
F A C I L I T Y M
AN

AG
ER

N A Š Í M  C Í L E M  J E  B Ý T 
B L Í Ž E  Z Á K A Z N Í K Ů M .

D A N I E L  D I G O Ň , 
G E N E R Á L N Í  Ř E D I T E L 
A TA L I A N  C Z

2

2022                        

FM2_2022.indd   1 23.03.22   0:39



16.–17.5.22
HradecKrálové
Kongresové centrum Aldis

Konference zaměřená na digitalizaci veřejné správy a rozvoj e-governmentu

24.
ročník

2denní 
program

±2000
průměrná

návštěvnost

±150
přednášek

±80
prezentujících 

firem a institucí

Konference se bude věnovat zejména těmto tématům

  Záměry a plány v oblasti eGovernmentu pro aktuální 
volební období

  Institucionální a kompetenční změny v eGovernmentu – 
důvody a dopady

  Řízení a rozhodování na základě dat

  Digitální identita a její využití ve fyzickém světě

  Rozvoj komunikační infrastruktury

  Kybernetická bezpečnost a krizové řízení

  Elektronizace zdravotnictví a jeho role (nejen) při pandemii

  Efektivita a snižování nákladů

  Spisové služby a archivace digitálních dokumentů

  Digitalizace specifických oblastí veřejné správy

  Workshopy, panelové diskuse, příklady dobré praxe, 
populární soutěže

Další informace týkající se upřesněných okruhů témat 
a koncepce jednotlivých odborných bloků budou postupně 
zveřejňovány na www.isss.cz

pořadatel spolupořadatel spolupracují
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Milí čtenáři,

jaro je ideálním obdobím pro růst. Kvete příroda a nálada je všeobecně veselejší. 

Bereme to i jako příležitost pro osobní růst, pro nové výzvy. Velmi zajímavý pohled 

na touhu po vzdělání a učení přináší Ing. Anton Uhnák, předseda Česko-korejského 

výboru Hospodářské komory ČR, který nám umožní nahlédnout do jihokorejského 

vzdělávacího systému.

Pokud pracujete ve veřejném či soukromém sektoru a zabýváte se tzv. inte- 

ligentními řešeními, můžete své projekty přihlásit do soutěže Chytrá města. 

Hlavním cílem soutěže je identifikovat, zhodnotit a podpořit konkrétní projekt 

dlouhodobé strategie v rámci problematiky chytrých měst (smart city).

V jakém stavu jsou budovy v Česku? O tom ví hodně Radek Oliva ze společnosti 

Strabag PFS. Dozvíte se, jak na pasportizaci budov a zda je vůbec reálné, aby 

všechny budovy v ČR měly správně provedenou pasportizaci.

Každou firmu tvoří hlavně lidé. Společnost ATALIAN má celé nové vedení  

v čele s generálním ředitelem Danielem Digoněm, jehož jsme vyzpovídali. Jaké 

má cíle a jak se změny ve společnosti dotknou zákazníků?

S velkou radostí také oznamujeme konání první letošní akce. Konečně se 

můžeme potkat. Nenechte si ujít konferenci „Udržitelný rozvoj, digitalizace  

a robotizace – za vším je člověk“, kterou pořádá ČSPÚ v Liblicích ve dnech 

28. a 29. dubna.

Připravujeme pro vás další akce a těšíme se, že se budeme moci konečně 

potkat osobně.

Přeji klidné dny

Martina Kymrová

www.facilitymanager.cz

EDITORIAL
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Savills a společnost ARAM 
spravují Bořislavka 
Centrum

S účinností od února začala mezinárod-
ní realitní poradenská společnost Savills  
spravovat pražský kancelářský komplex 
Bořislavka Centrum; správu nákupní 
galerie v rámci komplexu bude zajišťo-
vat Active Retail Asset Management 
(ARAM). Objekt je rovněž od února 
ve vlastnictví ČS NEMOVITOSTNÍHO 
FONDU, obhospodařovaného REICO 
investiční společností České spořitel-
ny, a. s. Bořislavka Centrum, se nachází  
v Praze 6 na Evropské třídě. Sestává ze 
čtyř kancelářských budov třídy A o cel- 
kové pronajímatelné ploše 30 000 m2 

a téměř 10 000 m2 obchodních ploch 
s 60 obchodními jednotkami v přízemí 
a více než 4 000 m2 veřejných prostor. 
Kancelářské prostory jsou plně prona-
jaty a mezi jejich nájemce patří reno- 
mované společnosti. Projekt Bořislavka 
Centrum získal ocenění Best International 
Office Development 2019/2020 v rámci 
soutěže International Property Awards 
a certifikaci LEED Gold. Dále v rámci 
soutěže Best of Realty 2021 zvítězil v kate- 
gorii Nová administrativní centra a získal 
ocenění Environmentální projekt roku. 

Nová zelená úsporám 
pomáhá rodinným 
i bytovým domům

Ceny energií od loňského roku prudce 
rostou a spolu s tím i náklady na pro-
voz domů. Stále více se tak potvrzuje, 
že investice do energeticky úsporných 
řešení se vyplatí. Využít lze navíc stát-
ní dotace Nová zelená úsporám, která 
je dostupná pro soukromé a podnika-
telské účely i v letošním roce, a to nově 
i pro bytové domy, které byly dříve pod-
porovány z Integrovaného regionál-
ního operačního programu IROP. Nárok 
na dotaci tak mají fyzické i právnické 
osoby, stejně jako bytová družstva  
a společenství vlastníků jednotek. 
V rámci dotace jsou podporovány 
veškeré činnosti a systémy, které snižu-
jí energetickou náročnost domu. Mezi 
ně se tak řadí například zateplení,  
realizace fotovoltaických a solárních 
systémů, výměna či instalace nových 
účinnějších kotlů na vytápění či tepel-
ných čerpadel, zařízení na zadržování 
dešťové vody nebo systémy na využití 
odpadní vody. Program též nabízí pod-
poru na výstavbu nabíjecích stanic pro 
elektromobily či vybudování zelených 
střech a výsadbu zeleně.

Péče o vodohospodářskou 
infrastrukturu se 
vyplácí

V roce 2021 řešily Středočeské vodárny, a. s., 
množství poruch a havárií na provozo-
vané infrastruktuře. Jejich počet však proti 
předchozím létům poklesl. Středočeské 
vodárny, a. s., zajišťují provoz vodovodů  
v celkové délce 2 383 km a kanalizací v délce 
893 km. Pro obnovení plynulých dodávek 
vody bylo v loňském roce nutné opravit 625 
havárií na vodovodních sítích a v případě 
odvodu odpadních vod bylo odstraněno  
1 188 havárií na sítích kanalizačních. V obou 
případech jde o nižší počet než v letech 
předchozích. Pozitivně se tak projevuje úsilí 
vlastníka a provozovatele v oblasti údržby 
a obnovy vodohospodářské infrastruktu-
ry. Vlastnická společnost Vodárny Kladno 
– Mělník, a. s., investovala v roce 2021 do 
obnovy vodovodů a kanalizací 456 mil. Kč. 
Činnost provozovatele a investice vlastní-
ka se odrazily také v podílu nefakturované 
vody. Objem ztrát pitné vody se v porovná- 
ní s předchozím rokem podařilo snížit  
o 300 000 m3, což odpovídá spotřebě města 
Mělník za čtyři měsíce. Nepřetržitá aktivita 
v této oblasti vedla ke snížení podílu ztrát 
vody na pouhých 15,2 %.

Náklady na kyberkriminalitu jsou ve finančních službách vyšší než jinde

Řešení a potlačování kybernetických útoků stojí firmy v sektoru finančních služeb mnohem více než v jiných 
odvětvích a náklady na jejich potlačování stále rostou, uvádí zpráva společností Accenture a Ponemon Institute 
nazvaná „Unlocking the Value of Improved Cybersecurity Protection,“ (Uvědomování si hodnoty lepší ochrany ky-
berbezpečnosti). Zkoumá výdaje, které firmy stojí reakce na kyberútoky a používá metodiku výpočtu nákladů, která 
umožňuje meziroční srovnávání. Odhalila, že v sektoru finančních služeb se tyto průměrné náklady během posled-
ních tří let celosvětově zvýšily na částku 18,5 mil. USD, což je nejvíce ze všech sektorů zahrnutých do studie. Je to  
o 40 % více než průměr v ostatních odvětvích zahrnutých v průzkumu (13 mil. USD na firmu). Analýza se zaměřuje 
na přímé náklady těchto incidentů a nezahrnuje dlouhodobé náklady na nápravu. „Region střední Evropy závěry 
této studie plně reflektuje, společnosti investují do bezpečnostních technologií a služeb, ale neumějí vyhodnocovat 
reálný přínos ke snížení jejich expozice vůči informačním rizikům. I v našich zemích stále platí, že klíčovým prvkem 
zabezpečení jsou lidé – vlastní zaměstnanci, ale i pracovníci partnerů a dodavatelů. Prioritou by tak měly být inves-
tice do obrany proti hrozbám zneužívající zranitelnosti lidí,“ komentuje studii Jan Krob z Accenture Security.
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Datově řízený úklid je díky Tork Vision Cleaning snazší 
než dříve

Tork® nabízí vylepšený systém pro datově řízený úklid, který pomáhá  
úklidovým manažerům splnit zvýšené požadavky na efektivitu provozu, 
kvalitu úklidu a dodržování hygieny. Tork, značka společnosti Essity, před-
stavila v roce 2014 první průkopnický systém pro úklid založený na da- 
tech. V té době šlo o jedinečné inovativní řešení, jak pomoci správcům  
objektů a externím úklidovým firmám zvýšit efektivitu úklidu. Koronavi-
rová pandemie přinesla zvýšení požadavků na kvalitu úklidu, efektivitu 
práce a úroveň hygieny. Přechod na datově řízený úklid v tom může vý- 
znamně pomoci. Na základě zkušeností s datově řízeným systémem úklidu 
a zpětné vazbě od stovek spokojených zákazníků Tork představuje rozšíře-
nou nabídku nazvanou Tork Vision Cleaning. Díky digitalizaci úklidových sys-
témů mohou úklidoví manažeři využívat data v reálném čase, aby zjistili, kdy  
a kde je v jejich zařízeních potřeba uklidit, a mohli podle toho upravit  
úklidové protokoly. S ohledem na své potřeby a požadavky si zákazníci mo-
hou vybrat ze tří systémů úklidu založeného na datech. Tork Vision Clea- 
ning využívá počítadla vstupů a připojených zásobníků, čímž uklízečům  
a úklidovým manažerům poskytuje přístup k údajům o okamžitých potřebách 
v reálném čase. Více na www.tork.co.uk/services/solutions/vision-cleaning/.

5. 4. 2022  Olomouc
Výstaviště FLORA Olomouc
Wolkerova 17, Olomouc

12. 4. 2022  Praha
O2 Universum
Českomoravská 2345/17a, Praha 9

DEN MALÝCH OBCÍ

Předběžný program

MMR /  Nové cíle a přístupy v oblasti místního rozvoje, Podpora obcí z evropských i národních fondů
MŽP /  Projekty podporované MŽP a SFŽP – boj proti suchu, odpadové hospodářství

Elektromobilita a její dopady do života obcí – podporované projekty v obcích 
MF /  Hospodaření obcí, jejich  nancování a možné změny rozpočtového určení daní

Potenciál daně z nemovitých věcí
MV /  Aktivity MV ve vztahu k obcím a příprava komunálních voleb

Aktuální problémy veřejné správy, poznatky dozoru a kontroly

Registrujte se na www.denmalychobci.cz/registrace

POZOR! Změna termínů

Konference je skvělou příležitostí, jak získat aktuální informace zaměřené na efektivní správu obcí. Akce je určena všem, 
kdo se podílejí na řízení obcí, starostkám, starostům i jejich zástupcům. Info na www.denmalychobci.cz
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Naším cílem
je být blíže
zákazníkům

Společnost ATALIAN CZ s.r.o. je součástí francouzské skupiny ATALIAN 
(dříve TFN-GROUPE), která byla založena v roce 1944. Na českém trhu 

působí ATALIAN od roku 2008, po odkupu majoritního podílu 
ve společnosti JANA s.r.o.  

Od listopadu loňského roku má ATALIAN CZ 
nového generálního ředitele Daniela Digoně, 
jehož vyzpovídal časopis Facility Manager. 

Jaké cíle jste si stanovil ve své nové funkci?
Cílů máme více, ale ten hlavní – i můj osobní – je zaměřit se na 
kulturu firmy. Vytvářet prostředí, aby se u nás lidé cítili dobře  
a odcházeli z práce spokojení. Jsme firma, která poskytuje služ-
by, a služby jsou o lidech. Jedině v prostředí, kde se zaměstnan-
ci budou cítit dobře, budou moci poskytnout kvalitní službu, 
aby byl zákazník spokojený. A aby dělali nejen to, co je ne- 
zbytně nutně třeba, ale i krok navíc. Náš hlavní cíl - i celé  
skupiny - je růst. Já k tomu přidávám ještě profitabilní růst,  
protože růst za každou cenu nemusí být vždy efektivní.  
Chceme se zaměřit na získávání nových zákazníků, rozvoj 
služeb u těch stávajících, ale takovým způsobem, aby to mělo 
přidanou hodnotu pro klienta i pro nás. 

Ten soft cíl je velmi hezký. Jaké máte konkrétní nástro-
je nebo kroky, jak toho dosáhnout? Čím jste začali a jak 
budete pokračovat?
Stanovili jsme si tři hlavní oblasti, které se týkají firemní kultury: 
důvěra, spolupráce a disciplína. Důvěry je možné dosáhnout 
prostřednictvím transparentnosti. Pro nás to mj. znamená, že 
budeme se zaměstnanci komunikovat velice otevřeně o čem-
koli, co se děje. Tedy nejen o tom dobrém, ale i o tom špat-
ném. Mám zkušenost, že nejlepší je říkat věci na rovinu, tak 
jak to je, bez pohádek kolem. Druhá věc je kultura spolupráce,  
tj. vytvořit takové prostředí, aby si lidé vzájemně pomáhali.  
Ve velkých firmách se často stává, že oddělení jsou separovaná, 
existují mezi nimi bariéry. Provoz, obchod, finance – každý si 
hraje na svém písečku a nekomunikuje s ostatními. Naším 
cílem je vytvořit prostředí, kde spolu budou lidé komuniko-
vat otevřeně. Proto jsme zavedli systém porad, které se neko- 
nají jen v rámci jednotlivých oddělení, ale napříč všemi  
odděleními. Také je u nás velice důležitá oblast provozu  
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a obchodu. Obchod má na starosti 
získávání nových zákazníků a provoz 
stávající zákazníky nebo kontrakty. 
Tato oddělení mají někdy rozdílné  
zájmy, tyto dva světy se snažíme 
propojit, proto se minimálně jednou 
týdně bavíme o potenciálních obchod- 
ních příležitostech a snažíme najít spo- 
lečný cíl provozu i obchodu. A pak 
tam je ještě disciplína. To slovo samo  
o sobě je nepopulární, ale já jsem přes-
vědčen o tom, že jedině disciplína je to, 
co odlišuje úspěch od průměru. Naše 
služby nejsou o tom, že uděláte jednu 
velkou dobrou věc. Ale o tom, že děláte 
hodně malých věcí, které nejsou na 
první pohled vidět, ale děláte je každý 
den. A k tomu je potřeba disciplína. 

Jak se dají sdílet informace v tak 
velké firmě, jako je Atalian?
To je jedno z úskalí, která řešíme. Má- 
me přes 2 000 zaměstnanců, ale pouze 
300–400 e-mailových schránek, které 
využívají jen manažeři. Proto dostat 
informace ke všem zaměstnancům je 
poměrně složité. Snažíme se komu- 
nikovat se skupinou manažerů a žádá- 
me je, aby sdíleli informace dál. Kro-
mě toho jednou měsíčně pořádáme 
komunikační mítink pro skupinu, kte- 
rou jsme nazvali Top 50, tj. 50 zaměst-
nanců, kteří nejvíce ovlivňují chod 
firmy. A pak máme systém týdenních  
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Věřím, že všechny změny budou k lepšímu, měly svůj důvod, 
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podobě, i když naše odvětví není až 
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změn. Dotknou se nějak zákaz-
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zakázky by měl s klientem aktiv- 
ně komunikovat, scházet se s ním, 
zjišťovat, zda je spokojený, jestli má 
nějaké další požadavky, abychom 
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Částečně ano. Respektive se budeme snažit služby zkonsolidovat. 
Atalian historicky nabízel velice široké portfolio služeb, víceméně dě-
lal všechno. My se chceme soustředit hlavně na to, o čem si myslíme, 
že v tom můžeme být dobří. Když se mě ptají naši provozní manažeři 
a obchodníci, co vlastně budeme dělat, tak jim odpovídám: Položte si 
otázku, v čem můžete být nejlepší na světě. Člověk nemůže být nej- 
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,,
„Naším cílem 

je vytvořit 
prostředí, kde se 

zaměstnanci 
budou cítit 

dobře 
a odcházet 

z práce 
spokojení.“

Daniel Digoň
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které máme, si ponecháme a budeme je dále provozovat a roz-
víjet podle přání zákazníků. 

Náš rozhovor se odehrává poslední únorový den, kdy 
pokračuje konflikt na Ukrajině. Vím, že Atalian zaměst-
nává mnoho ukrajinských pracovníků. Jak to pociťujete 
ve firmě?
V první řadě určitě pociťujeme potřebu pomoct, protože 
mnoho našich pracovníků a spolupracovníků je ukrajinské 
národnosti. Proto hledáme cesty, jak našim zaměstnancům 
a jejich rodinám ulehčit situaci. Měli jsme kvůli tomu hned 
v pátek minulý týden mimořádnou poradu. Domluvili jsme 
se na krocích, jak můžeme a chceme pomoci. Pro uprchlíky 
nabízíme hmotnou pomoc a zaměstnání, asistenci po přícho-
du v rodném jazyce a mnozí zaměstnanci nabídli i ubytování. 
Z jedné krize jsme se bohužel přesunuli do další, protože 

poslední rok se řešily v krizovém režimu záležitosti ohledně  
covidu, ať to bylo testování zaměstnanců, nebo výpadky  
v důsledku karantény nebo izolace. Teď ze dne na den řešíme 
potenciální rizika na zakázkách, protože nevíme, co se bude 
dít dále a kam až budou růst ceny energií. 

Může tato krize nějak ovlivnit existující zakázky, pokud 
nastane absence pracovníků, mužů, kteří budou muset 
nastoupit do armády? Jak byste tuto situaci řešili?
Připravujeme různé plány a scénáře. 80 % našich pra-
covníků jsou ženy, takže tam velké riziko nehrozí. Máme 
ale i zakázky, které jsou postaveny vyloženě na těžší práci 
mužských pracovníků. Tam připravujeme varianty, jak to 
řešit. 

TEXT Martina Kymrová  FOTO Archiv Atalian CZ s.r.o.
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Podělila se s námi o své bohaté zkušenosti s  facility 
managementem, které nyní uplatňuje v náročné funkci 
odborné referentky v prostředí mezi špičkovými lékaři 
a vědci v nepřetržitém zdravotnickém provozu, do 
něhož se – jak sama říká: „Zamilovala na první pohled.“

Na samém začátku mi nedá, abych se nezeptal, jaká byla 
vaše cesta k facility managementu?
Moje první setkání s facility managementem bylo kdysi dávno, 
když ještě u nás facility management v podstatě neexistoval. 
Když mi bylo 25 let, pracovala jsem v OPBH na Jižním Městě 
jako technička, což znamenalo, že jsem se starala o tamní 
paneláky. Pak jsem dostala na starost přejímky nových pane- 
lových domů od investora, tehdy Výstavba hl. m. Prahy, takže 
jsem přebírala většinu bytů na Jižním Městě – západ.

Kam směřovala vaše kariéra?
Po druhé mateřské jsem krátce pracovala v  Kanceláři 
prezidenta republiky, kam jsem nastoupila v červenci 1990, 
a potom jsem působila v  bankovnictví. V  roce 2002 jsem 
se vrátila k  FM, který u nás právě začínal. Tehdy jsem na- 
stoupila do společnosti Skanska, která založila svou dceři-
nou společnost – Skanska Facility, s. r. o. Můj první projekt 
byl komplexní FM ve společnosti Otis Břeclav. Tady jsem 
vyhrála výběrové řízení a následně se podílela společně 
s týmem kolegů na zavedení komplexního integrovaného 
FM. Na ten projekt moc ráda vzpomínám, protože se po- 
vedl v době, kdy tady FM teprve začínal. V roce 2006 jsem 
ze společnosti Skanska odcházela a krátce nato ten projekt 
bohužel skončil.

Ilonu Štěpničkovou jsem navštívil v kanceláři v přízemí areálu Ústavu 
hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze, kterou sdílí se svým 
manželem. 

Zavedení BIM považuji  
za revoluční převrat

To ale nebyl jediný projekt, na kterém 
jste se podílela?
Nebyl. Mezitím jsem pracovala na pří- 
pravě projektu FM v  budově soudu Na 
Míčánkách, kterou Skanska postavila 
v  pražských Vršovicích, a rovněž jsem 
vyhrála výběrové řízení na úklidové služ-
by v IKEM. Bohužel jsem odmítla pracovat 
v  režimu, který Skanska Facility tenkrát 
prosazovala. Pak jsme se názorově roze- 
šli v  procesu implementace a já jsem ze 
společnosti odešla.

Další zkušenost byla v  tehdy vznika-
jícím luxusním bytovém komplexu na 
Žižkově…
Společnost Central Park Praha mne oslo- 
vila, když v  roce 2007 budovala tehdy 
nejluxusnější komplex 10 bytových věží 
s rezidenčním parkem v Praze na Žižkově. 
Tam se mi naskytla zajímavá příležitost být jako zástupce FM 
už u výstavby. Mohli jsme proto předkládat připomínky už 
na začátku projektu, aby bylo možné je v průběhu výstavby 
implementovat. V něčem se nám to podařilo, něco se naopak  
nepodařilo z  pohledu FM prosadit. Jako malý příklad bych  
uvedla, že jsme upozornili na to, že v celém areálu nejsou úkli- 
dové místnosti, takže vlastně žádné zázemí pro pracovníky 
úklidu včetně omezeného přístupu k nabíjecím stanicím pro 
úklidové stroje. Recepce byla sice velice reprezentativní, ale 
to bylo tak vše. Areál s 547 byty se po velkých problémech 
podařilo dokončit, nakonec byl celý prodán, takže to ve 
finále dopadlo dobře. 

V té době jste se už znala s Ondřejem Štrupem, největším 
propagátorem FM u nás?
My jsme se znali už dlouhá léta ze společnosti Skanska. Pra-
covala jsem pak ve společnosti M2C, tam jsem měla na staro-
sti objekty ze skupiny CPI Radovana Vítka. Celkem jich bylo 
87 po celé republice. Byl to neskutečný záběr, zahrnovalo 
to třeba objekty Penny, palác Archa, Quadrio, Českou po-
jišťovnu ve Spálené ulici, Vladislavku včetně divadla Ypsilon, 
řetězec Včela, což bylo asi 27 objektů – ty jsou nyní chudinky 
na rozpadnutí, pak ještě obchodní centra v  Brně, Ostravě, 
hotelový komplex v Ústí nad Labem nebo Family Centra na 
okraji měst. To jsou nákupní parky uspořádané do půlkruhu 
v různých okresních městech, např. v Berouně. V roce 2014 
do toho přišlo výběrové řízení na všechny továrny společnosti 
Siemens. V té době bylo M2C prioritně bezpečnostní agen-
tura, nikdo neměl s  FM příliš zkušeností, takže při stáva-
jícím zápřahu jsem začala připravovat i nabídku na všechny 
továrny Siemensu v  ČR. Byla to zakázka roku, na niž si 
brousili zuby tehdejší velcí hráči na trhu FM. M2C tehdy bylo 

v tomto segmentu outsiderem, nicméně jsme 
nakonec výběrové řízení vyhráli. Já jsem ale 
krátce na to odešla a nastoupila sem do ÚHKT.

Proč jste vyměnila privátní sektor za státní 
a jak jste změnu vnímala?
Stalo se to, že mě zatáhli za rukáv do ÚHKT na 
Karlově náměstí v Praze a já jsem si to tady od 
začátku velmi zamilovala. I když se přiznám, že 
pro člověka, který celý život pracuje v soukromé 
sféře, je příchod do státní sféry trochu šok. Jsou 
to prostě dva jiné světy. Pro mě to byla hlavně 
výzva v tom, že jsem viděla, že se v areálu bude 
hodně stavět a přestavovat, a to je z pohledu fa-
cility managera nesmírně zajímavá práce.

Jak se stalo, že to byla láska na první pohled?
Je to zajímavý komplex budov z  několika 
pohledů. Kdykoli někde přednáším nebo se 
účastním debat na téma FM, tak poslouchám 

a říkám si, že mám vlastně všechno. Protože tady jsou původ-
ní budovy památkově chráněné UNESCO, pak máme objekty 
ve výstavbě, objekty nové, objekty před rekonstrukcí, takže 
skutečně je to výzva ve všech ohledech. A já mám výzvy 
ráda. Nejde jenom o velké věci, ale například i o ty dílčí, kdy 
musíme uvolnit část prostor pro přestavbu, někam je přesu-
nout a pak je zase vrátit zpátky do původních rekonstruova- 
ných prostor. Je to strašně náročné, ale nesmírně zajímavé  
a mě to prostě baví. V ÚHKT jsem našla opravdu báječné lidi, 
vynikající lékaře, vynikající vědce, jichž si nesmírně vážím 
a je mi tu s nimi dobře. 

Nicméně vraťme se na začátek vašeho působení v ÚHKT.
Když jsem v  roce 2016 nastoupila, všechno se teprve při- 
pravovalo a bylo ve fázích projektové dokumentace. Běže-
lo to tak nějak setrvačností, která fungovala už desetiletí. 
Podílela jsem se s panem architektem Čermákem na přípravě 
zadávací dokumentace pro výběrová řízení na projekční 
práce. Pak vzniklo oddělení výstavby, do něhož jsem přešla. 
Zde jsem většinou pomáhala při přípravě výběrových řízení 
na generálního dodavatele stavby první etapy objektů D a A.  
Samozřejmě to nebyla jen moje práce, ale práce celého 
týmu oddělení veřejných zakázek. Je tu zavedený systém, 
kdy je stanoven garant veřejné zakázky, který vše připraví 
po odborné stránce. Pak je tu oddělení veřejných zakázek, 
které vše administruje tak, aby to bylo v souladu se zákonem 
a všechno bylo po formální stránce naprosto správně.

Mluvila jste o budovách A a D. Co si můžeme pod tímto 
označením představit?
Objekt A je památkově chráněná historická budova a ob-
jekt D je vlastně úplně nová skleněná budova, která nahra- 

V ÚHKT jsem 
našla opravdu 
báječné lidi, 

vynikající lékaře, 
vynikající vědce, 
jichž si nesmírně 
vážím a je mi tu 

s nimi dobře.
___________
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dila původní nízkou, již zbouranou. Vzhledem k  tomu, že 
spolupracuji s  IFMA CZ, s FM Institutem Ondřeje Štrupa, 
s  agenturou ČAS, říkala jsem si: „Dobře, když už budeme 
stavět nový dům, pojďme ho postavit tak, abychom měli 
dokumentaci skutečného provedení stavby v  BIM a pomoh- 
lo nám to při facility managementu.“ To se mi také podařilo 
prosadit. Do zadávací dokumentace na generálního doda-
vatele stavby jsme vložili přílohu, že projekt stavby bude ve 
3D a v BIM. 

To je dnes snem asi každého facility managera, ale zna- 
mená to, že je třeba mít osvíceného investora.
Vedení ÚHKT se tehdy zachovalo velice moderně a správně, že 
povolilo skoro až revoluční převrat. BIM se opravdu povedlo 
prosadit a vysoutěžit. Jenže když jsme začali mluvit s  doda-
vatelem stavby, tj. Zlín Stav a Geosan, tak se tvářili, že nějaký 
BIM tam sice je – „ale co my jako s tím?“ Nejdříve jsem dostala 
dvě doporučení, které jsem okamžitě zamítla. Až nakonec jsme 
schválili třetí společnost Kania. Se zástupci této společnosti  
Ing. arch. Ondřejem Šperlem a Ing. Martinem Řezáčem je 
vynikající spolupráce.

Bohužel se dosud často setkáváme s tím, že se o BIM hodně 
namluví, ale v samotném projektu se nakonec nepoužije, 
nebo jen „papírově“.
Přesně tak, spousta lidí o BIM jen mluví, protože je to moder- 
ní, ale je řada staveb, kde se to třeba i namaluje, ale pak se to 
v podstatě uloží do archivu a nepoužívá se. Jsem přesvědčená 
o tom – a jsem odhodlaná se o to zde opravdu zasadit, že se 
bude v našem areálu BIM používat. Myslím si, že už v této chvíli 
je model nastavený tak, že bude funkční.

Kolik lidí se v tak rozsáhlém areálu věnuje facility manage-
mentu?
Sekci facility managementu v ÚHKT řídí vedoucí provozního 
oddělení; já jsem ve funkci odborné referentky, jelikož státní 
správa nezná obor facility management. Můj manžel je ve-
doucím údržby a pracuje spolu se třemi údržbáři, dále máme 
oddělení ostrahy s  celkovým počtem pěti strážných, kteří je-
dou 24/7, a pod to spadá zároveň i úklid. Uklízeček je zhruba 
40, protože úklid je ve zdravotnickém zařízení pochopitelně 
specifický. A nesmím zapomenout ještě na dva elektrikáře.  
Vedoucí provozního oddělení má na starost kompletně vedení 
celého oddělení, ale co se týká staveb, metodiky, psaní pro-
vozních řádů, sestavení plánu a revizí, to připravuji já. Manžel 
má na starosti plán preventivní údržby.

Jak vidíte budoucnost areálu? Kdy se plánuje dokončení 
prací?
Nová budova by měla být zkolaudována velmi brzy, do dubna 
2022. Kolaudace první etapy historické budovy A se uskutečnila 
na začátku února v první etapě. Jedním z dalších kroků je druhá 

etapa rekonstrukce historické budovy A. Současně se čeká na 
povolení stavebního odboru kvůli rekonstrukci historické části 
objektu B.

Jak probíhají rekonstrukce objektu pod kontrolou UNESCO? 
V čem vnímáte rozdíl?
Má to bezesporu svá specifika, my máme v týmu Ing. arch. Vác- 
lava Čermáka a Ing. Moniku Procházkovou, kteří zajišťují engi-
neering, jednání na stavebních úřadech a zároveň i s památ-
káři. Myslím si, že na to, že jsou to chráněné budovy v  tak 
exponované části Prahy, probíhá jednání velice dobře. Oni 
to umějí.

Co bude v novém objektu D?
V podzemí se budou nacházet kryosklady a tzv. čisté prosto-
ry. Jsou to dvě různá pracoviště – v kryoskladech se ukládají 
krevní vzorky, v „čistých prostorech“ probíhá vědecká práce. 
V  další části bude veřejně přístupná lékárna, která bude 
sloužit i pro ústav. Dále jídelna, gastroprovoz a velká poslu- 
chárna, kde se budou pořádat vědecké semináře, jelikož 
ÚHKT navštěvují samozřejmě i studenti. Zároveň zde 
budou pracovny oddělení buněčné terapie pod vedením 
MUDr. Roberta Pytlíka, Ph. D.

Jaké etapy projektu jsou nyní rozpracovány?
V  plánu je, že po dokončení rekonstrukce druhé etapy ob-
jektu A a rekonstrukci objektu B bude zahájena rekonstrukce 
objektu E, který se zbourá, a budou zde postavena dvě pa-
tra podzemních garáží a nahoře se plánuje vědecký pavilon.  
Objekt C by měl být zvýšen o jedno patro. 

Co předcházelo práci v BIM?
Považuji za úžasné, že se mi zde povedlo BIM prosadit. 
Chápu, že primární tu je péče o pacienty. Ale osvícené ve-
dení mi bylo nakloněno a věřím, že se celý složitý projekt 
podaří dotáhnout do zdárného konce. Je zřejmé, že ve 
státní správě ještě ty zkušenosti zásadně chybějí. Už jen 
z toho důvodu to považuji za převratný moment z pohledu 
vedení.

Můžete být zároveň i vzorovou příkladovou studií pro 
ostatní zdravotnická zařízení?
Mám obavu, že se ostatní nemocnice do této fáze ještě nedo- 
staly. Co tuším, tak snad něco je u Apolináře v Praze, že tam  
zavádějí BIM ve stávajících budovách.

TEXT Arnošt Wagner FOTO Autor a ÚHKT

ÚHKT pravidelně prochází akreditačním proce-
sem českých i zahraničních auditorů. Tento proces 
pomáhá vytvořit maximálně kvalitní a bezpečné 
prostředí a tím dosahovat maximálních výsledků  
v poskytované péči.  

Akreditace: Certifikát kvality Joint Commission  
International (JCI), Akreditace JACIE. Společná 
akreditační komise ISCT-Europe & EBMT (JACIE) 
je jediným oficiálním akreditačním orgánem v Ev-
ropě pro oblast transplantací hematopoetických 
kmenových buněk a buněčné terapie. European 
federation for immunogenetics (EFI) je mezinárod-
ní odborná společnost, která si klade za cíl podpo-
ru rozvoje imunogenetiky v lékařství a výzkumu. 
Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná 
společnost (ČIA o.p.s.), je Národním akreditačním 
orgánem založeným vládou ČR, který poskytuje 
své služby v souladu s platnými právními předpisy 
ve všech oblastech akreditace státním i privátním 
subjektům. 

www.uhkt.cz
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Podílejte se na procesu tvorby 
a revize norem ISO, pokud máte 
tu možnost

Je předposledním prezidentem mezinárodní sekce 
FM konzultantů IFMA (FM Consulting Council – FMCC)  
a působí v představenstvech nebo výborech v rám-
ci sekcí IFMA O&M (provoz a údržba) H&S (bezpečnost  
a ochrana), AFE a studentské soutěže FM Pipeline Facili-
thon ve spojení se SkillsUSA. Jako autor a recenzent se 
podílí na zpracování mnoha norem ISO 41000 pro faci- 
lity management. Je vítězem ceny Kita Tuvesona v roce 
2017, kterou vyhlašuje FM Consulting Council IFMA, 
přičemž finanční odměnu využil ve spolupráci s kolegy 
na přizpůsobení softwarového modelu zralosti schop-
ností pro praktické použití ve FM.

Jak dlouho působíte v oblasti facility managementu?
Jako o facility manažerovi jsem o sobě začal uvažovat až 
po roce 2000. V té době ukončil činnost telekomunikační 
průmysl, kde jsem pracoval jako technický ředitel ve spo- 
lečnosti integrující námořní hlasovou a datovou komunikaci 
prostřednictvím rádia, telefonu a IP. Měl jsem čas a příleži-
tost si uvědomit, že většinu života jsem porůznu pracoval  
v oborech spojených s facility managementem.

Kdy a jak jste tuto profesi objevil?
Při hledání nového pracovního zaměření jsem v knihovně 
obchodní školy Tulane University našel publikaci IFMA. Nikdy 
jsem netušil, že taková profese existuje. Udělal jsem „hlubší 
ponor“ a nikdy jsem se už nevynořil! Tedy ve skutečnosti to 
bylo tak, že jsem si prostudoval webovou stránku IFMA, ze-
jména odbornost CFM (pozn. red.: osvědčení Certifikovaný 
facility manažer udělované asociací IFMA). Další den jsem 
se přihlásil jako student do pobočky IFMA v New Orleansu. 
Rozsah a hloubka FM mi vyhovovaly od první chvíle.

Jak byste popsal změnu facility managementu za dobu 
vašeho profesionálního působení v oboru? Jak se FM roz-
vinul?
FM se podle mne posunul směrem k využívání dat ve všech 
oblastech. Zároveň jsme se zlepšili v personální práci; 
očekáváme a vítáme kolegy různého věku, pohlaví, národ-
nostního i kulturního původu. Organizace ve výkonné sféře 
(vláda, nevládní organizace a instituce i komerční subjekty) 
předpokládají soulad FM se svou strategií, iniciativami a poli-
tikou. Vedoucí představitelé očekávají konkrétní a důsledné 

David Reynolds má tři desetiletí rozsáhlých 
zkušeností s implementací a řízením pro-
jektů a programů s dopadem na provoz  
a údržbu zařízení. Od roku 2002 se zamě- 
řuje výhradně na facility management;  
v roce 2004 získal osvědčení IFMA FMP  
a v roce 2014 CFM.
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vstupy v oblastech, jako je identifikace a podpora kritických 
obchodních funkcí, finanční a provozní rizika spojená s vy-
budovaným prostředím, komunikaci s ostatními odděleními 
a divizemi, udržitelnost životního prostředí a vztahy s ostat-
ními zúčastněnými.

Zaujal vás v poslední době nějaký zajímavý projekt, tech-
nologie, inovace či postupy ve FM, popř. nevšední spo-
lupráce mezi objednatelem a poskytovatelem FM služby?
To by byl příliš dlouhý výčet! Velice na mne zapůsobilo  
a vidím nadějně úsilí při sbližování BIM a CMMS v průběhu 
celého životního cyklu budovy. Jsem výrazně povzbuzen 
pokrokem při zadávání zakázek (např. zjednodušené  
RFI/RFP) a staveb (např. vytváření interaktivního designu). 
Použití nepříliš nákladné instrumentace založené na inter-
netu věcí (IoT) a nízkoenergetických bezdrátových sítí v kom-
binaci se systémovou analýzou a ovládacími prvky – dokonce 
i umělou inteligencí – shledávám jako velmi zajímavé díky 
zdokonalení postupů provozu a údržby (O&M) a ekonomiky. 

Optimalizace provozu a řízení budovy je mnohem realističtěj- 
ší než kdy dříve. Schopnost modelovat a experimentovat  
v rámci digitálního dvojčete objektu zároveň umožňuje simu-
lovat skutečné chování zařízení a prostor po instalaci.

U nás se hodně diskutuje o významu facility manažera pro 
jeho organizaci či firmu. Jak je u vás pozice a role facility 
manažera? Jaké je jeho obvyklé postavení v hierarchii ve-
dení společnosti?
USA mají stále nejvíce profesionálních členů v IFMA, ale facili-
ty manažeři nejsou obecně uznáváni natolik jako třeba učitelé, 
zdravotní sestry, lékaři, inženýři, šéfkuchaři, právníci nebo 
obchodní manažeři. Moje práce ve FM spočívala především 
v zásazích do projektů nebo programů, které primárně  
z pohledu zúčastněných stran nefungovaly odpovídajícím 
způsobem. Přes zjevně širokou škálu vykonávaných činností 
a získaných odborných certifikátů jsem v souvislosti se svou 
prací od stávajících či potenciálních klientů v menších organi-
zacích a podnicích mnohem častěji slýchal označení inženýr 

19. – 22. 4. 2022

24. Mezinárodní veletrh technických 
zařízení a technologií pro udržitelné stavitelství
  Energetické fórum
  Green Deal jako výzva pro TZB
  Festival instalatérského nářadí
  To a mnohem více…

www.aquatherm-praha.com
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nebo stavbyvedoucí či správce. Nicméně se zdá, že ve velkých 
organizacích či firmách napříč ekonomickými sektory jsou  
v USA facility manažeři již široce uznáváni.

Co pro FM znamenal poslední pandemický rok?
Téměř do všech povolání a profesi vnesla pandemie ne-
jistotu. To samozřejmě znamená možnosti, ale také pod-
nikatelské nejistoty v několika ohledech, co do nedostup-
nosti finančních prostředků, úrovně provozu a údržby, 
kapitálového plánování, počtů obyvatel či nájemců budov, 
zdraví a bezpečnosti.

Máte nějaké povědomí o FM v České republice či střední  
a východní Evropě?
My dva jsme spolu strávili léta v rámci programů a projek-
tů sekce FMCC. Spolupracoval jsem také s Martinem Vá-
clavíkem. Setkal jsem se a dopisoval jsem si – nebo mluvil –  
s dalšími lidmi i institucemi v České republice a někdy  
i v okolních státech. Blíž znám mnoho facility manažerů  
z Německa, Skandinávie a Velké Británie.

Jak jste vnímal odbornost facility manažerů z těchto zemí?
Moje vnímání kolegů v České republice a střední a východní 
Evropě je na úrovni znalostí, rozsahu činností i odbornosti 
srovnatelné s tím, co vidím kdekoli ve světě.

Co byste radil facility manažerům v České republice?
Řekl bych totéž, co říkám kolegům facility manažerům a stu-
dentům všude jinde. Vyniknout, být vidět, naučit se vše, co 
můžete v rámci FM odborností. Buďte obzvláště všímaví vůči 
obchodu a financím; nejen v zájmu zlepšení provozní ekono-
miky, ale buďte informovaným zdrojem při strategickém 
plánování, řízení rizik a při správě nefinančních aktiv, jako je 
kapitálové vybavení. Seznamte se s vývojem norem ISO pro 
správu budov (řada 41000) a správu majetku (řada 55000). Ty 
(a několik dalších skupin norem) mají velmi pozitivní přínos 
pro organizace, které vlastní budovy nebo je spravují. Pokud 
se naskytne příležitost, podílejte se na procesu tvorby a re-
vize norem ISO ve své zemi, pokud tu možnost máte. Udělej- 
te všechno pro to, abyste měli vyvážené výsledky finanční, 
environmentální i sociální v zájmu firem či organizací, jimž 
FM slouží. Dovednosti jsou významným prvkem v životě nás 
všech. Oceňujte, respektujte a často se těšte z různorodosti  
lidí, s nimiž budete pracovat ať už jako kolegové, klienti, ná-
jemci, poradci, úředníci, prodejci a kdokoli další, s kým se 
setkáte. Rozlišujte jejich názory a pracujte s nimi.

Máte nějaké životní krédo?
Nevím, jestli se mě na to někdo někdy zeptal, ale tady je: 
Přinášejte uvážlivě to nejlepší, co můžete, při službě druhým, 
kteří jsou na vás závislí.

TEXT Ondřej Štrup, IFMA Fellow FOTO Archiv Davida Reynoldse, Depositphotos
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Díky zavedení nové stupnice značení se uvolnilo místo v nej- 
vyšší energetické třídě A, která je nově určena jen pro ty ener-
geticky nejúspornější výrobky. Na počátku změny v podstatě 
neexistoval model, který by třídu A splňoval, což výrazně 
motivovalo výrobce k vývoji úspornějších výrobků. Nyní jsou 
na trhu už i modely ve třídách A a B pro chladničky, pračky  
a světelné zdroje. 

Nyní pouze nové štítky 

Chladničky, mrazničky, pračky, myčky na nádobí nebo televizory 
a monitory, v jejichž případě došlo před rokem ke změně štítků, 
již nelze prodávat se starými štítky, které mnohdy obsahovaly 
označení třídy doplněné několika plusy. Ty byly velmi nepře-
hledné, například A+++ apod. Toto označení již není možné ani  
v případě doprodejů starších typů výrobků. 

Ověřenou pomůckou je také QR kód, jehož prostřednictvím 
je možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která 
umožňuje snazší porovnání výrobků. Spotřeba energie výrobků je 
nově uvedena na zvýrazněném místě uprostřed štítku. 

Ceny energie rostou 

Aktuálně rostoucí ceny energie podle organizace SEVEn (The 
Energy Efficiency Center) samozřejmě zvyšují i potenciál úspor 
energie a při výběru nového modelu spotřebiče je proto o to 
důležitější snažit se vyhledat energeticky úsporný model. „Správ-
nost zavedení nové stupnice a nových štítků se nám záhy potvr-
dila nástupem nových produktů s výrazně nižší spotřebou, které 
spotřebitelům snižují náklady na energie a jsou zároveň jedním 
z nástrojů k zajištění energetické nezávislosti,“ vysvětluje ředitel 
SEVEn Juraj Krivošík. 

„Přechod na nové štítky splnil svůj záměr. Systém je pro 
spotřebitele přehlednější a výrobce motivuje k uvádění šetrněj- 
ších produktů. Úspornější spotřebiče jsou navíc střednědobým 

nástrojem, jak eliminovat dopad vysokých cen energií a bojo-
vat s energetickou chudobou,“ říká náměstek ministra průmyslu  
a obchodu René Neděla. Od 1. září loňského roku došlo následně 
k podobné změně štítkování světelných zdrojů. V této kategorii 
ještě doprodeje možné jsou, ale například v internetových obcho- 
dech se i u nich již musí zobrazovat pouze nové štítky. 

Na řadě jsou další spotřebiče 

Pro další kategorie výrobků, které také mají energetický štítek, se 
aktualizace a sjednocení připravuje. Nebude to ale nyní v roce 
2022. Týká se to například sušiček prádla, digestoří, trub, klima-
tizací a ohřívačů vody a kotlů. Nově se také pracuje na návrhu 
energetických štítků pro mobilní telefony a tablety. „Energetický 
štítek po obsahové stránce vystavují výrobci. Ti mají zodpověd-
nost za obsah dat na něm uvedených. Prodejci mají povinnost  
energetické štítky zákazníkům vystavit tak, aby se mohli na zá- 
kladě dat na štítku rozhodovat o tom, jaký spotřebič zakoupí. 
Konkrétní pravidla se vztahuji třeba i na katalogy, reklamy a další 
propagaci výrobků,“ dodává Radek Hacaperka, generální ředitel 
sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ. 
Správnost všech údajů na energetickém štítku a jeho dostupnost 
v prodejní síti kontroluje dozorový orgán, který je v každé členské 
zemi EU. V ČR je to Státní energetická inspekce.  

Společné aktivity 

V rámci společných aktivit projektu LABEL 2020 jeho účastníci 
mimo jiné organizují propagaci energetických štítků. Jsou to 
například informační aktivity pro koncové spotřebitele, komuni- 
kace s prodejci a výrobci o správném štítkování, monitoring stavu 
štítkování v prodejnách. V rámci jiných projektů i testování výrob-
ků za účelem kontroly správnosti údajů na štítcích. 
Bližší informace o novém energetickém štítkování: www.label2020.cz

TEXT SEVEn Energy

Nové energetické štítky na velkých bílých spotřebičích 
a televizorech fungují v Česku a v celé EU už přesně 
jeden rok. Úspěšně pomáhají spotřebitelům šetřit 
náklady na provoz a energii. 
 

Nové energetické 
štítky už rok šetří energii 
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Nejnovější trendy zeleně 
podle M2C 
Zeleň je pro většinu z nás ve městech nedostatkovým zbožím. Lidé vyhledávají 
stále častěji zelené zóny v parcích, ve vnitroblocích obytných domů, ale stále 
více i v kancelářských budovách. 
 

Ve venkovním prostředí či na terasách vznikají zelené rela- 
xační zóny, kam v průběhu pracovního dne přicházejí zaměst-
nanci načerpat síly. V období obrovské konkurence a boje  
o zaměstnance se tak firmy v zelených benefitech doslova 
předhánějí a chtějí si přenést kus přírody k sobě do „baráku“.  

Hlad po zeleni

Útěk k zeleným plochám je do jisté míry dán i dnešní uspě- 
chanou dobou. „Z mého pohledu lidé málo chodí ven do příro-
dy. Doba je hektická, člověk je od rána do večera v práci a nemá 
čas zajet ven do přírody,“ říká Tomáš Kováčik, specialista M2C na 
údržbu zeleně, a jako příklad uvádí: „V současnosti převažuje tu- 
ristika v obchodních centrech. Mají tam dětské koutky s bohatou 
interiérovou zelení. Rodiče mohou dát dítě doslova do krásné 
přírody pod střechou a v klidu si nakoupit.“ Není to opravdová 
příroda, ale jak již bylo řečeno, žijeme v hektické době.

Environmentální projekty mají zelenou

Mnoho firem je zaměřeno na ekologii. Je to dáno snahou 
chránit a nepoškozovat životní prostředí, a proto jsou v kurzu 
environmentální projekty. Některé velké závody se snaží bu-

dovat plochy upravené a navržené tak, aby tam byly včely, za-
jíci, hmyzí hotely, prostě doslova přírodní biotop. Trendem je 
mít rovněž na určitém procentu plochy luční trávu vytvářející 
přirozené prostředí hmyzu, včelám či ptactvu.

„Pokud nás o to klient požádá, dokážeme to udělat. Ně- 
kteří z nich nás třeba v této souvislosti žádají o vybudování 
ploch s ptačími budkami, vysetí vhodného osiva, lučních 
trav a o následnou údržbu,“ říká Tomáš Kováčik. A dodává: 
„Klienta upozorníme na způsob údržby, četnost sečení trávy 
s ohledem na ptactvo, včelstvo apod. Klienti někdy požadují 
volbu travin, rostlin a stromů na místech, která pro to nejsou 
vhodná. Na nás pak je, abychom jim vysvětlili a zdůvodnili, 
proč to tak nejde.“

Profesionální stroje

M2C se specializuje na profesionální údržbu zeleně. Používá 
např. stroj značky VENTRAC, který patří k nejlepším v daném 
oboru a v České republice jej má pouze pár firem. Lze jej 
využít takřka na všechno a má výbornou svahovou dostup-
nost. Je to stroj pro komplexní celoroční údržbu od sekání 
trávy přes odstraňování listí z travnatých ploch, ořezávání 
okrajů trávníků, odstraňování drnů nebo zkracování živých 
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plotů až po přípravu půdy, využití jako fréza, kartáč či sněhová 
fréza. Celoroční využitelnost je z pohledu zaměření firmy ve-
lice důležitá. 

V M2C používají také rotační sekačku na vzduchovém 
polštáři vhodnou pro sekání těžko dostupných strmých svahů.

M2C navázala spolupráci se společností ITTEC s. r. o., která 
se dlouhodobě zabývá poradenstvím, servisem a prodejem 
profesionální techniky renomovaných značek pro údržbu 
zelených ploch, závlahových systémů a osvětlovací techniky. 
Na trhu je tato firma vysoce hodnocena díky své profesio- 
nalitě.

Trendy v oblasti zeleně

Hlavním trendem v projektování zeleně v interiérech i exte- 
riérech  je důraz na maximální jednoduchost údržby a stylový 
minimalismus.

Mezi hlavní trendy patří mj. zelené střechy. Jejich obliba stále 
roste, neboť mnozí lidé pochopili, že tyto střechy fungují jako 
přírodní klimatizace a v horkých dnech dokážou snížit teplo-
tu až o 8 °C. Princip zelených ploch spočívá v odpařování vody 
uložené ve vegetační střeše a v odebíraní tepla z okolí. Tudíž se 
okolí díky odpařování vody ochlazuje. 

Příbuzné jsou i zelené fasády, které fungují na stejném prin-
cipu ochlazování vzduchu jako zelené střechy. 

Trendy v pokojových rostlinách

Kokedama
Tímto názvem se označuje tradiční japonský způsob 
pěstování rostlin. Do češtiny lze kokedamu přeložit jako 
„koule ze zeminy obalená mechem“. Tento způsob je snad- 
nější alternativou ke známějším bonsajím. Kokedamy je 
možné zavěsit v interiéru. Dá se tedy hovořit o moderní, 
umělecké formě, která neobvyklým způsobem prezentuje 
rostliny. Také v českých interiérech si kokedama postupně  
nachází své místo. Co se týká četnosti zálivky, záleží na kon- 
krétním druhu rostliny.

Řasokoule
Jde o vzácný druh vodní řasy. Její domovinou je severní polo- 
koule, kde se přirozeně vyskytuje. Řasokoule je vodní rostlina, 
která se skládá ze spousty řasových vláken, které ji drží pohro-
madě. Roste většinou dokulata. Nejlépe se jí daří ve skleněných 
nádobách, kam může přirozeně dopadat denní světlo. Řadí se 
mezi jedny z nejméně náročných rostlin na planetě. K životu jí 
stačí jen vyměňování vody a světlo. Proto jsou výborné např. 
do kanceláří, kde díky svému neobyčejnému vzhledu lichotí 
každému oku. 

Zavěšené tilandsie
Tilandsie jsou rostliny, které nebudou potřebovat moc vaší po-
zornosti. Jsou velmi nenáročné. Stačí jim jen občas mírná zálivka
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nebo rosení a můžete je nechat žít vlastním životem. Původem 
jsou tyto rostliny z Jižní Ameriky. Lze je pěstovat v závěsných 
nádobách, které působí velmi vzdušně a moderně. 

Makramé neboli vyplétané květináče
Jde o velmi populární a moderní techniku vyplétaní květináčů, 
do nichž se vkládají pokojové rostliny. Jednotlivé provázky se 
splétají v uzlíky, na které lze přidávat např. korálky. Tato technika 
byla oblíbená v 70. letech, nyní se vrací mezi trendy a můžeme se 
s ní setkávat v moderních interiérech.

Hmyzí hotely
Každý rok ve světě zmizí 2,5 % z celkového objemu hmyzu. 
Pokud by úbytek hmyzích druhů stále pokračoval stejným tem-
pem, do 100 let by hmyz úplně vyhynul. K jeho zániku dochází 
v důsledku zemědělství a používání chemických pesticidů, které 
hmyz hubí. Proto si lze všimnout, že z luk a hájů zmizelo velké 
množství motýlů, včel, čmeláků i pestřenek. 
Proto se zakládají tzv. hmyzí hotely nebo domečky pro brouky. 
Hmyzí hotely poskytnou broukům důležité přístřeší, ochranu 
před zimou i deštěm. Také jim nabídne poklidné místo, kam  
mohou naklást vajíčka, z nichž se vyvinou larvy a postupem 
času noví jedinci. Hotel pro hmyz vypadá jako domeček či  
budka o několika patrech. Do jednotlivých pater se rozmístí 
polínka z tvrdého dřeva s malými otvory, v nichž se může hmyz 
uhnízdit. Pro stavbu hmyzího hotelu lze využít bambus, slámu, 
suchou trávu, mech, šišky atd. Každé patro bývá z jiného mate- 
riálu a různě velké. Domeček by měl být situován na klidné  
a suché místo. 

Vizualizace a řešení M2C na míru

„Klientovi dokážeme nabídnout řešení na míru,“ říká Tomáš 
Kováčik. Dále upřesňuje: „Navrhujeme koncept a staráme se  
o údržbu jeho zelených ploch. Zaměřujeme se ale i na obchod-
ní a byznys centra, kde zajišťujeme údržbu, závlahu a víceméně 
celý servis. Mezi naše klienty, kterým poskytujeme dlouhodobě 
služby úpravy zeleně, patří i společnosti T-Mobile, ASPIRA Busi-
ness Centre, Toyota Kolín a Mondi Štětí.“
Podle Tomáše Kováčika je důležité respektovat představu klien-
ta: „Čím více informací máme, tím samozřejmě lépe. Můžeme je 
totiž promítnout přímo do návrhu 3D vizualizace a touto for-
mou klientovi prezentovat podobu projektu po jeho realizaci. 
Vždy vycházíme z jeho zadání, popřípadě hledáme společně 
vhodné řešení, protože ne všechny požadavky je možné nebo 
vhodné realizovat. Například v Toyotě Kolín nás požádali o vy-
setí okrasných záhonů. Navrhli jsme jim výsadbu tak, aby kore-
spondovala s tradičním zahradním stylem krajiny, odkud značka 
Toyota pochází. Z kombinace výsadby byli nadšeni. Vždy je tře-
ba vědět, co se klientovi líbí a co má rád. Následně mu pošleme  
k vyjádření návrh vizualizace. Po odsouhlasení následuje návrh 
cenové nabídky a poté realizace.“
Pro vytvoření dobrého návrhu je zásadní zadání klienta, osobní 
konzultace, obhlídka charakteru místa, budovy a okolí, zda jde 
o exteriér nebo interiér apod. Dále je třeba znát, kde se nachází 
připojení na vodu, jakým způsobem se bude zavlažovat, jaká 
bude četnost údržby, zda se bude trávník sekat či nikoli, zda je 
tam stín, polostín, nebo zda jde o suché stanoviště. Tomu všemu 
je třeba přizpůsobit skladbu a charakter výsadby rostlin a trav. 
Aspektů je dlouhá řada…
„Většina klientů dá na naše doporučení. Je naším úkolem klienta  
přesvědčit a zdůvodnit navrhované řešení tak, aby konečný 
výsledek byl v harmonií s přírodou, splnil daný účel a vedl ke 
spokojenosti klienta,“ uzavírá Tomáš Kováčik.

TEXT Red. FOTO Archiv M2C 
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Anglicko-český měsíčník DEVELOPMENT NEWS 
přináší odborný pohled na témata: 
n Aktivity na realitním trhu
n Města ČR – rozvoj, změny, strategie, příležitosti 
 pro investory
n Města budoucnosti a chytré technologie
n Brownfieldy
n Stavebnictví – progresivní technologie, 
 analýzy, cenová situace
n Nové bytové, administrativní, obchodní 
 či průmyslové projekty
n Profily developerských společností a osobností
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Zajímavé rozhovory, 
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městské projekty, 
trendy v oblasti vývoje 
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zelené stavby.
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Kärcher nabízí řadu produktů 
na bateriový pohon
Bateriový pohon je trendem současnosti a získává si stále větší oblibu v různých 
oblastech použití. Společnost Kärcher, která nabízí bateriové produkty ve svém 
portfoliu více než 30 let, disponuje také širokou nabídkou aku techniky určené 
pro profesionální úklid či údržbu a úpravu zeleně.

Kdo se rozhodne používat bateriovou techniku, má 
dnes již velký výběr v oblasti produktů pro dům  
a zahradu v řadě Kärcher Home & Garden. S baterio-
vým programem Kärcher Battery Power+, výhradně 
připraveným pro potřeby profesionálů, lze vybírat 
mezi produkty určenými pro profesionální úklid či 
údržbu a úpravu zeleně. Je k dostání ve dvou plat-
formách (18 V nebo 36 V); srdcem samotných ba- 
terií jsou lithium-iontové články, které dodávají ten 
správný výkon každému zařízení.

Baterie Battery Power a Battery Power+ jsou navrženy pro co  
nejefektivnější využití. Jsou odolné proti nárazu, vodotěsné 
(IPX5), mimořádně výkonné a až o 50 % rychleji nabité než  
lithium-iontové baterie běžně dostupné na trhu. Je tedy možné 
využít jednu baterii pro celé portfolio aku pomocníků. Vestavěná 
elektronika se neustále stará o stav baterie a dokáže zamezit 
jejímu přetížení, přehřátí, nebo naopak hlubokému vybití.  
Baterie jsou vybaveny přehledným LCD displejem a technologií 
reálného času, díky níž je vždy vidět aktuální kapacita baterie  
v procentech, během práce je na displeji zobrazen zbývající čas 
výdrže baterie v závislosti na připojeném zařízení a při nabíjení 
zbývající čas do plného dobití baterie, to vždy na minutu přesně.

Bateriová zahradní technika pro zeleň, 
parky a komunální využití

Kärcher disponuje komplexní nabídkou profesionální zahradní 
techniky s bateriovým napájením a 36V technologií. Tyto stroje 
nabízejí stejně výkonnou alternativu k zařízením poháněným 
benzinovým motorem i v segmentu péče o zeleň, parky a čisto- 
tu obcí a měst. Navíc mají nulové emise CO

2
, nižší vibrace, nižší 

náklady na údržbu a jsou připraveny k provozu během pár 
sekund. Další výhodou je jejich nižší hlučnost, která se osvědčí 
při používání v oblastech citlivých na hluk, jako jsou např. obytné 
oblasti, okolí škol a nemocnic.

V nabídce Kärcher najdete aktuálně robustní sekačku s oce-
lovou žací konstrukcí LM 530/36, výkonnou, ale zároveň lehkou 
strunovou sekačku LT 380/36 nebo křovinořez BCU 260/36, který 
dokáže bez námahy řešit náročné úkoly, jako je odstraňování 
tvrdého porostu. Dále pak ergonomickou řetězovou pilu  
(CS 400/36), fukar na listí LB 930/36 Bp a fukar na listí pro nošení 
na zádech 1060/36 Bp, oba v podstatě s nulovými vibracemi.  
V neposlední řadě pak také multifunkční nářadí: zahradní nůžky 
MT CS 250/36 s kompaktní konstrukcí pro bezpečnou a přesnou 
péči o stromy, pohodlný plotostřih na živé ploty MT HT 550/36 
nebo hnací jednotku, která může mít k sobě namontované různé 
konce a je využitelná pro různé úkoly s jediným strojem.

Celou řadu profesionální zahradní techniky najdete na 
www.karcher.cz.

TEXT Markéta Ciňková FOTO Archiv Kärcher
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Pasportizace 
pomůže klientům 

i manažerům
Společnost STRABAG Property and Facility Services, a. s., se zaměřuje  

na integrovaný facility management, technickou správu a správu  
nemovitostí nejrůznějších typů – od jídelen a hotelů přes velké 

kancelářské objekty až po logistická centra a průmyslová zařízení. 

SRadkem Olivou, obchodním ředitelem společ- 
nosti STRABAG Property and Facility services, a. s.,  
jsme hovořili především o pasportizaci budov, 
což je jedna z jeho specializací.

Prozraď nám na úvod, co vlastně taková pasportizace 
budov obnáší.
Pasportizace budov je v  dnešní době poměrně velké téma. 
V rámci facility managementu je to jedna z podpůrných služeb, 
kterou běžně poskytujeme zákazníkům, řekněme v rámci tech-
nické správy. Ne každý zákazník má přesný přehled o tom, jaké 
typy technologie má vlastně v objektu, potažmo dejme tomu 
v nějaké pobočkové síti. A v té chvíli my – tedy nejenom my, 
ale obecně firmy na trhu – poskytujeme zákazníkovi podporu 
v  rámci pasportizace. S klientem se domluvíme na prohlídce 
objektu, takže projdeme veškeré jeho výrobní areály včetně 
pobočkových sítí. Uděláme vizuální soupis veškerých techno- 

logií, které jsou umístěny v objektech. Při té příležitosti se ob-
vykle pořizuje i jejich fotodokumentace – fotí se technické 
štítky, aby byl přesný přehled o tom, jaké technologie, kde  
a jak jsou umístěny. 

K čemu to pak všechno slouží?
Třeba technikům ať už těm v běžném provozu, nebo revizním. 
Firma má pak přehled o tom, že v hale č. 1 má takové a takové 
technologie, jsou umístěny v těchto konkrétních místnostech. 
Má snímek stroje či celého technologického zařízení včetně 
oněch zmíněných štítků, které nám říkají všechno o dané tech-
nologii: Říkají nám, jaký je to typ, jaký má výkon, kdy byla vyrobe-
na a jaké je výrobní číslo. V té chvíli jsme schopni dohledat veškeré 
procesy, které se dotyčného zařízení týkají – co je třeba udělat, 
aby správně fungovalo, aby byly provedeny veškeré zákon-
né prohlídky a revize tak, jak mají. To je samozřejmě základem 
zprávy, protože preventivní údržba může prodloužit životnost 
všech technologií, což potom zákazník kvituje s povděkem. 
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Takže uděláte v  podstatě takový 
soupis veškerých technických a tech- 
nologických zařízení – a tím to pro 
vás končí?
To je jen první fáze. Ta další spočívá 
v tom, že si vyžádáme veškeré revizní 
zprávy a servisní protokoly a při- 
pravíme tzv. zrcadlo. V  něm se na 
základě fyzické pasportizace a na zá- 
kladě revizních zpráv zkontroluje, 
jestli opravdu všechno sedí. Někdy 
se nám stává i to, že nejsme schopni 
dostat se do veškerých provozů zákaz- 
níka. Není neobvyklé, že i profesionál 
v  současné době přehlédne nějakou 
technologii. Teď mám na mysli „drob-
né“ technologie typu požární ucpávka 
nebo požární klapka, které jsou běžně 
umístěny pod sádrokartonovými 
podhledy ve stropě, a tudíž člověk 
není ani schopen se dopátrat, jestli 
tam něco takového vůbec je, protože 
je to všechno schované. Totéž se týká 
různých čidel slaboproudých tech-
nologií, která také bývají ukrytá pod 
stropem. V té chvíli k nim ale nemáme 
přístup a nejsme schopni relevantně 
říci, co se tam vlastně ukrývá. A v tom 
nám zase hodně pomáhají revizní 
zprávy. Revizní technik by totiž měl na 
základě vstupních dat a výkresové do-
kumentace zkontrolovat veškeré kon-
cové prvky „svých“ technologií. Potom 
můžeme dohledat i ty součásti, které 
nejsou patrné při vizuální prohlídce 
v rámci pasportizace. 

Napadá mě, zda by v  této situaci 
nepomohlo tzv. digitální dvojče 
budovy? Neusnadnilo by to práci?
Samozřejmě. Všichni známe systémy typu BIM. Ale ve 
většině případů se BIM teprve rozjíždějí. Existuje jen mi- 
nimum budov, které mají zpracovanou výkresovou do-
kumentaci v  BIM. Týká se to spíše objektů, které se teď 
stavějí nebo byly postaveny dejme tomu rok dva zpát-
ky. V  případě starých budov je to velký problém, protože 
tam se s tím ještě nepočítalo. Někdy máme i objekty, kdy 
narážíme na to, že výkresovou dokumentaci dostaneme 
pouze v  papírové podobě, i to se stává. Ale zase je to 
o  podpoře zákazníka, kdy se mu snažíme na základě vy-
hodnocení veškerých dat nějakým způsobem pomoci 
tím, že vytvoříme sofistikovaný soupis technologií. Ten 
potom pomůže zákazníkovi s  objektem pracovat dále. 
Můžeme se bavit ve stylu, že tato technologie je už oprav-
du zastaralá, a nestálo by proto uvažovat v rámci investice 
o její výměně? Nebo co se týká účinnosti technologií – tím, 
že zákazník získá kompletní přehled o své objektu, může 

s  těmi daty a s objektem nějak pra-
covat do budoucna – bez ohledu na 
to, kdo tu pasportizaci udělá. Pokud 
je pasportizace kvalitně zpracovaná, 
pak je jedno, kdo s  ní bude praco-
vat – může s  ní pracovat kterákoli 
z facility firem na trhu a která objekt 
spravuje.

Může se stát, že správce budovy 
nemá kompletní přehled o techno- 
logiích, které se v  budově nachá- 
zejí? Zmiňuji to kvůli zákonné po-
vinnosti provádět revizi a údržbu 
těchto zařízení. Je možné, že někdo 
skutečně neví, co má v budově?
Netýká se to administrativních 
budov ani retailových jednotek či 
nákupních center. Tam se většinou 
setkáváme s  tím, že opravdu doku-
mentaci mají, dokonce v  elektro- 
nické podobě. Ale pořád tady exis-
tuje spousta – zejména výrobních 
– podniků staršího data; jsou nejen 
30 nebo 40 let staré, ale i mnohem 
starší, třeba i 100 let. Tam potom 
narážíme třeba na to, co se stane, 
když shodím tento rozvaděč. Ni- 
kdo neví, protože tam jsou skutečně 
opravdu staré rozvody. Takže sho- 
díme nějaký rozvaděč a v  té chvíli  
se někde na druhé straně areálu 
něco vypne. Ale musíme odzkoušet, 
co se stane, abychom na to byli při- 
praveni.

S  čím nejzajímavějším ses setkal 
v budovách?
Je to hodně o elektrických rozvo-
dech. Máme areály obrovských 

výrobních podniků – pivovary, muničky, rafinerie, které 
vznikly ještě za první republiky.  My samozřejmě data o těch- 
to areálech nemáme kompletní, protože se v průběhu mno- 
ha desetiletí jejich existence nějaká dokumentace ztra-
tila, v  jiných případech šlo třeba o nějakou živelnou akci, 
takže žádná dokumentace nikdy neexistovala. Nedávno 
jsme měli ukázkový případ, který se sice netýkal facility 
managementu, ale bouracích prací mostu přes D11. Až při 
bourání se zjistilo, že mostem vede vysokonapěťový kabel, 
a nikdo o tom vlastně nevěděl. To jsou přesně věci, které 
člověk zjistí, až když řeší nějakou situaci – anebo na to 
narazí opravdu čistě náhodou. Příklad: V  areálu probíhají 
stavební úpravy, kopne se bagrem a najednou se objeví 
něco, co tam vůbec nemělo být! Ale to jsou prostě věci, 
na které musí člověk umět reagovat. Potkáváme se s  tím 
poměrně často, ale to i proto, že Strabag jako takový není 
čistě facility firma. Máme opravdu široký záběr služeb, 

,,
Existuje jen 
minimum 
budov, 

které mají 
zpracovanou 
výkresovou 

dokumentaci 
v BIM.

____________

Radek Oliva

PASPORTIZACE PASPORTIZACE

takže se setkáváme s  lecčíms. Běžně fungujeme v mode- 
lu, že Strabag něco postaví, naše facility divize budovy 
spravuje v  rámci záruk apod. Takže nás skoro nic nepře- 
kvapí… 

Je vůbec reálné, aby všechny budovy v ČR měly správně 
provedenou pasportizaci?
Reálné to je, nicméně je to běh na dlouhou trať. Je potřeba 
se tomu opravdu věnovat i z toho důvodu, že pak to zjed-
noduší práci nejen zákazníkovi, ale i nám, FM firmám, které 
s tím objektem dennodenně pracují a řeší všechny každo-
denní problémy budovy z  pohledu FM. V  současné době 
se vlastně nestaví, nebo se staví jen minimálně. Víš sama, 
že je tendrů v oblasti FM málo. Je to vlastně všechno dáno 
dobou, covidem, protože jen málokdo si troufne měnit 
týmy na zakázkách, protože nikdo neví, co bude třeba za 
čtyři nebo pět měsíců. Spíš je to o tom, abychom si popřáli 
dobrou dobu, aby se trh znovu rozjel a začaly tendry. Aby 
opravdu zase všechno fungovalo stejně, jako to fungovalo 
dejme tomu před těmi dvěma či třemi lety. 

TEXT Martina Kymrová FOTO STRABAG PFS a.s. a Depositphotos 
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cové prvky „svých“ technologií. Potom 
můžeme dohledat i ty součásti, které 
nejsou patrné při vizuální prohlídce 
v rámci pasportizace. 

Napadá mě, zda by v  této situaci 
nepomohlo tzv. digitální dvojče 
budovy? Neusnadnilo by to práci?
Samozřejmě. Všichni známe systémy typu BIM. Ale ve 
většině případů se BIM teprve rozjíždějí. Existuje jen mi- 
nimum budov, které mají zpracovanou výkresovou do-
kumentaci v  BIM. Týká se to spíše objektů, které se teď 
stavějí nebo byly postaveny dejme tomu rok dva zpát-
ky. V  případě starých budov je to velký problém, protože 
tam se s tím ještě nepočítalo. Někdy máme i objekty, kdy 
narážíme na to, že výkresovou dokumentaci dostaneme 
pouze v  papírové podobě, i to se stává. Ale zase je to 
o  podpoře zákazníka, kdy se mu snažíme na základě vy-
hodnocení veškerých dat nějakým způsobem pomoci 
tím, že vytvoříme sofistikovaný soupis technologií. Ten 
potom pomůže zákazníkovi s  objektem pracovat dále. 
Můžeme se bavit ve stylu, že tato technologie je už oprav-
du zastaralá, a nestálo by proto uvažovat v rámci investice 
o její výměně? Nebo co se týká účinnosti technologií – tím, 
že zákazník získá kompletní přehled o své objektu, může 

s  těmi daty a s objektem nějak pra-
covat do budoucna – bez ohledu na 
to, kdo tu pasportizaci udělá. Pokud 
je pasportizace kvalitně zpracovaná, 
pak je jedno, kdo s  ní bude praco-
vat – může s  ní pracovat kterákoli 
z facility firem na trhu a která objekt 
spravuje.

Může se stát, že správce budovy 
nemá kompletní přehled o techno- 
logiích, které se v  budově nachá- 
zejí? Zmiňuji to kvůli zákonné po-
vinnosti provádět revizi a údržbu 
těchto zařízení. Je možné, že někdo 
skutečně neví, co má v budově?
Netýká se to administrativních 
budov ani retailových jednotek či 
nákupních center. Tam se většinou 
setkáváme s  tím, že opravdu doku-
mentaci mají, dokonce v  elektro- 
nické podobě. Ale pořád tady exis-
tuje spousta – zejména výrobních 
– podniků staršího data; jsou nejen 
30 nebo 40 let staré, ale i mnohem 
starší, třeba i 100 let. Tam potom 
narážíme třeba na to, co se stane, 
když shodím tento rozvaděč. Ni- 
kdo neví, protože tam jsou skutečně 
opravdu staré rozvody. Takže sho- 
díme nějaký rozvaděč a v  té chvíli  
se někde na druhé straně areálu 
něco vypne. Ale musíme odzkoušet, 
co se stane, abychom na to byli při- 
praveni.

S  čím nejzajímavějším ses setkal 
v budovách?
Je to hodně o elektrických rozvo-
dech. Máme areály obrovských 

výrobních podniků – pivovary, muničky, rafinerie, které 
vznikly ještě za první republiky.  My samozřejmě data o těch- 
to areálech nemáme kompletní, protože se v průběhu mno- 
ha desetiletí jejich existence nějaká dokumentace ztra-
tila, v  jiných případech šlo třeba o nějakou živelnou akci, 
takže žádná dokumentace nikdy neexistovala. Nedávno 
jsme měli ukázkový případ, který se sice netýkal facility 
managementu, ale bouracích prací mostu přes D11. Až při 
bourání se zjistilo, že mostem vede vysokonapěťový kabel, 
a nikdo o tom vlastně nevěděl. To jsou přesně věci, které 
člověk zjistí, až když řeší nějakou situaci – anebo na to 
narazí opravdu čistě náhodou. Příklad: V  areálu probíhají 
stavební úpravy, kopne se bagrem a najednou se objeví 
něco, co tam vůbec nemělo být! Ale to jsou prostě věci, 
na které musí člověk umět reagovat. Potkáváme se s  tím 
poměrně často, ale to i proto, že Strabag jako takový není 
čistě facility firma. Máme opravdu široký záběr služeb, 
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Radek Oliva

PASPORTIZACE PASPORTIZACE

takže se setkáváme s  lecčíms. Běžně fungujeme v mode- 
lu, že Strabag něco postaví, naše facility divize budovy 
spravuje v  rámci záruk apod. Takže nás skoro nic nepře- 
kvapí… 

Je vůbec reálné, aby všechny budovy v ČR měly správně 
provedenou pasportizaci?
Reálné to je, nicméně je to běh na dlouhou trať. Je potřeba 
se tomu opravdu věnovat i z toho důvodu, že pak to zjed-
noduší práci nejen zákazníkovi, ale i nám, FM firmám, které 
s tím objektem dennodenně pracují a řeší všechny každo-
denní problémy budovy z  pohledu FM. V  současné době 
se vlastně nestaví, nebo se staví jen minimálně. Víš sama, 
že je tendrů v oblasti FM málo. Je to vlastně všechno dáno 
dobou, covidem, protože jen málokdo si troufne měnit 
týmy na zakázkách, protože nikdo neví, co bude třeba za 
čtyři nebo pět měsíců. Spíš je to o tom, abychom si popřáli 
dobrou dobu, aby se trh znovu rozjel a začaly tendry. Aby 
opravdu zase všechno fungovalo stejně, jako to fungovalo 
dejme tomu před těmi dvěma či třemi lety. 

TEXT Martina Kymrová FOTO STRABAG PFS a.s. a Depositphotos 



FACILITYMANAGER  2 | 202230

ENERGETIKA

Výběr solárního panelu pro 
instalaci fotovoltaické elektrárny 
Český trh zažívá druhý solární boom. Na rozdíl od toho předchozího, kdy byly 
realizovány zejména velké projekty fotovoltaických elektráren (FVE) o instalo-
vaném výkonu 1–5 MW, se nyní trh zaměřuje zejména na „solární střechy“  
rodinných domů a jiných vhodných budov, na nichž lze instalovat solární  
panely o výkonu 2–10 kW. 

Mnozí vlastníci domů vidí ve fotovoltaických panelech 
ochranu před rostoucími cenami elektřiny; z vlastního 
FVE zdroje lze pokrýt až 40 % roční spotřeby elektřiny, 
přičemž zároveň lze využívat státní dotace určené na eko-
logické projekty. I proto se v uplynulém roce 2021 do sítě 
zapojilo více než 10 000 těchto nových fotovoltaických 
zařízení, což je dvakrát více, než tomu bylo v roce 2020. 
V těchto letech dodavatelé FVE zaznamenali až deseti- 
násobný nárůst poptávky.

Jak takový panel vypadá?

Nejdůležitější částí FVE je solární panel, který sestává z foto- 
voltaických článků zajišťujících přímou konverzi světla  
(fotonů) na elektrický proud (elektrony); tím vyrábí elek-
třinu „ze světla“. Fotovoltaické solární články SC (solar cells) 
jsou mezi sebou pospojovány stříbrnými proužky, tzv. stri-
py (fotovoltaický článek je v podstatě velkoplošná dioda 
typu polovodičového p-n přechodu), které umožňují sběr 

generovaného elektrického proudu. Každý solární článek 
(a tedy i solární panel) je tudíž charakterizován klasickou VA 
= voltampérovou (napětí–proud) křivkou určující závislost 
proudu na zvoleném napětí. Z této křivky lze odečíst hod-
noty SC článkem generovaného proudu (A – ampéry) a při 
zvoleném napětí (V – volty) určit jeho výkon ve wattech (1 W 
= 1 V × 1 A). V začátcích fotovoltaiky byly vyráběny klasické 
SC o rozměrech 100 × 100 mm (výkon 0,8 W), v současné 
době standardní technologie používá polykrystalické články 
s rozměry 156 × 156 mm (výkon až 2,5 W) a monokrystalické 
články o rozměrech 182 × 182 mm (výkon až 4 W). Přitom 
„hitem“ monokrystalické technologie MHSC (mono half  
solar cell) jsou nyní  „půlené“ monokrystalické články s rozmě- 
ry 182 × 91 mm a o výkonu až 3,125 W.

Technologie výroby solárních článků

Existují různé technologie výroby solárních fotovoltaických 
článků využívající vlastnosti různých polovodičových ma-
teriálů, jako jsou křemík (Si), polovodičové slitiny, tenký 
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křemíkový film (Si:EFG), amorfní křemík (a-Si:H), tenké vrstvy 
teluridu kadmia (CdTe) a další exotické, ale drahé materiály. 
Je však nutné zdůraznit, že ne všechny technologie jsou 
vhodné pro sériovou výrobu solárních článků. Základním  
a rozhodujícím kritériem pro výrobu je cena vstupního ma-
teriálu a výrobních operací na jeden watt. Toto kritérium 
splňuje nejlépe klasický polovodičový materiál, jímž je křemík 
polovodičové čistoty 6N = 99,9999 %, nejlépe ve formě 
monokrystalické, ale též polykrystalické a pro jednoduché 
aplikace též křemík amorfní čistoty pouze 4N = 99,99 %. 
Výzkum, vývoj a výroba využívají tyto dostupné křemíkové 
substráty zejména kvůli zvyšování účinnosti konverze záření 
na elektrický proud, zvyšování výkonu na jednotku plochy  
a dlouhodobou výkonovou stabilitu, radiační a tepelnou 
odolnost, a to všechno při nejnižší možné dosažitelné ceně, 
tj. při co možná nejnižším počtu výrobních operací na jed-
notku plochy solárního článku a samozřejmě co nejnižší ceně 
vstupního materiálu. I při současných cenách polykrysta- 
lického křemíku vhodného na výrobu „solárních“ monokrysta- 
lických křemíkových ingotů výroba a spotřeba tohoto základ-
ního materiálu roste a ve svém výrobním programu ji mají 
všichni významní výrobci křemíkových substrátů v USA,  
Japonsku a Německu. I když je cena multikrystalického (poly-
amorfního) křemíku vyráběného Siemensovou metodou 
PV-Casting (v podstatě jde o tzv. litý křemíkový ingot) nižší, 
nemůže zatím tento typ konkurovat klasickému monokrysta- 
lickému solárnímu křemíku vyráběnému růstem orientova- 
ného křemíkového krystalu v elektromagnetickém autoklávu  
(v tažičce). To se týká zejména konverzní účinnosti, kde 
jsou nyní již běžným standardem hodnoty 18–20 % a výko- 
nové stability minimálně po dobu aplikace 30 let. Z hlediska  
investice do solární fotovoltaické energetiky představuje 
monokrystalický křemíkový solární článek optimální řešení  
a perspektiva fotovoltaiky jako obnovitelného energetického 
zdroje budoucnosti je tedy spojená především s výrobou 
kvalitních monokrystalických křemíkových krystalů a desek. 

Různé rozměry, různé výkony

Z výše uvedeného je zřejmé, že výběru solárního panelu pro 
použití v instalaci FVE je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 
Především je třeba vzít v úvahu vysokou účinnost solárního 
panelu, která by měla být nejméně 20 %; tuto vlastnost 
splňují jednoznačně monokrystalické články používané 
ve vyráběných panelech. Ty zajišťují rovněž dlouhodobou 
výkonovou stabilitu v rozsahu 15 (pokles výkonu na 92,5 %)  
až 25 let (pokles výkonu na 81,5 %), ale někdy až 50 let, kdy 
výkon panelu stále ještě dosahuje až 75 % původní hod-
noty. Na českém trhu se etablovala řada distributorů kvalit-
ních solárních panelů renomovaných (AEG, Kyocera, SANYO,  
SHARP, LG, Canadian Solar), ale i méně renomovaných 
společností. V podstatě celá výroba solárních panelů se 

přesunula do Číny, kde má své výrobní základny řada kvali-
fikovaných producentů (Yingli Solar, WuXi Solar, JA Solar), 
nezřídka technologicky (výroba kvalitních solárních článků)  
a kapitálově řízených (automatické stripové a laminační  
techniky) z Tchaj-wanu. Ani tchajwanská společnost MOTECH 
Inc., největší světový výrobce čipů a nanočipů, si nemohla dát 
ujít „solární příležitost“ a ve svých závodech v Číně již delší 
dobu vyrábí velice kvalitní monokrystalické solární pane-
ly, přičemž využívá SC články (Q-Cells) s účinností konverze  
>20 % a již zde zmíněné MHSC technologie. Tyto panely  
o výkonu 350 W (s rozměry 1,7 × 1,0 m2 a hmotností 21,5 kg), 
450 W (s rozměry 2,0 × 1,0 m2 a hmotností 28,5 kg), nebo 
dnes již dokonce 560 W (s rozměry 2,2 × 1,2 m2 a hmotností  
33,5 kg) představují špičková zařízení pro FVE stavěné  
v současnosti. 

Podle čeho tedy vybírat?

Hlavní kritéria pro výběr solárního panelu lze sumarizovat 
následovně: Solární panel by měl obsahovat křemíkové mo-
nokrystalické články vysoké účinnosti (konverze lepší než 
20 %), které garantují minimální pokles výkonu za co možná 
nejdelší dobu (tzv. lineární pokles), zaručující po 25 letech 
nepřetržitého používání pokles maximálně o 17,5 %. Panel by 
měl mít při standardních hmotnostních a rozměrových vlast-
nostech nejlepší poměr maximálního výkonu Wp na jednot-
ku plochy, alespoň 200 Wp/m2. Z hlediska pořizovací hodnoty 
je rovněž důležitý poměr kupní ceny za Wp. Z hlediska uve-
dených – velmi důležitých kritérií – se v současné době jako 
nejvhodnější jeví monokrystalické solární panely o výkonu 
450 W +/- 3 % a aktivní plochy 2 m2. Takový solární panel  
v našich klimatických podmínkách (viz tzv. solární mapa 
ČR) umožňuje ročně vyrobit 445–470 kWh solární energie  
a snížit uhlíkovou zátěž (tzv. uhlíkovou stopu) CO

2
 o téměř  

0,5 t ročně.
Co to znamená konkrétně pro „domácího“ výrobce solární 

elektřiny z vlastního FVE zdroje? Při roční spotřebě elektřiny 
standardního rodinného domu 5,5 MWh, vlastní FVE o výkonu 
2,30 kW (pět 450W solárních monokrystalických panelů  
instalovaných na celkové ploše 5 × 2 = 10 m2) vyrobí ročně 
nejméně 2,2 MWh vlastní elektřiny „ze slunce“. To představuje 
40% úsporu roční spotřeby elektřiny. Odběratel elektřiny ze 
sítě platil v roce 2021 za odebraných 5,5 MWh účet ve výši 
zhruba 23 000 Kč; kromě ceny za elektřinu totiž navíc platil 
též cenu za distribuci elektřiny, dále ostatní paušální platby 
a příspěvek na OZE – obnovitelné zdroje energie. Instalací 
vlastní FVE o zmíněném výkonu 2,30 kW sníží emise CO

2
 do 

ovzduší o 2,5 t a ušetří zhruba 7 500 Kč ročně, což je reálná 
úspora ve výši zhruba 32 %. 

TEXT a FOTO: RNDr. Ing. Peter Kozma, DrSc.,

Institut Technologických Aplikací, s. r. o. 
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Soutěž Chytrá města
Hlavním cílem soutěže Chytrá města je identifikovat, zhodnotit a podpořit 
konkrétní projekt dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst 
(smart city). 

Do soutěže jsou třetími osobami přihlašovány pro-
jekty ve třech základních kategoriích – IDEA, MODEL 
a PROJEKT. Přihlášená řešení jsou rozdělena do kate- 
gorií podle velikosti obce, takže lze vedle „velkých“,  
celostátních až mezinárodních řešení prezentovat také 
ta drobnější, která ovlivňují život občanů v  malých 
sídlech. Přihlásit lze projekty v  plném či pilotním 
provozu, dále aplikované, resp. schválené programy 
k  budoucí realizaci, stejně jako dosud nerealizované 
záměry a  rozvojové trendy, diskutované v  komunitě 
smart city, které mohou být součástí dlouhodobějších 
rozvojových programů. Může tedy jít o chytrá urbanis- 
tická řešení přes rozvoj klasických městských utilit  
(energie, voda atd.) až po využití moderních techno- 
logií se silnými inovativní prvky (ICT, IoT). Oceněn 
bývá také proaktivní vliv osobností na prostředí smart 
city nebo smart region v rámci kategorie OSOBNOST. 

Smart City Hub nabídne projekty  
k využití

Všechna přihlášená řešení jsou následně posouzena odbornou 
porotou soutěže. Jejími členy jsou osobnosti z  akademické 
sféry, zástupci technologických lídrů v oboru a další významní 
představitelé oboru smart city v počtu mezi 25 a 30 podle jed-
notlivých ročníků. Projekty jsou hodnoceny podle předem sta-
noveného klíče – zda splňují parametry soutěže, ale také zda 
odpovídají parametrům strategií smart city v České republice.
Všechna chytrá řešení, která projdou hodnocením odborné po-
roty, jsou zařazena do databáze projektů SMART CITY HUB. Ta 
bude v letošním roce přetvořena do podoby veřejného portá-
lu, jehož cílem bude seznamovat veřejnost s inovativními pro-
jekty a materiály, jež jsou každoročně přihlašovány do soutěže 
Chytrá města. Smart City Hub bude tedy sloužit především 
jako zdroj informací, které bude možné uplatnit při plánování 
projektů nebo nových inovativních řešení především zájemci 
z municipalit, ale také soukromých subjektů. Současně bude 
sloužit ke vzdělávacím účelům na studijních oborech zabýva-
jících se problematikou smart city jako příklady reálných pro-
jektů z této oblasti.

Smart Region Tour

Smart Region Tour je soubor interaktivních konferencí v jednot-
livých krajích České republiky, kde se setkávají klíčoví odborníci 
působící v rámci daného kraje a jsou zde představeny konkrét-
ní potřeby kraje i jednotlivé projekty a řešení, které byly certi- 
fikovány v rámci některého z ročníků soutěže Chytrá města. 
Veškeré výstupy jsou následně analyzovány a poskytnuty mezi- 
rezortnímu týmu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst 
a obcí ČR a Asociace krajů. Cílem Smart Region Tour je navýšit 
absorpční kapacity, což povede k efektivnější realizaci projektů 
a k rychlejšímu čerpání finančních prostředků. 

Letošní série Smart Region Tour byla zahájena 17. března  
v Moravskoslezském kraji konferencí v  aule Ostravské univer-
zity. O týden později, 24. března, se Smart Region Tour přesune 
do Českých Budějovic do prostor Vysoké školy technické a eko-
nomické. Na ni naváže 31. března konference v Jihomoravském 
kraji, ve VUT v Brně. 

Byl zahájen VI. ročník soutěže Chytrá 
města 2022 

Do letošního VI. ročníku prestižní soutěže Chytrá města se mo-
hou se svými inovativními projekty přihlásit města, obce a kraje, 
ale i soukromí dodavatelé chytrých řešení. Mohou být přihlášeny 
již realizované projekty v plném či pilotním provozu, ale také 
modelová řešení, či dokonce ideje a záměry, které na svou reali- 
zaci teprve čekají. Tematické oblasti chytrých řešení jsou téměř 
neomezené – od dopravy, veřejné správy či energetiky přes ve- 
řejné osvětlení, odpadové hospodářství až po informační tech-
nologie, hospodaření s  vodou aj., ať jsou realizovány v  malé 
obci, okresním či krajském městě, nebo v celém regionu.

Přihlášky do VI. ročníku soutěže Chytrá města 2022 lze 
podávat od 1.  února 2022 na webových stránkách soutěže 
www.soutezchytramesta.cz.

VI. ročník soutěže Chytrá města 2022 je pořádán nevládní 
neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z. ú., za 
významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je 
současně i vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže.
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VÍTĚZ KATEGORIE PROJEKT PRO MĚSTO 
DO 200 000 OBYVATEL
Traffic Modeller (přihlašovatel RoadTwin s.r.o. pro 
Statutární město Plzeň)
Webová aplikace Traffic Modeller od společnosti RoadTwin 
umožňuje Plzni interaktivní práci s dopravními daty přímo z we-
bové aplikace. Díky webové aplikaci lze zobrazit aktuální dopravu 
ve městě na dopravních senzorech nebo zobrazit a porovnat his-
torická data senzorů. Hlavním přínosem je však možnost tvorby 
vlastních uživatelských dopravních scénářů. Přihlášení uživatel 
města tak může testovat vliv snížení rychlosti, změny počtu pruhů 
komunikace nebo její úplné uzavření. Samotný výpočet trvá jen 
několik sekund, a umožňuje tak testovat libovolný počet a kon-
stelaci plánovaných dopravních událostí s možností vidět, jak se 
vzájemně ovlivňují.  

VÍTĚZ KATEGORIE PROJEKT PRO REGION
Vzdálená správa dopravního značení (přihlašovatel 
Operátor ICT a.s.)
Projekt testuje IoT technologie, které poskytují informace 
o GPS poloze, pozici vůči geomagnetickému poli Země 
nebo změně náklonu oproti výchozímu stavu u dopravních 
značek s nainstalovaným senzorem. Cílem je, aby město 
mělo nástroj, který mu umožní bez nutnosti vizuální kon-
troly sledovat, v jakém stavu se dopravní značení nachází. 
Ať už jde o přenosné značky při blokovém čištění ulic, nebo  
o značky stálé v lokalitách, kde často dochází k vandalismu 
či nehodám. Vedle finančních úspor a snížení emisí CO2 chce 
projekt zvýšit i informovanost a bezpečnost Pražanů a účast-
níků silničního provozu.
 

VÍTĚZ ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY ZA PŘÍNOS V OBLASTI 
SNIŽOVÁNÍ CO2
Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku  
statutárního města Brna k adaptaci na klimatické 
změny (přihlašovatel Magistrát města Brna)
Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku k adapta-
ci na klimatické změny, které město uzavírá s brněnskými 
firmami a institucemi. Ty chtějí společně s vedením města 
přispět ke snížení emisí CO2 v Brně nejméně o 40 % do roku 
2030. Aktivita je jedním ze stěžejních pilířů kampaně Připrav 
Brno, která upozorňuje město na klimatickou změnu a zároveň 
se jej na ni snaží připravit.

VÍTĚZ KATEGORIE MODEL
Fotovoltaika za korunu (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.)
Energetika v současnosti prochází největšími změnami za 
několik posledních desetiletí. Důraz na ochranu životního 
prostředí, technologický pokrok i přání samotných zákazníků 
směřují energetiku k decentralizovaným a k přírodě šetrným 
zdrojům. ČEZ ESCO jako jediný dodavatel na českém trhu 
přichází s nabídkou unikátního produktu Fotovoltaika za ko-
runu, který reaguje na rostoucí ekologické požadavky zákaz- 
níků, přináší finanční úsporu a energetickou soběstačnost. 
Zákazník nepotřebuje žádný vstupní kapitál, veškeré investiční 
náklady hradí ČEZ ESCO, které fotovoltaickou elektrárnu nain-
staluje a poté provozuje. Zákazník platí pouze za odebranou 
zelenou elektřinu, která je dlouhodobě garantovaná, případné 
zvýšení cen komodity tak nemá vliv na cenu energie z fotovol-
taiky. Po dohodnuté době, nejčastěji 15 let, získává zákazník 
fotovoltaiku za 1 Kč a může zhruba dalších 10 let čerpat zele-
nou elektřinu zdarma.

Časopisy Development News a Facility Manager jsou mediálními partnery soutěže.

První z konferencí Smart Region Tour se uskutečnila v aule Ostravské univerzity 17. března a odstartovala sérii, která bude pokračovat  
v Českých Budějovicích a Brně. Bohatý program přednášek zahájili zástupci Moravskoslezského kraje, na něž navázali odborníci  
a experti zaměřující se na všechny druhy chytrých řešení ve veřejném i soukromém sektoru. 
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SOUTĚŽ

Soutěž Chytrá města
Hlavním cílem soutěže Chytrá města je identifikovat, zhodnotit a podpořit 
konkrétní projekt dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst 
(smart city). 

Do soutěže jsou třetími osobami přihlašovány pro-
jekty ve třech základních kategoriích – IDEA, MODEL 
a PROJEKT. Přihlášená řešení jsou rozdělena do kate- 
gorií podle velikosti obce, takže lze vedle „velkých“,  
celostátních až mezinárodních řešení prezentovat také 
ta drobnější, která ovlivňují život občanů v  malých 
sídlech. Přihlásit lze projekty v  plném či pilotním 
provozu, dále aplikované, resp. schválené programy 
k  budoucí realizaci, stejně jako dosud nerealizované 
záměry a  rozvojové trendy, diskutované v  komunitě 
smart city, které mohou být součástí dlouhodobějších 
rozvojových programů. Může tedy jít o chytrá urbanis- 
tická řešení přes rozvoj klasických městských utilit  
(energie, voda atd.) až po využití moderních techno- 
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city nebo smart region v rámci kategorie OSOBNOST. 

Smart City Hub nabídne projekty  
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sféry, zástupci technologických lídrů v oboru a další významní 
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jako zdroj informací, které bude možné uplatnit při plánování 
projektů nebo nových inovativních řešení především zájemci 
z municipalit, ale také soukromých subjektů. Současně bude 
sloužit ke vzdělávacím účelům na studijních oborech zabýva-
jících se problematikou smart city jako příklady reálných pro-
jektů z této oblasti.

Smart Region Tour

Smart Region Tour je soubor interaktivních konferencí v jednot-
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a obcí ČR a Asociace krajů. Cílem Smart Region Tour je navýšit 
absorpční kapacity, což povede k efektivnější realizaci projektů 
a k rychlejšímu čerpání finančních prostředků. 

Letošní série Smart Region Tour byla zahájena 17. března  
v Moravskoslezském kraji konferencí v  aule Ostravské univer-
zity. O týden později, 24. března, se Smart Region Tour přesune 
do Českých Budějovic do prostor Vysoké školy technické a eko-
nomické. Na ni naváže 31. března konference v Jihomoravském 
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Byl zahájen VI. ročník soutěže Chytrá 
města 2022 
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již realizované projekty v plném či pilotním provozu, ale také 
modelová řešení, či dokonce ideje a záměry, které na svou reali- 
zaci teprve čekají. Tematické oblasti chytrých řešení jsou téměř 
neomezené – od dopravy, veřejné správy či energetiky přes ve- 
řejné osvětlení, odpadové hospodářství až po informační tech-
nologie, hospodaření s  vodou aj., ať jsou realizovány v  malé 
obci, okresním či krajském městě, nebo v celém regionu.

Přihlášky do VI. ročníku soutěže Chytrá města 2022 lze 
podávat od 1.  února 2022 na webových stránkách soutěže 
www.soutezchytramesta.cz.

VI. ročník soutěže Chytrá města 2022 je pořádán nevládní 
neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z. ú., za 
významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je 
současně i vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže.
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VZDĚLÁVÁNÍ

Rozvoj vzdělávání v Koreji
Korea, podobně jako většina asijských zemí, tradičně přikládá velký význam  
vzdělání jako prostředku seberealizace i dosažení úspěchu a společenského 
rozvoje. Vzdělávání v Koreji, založené na ideálu Hongik Ingan neboli „Blahobyt 
pro celé lidstvo“, si klade za cíl umožnit každému člověku vést důstojný lidský  
život, přispívat k rozvoji společnosti i demokratického státu a podporovat usku- 
tečňování ideálu vzájemnosti a společné lidské prosperity prostřednictvím  
zajištění zušlechťování charakteru, rozvoje schopností pro život občana v rámci 
demokratické společnosti a humanitního ideálu.

Základní vzdělání je v Koreji povinné a bezplatné. Korea 
má vzdělávací systém 6–3–3–4. To znamená šest let základ-
ní školy (elementary school), tři roky střední školy (middle 
school), tři roky vyšší střední školy (high school) a čtyři 
roky vysoké školy nebo univerzity, které nabízejí také post-
graduální magisterské a doktorské studium. 

Covid-19 a reformy vzdělávání

V roce 2020 donutila pandemie covidu-19 všechny společenské 
skupiny přistoupit ke změnám ve svém pracovním a spole-
čenském životě – a vzdělávání nebylo výjimkou. Korejská vášeň 
pro vzdělání a odhodlání zajistit, aby studenti pokračovali ve 
studiu a rozvíjeli se, se odrazila na krocích, které vláda přijala.

Ministerstvo školství v dubnu 2020 spustilo online výuku 
pro základní, střední a vysoké školy a speciální školy, které 
vedlo k nahrání 2,3 mil. výukových materiálů v prvních dvou 
týdnech. Tyto materiály byly distribuovány prostřednictvím 
470  000 online tříd vytvořených na veřejných vzdělávacích 
platformách, jako jsou e-Learning Site a EBS Online Class.  
Ministerstvo školství naslouchalo infektologům a epidemiolo- 
gům a rychle formulovalo pokyny pro prevenci šíření covidu 
ve školách. Díky tomu mohli korejští studenti pokračovat ve 
výuce ve škole, zatímco 90 % studentů po celém světě se v té 
době do školy ještě nevrátilo. Kromě toho bylo ve školách po 
celé zemi ve službě 40  000 zdravotnických pracovníků, aby  
pomohli učitelům soustředit se na výuku.

Kvůli vyrovnání případné digitální propasti byla digitální 
zařízení bezplatně zapůjčena 243  000 studentům a zásoba 
zvýšena o dalších 253 000 přístrojů pro případ nouze. Žákům 
nižších ročníků základních škol, kteří neměli dostatečné digitál-
ní dovednosti, byl v rámci EBS (tzv. národní vzdělávací vysílání) 
rozšířen počet kanálů a připravena výuka „na míru“ jednotlivým 
třídám. Učitelům bylo poskytnuto 200 000 nových počítačů, 

které nahradily zastaralé modely, a nové stolní počítače byly 
rozdány do 400 000 škol, které jsou průkopníky v používání 
online učebnic. Od dubna pak mohli učitelé ve třídách využí-
vat wi-fi. Od konce roku 2021 jsou všechny základní, střední  
a vysoké školy v celé zemi vybaveny bezdrátovým internetem 
na úrovni giga. 

Ministerstvo školství vytvořilo a v současné době využívá 
online komunity učitelů, např. „Společenství 10  000 učitelů“, 
„School-On“ a „Pramen znalostí“ (Jisik Saemteo), na podporu 
online výuky. Kromě této podpory k  budování kapacit pro- 
střednictvím online komunit ministerstvo školství rozpoznalo  
i přínosy offline skupin učitelů a připravilo 1 827 mentorů  
a 300 instruktorů.

Postcovidové období

Čtvrtá průmyslová revoluce, resp. Industry 4.0, vyžaduje, aby 
vzdělávací systémy na celém světě držely krok s  měnícím se 
společenským prostředím a zrealizovaly další inovace. Plán ko-
rejské vlády pro inovace v oblasti veřejného vzdělávání zahrnuje: 
• podporu rozvoje – kompetencí studentů prostřednictvím 

kariérového vzdělávání na míru; 
• inovace vzdělávacího systému pomocí digitálních tech-

nologií;
• budování kompetence učitelů jako nositelů inovací.

Podle revidovaných učebních osnov z roku 2015 bylo soft-
warové vzdělávání v roce 2018 zavedeno v některých střed-
ních školách a postupně ve všech středních školách do roku 
2020. Základní školy začaly tento program přijímat v roce 2019  
a v současné době mají softwarovou výuku všechny páté nebo 
šesté třídy v celé zemi. Požadovaný počet kreditů závisí na stup-
ni školy, nejméně 17 hodin pro žáky základních škol, 40 hodin 
pro žáky středních škol a 51 až 20 hodin pro žáky vyšších škol  
a 119 hodin pro středoškoláky ve formě volitelných předmětů.
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VZDĚLÁVÁNÍ
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rozvoje. Vzdělávání v Koreji, založené na ideálu Hongik Ingan neboli „Blahobyt 
pro celé lidstvo“, si klade za cíl umožnit každému člověku vést důstojný lidský  
život, přispívat k rozvoji společnosti i demokratického státu a podporovat usku- 
tečňování ideálu vzájemnosti a společné lidské prosperity prostřednictvím  
zajištění zušlechťování charakteru, rozvoje schopností pro život občana v rámci 
demokratické společnosti a humanitního ideálu.

Základní vzdělání je v Koreji povinné a bezplatné. Korea 
má vzdělávací systém 6–3–3–4. To znamená šest let základ-
ní školy (elementary school), tři roky střední školy (middle 
school), tři roky vyšší střední školy (high school) a čtyři 
roky vysoké školy nebo univerzity, které nabízejí také post-
graduální magisterské a doktorské studium. 

Covid-19 a reformy vzdělávání

V roce 2020 donutila pandemie covidu-19 všechny společenské 
skupiny přistoupit ke změnám ve svém pracovním a spole-
čenském životě – a vzdělávání nebylo výjimkou. Korejská vášeň 
pro vzdělání a odhodlání zajistit, aby studenti pokračovali ve 
studiu a rozvíjeli se, se odrazila na krocích, které vláda přijala.

Ministerstvo školství v dubnu 2020 spustilo online výuku 
pro základní, střední a vysoké školy a speciální školy, které 
vedlo k nahrání 2,3 mil. výukových materiálů v prvních dvou 
týdnech. Tyto materiály byly distribuovány prostřednictvím 
470  000 online tříd vytvořených na veřejných vzdělávacích 
platformách, jako jsou e-Learning Site a EBS Online Class.  
Ministerstvo školství naslouchalo infektologům a epidemiolo- 
gům a rychle formulovalo pokyny pro prevenci šíření covidu 
ve školách. Díky tomu mohli korejští studenti pokračovat ve 
výuce ve škole, zatímco 90 % studentů po celém světě se v té 
době do školy ještě nevrátilo. Kromě toho bylo ve školách po 
celé zemi ve službě 40  000 zdravotnických pracovníků, aby  
pomohli učitelům soustředit se na výuku.

Kvůli vyrovnání případné digitální propasti byla digitální 
zařízení bezplatně zapůjčena 243  000 studentům a zásoba 
zvýšena o dalších 253 000 přístrojů pro případ nouze. Žákům 
nižších ročníků základních škol, kteří neměli dostatečné digitál-
ní dovednosti, byl v rámci EBS (tzv. národní vzdělávací vysílání) 
rozšířen počet kanálů a připravena výuka „na míru“ jednotlivým 
třídám. Učitelům bylo poskytnuto 200 000 nových počítačů, 

které nahradily zastaralé modely, a nové stolní počítače byly 
rozdány do 400 000 škol, které jsou průkopníky v používání 
online učebnic. Od dubna pak mohli učitelé ve třídách využí-
vat wi-fi. Od konce roku 2021 jsou všechny základní, střední  
a vysoké školy v celé zemi vybaveny bezdrátovým internetem 
na úrovni giga. 

Ministerstvo školství vytvořilo a v současné době využívá 
online komunity učitelů, např. „Společenství 10  000 učitelů“, 
„School-On“ a „Pramen znalostí“ (Jisik Saemteo), na podporu 
online výuky. Kromě této podpory k  budování kapacit pro- 
střednictvím online komunit ministerstvo školství rozpoznalo  
i přínosy offline skupin učitelů a připravilo 1 827 mentorů  
a 300 instruktorů.

Postcovidové období

Čtvrtá průmyslová revoluce, resp. Industry 4.0, vyžaduje, aby 
vzdělávací systémy na celém světě držely krok s  měnícím se 
společenským prostředím a zrealizovaly další inovace. Plán ko-
rejské vlády pro inovace v oblasti veřejného vzdělávání zahrnuje: 
• podporu rozvoje – kompetencí studentů prostřednictvím 

kariérového vzdělávání na míru; 
• inovace vzdělávacího systému pomocí digitálních tech-

nologií;
• budování kompetence učitelů jako nositelů inovací.

Podle revidovaných učebních osnov z roku 2015 bylo soft-
warové vzdělávání v roce 2018 zavedeno v některých střed-
ních školách a postupně ve všech středních školách do roku 
2020. Základní školy začaly tento program přijímat v roce 2019  
a v současné době mají softwarovou výuku všechny páté nebo 
šesté třídy v celé zemi. Požadovaný počet kreditů závisí na stup-
ni školy, nejméně 17 hodin pro žáky základních škol, 40 hodin 
pro žáky středních škol a 51 až 20 hodin pro žáky vyšších škol  
a 119 hodin pro středoškoláky ve formě volitelných předmětů.
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Přechod na vzdělávání v oblasti 
umělé inteligence

Korejské ministerstvo školství poprvé zavedlo 
umělou inteligenci do svých učebních osnov 
v roce 2020. V září 2020 byl spuštěn mate- 
matický program pro žáky základních škol 
založený na umělé inteligenci (AI – artificial 
intelligence) a od roku 2021 budou volitelné 
předměty zaměřené na umělou inteligenci 
k dispozici na středních školách.

První celostátní korejský vládní vzdělávací 
program v oblasti matematiky s umělou inte- 
ligencí je „Ťuk! Ťuk! Matematická expedice“. 
Program AI analyzuje výkony žáků a poskytu-
je učební obsah a tipy, které jsou vhodné pro 
jejich studijní úroveň, aby se předešlo vzdělávacím mezerám 
a ztrátám ve výuce. Od druhého pololetí roku 2021 začnou být 
vyučovány nové kurzy AI, Základy umělé inteligence a Umělá 
inteligence.

Předměty Artificial Intelligence Math budou nabízeny jako 
volitelné ve středních školách. Navíc budou kompetence učitelů 
v oblasti umělé inteligence zvyšovány prostřednictvím minister-
stva školství v rámci pětiletého plánu, podle něhož má tisícovka 
učitelů získat magisterský titul v oboru umělé inteligence.

Budování ekologických a chytrých škol 
budoucnosti

S cílem vychovávat budoucí vedoucí pracovníky po skončení 
programu covid-19 a vytvořit školy orientované na budouc-
nost a ekologicky šetrné školní prostředí zahájila jihokorejská 
vláda projekt „Chytrá zelená škola budoucnosti“. Jako první 
krok vláda vyčlenila 396 mld. Kč na přestavbu škol. V následu-
jících pěti letech bude 2 835 budov starších 40 let přeměněno 
na nové „chytré“ budovy a v roce 2026 bude zahájena druhá 
fáze projektu. Tento projekt vytvoří 150 000 nových pracovních 
míst a sníží roční emise skleníkových plynů o 190  000 TCO2 
(celkový oxid uhličitý).

Inovace prostřednictvím spolupráce  
univerzit

Vláda se zaměřuje na podporu univerzit při sdílení studijních 
programů a výzkumných zdrojů s domácími i zahraničními 
univerzitami s cílem podpořit jejich růst. Plán na podporu ino- 
vací vyhlášený v říjnu 2020 představuje projekt budoucího 
vzdělávání a zahrnuje provozování společných studijních pro-
gramů a podporu výzkumu, vývoje a inovací zřízením „univer-
zitních konsorcií“.

V roce 2020 ministerstvo školství zmocnilo vysoké školy, 
aby poskytovaly kombinaci online a prezenčních kurzů s cílem 

maximalizovat vzdělávací výsledky. Podpoři-
lo univerzity, aby sdílely vzdělávací zdroje, 
např. učební plány klíčových oblastí, rozšířily 
výměnu akademických kreditů a přijaly pro-
gram dvojího společného studia. Dále bude 
podporováno vytvoření platformy pro spo-
lupráci, do níž se zapojí místní samosprávy, 
univerzity, průmysl a výzkumné a vývojo-
vé instituce a zároveň bude univerzitám 
umožněno sdílet zdroje v oblasti technologií, 
odborných znalostí a zařízení při podpoře uni-
verzitního vzdělávání, růstu nově vznikajících 
odvětví, jako je umělá inteligence a big data. 
Univerzity se tak stanou centrem inovací.
Počínaje rokem 2021 bude ministerstvo škol-
ství spolupracovat s těmi vysokými školami, 

které mají vzdělávací kapacity pro uspokojení potřeb rozvíje-
jících se odvětví, průmyslu při zavádění inovativního systému 
„univerzitních konsorcií“, jehož cílem je zajistit, aby si studenti 
osvojili základní digitální dovednosti.

Ministerstvo školství se zaměřuje na rozvoj budoucích 
vedoucích pracovníků s magisterským vzděláním nebo dok-
torskými tituly v oblasti digitálních technologií prostřednict-
vím programu Brain Korea21 (v současné době se uskutečňuje 
čtvrtá fáze /2021–27/). Tento program poskytuje stipendia 
absolventům vysokých škol, kteří se podílejí na výzkumných 
aktivitách, podporuje mladé výzkumné pracovníky a poskytuje 
finanční prostředky pro jejich mezinárodní aktivity.

Zaměřuje se na rozvoj specializované pracovní síly pro- 
střednictvím spolupráce mezi průmyslem a průmyslovými 
podniky, spolupráce univerzit (LINC+), který využívá nové 
studijní programy a nové metody výuky dodatečnou podpo-
ru pro ty profesory, kteří častěji a aktivněji vyučují na vysokých 
školách a spolupracují s průmyslovými podniky. Od roku 2019 
je k dispozici 2 350 studijních programů včetně Capstone De-
sign a v současné době je realizováno 61 společných studijních 
plánů a kurzů podle poptávky univerzit a vysokých škol.

Pro maximalizaci potenciálního přínosu výzkumu vláda  
podporuje přenos technologií z univerzit do průmyslu, např. 
prostřednictvím patentů a inovativních nápadů. Projekt 
BRIDGE+ se např. zaměřil na komercializaci tvůrčích aktiv 
vysokých škol od roku 2015 a obdržel 330 mil. Kč ročně. V roce 
2019 bylo uskutečněno 4 843 transferů technologií, které vy-
generovaly příjmy ve výši 2,2 mld. Kč.

Od roku 2002 vláda modernizuje zákon o celoživotním 
vzdělávání každých pět let a nyní je k dispozici čtvrtý hlavní 
plán (2018–22). Národní institut pro celoživotní vzdělávání 
(NILE) zapojuje do programu všechny úrovně společnosti a má 
17 poboček v metropolitních městech a na provinční úrovni  
a 129 středisek „šťastného učení“ ve školách na komunitní 
úrovni. Od července 2020 vláda určila 175 měst jako města 
celoživotního vzdělávání Education Cities a zahájila celostátní 

Žádný národ 
nevykazuje 

větší nadšení 
pro vzdělání 
než Korejci.

___________

,, kampaň na podporu místních. V důsledku toho se míra účasti 
dospělých na celoživotním vzdělávání výrazně zvýšila z 29,8 % 
v roce 2007 na 43,4 % v roce 2019.

Vláda rovněž uděluje stipendia Global Korea Scholarship 
(GKS) na podporu mladých talentů z celého světa, aby jim po-
mohla získat další hluboké znalosti.

Korejská univerzitní spolupráce s Českou 
a Slovenskou republikou

V současní době působí v Česku a na Slovensku asi 160 korej- 
ských firem. Mezi hlavní patří automobilky Hyundai či Kia nebo 
výrobce pneumatik Nexen Tire. Od roku 2015 na tyto průmys-
lové aktivity navázala také univerzitní spolupráce. V srpnu 2018 
se zúčastnilo 13 českých a slovenských univerzitních profe-
sorů ze sedmi vysokých škol Korejského univerzitního fóra.  
Po podepsání MOU se Sun Moon Univerzitou (SMU) navštívi-
lo 70 korejských studentů v průběhu rokuj 2019 univerzity ČR  
a SR a společně v rámci třídenního Global Capstone Design 
programu řešili aktuální problémy. V roce 2020 bylo připraveno 
100 studentů vycestovat na podobné programy do Koreje, ale 
covid bohužel zastavil tento úspěšně se rozvíjející projekt. 

Letos v červnu přijedou zástupci osmi korejských univerzit, 
aby podepsali MOU na našich univerzitách, a tak by mohla být 
zahájena větší spolupráce pro výměnu studentů a profesorů. 

Rovněž jsou připraveny programy spolupráce s Korean 
Design and Leadership Institute a Ideal factory Co. pro nižší 
stupně vzdělávání, jako jsou naše základní a střední školy, ale  
i pro speciální celoživotní vzdělávání. Také Korejská akademie  
v ČR otevírá od září dvousemestrální program. 

Výhled do budoucnosti

Vedle silné víry v rodinu a kulturní tradice si Korejci cení 
vzdělání a jsou ochotni přinést značné osobní oběti, aby zajis-
tili svým dětem to nejlepší, co jim může být poskytnuto. Žádný 
národ nevykazuje větší nadšení pro vzdělání než Korejci a ni- 
kde nejsou děti ke studiu nuceny více než v Koreji. 

V reakci na měnící se společnost zavedla korejská vláda 
novou vizi vzdělávání. Ta předpokládala otevřené celoživotní 
vzdělávání, které by poskytovalo jednotlivcům rovný a snadný 
přístup ke vzdělání kdykoli a kdekoli. 

V případě, že by se povedlo sjednocení Jižní a Severní Ko-
reje, vznikl by stát se zhruba 80 mil. obyvateli a země by byla 
posunuta z  11. místa (Jižní Korea) na světě ohledně HDP na 
pátou příčku. Z této perspektivy je dobrá naše univerzitní spo-
lupráce, která může vyústit do velké expanze našeho průmyslu, 
zemědělství a developerů do severní části Koreje.

TEXT Ing. Anton Uhnák, předseda Česko-korejského výboru  

Hospodářské komory ČR FOTO Depositphotos
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Přechod na vzdělávání v oblasti 
umělé inteligence

Korejské ministerstvo školství poprvé zavedlo 
umělou inteligenci do svých učebních osnov 
v roce 2020. V září 2020 byl spuštěn mate- 
matický program pro žáky základních škol 
založený na umělé inteligenci (AI – artificial 
intelligence) a od roku 2021 budou volitelné 
předměty zaměřené na umělou inteligenci 
k dispozici na středních školách.

První celostátní korejský vládní vzdělávací 
program v oblasti matematiky s umělou inte- 
ligencí je „Ťuk! Ťuk! Matematická expedice“. 
Program AI analyzuje výkony žáků a poskytu-
je učební obsah a tipy, které jsou vhodné pro 
jejich studijní úroveň, aby se předešlo vzdělávacím mezerám 
a ztrátám ve výuce. Od druhého pololetí roku 2021 začnou být 
vyučovány nové kurzy AI, Základy umělé inteligence a Umělá 
inteligence.

Předměty Artificial Intelligence Math budou nabízeny jako 
volitelné ve středních školách. Navíc budou kompetence učitelů 
v oblasti umělé inteligence zvyšovány prostřednictvím minister-
stva školství v rámci pětiletého plánu, podle něhož má tisícovka 
učitelů získat magisterský titul v oboru umělé inteligence.

Budování ekologických a chytrých škol 
budoucnosti

S cílem vychovávat budoucí vedoucí pracovníky po skončení 
programu covid-19 a vytvořit školy orientované na budouc-
nost a ekologicky šetrné školní prostředí zahájila jihokorejská 
vláda projekt „Chytrá zelená škola budoucnosti“. Jako první 
krok vláda vyčlenila 396 mld. Kč na přestavbu škol. V následu-
jících pěti letech bude 2 835 budov starších 40 let přeměněno 
na nové „chytré“ budovy a v roce 2026 bude zahájena druhá 
fáze projektu. Tento projekt vytvoří 150 000 nových pracovních 
míst a sníží roční emise skleníkových plynů o 190  000 TCO2 
(celkový oxid uhličitý).

Inovace prostřednictvím spolupráce  
univerzit

Vláda se zaměřuje na podporu univerzit při sdílení studijních 
programů a výzkumných zdrojů s domácími i zahraničními 
univerzitami s cílem podpořit jejich růst. Plán na podporu ino- 
vací vyhlášený v říjnu 2020 představuje projekt budoucího 
vzdělávání a zahrnuje provozování společných studijních pro-
gramů a podporu výzkumu, vývoje a inovací zřízením „univer-
zitních konsorcií“.

V roce 2020 ministerstvo školství zmocnilo vysoké školy, 
aby poskytovaly kombinaci online a prezenčních kurzů s cílem 

maximalizovat vzdělávací výsledky. Podpoři-
lo univerzity, aby sdílely vzdělávací zdroje, 
např. učební plány klíčových oblastí, rozšířily 
výměnu akademických kreditů a přijaly pro-
gram dvojího společného studia. Dále bude 
podporováno vytvoření platformy pro spo-
lupráci, do níž se zapojí místní samosprávy, 
univerzity, průmysl a výzkumné a vývojo-
vé instituce a zároveň bude univerzitám 
umožněno sdílet zdroje v oblasti technologií, 
odborných znalostí a zařízení při podpoře uni-
verzitního vzdělávání, růstu nově vznikajících 
odvětví, jako je umělá inteligence a big data. 
Univerzity se tak stanou centrem inovací.
Počínaje rokem 2021 bude ministerstvo škol-
ství spolupracovat s těmi vysokými školami, 

které mají vzdělávací kapacity pro uspokojení potřeb rozvíje-
jících se odvětví, průmyslu při zavádění inovativního systému 
„univerzitních konsorcií“, jehož cílem je zajistit, aby si studenti 
osvojili základní digitální dovednosti.

Ministerstvo školství se zaměřuje na rozvoj budoucích 
vedoucích pracovníků s magisterským vzděláním nebo dok-
torskými tituly v oblasti digitálních technologií prostřednict-
vím programu Brain Korea21 (v současné době se uskutečňuje 
čtvrtá fáze /2021–27/). Tento program poskytuje stipendia 
absolventům vysokých škol, kteří se podílejí na výzkumných 
aktivitách, podporuje mladé výzkumné pracovníky a poskytuje 
finanční prostředky pro jejich mezinárodní aktivity.

Zaměřuje se na rozvoj specializované pracovní síly pro- 
střednictvím spolupráce mezi průmyslem a průmyslovými 
podniky, spolupráce univerzit (LINC+), který využívá nové 
studijní programy a nové metody výuky dodatečnou podpo-
ru pro ty profesory, kteří častěji a aktivněji vyučují na vysokých 
školách a spolupracují s průmyslovými podniky. Od roku 2019 
je k dispozici 2 350 studijních programů včetně Capstone De-
sign a v současné době je realizováno 61 společných studijních 
plánů a kurzů podle poptávky univerzit a vysokých škol.

Pro maximalizaci potenciálního přínosu výzkumu vláda  
podporuje přenos technologií z univerzit do průmyslu, např. 
prostřednictvím patentů a inovativních nápadů. Projekt 
BRIDGE+ se např. zaměřil na komercializaci tvůrčích aktiv 
vysokých škol od roku 2015 a obdržel 330 mil. Kč ročně. V roce 
2019 bylo uskutečněno 4 843 transferů technologií, které vy-
generovaly příjmy ve výši 2,2 mld. Kč.

Od roku 2002 vláda modernizuje zákon o celoživotním 
vzdělávání každých pět let a nyní je k dispozici čtvrtý hlavní 
plán (2018–22). Národní institut pro celoživotní vzdělávání 
(NILE) zapojuje do programu všechny úrovně společnosti a má 
17 poboček v metropolitních městech a na provinční úrovni  
a 129 středisek „šťastného učení“ ve školách na komunitní 
úrovni. Od července 2020 vláda určila 175 měst jako města 
celoživotního vzdělávání Education Cities a zahájila celostátní 

Žádný národ 
nevykazuje 

větší nadšení 
pro vzdělání 
než Korejci.

___________

,, kampaň na podporu místních. V důsledku toho se míra účasti 
dospělých na celoživotním vzdělávání výrazně zvýšila z 29,8 % 
v roce 2007 na 43,4 % v roce 2019.

Vláda rovněž uděluje stipendia Global Korea Scholarship 
(GKS) na podporu mladých talentů z celého světa, aby jim po-
mohla získat další hluboké znalosti.

Korejská univerzitní spolupráce s Českou 
a Slovenskou republikou

V současní době působí v Česku a na Slovensku asi 160 korej- 
ských firem. Mezi hlavní patří automobilky Hyundai či Kia nebo 
výrobce pneumatik Nexen Tire. Od roku 2015 na tyto průmys-
lové aktivity navázala také univerzitní spolupráce. V srpnu 2018 
se zúčastnilo 13 českých a slovenských univerzitních profe-
sorů ze sedmi vysokých škol Korejského univerzitního fóra.  
Po podepsání MOU se Sun Moon Univerzitou (SMU) navštívi-
lo 70 korejských studentů v průběhu rokuj 2019 univerzity ČR  
a SR a společně v rámci třídenního Global Capstone Design 
programu řešili aktuální problémy. V roce 2020 bylo připraveno 
100 studentů vycestovat na podobné programy do Koreje, ale 
covid bohužel zastavil tento úspěšně se rozvíjející projekt. 

Letos v červnu přijedou zástupci osmi korejských univerzit, 
aby podepsali MOU na našich univerzitách, a tak by mohla být 
zahájena větší spolupráce pro výměnu studentů a profesorů. 

Rovněž jsou připraveny programy spolupráce s Korean 
Design and Leadership Institute a Ideal factory Co. pro nižší 
stupně vzdělávání, jako jsou naše základní a střední školy, ale  
i pro speciální celoživotní vzdělávání. Také Korejská akademie  
v ČR otevírá od září dvousemestrální program. 

Výhled do budoucnosti

Vedle silné víry v rodinu a kulturní tradice si Korejci cení 
vzdělání a jsou ochotni přinést značné osobní oběti, aby zajis-
tili svým dětem to nejlepší, co jim může být poskytnuto. Žádný 
národ nevykazuje větší nadšení pro vzdělání než Korejci a ni- 
kde nejsou děti ke studiu nuceny více než v Koreji. 

V reakci na měnící se společnost zavedla korejská vláda 
novou vizi vzdělávání. Ta předpokládala otevřené celoživotní 
vzdělávání, které by poskytovalo jednotlivcům rovný a snadný 
přístup ke vzdělání kdykoli a kdekoli. 

V případě, že by se povedlo sjednocení Jižní a Severní Ko-
reje, vznikl by stát se zhruba 80 mil. obyvateli a země by byla 
posunuta z  11. místa (Jižní Korea) na světě ohledně HDP na 
pátou příčku. Z této perspektivy je dobrá naše univerzitní spo-
lupráce, která může vyústit do velké expanze našeho průmyslu, 
zemědělství a developerů do severní části Koreje.

TEXT Ing. Anton Uhnák, předseda Česko-korejského výboru  

Hospodářské komory ČR FOTO Depositphotos
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Dobře namazaný stroj
Efektivní údržba je velmi komplexní proces, který vyžaduje, aby byli pracovníci 
v této oblasti průběžně vzděláváni. Jaká je role mechanika údržby, mistra údrž-
by a manažera údržby, určuje evropská norma. 

Málokdo si asi ještě představuje pracovníka údržby jako 
chlapíka s umaštěnýma rukama, klíčem a brašnou přes 
rameno, který se potuluje provozem a sem tam něco 
přitáhne. Údržbář je dnes spíše něco jako programátor. 
A správná údržba je sofistikovaný, nikdy nekončící pro-
ces, který může ušetřit čas i peníze. Jinými slovy nebu- 
de-li údržba šlapat „jako dobře namazaný stroj“, může 
docházet k problémům ve výrobě a ztrátám.

Ve spolupráci s akademickou sférou

„Každá minuta, kdy stroje neplánovaně nevyrábějí, stojí firmy 
mnoho peněz. Vyplatí se proto věnovat patřičnou pozornost 
údržbě a mít všechny procesy nastavené tak, aby bylo možné vy-
varovat se problémů,“ říká Pavel Hortlík, člen předsednictva České 
společnosti pro údržbu (ČSPÚ). Právě potřeba rozvoje, získávání  
a šíření nových poznatků z oblasti managementu majetku a údrž-
by byly podle Pavla Hortlíka důvodem, proč už v roce 2000 ČSPÚ 
vznikla. Jde o spolek, který aktuálně sdružuje 76 individuálních  
a 65 kolektivních členů, přičemž asi třetina z nich je spojena s au-
tomobilovým průmyslem. Své poslání realizuje spolek především 
prostřednictvím vzdělávání pracovníků údržby v průmyslu.

ČSPÚ je aktivním členem EFNMS (European Federation of 
Maintenance Societies) a těsně spolupracuje s akademickou 
sférou, zejména s Technickou fakultou České zemědělské uni-
verzity v Praze, v jejímž objektu také sídlí. Na vzdělávacích akcích 
ČSPÚ participují v některých případech také Svaz chemického 
průmyslu, Národní centrum průmyslu 4.0 nebo AutoSAP. Kromě 
specifických kurzů se těší velké oblibě nejen mezi členy spolku 
každoroční dvoudenní konference na zámku v Liblicích, kde je 
prostor i pro neformální výměnu zkušeností.

Evropská norma

Je jasné, že se údržba v jednotlivých podnicích liší podle sektoru,  
v němž firma podniká, podle vybavení technologiemi, úrovní digi- 
talizace apod. „Nicméně jsou určité obecné zásady, které by měly 
být platné pro všechny,“ upozorňuje Pavel Hortlík. A pokraču-
je: „Existuje evropská norma, která byla v roce 2015 převzata do 
české legislativy jako ČSN 15628, a ta zjednodušeně řečeno sta-
novuje, jaká je role mechanika údržby, mistra údržby a manažera 
údržby, jakou by měli mít kvalifikaci a jak by měli být vzděláváni, 
aby se v údržbě podniku nic nezanedbalo a nedošlo k provozním 
nebo legislativním problémům.“

Tato norma sice není závazná, ale většina firem se jí ve vlastním 
zájmu řídí. A také vzdělávací činnost ČSPÚ z této normy vychází  
a pořádá – jako jediný subjekt v ČR – akreditované kurzy zvlášť 
pro techniky, mistry a manažery údržby. Účastníky těchto kurzů 
jsou pracovníci údržby z velkých i menších průmyslových firem,  
ale také zástupci společností, které nabízejí určité technologie  
či služby v oblasti údržby. „Jde například o dodavatele softwaru 
či firmy, které montují senzory ke strojům. Pro ně jsou tyto kurzy 
užitečné, protože se v nich dozvědí, jaké jsou potřeby v údržbě,“ 
upřesňuje Pavel Hortlík.

Kde jsou slabé stránky

Vedle konferencí, kurzů a úzce zaměřených odborných seminářů 
nabízí ČSPÚ podle standardů EFNMS i zpracování auditu v oblasti 
údržby. To představuje zejména pro menší firmy cennou pomoc. 
Konzultanti ČSPÚ využívají standardní postup, jímž odhalí slabé 
stránky v údržbě, a následně mohou navrhnout řešení, co a jak 
změnit, popř. jaký software nainstalovat, aby se zvýšila v oblasti 
údržby efektivnost. 

„Možná to zní jako klišé, ale i v údržbě by všichni měli jít  
s dobou a využívat všechny dostupné technologie,“ upozorňuje 
Pavel Hortlík a zmiňuje v tomto smyslu prediktivní údržbu: „Stroje  
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a zařízení by měly být přesně monitorovány, aby bylo možné 
předpovídat stav výrobních zařízení a včas odhalit potenciální 
problém či poruchu.“

V úvahu je nutné brát i specifické požadavky, které se  
vztahují například na tzv. vyhrazená zařízení, což jsou 
například tlakové nádoby, elektrická či plynová zařízení,  
zdvihací zařízení a podobně. Pracovníci, kteří je mají na staro-
sti, musí mít specifické znalosti a být certifikováni. Velký důraz 
je kladen na bezpečnost, nikoliv jen efektivnost. 

Jiný úhel pohledu na údržbu může být přes sklad náhrad-
ních dílů. Právě jeho uspořádání a množství konkrétních dílů 
na skladě mají vliv na to, jak efektivní údržba ve finále bude. 
„Efektivní údržba je velmi komplexní systém,“ říká Pavel 
Hortlík.

Zkušenosti z Toyoty

Být členem předsednictva ČSPÚ je aktivita nad rámec zaměst-
nání. Pavel Hortlík pracuje jako generální manažer údržby  
v Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). Vidí 
v tomto propojení velkou výhodu: Říká proto: „Při setkávání 
na akcích ČSPÚ mohu nasbírat mnoho zkušeností, které pak 

mohu uplatnit v Toyotě. A naopak mnoho svých zkušeností  
z naší firmy mohu sdílet s ostatními.“ 

A jistě je co sdílet. Toyota se svou filozofií neustálého zlepšování 
stále zdokonaluje i postupy v oblasti údržby. Právě teď se snaží 
standardizovat tyto procesy ve všech sedmi evropských závodech, 
sjednotit požadavky na pracovníky v údržbě a na jejich průběžné 
proškolování. Pro tyto účely by u každé dceřiné firmy mělo vznik- 
nout speciální školicí středisko. Každá z dceřinek má na starosti 
určitou oblast, na niž se zaměřuje – TMMCZ je už druhým rokem 
lídrem v Průmyslu 4.0 a zabývá se senzorikou a prediktivní údrž-
bou. „Jsme v tom tréninku hodně dobří. Až ho dopilujeme, poskyt- 
neme návod i našim sestrám, aby stejným způsobem školili své 
zaměstnance,“ vysvětluje Pavel Hortlík.

Nejde však jen o to, aby fungovaly dobře všechny závody 
Toyota. Aby celý systém běžel bez zádrhelů, musí stejné postupy 
v údržbě dodržovat i dodavatelé. „Náš podnik má asi 230 doda-
vatelů, z velké části českých. Byl bych rád, kdyby i oni byli zapoje-
ni do ČSPÚ, vzdělávali se v této oblasti a společně s námi údržbu 
auditovali a zlepšovali. Systematická efektivní údržba u našich  
dodavatelů je jedním z předpokladů, aby dodávky chodily na čas  
a výrobky měly potřebnou kvalitu,“ uzavírá Pavel Hortlík.

TEXT Český autoprůmysl 1/2022 FOTO Archiv ČSPÚ

POZVÁNÍ NA KONFERENČNÍ SEMINÁŘ 27.-28.dubna 2022
„Udržitelný rozvoj, digitalizace a robotizace – za vším je člověk“
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N A Š Í M  C Í L E M  J E  B Ý T 
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Proto svůj názor uvádím v první osobě a jsem připra- 
ven na diskusi, kterou tento příspěvek může vyvolat.

Krátce o mých zkušenostech souvisejících 
s touto problematikou

Do praxe jsem nastoupil jako projektant, konkrétně statik, 
v  roce 1975. V  té době se používaly klasické prostředky (tuž-
ka, pero a začínaly první kalkulačky). Během desetileté praxe 

projektanta jsem zachytil nástup prvních programovatelných 
kalkulaček, které mě velice zaujaly, a tak jsem přešel do pozice 
vedoucího výpočetního centra stavební společnosti, které však 
bylo výlučně zaměřeno na podporu projektantů. Šlo o sálový 
počítač, takže aplikace programů se zaměřovala spíš na statické 
výpočty. Grafika byla v  úplných začátcích a pro projektování 
byla zatím nepoužitelná. Revoluční rok 1989 změnil možnost 
nákupu modernějšího zařízení ze Západu, a tak se zde objevily  
první PC s avantgardním programem Autocad. To samozřejmě  

Tento příspěvek je mým subjektivním názorem jako externího pozorovatele se 
základním povědomím o problematice, avšak není jakýmkoli způsobem zapojen 
do rozvoje standardizace a praxe tohoto oboru v ČR.

Porovnání historie rozvoje 
facility managementu a BIM

vedlo k  odstavení neekonomického sálo- 
vého počítače a jeho nahrazení několika PC. 
V  té době se mi naskytla příležitost založit 
si s  kolegy ze Slovenska vlastní společnost 
a začít prodávat CAD systém společnosti 
Nemetschek z  Mnichova (Allplan/Allplot). 
V následující desetileté periodě jsem poznal 
prostředí projektantů z  pohledu prodejce 
softwaru. Jedním ze základních prob-
lémů té doby byla přenositelnost dat mezi 
různými programy od různých vývojářských 
společností. Na tuto skutečnost se ještě 
odvolám později. V  rámci prodejní náplně 
společnosti Nemetschek jsem se seznámil  
s produktem označovaným jako ALLFA. Jed-
nalo se o CAFM systém z  oblasti pro mne 
v té době neznámé – správy majetku/facility 
managementu. Vše nové považuji za lákavé, 
a tak jsem se o tuto oblast začal hlouběji za-
jímat. Facility management se pro mě stal 
třetí a dnes již mohu prohlásit, že finální 
oblastí mé profesní dráhy.

Historie zavádění facility 
managementu v ČR

Pro pochopení mé úvahy o zavádění BIM 
je nezbytné nejdříve přiblížit problematiku 
uvádění facility managementu do našeho 
prostředí. Protože ne každý zná specifikaci 
toho, co je facility management (dále FM), 
na úvod připojím krátkou charakteristiku 
oboru. Termín facility management vznikl 
v  USA v  70. letech minulého století a ve 
svých základech vyšel z problematiky řízení správy budov a ma- 
jetku. Významnou inovaci do tohoto oboru vnesli kolegové 
z  Evropy (zejména Nizozemci a obyvatelé severských zemí), 
kteří služby zajišťující správu budov a majetků rozšířili i o oblast 
podpory organizací a jednotlivých osob. 

V naší zemi se problematika FM začala rozvíjet od roku 2000, 
kdy jsem inicioval založení pobočky mezinárodní asociace 
IFMA, čímž byla vytvořena platforma pro rozvoj tohoto oboru. 
Přibližně od roku 2004 jsem začal zastupovat ČR při vývoji EU 
standardu, který je v  současnosti znám pod označením ČSN 
EN 15221. Pro pochopení mé úvahy o zavádění BIM jde o vý- 
znamný mezník. Jediným oprávněným subjektem, který může 
v standardizačním procesu zastupovat ČR, je ÚNMZ (Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), který 
ho realizuje prostřednictvím svých pověřených odborníků  
(v případě FM jsem jím byl já). Příprava standardů (v případě 
FM to byly EN 15221 a později ISO 4100) se realizuje v  tak- 
zvaných technických komisích (TC), v nichž se scházejí zástupci 

jednotlivých zemí a společně dojednávají znění 
a obsah standardů. Pro mne to znamenalo 
několikrát ročně vyjíždět na společná jednání 
a účastnit se vysoce odborného dialogu. Ne-
zastírám, že to pro mě byla největší škola FM, 
neboť jsem měl příležitost poznat odborné 
špičky z EU a později v rámci ISO i z celého svě-
ta. Sekundárním přínosem byla možnost šířit 
tyto poznatky mezi odborníky v  ČR. To bylo  
i podnětem k založení mé vzdělávací společno-
sti FM Institute. Jejím prostřednictvím jsem měl 
možnost šířit odborné novinky a budoucí stan-
dardy mezi své studenty. Proto jsem také založil 
i rekvalifikaci facility manažerů, která je od roku 
2008 opakovaně akreditovaná MŠMT.

Významným nedostatkem, který jsem musel 
řešit, byly finance. ÚNMZ měl pro tuto oblast 
výrazně omezené prostředky, a tak jsem z této 
strany neměl pokryty ani náklady na letenku. 
Musel jsem proto část nákladů nést z „vlastní  
kapsy“, část zdrojů mi uvolnilo představenstvo  
IFMA CZ a díky mému působení ve funkci místo- 
předsedy EU asociace EuroFM jsem měl po 
určitou dobu část nákladů uhrazenou i z titulu  
zástupce EuroFM v  těchto standardizačních 
orgánech. Právě na tuto finanční problematiku 
se také odvolám ve své úvaze o BIM.

Historie vzniku filozofie BIM

Než začnu svou úvahu o stavu rozvoje BIM v ČR, 
dovolím si zkráceně představit evoluci standar- 
dizace datového (informačního) prostředí staveb  
označovaného jako BIM (Building Information 

Modeling). Potřebu datového standardu jako první inicializova-
li projektanti. Lídrem stavební CAD oblasti byla společnost 
Autodesk se svým produktem Autocad, který byl volně do- 
stupný, a tak se na našem, ale i světovém trhu prosadil jako 
dominantní systém. Existovaly zde také další produkty (např. 
ArchiCAD, Spirit, Microstation atd.), ty ale nebyly tak masivně 
rozšířené. Jejich problém spočíval v obtížné vzájemné kompa- 
tibilitě. Pokud potřeboval projektant koordinovat své návrhy 
s kolegou používajícím jiný systém, musel použít Autodeskem 
vyvinutý standard označovaný DXF. Všichni ostatní vývojáři tak 
zavedli do svých systémů možnost vygenerovat data v tomto 
formátu ve snaze podpořit uživatele svých programů v koope- 
raci s ostatními projektanty. Bohužel téměř vždy tato rozhraní 
vykazovala mnoho chyb, a tak se data musela často opravovat, 
nebo dokonce je nebylo možné vůbec použít. Tlak uživatelů 
systémů proto donutil většinu CAD vývojářů k  postupnému 
přechodu na formát Autodesku (DWG). Přesto i dnes při přeno-
sech mezi systémy dochází k neshodám.

Finanční prostředky 
by měly být 

vynaloženy na 
cestovní výlohy 
našich expertů, 

kteří by se aktivně 
zapojili do 

standardizačního 
procesu BIM v EU, 

resp. ve světě, 
a část těchto 
prostředků 

by jim následně 
umožňovala 

modifikovat toto 
know-how 

na naše podmínky.
_________

,,
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Proto svůj názor uvádím v první osobě a jsem připra- 
ven na diskusi, kterou tento příspěvek může vyvolat.

Krátce o mých zkušenostech souvisejících 
s touto problematikou

Do praxe jsem nastoupil jako projektant, konkrétně statik, 
v  roce 1975. V  té době se používaly klasické prostředky (tuž-
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bylo výlučně zaměřeno na podporu projektantů. Šlo o sálový 
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výpočty. Grafika byla v  úplných začátcích a pro projektování 
byla zatím nepoužitelná. Revoluční rok 1989 změnil možnost 
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Porovnání historie rozvoje 
facility managementu a BIM

vedlo k  odstavení neekonomického sálo- 
vého počítače a jeho nahrazení několika PC. 
V  té době se mi naskytla příležitost založit 
si s  kolegy ze Slovenska vlastní společnost 
a začít prodávat CAD systém společnosti 
Nemetschek z  Mnichova (Allplan/Allplot). 
V následující desetileté periodě jsem poznal 
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Historie zavádění facility 
managementu v ČR

Pro pochopení mé úvahy o zavádění BIM 
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toho, co je facility management (dále FM), 
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zastírám, že to pro mě byla největší škola FM, 
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Finanční prostředky 
by měly být 

vynaloženy na 
cestovní výlohy 
našich expertů, 

kteří by se aktivně 
zapojili do 

standardizačního 
procesu BIM v EU, 

resp. ve světě, 
a část těchto 
prostředků 

by jim následně 
umožňovala 

modifikovat toto 
know-how 

na naše podmínky.
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,,



FACILITYMANAGER  2 | 202242

TÉMA

To vše vedlo k  iniciativě projektantů sjednotit datovou 
strukturu informací o stavbách. Zárodkem byla tzv. objektová 
data (např. obdélníková plocha ve výkresu měla připojeny 
informace o charakteristice místnosti, kterou představo-
vala – výměra, účel, typ povrchu atd.). Toho se ujala skupina 
odborníků, která začala vytvářet „jednotnou formu“ zápisu dat. 
Propojila grafická data s  alfanumerickými a  postupně zača-
la vytvářet systém, který dnes označujeme jako BIM. Je třeba 
zdůraznit, že BIM je obecný název, který dnes zahrnuje mnoho 
dalších entit a procesů, dohromady zajišťujících jednotné ve-
dení dat (informací) a standardizaci procesů souvisejících se 
všemi etapami přípravy, realizace a užívání staveb. Pro základní 
informaci uvádím alespoň některé z těchto termínů:
• informační model staveb BIM (Building Information 

Modeling)
• výkonný plán realizace BEP (BIM Execution Plan)
• společné datové úložiště CDE (Common Data Environment)
• digitální dvojče stavby (digital twin)
• hlavní plán předávání informací MIDP (Master Informa-

tion Delivery Plan)
• požadavky zadavatele na zhotovitele EIR (Exchange 

Information Requirements či Employer’s Information 
Requirements)

• dokument popisující kroky implementace BIP (BIM  
Implementation Plan)

• interface připravený pro přenos dat správcům staveb 
COBie (Construction Operations Building Information 
Exchange)

• IFC (Industry Foundation Classes) otevřený standard 
pro výměnu CAD/BIM dat podle ČSN EN ISO 16739:2017 

V  nedávné době si přínosu BIM všimli investoři, developeři 
a částečně i realizátoři staveb. Ujali se dalšího rozvoje BIM  
a vzhledem k jejich významu v procesu výstavby současně vy-
burcovali veřejné mínění. Problematika BIM se začala  skloňo-
vat v  Bruselu a i politici si uvědomili, že zavedením jednotné 
standardizace dat o stavbách dojde k efektivnějšímu procesu 
výstavby, a tím se sníží náklady, zkrátí termíny, sníží se chybo- 
vost. Rozhodli se proto tuto oblast dotovat na EU úrovni.

Situace BIM v ČR

Právě existence dotace výrazně změnila přístup k problematice 
BIM v ČR. Ještě před vyhlášením této dotace u nás existovalo 
a stále aktivně působí neziskové sdružení BIM CZ. Základy to-
hoto sdružení jsou v sektoru projektantů a architektů. Jakmile 
přitekly peníze z EU, ujal se tohoto úkolu státní standardizační 
orgán ÚNMZ (respektive jeho zřízená státní příspěvková orga-
nizace ČAS). Vnímám, že BIM CZ zde byl dříve a že mnohé prob-
lematiky již rozpracoval. Na druhé straně vnímám i potřebu 
zohlednit jiné profese než pouze projektanty. Předpokládám, 
že BIM CZ již toto začal zapracovávat.

Nyní moje úvaha a porovnání s  mou zkušeností s  imple-
mentací standardů systémů řízení FM: Když jsem začínal 
s problematikou FM, aktivně jsem se zapojoval do standardi- 
začních komisí (TC) a „nasával“ informace. To, co jsem se naučil, 
jsem následně přednášel v ČR. Pokud bych toto nečinil, určitě 
by současný FM zůstal „zamrzlý“ na úrovni klasického správce 
budovy. Zaráží mě proto, že v  oblasti BIM se scházejí různé  
skupinky odborníků a „sestavují naše vlastní lokální standardy“. 
Ještě bolestivější je, že na tato setkání dává EU a naše vláda 
nemalé prostředky. Podle mého přesvědčení by měly být tyto 
prostředky vynaloženy na cestovní výlohy našich expertů, 
kteří by se aktivně zapojili do standardizačního procesu BIM 
v EU, resp. ve světě, a část těchto prostředků by jim následně 
umožňovala modifikovat toto know-how na naše podmínky  
a vzdělávat a aplikovat je do naší praxe. Pokud by ony skupiny 
odborníků, které jsem zmiňoval výše, prošly aktivní účastí 
ve světových standardizačních komisích, pak bych věřil, že BIM 
v  ČR bude odpovídat tomu BIM, který se později prosadí na 
celém světě. 

Budu moc rád, pokud mě někdo přesvědčí, že se mýlím  
a že veřejné prostředky jsou vynakládány na naše odborníky 
ve světových komisích, kde jsou respektovanými partnery 
ostatním účastníkům celosvětového standardizačního BIM 
procesu.

TEXT Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow FOTO Archiv autora a Depositphotos

BIM

Krátce o autorovi:
Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, je vnímán jako iniciátor 
zavádění FM v ČR. Je hlavním garantem a současně jedním 
z  lektorů rekvalifikačního kurzu facility manažerů, který 
již v roce 2008 akreditovalo MŠMT a pravidelně každé tři 
roky tuto akreditaci potvrzuje. Tento patnáctidenní kurz 
dosud absolvovalo 500 odborníků z  praxe jak ze strany 
poskytovatelů, tak v poslední době zejména odběratelů 
FM služeb. Více o kurzu i o jednotlivých seminářích či on-
line webinářích naleznete na www.fminstitute.cz. 
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