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Klimatizace
Můžete si vybrat z široké škály možností vnitřních klimatizačních jednotek. Nabízíme nástěnné kli-
matizace, podstropní klimatizace, umístěné v podhledu, parapetní klimatizace a mnohé další. V naší 
rozsáhlé nabídce si vyberete klimatizaci, která se bude perfektně hodit právě do vašeho prostoru.

Tepelná čerpadla
Tepelné čerpadlo je moderní způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, který zabezpečuje 
nízké poplatky za elektřinu (až 4/5 tepla jsou zdarma ze vzduchu), jednoduchou a rychlou instalaci 
odborným technikem, intuitivní ovládání a hlavně příjemné teplo a vždy teplou vodu. V naší nabídce 
najdete tepelná čerpadla vzduch-vzduch, vzduch-voda a země-voda.

Klimatizace pro firmy
Instalujeme kvalitní klimatizační systémy od předních světových výrobců, které se vyznačují vyni-
kající celoroční účinností, fl exibilitou systému při instalaci, ekologickým moderním chladivem R410, 
invertorovou technologií a vysokými kapacitami pro chlazení a topení.

Vzduchotechnika pro firmy
Vzduchotechnika zabezpečuje výměnu vzduchu ve vnitřních prostorech. Je velmi důležité, aby byl 
uvnitř budov svěží vzduch, který zaručí jejím uživatelům cítit se komfortně.

Servis 
Zajišťujeme pohotovostní servis 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Poskytujeme také 
poradenství, kontrolu, revizi a testování vašich zařízení.

AB Clima je dlouhodobě fi nančně silnou a stabilní společností v oboru klimatizací, vzduchotechniky, 
měření a regulace se schopností projektovat, realizovat, servisovat a řídit malé, střední i velké a složité 
projekty na domácím trhu i v zahraničí. Mezi klíčové příležitosti patří kancelářské komplexy, obchody, 
supermarkety, projekty pro velké průmyslové fi rmy a veřejné investory.

Spolupracujeme pouze s předními světovými výrobci klimatizací, tepelných čerpadel a vzduchotech-
niky, jejichž výrobky se vyznačují kvalitou, dlouhou životností, energetickou účinností a férovou cenou. 
Jsme ofi ciálním distributorem klimatizací a tepelných čerpadel Daikin, Toshiba, Samsung a Gree.
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Vážené a milé 
čtenářky a čtenáři,

dovolte, abychom vás uvítali nad stránkami dalšího čísla časopisu Život 
za okny. Omlouváme se, že vychází poněkud později, než jsme původně 
plánovali – časy jsou ale turbulentní a co chvíli se objevuje nějaká nová 
okolnost, se kterou jsme dříve nepočítali.

Věříme ale, že vám přinášíme zajímavé informace, které vám pomohou 
lépe se v této době zorientovat. Podstatnou část tohoto čísla časopisu totiž 
představují autentické zkušenosti vedoucích manažerů širokého spekt-
ra firem se zvládáním první vlny pandemie a jejich plány na to, jak s co 
nejmenšími ztrátami překonat právě nyní probíhající – nebo spíš teprve 
začínající - vlnu druhou. 

Ukazuje se totiž, že pandemie může mít i určitý vedlejší pozitivní aspekt. 
Přivádí totiž řadu firem k tomu, aby zaváděly moderní technologie jako 
termokamery, umělou inteligenci, UV dezinfekce apod. A to vše mnohem 
dříve, než původně chtěly. Což může být dobrá věc, zejména pokud se díky 
tomu podaří pandemii lépe zvládnout a nebudou přicházet její další a další 
vlny s neočekávanými důsledky.

Přejeme všem našim čtenářkám i čtenářům krásný zdravý podzim a hodně 
úspěšných podnikatelských počinů.

IVO BARTÍK
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Pandemie v mnoha ohledech převrátila 
náš život vzhůru nohama – najednou 
řešíme problémy, kterým jsme se 
ještě nedávno jen smáli: třeba nošení 
roušek, jež jsme považovali za komickou 
asijskou libůstku. Anebo dezinfekce 
rukou při vstupu do každého obchodu 
či nemít možnost zajít si s přáteli  
na veselou večeři do vinárny. 

S pohledem na rostoucí počty 
nemocných a obětí koronaviru se 
však rychle učíme věcem, o kterých 
jsme dosud měli jen vágní ponětí. 
Roušky a dezinfekce jsou však jedna 
stránka věci – jak ale s pandemií zápasí 
nejrůznější firmy, podniky a instituce, 
které se kvůli ní často ocitají na hranici 
přežití? Na to jsme se zeptali zástupců 
několika z nich.

Společnost 
funguje 
a nabíráme 
zaměstnance
„Myslím si, že jsme první období 
zvládli velmi dobře,“ říká Miloslav 
Kamiš, generální ředitel firmy 
Viscofan. „To, jak zvládneme aktuální 
situaci a věci budoucí, se teprve uvidí. 
Asi nejdůležitějším ukazatelem úspěš-
nosti prvního období je skutečnost, 
že nedošlo k nákaze žádného našeho 
zaměstnance, o to nám šlo především. 
Pomohlo to, že jsme reagovali hodně 
brzy - první schůzka naší krizové 
komise proběhla již ve druhé polovině 
ledna. A rovněž fakt, že Viscofan má 
své závody po celém světě, mimo jiné 

Jsme připraveni 
na to, co nás čeká
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Investici 
jsme 
neodložili
Tomáš Paroubek má v automo-
bilce TPCA Kolín na starosti PR 
a je i Health+Safety Manager. 
„Už v únoru jsem měli připravená 
opatření reagující na koronavirus,“ 
říká, „a následně jsme je s ohledem 
na bezpečnost průběžně implemen-
tovali. Bohužel i nás postihlo zavření 
trhů v Evropě a uzavření hranic, 
z něhož vyplynula dlouhá odstáv-
ka výroby a ztráta více než 41 000 
nevyrobených vozů.“ 

Jak vidíte budoucnost a jak se na ni 
chystáte?
„Pokud se bavíme o budoucnosti, 
pak musíme zdůraznit, že stále op-

Naší zbraní 
je kvalita 
a čistota
„Aquapalace Hotel Prague se po 
vynucené uzávěře docela rychle po-
stavil na nohy,“ konstatuje generální 
ředitel hotelu Miroslav Bukva. 
„Samozřejmě nedosahujeme loňských 
výsledků a velmi jsme pocítili absenci 
hostů ze zámoří. Měli jsme však 
výrazně více českých hostů. Překva-
pivě se nám také letos podařilo oproti 
roku 2019 získat o 16 % více hostů 
z Německa. Nabízíme sport, relaxaci, 
výbornou gastronomii a komfortní 
čisté prostorné pokoje pro rodiny 
i páry. Zhruba 35 % našich hostů 
se k nám opakovaně vrací – jsou tu 
opravdu spokojeni.“

Jaké máte scénáře do budoucna?
„Čistota a vysoké hygienické standardy 
jsou u nás na prvním místě. Hosty 
nejvíce ovlivňují zprávy v televizi i na 
internetu, které způsobují velké výkyvy 
zájmu o koupání. Naší úspěšnou zbra-
ní proti COVID-19 je kvalita služeb, 
čistota a pocit bezpečí. Nyní jsme mu-
seli aquapark opět uzavřít. A tak zase 
uklízíme a čistíme. Věřím, že koncem 
roku otevřeme. Dárkový poukaz na 
relaxační pobyt u nás by jistě mohl být 
ideálním vánočním dárkem.“ n

Pomohlo 
nám 
nasazení 
termokamer
„Pandemie Covid–19 představuje 
naprosto bezprecedentní situaci,“ 
říká Jiří Karas, ředitel oddělení 
Real Estate Siemens ČR. „Stejně 
jako většina firem jsme se zpočátku 
museli potýkat s nedostatkem prak-
ticky veškerého materiálu na osobní 
ochranu. Některé věci byly pro nás 
novinkou, třeba dodatečné či pre-
ventivní dezinfekce prostor pomocí 
generátorů ozónu. 

Velkou výzvu představovalo i hro-
madné měření tělesné teploty 
jak v kancelářích, tak zejména 
ve výrobních závodech, kde byla 
limitující propustnost zaměstnanců 
při nástupu na pracovní směnu. 
Vše jsme však dokázali zvládnout 
díky spolupráci našich partnerů 
a dodavatelů a ve finále nasazením 
termokamer.“ 

Na obzoru je ovšem druhá vlna pande-
mie…
„Vše, co jsme se naučili během první 
vlny, nám dává jistotu, že případné 
další vlny zvládneme. V krizových 
plánech jsme zohlednili zkušenost 
z první vlny pandemie a navýšili 
zásoby ochranných pomůcek i dezin-
fekčních přípravků. 

Do budoucna připravujeme rovněž 
strategie pro změnu způsobu vyu-
žití kancelářských prostor s větším 
poměrem práce z domova, která se 
ukázala být stejně efektivní, jako pří-
tomnost na pracovišti.“ n

i v Číně, takže jsme měli informace 
přímo z místa, které nákazou pro-
cházelo. Nikdo ze zaměstnanců nebyl 
pozitivně diagnostikován a zákazníci 
nebyli z naší strany jakkoliv ovlivněni 
- naopak jsme dokázali splnit i všech-
ny jejich nadstandardní požadavky. 
Společnost funguje a přibíráme nové 
zaměstnance. Takže si troufám říct, že 
jsme první poločas zvládli dobře.“

Jak jste připraveni do budoucna?
„To ukáže realita a čas. Myslíme si, že 
dobře. Pořídili jsme dostatečné množ-
ství ochranných prostředků i dezinfekce 
tak, abychom vydrželi několik měsíců. 
Minulé období nás naučilo rychlé 
a transparentní komunikaci, rychlému 
získávání a vyhodnocování dat a sta-
bilitě opatření, z čehož plyne důvěra 
zaměstnanců v systém a vedení.“ n

timisticky - i přes velice nepříznivou 
situaci - připravujeme investici do 
nového projektu v hodnotě více než 
čtyři miliardy korun. V souvislosti 
s pandemií pak nadále pokračujeme 
v opatřeních s ohledem na aktuální 
situaci.“ n
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Jaká je situace ve vašem tržním seg-
mentu v době „covidové“ a jak se s touto 
skutečností vypořádáváte? 
S touto otázkou jsme se obrátili na Oldři-
cha Rutara, který spolu se svým týmem 
ve společnosti M2C řeší problémy, jež 
klientům přináší současná doba. 

Jedním z našich hlavních oborů je 
zvládání krizových situací, což je 
právě i případ Covid-19. Jako první 
jsme na každém objektu zavedli fun-

gování ve více oddělených týmech, 
které se vzájemně nepotkávaly. 
Stejně tak jsme přistoupili i k nošení 
roušek dávno před tím, než byly 
povinné. Na druhou podzimní vlnu 
jsme plně připraveni, ať už se to 
týká metodických pokynů, business 
continuity plánu, ochranných pro-
středků pro naše zaměstnance nebo 
dostatečných zásob chemie pro účely 
dezinfekce prostor našimi úklido-
vými pracovníky. Hlavní výhodou 
společnosti M2C je její reakce-
schopnost. Na nenadálé situace jsme 
schopni reagovat v rámci jednotek 
minut. 

Hledáte a nacházíte úspory ve správě 
budov? Existuje v tomto směru tlak ze 
strany klientů?
Hledáním úspor ve správě budov se 
zabýváme již několik let. Aktuálním 
trendem je digitalizace a na ni ná-
vazná automatizace. Spousty věcí již 
řešíme s pomocí analytických soft-
warů a umělé inteligence. Díky M2C 
Space se nám daří tyto hlavní pilíře 
spojovat a dosáhnout tak maximální 
efektivity, tedy i úspor. Mimořádnou 
výhodou většiny úspor vyplývajících 
z napojení objektu na M2C Space 
je navýšení tržní hodnoty nemovi-
tosti. Díky všem senzorům a včasné 

Analytické softwary 
a umělá inteligence 
pronikají do správy 
budov

preventivní údržbě dokážeme také 
zpomalit stárnutí objektu.

Investujete nyní do technologií, které 
tyto úspory přinesou?
Toto odvětví patří stále k nejrychleji 
se rozvíjejícím. Společnost M2C 
disponuje samostatným technologic-
kým oddělením, které vyvíjí vlastní 
technologická řešení, jako například 
M2C e-Reception. Vedle vlastního 
vývoje spolupracuje s nejvýznam-
nějšími technologickými firmami 
v Evropě. Aktuálně se zaměřujeme 
především na analytické softwary 
a umělou inteligenci.

Jaká je situace v souvislosti se vzdá-
leným dohledem provozovaným M2C 
Space?
M2C Space je nejrychleji se rozvíjejí-
cí divize naší společnosti. Z původně 
dvou místností dnes toto pracoviště 
zabírá plochu 1 000 m2. Z dohle-
dového centra se stalo pracoviště, 
které dokáže vzdáleně spravovat 
jakékoliv technologie a ovládat tak 
objekt kdekoli na světě. Výhodou je 
pak analýza dat, která se na tomto 
pracovišti vygenerují. 
Díky nim pak umíme klientům 
nastavit efektivní procesy vedoucí 
k úsporám. n
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v budově. Napomáhá tomu ener-
getický posudek, v jehož rámci se 
posuzuje proveditelnost instalace 
alternativních zdrojů, zavedení výro-
by elektřiny, dodávky tepla a návrhů 
vedoucích ke snižování energetické 
náročnosti budov.

Důležitá je rovněž termografie elek-
trických zařízení a budov, která umí za 
pomoci bezkontaktního měření loka-
lizovat tepelné úniky v budově a dodá 
neocenitelné údaje i v souvislosti 
s bezpečností elektroinstalace či závad 
klimatizace, ventilace a vytápění.  

Firmy dodávající energie si uvě-
domují, že pro řadu klientů mají 
slova jako rekuperace, kogenerace 
či subregulace jen velmi nejasný 
obsah. Proto například PRE nabízí 
komplexní poradenství a navíc také 

Pandemie nás učí 
správně zacházet s energiemi

průběžné informace o změnách 
v energetické legislativě ČR a rov-
něž pomoc při vyřizování žádostí 
o dotační příspěvky. Nákladnější 
projekty dokonce PRE pomáhá 
financovat!

To vše se týká jak fyzických osob, tak 
třeba bytových družstev či velkých 
firem. PRE na základě svých měření 
vytvoří optimální model spotře-
by pro dané místo a pak ho také 
realizuje. Ať už přitom „do hry“ 
zapojuje třeba plynové kondenzační 
kotle, tepelná čerpadla či fotovoltaic-
ké elektrárny. Problémem není ani 
instalace úsporného osvětlení anebo 
nabíječky pro elektromobily.
„Nabízíme komplexní řešení na klíč 
pro efektivní a úsporné využívání 
energií,“ doplňuje paní Alžběta 
Šornová. n

Na všem zlém se dá nalézt něco 
aspoň trochu dobrého. To je i případ 
koronavirové pandemie a ekono-
mické krize velkého rozsahu, která 
je nyní u nás i ve světě doslova na 
spadnutí. Do budoucna uvažující 
podnikatelé a odběratelé energií 
vůbec se proto snaží snížit svoji spo-
třebu a investovat do technologií, jež 
jim v budoucnu ušetří spoustu peněz 
i starostí. Právě takové technologie 
a služby nabízí například společnost 
Pražská energetika, a. s., jíž se daří 
přicházet na trh s nabídkou, která je 
právě nyní aktuální. 

„Skutečně roste zájem o naši nabídku, 
kterou stále aktualizujeme a doplňu-
jeme,“ potvrzuje Alžběta Šornová 
z marketingu PRE. „Pokud bych měla 
říci, oč je nyní největší zájem, pak se 
jedná u firemních zákazníků pře-
devším o instalaci nového osvětlení, 
kdy dochází k úsporám na elektřině 
ve výši 50 – 80 %, v případě bytových 
domů o zřízení vlastní plynové ko-
telny s odpojením od centrálního zá-
sobování tepla, a u rodinných domů 
o instalaci tepelných čerpadel, kde 
roční úspora v nákladech na energie 
dosahuje až 70 %.“

Energetické služby už dávno nejsou 
nic jednoduchého, nespočívají v tom 
– řečeno se Zdeňkem Svěrákem - že 
„od pantáty vedou dráty“. Je to na-
opak velmi složitý komplex služeb, 
jejichž výsledkem je pro zákazníka 
optimální řešení jeho energetických 
potřeb. Základem všeho bývá peč-
livý a důkladný energetický audit, 
který komplexně zhodnotí budovu 
z pohledu všech využívaných energií 
– vody, elektřiny, plynu a tepla – dále 
z hlediska používaných technologií 
v budově i její stavební konstrukce. 
Z tohoto auditu, který PRE samo-
zřejmě také nabízí, se pak vychází 
při dalších úkonech, směřujících 
k optimálnímu využívání energie 
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Pětibojař David Svoboda je jedním z nejúspěšnějších českých 
sportovců současnosti. Na jeho hrudi se kromě desítek dalších 
medailí blyští zlato z londýnských olympijských her v roce 2012 
anebo třeba z Mistrovství Evropy 2010. Náš borec je držitelem 
světového rekordu jak v klasickém formátu moderního pětiboje 
(dosáhl ho v roce 2008), tak rovněž v jeho novém formátu 
(z roku 2011).

Jak bydlí 
olympijský 
vítěz?
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Co je pro Vás ideálem bydlení – dům ně-
kde na samotě, nebo velký byt v centru 
– a proč?, ptáme se Davida Svobody.
„Ideální je to pro mě tak, jak to dnes 
mám. To znamená byt v poměrně 
klidné oblasti, odkud to mám kousek 
do centra, ale taky ven z města. Nej-
větší luxus je to, že můžu chodit do 
práce pěšky…“ 
Prací se pro tohoto muže s dokonale 
vytrénovanou postavou – když fil-
maři hledají herce pro role Herkula, 
Spartaka či třeba Mauglího, vždy 
sahají po deseti- nebo pětibojařích – 
rozumí funkce trenéra v ASC Dukla. 
Společně s bratrem Tomášem pak 
David vytvořil také projekt Kalo-
kagathia Aliance, který vychází ze 
starořeckého ideálu spojení dokona-
lého těla i ducha.    

Před nedávnem jste si pořídil nové byd-
lení, je to Váš splněný sen, nebo se jedná 
spíš o kompromis?
„Svoje současné bydlení jsem si 
zařídil přesně podle svých potřeb, ale 
vždycky bude nějaký finanční limit 
a s tím spojené kompromisy. Dobré 
lokalitě a příjemnému místu jsem 
obětoval třeba výtah nebo vlastní 
garáž v domě, kterou jsem měl dřív, 
ale rozhodně toho nelituji.“  

Pomáhal Vám při výběru a zařizování bytu 
někdo, nebo to bylo zcela ve vaší režii?
„Všechno bylo v mé režii, ale samo-
zřejmě, že jsem povolal na pomoc 
odborníky, mezi kterými byla skvělá 
architektka, spolehlivá stavební firma 
na rekonstrukci a také jsem měl štěstí 
na další řemeslníky.“

Na co jste u svého bytu nejvíc pyšný – na 
polohu, zařízení, doplňky typu teras apod.?
„Opravdu se mi líbí místo, kde teď 
bydlím, ale asi nejvýraznější věc, kte-
ré si všimne každá návštěva, je můj 
oblíbený plynový krb, který jsem si 
nechal v bytě postavit. Je to esteticky 
moc hezké a zároveň jím přes zimu 
doopravdy topím.“    

�
„Mám v bytě veškeré moderní technologie – postarají 
se o vše kromě občasného vaření a utírání prachu“.

�
Spolu s bratrem olympijský vítěz vytvořil projekt spojení dokonalého těla i ducha – vychází ze starořecké Kalokagathie.

Jak ve svém bytě využíváte moderní 
technologie – ostrahu, dálkové ovládání 
topení, „inteligentní“ spotřebiče apod.?
„Veškeré moderní technologie v mém 
bytě jsou obsaženy ve spotřebičích, 
které používám. Kromě občasného stí-
rání prachu a vaření je moje bydlení 
v podstatě bezúdržbové a nestojí mě 
žádný čas ani starosti. Ideál.“ 

Je něco, co Vám ještě v bytě chybí?
„Ještě si chci doma rozvěsit nějaké 
obrazy a oblíbené fotky. Zkusím také 
přikoupit nějaké kytky. Přemýšlím 
už delší dobu o menším akváriu s ry-
bičkami a určitě si pořídím kávovar. 
Naopak televize mi už několik let 
vůbec nechybí…“  n
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Pandemie koronaviru 
urychlila nástup nových 
technologií

Už s první vlnou pandemie se ukázalo, jak důležitý je důkladný 
dohled na dění ve veřejných prostorách, kde se schází velké 
množství lidí. Ať už to jsou třeba nákupní centra, nádraží 
anebo foyer různých úřadů či vysokých škol, o zdravotnických 
zařízeních ani nemluvě. 

Před očekávanou druhou vlnou pandemie, která nemusí být 
poslední, se proto vyplatí vybavit se špičkovou technikou na 
sledování návštěvníků nejrůznějších zařízení.
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Pozor, ten člověk má horečku!

Na trhu jsou nyní už špičková zařízení 
pro hromadné bezkontaktní měření 
teploty, která mohou uživatelům velmi 
pomoci při vyhledávání nemocných 
lidí (ale – jak ukázaly zkušenosti z USA 
či Izraele – také třeba zločinců, kteří 
bývají ve stresu a proto mívají zvýšenou 
teplotu). Zařízení pracuje s fantastickou 
přesností 0,3 stupně Celsia, přičemž 
provádí duální měření: jak teploty 
obličeje, tak očí. 

Tyto systémy jsou k mání jak v podobě 
„pistole“ do ruky, tak pro sledování vel-
kých prostor, kdy zároveň sledují řadu 
různých údajů o návštěvnících. 
Shromážděná data pak lze ještě při 
kombinaci s běžnou kamerou využít 
pro řadu potřeb, počínaje například 
registrací počtu vstupů osob, přes 
takzvané heatmapy, automatické 
rozpoznávání obličeje konkrétní osoby 
a toho, zda lidé nosí roušky, sledování 
doby setrvání návštěvníků v daném 
prostoru a jejich pohybu, ale třeba i pro 
plánování reklamních akcí apod. 
Jak se právě v současné době ukazuje, 
kamerové systémy ve spolupráci se sen-
zory dokáží odvést obrovský kus práce 
a značně zjednodušit management hlav-
ně vnitřních prostor. Zařízení přitom 
může pracovat na stávající Wi-Fi síti.

Neplaťte, když nemusíte

K dispozici je už také řada moderních 
systémů, které provozovatelům prostor 
umožní značně snížit náklady. Velmi 
efektivní se například ukazují být sys-
témy regulace teploty podle počtu osob 
v objektu, venkovní teploty, odkud a jak 
silně svítí slunce apod. Vše se samozřej-
mě měří a ovládá vzdáleně – pomocí 
čidel. K dispozici jsou přitom i „kouzla“ 
jako například to, že se po vjezdu vozi-
dla do podzemního parkingu rozsvítí 
jen ta světla, která posádku vozu dove-
dou k nejbližšímu výtahu.

Podle energetické spotřeby a spotřeby 
vody v jednotlivých částech budo-
vy potom lze také vytvořit strategii 
dalších úspor – poměrně běžné je dnes 
už například využití dešťové vody na 
toaletách.

Obchůzky objektů fyzickou ostrahou 
mohou nahradit kamery, správa objek-
tu může probíhat na dálku (bez přítom-
nosti pracovníků v objektu). Kamery 
zde opět doplňují senzory a čidla, která 
včas zaznamenají například nepatřičný 
hluk, otřesy, poruchy či změny teploty. 
V současnosti mimořádně aktuální 
a žádanou službou jsou pak speciál-
ní dezinfekční úklidy rosením a při 

použití ozonového generátoru. Díky 
nim může mít uživatel objektu jistotu, 
že jeho personál i klienti vstupují do 
maximálně čistých prostor, ve kterých 
na ně nečíhá žádná nákaza. Samo-
zřejmě přitom je ale třeba v průběhu 
dne podle potřeby úklid na kritických 
místech či podle situace opakovat. Tady 
opět pomohou kamery, sledující dění 
v daných prostorách. n

T E C H N O L O G I E

�
Moderní technika okamžitě prozradí teplotu těla návštěvníka. 

Podle toho se pak můžete zařídit.
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�
Aplikace mfix je univerzální pomocník: v mžiku vám sežene odborníka takřka na cokoliv – od vymalování kuchyně po IT práce.

mfix: Vyfotím 
problém 
a čekám 
na nabídky

Mezi odborníky i mezi 
uživateli služeb spojených 
s provozem nemovitostí se 
v poslední době stále častěji 
skloňuje slovo „mfix“.

Co vlastně znamená mfix, na to jsme se zeptali Luboše Němečka, 
projektového manažera aplikace.
Aplikace mfix je chytrým zprostředkovatelem uživatelů, 
kteří sami svými silami nedokáží vyřešit svůj problém 
s opravou rozbitých zařízení, údržbou domu, drobnými 
stavebními pracemi, přepravou, online a IT pracemi, 
úklidem atd., a propojuje je s pomocníky, řemeslníky, 
profesionály a odborníky, kutili a firmami zaměřenými 
na konkrétní službu. Jde o virtuální tržiště lidí, kteří 
něco potřebují a setkávají se zde s těmi, co to dovedou 
udělat.

Jednoduše objednejte službu, zaplaťte 
kartou

a vyčkejte na pomocníka, který splní 
váš úkol.

Jednoduše objednej 
službu, zaplať 
kartou a vyčkej 
na pomocníka, 
který splní tvůj úkol.
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�
Potřebujete zalít květiny, vyvenčit psa anebo zapojit novou televizi? Díky mfix bude váš problém rychle a spolehlivě vyřešen.

To setkání se odehrává na počítačích?   
Vše se odehrává v chytrých telefonech, kde uživatel 
vyfotí a popíše, co potřebuje a na jeho poptávku reagují 
uživatelé a firmy, kteří mají zkušenosti, čas a touhu si 
vydělat peníze. Pro někoho to může být nahodilý zdroj 
vedlejších příjmů, pro jiné možnost pracovat na volné 
noze a být svým pánem.
  
Poptávající má možnost si vybrat z několika došlých 
nabídek. Nemusí hledat konkrétní firmy se službou 
v seznamech a vyhledávačích, ale zjednoduší si vyhle-
dávání tím, že pomocníci budou kontaktovat přímo 
poptávajícího. 

Pro firmy se stává aplikace mfix dalším kanálem jak se 
dostat k práci. Pro studenty možností přivýdělku a pro 
odborníky a kutily zdrojem kontaktů a zakázek.

Zdá se, že práce s mfix je vlastně velice jednoduchá…
Aplikace je vyvinuta pro chytré telefony běžící na 
operačním systémech pro iOS a Android. Má přívětivé 
uživatelské rozhraní a její ovládání je jednoduché. Vyfo-
tit – popsat – vložit termín a adresu, zveřejnit a čekat na 
nabídky. V případě nejasností se mohou uživatelé spojit 
pomocí chatu v aplikaci nebo telefonem či emailem.  

V době zotavující se po COVID-19 a připravující se na 
ekonomickou recesi je mfix výborným nástrojem, jak 
si zajistit příjmy a práci ať hlavní nebo vedlejší a pro uživa-
tele hledající pomoc zase suprovým asistentem, jak oslovit 
početnou skupinu pomocníků jedním krokem. n

Hledáš 
příležitostný i dlouhodobý přivýdělek?

Našel/našla jsi zakázku, která se ti líbí? 
Vytvoř cenovou nabídku.

POKRAČOVAT

Práce
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Jak se dnes žije 
lidu kancelářskému?

Prvním odborníkem, který odpovídá v naší anketě, je Jan 
Matha, Head of Asset Management v Penta Real Estate. 

Jaké změny ve vašem byznysu vyvolala první vlna pandemie - 
co by případně mohla způsobit vlna druhá?
První vlna pandemie přinesla vysokou míru nejistoty 
všem segmentům realitního trhu. Připravované expan-
ze stávajících nájemců se v mnoha případech zmrazily 
nebo alespoň zredukovaly, u některých projektů se 
posunuly termíny. Celková situace se začala zlepšovat až 
v průběhu léta. To už ale v současné chvíli opět neplatí. 
Vývoj lze odhadnout těžko, vše bude záležet na délce 
trvání druhé vlny pandemie a na její intenzitě. 

Myslíte, že novinky typu home office či sdílení kanceláří jsou 
dočasné, nebo zůstanou?
Je evidentní, že mnozí zaměstnavatelé, kteří byli k práci 
z domova dříve skeptičtí, v době pandemie svým lidem 
na home office umožnili pracovat a tak zjistili, že tento 
celosvětový trend má pro zaměstnavatele i zaměstnance 
nepopiratelné výhody. Systém ale není pro každého. 
U některých profesí to znamená komplikace, u řady lidí 
klesne produktivita, větší nároky jsou na manažerské 
pozice. Nicméně home office bude zcela jistě  neustále 
nabývat na významu. 
Co se týká sdílených kanceláří - někteří jejich provozo-
vatelé nezažívají nejlepší časy, ale to není naším přípa-

dem. Dobré jméno, výborná lokalita a velmi kvalitní 
servis jsou zřejmě důvodem, proč naše sdílené kanceláře 
využívají nejen naši stávající nájemníci, ale také ti, kteří 
nechtějí v dnešní době dlouhodobé závazky a raději volí 
cestu flexibilnějšího nájemního vztahu. 
 
Jak je to snižováním počtu kanceláří u nás a omezováním jejich 
ploch? 
Naše zkušenost je prozatím taková, že než aby nájemník 
omezil počet kanceláří, snaží se raději část využít pro 
podpronájem. Snižuje si tak náklady a zároveň mu to 
ponechává možnost opět využít prostory v budoucnosti. 
Nicméně je příliš brzy soudit, zda se jedná o trend, nebo 
jen krátkodobé řešení. n

Kvůli boji proti pandemii došlo také na velké změny 
v organizaci a provozu všemožných úřadů, kanceláří apod. 
Jaké jsou dnes starosti úředníků, kteří často museli ze dne 
na den přejít na home office a co je nejspíš čeká v budoucnu?

Anketa s odborníky na téma Space Management
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Práce z domova je samozřejmostí

Změny v oblasti komerčních realit nejsou zatím nijak 
markantní, ovšem na první pohled je vidět, že se mění 
zažité pracovní stereotypy, říká Igor Gacek, vedoucí od-
dělení Property Managementu ve společnosti Knight 
Frank. Práce z domova se stala samozřejmostí, stejně 
jako opatření proti šíření nákazy, zaváděná nájemci 
i vlastníky objektů.

Nadnárodní společnosti mají většinou pravidla jasně 
definována; od striktního dodržování bezpečnostních 
opatření na pracovišti jako je nošení roušek, dezinfek-
ce jednacích místností po každém použití, dodržování 
dvoumetrových rozestupů až po nařízený home office. 
Tuzemské společnosti jsou obvykle v opatřeních více 
benevolentní.
 
Myslíte, že novinky typu home office jsou dočasné, nebo zůstanou?
Na základě zkušeností vidíme, že se společnosti vymaňu-
jí ze zajetých stereotypů a zaměřují na zavádění nových 
strategií. Jedná se o možnosti práce z domova nebo blíže 
domovu, vybavení pracovišť oddechovými a relaxačními 
zónami apod.

Přestože jsou ale tyto novinky a moderní trendy v sou-
časné době velice využívané, z dlouhodobého hlediska 
se asi neuchytí u všech společností, neboť ne každému 
tento systém vyhovuje. Už po prvotním lockdownu jsme 
měli možnost vidět, jak se lidé s radostí vraceli do práce. 
Ne každý má totiž ve svém bytě či domě zařízené kom-
fortní místo k výkonu své práce, o prostoru pro práci a 
klidu ani nemluvě. Proto spíše očekáváme, že přetrvá va-
riabilita možností – kdo bude chtít, bude moci pracovat 
z domu, kavárny nebo sdílené či vlastní kanceláře. 
                                     
Jak je to se snižováním počtu kanceláří u nás a omezováním 
jejich ploch?
Na jedné straně skutečně dochází k redukci ploch kance-
láří. Je však třeba mít na paměti, že home office, respek-
tive redukce ploch, není vhodná pro všechny obory. Na 
straně druhé pak některé společnosti přemýšlí o rozšíře-
ní ploch z důvodu zajištění bezpečnějšího provozu. 

Od začátku roku nám narostl objem prostor k podná-
jmu z cca 20 tisíc m2 na cca 80 tisíc m2. Věříme ale, že 
po odeznění krize některé společnosti přehodnotí svá 
rozhodnutí o zmenšování kanceláří. n

S home office nemáme dobré zkušenosti

Na projektech, které řeším, spolupracují relativně malé 
týmy, které de facto nepřichází mezi sebou do kontaktu, 
říká Adam Petr z IC Systém. Vedle toho s home office 
nemám pozitivní zkušenost. Tento způsob práce je ná-
ročný na disciplínu a člověk musí mít k tomu účelu také 
uzpůsobené domácí prostředí. Nadto je náročnější vý-
měna informací mezi členy týmu. Stávající nové techno-
logie sice tuto problematiku zjednodušují, ale nedokáží 
potíže zcela odstranit. V rámci fyzické lidské interakce 
dokážete vyřešit daleko více věcí – můžete číst řeč těla, 
vidět reakce celého týmu a lépe číst atmosféru jednání, 
které pak můžete vést požadovaným směrem. n
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Čím dál víc lidí chce mít doma 
kousek džungle či šumavské 
louky – prostě milou 
zeleň, která potěší oči a dá 
odpočinout mysli uštvané 
stresem. 

Mezi nejlepší české firmy, které vám takový domácí kus 
divočiny dokážou pořídit, patří Hydroponie s r.o. 

Jak dlouho vaše firma na trhu působí?, ptám se ing. Anny Kubá-
ňové z této společnosti.
Firma působí na trhu od roku 1992, zpočátku poskyto-
vala celou škálu zahradnických služeb, po roce 2000 se 
věnuje pouze ozeleňování interiérů a výsadbám stromů 
do interiéru – od návrhů přes dodání až po servis.  

Na co jste v této souvislosti nejvíce pyšní?
Byly to asi před mnoha lety výsadby v obchodních cent-
rech Olympia v Brně, Nový Smíchov v Praze nebo Nová 

Karolína v Ostravě: s řadou velkých vzrostlých stromů 
a s použitím minerálních substrátů, které tu do té doby 
nikdo nepoužíval. Pak ještě zelená stěna ve firmě Essens 
v Brně mezi schodišti (s plochou asi 80 m2) a určitě 
výsadba osm metrů vysoké černé olivy (Bucida buceras) 
v Danube house v Praze.

Mění se módy zelených interiérových stěn - přicházejí například 
více do obliby mechové obrazy?
Před šesti nebo sedmi lety jsme byli jedni z prvních, 
kdo instalovali zelené stěny v interiérech. Používali jsme 
technologii hydroponie na textiliích jako „otec“ zelených 
stěn Patrick Blanc, francouzský botanik a umělecký 
designer. Zelená stěna z živých rostlin vyžaduje zejména 
dobré světelné podmínky – my si většinou pomůžeme 
vegetačním osvětlením. Mechové stěny a obrazy naopak 
nepotřebují světlo. Mech je mrtvý a stabilizovaný. Me-
chové a živé zelené stěny si nekonkurují, každá má své 
vhodné místo v interiéru.
 
Mají Češi nějaké specifické požadavky na druhy rostlin, barvy 
květů aj.?
Český zákazník nemá speciální požadavky na to, co 
se mu líbí. Spíše přitom odmítá rostlinné druhy, které 
nás provázely v čekárnách u lékaře nebo ve školách za 
„komančů“.

Tchýnin jazyk se Čechům 
nelíbí

�
Svěží zeleň potěší ducha a vytvoří zdravější klima doma i na pracovišti.
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Řada těchto druhů je přitom pro svou odolnost a pest-
rost sortimentu ve vyspělých evropských zemích velmi 
rozšířená a oblíbená. Rozmanité druhy rodu Sansevieria 
jsou například velice moderní, zatím co u nás často 
z uvedených důvodů tchýnin jazyk zavrhujeme. Podobně 
Philodendron - u nás známý i jako Monstera - který je 
vděčný a velice dekorativní rostlinou, často odmítáme 
akceptovat.

Existují studie o zdravotním vlivu zelených stěn na obyvatele 
místností?
Je tady celá řada zahraničních studií o pozitivním vlivu 
živých rostlin na lidskou psychiku a v té souvislosti 
například i zlepšení pracovního výkonu v na pracovišti. 
Další studie potvrdily pozitivní vliv rostlin na čistění 
vzduchu od těkavých látek (VOC). Pokusy, které podpo-
rovaly přední nizozemské zahradnické firmy zas ukázaly, 
že intenzivní výsadby interiérových rostlin jako součástí 
stavby by nahradily různé ventilační systémy, které při 
nedostatečné hygieně mohou naopak být zdrojem škod-
livých až nebezpečných mikroorganismů.
Budovy certifikované z hlediska udržitelné výstavby 

(BREEAM, LEED, DGNB) zatím u nás příliš neakcentují 
„zelené interiéry“. Ten může být pouze výsledkem té nej-
užší spolupráce architektů a interiérových zahradníků.“

Stanou se jednou zelené stěny normou, nebo zůstanou luxusem?
Nemůžeme říci, že zelená stěna je luxus. Často se 
v našich bytech instalují daleko dražší materiály, jejichž 
kvalitu nebo „hodnotu“ ale bez znalosti ceny ani nepo-
známe. Jde spíše o hierarchii hodnot, která nám nebrání 
zaplatit dvojnásobnou cenu za dobrou značku auta nebo 
špičkovou elektroniku, zatímco ceny za rostliny v de-
signových nádobách nebo zelené stěny jsou považované 
za nepřiměřené.

Klamavá reklama, podobně jako  u jiných produktů, 
vytváří dojem nebo přímo ujišťuje, že zelená stěna je 
bezúdržbová. Není to ale pravda - když zasadíme na 
metr čtvereční 35 rostlin, které rostou, tak jim odumí-
rají staré listy, jedna rostlina přerůstá druhou apod.: to 
všechno pak potřebuje péči, jinak je po efektu. Bezúdrž-
bová může být stěna jen do první potřeby čistění zavla-
žovacího systému. n

�
Výběr dekoračních rostlin je už dnes opravdu velice široký.
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Název města – Woven City – můžeme přeložit jako 
„Spletené město“. Jednak se tím naznačuje, že tohle město 
v sobě splétá řadu nejmodernějších technologií, jednak 
odkazuje k počátkům Toyoty, která původně vyráběla 
tkalcovské stavy.

Nové město bude využívat to nejlepší, nač dosud lidská 
mysl připadla. Bude plně autonomní a bezemisní. Jeho 
obyvatelé – počítá se zhruba s půl milionem osob – 
budou používat sdílené inteligentní bezemisní vozy, 
všemožné „chytré“ domácí roboty a řadu doplňkových 
funkcí: od automatického zalévání zahrad v závislosti 
na počasí až po rozeznávání hlasů a podle nich přípravy 
jídel, pouštění kanálů televizí, napouštění van apod.

To vše si samozřejmě vyžádá mnoho energie – tu ale ne-
bude dodávat žádná tepelná elektrárna skrytá za kopcem, 
nýbrž pečlivě propočítané a zkonstruované vodíkové 
technologie spolu s fotovoltaickými články. Město, jehož 
architektem je tvůrce nové věže World Trade Center 
v New Yorku Bjarke Ingels, se tak stane „vzorem“ dalším 
podobným plně autonomním městům, připravovaným 
v různých zemích světa. n

Woven City: 
tady bych chtěl žít

�
Pod posvátnou horou Fudži vyrůstá nejmodernější město světa.

�
Při procházkách městem vás může hřát pocit, že vaše pohodlí neubližuje přírodě.

Největší automobilka světa 
Toyota se nezabývá jen 
silničními vozy – její experti 
také přemýšlejí nad budoucí 
podobou každodenního 
života lidstva. 

Přímo pod posvátnou 
japonskou horou Fudži tak 
nyní Toyota buduje město, 
které naplňuje i ta nejtajnější 
přání milovníků pokroku 
a ekologie.
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�
Všimněte si unifikovaných vozítek, ktará ve městě zajišťují veškerou dopravu osob. Samozřejmě je pohání elektřina z palivového článku.

�
Díky řízenému klimatu si ve Woven City mohou dopřát dlouhá jara: a jara Japonci opravdu milují.



Využijte naše stránky pro vaši efektivní reklamu
Prostřednictvím našeho magazínu oslovíte vrcholný management (CEO), 
vedoucí podnikových útvarů a manažery, kteří rozhodují o pořízení a použití 
výrobků, technologií a služeb v podnikové praxi. 

• Přímé oslovení potenciálních zákazníků
• Zajímavé rubriky pro prezentaci vašich produktů a služeb
• Možnost reklamy i ve webové verzi časopisu

Informujte se o možnostech tištěné i on-line inzerce na tel. čísle +420 603 259 151

             
 Pokud máte zájem o zasílání elektronické verze časopisu zdarma,   
 napiště nám prosím na adresu: marketing@zivotzaokny.eu.

Inzerujte
u nás!
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