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A co to FM vlastně
je?
Český pavilon na EXPO 2010 v Šanghaji se opět dostal do
středu zájmu médií. Tentokrát kvůli tomu, že čínská uklízečka
rozbila skleněný exponát, který pavilonu věnoval středočeský
hejtman.
Nicméně facility management není jen o uklízení, ale i o ener-
giích. Stejně jako minulý rok i před letošní zimní sezonou 
přišla Evropská unie se zákazem určitých zdrojů světla. S po-
čátkem nového školního roku tedy zemřelo další Edisonovo
dítě – klasická žárovka s wolframovým vláknem o výkonu
75 W. Růst cen energií je nevyhnutelný, ale z hlediska PR
kampaní je vždy lépe ceny nadsadit a poté se ukázat v lepším
světle, než byly obecné předpoklady.
Předpokladem dobrého facility managera jsou dvě věci: umět
prodat klientovi kvalitní služby za vyšší cenu a vážit si vlastní
práce. Potenciální práce v oblasti facility managementu je na
českém trhu dostatek, ale podle hostů našeho kulatého stolu
je důležité, aby si státní instituce uvědomily, že něco jako trh
facility managementu vlastně vůbec existuje…
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Royal Ahrend se 
stříbrným certifikátem
„cradle-to-cradle“
Nizozemská interiérová společnost Royal
Ahrend získala stříbrné osvědčení „cradle-to-
-cradle“ („od kolébky ke kolébce“) za výrobu
šetrnou k životnímu prostředí s maximálním
využitím recyklace. Stala se tak prvním vý-
robcem kancelářského nábytku v Evropě, je-
muž se tento certifikát podařilo získat. Firma
Ahrend, jež má svou pobočku také v České
republice, je lídrem v oblasti sociální odpo-
vědnosti podniků (CSR). Politiku životního
prostředí začlenila do svých firemních cílů již
v roce 1990, dosažené ocenění tak jen po-
tvrzuje její dosavadní naplňování těchto zá-
sad. Filozofie a zásady „cradle-to-cradle“
(C2C) stojí na třech základních myšlenkách.
První a nejznámější z nich vystihuje heslo
„odpad = potrava“, které by mělo platit nejen
v biosféře, ale i ve světě průmyslu. Stejně jako
se například vyhozený ohryzek změní v kom-
post, který následně poskytuje živiny pro no-
vou generaci rostlin, by vždy, kdykoli to jen
bude možné, měl být znovu použit či recyklo-
ván i materiál nebo nevyužité části výrobků.
Druhou zásadou je využívání udržitelné ener-
gie a třetí se týká hospodárného využívání su-
rovin a přírodních zdrojů, jako je např. voda.
Přísné zásady „od kolébky ke kolébce“ na-
vrhli německý chemik Michael Braungart
a americký architekt William McDonough.
Společnost Ahrend tyto principy do své pod-
nikatelské činnosti začlenila v roce 2008.
Stříbrné certifikáty „cradle-to-cradle“ byly
uděleny pro tři produkty: stolový systém
A500 a židle A230 a A250. 

Lepší software pro 
Fakultní Thomayerovu
nemocnici
V červenci ukončila společnost TESCO SW up-
grade informačního systému FaMa+ ve Fa-
kultní Thomayerově nemocnici (FTN) v Praze.
V rámci implementace IS byl zaveden elektro-
nický žádankový systém na služby v oblasti
zdravotnických prostředků ze všech klinik
FTN, spolu s centrálním dispečinkem pro jejich
řešení (objednávkový systém). Byla stanovena
jednoznačná pravidla logistiky žádanek včetně
možnosti vizualizace jejich životního cyklu.
Systém FaMa+ pokrývá oblast evidence
a správy zdravotnických prostředků v souladu
se zákonem č. 123/2000 Sb. (např. vedení evi-
dence v požadované struktuře, přikládání in-
formací o vydání prohlášení o shodě, podpora
hlášení a evidence nežádoucích příhod, sledo-

vání opakovaných činností apod.). Rozsah 
projektu zahrnoval implementaci produktu
FaMa+ do prostředí FTN včetně definice pra-
covních postupů a metodiky práce, zajištění
trvalé aktualizace datových úložišť, zavedení
elektronické formy požadavků na služby v ob-
lasti zdravotnických prostředků, podporu
schvalování, stanovení jednoznačných pravidel
jejich logistiky včetně vizualizace životního cy-
klu žádanky. TESCO SW také zajišťuje službu
dlouhodobé servisní podpory systému FaMa+.

Ekonomické výsledky
AB Facility potvrdily 
pozitivní trend
Skupina AB Facility Services vykázala za
1. pololetí 2010 nekonsolidované tržby v ob-
jemu 584,5 mil. Kč, což v porovnání se stej-
ným obdobím roku 2009 představuje nárůst
o 14,8 %. Provozní zisk bez odpisů (EBITDA)
vzrostl na 36,3 mil. Kč oproti stavu 23,2
mil. Kč ve stejném období roku 2009. Největ-
ších nárůstů bylo dosaženo v činnostech inte-
grovaného facility managementu a technické
správy objektů, které zajišťuje mateřská firma
AB Facility, a rozvojem podnikání na Sloven-
sku, jež společnost zajišťuje prostřednictvím
dceřiné společností AB Facility Services SK.

Certifikát SWIFTReady 
Financial EAI
Software AG oznámila, že získala od Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation (SWIFT) certifikaci nejvyšší úrovně,
SWIFTReady Financial EAI (Enterprise Appli-
cation Integration). Držitelem této certifikace
se společnost stala letos již poosmé. Finanční
instituce po celém světě provádějí řadu čin-
ností, při nichž dochází k toku a procesování fi-
nančních dat. Musejí proto disponovat
flexibilní, přizpůsobitelnou a bezpečnou sítí
k výměně takových informací. S certifikovaným
řešením SWIFT je Software AG připravena fi-
nančním institucím zabezpečit integraci a pro-
pojení jejich stávajících systémů a sítě SWIFT
a umožnit jim zároveň optimalizaci aktivit, jako
jsou platby, transakce s cennými papíry či obli-
gacemi a obchodní služby.

AutoLocator EASY
AutoLocator přináší novinku v satelitním mo-
nitorování firemních vozidel určenou pro
běžné uživatele, nikoli profesionální do-
pravní firmy. AutoLocator tak reaguje na to,
že monitoring s knihou jízd nyní poptávají
všechny typy firem. Jejich hlavním požadav-
kem bývá jednoduchost aplikace a pouze zá-
kladní funkce. Chtějí znát aktuální polohu
vozu, ujeté trasy a mít automatickou knihu
jízd a nepotřebují desítky dalších funkcí.
Nová aplikace se proto jmenuje EASY a bu -
de spuštěna během září 2010. Stávající apli-
kace PROFI zůstává v provozu a bude se dál
vyvíjet. Ke konci roku pak AutoLocator plá-
nuje novinky v satelitním zabezpečení vo -
zidel proti krádeži a vykradení. Více na 
www.autolocator.eu.

Nová služba pro 
zákazníky!

Společnost Fispoclean, s. r. o., připravila pro
všechny své stávající i budoucí zákazníky no-
vou službu – Fisporent, půjčovnu čisticích
a úklidových strojů. Kdykoli je třeba uklidit
kancelář, vyčistit čalounění nebo koberce, umýt
podlahu haly či firemní budovy, vyčistit stroje
od mastnoty a špíny stejně jako zamést listí či
odhrnout napadaný sníh z venkovních pro-
stor, můžete nyní navštívit půjčovnu strojů Fi-
sporent. Pro jednorázový úklid nemusíte ku-
povat drahé stroje, půjčovna vám vyjde vstříc
v jakémkoli termínu a na jakoukoli dobu za-
půjčí vhodný stroj pro úklid. Fisporent má
kromě pražské centrály půjčovní místa také
v Brně, Ostravě a zástupce v každém regionu.
Pro bližší informace navštivte stránky
www.fisporent.cz.

Energ v Novém Městě
na Moravě
Společnost Energ, člen skupiny AB Facility
Services, úspěšně pokračuje v rozvoji energe-
ticky úsporných projektů v komerčním seg-
mentu i ve státní sféře. Novou významnou za-
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kázkou, kterou společnost Energ v letošním
roce získala v rámci veřejného výběrového ří-
zení, je projekt v krajské nemocnici Nové
Město na Moravě. Jde o projekt podle meto-
diky Energy Performance Contracting (EPC),
která spočívá v poskytování služeb s tzv. za-
ručeným výsledkem. Jde o službu, kde uza-
vřený smluvní vztah zajišťuje zákazníkovi ga-
ranci úspory, v tomto případě se jedná
o téměř 46 mil. Kč za dobu osmi let trvání
kontraktu. Součástí projektu je také zajištění
financování potřebné investice do úsporných
opatření, která se zde pohybuje na úrovni 18
mil. Kč. Komplexní projekt zahrnuje realizaci
energeticky úsporných opatření s následným
servisem nových technologií a správou všech
druhů energií v rámci energetického mana-
gementu. Kromě realizace opatření v areálu
nemocnice řeší projekt i požadavek města na
rekonstrukci předávacích stanic a dodávku
tepla pro bytovou výstavbu městské části
v blízkosti nemocnice. V současné době pro-
bíhá plánovaná rekonstrukce energetického
hospodářství areálu nemocnice i městské
části bytových domů. Dokončení samotné
realizace úsporných opatření je plánováno na
konec listopadu tohoto roku. V následujících
osmi letech bude Energ díky energetickému
managementu řešit optimalizaci provozu
energetického hospodářství nemocnice

a stane se pro nemocnici garantem úspěš-
nosti celého projektu.

Modul AMI-Údržba 
systému pro správu 
majetku v Teplárně
České Budějovice

Teplárna České Budějovice, a. s. (dále jen
TČB), pokračuje ve spolupráci s firmou HSI
na rozvoji IT infrastruktury rozšířením sys-

tému pro správu majetku AMI o modul AMI-
-Údržba. Součástí modulu je Kniha poža-
davků (service desk), která zabezpečuje celý
životní cyklus požadavku od zadání přes při-
jetí, schválení řešení až po jeho vyhodnocení.
V cyklu je možné jednotlivé kroky vynechat,
aby bylo možno procesně oddělit havárii od
běžného požadavku prioritou v rámci zacho-
vání stejného typu požadavku. Příkladem
může být běžná preventivní oprava čerpadla
na výměníkové stanici a havarijní údržba,
která má vliv na dodávku tepla. Systém navíc
umožňuje definovat libovolné požadavky
s definicí vlastních polí a přizpůsobit se tak
představám TČB. Z hlediska managerských
výstupů systém umožňuje vyhodnocování klí-
čových parametrů procesu požadavku (KPI),
jako je např. sledování časových mezníků, 
nákladovosti a subjektivního hodnocení po-
žadavku všemi aktéry (zadavatel, správce, 
řešitel, schvalovatel). Tyto ukazatele jsou
nezbytné a klíčové pro stanovení podmínek
v SLA smlouvách s interními i externími po-
skytovateli služeb. Začleněním do stávajícího
řešení je možné využívat stávající pasporty
sítí a majetku vedené v systému AMI. Modul
AMI-Údržba bude propojen se skladovým
hospodařením, které umožní detailní sledo-
vání nákladů na materiál podle jednotlivých
požadavků.
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Sbírejte kódy a získejte
ovečku Lambi!
Výrobce hygienických potřeb Metsä Tissue
připravil pro své zákazníky nový věrnostní
program. Každý, kdo zakoupí jakýkoli balíček
produktů Lambi zařazených do akce (např.
papírové ručníky či toaletní papír), najde spe-

ciální kód na vnitřní straně obalu a přihlásí se
na webové stránce www.lambi.com, získá
atraktivní dárek. V tomto věrnostním programu
můžete získat roztomilé měkoučké hračky –
ovečky Lambi. Pravidla věrnostního programu
naleznete na stránkách www.lambi.com.
Značka Lambi byla na český a slovenský trh
uvedena v roce 2008. Pochází ze Švédska,
kde se řadí mezi superprémiové. Výrobky
Lambi jsou bílé, jemné, hygienické a šetrné
k životnímu prostředí. Jsou vyrobeny vý-
hradně z nerecyklovaného vlákna, a jsou tedy
vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku. Mezi
výrobky Lambi patří papírové ručníky, toa-
letní papír a papírové kapesníky.

Cleverlance pro 
Slovenskou spořitelnu
Společnost Cleverlance Enterprise Solutions
implementuje ve Slovenské spořitelně své ře-
šení Clever Trading Solution (CTS). CTS bude
pokrývat veškeré funkce v oblasti obchodo-
vání s cennými papíry na Burze cenných pa-
pírů v Bratislavě. Součástí projektu je také
implementace rozhraní na slovenský Centrální
depozitář cenných papírů, přizpůsobení plat-
ným požadavkům slovenské legislativy a roz-
šíření CTS o pobočkové řešení. Klíčovým pří-
nosem CTS pro Slovenskou spořitelnu je snížení
operačních nákladů spojených s údržbou a b u -
doucím rozvojem ve specifických podmínkách
slovenského trhu. Významným přínosem bude
synergie obchodního modelu Slo venské a Čes -
ké spořitelny v oblasti obchodování s cen-
nými papíry. Banka tak získává nový, stabilní

a výkonný systém, díky kterému bude posky-
tovat kvalitnější služby svým klientům. 

Rekvalifikační kurz 
facility managerů
Dne 1. září 2010 byl zahájen již čtvrtý běh re-
kvalifikačního vzdělávání facility managerů.
Kurz je koncipován do 15 dnů výuky rozděle-
ných na teoretické poznatky (77 výukových
hodin) a na praktická cvičení (43 výukových
hodin, převážně formou workshopů a exkur -
zí), kdy účastníci navštíví zajímavé objekty se
zaměřením na technickou správu (Kongre-
sové centrum Praha, Fakultní nemocnice Mo-
tol, Justiční palác apod.) i na zajištění pod-
půrných služeb (administrativní objekty ČEZ,
O2 či ČSOB). V průběhu kurzu vystoupí cel-
kem 20 specialistů z oboru facility manage-
mentu. Absolvent, který řádně splní všechny
požadované úkony kurzu a obhájí závěreč-
nou práci před odbornou komisí vedenou
prof. ing. Stanislavem Adamcem, CSc. (VŠE),
nebo doc. ing. Pavlem Svobodou, CSc.
(ČVUT FSv), získá osvědčení o způsobilosti
k výkonu povolání facility managera. Kurzem
již úspěšně prošlo přes 70 absolventů. Více
informací na www.fminstitute.cz.

Dračice z TESCO SW
V neděli 22. srpna 2010 se v areálu Císařské
louky v Praze konal 3. ročník IT závodu dra-
čích lodí. Olomoucká IT společnost TESCO
SW sestavila a vyslala čistě ženskou posádku
pod názvem Dračice. Tvořilo ji 19 IT specia-

listek, projektových a marketingových mana-
gerek a asistentek. Dračice byly první a dosud
jedinou ženskou posádkou v krátké historii
závodu a ze soutěže si odnesly zvláštní cenu
poroty za bojovnost. A proč TESCO SW do
soutěže nominovalo dámskou posádku? Od-
pověď je jednoduchá: Dračice se rozhodly
pokořit mýtus o tom, že IT je převážně muž-
skou záležitostí. 

S elektronikou 
k dokonalému osvětlení
Automatizaci
technických zaří-
zení v budovách
se přikládá velký
význam při zlep-
šování ukazatelů
hospodárnosti
průmyslových
a účelových bu-
dov. Úsporný po-
tenciál přitom
existuje nejen
v tradičních oblastech, jako jsou rozvody
elektřiny, stroje a přístroje, ale také v osvětlo-
vacích soustavách. Siemens nabízí bránu
mezi sběrnice KNX/DALI a přípojnicové na-
pájecí systémy s podporou komunikace, které
společně představují jednoduchý a hospodár -
ný způsob systémového provedení světelné
instalace a řízení osvětlení. Úsporné kompo-
nenty využívající komunikační sběrnice umož -
ňují výstavbu soustav celkového i nouzového
osvětlení. Základem hospodárného řízení
osvětlení je průchozí komunikační spojení
mezi zdrojem světla a řídicím systémem budo -
vy. Společnost Siemens nabízí pro tento účel
bránu mezi sběrnice KNX a DALI s typovým
označením N141/02, která umožňuje výhod -
ně řešit soustavy celkového i nouzového osvět -
lení. Lze k ní připojit a jejím prostřednictvím
ovládat jednotlivě nebo ve skupinách a sou-
časně sledovat až 64 předřazených elektro-
nických ovládacích přístrojů s rozhraním DALI.
Významnou předností je možnost snadno
realizovat např. postupné rozsvěcování svě-
tel, stmívání a barevné scény či individuální
scénáře osvětlení podle volby uživatele. 

Atraktivita Software AG
jako zaměstnavatele
stále roste
Němečtí studenti informatiky poprvé zařadili
Software AG mezi jednu z 20 firem, v nichž
by nejraději pracovali. Zařadila se tedy mezi
společnosti, jako jsou Cisco Systems, Oracle
Deutschland GmbH či Hewlett-Packard. Vy-
plynulo to z průzkumu, který mezi více než
20 000 studenty informačních věd, ekonomie,
technických oborů a přírodních věd uskuteč-
nila společnost Universum Communications.
Ekonomický úspěch společnosti Soft ware AG
je možné připsat jejímu robustnímu obchod-
nímu modelu, založenému na špičkových
produktech a řešeních, které řídí nejdůleži-
tější procesy a ochraňují obchodní aktivity je-
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jích zákazníků. Výdaje na tyto produkty a ře-
šení představují provozní náklady, které se
v ekonomicky obtížných dobách škrtají pod-
statně méně než investice do nové IT infra-
struktury. 

Publikace o energeticky
úsporném osvětlování
v domácnostech
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání
energie, o. p. s., připravilo ve spolupráci se
Zastoupením Evropské Komise v ČR publi-
kaci o energeticky šetrném osvětlování v do-
mácnostech. Jejím cílem je představit možné
náhrady obyčejné žárovky v souvislosti s je-
jich postupným stahováním. Text shrnuje zá-
kladní technologie v osvětlování a upozor-
ňuje na důležité aspekty při výběru nových
světelných zdrojů. Součástí publikace je také
shrnutí procesu stahování žárovek, vysvětlení
přijímání evropské legislativy a základní tech -
nické normy vztahující se ke světelným zdro-
jům používaným v domácnostech. V neposled -
ní řadě publikace objasňuje časté otázky a mýty,
které se objevují ve vztahu k novým světelným
technologiím. Texty jsou volně ke stažení na
www.uspor nespotrebice.cz ve formátu PDF
(375 kB), tištěná podoba na vyžá dání v kan-
celáři SEVEn, Střediska pro efektivní využí-
vání energie, o. p. s. (Americká 17, Praha 2).

Novinky od DuPontu
Na přelomu léta uvedla společnost Océ nové
zajímavé materiály pro grafický segment.
Materiály pocházejí od společnosti DuPont;
Océ je jejím partnerem pro reklamní seg-
ment. Spolupráce s DuPontem začala na bázi
prodeje materiálu Tyvek Classic, který se
používá na otočné systémy na stadiony nebo
na tisk turistických map. Nový materiál s ná-
zvem Tyvek DECO byl vyvinut jako náhrada

laminovaných banerů. Materiál je velmi lehký,
ohebný a má vynikající mechanické vlastnosti.
Je vhodný pro použití do interiéru i ven. Ma-
teriál je vyroben ze 100% polypropylenu a je
recyklovatelný, čímž přispívá k ochraně život-
ního prostředí. Jde tedy o tzv. „zelený produkt“.
K dispozici je v šířkách od 1,6 do 5,0 m.

Praktická pomoc
od Ytongu
Výrobce pórobetonu
Ytong, společnost Xella
CZ, vydal v červnu uni-
kátní příručku s názvem
Tepelná technika. Tato
publikace poslouží jako
praktický rádce při
projektování a stavbě
energeticky úsporných,
nízkoenergetických
a pasivních rodinných
domů. Téměř stostránková publikace je mi-
mořádná nejen díky svému rozsahu a pře-
hlednému zpracování, ale hlavně tím, že při-
náší výpočty reálných rodinných domů
v různých energetických standardech. Do vý-
počtů jsou zahrnuty nejen konstrukce z mate-
riálů Ytong, ale i ostatní obvodové kon-
strukce. Díky tomu je nová brožura Tepelná
technika dosud nejsouhrnnějším dostupným
pomocníkem při navrhování energeticky
efektivních domů, přitom je srozumitelná ši-
roké odborné veřejnosti i poučeným laikům.

Nová verze programu
pro oblast geodézie
a projektování ProGEO
od HSI
Společnost HSI, spol. s r. o., dodavatel kom-
plexních IT řešení s využitím geoinformací,

uvolnila novou verzi programu ProGEO, ná-
stroje pro tvorbu, kontrolu a editaci prostoro-
vých dat. Nová verze s označením v10 a přináší
řadu novinek a vylepšení. Z těch nejzajíma-
vějších je možno uvést např. nový přístup
k ukládání zakázek, dynamické menu závislé
na otevřené zakázce, informace o stavbě,
které lze využít v tiskových výstupech nebo
při generování seznamu souřadnic, export
stavby pro vytvoření adresářové struktury po-
dle požadavku příslušné směrnice, dávkové
rozřezání výkresů nebo možnost vložení ra-
zítka či legendy do tiskového výstupu. ProGEO
využívají zejména dodavatelé projektové do-
kumentace a dokumentace skutečného prove-
dení stavby, kteří vytvářejí kresbu a následně
provádějí kontrolu dat podle platných norem
a směrnic správců rozvodných sítí, jako je
např. Telefónica O2 Czech Republic, E.ON
Česká Republika, Pražská energetika nebo
ČEZ a data, která odevzdávají, musejí splňo-
vat přesně stanovené požadavky. HSI má
v současné době přibližně 250 zákazníků
z řad geodetických a projektantských firem,
které program ProGEO aktivně využívají.

Konference ABAF 2010
Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií (FEKT) společně s Ústavem anor-
ganické chemie Akademie věd ČR (UACH)
připravují 11. ročník mezinárodní konference
Advanced Batteries, Accumulators and Fuel
Cells (ABAF), která se uskuteční v Brně ve
dnech 19. – 22. září 2010. Těžiště konference
spočívá především v prezentování poznatků
materiálového výzkumu orientovaného na
elektrochemii systémů, v nichž je přísně vy-
loučena vlhkost (elektrochemie kovového li-
thia a příbuzné systémy). Dalším význam-
ným a perspektivním směrem je výzkum
a vývoj elektrochemických superkondenzá-
torů, sloužících pro vyrovnávání zátěže 
a odběru v nových systémech získávání elek-
trické energie.
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Integrace?

O výhodách outsourcingu podpůrných služeb bylo již popsáno mnoho stran a český trh jej 
v určité míře vyžaduje. Stále však trvá nízký podíl outsourcovaného trhu FM na celkové velikosti
trhu v porovnání se Západem. Znamená to, že v této oblasti je před námi ještě spousta práce,
výzev a příležitostí. Musíme trh i zákazníky vzdělávat a přesvědčit je o výhodách předání jejich
non-core businessu do rukou odborníků.

Vyšší úrovní outsourcingu FM a naší budouc-
ností je zajišťování služeb integrovaným mo-
delem dodávání, kdy zákazník získá jednoho
partnera, který mu stoprocentně zajistí veš-
keré služby, maximálně podpoří chod jeho or-
ganizace, a tak mu dovolí soustředit se pouze
na předmět podnikání. Nutnou podmínkou
pro úspěšné zajištění integrovaných služeb je
maximální podíl vlastních zdrojů FM organi-
zace na jednotlivých službách a minimalizace
účasti dalších subdodavatelů. Jedině tak 
zákazník dokáže z integrace vytěžit maxi-
mum. 

NENÍ FM JAKO FM
Upřímně řečeno, v České republice ke spočí-
tání dodavatelů FM, kteří jsou schopní dodat
skutečné integrované služby, postačí prsty na
jedné ruce. A nejspíš ještě vám nějaké zbu-
dou. Působí zde totiž spousta firem, které si
do názvu společnosti přidaly slovo „facility“.
Za tím se však většinou neskrývá nic jiného
než pouhé řízení nespočtu dalších subdoda-
vatelů. Tento model zvládne zajistit prů-
měrně schopný manažer s telefonem a e-mai-
lem. Ano, model může být do jisté míry
funkční, ale klient pak nikdy nepozná výhody
integrace. Stále bude platit vyšší cenu, pro-
tože jak subdodavatel, tak i dodavatel svůj
výkon patřičně zatíží ziskem, nemluvě o ne-
možnosti  synergií mezi jednotlivými služ-
bami, které získáte, jen pokud výkon zajišťu-
jete vlastními zdroji.

INTEGRACE = KVALITA A KOORDINACE
Skutečný poskytovatel integrovaných FM slu-
žeb svému zákazníkovi dokáže nastavit opti-
mální model servisu, za výhodných finančních
podmínek a v neposlední řadě při vyso ké
úrovni kvality. Klient získá jednoho silného
partnera, jednu kontaktní osobu, s níž může
řešit záležitosti od úklidu, přes ostrahu až po
technickou údržbu nemovitostí. Jen silná
společnost má dostatečnou vyjednávací sílu
směrem k vlastním dodavatelům, dosáhne
tak lepších cen a podmínek, které opět přenáší
dále směrem ke klientovi. Využitím synergií
v plně kontrolovaném provozním prostředí,
které je zajištěno vlastními zdroji, dokáže
maximálně optimalizovat využití pracovní
síly, zvýšit efektivitu a klientovi nabídnou
nižší cenu. Tímto způsobem dochází k od-
stranění zdvojených marží mezi subdodava-
telem, dodavatelem a klientem i nepotřeb-
ných řídicích mezičlánků. V tom všem jsou
peníze! Dále je velmi důležitá proaktivita.
Kontrakt nesmí zamrznout podpisem, doda-
vatel musí být aktivní a neustále službu po-
souvat na vyšší úroveň, aby byl viditelný po-
zitivní vývoj. Důležitým článkem je proces
přípravy na změnu a transformaci. Ten je
třeba pečlivě naplánovat a všechny procesy je
třeba přesně popsat. V určitých případech se
klient může ocitnout před skutečností, že po-
kud vše předá jednomu partnerovi, někteří
jeho vlastní zaměstnanci se v tu chvíli mohou
zdát nadbyteční. I na to se při integraci myslí,

klientovi lidé jsou velice cenní, mají zkušenosti
a lokální znalosti, proto je oboustranně výhod -
né jejich převzetí dodavatelem. Tam se jim ote-
 vírají další příležitosti pro jejich osobní rozvoj.

VYBÍREJTE UVÁŽLIVĚ
Samozřejmě předání všech podpůrnýcg pro-
cesů pouze jedné firmě přináší určité riziko.
Co když to nebude fungovat? Co když zkra-
chuje? Nedostane nás tak dodavatel do ša-
chu? Určitě je jednodušší vyměnit například
jen úklidovou společnost, pokud selže, než
měnit všechny služby najednou. Proto bych
rád apeloval na klientelu, aby si pečlivě vybí-
rala své partnery, rozhodovala se pro kva-
litní, silné, nadnárodní a stabilní společnosti
s dobrou historií a pozitivními referencemi.
Jedině tak získáte spolehlivého partnera, na
něhož se můžete plně spolehnout.

JAN BOHÁČEK, ISS FACILITY SERVICES, S. R. O.
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PÉČE O ZELEŇ

Výjimečná služba pro výjimečného
zákazníka
Objekt centrály Československé obchodní banky v Praze 5-
-Radlicích budí zasloužený obdiv odborné i laické veřejnosti.
Stavba je nejen výjimečná rozlohou kancelářských prostor
(největší kancelářské plochy v ČR), ale i podílem interiérové
a exteriérové zeleně, která nemá v České republice konkurenci.
Díky architektonickému řešení s velkým množstvím vysazené
zeleně celá budova dokonale splývá s okolím.

Dodávkou exteriérové a interiérové zeleně
pro toto výjimečné dílo a následnou údržbou
veškerých zelených ploch byla pověřena spo-
lečnost Tompex, a. s., která již od roku 1998
působí v tomto oboru a v současné době je
jedním z největších dodavatelů na českém
trhu s ročním obratem více než 100 mil. Kč.
Od roku 2008 je společnost součástí skupiny
AB Facility Services.

ÚDRŽBA ZELENĚ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Požadavky na údržbu zeleně v objektu Česko-
slovenské obchodní banky v Radlicích jsou na
nejvyšším možném stupni, neboť se zde prolí-
nají vysoké nároky na údržbu interiérové ze-
leně, zelených střech, teras a exteriérové ze-
leně v bezprostředním okolí budovy. Každý
z nich má svá specifika a úskalí, která vyža-
dují vynaložení maximálního úsilí k udržení
stavu zeleně v perfektním stavu po celé vege-
tační období.

ZELENÉ STŘECHY TVOŘÍ DOMINANTU
BUDOVY
Vzhledem k tomu, že jde o střešní zahrady, je
zeleň oproti přirozenému stanovišti vysta-
vena extrémním povětrnostním vlivům – in-
tenzivnímu slunečnímu záření v letních měsí-
cích, silnému proudění vzduchu, nárazovému
větru a výraznému kolísání teplot. Rostliny
jsou vysazeny v substrátu, jehož vrstva místy
dosahuje tloušťky až 1,6 m. Při péči o stromy
je třeba přihnojovat, provádět výchovný řez
a odplevelovat kořenové mísy. Při péči o keře
je nutné udržovat výsadbu v bezplevelném
stavu a podle potřeby provádět zmlazovací
řez. Keře jsou navrženy jako volně rostoucí,
proto nejsou pravidelně tvarovány. Péče
o pnoucí dřeviny spočívá zejména v podpoře
jejich růstu naváděním na lanka a vyvazová-
ním na připravené konstrukce. K této činnosti
jsou využíváni horolezci, neboť rostliny se
pnou po konstrukci vysoké okolo 6 m nad
úrovní střechy. Zvláštností je květnatá louka,

která se seče asi 2x ročně klasickou metodou
– kosou; není zde využívána technika, jež se
používá pouze pro seč travních koberců,
které jsou na střeše také hojně zastoupeny.
Květnatá louka se nehnojí ani se chemicky
neošetřuje.
Celá střecha je zavlažována automatickým
závlahovým systémem, který rovněž vyža-
duje celoroční údržbu v podobě pravidelných
kontrol, seřizování, čištění apod.

ZELEŇ V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ 
BUDOVY
Exteriérová zeleň v bezprostředním okolí bu-
dovy je koncipována tak, aby působila pří-
jemně a svěže na návštěvníky budovy a aby
poskytla příjemné prostředí zaměstnancům.
V okolí budovy je velké množství zatravně-
ných ploch se stromy a keři a u budovy jsou
záhony s keřovou výsadbou či stromy. Při
údržbě okolí budovy lze využívat moderní za-
hradní techniku – na rozdíl od zelených
střech, což ulehčuje zejména sečení velkých
zatravněných ploch, kde je samozřejmostí
i sběr a likvidace biomasy. Ostatní činnosti se
neobejdou bez lidských rukou, především ne-
ustálé mechanické odplevelování, výchovné
řezy keřových výsadeb a stromů, přihnojo-
vání a v neposlední řadě zálivka v letních mě-
sících. Zatravněné plochy se 2–3x ročně při-
hnojují, ale současně je nutné je průběžně
chemicky ošetřovat proti plevelům. K exterié-
rové zeleni se rovněž řadí rostliny umístěné
v jednotlivých „zářezech“ budovy – návštěv-
níkům a zaměstnancům skýtají příjemný po-
hled prosklenými stěnami. Náročnost údržby
této zeleně spočívá zejména v rozdílném
umístění jednotlivých „zářezů“ na světové
strany; část je orientována na sever, kde pro
nedostatek slunečního svitu dochází k men-
ším přírůstkům a je třeba rostliny více při-
hnojovat, naopak na jižní straně je podstatné
dodržovat režim pravidelné zálivky a mecha-
nického odplevelování.

INTERIÉROVÁ ZELEŇ TVOŘÍ PŘÍJEMNÉ
PROSTŘEDÍ
Interiérová zeleň je nedílnou součástí této roz-
sáhlé budovy a navazuje na její okolí, zelené stře-
chy a terasy. Je zde zastoupena široká škála ro-
stlin, přičemž každý druh vyžaduje odlišnou péči.
Stěžejní část údržby interiérové zeleně tvoří
především pravidelná zálivka, přihnojování, od-
straňování suchých částí rostlin, odstraňování
prachu z listů. Vzhledem k tomu, že všechny ro-
stliny jsou ve společném, byť obrovském prostoru
se vzduchotechnikou a klimatizací, je zde velké
riziko šíření chorob a škůdců, což vyžaduje pre-
ventivní ochranu chemickým ošetřením a sou-
časně léčbu momentálně napadených rostlin,
aby se zabránilo, resp. omezilo šíření chorob.
Zvláštností jsou pnoucí rostliny Tetrastigma,
které prostupují budovou ze 4. do 5. patra,
kde dále prorůstají podpůrnými sítěmi nad
jednotlivými atrii, ale současně vytvářejí vizu-
ální propojení s venkovní zelení na střeše bu-
dovy. Jejich údržba je velice náročná, neboť se
pěstují hydroponicky, a je tedy nutné neustále
kontrolovat živný roztok, pravidelně vymývat
a čistit hydroponické nádoby, odstraňovat
odumřelé části kořenového systému a dále
odstraňovat suché listy z podpůrných sítí za
pomoci horolezců. Některé činnosti, jako jsou
např. chemické postřiky, odstranění suchých
listů popínavých rostlin či vymývání a čištění
hydroponických nádob, lze uskutečňovat
pouze mimo pracovní dobu, aby tím zaměst -
nanci nebyli jakkoli ohrožováni či rušeni.
I přesto, že interiérové rostliny nemají pro svůj
růst zcela ideální podmínky, daří se je držet
v dobré kondici a plní úlohu zpříjemnění po-
bytu v této rozsáhlé administrativní budově.
Údržba zeleně v objektu ČSOB vyžaduje trva-
lou součinnost obou smluvních stran, krea-
tivní a velkorysý přístup ze strany objedna-
tele a stejně tak vysoce profesionální přístup
ze strany dodavatele.

MARTIN TUREK, ŘEDITEL TOMPEX, A. S.
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Graffiti – umění, nebo problém?
Malý slovník výtvarného umění popisuje graffiti jako „Znakové umění, nápisy a kresby na zdech,
plotech a vagonech metra. Původně anonymní tvorba mladistvých v New Yorku koncem šedesátých
let 20. století, tvořena barevnými spreji. Později vystupuje činnost tzv. graffiti writers z anonymity,
vzrůstá expresivita projevu a obrazy, malované již olejovými a akrylovými barvami, se objevují
i v oficiálních galeriích. Graffiti art zaujímá odmítavý postoj k uznanému umění a vyjadřuje protest
proti životnímu stylu konzumní společnosti. Formálně je pro ně charakteristický bezprostřední,
neučesaný a primitivizující výraz, obsahově pak zaujetí civilizací, masovou kulturou a technikou“.

Myslím, že mnohé z nás při pohledu na ne-
smyslně počmáranou fasádu domu nebo zeď
v souvislosti s autorem napadá mnoho jiných
výrazů než právě umělec, a pokud tomu tak
je, pak to jistě není myšleno zcela upřímně.
Vzhledem k fyzicky náročným požadavkům
na tzv. „graffiťáky“, k nimž bezpochyby patří
schopnost prchnout před naštvaným majite-
lem domu, únik před policií nebo blížícím se
vlakem, se i nyní tvorbou pouličních graffiti
zabývají spíše mladiství. I když většina lidí re-
belantskou povahu graffiťáků asi chápe, kroutí
nad jejich výtvory hlavou.
Některá města v různých částech světa se
s problematikou graffiti vyrovnala po svém
a tomuto druhu umění vyhradila zdi, na
nichž nástřiky graffiti odrážejí současnou
dobu a začleňují tento výrazový prvek do
svého moderního designu. K naší lítosti či
radosti se takovéto plochy nevyskytují v his-
torických částech měst, ale jsou začleněny
především do průmyslových oblastí a okolí
železnice. Vyhrazených ploch pro graffiti
umělce je však pomálu, a tak má málokterý
majitel domu v hustě obydlených městech to

štěstí, že jej ani jednou za život nenavštívil
graffiťák.

JAK OCHRÁNIT NEMOVITOSTI PŘED
GRAFFITI?
Pochopitelně téměř jako v každé životní si-
tuaci, i v tomto případě máme dvě základní
cesty. Dbáme-li na prevenci, dům nebo zděný
plot jsme dali včas tzv. napenetrovat antigraf-
fiti nátěrem, jenž díky absenci pigmentu ne-
narušuje původní barevnost a vzhled povrchu,
ale chrání jej před propustností pigmentů ba-
revných sprejů hlouběji do fasády, odkud se
pak těžko dostávají. Fasáda domu, která je
správně ošetřena a následně posprejována,
se dá daleko snadněji umýt než fasáda, jež
nebyla ošetřena tímto způsobem. Po odstra-
nění graffiti, což se zpravidla provádí kombi-
nací vysokého tlaku a vysoké teploty vody, je
někdy opět nutno na dané části fasády obno-
vit antigraffiti nátěr. Jelikož nejsou kvalitní
nátěry funkční jako např. lak na dřevě, do-
chází při odstraňování graffiti logicky k jeho
smytí. Prodyšnost kvalitního nátěru pak také
zajišťuje, aby nedocházelo k špatné paropro-

pustnosti fasády a třeba jejímu plesnivění.
Doba odstranění graffiti o ploše asi 1 m2

z ošetřeného povrchu trvá odborné firmě při-
bližně 15 minut a řádově stojí pár stovek korun.

JAK GRAFFITI ODSTRANIT?
Na druhé straně dům, jehož fasáda nebyla
před zásahem graffiťáků napenetrována, bude
vyžadovat daleko delší odborný zásah. Nej-
prve se na části graffiti musí vyzkoušet, který
z odstraňovačů bude na dané barvy účinný.
Barvy ve spreji, které se pro tvorbu graffiti
používají, bývají různě přilnavé a některé
z nich (zvláště pak červená a různé metalízy)
se do povrchu domu velmi dobře vsáknou.
Poté se odstraňovač graffiti nanese na celou
plochu graffiti (což je mnohdy plocha od ně-
kolika čtverečních centimetrů až po několik
desítek čtverečních metrů) a nechá se působit,
pak se stejně jako v prvním případě odstraňuje
vysokotlakou „sprškou“ horké vody. S ohledem
na již zmíněnou pigmentaci sprejů je nutno
postup opakovat do doby, než graffiti zcela
zmizí. V tomto případě však odstranění graffiti
o velikosti přibližně 1 m2 může trvat až několik
hodin. Leckdy toto odstraňování způsobí vý-
znamné škody na fasádách domů, které je po -
té nutno opravit. Cena odstranění graffiti
pochopitelně závisí na náročnosti a použitém
množství chemie. Stejně, jako při odstraňování
jiných skvrn či nečistot, i zde platí, že čím dříve
se po nastříkání graffiti na fasádu při stoupí
k odstraňování, tím větší je šance na dokonalé
umytí.
Odstraňováním graffiti se zabývá mnoho firem.
Zájemce o tyto služby jistě neprohloupí, když
se u svého potenciálního dodavatele poinfor-
muje o technice odstraňování graffiti, aby se
mu nakonec nestalo, že za své peníze dostane
jen nový fasádní nátěr.
Za zmínku zcela jistě stojí program Městské
části Prahy 2, která pod názvem „2 proti graf-
fiti“ dala v rámci projektu ošetřit antigraffiti
nátěrem vybrané obecní domy. Možnost zařadit
se do projektu nabízí i majitelům soukromých
nemovitostí. Více na www.2protigraffiti.cz.

MARTA BLUMTRITTOVÁ, KOMWAG, A. S.
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Informační systém údržby
pro facility managera
Univerzita Pardubice obhospodařuje desítky budov o celkové rozloze několik desítek tisíc metrů
čtverečních plochy. O správu těchto prostor se stará centralizovaný technický odbor (TO), který
zajišťuje investiční výstavbu, údržbu, správu majetku, energetiku, bezpečnost, ostrahu a dopravu.
Při tomto objemu se neobejde bez využívání adekvátního systému pro správu majetku (odborná
veřejnost nazývá takové systémy CAFM – Computer Aided Facility Management). Univerzita
Pardubice zvolila systém AMI (Asset Management Information) společnosti HSI.

Hlavním úkolem facility managera ve spo-
lečnosti je zabezpečit bezproblémový pro-
voz podpůrných služeb pro hlavní činnost
organizace. Ve většině případů bývá činnost
zúžena pouze na správu budov a činnosti,
které s ní souvisejí. Pro svou práci facility
manager potřebuje dostatek včasných
a kvalitních informací, aby mohl splnit po-
žadavek na dlouhodobý bezproblémový
provoz a zároveň detailně sledovat náklady
na jednotlivé činnosti. Důležitá je možnost
porovnávat ceny služeb mezi jednotlivými
dodavateli, ať už jde o vlastní zaměstnance
nebo externí firmy.

ÚDRŽBA MUSÍ BÝT NEVIDITELNÁ
Vzhledem k limitovaným finančním pro-
středkům na poskytované služby je vždy
nutné optimalizovat jednotlivé činnosti 
nejen z hlediska objemu, ale i časového 
rozložení. 
Plánované opravy nejsou obvykle vidět a za-
městnanci je považují za samozřejmé. Více
je zajímá, zda budou splněny jejich poža-
davky na opravy, stěhování, catering atd.
Sběr požadavků a jejich vyhodnocení musejí
být velmi přesné, protože většina zamě-
stnanců si ani ne uvědomuje, jaká je cena
prováděných služeb.

SOFTWARE PRO ZJEDNODUŠENÍ
Technický odbor Univerzity Pardubice pra-
cuje s CAFM systémem AMI společnosti HSI,
spol. s r. o. Poskytuje informace, které pokrý-
vají výše zmíněnou problematiku plánova-
ných i neplánovaných požadavků. Univerzita
Pardubice je na rozdíl od běžných komerč-
ních společností specifická vysokým počtem
osob (studentů i zaměstnanců), jež využívají
její prostory. To klade značný důraz na sběr,
vyhodnocení a realizaci požadavků. Logickým
krokem je tudíž zavedení HelpDesku na koor-
dinaci a řízení těchto požadavků. Při zavá-
dění systému byl kladen důraz na stanovení
definice požadavku – typ, popis, místo a dů-
ležitost. Z těchto údajů lze stanovit, na koho
požadavek směřuje.
Zavedením elektronické komunikace došlo
k formalizaci požadavku a tím i k možnosti
vytvářet statistiky požadavků podle typu,
rychlosti vyřešení a ceny. Zavedením standar-
dizace při zadávání požadavku byla nasta-
vena pravidla způsobu komunikace mezi za-
davatelem a správcem požadavku a tím
i stanovení, komu budou náklady na požada-
vek přiřazeny. Podstatným výsledkem, který
je důležitý pro spokojenost žadatelů, je pře-
hled o rychlosti řešení nebo o případných dů-
vodech odmítnutí.

PASPORTIZACE MAJETKU JE NEZBYTNÁ
Zřízení systému HelpDesku bylo usnadněno
existující pasportizací majetku univerzity.
Tento grafický pasport poskytuje informace
o tom, kde se jaký majetek nachází. Přímým
výstupem pasportu majetku (např. okna,
dve ře, kliky, podlahy, světla atd.) je možnost
stanovit požadavek na objemy materiálu ve
skladu. Pro úklidové služby lze z pasportu
získat plochy místností podle typu určení
a typu podlahové krytiny.
Pro plánovanou údržbu je existence pasportu
naprostou nezbytností. Plánovaná údržba je
vždy vztažena k jednotlivým částem majetku
(budova, místnost nebo přímo zařízení v zá-
vislosti na detailnosti pasportu). Součástí pas -
portu je dokumentace zařízení, informace
o prováděných revizích a opravách.
„Zavádění informačního systému určeného
ke správě areálů a majetku klade nároky i na
zákazníka, který je nucen připravit si projek-
tovou dokumentaci, číselníky areálů, budov,
místností atd. a určit priority v této oblasti.
Ve spolupráci s odborníky z firmy HSI byla
provedena důkladná analýza procesů spoje-
ných se správou budov, údržbou, nájmy. Dů-
raz byl kladen na integraci AMI s dalšími apli-
kacemi, čímž se podařilo vytvořit důležitý
nástroj pro poskytování informací sloužících
managementu Univerzity Pardubice k efektiv -
nímu řízení,“ uvádí ing. Olga Klápšťová, ředi-
telka Informačního centra Univerzity Pardu-
bice.
Výsledkem informací ve všech výše zmíně-
ných oblastech je možnost optimalizace jed-
notlivých služeb. Hledání nejlevnějšího doda-
vatele služeb při zachování kvality služeb je
zjednodušeno znalostí „Co chci“ a zároveň
„Kolik mě to v současnosti stojí“. Důsledným
využíváním systému řízení a sledování údržby
lze prokazatelně snížit náklady na údržbu.

ING. BOHUMIL CHMELAŘ, PROJEKTOVÝ MANAGER
A KONZULTANT, HSI, SPOL. S R. O.

Systém AMI – řešení požadavku
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Úklidové služby 
s podporou CAFM systému
v důsledku rozšiřování společností a vzrůstajícím vlivem komerčního prostředí
se významně zvyšuje náročnost na řízení vedlejších nevýrobních procesů. 
ve velkých průmyslových závodech, nákupních centrech, administrativních
objektech a státní správě jsou tyto procesy tak různorodé a specifické, že 
jejich řízení vyžaduje zvýšené požadavky na kvalifikovanost personálu 
i firemní know-how.

Jde zejména o řízení procesů komplexních
úklidových služeb, které zahrnují různorodé
činnosti od běžného úklidu kancelářských či
průmyslových ploch přes čištění technologic-
kých zařízení, venkovní úklid, dodávky hy-
gienických materiálů až po různé speciální
práce (výškové práce, čištění koberců, naná-
šení vosků na podlahy, čištění a dezinfekce
vzduchotechniky pomocí robotu, generální
úklidy výrobních hal, úklidy po živelných po-
hromách, mytí fasád atd.). U některých záka-
zníků také vyvstává požadavek na komplexní
outsourcing, kdy je vedle úklidových služeb
poskytován také facility management zahrnu-
 jící např. ostrahu, recepční služby, údržbu
TZB, odpadové hospodářství atd. Všechny
uvedené činnosti zpravidla zajišťuje několik
oddělení a vznikají složité organizační a ko-
munikační vazby mezi mnoha zaměstnanci.
Tento způsob je méně produktivní a značně
nákladný.

Kvalita je záKlad
Společnost KAF Facility využívá profesionální
způsob řízení spočívající  v komplexním sys-
témovém řízení týmem kvalifikovaných FM
pracovníků, který řídí a koordinuje veškeré
procesy a činnosti. Řídicí pracovník zabezpe-
čuje práce podle předem sjednaného plánu
a technologického postupu, přičemž dbá na
kvalitu a bezpečnost práce. Pracovníci musí
znát provozní řády objektů, BOZP a PO směr-
nice platné pro daný objekt, směrnice pro na-
kládání s odpadem a jeho likvidací, evakua-
 č ní plán atd. Je tedy nezbytné být držitelem
norem jakosti IMS – ISO 9001, ISO 14001
a OHSAS 18001, které zohledňují výrobní
procesy i bezpečnost práce a životní prostředí.
Zákazníci velkého rozsahu očekávají více než
jen převzetí procesů. Jde jim o snižování re-

žijních nákladů a dosažení úspor. Při úplném
nasazení kvalitního systému řízení je poté
dodavatel facility služeb schopen:
• snížit režijní náklady o 10–30 %;
• zvýšit produktivitu;
• snížit organizační a informační kolize;
• zlepšit služby zákazníkovi;
• pružně reagovat na zvýšení či snížení 

poptávky;
• získat kvalitnější informace pro 

rozhodování.

Software pro řízení a Koordinaci
proceSů
Chce-li být tým pracovníků facility manage-
mentu úspěšný, musí splňovat vysoké nároky
na kvalifikovanost personálu a softwarovou
vybavenost. Zavedený FM projekt poté není
pouze o outsourcingu, ale také o celkové změně
řízení celého FM procesu a odpovědnosti.
K řízení se využívá silná počítačová podpora
informačního systému CAFM (Computer Ai-
ded Facility Management). Systém integruje
datové a grafické informace (technická a pro-
vozní data, CAD výkresy, foto, video, účetnic-
tví a majetkové evidence…) potřebné k efek-
tivnímu řízení všech procesů. Pokud dochází
ke změnám zadávacích podmínek pro úklid,
jako je změna ploch a četností, náběhy a ukon -
čování výrob nebo stěhování, je v rámci efek-
tivity a profesionálního přístupu využití vý-
početní techniky naprostou nutností.
Informačním systémem, který si společnost
KAF Facility zvolila pro modernizaci své SW
podpory, je sada aplikací a nástrojů pit od
společnosti pit Software. Vedle standardních
modulů a funkcí pro pasportizaci objektů a ří-
zení procesů facility managementu v CAFM
aplikace pit-FM zavádí společnost webové
prostředí pro zadávání požadavků svých 

klientů pomocí aplikace pit-WEB (HelpDesk)
a díky implementaci nadstavby pit-CAD roz-
šiřuje oblast poskytování datových informací
o informace grafické, především CAD doku-
mentaci.
Významnou úlohu při výběru vhodného
CAFM nástroje sehrála především funkčnost
modulu „Management úklidů“ v aplikaci pit-
-FM a schopnost jejího dodavatele nejen při-
způsobit, ale zejména dále rozšířit tento mo-
dul podle specifických požadavků a potřeb
společnosti KAF Facility.

na úKlid vědecKy
Služby úklidů a čištění patří bezesporu spo-
lečně se službami ostrahy k nejrozšířenějším
službám facility managementu. Přesto ještě
dnes není obvyklé, aby pro tyto služby byla
pořizována softwarová podpora. Společnost
pit Software, s. r. o., se zaměřuje i na tento
druh služeb a ve své aplikaci pit-FM posky-
tuje specializované funkce nejen pro evidenci
realizovaných zakázek úklidových služeb, ale
především alokaci specifických zdrojů za rea-
lizovaný komplex úklidových služeb v rámci
tzv. paušálních dodávek i dodávek operativ-
ního (nadpaušálního) charakteru pro služby
„velkého“ rozsahu, požadované u mnohapo-
dlažních či plošně rozsáhlých objektů, jakými
jsou bankovní domy, pojišťovny, obchodní
centra, průmyslové podniky apod. Uvedený
modul pit-FM tak poskytuje sofistikované plá-
novací SW nástroje pro efektivní věcnou i fi-
nanční přípravu úklidových služeb s násled-
nými nástroji vyhodnocení efektivity
realizovaných služeb.

PR
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Hodnocení šetrnosti a řízení 
spotřeby ARCHIBUS
cílem společností je v současnosti zvýšit efektivitu využívání energie, snížit její spotřebu a zvýšit
její znovupoužití či výrobu pomocí alternativních zdrojů. při hodnocení vlivu stavby, jejího provozu
a likvidace budovy na životní prostředí hraje jednu z důležitých rolí energetická spotřeba.

Dalšími hodnocenými faktory jsou např. spo-
třeba vody, charakteristika použitých mate-
riálů a jejich vliv na okolí, lokalizace, orien-
tace a rozmístění ploch v budově, recyklace
a snížení produkce odpadů, zvýšení pohody
vnitřního prostředí a v neposlední řadě pak
i optimalizace údržby a správy budov.
Procesy FM těsně souvisejí se spotřebou ener-
gií a ostatními faktory hodnocení „šetrnosti“
budovy a jsou jedním z faktorů hodnocení při
certifikaci zelené budovy. Proto se v aplikacích
pro CAFM vyskytují moduly, které reflektují
tento stav. V případě softwaru ARCHIBUS jde
o moduly Energetický management, Trvale
udržitelný rozvoj a ARCHIBUS TEAMS, které
jsou plně integrované s ostatními FM aplika-
cemi ARCHIBUS.

arcHiBUS energeticKý management

• Dotváří informace spojené s portfoliem ne-
movitostí, jako jsou plochy, nájmy a pro-
nájmy, se spotřebou energií, vývojem po-
časí, rozúčtováním, správou budov apod.

• Provádí audity aktuálních spotřeb, které
dává do vztahu s detailním pohledem na
účty za energie.

• Provádí kalkulace s použitím tzv. degree-
-day s cílem normalizace vlivu proměn 
počasí.

• Umožňuje interaktivní simulace na bázi
otázek typu „co se stane, když“ s analýzou
výsledků.

• Aplikace je navržena pro uložení aktuálních
a historických dat o spotřebách, nákladech,
realitách, počasí apod.

Uživatel může modelovat přínosy změn, jako
jsou znovu vyjednané časové ceny energií,
kdy je třeba vytvářet rezervy k pokrytí rizik
plynoucích ze změny cen, k nimž může dojít.
Výstupem analýz jsou mapy aktuálních i bu-

doucích spotřeb, které lze upravovat na zá-
kladě nastavených filtrů. Ty lze přizpůsobit
podle organizačních jednotek, ploch, re-
gionů, normativních standardů spotřeby, mě-
ření spotřeby s promítnutým vlivem sezon-
ních výkyvů a scénářů předpovídajících
budoucí spotřebu. Takové informace, ale
i pouhá data představují základ energetic-
kých analýz, které jsou pro efektivní výkon
energetika nezbytným podkladem.
Energetický management obsahuje korelace
mezi spotřebami a areály, plochami, budo-
vami a organizačními jednotkami, které spra-
vuje FM. To umožňuje uživateli:
1. Kontrolovat vztah mezi účty za energie s ak -

tuálností nájmů a odmítnout faktury, které
odpovídají skončeným kontraktům.

2. Identifikovat budovy s atypickým vzorem
spotřeby s cílem nalézt nápravu.

3. Porovnat, jak spotřeba energií odpovídá vý-
 voji byznysu a strategickým plánům společ-
nosti.

Dodavatelé energií často zvýhodňují odbě-
ratele, kteří jsou schopni své odběry naplá-
novat mimo energetickou špičku. Energe-
tický management nabízí pohled na
spotřebu energie, vytváří její vzory a před-
kládá základ, jehož použitím lze vytvářet
nové vzory spotře by, které jsou výhodné pro
spotřebitele. Konsolidace a předvídatelnost
spotřeby umožňuje optimální nastavení
vztahů s poskytova teli při využití zabudo-
vané obchodní logiky.

arcHiBUS trvale Udržitelný 
rozvoj (tUr)

FM profesionálové doposud postrádali ná-
vody k řešení úloh typu „snížit produkci CO2

o x % každý rok“. Podobně obtížně se jim
daří měřit stávající hodnoty zatížení a vytvo-

řit z nich plány k odstranění či snížení zátěže.
Tato aplikace je vytvořena právě pro takovou
problematiku.
• Je určena pro ty, kteří rozpoznali strategic-

kou hodnotu TUR a sociální odpovědnost
k ochraně zdrojů a snižování produkce od-
padů.

• Aplikace předkládá objektivní metodologii
k vytvoření a kvantifikaci vztahů mezi pra-
covníky, procesy, infrastrukturou a nemovi-
tostmi a jejich vlivem na životní prostředí.

• Organizace je díky aplikaci schopna založit
proaktivní procesy, které jsou šetrné k ži-
votnímu prostředí i ekonomicky úsporné.

Aplikaci lze použít pro podporu operativní
stránky péče o životní prostředí a také posky-
tuje data pro analýzy, jejichž výsledkem jsou
strategická rozhodnutí. 
Na operativní úrovni lze aplikaci využít
k identifikaci materiálů a majetků v budově,
které mají být nahrazeny nebo renovovány
kvůli ochraně životního prostředí nebo k do-
sažení certifikace zelené budovy (LEED™).
Samozřejmostí je přiřazení financí k vyřešení
operací (odstranění závad…).
Na strategické úrovni prezentuje tato aplikace
vyvážené analýzy vztažené k celému realit-
nímu portfoliu, zahrnující priority 
organizace, nedostatky nemovitostí, nápravné
akce a k nim vztažené náklady a zdroje. 

arcHiBUS teamS (total 
environmental aSSet management)
Aplikací řídicí a monitorující nakládání s ne-
bezpečnými materiály a chemickými látkami
mapuje jejich výskyt a nabízí možnosti jejich
odstranění. Umožňuje nalézt a zobrazit všechny
nebezpečné materiály v budově (např. azbest,
formaldehyd). Dále slouží pro výpočty certi-
fikace zelené budovy podle LEED (tzv. LEED
rating) a mnoho dalšího.
Tento krátký přehled neumožňuje podrob -
něj ší popis aplikací, kdo má zájem o pod -
robnější informace nalezne je na:
http://www.ikadata.com/milda/Energy_
Management_Bulletin_CZ.pdf

PR
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Dobrý příklad outsourcingu
Otázka výhodnosti či nevýhodnosti
outsourcingu je zřejmě stejně stará
jako outsourcing sám. Posuzování
této otázky se většinou děje pouze
v rovině ekonomické a tím se
outsourcing degraduje na dodávání
služeb za cenu co možná nejnižší
a v řadě případů to vede k tomu,
že vztah se nerozvíjí, je dušen od
počátku snahou o co možná nejnižší
náklady. V každém takovém vztahu
se zákonitě projevují dvě
protichůdné tendence – úspora
nákladů na straně klienta a tvorba
zisku na straně dodavatele.

Cílem outsourcingu by však měla naopak být
snaha o zkvalitnění služeb, které přímo ne-
souvisejí s hlavní činností klienta, a rozvoj 
těchto služeb na bázi partnerského vztahu.
Tento vztah se buduje dlouhodobě a v nároč-
ných podmínkách na základě vzájemné dů-
věry klienta a poskytovatele. Aby outsourcing
správně fungoval, musí existovat obou-
stranná vůle jej rozvíjet.

SPOLUPRÁCE PODLE PŘESNÝCH 
PRAVIDEL
Příkladem takového partnerského vztahu by
mohla být spolupráce firmy JOHNSON CON-
TROLS INTERNATIONAL, s. r. o. a EvoBus
Bohemia, s. r. o., která se datuje od roku
2001, kdy byla postavena nová budova Evo-
Busu v Holýšově. Společnost EvoBus Bohe-
mia je odpovědná za prodej a servis autobusů
Mercedes-Benz a Setra v České republice. Vy-
rábí také segmenty podvozků a základních
konstrukcí pro téměř všechny typy autobusů
Mercedes-Benz a Setra právě ve výrobním zá-
vodu v Holýšově na Plzeňsku. EvoBus Bohe-
mia zaměstnává v ČR více než 400 lidí. Spo-
lupráce se rozvíjela a postupně se služby
poskytované firmou JOHNSON CONTROLS
pro EvoBus rozšiřovaly až do dnešní podoby.
V současnosti firma JOHNSON CONTROLS
zabezpečuje v EvoBusu údržbu a správu bu-
dov, jejich technického vybavení, ale zároveň
i údržbu výrobních strojů a zařízení, zajištění
revizí a kontrol podle ČSN a platné legisla-

tivy. Údržba zařízení v sobě zahrnuje veškeré
typy údržby – jak v důsledku poruch, tak pre-
ventivní a prediktivní. Tuto činnost společ-
nost JOHNSON CONTROLS zajišťuje v prů-
běhu týdne na ranní a odpolední směně.
Víkendy a noční směny jsou pokryty pohoto-
vostí, kdy dodavatel garantuje zásah do dvou
hodin od nahlášení závady. Závod EvoBus
nemá žádné vlastní pracovníky údržby, veš-
kerá údržbová činnost je tedy zabezpečována
firmou JOHNSON CONTROLS. Údržba v zá-
vodě EvoBus Holýšov je vymezena a prová-
děna na základě smlouvy mezi EvoBusem
Holýšov a firmou JOHNSON CONTROLS. Sou-
částí této rámcové smlouvy jsou klíčové para-
metry údržby, na základě jejichž plnění do-
chází k měsíčním platbám, případně sankcím
při nesplnění některého z parametrů. Těmito
parametry jsou standardní údržbové ukaza-
tele, jako jsou dostupnost, střední doba mezi
opravami a střední doba opravy.

BEZ POČÍTAČOVÉ PODPORY TO NEJDE
Pro podporu údržby se zde využívá počíta-
čový systém řízení údržby Maximo. V tomto
systému jsou zaneseny všechny zásahy prová-
děné na zařízení klienta, je tu vytvořena os-
nova preventivní údržby s ohledem na kate-
gorii zařízení. Zařízení v závodě EvoBus je
rozděleno do kategorií A, B a C podle poža-
dované dostupnosti a maximální doby opravy.
Pro měsíční vyhodnocení se využívá právě
zmíněná počítačová podpora. Pro zajímavost:

Dostupnost strojů kategorie A je nastavena
na 99 %, přičemž u těchto strojů prak ticky
neexistuje zastupitelnost. V případě strojů
kategorie B je dostupnost nastavena na 95 %.
Samozřejmě se při každé činnosti najdou ně-
jaké problémové oblasti a jednou z nich je
právě tento řídicí systém. Základním nedo -
statkem je nepropojenost IT sítí klienta a do-
davatele, z čehož plyne obtížnost komuni-
kace mezi oběma stranami. Naší snahou je
maximální informovanost klienta o naší čin-
nosti z důvodu kontroly i kvůli podkladům
pro fakturaci. Bohužel, jak je charakteristic-
ké pro většinu IT oddělení, každé z nich si
„brání“ své sítě kvůli jejich maximálnímu za-
bezpečení a jakákoli cizí aplikace nebo pří -
stup druhé strany do sítě jsou administra-
tivně velice náročné, ne-li nemožné. Proto se
všechny výstupy klientovi předávají písemně
nebo v elektronické podobě. Na vyřešení to-
hoto problému však momentálně pracujeme
a rýsuje se řešení přijatelné pro obě strany.
Na základě dřívějších zkušeností předpoklá-
dáme, že vzájemný partnerský vztah mezi
našimi společnostmi se bude i nadále rozvíjet
a společným úsilím podpoříme udržení vyso-
kého standardu při výrobě kvalitních kompo-
nentů pro finální montáž autobusů v Německu.

ING. ZDENĚK KOHOUT – FACILITY MANAŽER

www.johnsoncontrols.com, 
tel.: 261 122 929
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Týden FM se blíží
Jako každoročně se letos v listopadu usku-
teč ní Týden facility managementu, nejvý-
znamnější akce v tomto oboru v České re-
publice. Zajímalo nás, jaké novinky letošní
ročník přinese. Na naše otázky odpovídal
ten nejpovolanější, prezident IFMA CZ Bo-
huslav Kyjánek.

Jaký bude letošní Týden FM? Na co se mů-
žeme těšit?
Největší novinkou je, že Týden FM letos
bude skutečně trvat již celý týden – pro-
gram bude od pondělí až do pátku. V po-
ndělí je připravena zajímavá exkurze do re-
vitalizovaného hlavního nádraží v Praze.
Jedná se o historický objekt, který dostává
v současné době nový obsah. V zahraničí
mají s podobnými revitalizačními programy
bohaté zkušenosti a myslím, že to bude zají-
mavá zkušenost i pro naše kolegy z oboru.
V pondělí večer se již tradičně koná večeře
se sponzory, na níž se jim my, tedy předsta-
venstvo IFMA CZ, pokusíme poděkovat za
jejich zájem a přízeň.

Co nového můžeme očekávat od hlavní kon-
ference?
Snažíme se udržet osvědčený formát, tj.
úterní společný dopolední blok s příspěvky
na obecnější témata, zatímco odpoledne bu-
dou dvě specializované sekce. Snažíme se,
aby všechny příspěvky byly pokud možno
praktické příklady z různých organizací, ji-
miž se mohou účastníci konference inspiro-
vat pro svou každodenní práci. V posledních
ročnících se nám praktičtější zaměření konfe-
rence osvědčilo, věřím, že letos to bude ob-
dobné. Po konferenci bude opět tradičně
slavnostní večer s předáváním cen IFMA
Awards 2010.

Co tedy bude tentokrát úplně nové?
Součástí Týdne FM budou další dvě konfe-
rence, které nepořádá přímo IFMA, ale spo-
lečnosti ISS a Alstanet. Budou to specializo-
vané akce, které, jak věřím, vhodně doplní
hlavní program. Také jsme se inspirovali
v USA a letos poprvé pořádáme malý indoor
golfový turnaj. Členů a příznivců facility ma-
nagementu, kteří hrají golf, je totiž stále

více… Rovněž workshopy budeme mít letos
dva – ve středu ráno i odpoledne. Možná to
tady prezentuji trošku zmateně, ale zájemci
najdou podrobný a přehledný program přímo
na našich webových stránkách www.ifma.cz.

Program se opravdu rozrostl. Zvládnete to
organizačně?
Myslím, že ano. Realizační tým má spoustu
zkušeností z minulých ročníků a letos se do
přípravy zapojilo více firem i jednotlivců, což
mě obzvlášť těší.

Máte nějaké speciální přání?
Pochopitelně bych si přál, abych se zase po
roce mohl potkat se všemi kolegy z oboru.
S některými se opravdu potkáváme jen jed-
nou ročně na TFM, a na ty se opravdu těším.
A také doufám, že naše soutěž FM Awards
bude obsazená minimálně tak dobře jako
v uplynulém roce. Zvláště studentská část
byla opravdu velmi kvalitní.

RED
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Klíče? Efektivně 
s CAFM systémem!
Mezi jednu z nejdůležitějších činností každého
facility managera při zajištění správy svěřené
nemovitosti patří klíčové a kartové hospodářství
příslušného objektu. Ideálním pomocníkem
pro zvýšení efektivity, komfortu a také
bezpečnosti těchto služeb může být některý
z CAFM systémů.

Tyto systémy nabízí například společnost 
Alstanet, která se vývojem softwaru pro faci-
lity management zabývá již řadu let.
Základem celého systému pro správu klíčů
a karet je jejich evidence. Ta se však netýká
pouze klíčů a karet, ale i dalších činností, které
s jejich přidělováním a dalšími procesy úzce
souvisejí. Ke každému klíči je vhodné evidovat
vložku, její typ (pro případ objednání náhrad-
 ních klíčů), seznam externistů, seznam objed-
 návek a mnoho dalších dodatečných informací.
Samozřejmostí by měla být i evidence hlavních
a generálních klíčů.

AUTOMATIZOVANÉ ŽÁDOSTI O KLÍČE
A KARTY
Díky všem těmto údajům lze v systému nasta-
vit potřebné podpůrné procesy, které s klíčo-
vým a kartovým hospodářstvím souvisejí.
Hlavní funkcí CAFM systému je zajištění pro-
cesu schválení a výdeje požadovaných klíčů
nebo karet. Při vhodném nastavení dokáže
systém sám zažádat za nově příchozího zamě-
stnance o patřičný klíč nebo kartu, automa-
ticky rozeslat e-maily vyžadující schválení
a po schválení vygenerovat předávací proto-
kol, který zaměstnanec následně obdrží e-
mailem. Jediné, co zaměstnanec zodpověd ný
za správu klíčů a karet musí udělat, je převzít
podepsaný předávací protokol a vydat pa-
třičné klíče. Celý proces probíhá za automa-
tické kontroly, zda jsou klíče k dispozici
a jestli má zaměstnanec na dané klíče oprav -
du nárok. Pokud požadovaný klíč již není
k dispozici, systém na tuto skutečnost facility
managera sám upozorní a klíč může být opět
na žádost prostřednictvím CAFM systému ob-
jednán. Další podstatnou výhodou přechodu
na systém CAFM je časová úspora při dohle-

dávání informací v papírových formulářích
v případech, kdy je vydáno větší množství
jednoho typu klíče na různá místa. Systém
nabízí rychlé zobrazení přidělených klíčů jed-
notlivým zaměstnancům a okamžité rozřaze -
ní podle nároku na každý jednotlivý klíč (např.
z důvodu zamezení práv a vstupu v pří padě
výpovědi zaměstnance).

DALŠÍ FIREMNÍ APLIKACE VÝHODOU
Mnoho facility managerů má obavy z propo-
jení aktuálně využívaných systémů, např.
často používaného SAP, s novým CAFM systé-
mem. Z propojení se stávajícími systémy se
však může stát velká výhoda. Každý nový za-
městnanec může být například zadáván do fi-
remního HR systému. CAFM systém bývá
často nastaven tak, že automaticky importuje
nového zaměstnance z tohoto HR systému,
a pokud vyhodnotí, že mu není přidělen klíč,
který by mu umožňoval přístup na jeho pra-
covní místo, vytvoří novou žádost o vstupní
klíč nebo kartu. Při ztrátě může být sankční
poplatek automaticky odeslán do vyúčtování
výplaty zaměstnance. Celkově tak odpadá
složité papírování a zdlouhavé vyhledávání
informací včetně samotného procesování.
Ideální je také propojení CAFM systému s vý-
kresy budovy v CAD programu, správa klíčů
a karet se poté stává výrazně přehlednější.
Zaměstnanci se při zadání čísel klíčů zobrazí
jednotlivé místnosti, k nimž jsou klíče určeny.
Možné je také propojení s modulem rezer-
vací. Pokud např. existuje systém rezervací
pro zasedací místnosti v objektu, zaměstna-
nec, který si zarezervuje zasedací místnost,
obdrží automaticky e-mailem informaci, kdy
a kde si může klíče od požadované místnosti
vyzvednout. 

KOMFORTNĚJŠÍ SPRÁVA PŘÍSTUPŮ
PRO EXTERNISTY
CAFM systém slouží také k evidenci exter-
ních pracovníků, dodavatelů a informací
o nich. Mohou tak mít podle své činnosti již
předem definovány veškeré přístupy. Úkli-
dová firma bude mít přístup do jiných míst-
ností než poradenská firma, která pravidelně
navštěvuje jen určitá oddělení firmy. Na zá-
kladě takto předdefinovaných požadavků 
systém automaticky navrhne vhodné klíče
a karty. Schvalování přístupu externisty se
uskuteční pouze při prvním vstupu, při každé
další návštěvě je mu karta vydána bez čekání.
Díky přednastaveným přístupům vzniká
menší chybovost lidského faktoru při vydá-
vání vstupních karet prostřednictvím recep -
čních a pracovníků, kteří mají tuto činnost
v kompetenci. To přináší výhodu zaměstnan-
cům zajišťujícím bezpečnost objektu, jelikož
mají okamžitý přehled o přístupech cizích
osob do budovy. S bezpečností úzce souvisí
i vracení klíčů a vstupních karet. V případě,
že má externista zapůjčený klíč jen na ome-
zenou dobu, systém automaticky upozorní
facility managera e-mailem na překročení
povolené doby přidělení.

CAFM systém přináší velké výhody všem,
kteří s procesem vydávání karet přijdou do
styku. Vstupní investice do pořízení systému
navíc přináší velmi rychlou a znatelnou ná-
vratnost ve formě transparentnějšího zabez-
pečení objektu, zrychlení procesu vydávání
karet a klíčů, zjednodušení práce recepčních
a v neposlední řadě větší spokojenosti návš -
těvníků.

ING. ŠTĚPÁN GAŠTAN, ANALYTIK, ALSTANET
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V současnosti se častěji skloňují slova eko-
logie a ekonomika. Pro obě slova existuje
jedno synonymum – Ekolamp.

Ekolamp s. r. o. je společnost, která jako je-
diná na základě rozhodnutí ministerstva ži-
votního prostředí zajišťuje tzv. zpětný odběr
historických světelných zdrojů (lineárních
zářivek, kompaktních zářivek a výbojek)
a svítidel. Společnost Ekolamp je proto
partnerem všech subjektů, které jsou koneč-
nými uživateli světelných zdrojů, tedy
i v oblasti facility managementu.

ŘEŠENÍ, KTERÉ EKOLAMP NABÍZÍ JIŽ
PĚT LET V ČESKÉ REPUBLICE, PŘINÁŠÍ:
• Úsporu nákladů firmám facility manage-
mentu – Ekolamp bezplatně odebere jaké-
koli množství lineárních i kompaktních zá ři-
vek nebo výbojek z veřejného či areálového
exteriérového osvětlení včetně světelných
zdrojů z domácností. Navíc je řešení admini-
strativně méně náročné, protože pokud jsou
světelné zdroje odevzdány společnosti Eko-
lamp, nevedou se již v evidenci odpadů firem
facility management, tzn. v průběžné evi-
denci, ani v ročním hlášení o odpadech podle
zákona o odpadech. Pokud je však FM firma
odstraňuje v režimu odpadů, jde o nebez-
pečné odpady s náklady na svoz a odstranění
ve výši asi 10–20 Kč/kg.
• Ekologické a bezpečné řešení ve vztahu
k životnímu a pracovnímu prostředí za- 
městnanců FM firem – Ekolamp poskytuje
(zdarma) smluvním partnerům, kteří využí-
vají jeho služeb, sběrné boxy a sběrné kontej-
nery. Ty slouží k bezpečnému shromažďování
použitých a vysloužilých zářivek a výbojek.
Ekolamp rovněž zajistí bezplatný odvoz 
naplněných kontejnerů (které vymění za
prázdné pro sběr v dalším období) ke zpraco-
vání. Zpracování je rovněž ve finanční režii
společnosti Ekolamp. Smluvní partner tedy
nenese žádné náklady spojené se sběrem, do-
pravou a zpracováním vysloužilých světel-
ných zdrojů. Smluvní zpracovatelská zařízení
musejí splňovat nejnáročnější kritéria pro
bezpečné nakládání s těmito odpady. V zářiv-
kách je obsažena plynná rtuť, která umožňuje
vznik elektrického výboje, jenž je zdrojem
světelného záření. Rtuť samozřejmě obsahují

EKOLOGIE
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Zpětný odběr = logickéEKO nomické 
řešení pro firmy z oblasti FM

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S VYŘAZENÝMI ZÁŘIVKAMI Ze schématu
je patrný zřejmý rozdíl mezi rozsahem administrativních a věcných povinností firmy, která
zářivky shromažďuje v režimu odpadů, ve srovnání s firmou, jež zářivky odevzdává
v režimu zpětného odběru. Současně jsou uvedeny i náklady na zajištění odvozu a další
nakládání s nebezpečnými odpady při zajištění běžnou odpadovou společností.
Z přehledu vyplývá, že v případě zajištění povinností prostřednictvím společnosti Eko-
lamp ušetří firma nemalé finanční prostředky na nákup sběrných nádob, svoz a zpraco-
vání světelných zdrojů. Jedinou povinností podnikatelského subjektu je objednání od-
vozu naplněného kontejneru, o vše ostatní se postará Ekolamp.
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i výbojky, které se užívají zejména ve venkov-
ním osvětlení (veřejné osvětlení v obcích
nebo osvětlení areálů). Zpracovatelé tedy za-
chytí tento životnímu prostředí i lidskému
zdraví nebezpečný prvek. Navíc jsou povinni

zajistit i vysokou míru recyklace z těchto 
světelných zdrojů. V roce 2009 činilo mate-
riálové využití světelných zdrojů zhruba 94 %
hmotnosti sebraných zařízení, což je o 14 %
více než zákonem stanovená míra.

Přestože je společnost Ekolamp velmi aktiv -
ní při informování veřejnosti i podnikatel-
ských subjektů, existuje ještě skupina firem,
která dosud bezplatný zpětný odběr světel-
ných zdrojů nevyužívá a v rozporu s logikou
ještě za odvoz tohoto druhu vysloužilých vý-
robků platí odpadovým firmám za sběr, do-
pravu i odstranění zářivek. Na druhé straně
množství zářivek a výbojek, které podnika-
telské subjekty předávají společnosti Eko-
lamp, roste. Výsledky hovoří jednoznačně:
Od roku 2005 bylo společnosti Ekolamp pře-
dáno již 2 743 t zářivek a výbojek, o jejichž
ekologické využití se Ekolamp postaral.
Ekolamp je, jak již bylo v úvodu uvedeno,
jediný subjekt, který může v celém rozsahu
zajišťovat zpětný odběr světelných zdrojů.
K tomu je oprávněn díky autorizaci MŽP
ČR. Finanční prostředky na systém zpět-
ného odběru získává od výrobců a dovozců
světelných zdrojů, kteří při uvedení zářivek
na trh odvádějí společnosti Ekolamp pří-
spěvek sloužící právě k zajištění veškerých
činností při zpětném odběru. Je proto ško -
da, že některé firmy zpětný odběr dosud
nevyužívají a zatěžují svůj rozpočet nákla -
dy, k jejichž úhradě založili výrobci světel-
ných zdrojů společnost Ekolamp.

PETRA ŠULCOVÁ, EKOLAMP S. R. O.

Kontejnery na vysloužilé světelné zdroje
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Začněme hned u vchodu. Nečistoty, kamínky
a voda vnesené do budovy na podrážkách
obuvi zanechávají nevzhledné stopy a skvrny.
Výsledek je
• nebezpečný – hrozí uklouznutí,
• drahý – vyžaduje důkladný úklid,
• nevzhledný, a to nejen ve vstupních pros to-

rách, ale i na dalších navazujících podlahách.

KVALITNÍ ROHOŽKA USNADNÍ PRÁCI
Každý člověk vnese do budovy průměrně
0,58 g nečistot a průměrné náklady na od-
stranění 1 kg nečistot a špíny činí přibližně
37 000 Kč. Spousta peněz je tedy vyhozena
za uklízení jen proto, že nebyl použit vhodný
rohožový systém. Správně zvolený rohožkový
systém u vstupních dveří dokáže zachytit až
90 % vnášených nečistot a vody a tím výrazně
sníží náklady na údržbu vnitřních prostor při
současném zvýšení pochozí bezpečnosti.
Proto společnost 3M Česko nabízí širokou
škálu rohoží Nomad, které se od sebe liší
(vedle rozměrů) např. umístěním do inte-
riéru nebo exteriéru budovy, úrovní provozu
a pohybu (nízký, vysoký, extrémní), vhod-
ností aplikace rohože, ale i použitým materiá-
lem a designem atp.
Např. textilní rohože Nomad Aqua Plus díky
technologii dvojitého smyčkového vlákna ne-
jenže snadněji očistí podrážky bot, ale veškeré
nečistoty a vlhkost ukryjí dovnitř. Špína
a vlhkost tedy nezůstává na povrchu a neroz -
náší se tak dál do budovy. S rohožovým systé-
mem 3M si můžete být jisti, že vaši návštěv-
níci nechali nečistoty a vlhkost u vstupních
dveří.

PADY PRO KAŽDÝ POVRCH
Společnost 3M je lídrem na trhu s podlaho-
vými pady do čisticích strojů. Jejich velká při-
daná hodnota v porovnání s klasickým kartá-
čem spočívá v urychlení čisticího procesu
a zároveň snížení nákladů za práci obsluhy
stroje. Současně není nutné použít tolik ná-
kladných úklidových chemických prostředků,
většinou postačí čistá voda, čímž se šetří tak
často diskutované životní prostředí.

Výhodou je, že 3M má velké a dlouholeté
zkušenosti v oblasti abraziv a pryskyřic, což
jsou dva základní kameny podlahových padů;
tyto zkušenosti vedou k výběru optimálních
surovin pro nejlepší výkonnost padů, která je
zajištěna ideálním mixem vláken, abraziva
a pryskyřice. Zároveň je zajištěn konzistentní
výkon padu po celou dobu jeho životnosti
(abrazivní částice jsou rozprostřeny v celém
padu, nejen na povrchu). Velmi přísně sledo-
vaný výrobní postup zaručuje konstantní kva-
litu padů. 3M pady mají velmi odolnou kon-
strukci (100% syntetické, pratelné, znovu
použitelné).
Určitým vodítkem pro správný výběr padu
může být jejich barevná škála – čím světlejší
barva, tím měkčí materiál padu a tím menší
abrazivní účinek. Vyrábějí se pady strhávací,
drhnoucí, pady pro sprejové čištění, lešticí
podlahové pady. V sortimentu jsou i pady
speciální, na čištění mramorových podlah
pouze vodou. Tyto pady obsahují průmyslové
diamanty. Pro běžné čištění podlah se pady
vyrábějí v průměrech od 8“ (203 mm) do 21“
(530 mm). Jednotlivé průměry vyráběných
padů se od sebe liší vždy o 1“.

NEREZ JAKO ZRCADLO
Velmi problematické pro čištění jsou nerezo -
vé povrchy. Jistě jste již vyzkoušeli mnoho
přípravků, s nimiž jste možná nebyli zcela
spokojeni. Použijte 3M čistič nerezu, s nímž je
mnoho našich zákazníků spokojeno již dlouhá
léta. Tento přípravek čistí a leští zároveň a ne-
zanechává mastnotu. Navíc na povrchu vytvoří
ochranný film, který zakrývá skvrny, zpoma-
luje opětovné znečištění, snižuje výskyt otisků
prstů a šmouh. Je ideální v kombinaci s mi -
kro vláknovými hadříky Scotch-Brite.

Toto je jen střípek z široké řady produktů pro
profesionální čištění a ochranu budov. Další
produkty najdete na www.3Mprobudovy.cz.
Společnost 3M je partner opravdových profe-
sionálů.

PR

3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
tel.: 261 380 111, fax: 261 380 110
e-mail: 3Mcesko@3M.com
www.3Mprobudovy.cz

Čištění a úklid nepatří k právě nejoblíbenějším činnostem. Proč nezvolit nákladově efektivní
řešení, které vám za vaše peníze poskytne skutečnou hodnotu? Chytré produkty pod značkou
3M prokazují prvotřídní službu a poskytují lepší poměr cena : výkon. Pod značkou 3M naleznete
řešení, která pomohou udržet prostory čisté, bezpečné a produktivní. Představíme vám zde
některé z nich.

Bezpečně a čistě – přání každého
facility managera
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2. ročník prestižní mezinárodní přehlídky nejnovějších trendů 
v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb

21.-23. září 2010 > 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

ODBORNÉ KONFERENCE: 22. 9. – Dálkový dohled k ochraně osob a majetku, 23. 9. – Facility management
Podrobný program a on-line registrace na www.fsdays.cz

mascotte s.r.o.  |  Holečkova 103/31  |  150 95 Praha 5  |  Tel.: +420 257 327 589  |  e-mail: info@mascotte.cz
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NOVÝ TERMÍN

Veletržní palác, Praha 7
(budova Národní galerie v Praze)

PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2010 PŘEKVAPÍ NOVINKAMI
Druhý ročník přehlídky nejnovějších trendů protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb Prague Fire & Security Days se koná v termínu 
21. - 23. září a připravuje pro své návštěvníky řadu novinek a zajímavostí z oborů, kterým je tato ojedinělá prestižní akce věnována. 

V prostorách funkcionalistického Veletržního paláce se představí – stejně jako v minulém roce -  mnoho významných fi rem se svými produkty a službami. 

Uveďme zde pro zajímavost pouze několik z nich: 
•  Společnost Camea například představí systém pro 

monitorování dopravy UNICAM, jež může přispět 
k bezpečnějším silnicím, prevenci kriminality, 
zklidnění dopravy i její větší plynulosti. 

•  Česká společnost ASITA předvede v rámci svých 
služeb pro informační bezpečnost novinku 
Secusmart pro chráněnou komunikaci v GSM sítích. 

•  Jeden z největších distributorů IP kamerových 
systémů v České republice fi rma KOUKAAM a.s. 
bude vystavovat záznamové zařízení IPCorder, jež 
umožňuje sledování a ukládání záznamů z IP kamer, 
jejich snadné vyhledávání, přehrávání nebo export. 

•  Svůj zajímavý sortiment představí i Viakom, 
společnost zabývající se dovozem a velkoobchodním 
prodejem komponent průmyslové televize. 

•  Služby z oblasti bezpečnostních technologií, ochrany 
osob, informací a majetku – včetně multi-funkčního 
dohledového centra – PCO s pokrytím po celé ČR 
přiblíží návštěvníkům přehlídky společnost Alkom, 
dlouhodobě působící na trhu. Také představí cenově
zvýhodněný bezpečnostní systém FALKO pro zabezpečení 
soukromého majetku (bytu, domu, chaty nebo auta).

•  Novinky z oblasti zabezpečení pomocí kamerových 
systémů, jako je například nová IP systémová
platforma Pelco Endura 2.0 a samostatné zařízení 
Endura Xpress představí jedna z nejvýznamnějších 
společností působících na našem trhu - Schneider 
Electric. 

•  Dalším ze zajímavých vystavovatelů je i společnost 
PPZ SYSTEM s.r.o. - výhradní distributor 
produktů společnosti SELECTADNA pro SR 
a ČR. SelectaDNA je nejpokročilejší forenzní 
způsob pro snižování kriminality ve světě – 
systém, který nevyvratitelným způsobem spojuje 
pachatele s místem trestného činu a poskytuje 
nezpochybnitelný řetěz důkazů.

•  K velmi zajímavým exponátům budou patřit jistě 
i ty od společnosti Fire Eater s.r.o., českého 
distributora protipožárních systémů dánské 
fi rmy Fire Eater A/S. Nespornou zajímavostí této 
značky je např. i to, že prostřednictvím svého 
výhradního distributora, spol. Ineros – dokončila 
v tomto roce instalaci svých zařízení v nové 
budově depozitáře Státní Ermitáže v Petrohradě. 

Z dalších vystavujících společností můžeme např. 
jmenovat: Abbas, Adi Global Distribution, Alarm 
Absolon, Apllic, Atis Group, Ascom (CZ), Robert 
Bosch odbytová s.r.o., CentrumCard, Clarystone, 
Commend Slovakia, Euroalarm, ESP Holding, 
Evions Group, Integoo, IP Security, Jimi CZ, KPZ 
Electronics, Navguard, Securitas ČR, Securiton AG, 
Sicurit CS, Secutiton – Tribase Network,… a další.
 
Pro všechny prezentující se fi rmy 2. ročníku přehlídky 
Prague Fire & Security Days je připravena nová 
soutěž pro nejlepší a nejzajímavější prezentované 

produkty a služby „FSDays  AWARD“. Své výrobky 
mohou do soutěže přihlásit pouze společnosti 
prezentující se na přehlídce FSDays 2010. 
Pro oceněné jsou připraveny ceny, které navrhla 
a vyrobí exkluzivně pro FSDays AWARD nejstarší 
sklářská škola ve Střední Evropě - Střední umělecko-
průmyslová škola sklářská z Kamenického Šenova.

Hlavním partnerem FSDays 2010 se stala 
jedna z nejvýznamnějších společností v oblasti 
komerční bezpečnosti působící na českém trhu, 
kterou je SECURITAS ČR s.r.o.
SECURITAS je světovým lídrem v oblasti komerční 
bezpečnosti. Zaměřuje se na poskytování 
bezpečnostních řešení na míru potřebám svých 
zákazníků, což jí umožňuje dosahovat trvalého 
růstu a ziskovosti ve 40 zemích Severní a Jižní 
Ameriky, Evropy, Asie, Středního východu 
a Afriky. Základem jejího úspěchu jsou znalosti 
jejich 260 000 pracovníků.

Veškeré novinky a zajímavosti týkající se akce 
FSDays jsou průběžně uváděny na stránkách 
www.fsdays.cz. Návštěvníci z řad odborníků i širší 
veřejnosti rozhodně nebudou letošní nabídkou 
a prezentacemi zklamáni a budou mít opět možnost 
informace o zajímavých produktech či službách 
prodiskutovat s přítomnými profesionály nebo se 
zúčastnit řady zajímavých seminářů a přednášek. 

Organizátor: Spolupráce: Mediální partner:Hlavní partner: Oficiální partner:
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Iniciativa „Už žádné nedostatečné sušení ru-
kou“ vznikla s cílem upozornit řídicí pracov-
níky míst s velkým provozem na skutečnost, že
papírové ručníky nabízejí jednoduchou a fi-
nančně výhodnou možnost sušení rukou, za-
tímco důsledkem používání jiných systémů,
jako jsou např. sušiče rukou nebo textilní ruč-
níky, mohou být návaly v umývárnách, nespo-
kojení zákazníci a nedostatečná čistota.

RUČNÍKY, NEBO ELEKTRICKÉ SUŠIČE?
Používání papírových ručníků je rychlé, jejich
doplňování snadné a použité ručníky lze snadno
likvidovat. Použití sušiče rukou naopak za-
bere několik minut, čímž vznikají v umývár-
nách dlouhé fronty a kapající voda z rukou
máčí podlahu. Použití textilních ručníků v ro-
lích může také vést k vytváření front v umý-
várnách, neboť se role musejí často měnit, což
může být obtížné a časově náročné v době,
kdy je umývárna otevřena pro veřejnost.
Vedle toho, že papírové ručníky jsou nejhy-
gieničtějším prostředkem pro sušení rukou,
dostávají se také na vrchol z hlediska oblíbe-
nosti mezi uživateli. Organizace průzkumu
trhu Intermetra provedla výzkum mezi 2 000
spotřebiteli ve čtyřech evropských zemích –
ve Francii, v Německu, Švédsku a ve Velké
Británii. Zjistila, že 63 % respondentů dalo
při sušení rukou ve veřejných umývárnách
přednost papírovým ručníkům, zatímco pouze
28 % z nich se rozhodlo pro vzduchové sušiče
a jen 10 % si vybralo textilní ručníky v rolích.

PAPÍROVÉ RUČNÍKY VEDOU
„Tyto výsledky jasně ukazují, že veřejnost dává
přednost papírovým ručníkům před všemi os-
tatními systémy,“ říká Pavel Šimon ze společ-
nosti Kimberly-Clark Professional® a vypočítává
výhody: „Použití papírových ručníků je rychlé
a efektivní, lidé mohou ručníky po použití
snadno vyhodit a ručníky se jednoduše do-
plňují. Použití elektrických sušičů a tex tilních
ručníků však vede ke vzniku dlouhých front,
k mokrým podlahám a vyvolává nespokojenost
zákazníků. Bez ohledu na to mnozí provozova-
telé míst s velkým provozem i nadále trvají na
používání sušičů rukou a textilních ručníků ve
svých veřejných umývárnách. Je snadné pocho-
pit, proč tak postupují. Možná si myslí, že vy-
prázdnění koše plného použitých papírových
ručníků je nepříjemnost, bez níž se mohou obe-

jít, nebo jsou vázáni smlouvou a mají dojem, že
nový systém by byl drahý a časově náročný.
V obou případech provozovatelé míst nechá-
pou, že výběr zařízení na sušení rukou by je
mohl vyjít dráž. Věříme, že iniciativa ,Už žádné
nedostatečné sušení rukou‘ se stane důležitým
krokem na cestě zvyšování standardů a efekti-
vity hygienických zařízení na sušení rukou
v místech s velkým provozem.“
Někteří provozovatelé se rozhodnou nepoužívat
papírové ručníky, neboť se domnívají, že je to
méně šetrné. Společnost KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL® však v tomto směru podnikla
významné kroky v oblasti udržitelnosti. Na vý-
robu vysoce účinné tkaniny AIRFLEX používané
společností KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL®

v sortimentu výrobků SCOTT Xtra Papírové ruč-
níky se spotřebuje o 15 % méně dřevního vlákna
než pro běžnou tkaninu a množství odpadu
v koši se snižuje až o 28 %. Navíc obsah recyklo-
vané tkaniny ve všech papírových ručnících spo-
lečnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL®

činí průměrně 80 %. Další informace o stano-
visku společnosti KIMBERLY-CLARK PROFES-
SIONAL® k otázce udržitelnosti jsou k dispozici
na www.kcpreducetoday.com.
Nahraďte ještě dnes svůj vzduchový sušič
nebo textilní ručníkyvysoce hygienickými
ručníky KLEENEX® nebo SCOTT® od Kim-
berly-Clark Professional®.

MICHAL HOBLÍK, ASPEN.PR

Špatná nebo nedostatečná
zařízení na sušení rukou:
• Zvyšují riziko onemocnění

pracovníků
• Přispívají ke kontaminaci

potravin
• Způsobují vytváření front

v umývárnách
• Vytvářejí nespokojenost

zákazníků

Jednorázové papírové ručníky
• Snižují množství bakterií o 77 %
• Osuší ruce během 10 vteřin
• Snižují riziko bakterií a křížové

kontaminace v zaměstnání
• Uživatelé jim dávají přednost
• Absorbují až o 80 % více vody

než běžné ručníky a tím snižují
množství spotřebovaného
odpadu

Špinavé ruce stojí firmy peníze
Společnost KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL®, vedoucí dodavatel hygienických výrobků, zahájila
novou kampaň, v níž chce zdůraznit, jaký vliv mohou mít různá zařízení na sušení rukou na
efektivní chod umýváren v místech s velkým provozem, jako jsou např. stadiony, úřady, kancelářské
budovy, nákupní centra, kina nebo divadla.
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Chladničky a mrazničky: 
Jedině energetická třída A
Od 1. července 2010 byly z evropského trhu staženy některé chlad-
ničky a mrazničky. Původně se chladicí technika označovala ve všech
členských zemích EU energetickým štítkem A (respektive A+ a A++)

až G. V důsledku zavedení prováděcí
směrnice o ekodesignu však budou
v krátké době z trhu staženy všechny
chladničky a mrazničky nižších ener-
getických tříd a v prodeji zůstanou jen
spotřebiče třídy A. Zákaz spotřebičů
nižších energetických tříd je pozitiv-
ním krokem směrem k úsporám ener-
gie i k ochraně životního prostředí,
i k nižším účtům za elektřinu pro ev-
ropské spotřebitele. Zároveň však
může fakt, že se tímto krokem energe-
tická třída A najednou stane nejhorší
a zároveň „nejlepší“ třídou, vyvolat
i jistý zmatek či nejistotu mezi spotře-
biteli, kteří budou muset při koupi
chladničky či mrazničky od nynějška
dávat více pozor na malá znaménka

„+“ a „++“. V roce 2011 bude zavedena i energetická třída A+++.
Koncept energetického štítkování bude Evropskou komisí opět pře-
hodnocen v roce 2014. 

Zapomeňte na klasické 
žárovky o výkonu 75 W!
Od 1. září nesmějí být na trh
uváděny žárovky s výkonem
75 W a vyšším. V platnost
totiž vstoupila druhá fáze po-
žadavků na ekodesign vyplý-
vající z nařízení Evropské
komise. Již loni v září legisla-
tiva zakázala v Evropské unii
uvádět na trh žárovky s pří-
konem vyšším než 100 W.
Pokud má dovozce či distri-
butor na skladě žárovky o vý-
konu 75 W a vyšším, které
mu byly dodány před 1. září
2010, může je doprodat i po
tomto datu. Nesmí však do
prodeje zařadit žárovky,
které získal po 31. srpnu
a které nesplňují podmínky
prodeje, tedy nejsou čiré
a mají příkon 75 W a vyšší. Kontrolu provádění tohoto nařízení bude
provádět Česká obchodní inspekce. 
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Rozhoduje know-how
firmy
Zvolna se blíží letošní Týden facility managementu. Proto jsme k diskusi na téma minulost,
současnost a budoucnost facility managementu pozvali zástupce firem, kteří mají k danému
tématu co říci…

V dnešním dialogu si vyměnili zkušenosti:
Michal Narovec, sales engineer FM, Johnson Control International
Michael Viereckl, ředitel FM solutions, a. s.
Za časopis Facility manager jejich rozhovor moderoval Arnošt Wag-
ner, vydavatel časopisu.

Arnošt Wagner (AW): Facility management se začal nadějně rozvíjet,
nato přišla ekonomická recese. Nyní se hledají úspory téměř všude.
Takže prosím o rychlý exkurz do minulosti, abychom se dostali do
aktuální současnosti.
Michal Narovec (MN): Facility managementem se zabývám šest let.
Přišel jsem z jiného oboru, byl jsem obchodník a vlastně jsem obchod-
níkem i nyní. Naše firma je historicky jedna z prvních, která se facility
managementem u nás zabývá, byť se tomu tenkrát tak neříkalo. K nám
se facility management dostal někdy před 15 lety, kdy se o něm začalo
poprvé mluvit. Zabýváme se jím asi 12 let. Na samém počátku se v Čes -
ké republice tímto oborem zabývalo opravdu jen málo firem a z vět-
šiny z nich jsou nyní největší hráči na trhu, kteří zakládali tento obor.
Během prvních let šlo o dobrý obchod se slušnou marží.

AW: Čím se lišily počátky od stavu, který je nyní na trhu? Jak se da-
řilo aplikovat postupy ze zahraničních podmínek do českých?
MN: Nebyl jsem u začátků, ale myslím, že došlo k importu služeb faci-
lity managementu ze zahraničí. Nešlo ani tak o firmy jako o zákazníky.
Přicházeli sem majitelé budov, kteří byli zvyklí na podobné služby v za -
hraničí a začali je poptávat i zde. Šlo jen o to, že majitel budovy nebo
property firma hledali někoho, komu by předali správu objektů.

AW: Takže pro ryze české firmy to byly pionýrské začátky?
Michael Viereckl (MV): Zažil jsem začátky od roku 1990, kdy se
tomu ještě neříkalo facility management. Tehdy firmy reagovaly na
konkrétní poptávku. Začínaly jednotlivými činnostmi, které na sebe
ne vždy navazovaly. Většina firem vznikla z nějaké činnosti a samos-
tatné produkty si teprve postupně vytvářely. Společnosti za uplynu-
lých 15 let své produktové portfolio postavily tak, že nyní lze hovořit
o komplexních službách. Naproti tomu zahraniční společnosti si své
portfolio přinesly zvenčí. Když se dnes zeptáte v různých firmách, co
to je podle nich facility management, dostanete nejspíš vždy trochu
rozdílné odpovědi. Snahy jednou provždy vyjasnit tento pojem tu byly
vždy, ale nevím, zda se tento problém v dohledné době podaří uspo-
kojivě vyřešit.
MN: Máme mnoho zakázek – a každý zákazník je jiný. Někteří zákaz-
níci vědí, co chtějí, a dostanou to. Jiní to nevědí, takže ani nemohou
vědět, co dostanou. Nikdy nevznikne dvakrát totéž, každý si pod po-
jmem facility management představuje něco jiného a každý zákazník
si vybere to, co potřebuje.

AW: To je důvod, proč jsme oslovili vaše firmy: Máte o oboru glo-
bální povědomí a chceme slyšet vaše názory…
MV: Je třeba si uvědomit, že facility management nedodává standard ní
produkt, ale prodává to, co klient právě potřebuje. Je třeba mít velmi
dobře vyvinutou schopnost empatie a musíte klientovi dodat přesně
to, co chce. Tím se dostáváte do té roviny facility managementu, kdy
zjistíte, že velmi důležitá je nejen kvalita služby, ale především pocit,
který z ní má klient. Důležité jsou také náklady na služby, ale i když

Michal Narovec Michael Viereckl Arnošt Wagner

22-6 Kulaty stul_Sestava 1  9/14/10  10:43 AM  Stránka 22



FACILITY MANAGER 3/2010 23

bude firma levná a klient stále nebude spokojený, nebude cena sama
o sobě stačit k tomu, abyste si jej udrželi. Jde o kombinaci technologic-
kých schopností, know-how a lidí, kteří se o klienta starají. Lidé, zamě-
stnanci, vytvářejí obraz vaší služby pro klienta. Myslím si, že mám
před sebou ještě pár let, než budou služby v této oblasti vypadat, jak si
asi všichni představujeme. Je to především o myšlení lidí. Vidíte rozdíl,
když jedete do Rakouska? Naši lidé, až na výjimky, nejsou pro služby
vychováváni, nikdo nevysvětluje zaměstnancům, jak mají pracovat ve
službách. Musím se umět vcítit do klienta, musím před ním mít určitou
pokoru. Jde o spoustu věcí, které musíte umět. Myslím si, že je nutné
lidem vysvětlovat, že kdo z nich to neumí překonat, ať jde pracovat do
fabriky, tam se může tvářit, jak chce. Chybí mi diskuse na téma kvality
služeb v ČR a také kultivace tohoto segmentu v domácím prostředí.
Máme za sebou už 15 let práce a české firmy teprve nyní začaly vypa-
dat jako dospělé. Podle mne máme za sebou ty pionýrské začátky.

AW: Setkal jsem se nedávno s developerem, který si vybral španěl-
ského provozovatele svého nového objektu. Na dotaz proč se roz-
hodl pro tuto společnost, mi odpověděl, že je to lidmi, se kterými
jednal, že se mu s nimi perfektně komunikuje. Bylo to skrátka o ně-
čem jiném, než co zažil v jednáních s jinými společnostmi.
MV: Určitě se vám stalo, že jste bydleli v novém hezkém hotelu, ale
bohužel personál nevypadal ani se nechoval, jak byste čekali. My Češi
nejsme zvyklí vyžadovat určitý standard služeb, a to je chyba. I firmy
v oblasti facility managementu sice mají technologie, mají vlastní
know-how, ale často jim chybějí kvalitní zaměstnanci.
MN: Nikdy nemůžete mít absolutní kontrolu nad všemi zaměstnanci.
Pro náš obor neexistuje žádná škola. Naprostá většina našich techniků
jsou lidé, které si sami zaškolíme a vycvičíme.
MV: Převažující počet lidí ve facility managementu jsou technici. Ti
jen obtížně vnímají, že se jejich práce uskutečňuje v nějakém prostředí,
v situaci, již klient vnímá subjektivně. Preferují přirozeně technické

a věcné aspekty a pocity klienta ne vždy vůbec vnímají. Není důležité,
zda je služba po technické stránce v pořádku, pokud ji klient vcelku
vnímá negativně.
MN: Stává se nám, že všechny služby sice fungují, jak mají, ale klient
je stále nespokojen, protože přišel náš technik neoholený. Technicky
je však vše v pořádku a běží tak, jak má. Zaměstnancům vysvětluje -
me, že je nutné, aby vypadali reprezentativně. A když se potom kli-
entů ptám, co jim na našich službách vadí, řeknou, že ne to, co je po-
dle smlouvy předmětem plnění, ale věci „lidského charakteru“. Mluvil
jsem nedávno s konkurencí – spojili se s úklidovou firmou. Tam je přístup
k zaměstnancům diametrálně odlišný než u technicky zaměřených fa-
cility management společností. Úklidové firmy se na výkonnost svých
zaměstnanců dívají stylem: Uklízíš? Tak máš práci. Když neuklízíš, tak
na ulici je spousta lidí, kteří jsou schopni to vzít za tebe. Problém spo-
jení těchto dvou firem spočíval v tom, že se najednou ta polovina spo-
lečnosti, která pod sebou měla úklidové služby, začala k technikům,
jejichž vyškolení a výchova stály nemalé úsilí, chovat stejně jako k uk lí -
zečkám. Pokud se tedy technik přišel zeptat, zda by nemohl dostat
přidáno 500 Kč, bylo mu řečeno, že tamhle jsou dveře. Nebyli totiž schopni
pochopit, že technik, jeho zaškolení a výuka stály mnoho sil a peněz.
MV: Myslím, že se nyní začnou na trhu odehrávat dvě věci: Firmy zač -
nou hledat a budovat své konkurenční výhody, což se dosud neděje.
Třeba na trhu úklidových firem v Americe firmy hledají, co mohou nabí-
zet klientům specifického. Myslím, že vedení společností si také zvolna za-
čnou uvědomovat, že je třeba zintenzivnit práci se zaměstnanci. V tomto
odvětví se pohybují desítky tisíc lidí, takže to bude velice náročný úkol.

AW: Zahraniční firmy, třeba japonské, mají zcela jiný přístup. Zamě-
stnanci si buď museli zvyknout, nebo odejít. Tady to je spíše o práci
s masou, nějakých pravidel…
MV: Nejprve je třeba zavést rutinu, jako je úsměv, upravený vzhled.
Navíc lidé v této oblasti služeb musejí najít nějakou motivaci, proč
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pracovat dobře a zrovna u dané společnosti. A to není jednoduché,
když současné tržní prostředí je vysoce konkurenční, Má nízké marže,
a proto se nemůžete spoléhat jen na finanční motivaci.
MN: Před krizí byl obrovský boom a stavělo se neuvěřitelným způso-
bem, byla nízká nezaměstnanost. V té době každá firma posilovala,
měla zakázky, FM firmy rostly, vznikaly nové, které v této oblasti vi-
děly svou příležitost. V té době bylo složitější najít správné lidi, těm
dobrým rostly mzdy a najít schopného managera, který by uměl ja-
zyky – a za rozumné peníze – bylo skoro nemožné. V Praze je i nyní
složité najít kvalitní zaměstnance, mimo Prahu je to trochu jiné, tam
si lidé více začínají vážit práce.
MV: Já bych trochu oponoval. Myslím, že nyní je vhodná příležitost
k tomu, aby se na zaměstnance začal vytvářet efektivní tlak. Lidé si
prostě začínají práce vážit i v Praze.
MN: Ano, s tím souhlasím.

AW: Dříve platilo, že nejdůležitější byl pan ředitel a hned po něm
paní uklízečka. Dnes se rozvíjí outsourcing. Kam se ubírají současné
trendy facility managementu? Jaké jsou výhody a nevýhody out-
sourcingu?
MV: Outsourcing je dobrý, ale jen za určitých okolností. Pokud je ur-
čitá oblast na okraji mého zájmu, pokud na ni nemám managerské
kapacity, prostě pokud se dané oblasti nejsem schopen věnovat, tak je
outsourcing krokem správným směrem. Pokud však jsem schopen se
jí věnovat, pak je outsourcing na zvážení. Jsou případy, kdy je lepší si
celé spektrum služeb dělat sám. Pokud mám kvalitní lidi, zdroje na roz-
voj dané činnosti, chci do ní investovat a dlouhodobě se jí zabývat i na
úrovni vedení společnosti, pak outsourcing není vhodným řešením.

AW: Směřujeme k otázce: Když si budu všechno dělat sám, tak proč
to nedělat i pro někoho dalšího? Jde především o náklady. Pokud se
mi ale díky outsourcingu sníží náklady, tak proč jej nevyužívat?
MV: Náklady se šetří tím, že existuje jasné rozhraní mezi dodavatelem
a odběratelem. Tím vznikne jasné ekonomické rozhraní, kde vidíte,
co vás to reálně stojí. Ve vlastní společnosti nikdy vztah nevyhrotíte
natolik, aby vám to přineslo úspory. A často nejste ani schopen identi-
fikovat úplné vlastní nákldy na danou činnost.
MN: Zákazníkovi outsourcing uvolní ruce. Manager je potom schopen
věnovat se něčemu jinému a rozjet se pořádně ve svém core businessu…

AW: Můžete definovat, která ze služeb FM je v současné době nej-
více poptávána? Objevil se u nás v uplynulých letech nějaký nový
obor, v němž je o služby FM větší zájem než dříve?
MN: Nedá se říci, že by přišlo něco nového. Napadá mě jediné, je to
záležitost posledních dvou let a ve spojení s ekonomickou krizí. Velká
část společností, a většinou jde o ty velké, je vázána příkazy shora.
Mají tabulková místa a nesmějí přijímat nové zaměstnance, ale přitom
lidi potřebují, takže je outsourcují a zaměstnají je přes jinou firmu. Je
to papírový přesun. Zaměstnat někoho nového je zakázáno, ale naku-
povat zaměstnance je povoleno. Objevují se přitom funkce, které by
mne nikdy nenapadly, např. řidiči firemních vozidel nebo knihovníci.

AW: Takže to bylo o lidech… Teď trochu z jiné strany: Mám objekt,
který spravuji a potřebuji jej využívat naplno. Takže „hot desky“,
které jsou v Americe běžné, budou více rozšířené i u nás?
MV: Nové kancelářské budovy jsou z hlediska facility managementu
velice sofistikovaný produkt. V průmyslu vzniká produkt, který jde
vlastně ještě dál. Facility management v průmyslu je napojený na vý-
robní procesy a dochází k propojování a předávání informací, kvalita-
tivních ukazatelů facility managementu i výroby. Prostě se procesy 
facility managementu propojují s výrobní částí. Na druhou stranu se
domníván, že rozlehlou dřímající oblastí z hlediska potenciální expan -

ze facility managementu jsou zóny vázané na stát. Hovořím o kultur-
ních zařízeních, nemocnicích apod. Pokud se podíváte, kolik nemovi-
tostí stát či kraje vlastní a jak se k nim jako vlastníci chovají, tak vám
někdy zůstává rozum stát. Když přijdete do okresního nebo krajského
města na náměstí, uvidíte galerii, kulturní dům nebo muzeum.
A každé toto městské nebo krajské zařízení má svého vlastního ředi-
tele. Jeden z nich může být kunsthistorik, druhý ekonom, třetí doktor
filozofie a každý z nich zodpovídá za provoz, údržbu a opravy svěřené
nemovitosti. Ti lidé tam byli vybráni pro svou odbornost a nelze po
nich ni oprávněně požadovat, aby byli odborníky na nemovitosti. Řeší
to každý po svém – a určitě jak nejlépe umí, ale to určitě není ten nej-
efektivnější způsob, jak se starat o majetek. A když si uvědomíte roz-
sah, v jakém se to odehrává, pak vás určitě napadne, kde by se daly
šetřit miliardy. 
MN: Když tam jsou lidé, kteří mají zkušenosti, jsou to většinou ti, kteří
je získali v době bývalého režimu. A celých dvacet let řídí své svěřené
objekty stejně.
MV: …nebo dotyčný člověk používá zkušenosti, které nabral, když si
stavěl vlastní rodinný domek.
MN: Když se nějaká státní nebo polostátní organizace rozhodne o out -
sourcingu těchto služeb, pak zjistíme, že tam existují neskutečné mož-
nosti úspor – v řádech až desítek procent.
MV: Myslím, že vztah mezi facility managementem a státem je dosud
naprosto nedoceněný. Souvisí to s rozdělením rozhodovacích kompe-
tencí a s metodikou. Podíváte-li se na soubor nemovitostí, které vlastní
stát, obce a kraje, a na to, jak se s nimi často zachází, tak rozhodně není
možné hovořit o tom, že vše funguje tak, jak by mělo.
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MN: Myslím, že jde i o to, jak tyto organizace fungují. Pracují většinou
na základě svých ročních rozpočtů. Co nevyčerpají v jednom účetním
období, o to se jim sníží příjem v následujícím roce. To vede zákonitě
k tomu, že se koncem roku dělají naprosto zbytečné věci. Prostě v je-
jich rozpočtu nesmí zůstat ani koruna nevyužitá. Celý rok se snaží
fungovat úsporně a normálně, ale na konci roku všechno do poslední
koruny utratí.
MV: Při plánování záležitostí kolem nemovitostí je třeba minimálně
střednědobý horizont. Když se podíváte třeba na současné diskuse ko-
lem dálnic, to je typická ukázka přístupu k nemovitostem. Není možné
budovat a starat se o nemovitosti a nevědět, co bude za půl roku. Život -
ní cyklus nemovitosti je na desetiletí.
MN: Z principu se nedá udělat delší vize budoucnosti než na čtyři roky.

AW: Existuje nějaká velká státní instituce, která využívá těchto ná-
strojů, jež jim facility management nabízí?
MV: Existují jednotlivé budovy, ale v porovnání s objemem všech stát-
ních objektů jde zatím o malou část.
MN: Nechci do toho zabředávat, ale před několika měsíci byl velký
tendr na ministerstvu zemědělství, které se snažilo všechny služby ne-
movitostem sloučit do jediného balíku. Bohužel musím říci, že za kaž-
dým státním tendrem vidím korupci. Existují tendry, na jejichž zadání
vypisované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se
stačilo podívat a bylo jasné, pro kterou společnost byly vypsány. Na-
příklad prověrky Národním bezpečnostním úřadem byly často použí -
vaným limitujícím faktorem. Pro nás nemělo vůbec cenu se do těchto
tendrů hlásit.

AW: Každý přece chce být něčím výjimečný. Tak prostě všechny za-
kázky, které spadají do nějaké kategorie, dostanou specializované
firmy. Proč to říkám? Protože vím, že mnoho FM firem se honosí
tím, že umí skoro vše, ale přitom to mají pouze napsané…
MV: Zde jsme se dotkli práce s tzv. kvalifikačními kritérii. Existují dva
extrémy. Jeden, když se soutěží pouze o cenu, druhý, kdy je samotná
soutěž tak přísná, že se do ní nepřihlásí nikdo. Vím, že existují státní
instituce, které používaly řadu kritérií. Bohužel byly často interpreto-
vány jako diskriminační, takže se rozhodly, že nakonec nebudou dá-
vat do výběrových řízení žádná kritéria a výběr bude záležet jen na
ceně. Ano, ale kam se tím podobné instituce dostaly? Dnes dostávají
zboží a služby, z nichž jsou nešťastné. Z pohledu zákona o zadávání
veřejných zakázek si jsou rovni ti, kteří odvádějí skvělou práci, i ti,
kteří šidí. To, že jednou státní zakázku ošidíte, nic neznamená. Klidně
můžete příště vyhrát zas. Tak proč to dělat poctivě? Tady vidím ná-
měty pro novelu zákona o zadávání veřejných zakázek.

AW: Jak se vyvíjejí trendy facility managementu? Jaké světlé zítřky
tuto oblast čekají?
MN: V posledních dvou až třech letech se udály věci, které zde v ČR
lokálně neovlivníme. Jsou zde velcí globální hráči a zákazníci, kteří
FM služby nakupují celosvětově nebo celoevropsky. Tam kde se rozho-
 duje mezi velkými hráči, kteří se o obrovskou zakázku porvou, nemají
místní šanci. Ti to posléze jen a pouze vykonávají. Podobných celo- 
evropských velkých zakázek není mnoho. Myslím, že tak jedna do roka.
MV: Myslím si, že bude docházet k větší specializaci firem. Dnes u nás
často platí, že firma spravující byty má jeden jediný produkt a snaží se
jím obsloužit panelákový byt i luxusní villa dům v centru Prahy. Mys-
lím, že postupně dojde k profilování jednotlivých produktů. Ve Skot-
sku jsem navštívil firmu, která ve 30 lidech obhospodařovala více než
10 000 bytů po celé Británii. Tyto byty byly určeny k pronájmu studen-
tům vysokých škol. Myslím, že i u nás se budou podobné trendy obje-
vovat, firmy se budou specializovat, dojde k větší diferenciaci cen.
Současný obecný produkt facility managementu není tak zřejmý a do-
mnívám se, že se dnes především odehrává válka o cenu, nikoli o kva-
litu. Máte kupříkladu postarší paní, která je doma a stará se o pět čin-
žovních domů. Její přímou konkurencí je firma se 400 zaměstnanci,
která spravuje tisíce bytů. Tato firma má účetní, technické specialisty,
daňové specialisty, právníky…A tyto dva subjekty spolu na trhu sou-
peří. Klient není schopen často poznat rozdíl ve službě, která se mu
nabízí. Postarší paní zakázku vyhraje, protože je příjemná a přijde za
klientem večer do bytu na kávu, ale neumí daně, nemá pojistku atd.
Trh není pro koncové klienty čitelný. Bude docházet k větší profilaci
produktů firem v oblasti FM a jejich cen. Dnes vyhraje společnost,
která si bude brát třeba 80 Kč za správu jednoho bytu. Ale podle mne
na trhu je místo i pro firmu, která si bere 300 Kč. Obě mají na trhu své
místo. Myslím, že je chyba v dodavatelích, protože nedovedou přesvěd-
čit klienta o tom, proč by měl za jejich služby platit víc.
MN: Byl bych rád, kdyby to fungovalo tak, jak jste řekl, ale ono to tak
bohužel nefunguje…
MV: Domnívám se, že chyba je i na straně dodavatelů, protože často
neumějí klientovi vysvětlit, proč by měl něco chtít a zaplatit za to urči-
tou cenu. Dodavatelé nejsou schopni se předvést, vzbudit v klientovi
chuť zaplatit víc. Navíc si myslím, že dojde ke koncentraci dodavatelů
– vznikají velké firmy. Vzniká tady první liga firem, které se v ročním
obratu dostaly přes miliardu. Je jich do deseti. Jsou firmy, které pri-
márně nevystupují jako FM firmy, ale mohou tyto služby na českém
trhu velmi rychle rozvinout. Typicky to jsou dcery velkých nadnárod-
ních společností, např. Aramark. Myslím, že facility management
v Čechách je oblast, která neunikne pozornosti zahraničních strategic-
kých investorů. Dochází zde k prodeji firem, které byly dlouhodobě
vlastněny a řízeny konkrétním člověkem nebo malým subjektem, do-
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chází k pohybu na trhu. Pohybují se zde veliké peníze, fondy. Za ně-
kterými společnostmi již dnes stojí silné kapitálové fondy nebo fi-
nanční investoři.

AW: Lze tedy očekávat nástup kapitálu i z jiných oblastí?
MN: Nové firmy budou vznikat. Především ty malé a dravé. Velcí
hráči budou spíše přicházet ze zahraničí. Znám například jednu vel-
kou firmu, která se snažila na FM trh v Čechách dlouhodobě vstoupit,
ale nedařilo se jí. Později koupila tři malé firmy a podařilo se.
MV: Jsou zde třeba firmy, které ve své vlastní zemi poskytují klasický
facility management, ale u nás rozvinuly jen určitý segment svých slu-
žeb. Díváme-li se na potenciál trhu jako takového, jsou zde společnosti,
jež dosahují obrat stovek milionů, některé i přes miliardu. V Praze je
to jinak, ale podíváte-li se do jakéhokoli velkého města, tam služby
FM kromě objektů síťových klientů nenajdete.
MN: Mimo Prahu, Brno, největší města a obchodní centra jsou to
především továrny. Všichni ostatní síťoví klienti, jako čerpací stanice,
jsou již rozebráni.
MV: Vidím zde obrovský potenciál, protože existuje mnoho nemovi-
tostí, které ještě o facility management ani nezavadily. Je to o změně
filozofie, generační obměně, přijdou noví lidé, nové myšlenky a si-
tuace se začne měnit. Rozhodně se nedá říci, že jsou obchodní příleži-
tosti vyčerpané. Nejsme podle mne ani v polovině toho, co by trh mohl
nabízet. Valná většina nemovitostí je sice obsluhována, ale ne odpoví-
dajícím způsobem. Jejich správa má pravidla, má řád, ale výsledek
není takový, jaký by mohl být – v mnoha z nich funguje tři až pět men-
ších dodavatelů, kteří se s tím perou, a přitom je můžete nahradit jed-
ním dodavatelem integrovaných FM služeb. Ten vnese do procesu jiné
myšlení, jiný pohled a zejména jasnou koncepci. Dnes to sice „nějak“
funguje, ale může to být mnohem lepší.

AW: Zdá se mi, jako by celý sektor facility managementu neměl
svého mluvčího. Nechci se dotýkat organizace IFMA, ale nějaká
osvěta typu „vždyť by se to mělo dělat takhle“ podle mého názoru
neexistuje. Mám pocit, že se pracuje formou zakázka od zakázky.
Výchova klientů je důležitá. Zdá se, že u nás je práce s klienty bě-
hem na dlouhou trať.
MV: Myslím, že je třeba se na celou problematiku dívat ve dvou rovi-
nách. Jednou z nich je samotná IFMA, kde se scházejí profesionálové
z oboru, vyměňují si zkušenosti, setkávají se. Ale pokud se tam potká
facility manager velkého podniku s facility managerem plaveckého
stadionu nebo telefonního operátora, pak spolu budují především od-
bornost své profese. Chybí tady profesní sdružení firem, které by re-
prezentovalo tento obor jako celek. Je nutné, aby tu existovala plat-
forma, například pro jednání se státem. Pokud půjdete na ministerstvo
se svou vlastní vizitkou, tak za tím bude viděn komerční zájem, a okam -
žitě jste skončil po prvním jednání…

AW: Často slýcháme Václava Matyáše ze Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví, který tvrdí, že je nutné bojovat. Ale komu říci totéž z po-
hledu facility managementu? Kdo by měl být tím, kdo naslouchá?
MV: Zde narážíme na metodiku státu, na zákon o veřejných zakáz-
kách. Novela tohoto zákona by byla užitečná. V současné chvíli ne-
existuje reprezentant oboru facility management, který by mohl být
partnerem státu.
MN: My se na státní správu nezaměřujeme. Jsme americká společnost
a nechceme být spojováni, byť náznakem, s jakýmkoli korupčním jed-
náním.

AW: Pojďme to shrnout. Pojďme si dát ještě poslední kolo. Jak je to
kupříkladu s úrovní trhu v porovnání se sousedními státy, jaké jsou
nové vlivy…

MV: V posledních 20 letech jsem měl možnost sledovat různé aspekty
trhu s těmito službami u nás i v zahraničí. Je mnoho věcí, které jsem
viděl, ale že bych z něčeho byl ohromený, se říci nedá. Věřím v české
lidi, věřím ve schopnost improvizace, kterou máme a která do této pro-
 fese prostě patří. Musíte být schopen reagovat na to, co se děje. Věřím
i na lokální specifika těchto služeb. V každé zemi se trh facility mana-
gementu vyvíjel odděleně. Není možné vzít jednu zemi a jako přes ko-
pírák přenést vedle. Mnoho firem se internacionalizuje. Nyní i firmy,
které začínaly jako malé na trhu v České republice, jsou dnes v Polsku,
na Balkáně nebo v Rusku. Trhy se propojují a rostou přes hranice.
MN: Nedávno jsem se bavil s jedním naším zákazníkem, který  se
z Česka přesunul za prací do Moskvy. Říká, že tam to teď vypadá jako
u nás před deseti lety.
MV: Je to příležitost k expanzi našich firem, protože ty tady mají klien -
ta, který je s nimi spokojen. Jednoho dne jim prostě řekne: Tak a teď
se mnou pojďte na Ukrajinu!

AW: Jeden můj známý říká, že v tomto segmentu chybí komunikace,
předávání zkušeností a snaha někam facility management posunovat.
MN: Nedávno jsem někomu vysvětloval, že naše společnost má pojist -
ku, kterou v případě potřeby použijeme. A klientovi jsem říkal, že po-
kud mu někdo někdy tvrdil, že pojistku nikdy nemusel použít, tak to
znamená, že dotyčný buď lže, nebo je na trhu jen rok. Velká firma, která
je na trhu několik let, pojistku proti škodě musela použít i několikrát.
MV: Měl bych jeden domácí úkol pro dodavatele. Chtěl bych, aby po-
přemýšleli o tom, jak nejlépe vysvětlit klientovi, kolik by měl za danou
službu platit a proč zrovna jim. Myslím, že dodavatelé neumějí zcela
vysvětlit, co vlastně jejich služba pro klienta znamená a co mu přináší,
v čem je jejich konkurenční výhoda proti jinému dodavateli atd. To se
logicky promítá i do hodnocení nabídek. A myslím, že by klient často
mohl zaplatit více a vyplatilo by se mu to…
MN: Uvedu příklad: Máme chladicí technologie. Odběratel má na vý-
běr. Ekonomičtější a dražší, nebo normální a levnější. Tento odběratel
staví dům, který chce za rok prodat. Jeho nezajímá, kolik bude stát
provoz, on se nezajímá o facility management budovy, protože nepo-
čítá s tím, že ji bude mít dlouho ve svém vlastnictví. Chce, aby cena
domu byla co nejnižší. Dají tam nekvalitní a nejlevnější technologii
a další krok bude na nájemcích, aby si zaplatili provoz domu, a na ma-
jiteli, aby to řešil. S něčím podobným se setkávám skoro na každém
kroku. Dokud do tohoto procesu nebudou zapojeny FM firmy, tak je-
jich zkušeností nebude možné využívat.

RED / FOTO: R. KEIL
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OUTSOURCING

Úspěšný outsourcing služeb
zajistí jen profesionál
Facility management zaznamenává bouřlivý vývoj již od svého vzniku, který se datuje do 70. let
minulého století. Facility management bývá nejčastěji spojován s administrativními budovami,
široké uplatnění však nachází i v průmyslových objektech.

Mnoho procesů, činností a služeb je součástí
chodu každé firmy, ačkoli zcela nesouvisejí
s klíčovými aktivitami. Přesto jsou nezbytné
pro její fungování. Často však představují ci-
telné nákladové zatížení. Nutnost snižování
režijních nákladů nutí vedení společností hle-
dat řešení, která neomezí objem činností
v oblasti podpůrných procesů. Stále větší po-
čet firem proto volí outsourcing služeb – za-
jišťuje určité činnosti či služby prostřednic-
tvím externích společností.

OUTSOURCING ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE
Outsourcing některých služeb volí firmy
především kvůli jejich profesionálnímu zajiš-
tění a také z finančních důvodů. Pro outsour-
cing často hovoří rovněž variabilní kapacita
a schopnost soustředit se na klíčové kompe-
tence tím, že se firma zbaví těch okrajových.
Úspěšné aktivní využití outsourcingu FM mů -
že přinést firmě snížení provozních nákladů
až o 30 % a snížení prostorových nároků až
o 40 %. Informace o FM jsou využitelné jako
strategický přehled pro plánování nebo pro
zpřesnění účetnictví a inventarizace, dále pro
rozdělení nájemného a odpisů, optimalizaci
prostředků i pro adresnost nákladů. Pro zajiš-
tění úspěšnosti outsourcingu služeb musí být
jeho implementací pověřena osoba, která do-
hlédne na kvalitu poskytované služby.

FACILITY MANAGER ZODPOVÍDÁ ZA
VÝKON SLUŽEB
Kdo je tím facility managerem a jaká je jeho
funkce? Podívejme se na něj nejdříve z po-
hledu příjemce služby. Odběratel služeb
vnímá facility managera jako člověka zodpo-
vědného za výkon služeb, jež jsou mu posky-
továny. Jako klíčová osoba mezi odběratelem
a dodavatelem musí splňovat důležitá krité-
ria. Mezi ně patří schopnost takticky přizpů-
sobovat provádění služeb. Podmínky posky-
tování se mohou změnit ze dne na den
a s nimi pochopitelně i požadavky klienta. To
vše vyžaduje velmi dobré komunikační a vy-
jednávací dovednosti. Pro facility managera
je výhodné, že nemusí ovládat všechny tech-
nické obory, jelikož za ním stojí společnost,

která disponuje experty v potřebných oblas-
tech. Může se proto plně věnovat řízení pod-
půrných činností a řešit klientova přání.
Z pohledu poskytovatele lze říci, že facility
manager je iniciátorem celého procesu out-
sourcingu a musí být způsobilý pro odpovída-
jící stupeň řízení. Je členem vedení, které od-
povídá za strategii podpůrných činností a řídí
ostatní úrovně. Musí zajišťovat optimální
a ekonomicky efektivní správu veškerého ma-
jetku a potřebných služeb ve firmě. Na úrovni
operativního řízení zajišťuje každodenní fun-
gování společnosti podle profesí, má na sta-
rosti provoz a údržbu nemovitostí, lidské
zdroje, funkci a provoz zařízení, posouzení
kvality a inovace apod.

SLUŽBY NA MÍRU
V současné době se manažeři stále rekrutují
z řad techniků, popř. provozních pracovníků,
kteří v oboru již nějakou dobu pracují, což
s sebou nese některé výhody, ale i značné po-
tíže. Každý klient potřebuje specifické služby
ušité přímo na míru. Na jednotlivé zakázky
proto musí dohlížet profesionál, který se vy-
zná v daném prostředí. Velkou výhodou je, že
se specializace FM začíná přednášet na vyso-
kých školách, ze kterých pak vycházejí při-
pravení odborníci. Pro poskytovatele FM je to
signál, že obor získává stále větší popularitu.
Dokonce i IFMA se zabývá vyhledáváním a pod -
porou talentů v této oblasti, jak dokazuje oce-
nění pro nejlepší studenty vysokých škol při
příležitosti Týdne facility managementu.

VÝKONNÍ ZAMĚSTNANCI VE FACILITY
MANAGEMENTU
V současné době je outsourcována malá část
trhu a mnozí pracovníci, kteří se starají
o správu budov, jsou v zaměstnaneckém po-
měru ke své domovské společnosti. Když ta-
ková firma začne využívat outsourcing FM,
lze výkonné pracovníky převést prostřednic-
tvím změny pracovněprávního vztahu k po-
skytovateli FM. Záleží však na klientově za-
měření a na zakázkách. V naprosté většině
průmyslových podniků naopak pracují zamě-
stnanci, kteří přicházejí od klientů.

KVALITU SLUŽEB POHLÍDÁ SLA A KPI
Není nijak snadné ověřit kvalitu odvedené
práce. K tomu je třeba nastavit fungující trans -
parentní kontrolní mechanismus. Firma po-
skytující FM disponuje vlastním kontrolním
odborem, který dohled nad kvalitou provádí.
A kontroluje se skutečně vše – od přítomnosti
pracovníka na pracovišti až po kvalitu jeho
práce. Nejčastější možností jsou hodnoticí
schůzky zakotvené ve smlouvě, jejichž opa-
 kování se odvíjí podle náročnosti klienta.
Dohled na kvalitu odvedené práce zajistí také
dotazníky, v nichž klient stanovuje své aktu-
ální priority a vyjadřuje spokojenost či nespo-
kojenost s dodanou prací. Trendem poslední
doby je snaha používat při hodnocení měři-
telné veličiny důmyslně propracovaného sys-
tému tzv. SLA a KPI.
Zkratka SLA (service level agreement) zatím
nemá český překlad. Představuje soubor smluv,
které definují, co odběratel očekává. Zároveň
se zde kvantifikují rizika plynoucí z neposkyt-
nutí služby ve sjednaném rozsahu. Na základě
dohodnutých parametrů se sestavují tzv. KPI
(key performance indicators) neboli klíčové vý-
konnostní ukazatele, které umožňují promít-
nutí úrovně kvality poskytované služby do způ-
sobu hodnocení. Každý ukazatel má v dohodě
určitou váhu a nedodržení úrovně kvality má
za následek sankci – např. ve formě slevy z fak-
turace ve výši určitého procenta z měsíčního
obratu služby. V praxi zástupce klienta zkon-
troluje uklízené místo a vyplní dotazník, který
konzultuje s dodavatelem služeb na pravidel-
ných schůzkách. Podle stanovených měřítek
hodnotí kvalitu dodané služby. Odměna je tak
stanovena spíše jako maximální strop.
Zaměstnanci v oblasti poskytování služeb jsou
se svým zákazníkem v přímém kontaktu.
Proto je důležité, aby v procesu poskytování
služeb byli motivováni k odvádění pracov-
ního výkonu v co nejvyšší kvalitě. Záleží tudíž
především na vedení organizace, které má pro
své zaměstnance vytvořit vhodné pracovní
a sociální prostředí.

JIŘÍ PODHOLA, ŘEDITEL DIVIZE OKIN FACILITY CZ,
OKIN GROUP, A. S.
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Projekt SIX – novinka
na VUT v Brně
Významný úspěch zaznamenala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně. Ministr školství podepsal rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci
Výzkumného centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). 

Dotace bude poskytnuta v rámci operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace, priorit -
ní osa Regionální VaV centra. Celkové výdaje
projektu činí 342 mil. Kč. Projekt má zejména
umožnit doplnění stávajících laboratoří ústa -
vů zakládajících SIX velmi drahými, špičkový -
mi přístroji. Díky nim bude možné posunout
stávající výzkum směrem k perspektivním ko-
munikačním systémům, s jejichž nasazením
do běžného provozu se počítá v horizontu ně-
kolika let.

POZORNOST KOMUNIKAČNÍM 
TECHNOLOGIÍM
Vedoucím projektu bude prof. dr. Ing. Zbyněk
Raida, z Ústavu radioelektroniky. Realizace
projektu byla zahájena 1. srpna 2010. S do-
končením výzkumné infrastruktury centra se
počítá v prosinci 2012 a v lednu následujícího
roku bude zahájena plná výzkumná činnost
centra. Ta bude zaměřena na komunikační
technologie pracující v perspektivních kmi-
točtových pásmech, na konvergenci komu -
nikačních a informačních systémů, na senzo-
rické sítě, multimédia a bezdrátové komuni-
kační systémy. Podle slov vedoucího projektu

se lidé setkávají s výsledky tohoto výzkumu
již nyní. Fakulta spolupracuje na vývoji antén
a navigačních systémů pro automobily, podílí
se na měření kvality mobilních sítí, zabývá se
problematikou akustických polí, pracuje na
multimediální interpretaci přenášených in-
formací apod.
„Pokud bude projekt SIX úspěšný, bude náš
podíl na zmíněném výzkumu stále větší,“ říká
prof. Raida. Nové výzkumné centrum se bude
věnovat např. vývoji speciálních typů sní-
mačů, které jsou schopny odhalit chemické
a biologické látky nebezpečné živým organis-
mům. Informaci o přítomnosti těchto nebez-
pečných látek senzory bezdrátově přenesou
do informačního centra, které přijme po-
třebná opatření. 

VÝZKUM PRO PRAXI
Výzkumné centrum SIX je společnou iniciati-
vou Ústavu radioelektroniky, Ústavu teleko-
munikací, Ústavu mikroelektroniky a Ústavu
fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikač-
ních technologií VUT v Brně. Centrum vznikne
ve stávajících prostorách zakládajících ús-
tavů. Celý projekt je zaměřen na spolupráci

s firmami, které se zabývají komunikačními,
informačními a senzorickými systémy. Port -
folio partnerských firem zahrnuje velké nad-
národní společnosti jako Volkswagen či T-
-Mobile, ale také malé firmy jako Barco či
DCom. 
Čím je projekt SIX výjimečný?  Jde o jediné
výzkumné centrum zaměřené na komuni-
kační technologie, které bylo finančně pod-
pořeno v rámci operačního programu Věda
a výzkum pro inovace. „Centrum SIX nechce
být výjimečné. Centrum SIX chce být uznáva-
ným výzkumným pracovištěm, spolupracují-
cím s ostatními evropskými centry a univerzi-
tami. Výzkumná infrastruktura je natolik
drahá, že každé centrum může svou aktivitou
pokrýt jen velmi úzkou oblast výzkumu. Jed-
notlivá centra a laboratoře své výzkumné in-
frastruktury proto sdílejí a na výzkumu spo-
lupracují. Ústavy zakládající SIX na evropské
spolupráci participují a centrum SIX jim
umožní tuto spolupráci prohloubit,“ tvrdí
prof. Raida.

RED
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Křest publikace FM GUIDE 2010, která jako
první mapuje trh FM na Slovensku, se usku-
tečnil letos v červnu v reprezentačních pro-
storách Slovenské obce architektů v centru
Bratislavy. Přítomní hosté, což byli především
zástupci společností zabývající se FM a samo -
zřejmě lidé spojení se Slovenskou asociací fa-
cility managementu (SAFM), si při této příle-
žitosti slavnostně připili. 
Publikace FM GUIDE 2010 je snahou o uce-
lený pohled na slovenský trh. Přináší základ ní
informace o většině společností, které se

v tomto segmentu trhu na Slovensku pohybují.
Čtenářům (a uživatelům) tak významně
ulehčí práci při hledání a nalézaní slovenských
firem, které nabízejí služby v oblasti správy
budov, optimalizace procesů nebo technologií.
Vydavatelství Wagner press, které akci pořá-
dalo spolu s autory FM GUIDE 2010, společ-
ností SwissTech, s. r. o., z České republiky tak
chce být nápomocno slovenským partnerům
při rozvoji jejich vlastního trhu. „Stejně jako
u nás i na Slovensku hledá facility manage-
ment svůj jednoduchý tvar. Právě publikace

FM GUIDE 2010 mu jej může pomoci vtisknout,“
řekl Arnošt Wagner, vydavatel časopisu Faci-
lity manager v České republice. S projevem
v průběhu společenského večera vystoupila
i prezidentka SAFM Ing. Viera Somorová. Při-
pomněla, že každý podobný počin lze hodno-
tit pozitivně a popřála publikaci FM GUIDE
2010 mnoho úspěchů i v dalších letech. 
Facility management na Slovensku se vyznačuje
velikou roztříštěností. Společnosti, které své
služby nabízejí, mnohokrát neznají své konku-
renty a celý obor je v očích mnoha laiků spojen
především s úklidem kanceláří nebo obchod-
ních ploch. Stejně jako v České republice i do
této oblasti pronikají zahraniční vlivy, které tento
zkreslený pohled mění. Ani na Slovensku už fa-
cility management Slovensku zdaleka není jen
o ostraze a úklidu objektů. Stále více do něj pro-
nikají technologie, úspory provozních energií
a optimalizace řízení i technologických procesů.
Od facility managera se očekává komplexní
přístup k problémům spojených s konkurencí,
nákladovými položkami, provozem a technolo-
giemi budov nebo s řízením lidských zdrojů.
S rostoucími nároky, rostou i požadavky na in-
formovanost. A právě FM GUIDE 2010 může být
jedním z prvních kroků tímto směrem. 

-RED-

PŘEDSTAVUJEME

FACILITY MANAGER 3/2010 29

FM GUIDE 2010: první krůčky…
První publikace mapující slovenský trh facility managementu je na světě. Slovenská asociace
facility managementu její vznik oceňuje a stala se také partnerem večera, na němž byla nová
publikace představena. Trh facility managementu se dynamicky rozvíjí a informovanost, co se
v této oblasti děje, je pro mnohé účastníky důležitá. Facility management se na Slovensku stává
svébytnou obchodní a společenskou disciplínou. 

Slavnostního křtu publikace FM Guide
2010 se v prostorách Balassova paláce
v Bratislavě účastnila Viera Somorová,
David Šamánek a Arnošt Wagner.
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Zelené budovy nejsou
jen o energiích

Jsou v módě, jsou sexy; kvalitně postavený český dům s vysokou pravděpodobností uspěje při
certifikačních zkouškách, které podle různých faktorů posuzují udržitelnost výstavby a provozu
takových budov. Budovy spotřebovávají – podle americké statistiky – až 70 % elektrické energie
a velké množství výrobků a služeb na daném území poskytovaných. Uvádí se známý příklad, že
obecně dostupné stavební ceníky obsahují až 80 % všech výrobků na trhu.

Zelené budovy (Green nebo Sustainable buildings) charakterizuje
mnohem hospodárnější využívání klíčových zdrojů, jako jsou energie,
voda, materiály a území, s minimalizací vlivu na okolí ve srovnání
s klasickými budovami. S lepším využíváním přirozeného světla,
s lepší kvalitou personalizovatelného vnitřního prostředí obvykle tyto
budovy zvyšují efektivitu a komfort prostředí, nepoškozují zdraví
svých obyvatel, bez ohledu na to, zda jde o pracovníka banky anebo
studenta školy. Nezanedbatelným faktorem posouzení „zelenosti“
stavby je i její umístění a návrh a flexibilita nabízející přístup zamě-
stnancům využívajícím veřejnou dopravu nebo jiný, v našich pomě-
rech doposud málo užívaný dopravní prostředek, např. bicykl. V tako-
vém případě však musí příslušná kancelářská budova disponovat
šatnou se sociálním zařízením, kde se zpocený cyklista může umýt
a „obléci do kravaty“. Pojem zelená budova není tedy možné zúžit
pouze na diskusi o energiích.

CERTIFIKACE PODLE RŮZNÝCH SYSTÉMŮ
Všechny certifikační metodiky užívané pro ověření „zelenosti“ (a po-
chopitelně i vydání příslušného certifikátu) konkrétní budovy jsou za-
loženy na jakémsi bodovém hodnocení různých faktorů prokazujících
nízkou energetickou spotřebu budovy, trvalou udržitelnost použitých
materiálů, šetrný způsob výstavby neohrožující okolí, lokalitu budovy
z hlediska její dostupnosti, šetrnost hospodaření se zdroji (voda, teplo,
chlad…), způsoby používané v budově k řízení pohody prostředí, li-
kvidaci odpadů a dalších ekologických hodnot. Způsoby posuzování
a certifikace „zelenosti“ budovy se mírně liší podle toho, zda pochá-

zejí z USA (LEED), Velké Británie (BREAM) či Německa (DGNB).
Existuje i tuzemský propracovaný systém certifikace pro české pod-
mínky SBTOOLS CZ, vyvíjený na ČVUT a provozovaný ve spolupráci
s TAZUS. 
Průměrná úspora energetické náročnosti zelené budovy ve srovnání
s budovou „nezelenou“ činí okolo 30 %. Počítáme-li s průměrnou
energetickou spotřebou přibližně 330 Kč/m2 /rok, pak jsme schopni
průměrně uspořit ročně asi 110 Kč/m2 při současných cenách v každé
zelené budově. Dlouhodobý trend ukazuje spíše rostoucí jednotkovou
cenu energií, takže se v budoucnu dá očekávat ještě výraznější úspora.
Postavit zelenou budovu je v průměru o 1 až 3 % dražší než „obyčej-
nou“, její provozní náklady jsou však až o 30 % nižší, dosahuje se v ní
vyššího nájem ného a její hodnota je v průměru po 10 letech provozu
o 17 % vyšší (podle údajů USGBC).

DOBRÝ NÁVRH ZÁKLADEM
Problematika zelených budov je komplexní interdisciplinární obor,
který vyžaduje spolupráci týmu specialistů ve všech fázích přípra vy,
realizace i užívání budovy. Bez kvalitního návrhu, umístění, situování
a rozvržení ploch, bez použití kvalitních, ekologických a trvanlivých
materiálů, nelze postavit budovu označovanou jako zelená. Návrh
ovlivňuje celkové zelené skóre největší měrou. Úspory, jichž lze do-
sáhnout vhodným přeuspořádáním ploch, nasazením technologií,
které vytvářejí a udržují tepelnou a světelnou pohodu, monitorují
a řídí pohodu prostředí, výměnou materiálů a konstrukčních prvků,
jsou zlomkem těch, jež lze ovlivnit dobrým návrhem.
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VYŠŠÍ SPOTŘEBA = VYŠŠÍ CENA
Jsme zvyklí si rozsvítit nebo pustit počítač bez ohledu na to, zda fouká
vítr, je dostatek vody v řece, či svítí slunce. Nenaučili jsme se elektric-
kou energii skladovat hospodárným způsobem a ztratili jsme vládu
nad zdroji energie (slovem „my“ je myšlena euro-americká civilizace).
Nejlepším způsobem snížení nákladů a zvýšení úspor spotřeby ener-
gií, které jsou alfou a omegou přežití euro-americké civilizace, je je-
jich efektivnější využívání ve všech oborech lidské činnosti. V principu
to znamená s nižší spotřebou provést více jednotek výkonu bez ohle -
du na to, zda jde o milion instrukcí ser veru v datovém centru nebo
zvýšení času optimální tepelné pohody vztažené na jednotku příkonu.
Při stavbě a užívání budov se spo třebuje přes 70 % energie. Aplikací
principů zelených budov a optimalizací technologií v nich používa-
ných jsme reálně schopni tuto spotřebu snížit o polovinu a to už stojí
za to. Jinou možnost pravděpodobně ani nemáme.

ENERGETICKÉ ÚSPORY
Zelená budova v převážné většině případů znamená úsporu provozních
nákladů, protože snižuje spotřebu energií použitím technologií, které
představují extra izolace, úspor nější a efektivnější hospodaření s vodou
(především teplou užitkovou), řízené a úspor né osvětlení využívající při-
rozené světlo apod. Monitoring a řízení komfortu prostředí nespočívá jen
ve smysluplných reakcích na změnu některých z charakteristik, které
jsme v budově schopni měřit a vyhodnocovat, ale také třeba v tom, že
jsme schopni „zaoblit“ extrémy při intenzitě spotřeby energie a rozložit ji
do času. Dnes hovoříme o úsporných a pasivních budovách, v plánu na
dohlednou dobu jsou budovy s vyrovnanou energetickou bilancí (2030).

ZDRAVĚJŠÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
Mnoho barev, přípravků k ošetření povrchů, lepidel, konzervačních pří-
pravků pro úpravu dřeva, koberců, tepelných a zvukových izolací a uc-
pávek obsahuje škodlivé chemikálie a kom ponenty. Náhradou za tyto to-
xické materiály lze použít jiné, které obsahují buď málo toxická či
dokonce přírodní barviva, lze použít nelepených koberců s přilnavostí,
která se vyrovná lepeným, používat dřevěný masiv mís to dřevotřísek
obsahujících formaldehyd. Použití sálavého zdroje, kdy zdrojem tepla
nejsou konvektory ohřívající vzduch, jehož prostřednictvím člověk
vnímá teplotu, ale kdy zdrojem tepelného sálání je podlaha, zeď či jiná
vyhřátá (či chlazená) část budovy, umožňuje vytápět prostory na nižší
teploty bez nucené cirkulace vzduchu, a přesto s vnímáním dostatečné
tepelné pohody. Přirozená výměna vzduchu bez nucené cirkulace je ne-
jen úsporná, ale navíc přispívá ke zvýšení kvality tepelné pohody. 

BEZPEČNOST A DELŠÍ ŽIVOTNOST
Mnoho „zelených“ materiálů má delší životnost než jejich konvenční ekvi-
valenty: Korková podlaha lépe vzdoruje vlhkosti a lépe odolává různým
poškozením daným změnou vlhkosti či teploty než např. podlaha z tvrdého
dřeva. Stěny zhotovené ze stavebnin z přírodních materiálů (tzv. rammed
earth walls) či jejich kombinace použité v sendvičových konstrukcích jsou
lépe odolné ohni, lépe vzdorují živočišným škůdcům (mravenci, termiti,
hmyz…). Podlahové krytiny či povrchy zhotovené z recyklovaných plastů
a dřevěného odpadu nevyžadují dodatečné složité úpravy. 

OCHRANA LESŮ A POMALU ROSTOUCÍHO DŘEVA
Výrobky z rychle rostoucích materiálů, jako jsou měkké dřeviny, pýr,
korek a koneckonců i sláma, lze dobře využít a představují další mo-
žnou cestu ekologizace staveb. Inženýrský přístup ke stavebnímu ře-
zivu umožňuje po užívat menší množství dostupného stavebního dřeva
k dosažení stejných rozponů a odolnosti vůči většímu zatížení. Plas-
tové části pro bednění či pažení vyrobené z recyklovaného plastu jsou
se také počítají mezi trvale udržitelné. A obnovené recyklované dřevo
použité jako stavební prvek se vykazuje krásou a patinou, již dodá

pouze věk. Je mnohdy dostupné v dřevinách a velikostech, které jsou
u nového stavebního dříví obtížně dosažitelné. 

OCHRANA VOD
Využití přirozené vegetace a rostlin lépe vzdo rujících suchu (a méně tráv-
níků) v exteriéru a snížení rychlosti odtoku konzervuje v teré nu vodu. Po-
rézní dlažba použitá na silnicích a stezkách pro pěších či cyklisty umožňuje
dešťové vodě, aby se vsákla, místo aby odtek la. Zadržování vody v přiroze-
ných poldrech, rybníčcích a dalších vodních plochách přispí vá k ochlazení
okolí. Metody upravující stupně eroze pomáhají předejít sedimentaci v to-
cích a využít přirozené schopnosti stability území. Opětné využití recyklo-
vané vody v technologiích domu chrání přírodní vodu a navíc dramaticky
snižuje účet za vodné a stočné. Bilan ce přirozeného koloběhu vodymá vý-
razný podíl na přirozeném ochlazování. Pomalý odtok vody a její přirozené
zadržování má z těchto důvodů výrazný podíl na teplotních bilancích.

NIŽŠÍ NÁROKY NA SPRÁVU, ÚDRŽBU A OPRAVY
Obklady, podlahy a povrchy zhotovené z plastu umožňují snadnější nebo
nulovou údržbu a ne ní třeba obnovovat jejich povrchy. Trvanlivé mate-
riály, jako jsou např. kámen, dlažba a břidlice vydrží déle, a proto vyžadují
obno vu a úklid méně často. Sofistikované čisticí technologie a prostředky
umožňují snižovat či zcela eliminovat zatížení nevhodnými či nebezpeč-
nými přísadami v některých čisticích prostředcích.

ODSTRANĚNÍ (SNÍŽENÍ) TEPELNÝCH MOSTŮ
Dům může být utěsněn vyspělými (trvale plastickými) tmely a pěna -
mi, které svými vlastnostmi překračují běžně používané výrobky ve
stavební praxi. Typicky jsou těsněny všechny otvory mezi stěnou
a okenními či dveřními rámy, dilatační spáry a tam, kde se dotýkají
vnitřní a vnější stěny zhotovené z různých materiálů. Jedním z pří-
kladů málo často používaného izolantu jsou tzv. zelené střechy.

ZDRAVĚJŠÍ OKOLÍ
Ornice bývá po dobu stavby shrnuta a uskladněna v deponii humusu
a při terénních úpravách je umístěna zpět. Tato kvalitní zemina zlepšuje
stav půdy a pomáhá ji udržovat v při rozeném a zdravém stavu. Prudké
zvýšení výměr zastavěné plochy a zpevněných ploch na úkor přirozeného
přírodního prostředí přispí vá ke zrychlení odtoku vody z krajiny a naru-
šuje její přirozený koloběh, který významně měrou přispívá k ochlazování
krajiny. Všech ny zelené stavby by proto měly vyvážit tuto nega tivní ten-
denci budováním umělých vodních ploch a vodotečí a dalšími opatře-
ními, které vodu zadrží a zpomalí její odtok, umožní vsako vání a vypařování
a v neposlední řadě poskytne útočiště vodním či obojživelným živočichům. 

SNÍŽENÁ ZÁVISLOST NA FOSILNÍCH PALIVECH A SNÍŽENÉ EMISE
Užití dostupných lokálních materiálů nejen snižuje náklady, šetří vynaložené
energie a sni žuje emise doprovázející dopravu ze vzdálených zdrojů. Po-
máhá také udržet v místě pracovní příležitosti a má přízni vý vliv na lokální
ekonomiku, jde-li o trvale udržitelné zdroje a technologie jejich dobývání. 

MÉNĚ ODPADŮ
Zelení stavitelé stavějící nové budovy a provádějící rekonstrukce recy-
klují vše, co lze jen trochu ekonomicky recyklovat, čímž minimalizují od-
pad vznikající při stavbě. Příkladem budiž stavební dřevo, bednicí desky,
beton, lepenka a obaly, v nichž se materiál dopravuje na stavbu. Stave-
niště musí třídit odpadový materiál a postarat se o jeho transport k dal-
šímu využití, nejlépe recyklaci. Tato průběžná činnost snižuje množství
dále nevyužitelného odpadu, který jinak hyzdí krajinu. Již při návrhu
a stavbě je třeba počítat s tím, že stavbu bude třeba jednou zbourat bez
toho, aby po sobě zanechala nepoužitelný odpad. 
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V říjnovém vydání časopisu FaCILITY Manager, 
připravujeme speciální inzertní přílohu věnovanou 
firmám poskytujícím služby facility managementu. 
Uzávěrka je 1. 10. 2010.

FaCILITY Manager 4–5/2010 
bude distribuován společně s časopisem Development news 
a na akcích v rámci Týdne facility managementu.

Využijte nabídky inzerce za zvýhodněných podmínek a kontaktujte 
obchodní oddělení vydavatelství Wagner Press, s. r. o.: 

• róbert Verner, rverner@wagner-press.cz, +420 739 773 269
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tÝdne facility managementU

8. 11. – 12. 11. 2010 v Praze hotelu Olympic
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