey na starosti oblast prodeje v Evropě, Africe a na Blízkém východě.

Jak jste se dostal k facility managementu?
V roce 2006 bylo mou zodpovědností restruk-
turalizovat podnikání Diversey ve východní
Evropě, což znamenalo z 25 zemí vytvořit tři
zóny, které by se začlenily do struktury devíti
zón Diversey v západní Evropě. Původně měl
celý tento projekt trvat tři až pět let, ale po -
dařilo se ho dokončit dříve, už za půldruhého
roku. Diversey tak měla – ještě před začát-
kem krize v Evropě – dvanáct zón včetně tří
z východní Evropy, takže byla velmi dobře
připravena na řízení aktivit v době poklesu
výkonnosti celosvětové ekonomiky. V rámci
těchto změn jsem restrukturalizoval i své
místo VP pro východní Evropu. Díky úspěchu
tohoto projektu jsem byl povýšen do pozice
viceprezidenta pro prodej v Evropě, Africe
a na Blízkém východě, kde jsem měl možnost
se blíže se seznámit s ISS, protože Diversey je
jeho celosvětovým dodavatelem čisticích pro-
středků, úklidových pomůcek a strojů na čiš-
tění podlah. Tuto práci jsem dělal další téměř
dva roky. Znamenalo to pravidelně navštěvo-
vat země EUROAFNE regionu. A protože jsem
strávil poslední čtyři roky na cestách, což
bylo z rodinných důvodů neúnosné, začal
jsem i přes velmi zajímavou práci přemýšlet
o změně.

Po celou dobu jste trvale žil v Praze?
Ano, rodinu jsem měl v Praze, a bohužel jsem
zde trávil pouze víkendy. Zpočátku mise jsem
žil hlavně v Rusku, ve druhé polovině v Nizo-
zemsku, protože evropská centrála bývalého
zaměstnavatele je v Amsterdamu. A vzhle-
dem k tomu, že jsem byl pořád na cestách,
bylo to pro rodinu stále více neúnosné. Začal
jsem proto hledat nějaké řešení…

Rozhodl jste se tedy pro přestup do ISS?
Jak jsem již zmínil, ISS byla významným 
klientem Diversey a ve druhé polovině loň-
ského roku začala hledat nového generálního
ředitele pro ČR. Oslovili mě a po intenzivních
a velmi rychlých jednáních jsme se dohodli.
Pro mne to byla maximální výzva, protože
ISS prošla za posledních deset let osmi akvi-
zicemi. A ne každou koupenou společnost se
podařilo správně začlenit do celé firmy, ne
každá akvizice byla vhodná. Dá se říci, že
ISS kupovala všechno významnější, co bylo
ve FM na prodej… Vnitřní struktura těchto
společností, jejich procesy a kultura byly za-
loženy na zcela jiných praktikách a hodno-
tách než v ISS, a to se ukázalo jako veliký
problém…

Jaké jsou vaše hlavní cíle ve funkci 
generálního ředitele?
Změnit myšlení a způsob práce lidí. A to je
složité. Samozřejmě to jde, ale je to běh na
dlouhou trať. Rychlým řešením je lidi vymě-
nit, ale tím se zcela naruší vazby mezi společ-
ností a klienty. A v České republice jsou
obchodní vztahy často založeny na osobních
kontaktech! Pokud odejde manager nějakého
projektu, často se stává, že klient odejde
s ním – a třeba přímo ke konkurenci. Jedním
z úkolů je zabudovat kulturu podnikatel-
ského pro-aktivního ducha mezinárodní spo-
lečnosti ISS s jejími čtyřmi základními
hodnotami, kterými jsou zodpovědnost,
upřímnost, podnikání a kvalita. Dalším úko-
lem je zvýšit efektivitu v činnosti každého za-
městnance společnosti a zjednodušit
způsobit řízení, posílit zodpovědnost regionů
a výrazně investovat do rozvoje. Naše inves-

tice půjdou zejména do vzdělávání zaměst -
nanců, ale i trhu.

Jakou máte představu o tomto vzdělávání?
Chceme spolupracovat s ministerstvem škol-
ství, s FM Institutem a být tahounem asociace
FM v ČR IFMA. Na počátku června jsme se
zúčastnili konference FM ve školství, byli
jsme jedním s garantů této konference. Chtěli
bychom trochu probudit spící IFMA CZ, o níž
se domnívám, že ne zcela využívá svého po-
tenciálu, jako to dělají jí podobné organizace
jinde v Evropě nebo ve světě. Samozřejmě to
souvisí i s tím, jak dosud ISS v ČR fungovala.
A i proto budeme generálním sponzorem
Týdne FM v listopadu 2010, kde plánujeme
v průběhu jednoho dne ukázat trhu, součas-
ným i budoucím klientům možnosti efektiv-
ního využívání outsourcingu, vysvětlit
integrovaný facility management zabezpečo-
vaný poskytovatelem těchto služeb, což se
v ČR dosud neděje. Zde si jedna firma najímá
druhou a ta třetí atd. Velké rezervy jsou
i v procesech a finálním výsledku, v kvalitě
zajištění těchto služeb.

Ředitelem ISS v České republice jste 
přibližně půl roku. V čem vidíte hlavní 
rezervy?
V ISS proběhla celá řada akvizic. Většinou šlo
o firmy o 300–500 lidech s obratem 100–300
mil. Kč ročně. Najednou měli jejich manageři
řídit byznys, který se v obratu blíží dvěma mi-
liardám, a s 5 000 zaměstnanci… To se stalo
ze dne na den. Společnost na tyto změny ne-
byla připravena. Učíme se sice chybami, ale
v rámci tak velkého podniku jde o chybu
velmi drahou. Ve firmě je však celá řada
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velmi kvalitních lidí, s nimiž se ale bohužel
zatím dostatečně nepracovalo.

Jde tedy zejména o práci s lidmi neboli 
řízení lidských zdrojů, či o celkovou změnu
přístupu k facility managementu?
Chceme vnést do FM kvalitu, chceme, aby ji
vyžadoval zákazník. Na trh chceme přinést
něco nového, co tu zatím chybí, tedy nabíd-
kové řízení na out-put neboli nabídky na vý-
stupu, založené na konečném výsledku
poskytované služby. Dnes jsou veškeré na-
bídky připravovány na počet hodin, na počet
uklízeček, které jsou třeba, na počet metrů
čtverečních, které je třeba vyčistit… Ve světě
se však FM již dávno soustřeďuje už v nabíd-
kovém řízení na výsledek: Chci, aby tento
dům měl zajištěnou ostrahu, aby tekla teplá
i studená voda, fungovalo vytápění a chla-
zení, jezdily výtahy a bylo uklizeno. Proti
tomu musím nastavit své hodnoticí ukaza-
tele, jednotlivé Service Level Agreement
(SLA) a s tím spojené Key Performance Indi-
cators (KPI) čili standardy a ukazatele výkon-
nosti. Kvalita úklidu nespočívá v tom, kolik
mám uklízeček a kolikrát přejedou podlahu
mopem, ale v tom, že v hale nejsou špinavé
šlápoty ani smetí – a to po celý den. Cílem je
zaměstnávat především naše pracovníky,
kteří se budou lišit svou výkonností a efektivi-
tou odvedené práce. Nechceme jakkoli pod-
porovat šedou ekonomiku. Hlásíme se ke
společnostem, které bojují s korupcí, i když
víme, že nám to může zavřít dveře k někte-
rým společnostem a zejména do státní
správy. Tomu podřizujeme i strategii na příští
tři roky. Zaměříme se na segmenty a zákaz -
níky, které chtějí chránit a dále budovat svou
značku, které se chtějí naplno věnovat své
hlavní podnikatelské činnosti a hledají profe-
sionály, pro něž je oblast služeb jako např.
technická správa budov, úklidové služby
nebo bezpečnostní služby jejich hlavní 
činností. Chceme inteligentní klienty, již 
vyžadují kvalitu podpůrných služeb. Jde
především o zahraniční společnosti a o sou-
kromý sektor. Ověřili jsme si, že jdeme správ-
nou cestou, když jsme v prvních třech
měsících tohoto roku vyhráli dvě významná
výběrová řízení v řádu několika desítek mi-
lionů korun, která se orientovala na inte-
grované služby a na výsledek činnosti, na
kvalitu. Chceme být přidanou hodnotou
k produktu nebo k činnosti toho, kdo si nás
objednal, chceme být součástí jeho produktu.
Pracujeme např. pro automobilku TPCA
Kolín nebo Hyundai, pro Českou televizi,
celou řadu velkých nemocnic, různé hyper-
markety a shopping mally. Výsledek naší 
činnosti i její hodnota jsou součástí jejich pro-
duktu. Přispíváme k tomu, že když má být
v nákupním středisku teplo, je tam teplo, že

v automobilce přijede po výrobní lince ten
správný díl, že ve varně pivovaru jsou kotle
i trubky čisté…

Znamená to tedy, že neposkytujete jen
běžné podpůrné činnosti, ale práce vysoce
specializované?
Ano, nabízíme i odborné činnosti. Tím se
také chceme odlišit od konkurence – nabíd-
kou toho, co na trhu dosud není. Na trhu je
k dispozici základní úklid, základní technická
správa. Chceme se daleko více soustředit
třeba na speciální činnosti. Chceme zde vy-
užít know-how nadnárodní společnosti, které
se opomíjelo. Firma dosud nezužitkovala svůj
potenciál globálního lídra na trhu integrova-
ných služeb FM. Existují činnosti, které se
u nás učíme za pochodu, ale jinde ve světě
je ISS poskytuje již několik let. Takže nám
vlastně stačí přenést zkušenosti a přizpůsobit
je našim podmínkám, tedy udělat jakýsi
transfer know-how.

Od dubna se ISS Facility Services, s. r. o.,
staly „česko-slovenskou“ společností. 
Co z toho pro vás vyplývá?
Máme jeden management pro obě země
a okolo 8 000 zaměstnanců. Na první pohled
by se mohlo zdát, že takový kolos už není
dost pružný, ale opak je pravdou. Máme re-
gionální pokrytí ve všech koutech republiky,
můžeme zajišťovat nejrůznější služby od hu-

bení škůdců přes stříhání trávníků, ochranu
objektů až po servis technologií v obou re-
publikách – a to flexibilita opravdu je… 
Důležité je, že jsme od několikaúrovňového
systému řízení přešli na velmi plochou orga-
nizační strukturu. Posílili jsme pravomoci re-
gionů a service managerů. Každý service
manager je plně zodpovědný za svou zakáz -
ku, na druhé straně má svobodu rozhodo-
vání, spolu s tím však i podporu od ISS
v know-how poskytované služby či materiálo-
vého dodavatelského zajištění. Dodavatelé,
kteří pro nás pracují, musejí zajistit potřebný
materiál v určitém časového limitu kdekoli
po republice. Sice na to nebyli většinou
zvyklí, ale pokud s námi chtějí i nadále spolu-
pracovat, museli se přizpůsobit. ISS má jen
v ČR obrat téměř 2 mld. Kč a vzhledem k no -
vým vazbám s dodavateli a subdodavateli
a implementací nového systému došlo v po-
slední době k mnoha velmi pozitivním posu-
nům.

Co bylo při tomto procesu nejsložitější?
Byla to už zmíněná nutnost změnit myšlení
lidí, jejich přístup a následnou efektivitu
každé činnosti. Musely se změnit některé in-
terní operativní procesy. Lidé jsou nuceni
měnit léta zaběhlé systémy, brát na sebe větší
zodpovědnost. Pro nás je nejdůležitější zákaz-
ník, jsme tady pro něho a musíme mu umět
naslouchat, být dostatečně flexibilní a pro-ak-
tivní v návrzích na zlepšování námi poskyto-
vaných služeb – této skutečnosti se musíme
podřídit, protože bez zákazníků tu nebu-
deme!

Setkáváte se s klienty, nebo „jen“ řídíte
chod firmy od stolu?
Snažím se setkávat se zákazníky co nejčastěji.
Nejde jen o to se seznámit se zákazníky, ale
jde i setkání s našimi lidmi, jež službu u kli-
enta zajišťují, poznat prostředí a mít zpětnou
vazbu. Pro úspěch společnosti je naprosto klí-
čový pravidelný kontakt se zákazníkem na
všech úrovních! Vyžaduji to sám od sebe, od
kolegů ve vedení firmy a od všech ostatních
zaměstnanců společnosti ISS. Jedině tak po-
známe plány a očekávání našeho zákazníka.
Tímto přístupem jak klienti, tak zaměstnanci
ISS pochopí, že ISS rozumí svému oboru, pů-
sobí jako jeden silný tým, jedna společnost,
s jasnou vizí a hodnotami, společnost, která
má jasný cíl: posílit svou pozici vedoucí spo-
lečnosti FM na trhu v ČR a na Slovensku, na-
stavit novou vyšší kvalitu poskytovaných
jednotlivých služeb FM využitím mezinárod-
ního know-how ISS a představit na trhu ex-
traligu v oblasti poskytování integrovaných
služeb vlastními silami.

AK

Jan Boháček, generální ředitel ISS
Facility Services, s. r. o., pro Českou
republiku a Slovensko
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Zelená filozofie prostupuje
stavebnictvím
Energetická budoucnost je nejistá. Proto se stále častěji podnikají kroky, které směřují k přísnější
certifikaci budov. Energetické nároky však nejsou jen o okamžité energetické spotřebě. Nicméně
právě ta je prvním stupněm – spotřeba, kterou umíme změřit a popsat. V dalších krocích budeme
pravděpodobně měřit stále víc parametrů. Kvantita měřených parametrů je nepřímo úměrná
dosažitelnosti energií. Čím méně drahé energie bude, tím více si budou odborníci lámat hlavu 
tím, co a kudy uniká.

Zelené stavby zažívají boom. Téměř nikdo již
nepochybuje o tom, že environmentální pří -
stup k budovám je jedinou cestou, která za-
ručí když ne přímo konkurenční výhodu, tak
alespoň stejnou úroveň, jakou nabízí konku-
rence. Z hlediska trhu je certifikace „zelených
budov“ nezbytná. Ale každý, kdo se na realit-
ním trhu pohybuje a zvažuje, jakým směrem
se v této oblasti ubírat, se nachází na křižo-
vatce. Existuje totiž nepřeberné množství cer-
tifikačních institucí, které takové hodnocení
nabízejí. Certifikační institucí či autoritou je
ten, kdo takové certifikáty vydává. Aby to ne-
bylo jednoduché, v současnosti existují i různé

certifikace. Od známého energetického štítku,
za nímž stojí ministerstvo pro místní rozvoj
spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu,
až třeba po certifikace BREEAM nebo LEED.

MARKETING VERSUS ODPOVĚDNOST
Pokud budete mít běžný dům o čtyřech obyt-
ných podlažích a dvaceti bytových jednotkách,
budete pravděpodobně hledat jiné řešení než
ten, kdo bude mít rozpracovaný projekt
o 50 000 m2 obchodních ploch. V první vari-
antě budete pravděpodobně hledat takový sys-
tém, který bude umožňovat certifikovat již
dostavenou budovu a nebude stát takovou

sumu peněz, jež by vloženou investici formou
certifikace nevrátila. V druhém případě budete
nejspíš hledat něco, nač uslyší především bu-
doucí klienti, v tomto případě např. zahraniční
společnosti. Prostě budete jim chtít nabídnout
totéž, na co jsou ze zahraniční zvyklí. V prvním
případě bytového domu budete asi moci praco-
vat i s ryze českými certifikačními nástroji, jímž
je např. volně dostupný systém s názvem Ná-
rodní kalkulační nástroj, a možná budete vy-
cházet z minima toho, co nařizuje současný
zákon. Při druhé variantě velkého projektu bu-
dete chtít získat to nejlepší, co se v současnosti
na trhu objevuje.
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Evropská komise rozhodla, že od roku 2021 se
budou stavět pouze budovy, které spadají do
tzv. kategorie energeticky „nulových“ budov. Ta-
kové objekty si tedy valnou většinu své spotřebo-
vané energie budou vyrábět samy prostřednictvím
solárních panelů nebo kolektorů s ohřevem
teplé vody. Členské státy Evropské unie by měly
do 30. června 2011 uveřejnit akční plány k na-
výšení veřejných investic do energeticky účin-
ných budov.

Zdroj: Euroskop

JAKOU Z TĚCH VELKÝCH?
Tak a teď přichází kámen úrazu. Jakou certi-
fikaci si tedy vybírat? V podstatě lze říci, že
pokud splníte požadavky kladené zákonem
a získáte energetický štítek, z hlediska čes-
kého práva jste splnili všechny nezbytné pod-
mín ky. Nicméně klienti chtějí víc a hlavně
developerský projekt se bude jednoho dne
prodávat a zahraniční kupující bude chtít mít
záruku kvality, kterou mu nabídnou pouze
světově „zajeté“ certifikační systémy. Takže
zde je volba jasná. Prostě sáhnete po těch
velkých – ty hlavní jsou u nás dva. Jmenují 
se BREEAM a LEED. Rozdíly jsou především
v tom, že v systému BREEAM není možné
certifikovat budovy zpětně. Oproti tomu pro-
gram LEED tuto možnost za specifických
podmínek nabízí. V České republice v sou-
časnosti existuje pouhých sedm certifiko -
vaných odborníků, kteří mají povolení certi-
fikaci v tomto systému provádět. Historicky

systém LEED absolvoval „boom“ v uplynu-
lých 15 letech. V roce 1998 čítalo jeho po-
rtfolio jen několik projektů. V sou časnosti na
světě existuje kolem 15 000 projektů, které
byly tímto systémem certifikovány. „V roce
2009 prošel systém relativně masivními změ-
nami. Před tímto rokem byla hodnoticí krité-
ria rovnocenná. Od minulého roku se však
mnohem větší důraz klade na uhlíkovou
stopu,“ říká Erick Johnson, MSc., akredito-
vaný pracovník certifikačního systému LEED
a finanční ředitel společnosti Gardiner &
Teobald, s. r. o.

VIZE, NEBO DEZILUZE?
Pokud se zadíváme do daleké budoucnosti,
můžeme očekávat, že energie se stanou hlav-
ním atributem všeho kolem nás, budovy a byd-
lení v nich nevyjímaje. Tento pohled bude
určovat především přístup národních orgánů
a zákonodárců k tématu spotřeby energie, ale
nejen k její okamžité měřitelné spotřebě, ale
i k celoživotnímu cyklu budov. Že to zní na-
prosto nesrozumitelně? Prostě a jednoduše,
když si budete stavět dům, nebude se přihlí-
žet jen k tomu, kolik kilowatthodin elektrické
energie spotřebuje a kolik tun CO2 vyprodu-
kuje za rok. Bude se přihlížet i k tomu, kolik
tun CO2 se vyprodukovalo při jeho stavbě,
kolik kilowatthodin energie propálily mí-
chačky betonu a kolik CO2 vyprodukovaly ná-
klaďáky naplněné pískem. Obecně se tomu
říká uhlíková stopa. Tedy stopa, již za sebou
zanechává jeden jediný projekt od prvního
návrhu v počítači až po demolici. Většina svě-
tových certifikačních systémů míří právě
tímto směrem a velmi pozvolna přikládají této
uhlíkové stopě stále vyšší váhu. Důvodem jsou
obavy z globálního oteplování či spíše globál-
ních změn klimatu. Takže z tohoto modelu 
vychází naprosto jasně jako vítěz malý dům
v centru města s dobrou obslužností. Naopak
se zdá, že velká sídla daleko od civilizace bu -
dou postupem času v rámci této filozofie zne-
výhodňována a budou muset splnit přísnější
kritéria, která vyváží množství energie spo-
jené s jejich dosažitelností. Skeptici budou na-
mítat, že v té době již budou existovat takové
dopravní prostředky, které ujedou na 1 l třeba
100 km, tudíž vliv obslužnosti bude klesat.
Ale nejde ani tak o konkrétní podobu toho, co
se z certifikací budov v budoucnu vyvine, jako
spíše o popsání situace – kam vlastně kráčí. 

-RK-
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Šetřit nejen energiemi
Energetická úspornost se v současné době skloňuje více než kdy předtím. Na straně jedné chtějí
šetřit provozovatelé, na druhé nájemci. Zeptali jsme se zástupců hlavních hráčů na českém trhu
facility managmentu na to jak a kde šetřit na provozu budov. Jen pro zajímavost: V současné době
se průměrné náklady spojené s provozní údržbou existující administrativní budovy odhadují na
750 000 Kč ročně. 

Michael Viereckl, ředitel společnosti FM solutions, a. s.
Záleží na tom, o jakých budovách mluvíme. U nových administrativních budov je snaha investorů uplatňovat myšlenky šetřící provozní náklady
už pozorovatelná delší dobu. A kdo to pochopil včas, má dnes o něco snazší shánění nájemců na neobsazené plochy. Pokud máme na mysli bu-
dovy postavené před deseti a více lety, pak rozhodně největší rezervy jsou v regulaci spotřeby energií, v jejich účinné výrobě a ve schopnosti
znovuvyužití energie budovou produkované. Ne každá technologie, která je moderní, je však vhodná pro každý objekt. Mám osobní zkušenosti
například s tepelným čerpadlem, kdy se ekonomická návratnost přesně kryla s očekávanou životností. Takže systém byl rozhodně ekologicky
šetrnější, ale rozpočítané provozní náklady byly stejné.

1. KDE SE JE MOŽNÉ NAJÍT NEJVĚTŠÍ REZERVY V PROVOZU STÁVAJÍCÍCH BUDOV? 

Ing. Radim Kohoutek, vedoucí obchodního oddělení Energy Performance Contracting společnosti Siemens
Největší rezervy při provozu budov jsou v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení a v řízení těchto systémů. Budovy často postrádají ucelený sys-
tém měření spotřeby energií. Bez něho není možné uskutečňovat energetický management s cílem účinně využívat energie potřebné pro pro-
voz budovy přesně podle potřeby. Když uvážíme, že budovy se na celosvětové spotřebě energie podílejí 40 %, určitě nejde o zanedbatelné
hodnoty a z nich vyplývající potenciální úspory. Siemens v této oblasti nabízí komplexní řešení pod souhrnným názvem Total Building Solution.

Jiří Podhola, ředitel divize OKIN FACILITY CZ
Hlavní rezervy jsou především v hledání energetických úspor. Můžeme je najít v rámci optimalizace nakupovaných médií, systematickým ener-
getickým managementem i při samotné realizaci úsporných energetických opatření. Vedle toho stojí samozřejmě v rámci samotného provozu
budovy práce s lidmi. Zde je nutné zaměřovat se hlavně na zefektivňování vytíženosti zaměstnanců. Je třeba hledat ty správné poměry mezi
neustále fyzicky přítomnou a mobilní údržbou stejně jako mezi potřebnou odborností a motivací zaměstnanců. 

2. JAK SE HOSPODÁŘSKÁ KRIZE PROMÍTLA DO VAŠICH ZAKÁZEK A JAKÁ NOVÁ ŘEŠENÍ ČI POSTUPY JSTE ZAČALI NABÍZET?

Ing. Radim Kohoutek, vedoucí obchodního oddělení Energy Performance Contracting společnosti Siemens
Majitelé a provozovatelé budov se snaží minimalizovat náklady na pořízení moderních řídicích systémů, ale bohužel často šetří na nesprávném
místě. Nízká pořizovací cena totiž v dlouhodobém časovém horizontu neumožňuje budovu efektivně provozovat a to, co klient ušetřil na za-
čátku, zaplatí mnohonásobně během provozu budovy. Siemens proto kromě standardních řešení na klíč nabízí i další služby, jejichž cílem je 
optimalizace využití energií při zachování potřebného komfortu. 

Jiří KejvalJiří Podhola Michael Viereckl
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Jiří Kejval, generální ředitel TECHO, a. s.
Tento trend přišel do střední Evropy z USA a Velké Británie, kde byly pro systém „zelených budov“ nastaveny standardy (v USA je platný systém
LEED – Leadership in Energy & Environmental Design, ve Velké Británii BREEAM – BRE Environmental Assessment Method/BRE = Building Re-
search Establishment). V tomto trendu vidíme budoucnost. Princip spočívá ve sladění veškerých funkcí budovy a zahrnuje úsporu vody, energií,
použitých materiálů, snížení emisí CO2, zlepšení kvality vnitřního životního prostředí. Úspory jsou rozsáhlé: od výroby samotných materiálů, po-
tažmo surovin použitých při jejich výrobě, které jsou šetrné k životnímu prostředí, výrobních technologií až po citlivost k dopadům při jejich ná-
sledné recyklaci po ukončení životního cyklu. „Zelené budovy“ nejsou jen o plášti a exteriéru, ale vztahují se i na interiéry, ty tvoří až 17 %
z celkového 100bodového ohodnocení. Firma, která by chtěla v takovém tendru uspět, musí být připravena, tedy spolupracovat s certifikačními
společnostmi, splňovat výše uvedené standardy, které jsou členěny do pěti základních kategorií a každá poté má 4 stupně (certifikován 40+
bodů, stříbrný 50+ bodů, zlatý 60+ bodů a platinový 80+ bodů). Na nás, dodavatele interiéru, se vztahuje kategorie „Kvalita vnitřního život-
ního prostředí“. Avšak takové projekty nelze „dělat“ spatra. Je zapotřebí zásadně, od základu, změnit přístup ke vnímání interiérů jako celku
a přizpůsobit všechny procesy uvnitř i vně společnosti. 

3. JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA SOUČASNÝ TREND VÝSTAVBY „INTELIGENTNÍCH“ ČI „ZELENÝCH“ BUDOV A JAK SE JEJICH 
REALIZACE PROMÍTÁ DO VAŠÍ PRÁCE?

Ing. Radim Kohoutek, vedoucí obchodního oddělení Energy Performance Contracting společnosti Siemens
Stavět tzv. inteligentní či zelené budovy je určitě správné. Ve vyspělých a ekonomicky silných zemích je tento trend znatelný, ale i tam je stále
třeba investory patřičně motivovat a opakovaně zdůrazňovat výhody, které se objeví v případě, že budova je navržena, postavena a následně pro-
vozována podle určitých zásad. V České republice je zájem ze strany investorů zatím poměrně vlažný, právě proto je nutné neustále přispívat
k osvětě v této oblasti. Přesto už i u nás najdeme budovy postavené v duchu principů tzv. inteligentních či zelených budov. Za všechny uveďme
třeba Národní technickou knihovnu v pražských Dejvicích. 

Jiří Podhola, ředitel divize OKIN FACILITY CZ
Stávajícího trendu ve výstavbě udržitelných objektů si nelze nevšimnout a správa takových budov je pro nás prioritou již několik let. V současné
době jsme jedinými správci zatím dvou takto označených a certifikovaných administrativních objektů. V současné době mají administrativní 
objekty největší podíl na znečištění ovzduší, což nám není lhostejné. Těsně spolupracujeme s Českou radou pro šetrné budovy a věříme, že bu-
doucnost je právě v trvale udržitelných budovách nejen při jejich výstavbě, ale po celou dobu jejich životnosti. Správa takových objektů vyžaduje
v mnoha oblastech velmi dobře odborně připravený a vyškolený personál a tím již dnes disponujeme.

4. JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI S FUNGOVÁNÍM STÁTNÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ (NAPŘ. ZELENÁ ÚSPORÁM) A S JEJICH 
DOSAŽITELNOSTÍ? JAK REAGUJÍ NA TYTO MOŽNOSTI VAŠI KLIENTI? 

Jiří Podhola, ředitel divize OKIN FACILITY CZ
Státní dotační program je určen primárně pro rodinné a bytové domy, což je správné. Stále nám ale chybí tato podpora i u administrativních a prů-
myslových objektů. Dotační program Zelená úsporám je vnímán našimi klienty pozitivně. Budoucí nemalá snížení spotřeby energií to jen umocňují.

Michael Viereckl, ředitel společnosti FM solutions, a. s.
Zkušenosti máme pouze dílčí, ale jsou si podobné. Je velmi složité se orientovat v příležitostech, které dotační programy nabízejí. Často jsou nesro-
zumitelně komunikovány. Nahrává to „specialistům“ na čerpání dotací. Běžný subjekt zaměřený na jinou oblast často ani neobjeví, že nějaké pro
jeho rozvoj užitečné dotační zdroje existují. Zajímavé je, že ani resorty státu neumějí efektivně využívat dotační zdroje spravované jiným resortem.
Když člověk často vidí, jaké projekty byly podpořeny, napadne ho, že hlavním cílem je peníze utratit bez ohledu na to, jestli to má nějaký smysl.

Michael Viereckl, ředitel společnosti FM solutions, a. s.
Jsme poradenská firma zaměřená na přípravu a řízení projektů v oblasti řízení provozu nemovitostí. Hospodářská krize mění přístup řady lidí ve
státní správě a my se podílíme na projektech restrukturalizace správy velkých souborů státního majetku. Jak jsou omezovány peníze resortům,
je obecně větší chuť přemýšlet, zda některé věci nejdou dělat jinak. Pravdou je, že systém fungování státu v řadě případů není efektivní a celé
fungování je často podřízeno nepřebernému množství formálních pravidel. Tím se z toho vytratí jednoduchost, efektivita a často i celkový smysl,
proč se to vlastně dělá. Současná situace vytváří velmi příznivé klima i pro radikální změny ve fungování státní správy. To jsou příležitosti, které
otevřela stávající hospodářská krize.

Jiří Podhola, ředitel divize OKIN FACILITY CZ
Na jednu stranu se hospodářská krize promítla v tom, že klienti více přehodnocují své finanční prostředky plynoucí do údržby svého portfolia 
nemovitostí a často omezují investice. Na druhé straně se naši stávající klienti snaží rozšířit portfolio služeb tak, aby více využili synergických
efektů mezi jednotlivými službami. Často v poslední době vidíme trend, že se majitelé nemovitostí svých budov zbavují a zůstávají v nich nadále
jako nájemníci. Tímto krokem se obvykle náš klient buď mění na nového majitele nemovitosti, nebo stávající klient zůstává jako odběratel korpo-
rátních služeb a naše portfolio zákazníků se rozšiřuje o nového majitele. Dalším obvyklým jevem je snaha o odklon od měsíčních paušálních čás-
tek a klienti směřují k platbám pouze za konkrétní uskutečněné výkony. Klientům se však stále snažíme nabízet co nejvíce integrovaná řešení. Ta
mají pro našeho zákazníka největší přínos, což jde ruku v ruce i s jeho požadavky.

RED
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Energetický management umožňuje
systematické hledání úspor energií
Společnost Energ, spol. s r. o. buduje své
jméno na českém trhu již od roku 1999.
Činnost zahájila především v oblasti
energetického poradenství, zejména
v oblasti zpracování energetických auditů
a studií. Od roku 2007 působí Energ v rámci
skupiny AB Facility Services, která se
zaměřuje hlavně na služby facility
managementu. Do Energu byly postupně
převedeny veškeré aktivity skupiny
v oblasti energetiky.

V letech 2007–10 se Energ prosadil do popře dí na českém trhu v ob-
lasti realizace energeticky úsporných projektů a energetického mana-
gementu. Významnou referencí v této oblasti byly zejména projekty
realizované v průmyslovém sektoru, kde je ze strany soukromých ma-
jitelů patrný citelný tlak na snižování provozních nákladů. 

GARANCE ÚSPOR
V posledních dvou letech působení v oblasti realizace energetických
projektů a jejich dlouhodobého provozu s následnou garancí energe-
tických úspor se společnosti Energ podařilo uplatnit své know-how ve
výrobních závodech Penam Rosice, Gumotex Břeclav, Metra Blansko,
Zbrojovka Brno nebo v hotelové síti developerské skupiny Czech Pro-
perty Investments (CPI). Významná poptávka po komplexním řešení
rekonstrukce energetického hospodářství se smluvní garancí úspor
dnes vychází z veřejného sektoru. Také zde se Energ aktivně podílí na
poskytování těchto služeb např. v Psychiatrické léčebně v Jihlavě
nebo v připravovaném projektu pro Nemocnici Nové Město na Mo-
ravě. Ve všech těchto projektech je prokazatelně dosahováno význam-
ných výsledků s energetickými úsporami na úrovni 30 %. Navíc má
zákazník po celou dobu trvání projektu smluvně garantovanou se-
rvisní činnost se zárukou minimalizace poruch.

ŠETŘENÍ NA VŠECH FRONTÁCH
V souvislosti s provozem takových projektů Energ neustále zdoko-
naluje činnost energetického managementu, který umožňuje dů-
sledně a pravidelně sledovat spotřebu všech druhů vstupních
energií, tedy elektřiny, zemního plynu, tepla nebo vody, ale také
surovin, meziproduktů, objem výroby apod. Energ tímto způsobem
zajišťuje systematický sběr dat k jejich vyhodnocování a následné
analýze dosahovaných výsledků z hlediska cílové spotřeby energie
a díky dokonalému způsobu monitorování umožňuje integraci
energetického managementu do již existující řídicí struktury, již
lze charakterizovat i jako dynamický a dlouhodobý energetický
audit.

SOFTWARE PRO ÚSPORY
Pro tuto oblast činnosti začal Energ koncem roku 2008 budovat
technické zázemí s veškerým technologickým a servisním vybave-
ním. Pro potřeby řízení technologií a analýzy technických dat využí-
váme SW nástroj RC Ware vyvinutý společností Energocentrum Plus
Praha. Jde o špičkový dispečerský systém, který nezapře dlouholeté
zkušenosti svých tvůrců s provozem složitých technologických
celků. Obecně platí, že moderní technologické dispečerské praco-

1 2
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viště má většinou několik možností, jak přehledně a rychle sledovat
velké množství technologických dat. Základním způsobem zobra-
zení je technologické schéma. Tak můžeme sledovat např. provoz
vytápění (obr. 1) nebo vzduchotechniky (obr. 2), popř. mít na jedné
obrazovce shromážděny všechny důležité hodnoty tak, aby dispeče-
rovi stačil jediný pohled pro kontrolu správného chodu všech moni-
torovaných technologií (obr. 3).
Toto základní grafické zobrazení obvykle obsahuje pouze vybranou
skupinu důležitých údajů, které jsou nutné pro rychlou kontrolu.
Pro podrobnější sledování není grafické zobrazení příliš vhodné,
a proto špičkové monitorovací systémy nabízejí i zobrazení tabulko-
vého charakteru, kde každý řádek přehledu představuje jeden tzv.
datový bod, tedy jednu technologickou veličinu (např. teplotu, tlak,
informaci o chodu čerpadla ap.) se všemi potřebnými parametry
(obr. 4).

Asi se shodneme na tom, že tento způsob zobrazení je daleko méně
atraktivní než obrázky, jeho obrovskou výhodou však je velké množství
informací na jedné obrazovce, které vyškolené a trénované obsluze
řeknou o aktuálním stavu celého objektu prakticky vše. 

PŘEHLED NEJEN O AKTUÁLNÍM STAVU
Uvedené informace jsou jistě zajímavé, ale stále jsme se nic nedozvěděli
o tom, jak tento systém využít pro zlepšování efektivnosti provozu a snižo-
vání spotřeby energií a médií. Pro takovou analýzu výše uvedené obra-
zovky nestačí. Zobrazují totiž pouze aktuální stavy hodnot, ale my spíše
potřebujeme informaci o tom, jak se tyto hodnoty mění v čase, jak se topí
v noci nebo o víkendech. Pro naše energetické manažery je pro tyto účely
zdaleka nejpoužívanější třetí způsob zobrazení dat – historické trendy. 
Podívejme se, jak se např. reguluje vytápění a co vše je možno vyčíst
z historických grafů.

3 4
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7 8

Na tomto grafu (obr. 5) jsou zobrazeny dvě veličiny – venkovní teplota
(černá křivka) a teplota topné vody (červená křivka), která se ohřívá
v kotli a pak proudí do radiátorů v jednotlivých místnostech. Obě křivky
mají „zrcadlový charakter“. Znamená to, že s poklesem venkovní te-
ploty klesá (především v noci), požadovaná teplota topné vody stoupá.
Tak je to správné, tak to má být. Nicméně oko zkušeného energetika
odhalí v grafu ihned jednu poměrně významnou možnost úspor. Jak je
možné, že v noci se topí stejně jako přes den? Neměl by se program
změnit tak, aby se teplota topné vody v noci snížila?
Modrý graf (obr. 6) ukazuje, jak má vypadat správně nastavený noční
útlum. Teplota topné vody se ve 22 hodin skokově sníží o 10 °C a ráno
v pět hodin se opět skokově zvýší o 10 °C zpět. Je třeba zdůraznit, že
z provozního hlediska se oba režimy vytápění neliší, neboť „vše fun-
guje správně, systém nemá žádnou poruchu“. To je velmi důležité, pro-
tože tímto způsobem funguje většina obsluh technologických dispečerských
pracovišť. Jejich prvořadým hlediskem je bezporuchový provoz, pro
jehož sledování jsou důležité okamžité hodnoty (obrazové nebo tex-
tové). Ale nikdo z obrazovky okamžitých hodnot nezjistí, že režim vy-
tápění ve dne je stejný jako režim vytápění v noci.

GRAFY SIGNALIZUJÍ I BUDOUCÍ PORUCHY
Dalším důležitým aspektem analýzy historických trendů je sledování
abnormalit v chování jednotlivých zařízení, čímž lze odhalit nehospo-
dárnosti při využívání energií, ale i „budoucí poruchy“, které systém
hlásí zcela neznatelným způsobem.
Graf (modrá a červená křivka – obr. 7) ukazuje průběh teplot topné
vody, které jsou zcela odlišné než na obrázcích uvedených výše. Je
vidět, že teploty prudce kolísají v rozmezí zhruba 10 °C několikrát za
hodinu. Tak se projevuje nesprávný chod regulačního ventilu, který
vede ke zvýšené spotřebě tepelné energie. Tento způsob sledování je

důležitý i pro plánování včasného servisního zásahu. V tomto konkrét-
ním případě skutečně ventil po 14 od doby uvedené v grafu (viz horní
část obrázku) přestal zcela fungovat. 
Další příklad (obr. 8) uvádí historický záznam dat ze vzduchotechniky
v jednom velkém supermarketu. Červená křivka představuje teplotu
přiváděného vzduchu, černá křivka je teplota vzduchu vypouštěného
z nákupní haly. Jako zkušení analytici energetických dat vidíte, že re-
gulace vháněného vzduchu nepracuje úplně správně (v tomto případě
bylo kolísání teplot způsobeno špatně nastaveným regulátorem).
Z hlediska úspor energie je však zajímavější černá křivka, která prozra-
zuje, že teplota vzduchu vypouštěného z nákupní haly je asi 17 °C.
Takže vzduch vháněný do obchodu se velmi draze zchladí na teplotu
12–16 °C a vzápětí tento chladný vzduch vypouštíme ven. Sledované
období bylo za letního provozu, kdy venkovní teploty přes den šplhaly
až nad 30 °C. V tomto případě je patrná mimořádná příležitost pro do-
datečnou instalaci tzv. rekuperátoru, tedy zařízení, které dokáže vyfu-
kovaným vzduchem ochladit vzduch přiváděný a tak ušetří nemalé
množství energie, v tomto případě elektrické.

Pro společnost Energ jsou energetický management a energeticky
úsporné projekty hlavním předmětem podnikání. Tyto způsoby vyhodno-
cení provozu analyzovaných objektů provádíme rutinně, objekty připo-
jené na centrální dispečink je možno analyzovat prakticky v reálném
čase, což také naši energetici uskutečňují. Domnívám se, že uvedená me-
toda je použitelná nikoli jen v prostředí specializované společnosti, ale
i jako užitečný doplněk běžně používaných způsobů sledování budov
a technologií, jak pro společnosti poskytující služby FM, tak i pro majitele
a uživatele, kteří si z nejrůznějších důvodů své budovy provozují sami.

ING. LEOŠ ALDORF, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ENERG, SPOL. S R. O.

5 6
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Asociace firem energetických služeb v ČR
První firma energetických služeb byla v České republice založena v roce 1993. Od té doby se
metodu Energy Performance Contracting (EPC) snažila s většími či menšími úspěchy nabízet
a realizovat řada společností. Již několik let uvažovaly firmy, které se energetickými službami
zabývají, o založení profesního sdružení. Na konci minulého roku bylo proto rozhodnuto
o založení Asociace firem energetických služeb.

Od vzniku první firmy energetických služeb
v české kotlině uplynulo téměř osmnáct let.
Devadesátá léta minulého století se vyznačo-
vala hledáním nejvhodnější podoby poskyto-
vaných energetických služeb. Hned na
počátku byla nabízena aplikace metody EPC,
která je pro veřejný sektor dosud nejvhod-
nější podobou energetických služeb.

HLEDÁNÍ CEST
Několik firem se snažilo metodu EPC apliko-
vat a realizovalo se poměrně velké množství
úspěšných projektů. V roce 1995 se na rozvoji
EPC negativně podepsalo přijetí první po-
doby zákona o veřejných zakázkách. Podle
něj nebyla přijatelná komplexnost řešení
energeticky úsporných projektů od návrhu
řešení přes zpracování projektové dokumen-
tace, realizaci úsporných opatření až po po-

stupné splácení vynaložené investice a ručení
za dohodnutý objem úspor. 
Přesto se postupně řešení našlo a nyní jsou
standardně veřejné zakázky na poskytování
energetických služeb se zaručeným výsledkem
„soutěženy“ formou jednacího řízení s uveřej-
něním. Přesto se proces veřejných zakázek
stále vyvíjí a zdokonaluje. Stále se také hledá
co nejvhodnější a nejvyváženější znění smluv,
na jejichž základě se projekty řešené metodou
EPC realizují. Obecné texty smluv jsou již často
součástí zadávací dokumentace, ale na základě
konkrétních zkušeností se stále vylepšují. 

V EVROPĚ JSOU DÁL
V tom smyslu je zajímavá i podpora spojená
s uplatněním směrnice Evropského parla-
mentu a Rady o energetických službách
(2006/32/ES). Další rozvoj standardních do-

kumentů je nyní proto iniciován mimo jiné
i v rámci aktivit mezinárodního projektu EESI
a podpora energetickým službám veřejnému
sektoru v rámci projektu ChangeBest, jejichž
českým partnerem je SEVEn. To vše bylo dů-
vodem pro ustavení Asociace firem energetic-
kých služeb. 
V současné době se vznik Asociace firem
energetických služeb již chýlí k úspěšnému
konci – tedy k zahájení činnosti. Jejím poslá-
ním bude podporovat rozvoj energetických
služeb v českých podmínkách. Zatím je
možné získat informace o realizovaných pro-
jektech i o firmách energetických služeb na
internetových stránkách www.epc-ec.cz.

VLADIMÍR SOCHOR, SEVEN, STŘEDISKO PRO EFEKTIVNÍ
VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE, O. P. S., WWW.SVN.CZ

ENERGIE
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Fotovoltaika z pohledu
provozovatele

Fotovoltaické elektrárny primárně vyrábějí energii, kterou všichni potřebují. Česká společnost
však nezaujímá k jejich provozu racionální přístup stejně jako v případě hnědouhelných nebo
jaderných elektráren. Bojí se zvyšování cen energií na základě rostoucího trhu s těmito zdroji. 

V rozhovoru s Vladimírem Mlečkou, investič-
ním ředitelem společnosti HiTechSolar,
s. r. o., která provozuje fotovoltaickou elekt-
rárnu v Ostrožské Lhotě, jsme se snažili ur-
čité iracionality uvést na pravou míru. 

Jakou technologii solárních panelů 
využíváte a proč?
Naše společnost využívá klasické krystalické
moduly v polykrystalickém a monokrystalic-
kém provedení. Průběžně sledujeme vývoj
nových technologií, zejména tenkovrstvých
modulů. Neradi však experimentujeme, dá-
váme přednost léty prověřené technologii,
náš přístup je tedy spíše konzervativní. V loň-
ském roce se naším hlavním dodavatelem 
panelů stala korejská společnost Hyundai
Heavy Industries. Tento průmyslový gigant
patří ke světové špičce. V současné době
máme k dispozici kompletní sortiment od 
tohoto renomovaného dodavatele.

Jak řešíte otázku likvidace těchto panelů 
po skončení jejich životnosti?
V případě fotovoltaických technologií, které vy-
užíváme, nepředpokládáme po skončení jejich
životnosti problém s recyklací. Naopak některé
typy tenkovrstvých modulů, jež obsahují nebez-

pečné prvky, například kadmium, musejí mít
systém likvidace zajištěný už ve fázi výroby. 

Jaká je nejnižší výkupní cena vyrobené 
energie, pod niž nemůžete jít?
Tuto úvahu zásadně ovlivňují investiční ná-
klady. V našem případě se skládají především
z ceny technologií, ceny pozemku a popří-
padě kurzového vývoje české koruny. Pokud
známe odpovědi na výši těchto vstupů, doká-
žeme také spočítat budoucí výkupní cenu.
Při současných rostoucích cenách pozemků
mnoho prostoru pro snížení výkupních cen
již nezbývá. 

Kdo je vlastníkem pozemků, na nichž 
elektrárna stojí?
V případě fotovoltaické elektrárny v Ostrož-
ské Lhotě jsou všechny pozemky v majetku
investora.

Jak nahlížíte na připravované legislativní
změny v oblasti výkupních cen?
Různé legislativní obstrukce jsou důsledkem
rostoucí nepopularity fotovoltaiky kvůli stra-
šáku vysoké ceny energií. Důvodem plánova-
ného snižování výkupní ceny je skutečnost,
že její současná výše neodpovídá rychlosti,

jakou se vyvíjejí investiční náklady na vý-
stavbu fotovoltaických zařízení. Smyslem zá-
kona je, aby se investice do nové elektrárny
vrátily podnikatelům díky státem garantova-
ným výkupním cenám do 15 let. Nové solární
panely jsou však levnější a výkonnější, takže
při současných cenách se návratnost zrych-
luje až na zhruba sedm let. Pokud by tato si-
tuace pokračovala a ceny technologií se stále
snižovaly, mohla by se doba návratnosti ještě
více zkrátit. To by z fotovoltaiky udělalo až
neopodstatněně privilegovaný obor. Změny
výkupních cen by proto měly jít ruku v ruce
se změnami cen technologií. 

Vznikla solární elektrárna za pomoci čes-
kého kapitálu, nebo zahraničních investic?
Projekt fotovoltaické elektrárny v Ostrožské
Lhotě o současném výkonu 2 331 kWp vzni-
kal od roku 2007. Základním kamenem byla
výstavba první etapy elektrárny, která byla
z 35 % financována z evropských fondů OPPP
a českou bankou. Další etapy byly financovány
českými bankami a soukromým kapitálem. 

Jaký je váš názor na některé subjekty, jež
v současné době vykupují stavební povolení
na fotovoltaické elektrárny? 
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Jde o standardní proces, který funguje u jiných
obdobných projektů. Různé subjekty se sou-
středí na development projektů, jiné na reali-
zaci či financování.

Jaký je podle vás přístup ČEZ distribuce
k připojování nových zdrojů?
Letos v únoru vyzval provozovatel energe-
tické přenosové sítě ČEPS distribuční společ-
nosti ČEZ, E.ON a Pražskou energetiku, aby
zastavily udělování rezervací. Obával se, že
by příliš rychlé zapojování solárních elektrá-
ren do sítě mohlo vést k narušení její stability
a způsobit časté výpadky. Od dubna je v plat-
nosti nová vyhláška, která má regulovat přijí-
mání a prodlužování rezervací. Distributoři
s ní teprve začínají pracovat. Uvidíme, co
nám tato vyhláška přinese.

Je technologicky složité postavit solární
elektrárnu?
V porovnání s jadernou elektrárnou je vý-
stavba solárního systému určitě jednoduchá.
Nicméně vhodně navrhnout a postavit dobře
fungující fotovoltaickou elektrárnu vyžaduje
znalost technologie a dostatečnou praxi.
V případě projektů, které nejsou financo-
vány bankami, se často setkáváme s velmi
amatérským přístupem. Zejména na kon-
strukce se často využívají zcela nevhodné
materiály. Někteří amatérští realizátoři pro-
jektů neberou například ohled na tepelnou
roztažnost kovů. Znám dokonce případ, kdy
v průběhu zimy, vlivem extrémních teplot,
popraskalo sklo na panelech. Samostatnou
kapitolou jsou pak dřevěné konstrukce,
které mají velmi krátkou životnost. 

Kam směřuje vývoj solárních panelů a cel-
ková technologie fotovoltaiky?
Budoucnost tohoto oboru spatřuji v tenko -
vrstvých technologiích, kdy se místo pracného
řezání křemíkových destiček přímo na sklo na-
náší tenká vrstva křemíku či jiného materiálu.
Proti krystalickým technologiím je výhoda
hlavně v nízkých výrobních nákladech a vylep-
šení některých technologických vlastností. 

Jste vítězem Solární ligy v ČR. Co pro vás
toto ocenění znamená?
Velmi nás potěšilo, že naše elektrárna v Os-
trožské Lhotě opět – i po letech provozu –
obhájila své prvenství. Poprvé zvítězila
v roce 2007. V této soutěži soupeří obce
a města podobně jako ve sportu o prestižní
pořadí sběrem slunečních bodů v jednotli-
vých kategoriích. Prostřednictvím Solární
ligy můžeme upozornit veřejnost na nutnost
využití alternativních zdrojů energie. Toto
popularizační klání o sluneční body pořádá
Liga Ekologických Alternativ (LEA) od roku
2004. 

Co děláte lépe než ostatní, když bodujete,
resp. vítězíte v takových soutěžích? Jaká
jsou nutná kritéria? 
Na tuzemském trhu patříme v oblasti foto-
voltaiky k průkopníkům. První solární sys-
tém jsme instalovali už v roce 2004, kdy
v České republice byla výroba čisté sluneční
energie ještě v plenkách. Pravidla Solární
ligy spočívají v hodnocení velikosti projektu
v souvislosti s počtem obyvatel dané obce.

S jakými problémy se potýkáte v okolí při
provozu fotovoltaické elektrárny? Vadíte

někomu? Jak spolupracujete s okolím 
elektrárny?
V rámci našich projektů jsme problémy s oko-
lím naštěstí nezaznamenali. Naše společnost
se vždy snažila o záměru výstavby elektrárny
informovat obyvatele a organizace v dané 
oblasti už ve fázi příprav projektu. Až na vý-
jimečnou stížnost členů mysliveckého sdru-
žení jsme se naštěstí s žádným odporem proti
našemu záměru nemuseli potýkat. Znám
však konkurenční projekty, které musely být
po tlaku a protestech veřejnosti zrušeny. Vět-
šinou však šlo o důsledek necitlivého a někdy
až arogantního přístupu investorů k okolí. 

Jak vidíte budoucnost a možný podíl 
fotovoltaických elektráren na energetické
produkci v ČR?
Podíl fotovoltaických elektráren se podle
mého názoru bude v České republice nadále
zvyšovat. Další zásadní nárůst očekávám
v okamžiku, kdy se podaří elektrickou energii
levně a efektivně akumulovat. Produkce slu-
neční energie je totiž nejsnazší a nejekologič-
tější způsob výroby elektrické energie. 

RÓBERT VERNER

Zajímavosti o elektrárně
v Ostrožské Lhotě:

• svého času patřila k největším
tuzemským zdrojům ekologické
energie,
• poslední etapa výstavby byla
dokončena v roce 2009,
• elektrárna je postavena na
ploše 5 ha,
• tvoří ji 11 880 solárních panelů, 
• konstrukce má délku 5 km, 
• výroba pokryje spotřebu 700
domácností.
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Refakturace nákladů na média
Fakturace nákladů na média je jednou z odpovědností energetického managementu. Energetický
management (EM) se v poslední době v souvislosti s rostoucími náklady energií stává stále
zajímavějším oborem.

Jedním ze základních úkolů energetického
managementu je připravit správné podklady
pro fakturaci spotřebovaných médií (elek-
třiny, plynu, tepla, vody atd.). Problém refak-
turace nákladů na média se objevuje především
v nájemních prostorách (obchodních cen-
trech, logistických halách nebo bytech), kde
pronajímatel zodpovídá za odběrní místo
a jemu pak dodavatelé médií fakturují cel-
kové náklady za jednotlivá odběrní místa.
Pronajímatel tak mnohdy stojí před neleh-
kým úkolem, aby co nejspravedlivěji rozdělil
vzniklé náklady mezi jednotlivé nájemce.
Vstupem pro výpočet fakturace jsou samo -
zřejmě aktuální odběry jednotlivých odběr-
ních míst (fakturačních i podružných) za
dané fakturované období. Avšak v některých
místech, která se účastní fakturace médií, ne-
musí být odpovídající měřidla vůbec zave-
dena. Např. může jít o tak malý odběr, kde by
se zavedení a údržba měřidla vůbec nevypla-
tily (osvětlení billboardu, přívod elektrické
energie do prodejního stánku apod.). V tako-
vém případě mohou do procesu fakturace
vstupovat i další parametry, např. výměra či
obsazenost prostor, nebo se bere v potaz do-
hodnutý paušál.

TECHNICKÁ ÚROVEŇ ŘEŠENÍ HRAJE
ROLI PŘI VYŠŠÍM OBJEMU DAT
Refakturaci je možné z hlediska technického
přístupu řešit na několika úrovních. Na zá-
kladní úrovni, pomocí níž je třeba pokrýt jen
několik odběrních míst, si energetik vystačí
s tužkou, papírem a zdravým rozumem. Se
zvyšujícím se počtem odběrních míst je již
třeba vtáhnout do hry informační technolo-
gie, ať už se jedná o sestavu excelových tabu-
lek s doplněnými makry nebo o specializovaný
software věnovaný správě energií. Na nej-
vyšší úrovni řešení, která umožňuje spravovat
stovky až tisíce odběrních míst, figuruje větši-
nou specializovaný informační systém plně
integrovaný do celopodnikové informační
struktury a napojený na systém automatic-
kého odečítání odběrů jednotlivých míst.

CAFM PŘINÁŠÍ SYNERGICKÝ EFEKT
DÍKY SDÍLENÍ POTŘEBNÝCH DAT
Informační systém odpovědný za refakturaci
nákladů na média musí mít k dispozici
všechna výše uvedená potřebná data. Musí

evidovat hierarchii odběrních míst, jejich lo-
kalizaci a také pokrytí. Jako velmi výhodné
se ukazuje řešit refakturaci nákladů na média
v rámci specializovaného modulu systému
pro Facility management (CAFM – Computer
Aided Facility Management). Takový systém
totiž běžně nabízí evidenci nemovitostí
(včetně potřebných atributů, např. výměr
nebo objemů) s propojením na CAD vizuali-
zaci daných prostor.
Základním požadavkem na refakturaci je ma-
ximální spravedlnost vůči všem stranám
a také dostatečná transparentnost daného vý-
počtu. Nejsnáze se tedy refakturují náklady
ve chvíli, kdy každý ze zúčastněných dispo-
nuje vlastním podružným odběrním místem.
Náklady jsou pak rozděleny na vlastní ná-
klady nájemce a na náklady společné, které
vznikly v souvislosti se společnými prosto-
rami (chodby, garáže, osvětlení areálu). Na
vyfakturované společné náklady je pak nutné
aplikovat nějaký předem dohodnutý rozpa-
dový klíč. Ten může být v případě vodného
a stočného dán počtem osob, které společně
využívají pronajaté prostory. V případě tepla
se naopak může jednat o rozpad podle celko-
vého objemu nebo výměry prostor. V situaci,

kdy nelze rozumně uplatnit některý z těchto
parametrů, je obvykle dohodnut fixní rozpad,
buď poměrem mezi jednotlivými nájemci sdí-
lejícími společné prostory, nebo předem sta-
novenou částkou (paušálem), již se nájemce
zaváže pravidelně hradit a která může být
každý rok indexována v závislosti na ceně da-
ného média.

Pokud se refakturace řeší v rámci systému
pro facility management (CAFM), bývá tento
systém obvykle napojen na účetní systém kli-
enta. V rámci toho se posílají do účetního sys-
tému podklady pro refakturaci (rozpady
nákladů na média) a teprve v účetním sys-
tému vznikají klasické faktury, které se roze-
sílají jednotlivým nájemcům. Výhoda takové
integrace spočívá v tom, že účetnictví je ře-
šeno na jednom místě ve specializovaném
systému a účetní jsou často odstíněni od ce-
lého procesu refakturace, který se může
spouštět automaticky na základě správně za-
daných a potvrzených dat.

ING. PETR PROCHÁZKA, VEDOUCÍ ANALYTICKÉHO
ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI ALSTANET, S. R. O.

18 PR Alstanet:Sestava 1  21.6.2010  12:59  Stránka 18



2. ročník prestižní mezinárodní přehlídky nejnovějších trendů 
v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

12.-14. října 2010
 Veletržní palác, Praha 7

(budova Národní galerie v Praze)

> high-tech technologie v oboru zabezpečovací techniky > elektrické a mechanické zabezpečovací systémy 
> protipožární systémy > bezpečnostní agentury > bezpečnostní složky státu

> poskytovatelé služeb v oblasti ochrany zdraví, života a majetku

Jedinečná obchodní a společenská prezentace předních výrobců 
a distributorů jednotlivých světových značek a realizačních firem, určená pro:

>  bezpečnostní manažery – bankovní domy, obchodní a business centra, 
chem. a energetický průmysl, výroba, IT technologie, nemocnice 
a zdravotnická zařízení,...

>  zástupce bezpečnostních složek státu (MO ČR, MV ČR, NBÚ, HZS,...)

> facility management
>  bezpečnostní ředitele ze státní správy a samosprávy, krizových úřadů – 

zástupci měst a obcí,...

> odbornou veřejnost z oboru „Fire & Security“
>  stavebnictví – projektanti, investoři, developeři, architekti objektů a budov, 

urbanistických celků a městských částí, stavební společnosti, 
bytová družstva a sdružení nájemníků

>  objekty s vysokým rizikem napadení – výstavní síně, galerie, muzea, 
hrady, zámky, památkové objekty, historické budovy, zastupitelské úřady,...

w w w . f s d a y s . c z
mascotte s.r.o.  |  Holečkova 103/31  |  150 95 Praha 5  |  Tel.: +420 257 327 589  |  e-mail: info@mascotte.cz

Organizátor: Spolupráce:
Mediální 
partner:

Hlavní 
partner:
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Systém správy majetku AMI
v Teplárně České Budějovice
Teplárna České Budějovice, a. s., spravuje nemovitý majetek, který je podstatnou částí aktiv
společnosti. Údržba majetku podstatně ovlivňuje spolehlivost a náklady na dodávky tepla
k odběratelům. K tomu je nutná detailní znalost majetku, respektive rozvodů tepla.

Správa a evidence popisných dat tepelných sítí
byla řešena v aplikaci Microsoft Access s podpo-
rou víceuživatelského přístupu. Grafická data
byla vedena v prostředí CAD (soubory DGN),
byla průběžně aktualizována a bez zpoždění
poskytována prostřednictvím souborů DGN
uživatelům. Upravené soubory DGN byly po
změně ihned umisťovány na server. Tiskové vý-
stupy uživatelé realizovali exporty z programů
CAD. Tento systém byl k dispozici uživatelům
24 hodin denně s omezenou možností řízení
uživatelských práv k datům. 
V roce 2008 se Teplárna České Budějovice, a. s.,
(dále jen TČB) rozhodla k zásadní modernizaci
systému. Nejprve bylo posouzeno informační
zabezpečení správy majetku a následně reali-
zace projektu nasazení informačního systému
pro správu majetku AMI. Velký důraz se kladl
na zabezpečení publikace současných infor-
mací o sítích, které jsou převážně grafického
charakteru a na integraci klíčových funkcí apli-
kací využívaných dispečery společnosti.

CÍLE ŘEŠENÍ:
• integrace údajové základny;
• operativní přístup k údajové základně;
• efektivní kooperace jednotlivých odborů;
• řešení vazeb na ostatní systémy;
• implementace jednotných postupů;
• řešení úlohy věcných břemen a vyjadřování
se k průběhům sítí.

POPIS ŘEŠENÍ
Cílem zavedení GIS do provozu bylo zkvalitnit
řídicí a rozhodovací procesy, které jsou ovliv-
něny geografickými informacemi na všech
stupních řízení společnosti. Účelem zavedení
GIS je soustředit relevantní dílčí evidence, pas -
porty, obsah mapové a další technické a ma -
jetkoprávní dokumentace do společné datové
základny a s využitím prostředků výpočetní
techniky a počítačové grafiky tuto datovou zá-
kladnu udržovat v souladu se skutečností a po-
skytovat z ní aktuální uspořádané grafické
i negrafické informace pro potřeby jednotli-
vých organizačních složek podniku, případně
i pro externí uživatele.

Realizace projektu správy majetku TČB smě-
řovala k vytvoření předpokladů pro splnění
těchto cílů:
• sjednocení popisných (Access) a grafic-
kých údajů (DGN) do jednotného zdroje
(Oracle) platných údajů (zamezení duplici-
tám, protichůdným informacím atd.), pod-
chycení veškeré dokumentace (technické,
legislativní, provozní) do jednoho transpa-
rentního prostředí;
• vytvoření jednotné struktury informací
(„výměnného formátu“) poskytovaných jed-
notlivými pracovišti TČB pro potřeby vedení;
• zajištění operativního přístupu k potřeb-
ným údajům;
• upřesnění jednoznačné zodpovědnosti za
jednotlivé okruhy dat i za svěřený majetek;
• prokazatelnost a zpětná dohledatelnost vy-
užití finančních a hmotných prostředků smě-
řujících do správy majetku;
• uchování historie dat (pro srovnávací ana-
lýzy apod.);
• návrhy možností vazeb na provozované sys-
témy (FATERM, ZIS,…);
• návrhy a doporučení možností informační
podpory správy majetku.

ÚLOHY REALIZOVANÉ V TČB:
• evidence věcných břemen,
• evidence prostorového vyjádření věcných
břemen,
• vazba na smlouvy o věcných břemenech,
• vazba na katastr nemovitostí,
• evidence vyjádření k průběhům tepláren-
ských sítí,
• evidence prostorového vymezení vyjádření,
• evidence stavu sítí v okamžiku vydání vyjádření,
• evidence budov a pozemků,
• evidence ostatních sítí a technologického
zařízení TČB,
• evidence dokumentace.
Přechod úloh do ostrého provozu se realizuje
postupně podle požadavků TČB.
Při nasazení systému AMI se kladl důraz na
využití externích dat katastru nemovitostí,
centrálního registru adres UIR-ADR a tech-
nické mapy města.

Veškeré údaje spravuje systém centrálně
a systém umožňuje uživateli jejich jednodu-
chou a rychlou dostupnost. S využitím systé-
mových nástrojů si uživatel může vygene ro vat
požadované výstupy.

PROČ HSI?
Ing. Petr Pavlíček, vedoucí odboru informa-
tiky TČB, říká: „Implementací systému správy
majetku AMI-HeatIS firmou HSI získáváme
systém poskytující nezbytné informace o pas -
portu teplárenské sítě, areálu společnosti
a dalším majetku. Systém AMI-HeatIS, který
umožňuje udržovat obsah mapové a další
technické a majetkoprávní dokumentace ve
společné datové základně, chápeme jako in-
tegrující nástroj pro vedení specializovaných
úloh jako například dispečerský deník, vyja-
dřování se k teplárenské síti, správě budov
apod. Všechny pod systém AMI-HeatIS po-
stupně převádíme.“ K tomu dodává: „Systém
je z pohledu uživatele dostatečně otevřený,
modulárně řešený a ve spolupráci s firmou
HSI je schopen vnímat naše požadavky a při-
způsobit je konkrétním potřebám TČB. Výho-
dou je i zabezpečení rozvoje systému formou
doplňkových modulů, což hodláme v blízkém
časovém horizontu využít.“

PR

O společnosti HSI, spol. s r. o.
Společnost HSI, spol. s r. o., patří již více než
15 let mezi nejúspěšnější firmy na českém
trhu nabízející komplexní IT řešení s grafickou
podporou orientovaná převážně do oblastí
provozně-technických informačních systémů
(PTIS), informačních systémů pro správu
majetku (ISSM), geografických informačních
systémů (GIS), informační podpory činností
facility managementu (CAFM), tvorby, zpracování,
správy, atributové a topologické kontroly
graficky orientovaných dat, průmyslových
řešení v oborech geodézie, geologie, důlního
měřictví, pozemkových úprav ad. HSI je
certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001
a ČSN EN ISO 14001.
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Eulog hlásí nárůst sledovanosti o 260 %
Veletrh FOR LOGISTIC 2010 přinesl možnost osobních setkání se spolupracovníky a partnery.
Ke krátkému rozhovoru jsme se sešli s Radkem Šebelou, jednatelem společnosti it2b s. r. o.,
která provozuje logistický portál Eulog.cz.

Eulog.cz je poměrně zajímavý a mladý pro-
jekt. Můžete nám ho představit?
Jde o informační portál, jehož cílem je přinášet
aktuality odborné logistické veřejnosti. Každý
den přinášíme čtenářům k ranní kávě čerstvé
zprávy, rozhovory s jednateli společností, re-
cenze produktů, benchmarking společností
a další zajímavé zpravodajství. Kromě zpravo-
dajské stránky u nás najdou čtenáři odborné
sekce, jako je např. oborový adresář firem. Sou-
částí Eulogu je pravidelný týdenní Newsletter,
který si mohou naši čtenáři zdarma objednat.
Jeho čtenářská obec čítá 10 000 čtenářů. 

Nahrál jste mi na druhou otázku: Kdo jsou
vaši čtenáři?
Naším čtenářem je každý, kdo chce uspět ve
světě byznysu, zajímá se o logistiku a chce
být „v obraze“. Cílovou skupinou jsou ze- 
jména jednatelé logistických firem, manažeři
logistiky, odborná veřejnost a v neposlední
řadě jsou to lidé, kteří logistiku nakupují,

tedy zákazníci logistických poskytovatelů, ať
už jde o přepravy, skladování nebo IT. 

Jak se vyvíjela sledovanost v posledních
třech letech?
Sledovanost portálu se v posledních třech le-
tech poměrně dramaticky zvýšila, což je vý-
sledek naší dlouhodobé a důsledné práce na
poli propagace portálu v rámci logistických
konferencí, veletrhů a akcí. V prvním roce
jsme zaznamenali nárůst o 80 %, v druhém
pak o 178 % a letos, dokonce o 260 %.

Kolik článků jste v minulém roce zveřejnili?
V loňském roce bylo zveřejněno asi 1 800 zpráv
a článků, což byl meziroční nárůst zhruba
o 90 %. Tento růstový trend koresponduje se
zvýšeným zájmem o náš portál, který reflektu-
jeme vyšším počtem zveřejněných článků.

Jaké novinky jste si pro čtenáře letos připravili?
Úplnou novinkou je nabídka volné kapacity

skladů, kterou již využili naši stávající partneři.
V této sekci nabízíme majitelům nebo provozo-
vatelům skladových areálů možnost prezento-
vat volné skladové prostory tak, aby si čtenáři –
tedy jejich potenciální zákazníci – mohli na
jednom místě prohlížet různé nabídky.

Přejeme vám do další práce hodně úspěchů
a těšíme se na spolupráci i v budoucnu.
PR

Co na portálu najdete?
• Každý den aktualizované informace z logistiky

a přidružených oborů
• Produktové novinky a recenze
• Zajímavé rozhovory a tematické články
• Oborový adresář firem z oboru
• Seznam zajímavých akcí
• Specializované sekce – nabídky práce, diskusní fórum 
• Poptávky, reference a nabídky služeb
• Garantované inzertní plochy
• Dostatek místa pro cílené PR
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Týden plný FM konferencí

V pondělí, den před začátkem hlavního pro-
gramu, se konala setkání klubů a odborných
sekcí. V 16 hodin se v rámci těchto aktivit
sešli i přítomní členové IFMA s nejvyšším ve-
dením asociace. Přivítali nás nový prezident
IFMA Tony Keane, úřadující předseda před-
stavenstva IFMA Thomas L. Mitchell ml.
a prezidentka Nadace IFMA Pat Turnbull.
Tony a zejména Thomas hýřili optimismem
a mnoha náměty pro rozvoj IFMA v Evropě.
Upozornili na úzké propojení asociací 
EuroFM a IFMA (zde si dovoluji zmínit málo
známou skutečnost, že každý člen IFMA 
v Evropě je automaticky členem EuroFM).

EVROPSKÉ NORMY FM V POPŘEDÍ
ZÁJMU
V úterý ráno začal hlavní program konference
plenárním jednáním. Povinné projevy zá-
stupců organizátorů, představitelů asociací
a města Madridu vystřídalo nestandardní vy-

stoupení Jollyho Kunjappua – světoběžníka,
umělce a bývalého perkusionisty skupiny Rol-
ling Stones z Německa. Jolly popsal svůj pří-
chod z chudé Indie do Německa v době, kdy
mu bylo 20 let. Obrovskou vůlí a sebedůvěrou
se propracoval na pozici perkusionisty v le-
gendární kapele. Vyprávění podmaloval bub-
novým vystoupením, které příjemně naladilo
přítomné na další program. Ve dvou dnech se
pak střídali odborníci z mnoha oblastí FM.
Letos poprvé jsem měl možnost vystoupit
s přednáškou „Výuka jako hybatel FM inte-
grace“. V rámci naší společné skupinové
prezentace jsme přiblížili situaci ve vzdě-
 lávání v různých zemích EU (ČR, SR, Ma-
ďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Belgie a Ra-
kousko). Přednášku řídil prof. dr. Klaus
Homann z Německa. Potěšitelné bylo, že
pomineme-li vyspělé Rakousko, naše výuka
je na dosti pokročilém stupni a nemáme se
zač stydět.

Je těžké vyjmenovat všechny příspěvky,
které zde zazněly. Vyzdvihl bych proto
jeden, jenž je z mého pohledu nejvýznam-
nější. Ve středu ráno řídil svou skupinu Fred
Kloet, ředitel italské Villa FM a současně
místopředseda EuroFM (Nizozemsko). Fred
je znám jako neúnavný organizátor aktivit,
které integrují Evropu na poli FM. Ve svém
příspěvku seznámil posluchače s důvodem,

Každý, kdo měl možnost 1 a 2. června tohoto roku navštívit Madrid a je srdcem facility manager,
určitě nevynechal příležitost sejít se s kolegy v rámci „EFMC – European Facility Management
Conference 2010“. Po loňském chladnějším Amsterdamu se všichni vyhřívali ve slunné lázni
horkého španělského nebe. Rádi se nakonec skryli do útrob jedné z novodobých dominant
Madridu, jíž je vysoká válcovitá věž hotelu Eurostars Madrid Tower. Je viditelná již od letiště
a nikdo ji nemohl minout.
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proč byla vytvořena nová EU norma EN
15221, v jakém stadiu jsou její další díly
a kam standardizační týmy směřují. Nejzají-
mavější byl graf, který porovnával národní
přístupy k výměře budov. Na grafu bylo jed-
noznačně patrné, že rozptyl jednotlivých
výměr stejné budovy, vykazovaných podle
zvyků či standardů různých zemí, se pohy-
boval v rozmezí 35 %. V praxi to znamená,
že pokud bychom chtěli porovnat jakýkoli
parametr užívání objektu vztažený na
metry čtvereční, pak bychom výsledný ben-
chmarking nemohli vůbec použít. Standar-
dizace má proto nezastupitelnou úlohu
a její ignorování ze strany jednotlivých zemí
či facility managerů bude znamenat jejich
vyřazení se z možnosti využít data a zkuše-
nosti druhých. Po Fredově přednášce vy-
stoupili tři facility manageři z praxe
s názorem na jednotlivé platné i připravo-
vané díly normy. Zástupci Velké Británie,
Německa a Itálie přednesli představy, které
se však příliš nelišily od evropského stan-
dardu. Všichni se shodli, že první dva díly
jsou pro praxi velice přínosné, chválili díl
třetí, který provádí oblastí kvality v FM. Ur-
čité výhrady zazněly ke čtvrtému dílu, jenž
detailně strukturalizuje celou oblast FM
(Taxonomie FM). Z jejich pohledu tento díl
zabíhá příliš do detailů a bude pro praxi
těžko uchopitelný. (Zde se musím proti je-
jich mínění ohradit: Chceme-li dále rozvíjet
benchmarking, je taxonomie a jasné struk-
turování FM nezbytné. Na tom jsme se poz-
ději v bilaterální debatě s Fredem Kloetem
shodli.) Další díly již všichni tři považují za
jednoznačný přínos. Závěrem této sekce dal
Fred Kloet hlasovat, kdo je pro a kdo proti
implementaci jednotlivých dílů norem. Po-

těšující bylo, že většina přítomných normy
vítá a chce je aktivně používat v praxi.

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ POTĚŠILA
Obdobně jako na každém podobném setkání
bylo i zde mnoho příležitostí potkat známé a přá-
tele z oboru. Mohl jsem proto pohovořit s Józse-
fem Czerným, zakladatelem HUFMA
z Maďarska, Helenou Ohlsson, facility manager-
kou IKEA ze Švédska a členkou světového
představenstva IFMA, prof. dr. Alexandrem
Redleinem, prezidentem IFMA Rakousko a vy-
učujícím na Technische Universität Wien,
prof. dr. ing. Thomasem Madritschem, MRICS,
ředitelem University of Applied Sciences v ra-
kouském Kufsteinu, Waynem Tantrumem, prezi-
dentem a předsedou představenstva EuroFM
z Velké Británie, Teenou Shouse, bývalou před-
sedkyní IFMA z USA, která má „čtvrtinové ko-
řeny“ v Čechách, nizozemskou skupinkou
vedenou Wimem Leddererem, prezidentem
FMN, Dorien Michels-Nas, associate managerkou
FMN, a již zmíněným Fredem Kloetem. Byl zde
i guru odborného světa FM prof. Keith Alexander
z Research Centre for the Built and Human Envi-
ronment University of Salford ve Velké Británii.
Na slavnostním večeru v typické španělské
letní rezidenci nedaleko Madridu převzala
Student Award EFMC 2010 Kriz Scheeres
z univerzity v nizozemské Bredě. Po slav-
nostní večeři, na níž se podávalo národní
menu, byly slavnostně předány ceny pravi-
delně vyhlašované asociací EuroFM. Kromě
zmíněné studentské ceny pro Kriz byla vyhlá-
šena i cena za celoživotní přínos oboru, kte-
rou si zaslouženě odnesl Keith Alexander,
který je mimořádně fundovaným odborní-
kem, znalcem problematiky FM a současně
jedním z hybatelů EU standardizace.

SLABÝ ZÁJEM Z ČR
Obdobně jako loni si musím postesknout, že
nás z ČR přijelo žalostně málo. Dvě dokto-
randky byly vlastně jedinými zástupci akade-
mického světa, čtyři zástupci FM
poskytovatelů a jeden facility manager po-
cházeli z řad klientů. To je na událost takové-
hoto významu žalostně málo. Zejména mě
zarazilo, že o konferenci neprojevily zájem
naše univerzity a školy. Jak máme být od-
borně vzděláni na světové úrovni, když nesle-
dujeme ani to, co se děje „za humny“? Věřme,
že Vídeň bude pro našince lépe dostupná a že
za rok na EFMC 2011 uslyšíme češtinu nejen
z auditoria, ale že i naši odborníci se podělí
o své zkušenosti a teorie se zahraničními.

Z MADRIDU DO PRAHY
Ve středu odpoledne jsem rychle opouštěl
Madrid, abych byl ve čtvrtek schopen aktivní
účasti na první konferenci FM ve školství,
která se uskutečnila ve dnech 3. a 4. června
v Národní technické knihovně v Praze-Dejvi-
cích (pozn. red.: podrobněji o ní píšeme v sa-
mostatném článku). První konferenci o FM
ve školství sice navštívila pouze stovka účast -
níků, avšak kvalita programu, podpora z aka-
demického i odborného světa i následné
ohlasy jsou příslibem, že druhý ročník, který
se bude konat v příštím roce přibližně ve stej-
nou dobu, bude mít minimálně stejně kvalitní
program (mnozí z akademiků v Madridu sli-
bovali, že příští rok určitě dorazí) a počet zá-
jemců jistě bude vyšší. Jménem přípravného
výboru věříme, že k nám příští rok zavítáte
i vy.

ONDŘEJ ŠTRUP, FM INSTITUTE
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Pilotný projekt konferencie
„FM ve školství 2010“

Moderná budova Národnej technickej knižnice (NTK) v Prahe-Dejvicích sa v dňoch 3.–4. júna 2010
stala miestom stretnutia účastníkov medzinárodnej konferencie Facility management (FM) ve
školství 2010. Jednalo sa o prvú konferenciu svojho druhu zameranú na spoločné stretnutie
vysokoškolských učiteľov daných technických odborov, zamestnancov jednotlivých fakúlt,
zástupcov štátnej správy i ďalších odborníkov, ktorí sa vo svojej praxi zaoberajú zložkami FM.
Hlavným usporiadateľom a garantom podujatia bolo České vysoké učení technické (ČVUT) v Prahe.

Záštitu nad akciou prevzal rektor ČVUT
prof. ing. Václav Havlíček, CSc., a organi-
začne sa na konferencii podieľali partnerské
vysoké školy – Vysoká škola ekonomická (VŠE)
Praha, Masarykova univerzita (MU) Brno,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
(VŠB-TU) Ostrava, Moravská vysoká škola
Olomouc (MVŠO), Slovenská technická uni-
verzita (STU) Bratislava a Technická univer-
zita (TU) Košice. Rozsahom mala akcia
stredoeurópsky rámec, keď sa na nej zúčast -
nili pedagógovia a odborníci v oblasti FM
z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďar-
ska, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talian-
ska, Litvy, Lotyšska a Estónska. Hlavnými
témami rezonujúcimi v priebehu celej konfe-
rencie boli: prezentácia poznatkov z výučby
zložiek FM na VŠ, predstavenie metodiky, ná-
strojov a pracovných postupov pri výkone slu-
žieb v oblasti FM či porovnanie úrovne a foriem
výučby FM na stredoeurópskych vysokých
školách. 

DEŇ PRVÝ
Študenti versus FM a NTK pod drobnohľa-
dom
Úvod konferencie vyplnili študenti VŠB-TU
Ostrava a MVŠO so svojimi najlepšími prá-
cami v oblastiach FM. Odzneli prezentácie
tém Manažment odpadového hospodárstva,
Návrh správy a údržby golfového areálu,
Vplyv podporných procesov na ekonomické
výsledky vo vybranej firme, Údržba – súčasť
FM, Vzorový plán preventívnej údržby, kon-
troly a revízií alebo FM a risk manažment pri
riadení podporných procesov. Prezentácie
úspešných študentov súbežne dopĺňali dve
skupinové prehliadky vnútorných priestorov
NTK pod vedením Ing. Jana Žemličku, odbor-
níka, ktorý stál pri realizácii stavby knižnice
a podieľal sa na celkovom plánovaní jednotli-
vých procesov, hlavne v oblasti energetického
konceptu budovy. Záujemcovia mohli nahliad-
 nuť do „tajomstiev“ supermodernej budovy
s úžitkovou plochou cez 33 500 m2, dokonče-

nej v decembri 2008 v celkových investičných
nákladoch 2,1 mld. Kč, a zoznámiť sa s fungo-
vaním jednotlivých systémov budovy. 

Prvé kolo odborných prezentácií
Popoludní prebehlo oficiálne zahájenie konfe-
rencie za prítomnosti viacerých významných
hostí a všetkým sa prihovorili zástupcovia or-
ganizačného výboru, Ministerstva školstva
a IFMA Česká republika. Prvou prezentáciou
na konferencii bola prednáška Charlesa
N. Claara, riaditeľa nadácie IFMA Fundation
pre akademické záležitosti venovaná proble-
matike vyučovania FM na vysokých školách
a možnostiam FM vzdelávania a odborného
rastu budúcich facility manažérov. Prvého
rečníka vystriedal ďalší zahraničný účastník
Giusseppe Capicotto, ktorý pokračoval
s témou mapujúcou možnosti vzájomnej med-
zinárodnej spolupráce univerzít v FM odbo-
roch. Ing. arch. Ivo Koukol tlmočil pohľad
nezávislého architekta na problematiku funk-
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cie FM v prípade certifikovanej administratív-
nej budovy ČSOB, a. s. Zdôraznil nutnosť prít-
omnosti facility manažéra pri plánovaní
a projektovaní stavby už v jej úplných počiat-
koch. Ing. Jan Žemlička, expert na automati-
záciu v budovách, ako spoluautor energetického
konceptu NTK predstavil materiál o technic-
kých riešeniach budovy, najmä z hľadiska vy-
kurovania, vetrania a klimatizácie. Posledným
v rámci prvého dňa prednášok bol prof. Ing. Jo-
sef Basl, CSc. Ako hlavný garant projektu
EFIN (Efektívna inštitúcia) predstavil zámery
programu efektívneho hospodárenia s pro-
striedkami a zdrojmi, pri zabezpečovaní slu-
žieb a dosiahnutí konečného cieľa. Prvé ana-
lýzy pochádzajú z prostredia terciárneho
vzdelávania na verejných a súkromných VŠ,
vyšších odborných školách, ale tiež vedecko-
výskumných inštitúcií. 

DEŇ DRUHÝ
Účastníci sa podľa záujmu a zamerania roz-
delili do dvoch nezávislých sekcií. Sekcia A
priniesla prezentácie z pohľadu „Výučby FM“
a sekcia B zasa pohľad „Výkonu FM“. Pro-
gram v obidvoch sekciách priniesol celkom
28 prezentácií, doplnených o diskusný pries-
tor pre účastníkov. So svojimi skúsenosťami
a poznatkami sa predstavilo množstvo domá-
cich odborníkov, školiteľov, manažérov v ob-
lasti FM, no program ponúkol i viacero
zahraničných príspevkov. 

Sekcia A – Výučba FM 
Prednáškový program v sekcii A začal symbo-
licky Ing. Ondřej Štrup – nestor českého mo-
derného FM s materiálom „Důvod jednotného
přístupu k FM v rámci EU“. Predstavil jed-
notné európske normy na poli FM, či už platné
v ČR alebo pripravované na zaradenie do čes-
kej legislatívy, a zmeny, ktoré normový systém
prináša. S príspevkom o obsahových zmenách
vo výučbe FM na Fakulte stavebnej ČVUT
v Prahe vystúpil Ing. Pavel Svoboda a venoval
sa učebnému „Odboru L“ – príprava, realizácia
a prevádzka stavieb, ktorý otvorili na fakulte
v rámci študijného programu. Odbor vycho-
váva nových odborníkov v oblasti FM, ktorých
je na trhu stále nedostatok. Správa majetku
v životnom cykle stavby bola hlavná téma 
príspevku doc. Ing. Františka Kudu, CSc.,
z VŠB-TU Ostrava. Popísal inovácie v učebnom
predmete – Základy správy majetku, v rámci
ktorého sa FM na ostravskej pôde vyučuje od
roku 2005. Posledným rečníkom v úvodnom
bloku sekcie bol prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
z katedry technických zariadení budov ČVUT,
ktorý informoval o možnostiach 2-ročného
štúdia magisterského programu „Inteligentné
budovy“, kde si sám študent pod vedením od-
borného tútora zostavuje študijné plány. Hos-
tia zo Slovenskej republiky priblížili v ďalšej

časti účastníkom konferencie formy štúdia
problematiky FM na dvoch významných slo-
venských VŠ. Najskôr to bola doc. Ing. Viera
Somorová, Ph.D., z STU Bratislava, ktorá záro-
veň na Slovensku pôsobí ako prezidentka Slo-
venskej asociácie facility managementu (SAFM).
V problematike štúdia FM ju za východné Slo-
vensko doplnila doc. Ing. Zuzana Vranayová,
Ph.D., zo Stavebnej fakulty TU Košice, a ná-
sledne za TU Košice vystúpila aj Ing. Jarmila
Rimbalová s témou „Úvod do FM v trvale udr-
žateľných budovách/stavbách“. FM má na slo-
venských technických univerzitách v študijných
plánoch svoje pevné miesto. Posledným vstu-
pom v dopoludňajšom bloku bola prezentácia
Ing. Zuzany Němcovej z FM Institutu s aktuál-
nou témou „Co vše musí facility manager znát
– terciární vzdělávání“, v ktorej popísala mož-
nosti vzdelávania v oblasti FM v ČR, kritériá
výberu vzdelávacích programov a kurzov a po-
trebné výstupy vzdelávania. 
Ďalší z nestorov českého FM vzdelávania,
doc. Vlastimil Vyskočil z VŠE Praha, vystúpil
s prednáškou ponuky manažérskeho vzdelá-
vania v oblasti FM na ich škole. Načrtol zá-
kladné princípy a vývoj vzdelávania FM,
koncept univerzitného štúdia problematiky
FM, ale aj formu odborných kurzov. S moder-
nou výučbou systémového FM na MVŠO
v kooperácii s odborníkmi z FM z českých fi-
riem oboznámili účastníkov konferencie zá-
stupkyne MVŠO doc. RNDr. Eva Grublová,
CSc., a Ing. Hana Šůstková. Blok uzatvorila
prednáška Daniela Macka zo Fakulty staveb-
nej ČVUT, zaoberajúca sa softwarovou podpo-
rou výučby FM, konkrétne na akademickej
pôde vyvinutým systémom SW Buildpass,
ktorý začínajú úspešne využívať vo svojich
prevádzkach i významné spoločnosti v ČR. 
Ďalej sa v sekcii „Výučby FM“ prezentovali
Jan Caha zo Stavebnej faktulty VŠB-TU s po-
čítačovou podporou FM v rámci výučby a spra-
covávania bakalárskych prác na ostravskej
univerzite. Ing. Roman Trnka z OKIN Group
vychádzal v prednáške z nastolenej otázky:
„Čo sa školstvo môže naučiť od biznisu?“
Z porovnania súkromného sektoru a štátnej
správy v školstve vyvodil základné prínosy
súkromného poskytovateľa FM služieb – vy-
soká efektivita, široká ponuka služieb a pro-
fesií, garantovaná odbornosť, kontrola kvality
a podiel na prípadnom riziku. Zaujímavou
bodkou za programom v sekcii bola pred-
náška Ing. Štepánky Michálkovej z FM Insti-
tutu, ktorá predstavila aktuálne trendy
a formy FM vzdelávania vo Veľkej Británii
a v exotickom Singapure. 

Sekcia B – Výkon FM
V sekcii B čakalo na účastníkov konferencie
taktiež 14 prezentácií. Ako prvý vytúpil so svo-
jim materiálom „Specifika FM ve školství“

Ing. Milan Hampl z IKA DATA, spol. s r. o.
a dotkol sa viacerých okruhov, najmä hlav-
ných a podporných činností v školstve, správy
plôch a praktikovaniu FM v školstve. Hosť
z Talianska Matteo Vignoli predstavil najlepšie
cvičenia a príklady z výučby FM na boloňskej
univerzite. Ako sú na tom so vzdelávaním
v oblasti FM v Spojenom kráľovstve, priblížila
prítomným dr. Margaret Nelson na príklade
univerzity v Boltone. K problematike domá-
ceho FM sa so svojim príspevkom vrátil
Ing. Pavel Svoboda a rozobral tému bezpeč-
nosti práce pri vybraných službách v rámci FM
v prípade údržby budov a práce vo výškach. 
V ďalšom prednáškovom bloku venovanom
hlavne SW podpore FM procesov vystúpil
Ing. Jan Kotalík z IKA DATA s problematikou
SW podpory pre univerzity – využitie CAFM
v školstve. S možnosťami vyťažovania výkre-
sových dokumentov do FM databázy obozná-
mil účastníkov konferencie Ing. Pavel Chour
z výpočtového strediska ČVUT. Praktické skú-
senosti s aplikáciou SW podpory pre FM na
univerzite prezentoval zástupca TESCO SW
Ing. Michal Tesařík, MBA, na príklade olo-
mouckej univerzity. Petr Glos z výpočtového
strediska MU Brno vystúpil s odborným prí-
spevkom „Využití GIS pro správu budov
a technologií“ s úspešnou realizáciou paspor-
tizácie všetkých budov a evidencie a údržby
technologického parku. 
Popoludňajší program otvoril svojim materiá-
lom „Pasport budov a FM“ Mgr. Petr Kroutil
z MU Brno. Rozobral koncepciu, metodiku
a procesy pasportizácie či export a import
získaných dát. Aplikáciu FM služieb na zá-
kladnej škole predstavila PaedDr. Hana Ví-
tová. Podrobne popísala oblasti využitia FM
na škole a rozdelila služby zabezpečované za-
mestnancami školy a outsourcované cudzími
firmami. 
Záverečné kolo v sekcii B – Výkon FM – od-
štartoval Ing. Antonín Lupíšek z ČVUT s pro-
gramom hodnotenia komplexných hodnôt
budov, ako súčasti FM. Jedná sa o certifikáciu
školských budov podľa českej metodiky
SBToolCZ. Možnosti, navrhovanie a využitie
audiovizuálnej techniky na rôznych úrov-
niach predstavil Ing. Michal Špitálník z AV-
-Prezentace. Posledné slovo patrilo, tak ako
i úvod celého dňa konferencie, Ing. Ondřejovi
Štrupovi, ktorý názorne zodpovedal dotaz
„Jak postupovat ve výběrovém řízení na FM
poskytovatele?“. Správny výber FM poskyto-
vateľa služieb je väčšinou alfou a omegou
bezproblémového fungovania prevádzky
firmy. 

Chuť pokračovať prezentovali účastníkom pri
rozlúčke i samotní organizátori. 

RV 
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Konferenci zahájil MUDr. Pavel Horák, ředi-
tel Všeobecné zdravotní pojišťovny, který
představil politiku VZP na rok 2010. Mj. srov-
nal příjmy a výdaje na zdravotní péči s před-
chozími obdobími a prezentoval několik
statistik OECD týkajících se např. výdajů jed-
notlivých států na zdravotnictví. Konstatoval,
že ČR se svými 6,8 % HDP za rok 2009 je na
konci žebříčku hodnocených zemí. Závěr pre-
zentace věnoval záměrům VZP v oblasti zdra-
votní politiky. 
S doporučením Svazu zdravotních pojišťoven
ČR k úpravám systému veřejného zdravot-
ního pojištění v ČR vystoupil ing. Tomáš Jung,
MBA. K opatřením, která by vedla k žádou-
cím změnám systému, uvedl, že je třeba indi-
vidualizovat pojistný vztah a vytvořit prostor
pro diferenciaci pojistných produktů včetně
posílení motivační role spoluúčasti pacienta.
SZP rovněž navrhuje propojení zdravotního
pojištění s nemocenským a úrazovým pojiště-
ním zaměstnanců, zvýšení podílu soukro-
mých plateb ve zdravotnictví prostřednictvím
komerčního připojištění a možnosti přímých
plateb za zdravotní péči nad rámec „základ-
ního balíku“ hrazené zdravotní péče apod.
Otázkou „Mají být fakultní nemocnice nosi-
teli inovačních procesů, výzkumu a mohou se
stát vědecko-výzkumnými organizacemi?“
zahájil prezentaci na téma Inovace jako sou-
část strategického řízení FN ing. Petr Koška,
ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
V úvodu informoval účastníky konference
o již realizovaných a probíhajících výzkum-
ných a vzdělávacích projektech v rámci Me - 
zinárodního centra klinického výzkumu
(FNUSA-ICRC), jehož partnerem je také ame-
rická klinika MAYO. Druhou část svého vy-
stoupení zaměřil na možnosti spolupráce
fakultních nemocnic s průmyslem a své zá-
věry shrnul do těchto bodů: 
Na konferenci zazněly také prezentace Efek-
tivní řízení nemocnice s podporou ICT ing.
Zbyňka Chotěborského, ekonomického ná-
městka ředitele Všeobecné fakultní nemoc-

nice v Praze, nebo vystoupení ICT v urgentní
medicíně a krizovém řízení MUDr. Romana
Krause, ředitele FN Brno. Spolupráce FN s vě-
decko-výzkumnou základnou byly tématem
příspěvku MUDr. Radomíra Maráčka, ředi-
tele FN Olomouc. Ředitel Pardubické krajské
nemocnice ing. Josef Šimurda prezentoval
téma Technologická podpora řízení procesů
v PKN – podle jeho slov aktuálně řeší gene-
rační skok ve vybavenosti informačními tech-
nologiemi. Mj. uvedl: „Informační
technologie nám poskytují celou řadu mož-
ností, jak lépe pracovat s informacemi, jak
lépe uspořádat procesy a také jak poskytovat
lepší zdravotnické služby.“
Na projekty aplikovaného výzkumu se ve svém
příspěvku zaměřila prof. RNDr. Jitka Ulri-
chová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum
Univerzity Palackého v Olomouci; projekt Mo-
der nizace výuky praktických dovedností před-
stavila doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.,
děkanka Fakulty zdravotních věd UP, a bu-
doucnost biomedicínského výzkumu v re-
gionu Střední Moravy byla obsahem
pre zentace doc. MUDr. Mariána Hajdúcha,
Ph.D., projektového managera UP, který před-
stavil projekt BIOMEDREG. Jeho cílem je
vznik Ústavu molekulární a translační medi-
cíny (ÚMTM), který bude sloužit jako národ ní

platforma pro translační medicínu a národní
uzel pro Evropskou pokročilou translační vý-
zkumnou infrastrukturu v medicíně (EATRIS).
Vizí projektu EATRIS-CZ je vytvořit dynamic -
ké a kolaborativní prostředí, které podpoří
chemický, biomedicínský a klinický výzkum
napříč institucemi a urychlí jeho přenos do 
klinické praxe pro zlepšení péče o pacienty.
Propojí špičkové národní výzkumné instituce
a nemocnice do výzkumného partnerství, jež
respektuje odlišnosti a tradice svých zaklada-
telských institucí a zároveň si osvojuje jejich
silné stránky. EATRIS-CZ povede k vývoji no-
vých poznatků a zařadí Českou republiku mezi
národně a mezinárodně uznávaná centra ex-
celence v molekulární a translační medicíně.

Za Moravskou vysokou školu Olomouc vy-
stoupili prof. dr. Zdeněk Souček, DrSc., odborný
garant Ústavu managementu a marketingu
MVŠO s prezentací na téma Inovace zdravot-
nictví do roku 2025 a doc. ing. Alois Ma-
terna, CSc., MBA, odborný garant Ústavu
managementu a marketingu MVŠO s příspěv-
kem na téma Vztah a cesta mezi akademic-
kou obcí a tržním prostředím. 

Jednotlivé prezentace na:
www.tescosw.cz/prednasky

O managementu ve zdravotnictví
se hovořilo v Olomouci
Již 7. ročník konference Ekonomika a management zaměřené na zdravotnictví uspořádaly 
1. 6. 2010 v Olomouci Moravská vysoká škola Olomouc a společnost TESCO SW ve spolupráci
s Univerzitou Palackého. Setkali se zde ředitelé největších českých a moravských nemocnic
a zdravotních pojišťoven, aby společně s akademiky a podnikateli diskutovali na téma „Inovační
procesy ve zdravotnictví a faktory stability nemocnic“. 
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Opláštění budov, nebo sci-fi?
Jako vědecká fikce může znít projekt, který byl nedávno oceněn Finskou technologickou akademií
a s nímž se budou provozovatelé především velkých administrativních budov možná setkávat
stále častěji (a stejně tak i jejich uživatelé). Shrnuto podtrženo, český básník Jan Neruda to kdysi
viděl pravděpodobně zcela stejně…

O technologii solárních článků byly popsány
stohy papíru a vytlučeny klávesnice milionů
počítačů po celém světě. Solární energie je
totiž stále ta, která technology a vědce dráždí
svou jednoduchostí. Možná právě proto se
švýcarský vědec Michael Gratzl rozhodl, že
pojmu solární články dá zcela nový rozměr.
Současné technologie solárních článků totiž
operují nadsazeně pouze se dvěma rozměry:
šířkou a délkou. Jejich „hloubka“ bylo dopo-
sud něco, co nechávalo většinu uživatelů
chladnými. Profesor Gratzl však údajně přišel
s převratnou novinkou – proč nevytvořit so-
lární panely průhledné. A proč by tato nová
vlastnost měla být tak důležitá? Z jednoho
prostého důvodu: Představte si kancelářskou
budovu o 30 patrech s plochou vnějšího skle-
něného pláště o výměře třeba 20 000 m2.
Všechny tyto plochy jsou v současné době
energeticky mrtvé kromě toho, že umožňují
prostup tepla směrem do budovy. V budouc-
nosti by mohly navíc vyrábět i nezanedba-
telné množství elektrické energie.

STEJNĚ JAKO ROSTLINY
Profesor Gratzl se dal při vývoji inspirovat nej-
starším příkladem přeměny světla na energii,

kterou je bezesporu fotosyntéza rostlin.
„Vždycky mě fascinovala fotosyntéza, způsob,
jakým rostliny vytvářejí elektrické náboje
v molekulách svých buněk. Příroda umí vyrá-
bět pomocí těchto elektrických nábojů che-
mické látky z vody a vzduchu, které potřebuje
pro svůj život. Zajímalo mě napodobení první
fáze tohoto procesu, tedy oddělení vzniklých
elektrických nábojů,“ uvádí profesor Gratzl
v klipu umístěném na serveru youtube.com.
Podle vyjádření Finské technologické akade-
mie je tento způsob výroby elektrické energie,
jemuž se někdy také přezdívá umělá fotosyn-
téza, velmi slibnou alternativou současné 
masivně rozšířené technologie křemíkových
článků. 

KONEČNĚ ESTETICKÁ SVOBODA
Filozofie těchto průhledných polykačů světla
však přesahuje mnohem dále, než by se na
první pohled zdálo. Například exteriérový 
design totiž nenabízí jedinou alternativu.
Interiérový design, který bude obsahovat 
průhledné a zaoblené pláty těchto solárních
článků, bude moci být skutečně esteticky při-
jatelný. V současné době se totiž design těchto
užitných předmětů přizpůsobuje dostupné

technologii. Gratzlův vynález by se však na-
opak mohl přizpůsobovat původnímu de-
signu. A v tom pravděpodobně tkví jedna
z největších přidaných hodnot. 

NERUDA SI NA ČELO NEKLEPAL…
V současné době je celý projekt ve stadiu 
vědeckého experimentu. Jeho uvedení do
praxe brání stále ještě vysoká cena a pravdě-
podobně i nízká účinnost oproti stávajícím
technologiím. Stejné to však donedávna bylo
i s dnes již klasickými technologiemi. Kdyby
se někdo před 15 lety zeptal občana České re-
publiky na to, co si myslí o nápadu stavět na
polích rozlehlé solární elektrárny, pravděpo-
dobně by si poklepal na čelo a odešel. Takže
stejně jako v Nerudových Písních kosmických:
„Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhůru k nebesům, však jsme se
zemí spjatí.“ Prostě i v jeho době si někteří
lidé nejspíš klepali na čelo, i když se později
ukázalo, že ne zcela oprávněně…

-RK-
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TriHyBus v Neratovicích

VODÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodíkové hospodářství lze definovat jako sou-
bor technologických řešení pro uspokojování
energetických potřeb, jejichž společným jme-
novatelem je vodík. Je třeba zdůraznit, že
vodík není klasické palivo, ale energetický
vektor (nosič energie). V praxi to znamená,
že jej nelze těžit (vodík v elementární formě
se na zemi prakticky nevyskytuje) a využívat
k produkci primární energie, ale před využi-
tím jej musíme s určitými ztrátami energie
vyrábět. Vodíkové technologie jsou tedy eko-
logicky pouze tak čisté, jak čisté jsou pri-
mární zdroje energie a suroviny, které jsou
při výrobě vodíku využity. 
Důležitou oblastí pro využití vodíku je do-
prava. Pro hledání alternativního konceptu
k využívání ropných derivátů je několik dů-
vodů. Prvním z nich je potřeba snížit dopady
spalování uhlovodíkových paliv, především
tedy snížit produkci látek poškozujících zdraví
člověka i životní prostředí a současně snížit
produkci skleníkových plynů. Další aktuální
potřebou je snížit závislost na dodávkách
ropy z převážně politicky nestabilních oblastí.

Její zásoby podle mnoha zdrojů postačují při
současné úrovni těžby na maximálně 50 let. 
K dalším oblastem využití vodíku patří např.
záložní zdroje elektrické energie, kogene-
rační jednotky a zdroje elektrické energie pro
mobilní zařízení (notebooky, mobilní telefony).

VODÍKOVÝ AUTOBUS 
TriHyBus (zkratka z anglického Triple Hybrid
Hydrogen Bus neboli trihybridní vodíkový
autobus) je v prvním přiblížení elektrický vůz
s primárním zdrojem elektrické energie v po-
době vodíkového palivového článku o výkonu
přibližně 50 kW. To je zařízení umožňující
přímou přeměnu chemické energie usklad-
něné ve vodíku na energii elektrickou. V ener-
geticky náročných režimech jízdy asistují
palivovému článku baterie a ultrakapacitory.
Tento systém umožňuje mimo jiné rekuperaci
brzdné energie vznikající při brzdění nebo
jízdě z kopce. 
Strategie řízení energetických toků ze tří zdrojů
je závislá na aktuální výkonové potřebě, stupni
nabití akumulátorů a ultrakapacitorů i na
okamžité rychlosti jízdy. Při vysokých rych-

lostech si autobus ponechává jistou rezervu
v kapacitě akumulačních prvků, aby byl scho-
pen pojmout energii, která vznikne při brzdě -
ní. Při nízkém nabití akumulačních prvků
dodává naopak palivový článek vysoký výkon
a dobíjí tak především trakční baterii. 
Akumulační prvky tvoří trakční baterie typu
Li-Ion, schopné akumulovat až cca 22 kWh
a ultrakapacitory o úctyhodné kapacitě 18 F
(při tomto zapojení asi 2 kWh). Z provozních
testů vyplývá, že kapacitory výrazně přispí-
vají při akceleraci vozidla, kde po dobu něko-
lika sekund dodávají až 70 % celkového výko nu
do trakčního motoru. Podobně je do nich
z větší části ukládána i brzdná energie. Bate-
rie se využívá zejména při dlouhodobě ener-
geticky náročnějších režimech jízdy, jako je
například jízda do kopce.
Pro potřeby TriHyBusu byla v Neratovicích
vybudována také první vodíková čerpací sta-
nice v ČR. 

ING. ALEŠ DOUCEK, ODDĚLENÍ VODÍKOVÝCH TECHNO-
LOGIÍ, ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ, A. S.

Začátkem května byl ve středočeských Neratovicích zahájen na městské lince provoz vodíkového
autobusu TriHyBus. Autobus vyvinutý konsorciem pod vedením Ústavu jaderného výzkumu Řež je
prvním svého druhu v nových členských zemích Evropské unie. Trojitě hybridní uspořádání použité
v autobuse je však unikátní i z celosvětového hlediska. To mimo jiné potvrdila i nominace autobusu
na významné ocenění Hermes Award 2010 udělované při příležitosti veletrhu Hannover Messe.
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2. ročník programu dobrovolné 
certifikace dopravních společností
Program „Hledáme dopravní společnost třídy A“, jehož druhý ročník letos SEVEn zahajuje, je
cílen primárně na dopravce zajišťující zejména dálkovou silniční přepravu nákladů vozidly
s hmotností soupravy nad 3,5 t, resp. nad 12 t. Do programu se mohou rovněž zapojit dopravní
společnosti s vozovým parkem tvořeným silničními terénními vozidly a vozidly pro hromadnou
přepravu osob.

Program byl oficiálně zahájen letos na začátku
dubna. Vyhodnocení přihlášených dopravců se
uskuteční průběžně až do termínu vyhlášení
a předání certifikátů. V současné době se přijaté
žádosti postupně ověřují a pořadatelé navštěvují
přihlášené společnosti. Podle prvních ohlasů lze
očekávat podobný zájem jako v prvním ročníku,
ale certifikátů bude s ohledem na zpřísněná kri-
téria hodnocení vydáno méně.

Podstatou programu je udělení certifikátu
prokazujícího, že dopravce je společností
„třídy A“ (ve vztahu k hospodárnému a bez-
pečnému provozu vozidel a zodpovědnému
přístupu k ochraně životního prostředí). Cer-

tifikát je udělován na základě posouzení pod-
aných přihlášek odbornou komisí, která je
pro tento účel ustavena z nezávislých odbor-
níků a partnerů programu. Nominaci do ko-
mise provádí hlavní koordinátor programu –
středisko SEVEn.
Předpokladem pro udělení certifikátu je kladné
posouzení společnosti v několika kritériích:
a) úroveň vozového parku,
b) míra kvality jeho řízení, obsluhy a údržby
(včetně personálního zabezpečení),
c) vztah společnosti k ochraně životního pro-
středí a
d) vztah společnosti ke zvyšování bezpeč-
nosti silničního provozu.

Přihlašovací formuláře s kontaktními údaji
jsou přístupné na webu programu www.do-
pravcetridyA.cz a v tisku mediálních part-
nerů. Uzávěrka pro zaslání
vyplněných formulářů je 15. října 2010.

Program podporují: Ministerstvo dopravy
ČR, ČESMAD Bohemia, Volvo Truck Czech,
s. r. o., CE Solutions, s. r. o.

JIŘÍ HORÁK, TOMÁŠ VOŘÍŠEK, SEVEN, STŘEDISKO PRO
EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE, O. P. S.
www.seven.cz
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Elegance vědy versus
ekonomika
Hluk umíme měřit, umíme
jej dosadit do rovnice
nemocnosti. Hluk umíme
eliminovat a umíme jej
i potlačit. S hlukem prostě
umíme pracovat. Vědci
vynalezli různé způsoby,
jak s hlukem bojovat. Ten
způsob, který je vědecky
nejelegantnější, však i nadále
čeká na svůj rozmach v oblasti
civilního použití. Důvodem je
jeho provozní ekonomie. 

Hluková zátěž je jednou z těch, které určují
hygienické normy. Je to obecný pojem, který
v podstatě popisuje vliv zvukových vln na člo-
věka v pracovním prostředí. Jaké existují me-
tody jeho potlačení? Velice jednoduše lze říci,
že dva základní typy jsou aktivní a pasivní re-
dukce šíření zvukových vln. Pasivní metoda
využívá především zvukové izolace, pěnové,
pružinové nebo jiné materiály, které vynikají
dobrou pohltivostí energie zvukových vln.
Z fyzikálního hlediska materiály při pasivní
redukci pohlcují energii zvukových vln tím,
že je tříští a absorbují ve své vlastní vnitřní
struktuře. Oproti tomu aktivní systémy vy -
užívají jiné fyzikální principy. Aktivní systém
nejprve zpracuje informace o vlnění a vyšle
na dopadovou plochu stejný signál v opačné
amplitudě. Dopadová plocha, např. okenní
tabule, tak vlastně uměle kmitá v opačné 
periodě než vlny na ni dopadající. Díky fyzi-
kálnímu jevu, který se nazývá interference
vlnění, se pak energie obou vyruší.

PŘEDEVŠÍM VOJENSTVÍ
V 70. letech minulého století se podobné sys-
témy využívaly především v oblasti vojenské
techniky. Sovětský svaz pomocí této technolo-
gie třeba výrazně snížil hlukové emise svých
balistických ponorek. Podobné systémy nalé-
zají uplatnění v automobilové, letecké či ná-
mořní dopravě. Prostě všude tam, kde pasivní

redukce hluku nemohou být použity z dů-
vodů objemu, teplot nebo kvůli jejich limito-
vaným možnostem při pohlcování zvukových
vln. V současné době s nástupem digitálních
technologií se tyto aktivní systémy redukce
hluku dělí na analogové a digitální. Analo-
gový aktivní systém rušení hluku je totiž
velmi účinný především tam, kde dochází k ší-
ření hluku, který lze považovat za prediktivní.
Jde tedy např. o hluk způsobovaný elektromo-
tory, jehož spektrum se s časem mění jen mi-
nimálně. Oproti tomu digitální aktivní systém
je z hlediska vyhodnocování zpětné vazby,
která se mění podle změn frekvencí zdroje
hluku (třeba hluk z ulice), mnohem složitější. 

FACILITY MANAGEMENT A SYSTÉMY
A jak souvisejí tyto systémy s facility manage-
mentem budov? Teorie je taková, že až někdy
v budoucnosti dojde k dalšímu rozmachu di-
gitálních technologií, spolu s tím bude klesat
i cena výrobků, které v sobě obsahují čipy, po-
lovodiče. Dojde k poklesu cen, což bude mít
za následek i masivnější rozšíření těchto sys-
témů především tam, kde by se nevyplatilo
rekonstruovat současné fasády budov. Mohou
to být třeba hotely v těsné blízkosti stále ruš-
nějších dopravních tepen, které teoreticky za
několik let zjistí, že nesplňují hygienické
normy z hlediska šíření hluku. A právě v této
situaci by si na okenní tabule, které by však

musely splňovat určité normy, mohly dát na-
montovat tento systém. A jaká je skutečnost?
„Nechci vypadat jako přehnaný pesimista, ale
aktivní systémy redukce hluku se podle mne
v oblasti opláštění budov nedostaly dále než
do polohy experimentů. Tyto systémy narážejí
na jeden velký problém, a tím je ekonomika.
Vedle ní i jejich provoz, který ve srovnání s pa-
sivními systémy vyžaduje kontrolu a eventu-
ální zásahy,“ řekl prof. ing. Ondřej Jiříček,
CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze.

BUDOUCNOST S OTAZNÍKY
Samotná budoucnost aktivních systémů re-
dukce hluku je podle něho velikým otazní-
kem. Tuto skutečnost dokládá na případu,
kdy se v 80. letech minulého století rozhodla
jedna z automobilek připravit studii této
technologie na snížení vibrací u odvodu spa-
lin. Vědci nalezli řešení, ale ekonomové kon-
trovali tím, že stejný efekt lze dosáhnout
obyčejným pryžovým tlumičem. A právě to je
kamenem úrazu i stejných technologií v ob-
lasti stavebnictví. Elegantní a chytrá řešení
totiž nemusejí být vždy ta nejschůdnější. Vě-
decká elegance totiž v mnoha případech na-
ráží na eleganci ekonomickou, a ta je
v současné době podstatně důležitější. 

-RK-

30-1 Hluk + veletrh Amper:Sestava 1  21.6.2010  13:12  Stránka 30



FACILITY MANAGER 2/2010 31

Veľtrh AMPER stále láka
tisíce návštevníkov
Medzi významné výstavné podujatia s vysokým
medzinárodným kreditom patrí tradične AMPER –
veľtrh elektrotechniky a elektroniky, organizovaný
spoločnosťou Terinvest, spol. s r. o. V polovici apríla
sa už 18. ročník tohto vo svojej kategórii veľtržného
giganta uskutočnil na pražskom výstavisku
v Letňanoch. Hlavnú výstavu súbežne dopĺňali i nové
výstavné aktivity – 1. ročník veľtrhu komunikačných
technológií COMMTEC a 1. ročník veľtrhu optických
technológií a aplikácií OPTONIKA.

Na výstavnej ploche takmer 16 000 m2 sa
počas štyroch dní predstavilo celkom 705 vy-
stavovateľov z 21 krajín. Organizátori veľtrhu
AMPER 2010 privítali na svojej pôde 134 za-
hraničných vystavovateľov, medzi ktorými fi-
gurovali expozície z Číny, Južnej Kórei, Taiwanu,
Turecka, Veľkej Británie, Francúzska, Portu-
galska, Španielska či vo veľkom počte (46)
zastúpení vystavovatelia z Nemecka. Česká
scéna na poli elektroniky a elektrotechniky
bola samozrejme zastúpená v najväčšom
počte, pričom firmy a spoločnosti obsadili
celkovo 571 stánkov. Po prvý raz sa so samo -
statným stánkom predstavil aj náš časopis
FACILITY MANAGER. Žiadny návštevnícky
ani výstavnícky rekord sa nekonal, keď brá-
nami výstaviska prešlo 46 200 návštevníkov,
čo v porovnaní s úspešným rokom 2009 
(48 600 návštevníkov) znamenalo mierny
pokles, a taktiež počet vystavujúcich poklesol
o viac ako 60 oproti minulému roku. Na dru-
hej strane, v období stále medializovanej do-
znievajúcej krízy, kedy sa mnohé výstavné
akcie potýkajú s vlastnou existenciou, práve
veľtrh AMPER ukázal svoje veľké zázemie
a silu udržateľnosti. Podujatie tradične ťaží
s vý razného záujmu širokej odbornej i laickej
verejnosti z domova i zahraničia o tieto kate-
górie technických výstav. 

PREDSTAVILI SE NOVÉ TRENDY
Akcia roka na poli elektrotechniky a elektro-
niky opäť priniesla podrobný pohľad na sú-
časné trendy v týchto odvetviach a predstavila
aktuálne ponuky na medzinárodných trhoch.
Dá sa povedať, že na výstavisku nechýbal asi

nikto dôležitý, kto pôsobí na popredných pri-
ečkach v problematike zariadení pre výrobu
a rozvod elektrickej energie, elektroinštalač-
nej techniky, vodičov a káblov, osvetľovacej
a elektrotepelnej techniky, pohonov a výko-
novej elektroniky, elektronických prvkov
a modulov, meracej a skúšobnej techniky, au-
tomatizačnej, riadiacej a regulačnej techniky,
zabezpečovacej techniky a systémovej tech-
niky budov, strojov, zariadení, náradia a po-
môcok pre elektrotechniku a elektroniku
a tiež príslušných služieb. 
Výstavu dopĺňal už tradične bohatý sprie-
vodný program zložený z množstva odbor-
ných technických prednášok a seminárov,
celoštátneho stretnutia elektrotechnikov ČR –
VOLT 2010, prezentácií vystavujúcich firiem
a ich produktov, vybraných prezentácií o al-
ternatívnych zdrojoch energie či inteligent-
ných budovách. 
Na svoje si prišli aj priaznivci kozmonautiky,
robotiky či moderných elektrobicyklov. Veľtrh
priniesol návštevníkom možnosť zoznámiť sa
s horúcimi novinkami pripravenými pre uve-
denie na trh v najrôznejších oblastiach. 

OCENENIA PRE NAJLEPŠÍCH
Neodmysliteľnou súčasťou pražského medzi-
národného veľtrhu elektrotechniky a elektro-
niky bola už tradične aj súťaž Zlatý Amper,
vypísaná pre vystavovateľov a ich najlepšie
výrobky a novinky. Do súťaže v roku 2010
prihlásilo 23 vystavujúcich firiem spolu 27
exponátov. Deväťčlenná odborná hodnotiaca
komisia vedená prof. ing. Jiřím Tůmom, DrSc.,
z ČVUT v Prahe nakoniec vybrala to najlepšie,

s prihliadnutím na kritériá využitia, efektivity
a inovácie v ČR, ale i zahraničí u prihláse-
ných súťažných exponátov. Ocenenie Zlatý
Amper 2010 za najprínosnejšie produkty zís-
kalo päť vystavovateľov – ABB, s. r. o., ČKD
Elektrotechnika, a. s., MICRORISC, s. r. o.,
TURCK, s. r. o., EATON Elektrotechnika,
s. r. o., a naviac boli udelené štyri čestné
uznania pre spoločnosti KIWA, spol. s r. o.,
HAGER, Electro, s. r. o., Panasonic Electric
Works Czech, s. r. o., a ROSET, s. r. o.

NABUDÚCE V BRNE
Tohtoročný 18. ročník medzinárodného veľ-
trhu AMPER 2010 ukázal obrovský potenciál
elektrotechniky a elektroniky na svetových
trhoch a nezadržateľné vývojové tendencie
v jednotlivých odvetviach. Veda, výskum
a uvedenie produktov do praxe napredujú
obrovským tempom a práve výstavné poduja-
tia tohto druhu sú tým pravým miestom pre
bilancovanie a predstavenie vedecko-technic-
kých trendov. Priaznivci elektrotechniky
a elektroniky sa tak určite majú na čo tešiť
i o rok pri ďalšom ročníku výstavy. Akciu však
čaká významná organizačná zmena, keď
usporiadateľ podujatia Terinvest, spol. s r. o.,
opúšťa areál PVA Letňany aj hlavné mesto
Prahu a na nový ročník veľtrhu už dnes po-
zýva vystavovateľov a návštevníkov do mo-
ravskej metropole Brno, kde sa AMPER 2011
predstaví so svojim 19. pokračovaním v ter-
míne 29. 3.–1. 4. 2011.

RV

VELETRH
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PERSONÁLIE

Sodexo, s. r. o., s novým generálním
ředitelem
Ve společnosti Sodexo, s. r. o., poskytující
služby v oblasti firemního stravování a FM
se uskutečnila významná personální
změna. Po pěti a půl letech skončila ve
funkci generální ředitelka Daria Lamžová
a na uvolněný post nastoupil Christoph
Aumüller (33). Vystudoval mezinárodní
vztahy a obchod v Německu, ve Francii
a USA, je držitelem titulu MBA z HEC ve
Francii. Hovoří německy, anglicky, fran-
couzsky a pustil se do studia češtiny. Chris-
toph se narodil v Německu, žil několik let v Paříži a nyní se s rodinou
stěhuje do Prahy. Svoji profesní kariéru zahájil v oblasti strategického
poradenství, pracoval šest let v McKinsey & Company v Německu,
USA a ve Francii. Do Sodexo Group nastoupil před 1,5 roku, kde půso-
bil jako ředitel pro globální strategii plánování, později řídil strategii
celé Evropy. Má zkušenosti z nadnárodních projektů skupiny Sodexo
Group pro více než 20 evropských zemí, podílel se i na strategii růz -
ných divizí.
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Tomáš Polák přestoupil do OKIN
GROUP
Ředitelem nově vzniklého odboru strategic-
kého obchodu společnosti OKIN GROUP, a. s.,
se stal ing. Tomáš Polák, který zároveň působí
jako dočasný Country manager ukrajinské po-
bočky. Doposud pracoval jako Sales & Marke-
ting Director ve společnosti ISS Facility
Ser vices. Tomáš Polák se od roku 1994 zabýval
technickým zařízením budov, a to jak z hle-
diska projektové přípravy, výroby a instalace,
tak zejména z hlediska jeho provozování. Zku-
šenosti získal mimo jiné v podniku JANKA Ra-
dotín a ABB. Pro obchodní aktivity a řízení portfolia zákazníků na poli
facility managementu načerpal bohaté zkušenosti především během
svého působení ve společnosti OPTIMAL PRAHA a po jejím převzetí také
v ISS Facility Services. Za dlouhodobý přínos v oblasti facility manage-
mentu získal v roce 2008 ocenění od asociace IFMA CZ. Tomáš Polák vy-
studoval ekonomiku zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické
v Praze, je ženatý a má dvě dcery. Mezi jeho záliby patří golf, tenis, lyžo-
vání a cestování.
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