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Klimatizace

Můžete si vybrat z široké škály možností vnitřních klimatizačních jednotek. Nabízíme nástěnné 
klimatizace, 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 vzduchotechniky, 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 dámy, 
vážení pánové,

do rukou se Vám dostává první letošní číslo časopisu Život za okny. Je plné zajímavých témat a rozhovorů.

Zástupci předních firem z oblasti realitního trhu a nemovitostí nám představili plány a projekty, se kterými jejich 
společnosti vstupují do nového roku.

Česko už řadu let patří ke světové špičce v používání nanotechnologií. V čem spočívá unikátnost této technologie, jak 
funguje a jaké jsou její největší přínosy jsme si povídali s Jaromírem Hanačíkem, jednatelem společnosti NanoZone.

Zajímalo nás, jaká je hlavní motivace zákazníků ke koupi elektromobilu. V rozhovoru s generálním ředitelem společ-
nosti Renocar Peterem Bittó se dozvíte, jaký je podíl elektromobilů a plug-in hybridů na světovém trhu s osobními 
vozidly a jak je na tom v jejich využívání Česká republika ve srovnání se zahraničím.

Úvodní strana a velký rozhovor patří dvacetinásobné vítězce ankety Český slavík Lucii Bílé. Navštívíme její druhý 
domov – Divadlo Lucie Bílé v Karlově ulici v Praze. Jaké okamžiky divadelního života si nejvíce užívá, co vše musí 
v divadle řešit, jaký repertoár připravuje a která světová divadelní scéna ji nejvíce uchvátila?

Podle předpovědi společnosti Check Point Software Technologies se dají i letos očekávat kyberútoky, kybernetické 
konflikty a hrozby. Jaká bezpečnostní rizika tyto útoky představují a jak jim předejít? Na otázky odpověděl bezpeč-
nostní expert Antonín Šefčík ze společnosti NGSS. 

Jak jsou ve společnosti Panattoni spokojeni s CAFM systémem Singu a co na něm nejvíce oceňují se dozvíte z rozho-
voru s Head of Property Management Robertem Chmelařem.

Proč si pořídit systém na počítání lidí, kde všude se používá a jaké jsou jeho přednosti? O tom všem jsme hovořili 
s Adamem Petrem, jednatelem společnosti iC Systems.

Klidné jaro a pevné zdraví přeje 
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Šíření koronaviru a s ním spojená opatření na evropské i národní 
úrovni mají obrovský dopad na mnoho firem. Přesto existuje 
celá řada těch, které jsou i v této nelehké době na trhu aktivní 
a připravují velmi zajímavé projekty. Zeptali jsme se zástupců 
předních společností z oblasti realitního trhu a nemovitostí, 
s jakými cíli, plány a projekty vstupují do roku 2021.

Rok 2021 ve znamení 
zajímavých projektů

„Pro rok 2021 bych zdůraznil cel-
kem tři naše projekty, každý z nich 
se nachází v jiné fázi“  říká Viktor 
Peška, obchodní ředitel společnosti 
Crestyl. „Letos budeme pokračovat 
v rozvoji nové čtvrti Hagibor. Ta 
nahradí zanedbané území v sousedství 
stanice metra Želivského. Celý projekt 
v unikátním místě, které symbolicky 
ukončí Vinohradskou třídu, jsme od-
startovali loni zahájením stavby dvou 
bytových domů, a letos přidáme další. 

Těch zde postupně vyroste celkem pět 
a dále šest administrativních budov, 
stavbu prvních dvou chceme zahájit 
ještě letos. Do projektu jsme zapojili 
světoznámého krajinářského architek-
ta Michela Desvigne – ten se zabývá 
rozsáhlým veřejným prostorem, který 
tvoří čtvrtinu celého území.
Plně také pracujeme na přípravě 
projektu Savarin, který je pro nás 
opravdovou srdcovou záležitostí. Jiné 
tak unikátní místo přímo v centru 
Prahy neexistuje, proto zde chceme 
vytvořit něco jedinečného a hodnotné-
ho i pro další generace. Proto jsme na 

návrh projektu najali studio Thomase 
Heatherwicka, ikony současné světové 
architektury a designu. A Praze jsme 
zde nabídli prostory na umístění expo-
zice pro Slovanskou epopej.
Letos i jeden unikátní projekt dokon-
číme – nové kosmopolitní bydlení 
Neugraf umístěné v lukrativní pražské 
čtvrti Smíchov v sousedství parku 
Sacre Coeur a Kinského zahrady. Jeho 
obyvatelé kromě parku budou moci 
načerpat energii i ve společné zahra-
dě, wellness nebo na střešní terase 
s výhledem na celou Prahu, kde bude 
společenská zóna.“ n

Projekt Savarin je pro nás 
srdcovou záležitostí
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Srozumitelná 
komunikace 
a individuální 
přístup

„Rok 2021 vnímáme především jako 
závazek nezklamat důvěru, která 
nám byla svěřena společně s projek-
ty z minulých let,“ říká Michaela 
Semanová, vedoucí oddělení správy 
nemovitostí společnosti Savills pro 
ČR a SR.

„Minulý rok byl pro nás náročný, ale 
zároveň i úspěšný. Stali jsme se asset 
manažery ikonické pražské budovy 
DRN. Jedná se o polyfunkční budovu 
na Novém Městě v Praze, která nabí-
zí nejen moderní kancelářské prosto-
ry, ale i prostory s výbornou gast-
ronomií, které jsou jedinečné svým 
designem a atmosférou, a sídlí zde 
také umělecká galerie. Rozšířili jsme 
spolupráci v oblasti správy nemovi-
tostí s jedním z největších privátních 
investorů v České republice – sku-
pinou CIMEX, a dále se společností 
IMMOFINANZ, kdy se spol. Savills 
stala výhradním správcem jejich 
pražského kancelářského portfolia.

Díky rostoucímu portfoliu spravo-
vaných nemovitostí jsme do našeho 
týmu samozřejmě přivítali nové 
kolegy. Jejich zapracování v době 

„Společnost Knight Frank letos slaví 
třicet let působení na českém realit-
ním trhu. Díky bohatým zkušenos-
tem, globální perspektivě a současně 
perfektní znalosti českého trhu jsme 
si pro letošní rok vytyčili několik 
důležitých oblastí, na které se chceme 
zaměřit,“ konstatuje Matěj Baranek, 
vedoucí oddělení pronájmů Knight 
Frank.

V první řadě plánujeme pomáhat 
nájemcům uspořit peníze na ná-
jmech pomocí renegociací nájemních 
smluv, současně se přitom ale také 
budeme soustředit na zachování 
jejich stávajících fungujících vztahů 
s pronajímateli. Obchodní vztahy 
a vzájemná důvěra jsou obzvlášť 
v byznyse klíčové. 

Mezi naše další cíle patří snižování 
nákladů podnájmem nevyužitých 
prostor, pomoc nájemcům při 

Důvěra 
a komplexní 
profesionální 
servis

zjišťování konkrétních potřeb jejich 
zaměstnanců a jejich aplikace do 
praxe. To se týká především úprav 
stávajícího pracovního prostředí 
na nové, „postcovidové“.  Ať už lidé 
chtějí dodržet social distance, ale 
nechtějí přijít o kontakt s lidmi, 
nebo naopak se chtějí vrátit z home 
office do kreativního a podnětného 
prostředí, kde se budou moci potkat 
a komunikovat s kolegy a načerpat 
inspiraci, pracovní prostředí by jim 
to mělo umožnit. 

V Knight Frank si dlouhodobě za-
kládáme na individuálním přístupu, 
důrazu na jednoduchost a srozumi-
telnost v komunikaci. Naším dlouho-
dobým záměrem je kvalita a rozvoj 
poskytovaných služeb. 

I nadále chceme pronajímat skvělé 
prostory a dělat tak radost nájem-
cům i pronajímatelům.“ n

pandemie bylo a pořád zůstává i tou 
největší výzvou pro rok 2021, protože 
začínat v nové práci je i za běžných 
okolností náročné. I v režimu home 
office seznamujeme kolegy s naší 
firemní kulturou a pomáháme jim 
naplňovat jejich skutečný potenciál. 
Jsme si vědomi, že dobrá týmová 
práce přináší nejlepší výsledky, které 
klienti dokážou ocenit.

Naším dlouhodobým cílem je nabízet 
klientům profesionální podnikatelský 
přístup. Uvědomujeme si, že každý 
klient je zcela jiný, má své specifické 
požadavky, a proto si zakládáme 
a stavíme na individuálním pří-
stupu ke každému z nich. Díky 
dlouholetým zkušenostem poskytu-
jeme komplexní profesionální servis 
a odpovědné strategické poradenství. 
V přátelské atmosféře vyhledáváme 
pro klienty nové obchodní příležitosti, 
k problémům přistupujeme proak-
tivně, doporučujeme v dané chvíli 
to nejlepší řešení, a to vše v zájmu 
zvýšení hodnoty a potenciálu jejich 
komerčních nemovitostí. Získání dal-
ších klientů a zakázek bude pro nás 
v roce 2021 tou největší odměnou.“ n
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Vzájemná synergie a kvalitnější 
péče o naše budovy

Na konci loňského roku prodala společ-
nost CPI Property Group většinový podíl 
divize facility managementu, který 
zahrnuje například údržbu, správu nebo 
provoz budov. Co vás k tomuto kroku 
vedlo?  
Tento krok souvisí s naší dlou-
hodobou strategií, jejímž cílem 
je soustředit se na hlavní odvětví 
našeho podnikání, mezi které patří 
zejména investice do rozvoje port-
folia nemovitostí, jeho development 
a strategické řízení.

Realitní skupina CPI Property Group 
je předním vlastníkem nemovitostí 
generujících příjmy v České republice, 
Berlíně a regionu střední a východní 
Evropy. Společnost M2C patří 
k nejvýznamnějším firmám v oblasti 
integrovaného facility managementu. 
A právě tyto dvě společnosti na 
konci loňského roku uzavřely 
zajímavý obchod. CPIPG prodala M2C 
většinový podíl ve své divizi facility 
managementu, který zahrnuje mimo 
jiné správu nebo provoz budov.  Proč 
k tomu došlo jsme se zeptali Ondřeje 
Laněho, Head of Property Management 
ve společnosti CPI Property Group 
a Karla Kadlece, ředitele divize Facility 
Managementu společnosti M2C.

Velký 
obchod 
na přelomu 
roku

Ondřej Laně
Head of Property Management, CPIPG
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V čem spatřujete výhody outsourcingu 
služeb facility managementu?
V případě odborných činností, kte-
ré bezprostředně nesouvisí s našimi 
obchodními cíli, chceme blízce 
spolupracovat se společnostmi, 
pro které tyto činnosti představují 
jejich hlavní zaměření. Věříme, že 
tím můžeme docílit vzájemných 
synergií a zajištění ještě kvalitnější 
péče o naše budovy. 

Část svého vedení jste předali společnos-
ti M2C. Proč jste se rozhodli právě pro 
tuto firmu?
Při volbě partnera pro facility ma-
nagement byla společnost M2C pro 
CPI Property Group z mnoha dů-
vodů první a jednoznačnou volbou. 
M2C představuje významnou stře-
doevropskou společnost s meziná-
rodním know-how. Navíc se jedná 
o stabilní společnost s dlouholetou 
zkušeností ve facility managementu 
i mnoha dalších oborech. n

Je to pro nás výzva

Co pro vás znamená převzetí divize faci-
lity managementu CPI Property Group?
Především je to pro nás obrovská 
výzva obnášející extrémní množství 
práce, která vyžaduje koordinaci 
mnoha lidí napříč naší společností.  
Na převzetí a začlenění rozsáhlého 
portfolia objektů a zaměstnanců 
CPIPG, se podílí, kromě divize 
FM i odborné útvary M2C, jako 
je nákup, personální, finanční 
a IT.  V rámci implementace našich 
standardů a změn vyplývajících 
z přechodu k M2C, musíme dbát na 

dobrou komunikaci, jak s novými 
zaměstnanci, tak také s partnery 
CPIPG. I přes ztíženou situaci spo-
jenou s výskytem COVID-19 se nám 
to daří, také díky tomu, že máme na 
straně CPIPG kvalitní partnery v ob-
lasti facility managementu a proper-
ty. Myslím, že vzájemná spolupráce 
je v tuto chvíli nastavená na pevných 
základech a do budoucna ji budeme 
jen rozvíjet. 

Pro kolik nemovitostí budete nově zajiš-
ťovat služby facility managementu? 
Převzali jsme celkem 142 objektů 
po celé ČR, a to doslova napříč. 
Začínáme v Boru u Tachova nebo 
Kraslicích na západní straně 
a končíme Třincem nebo Veselím 
nad Moravou ve východní části 
republiky. Specifickou záležitostí 
je pak 13 administrativních budov 
v Praze. Na všech objektech se jed-
ná o údržbu, kterou máme detailně 
specifikovanou ve smlouvách, a to 
jak preventivní, tak nahodilou. 
V rámci našich komplexních služeb 
zajišťujeme pro klienta také oblast 
servisů a revizí na technických 
zařízeních. Spolu s tímto portfoliem 
činností, jsme převzali 93 nových 
kolegů, kteří služby zajišťují. Výše 
uvedená data tedy jasně dokreslu-
jí velikost transakce a rozsáhlost 
agendy s tím spojené. 

M2C se profiluje jako společnost posky-
tující služby integrovaného facility ma-
nagementu.  V čem vidíte jeho největší 
výhody a přínos pro klienty?
Vzhledem k tomu, že základní služ-
by, které IFM obsahuje, poskytuje-
me vlastními lidmi, máme zázemí, 
zkušenosti a profesionální personál, 
je naším standardem služby FM 
nabízet komplexně. Toto téma je 
předmětem věčné diskuse na straně 
klientů, zda integrovaný facility 
management ano či ne. Z našeho 
pohledu, firma, která tyto služby 
poskytuje, říkáme jednoznačné ano. 
Spolupráce třech základních seg-
mentů IFM v rámci jedné společ-
nosti, tzn. ostraha, údržba a úklid 
na konkrétním objektu přináší kli-
entovi z mého pohledu jen pozitiva. 
Základem jsou úspory, a to nejen 
finanční. V rámci integrovaného 
facility managmentu můžeme klien-

tům předkládat jednotný reporting, 
řešení havarijních situací, opti-
malizaci nákladů prostřednictvím 
centralizace nákupů, prediktivní 
údržbu na technologických zaříze-
ních, s tím spojené plány investic 
a v neposlední řadě také využití 
technologií, jako jsou IoT čidla 
nebo napojení na náš M2C Space. 

Jste připraveni poskytovat outsourcing 
služeb facility managementu i ostatním 
firmám?
Ano, určitě. Myslím, že jsme natolik 
stabilní společností s dobrou or-
ganizací procesů, která je schopná 
nabídnout spolupráci vlastníkům 
či správcům nemovitostí v rámci 
nových projektů. Vždy je to pro nás 
výzva. A poslední případ, převzetí 
divize FM od společnosti CPIPG je 
toho důkazem. 

Jaké cíle a plány máte v oblasti facility 
managementu? 
Jednoduše je to rozvoj, a to ve třech 
základních oblastech. 
První je udržení stávajících zakázek, 
plnění všech povinností ze smlou-
vy, kvalitní práce našich manaže-
rů, techniků a udržení vysokého 
standardu námi poskytovaných 
služeb. 
Druhou částí jsou nové zakázky, 
připravit každému potenciálnímu 
klientovi nabídku šitou na míru. 
Přesvědčit ho o našich schopnos-
tech realizovat služby na nejvyšší 
úrovni a následně je pro něj imple-
mentovat v praxi. 
Třetí oblast je vždy napojena na 
předešlé dvě. Nabídnout klientovi, 
ať už tomu stávajícímu nebo tomu, 
který hledá nejvhodnějšího part-
nera, něco navíc. Dát ke standardu 
přidanou hodnotu. Něco, čím se 
odlišíme od konkurence. Nové 
technologie, intenzivnější využití 
CAFM systému, přenesení zkuše-
ností z jiných zakázek. Toto není 
jednoduché, vždy je zapotřebí čas 
na analýzu potřeb klienta a inten-
zivní komunikaci s ním. 
Vývoj i v naší oblasti jde velmi 
rychle dopředu, a já věřím, že naše 
snaha přinášet klientům modernější 
řešení, připravená dle jeho specific-
kých potřeb, je tou správnou cestou 
do budoucnosti. n

Karel Kadlec
ředitel divize FM, M2C
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Navzdory nepřízni osudu je podnikavá Lucie Bílá i v době 
pandemie v plném pracovním nasazení. Nucené „divadelní 
prázdniny“ využila k rekonstrukci Divadla Lucie Bílé, které 
v loňském roce slavnostně otevřela. Rozhovor s inspirativní 
královnou popu je plný vděčnosti - povzbudí a pohladí na duši. 
Jako vždy.  

Co si vybavíte jako první, když se řekne 
DIVADLO?
Když zavřu oči, cítím jeho vůni. 
Hlavou mi létají vzpomínky na mé 
odehrané postavy a mám chuť se ro-
zeběhnout, zahrát si cokoliv nebo si 
jen tak sednout na jeviště a dívat se 
do prázdného sálu a těšit se z toho, 
co jsem tu zažila a co mě ještě čeká. 
Divadlo je láska, závislost, lék. Pro 
něj se člověk nerozhoduje, pro něj se 
narodí.

V roce 2020 jste otevřela Divadlo Lucie 
Bílé v prostoru dřívějšího divadla Ta 
Fantastika. Bylo to splnění Vašeho snu?
Divadlo mám v krvi, ale po tom, 
aby nějaké neslo mé jméno, jsem 
nikdy netoužila. Přišlo to samo 
s touto dobou plnou změn. V Ta 
Fantastice jsem od roku 1997, 
hrála jsem v ní všechny zásadní 
hry a muzikály a před 18 lety jsem 

se stala z poloviny i její majitelkou. 
Je to můj domov, a i když jsem 
teď deset let hrála na velké scéně 
Hudebního divadla Karlín, s mým 
divadlem to byla přátelská, kopro-
ducentská spolupráce. Asi by to tak 
bylo i nadále, ale COVID-19 nám 
vyhnal ze země všechny turisty, 
a tak zůstala Ta Fantastika bez 
diváků... Měla jsem jedinou šanci 
- vrátit se zpět a naše milované 
divadlo otevřít českému publiku. 
Občas mi někdo řekne, že mám 
smůlu, že ho otevírám v době, kdy 
se všechna divadla zavřela, ale ono 
je to naopak... Korona mi divadlo 
nevzala, ale dala. Nikdy bych si 
nemohla dovolit na rok zavřít a celé 
to od základu zrekonstruovat. Teď 
máme vše nové - od archivu, šaten, 
maskérny, toalet, kanceláří až po 
jeviště. Pořídila jsem nová světla, 
odposlechy, tahy, mikroporty a po-

stavila novou kabinu pro zvukaře 
a osvětlovače. Využila jsem pauzy 
a zachránila domov, o který by-
chom bez těchto kroků přišli. Teď 
jsem připravena, mám skvělý reali-
zační tým, herce, kteří u nás touží 
hrát, skvělý repertoár od muzikálu 
přes koncerty až po divadelní hry, 
ale především chuť a sílu to hned 
po uvolnění lidem nabídnout. Jsem 
přesvědčena, že budou diváci naše 
divadlo milovat, jako ho miluji já.

„Jeviště je mým domovem... Je 
to místo, kde se neztrácím, kde 
vím, co mám dělat, a kde jsem 
se mnohdy cítila bezpečněji než 
v životě.“ 

Které okamžiky divadelního života si 
nejvíce užíváte? První čtení nového 
scénáře? Proměnu v novou postavu 
v kostymérně a maskérně? Potlesk 

Divadlo je můj druhý 
domov 

Rozhovor s Lucií Bílou
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�
Součástí divadla je i fan shop Lucie Bílé s kavárnou.

publika? Nebo něco úplně jiného?
Mám ráda rituály před představe-
ními. Vždy chodím alespoň dvě 
hodiny před, mám svůj stolek, 
u kterého sedím už třicet let, a stejné 
pocity jako tenkrát. Těšení, příjemná 
nervozita, napětí, po kterém přichází 
odměna při děkovačce. Chystat se 
do divadla je jako se chystat na ran-
de, a tak trochu na rande naslepo, 
kdy nevíte, kdo přijde. Vezmete si 
to nej oblečení, dáte si záležet na 
make-upu a vláskách a v duchu si 
představujete, co vás asi čeká. Pak 
jdete na jeviště a nejen vy, ale i ti 
naproti jsou trochu nekoncentrova-
ní. Vám se můžou ještě chvíli třást 
ruce a v sále šustí sáčky od bonbo-
nů a vidíte i osvícené tváře lidí od 
displejů jejich telefonů, ale pak se 
stane zázrak. Začnete spolu dýchat, 
najednou neexistuje nic víc než vy, 
vaše postava, váš příběh, myšlenky 
nejsou roztěkané, ale společné a vy 
i vaši diváci jste jedno tělo, spolu se 
smějete, spolu pláčete... A to je ten 
okamžik, pro který jsem se narodila. 
Je to láska, je to milovaná droga. B

Dalo by se říct, že divadlo je Vaším dru-
hým domovem? 
Jeviště je mým domovem. Je to 
místo, kde se neztrácím, kde vím, co 
mám dělat, a kde jsem se mnohdy 
cítila bezpečněji než v životě. Nemě-
la jsem vždy všechno tak rozchech-
tané, jak to vypadá, a kolikrát jsem 
se i ztratila a nevěděla jsem kudy... 
Na jevišti jsem ale vždy věděla, tam 
jsou neměnná pravidla, jistoty, tam 
vše přestane bolet, tam dávají věci 
smysl. Divadlo je můj život.

„Měla jsem vždy štěstí, že jsem si 
role vybírala já a ne ony mě. Nikdy 
jsem nehrála nic, co bych necítila. 
Netoužím po hlavních rolích, ale 
po těch, které umím prožít.“

Na prknech, co znamenají svět, jste 
ztvárnila mnoho nezapomenutelných 
muzikálových rolí. Účinkovala jste na-
příklad v muzikálech Drákula, Johanka 
z Arku, Addams Family nebo Sestra 
v akci. Která role se Vám nejlépe hrála 
(nejlépe Vám seděla)?
Nikdy jsem nehrála nic, co bych ne-

cítila... Měla jsem vždy štěstí, že jsem 
si role vybírala já a ne ony mě. A tak 
vybrat teď tu nej není lehké.Milovala 
jsem je všechny, Eponine v Bídní-
cích, Johanku z Arku, Němcovou, 
Carmen. Ale Sestra v akci je mi teď 
srdci asi nejblíž. Nejen proto, že je 
to současná hra, kterou mám na 
repertoáru, ale protože mi dovoluje 
se smát. Smích je teď pro každého 
důležitý, tak už abychom mohli hrát. 
Přinášet lidem radost, je to nejvíc.

V divadle spolupracuje mnoho lidí 
různých profesí. Je tam režisér, scénograf, 
rekvizitář, choreograf, maskérka… Stává 
se někdy, že se Vám úplně nelíbí, co vy-
mysleli? (Třeba kostým, taneční kroky…) 
Dokážete svým kolegů sdělovat kritiku? 
Se mnou se moc manipulovat nedá, 
mám tvrdou hlavu a jasnou předsta-
vu o tom, co chci a co ne. Příkladem 
toho byl muzikál AIDA. Vedení 
Karlína pro mě koupilo licenci na 
tento muzikál s přesvědčením, že je 
to pro mě ideální role, ale já se už 
od prvního přečtení scénáře bavila 
u jiné. Hlavní postava mě nedojí-

�
„Divadlo je láska, závislost, lék. Pro něj se člověk nerozhoduje, pro něj se narodí...“ říká Lucie Bílá
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mala, nebylo tam pro mě co obje-
vovat, nebylo co hrát. Zato ta druhá 
princezna Amneris měla příběh - od 
rozverné, rozmazlené a zhýčkané 
přes vyděšenou a ztracenou až po 
pevnou, odhodlanou ženu. Pamatuji 
si moment, kdy na první zkoušce 
scény, která mne rozbrečela už doma 
u scénáře, jsem nemohla vydat hlás-
ku a hluboké emoce by se daly krájet 
ve vzduchu. Musela jsem poprosit 
o pauzu. Bylo to tak silné, že jsem 
to potřebovala vstřebat. Netoužím 
po hlavních rolích, ale po těch, které 
umím prožít.

„Současnost je jako němý film. Jen 
stres, špatné zprávy, nejistota, 
strach, obavy. Všichni jsou v napě-
tí, a to se nedá dlouho vydržet.“ 

Když cestujete po světě, navštěvujete 
také světové divadelní scény? Koupíte si 
třeba lístek na operu v La Scala nebo na 
muzikál na Broadway? Které divadlo Vás 
nejvíce uchvátilo svou atmosférou? 
Zcela upřímně musím říct, že nejkrás-
nější divadla a nejlepší diváci jsou ti 
naši. Venku se lidé naučili při muziká-
lu i večeřet. Zažila jsem úžasné před-
stavení, kde jsem měla chuť se prát. 
Naši diváci jsou uctiví, chodí krásně 
oblečení a jsou vnímaví a citliví. Jsem 
šťastná, že mohu hrát právě jim.

Pandemie ukázala, že otevřené super-
markety lidem nestačí. Vznikl velký 
hlad po kultuře. Čím je kultura pro Vás 
osobně? Jak obohacuje Váš život? 
Každý král měl svého šaška. Lidé se 
chtějí bavit, chtějí se smát, společně 
prožívat emoce. Současnost je jako 
němý film. Jen stres, špatné zprávy, 
nejistota, strach, obavy, žádný ventil 
- to se nedá dlouho vydržet. Snažím 
se svým lidem dělat radost alespoň 
na sociálních sítích a v duchu se 
modlím, ať už je to za námi. Ne 
protože by mi chyběla moje práce, 
ale protože vím, že lidé potřebují 
obejmout. Nikde na světě se nezpívá, 
nehraje, nejsou kina, zábavy, kon-
certy, divadla, všichni jsou v napětí, 
a to se nedá dlouho vydržet. Já se 
nebojím o sebe, mám hlavu a ruce 
a už dávno práci i mimo umění, 
ale já se bojím o naše lidi. Až zase 
vyjde slunce, udělám všechno, co 
je v mých silách, abych je ve svém 
kulturním domě a divadle potěšila.

„Já se nebojím o sebe, mám hlavu 
a ruce a už dávno práci i mimo 
umění, ale já se bojím o naše lidi.“ 

Máte nějaké doporučení, jak si udržet 
psychickou pohodu navzdory tomu, co se 
v současném světě děje? 
Líbí se mi rada jednoho pana 
psychologa: Dejte si mediální detox 
a hrajte doma s rodinou Člověče 
nezlob se. Jen proboha nikoho nevy-
hazujte před domečkem.  

Na co se mohou těšit návštěvníci Divadla 
Lucie Bílé, až odezní pandemie a vrátíme 
se k normálnímu životu? Jaký repertoár 
připravujete? 
7. dubna bych ráda diváky pozvala 
na svůj stream - živý narozeninový 
koncert - a pak na pořad Lucie na 
Bílo s úžasnými hosty a velkými 
osobnostmi, který každých 14 dní 
budeme z divadla vysílat. Ten první 
bude s legendou Jiřinou Bohdalo-
vou. Hned poté začínám zkoušet 
nový muzikál s premiérou napláno-
vanou na září. Stejně tak chystáme 
premiéru pana Petra Nárožného, 

krásné hry s fantastickou herečkou 
Simonou Stašovou, mé sváteční 
recitály, ale to až později. Teď jsem 
se pustila do stavby naší letní scény, 
kam bych ráda diváky postupně 
pozvala na divadla, koncerty i kina. 
To by bylo, abychom se alespoň pod 
širým nebem nemohli vídat. B  n

�
Jedním ze stálých hostů divadla je i Simona Stašová.

�
Při otevření divadla pomáhal syn Filip a jeho nevlastní 
bratr Pavel.

�
Scéna s kapacitou 400 míst se nachází v historickém 
centru nedaleko Karlova mostu. 
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Inovace v podobě 
identifikačních systémů 
Identifikační systémy slouží především k digitální identifikaci 
osob. Nejspíš si nyní vybavíte některé scény ze sci-fi filmů, 
v nichž se vyskytují snímače biometrických dat. Například ve 
filmu Minority Report si Tom Cruise nechá naoperovat nové 
oči, protože po něm pátrá policie, mezi jejíž slídící metody patří 
skenování oční duhovky.  
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Snímání otisků prstů a skenování 
očí už není sci-fi 

Na to, že svůj chytrý telefon odemy-
káme otiskem prstu nebo naskeno-
váním obličeje, už jsme si všichni 
zvykli. Vždyť v něm máme internetové 
bankovnictví a pracovní mail. A k těm 
můžeme mít přístup jen my. Telefon 
pro nás navíc představuje velmi osobní 
věc, večer s ním usínáme, ráno se s ním 
probouzíme. 
Ale pokud jde o bezklíčové otevírání 
domovních dveří pomocí inteligentního 
kamerového systému, zde začínáme být 
poněkud nesví. Naše biometrická data 
putují neviditelnou digitální sítí v podo-
bě nul a jedniček. Ale kam putují? A co 
se s nimi dále děje? Tyto otázky v nás 
mohou vzbuzovat nedůvěru.  

Kde všude se vlastně identifiku-
jeme? 

Nicméně, s identifikačními systémy se 
setkáváme častěji, než bychom si mohli 
myslet. Například v hotelích, kde jediná 
karta umožňuje ovládání výtahu, vstup 
do pokoje, aktivaci elektřiny ve všech 
pokojích, placení v hotelovém baru nebo 
využívání wellness. Hotelová recepční 
při check outu naskenuje kartu hosta 
a software provede vyúčtování všech 
služeb, přičemž upozorní i na zapůjče-
ný hotelový deštník. Jednodušší už to 
nemůže být.  

V korporátním prostředí se identifikační 
systémy využívají v rámci přístupu do 
kancelářských prostor (přiložením karty 
nebo čipu) a v rámci sledování docházky. 
Ve výrobních podnicích se senzory vy-
užívají k lokalizaci majetku a materiálu, 
k automatizaci výrobních procesů, k ří-
zení skladových zásob, k varování před 
kolizemi strojů a k zajištění bezpečnosti. 

Čidla na počítání lidí v prodejnách

Bezpečnost je v současnosti vůbec vel-
ké téma. Identifikační systémy se začaly 
úspěšně zavádět také v obchodních 
centrech, kde je nutné hlídat kapacitu 
lidí v prodejnách. Čidla na počítání lidí 
tak pomáhají elegantně dodržovat vlád-
ní opatření. Právě toto řešení poskytuje 
Adam Petr ze společnosti iC Systems. 
Zeptali jsme se ho, jaké jsou výhody 
identifikačních systému a jejich další 
možnosti využití.

„Retail is detail”, 
říká Adam Petr 
ze společnosti 
iC Systems 

V souvislosti s protipandemickými 
opatřeními se v obchodech objevil nový 
prvek - ochranka, která dohlíží na to, 
kolik lidí smí vstoupit dovnitř. To není 
úplně proklientský přístup. Vaše společ-
nost nabízí inteligentní řešení pomocí 
technologií. V čem toto řešení spočívá? 
Mohl byste popsat, jak “čidla na počítání 
lidí” vlastně fungují?
Náš systém funguje na relativně jedno-
duchém principu počítání lidí. Jedná 
se o platformu, která využívá nejmo-
dernější poznatky z oblasti technologie 
zpracování obrazu. Jinými slovy, naše 
senzory jsou chytré kamery, které roz-
poznávají objekty ve svém zorném poli 
a zaznamenávají statistické údaje o prů-
chodech lidí do provozovny. Výsledek, 
kterým je v tomto případě údaj o tom, 
zda již byla naplněna předepsaná kvóta 
pro maximální počet lidí v provozovně, 
je zobrazován na monitoru u vstupu 
do provozovny pomocí jednoduché 
grafiky.

Využívali jste tyto technologie už před 
vládním opatřením omezujícím počty 
lidí v obchodech? Nebo jde o naprostou 
novinku? 
Využití v souvislosti s regulací počtu 
lidí v maloobchodních provozovnách 
je pouze rozšířením našeho základního 
systému, který se primárně orientuje 
na marketingová data využitelná pro 
retailové specialisty, kteří se zajímají 
o statistiky vstupů do budovy či pro-
vozovny, respektive o pohyb zákazníků 
v těchto nemovitostech.
Jedna ze základních pouček v retailu 

zní „retail is detail“ a dá se volně pře-
ložit tak, že maloobchod je především 
o detailech, o tom, jak moc znáte svého 
zákazníka, o tom, že víte, kde se v pro-
vozovně pohybuje.

Naše první instalace naleznete v ob-
chodních centrech, kde vyjma vstupů 
do objektu řešíme i statistiku vstupů 
do provozoven jednotlivých nájemců. 
Pronajímatelé mají tak de facto online 
informaci o tom, jaká místa jim v cen-
tru fungují lépe a jaká hůře. Největší 
přidaná hodnota našeho systému tak 
leží úplně jinde.

Jaký je o tuto technologii momentálně 
zájem?
V současné chvíli připravujeme s naším 
partnerem celorepublikové nasazení té-
měř stovky senzorů do jednoho malo-
obchodního řetězce. Jsme přesvědčeni, 
že tento klient, který je velmi náročný, 
si nakonec systém ponechá z důvodu 
jeho funkcionality i po skončení proti-
pandemických opatření.

Nabízíte nějaké další technologie, které 
souvisí s ochranou před koronavirem? 
(například kamery, které snímají 
teplotu?)
Přestože tato otázka byla u nás ve firmě 
na stole již s první vlnou protipande-
mických opatření, rozhodli jsme se 
nevysilovat se tím a soustředit se na 
náš core business. Úprava pro online 
sledování stavu obsazenosti provozov-
ny byla pouze drobným rozšířením již 
existujících funkcionalit.

Jak byste vystihl hlavní poslání vaší 
společnosti?
Vrátím se možná ke sloganu „retail is 
detail.“ Jedna věc je data o zákaznících 
znát, druhá je umět s nimi pracovat 
a třetí je být v té práci s daty důslední. 
Naše řešení umí pomoci v prvních 
dvou otázkách - klientovi umíme data 
dát a především mu je umíme předat 
ve srozumitelné formě tak, aby uměl 
reagovat ve chvíli, kdy se je dozví. 
Naší snahou je, aby klient ušetřil i na 
interních procesech, aby nemusel 
zaměstnávat další analytiky, kteří mu 
data zpracovávají. A s ohledem na to, 
že máme osobní zkušenost s provozem 
retailových objektů a provozů, a víme, 
že naši klienti jsou velmi senzitivní na 
cenu, nabízíme toto za velmi rozum-
ných finančních podmínek.
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Jaké jsou možnosti využití IC systémů pro 
správu budov? V čem konkrétně můžete 
správcům budov usnadnit práci?
V rámci umístění našeho systému v ob-
chodních centrech v zásadě využíváme 
zkušenosti se správou těchto objektů. 
Osobně jsem řídil jedno z pražských 
obchodních center téměř sedm let. 
Pokud tedy o to klient stojí, snažíme se 
mu nabídnout individuální řešení pro 
jeho objekt. Každé obchodní centrum je 
ze své podstaty jiné, je zatížené jinou his-
torií, má jiná slabá místa a jeho vlastníci 
či provozovatelé chtějí vědět v detailu 
trochu jiné věci. Můžeme tak kliento-
vi odpovědět na otázky, kde má slabá 
místa, kam má nejefektivněji umístit 
reklamu, nebo jak jsou využívané toalety. 
Těch aplikací je opravdu mnoho, ale jak 
říkám, problémy klientů jsou vždy velmi 
subjektivní.

O jaké služby mají vaši klienti největší 
zájem?
V současné chvíli je to samozřejmě naše 
aplikace v souvislosti s protipandemický-
mi opatřeními. Pracujeme však usilovně 
na tom, abychom náš systém rozšířili 
o další aplikace. Do konce prvního kvar-
tálu letošního roku by tak měl být v pro-
vozu pilotní projekt chytrého reklam-
ního stojanu, který bude umět rozeznat 
základní rysy člověka, který se k němu 

blíží, a podle předem stanovené cílové 
skupiny zákazníků zobrazit příslušnou 
reklamu. Toto vše samozřejmě v souladu 
s platnými regulatorními předpisy.

Kdo je vaším typickým klientem? 
(Obchodní centrum? Velká korporace? 
Společenství vlastníků bytů?)
Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou jimi 
především provozovatelé a vlastníci 
obchodních center a retailové řetěz-
ce. Tím, že se však jedná o otevřenou 
platformu, máme již i nějaké poptávky 
z průmyslového odvětví. 

Jak zasáhla pandemie do vašeho oboru 
podnikání? Změnilo se něco?
Je vidět, že všichni se snaží šetřit. Což 
nám na jednu stranu pomáhá, neboť 
větším provozovnám, které musí limi-
tovat počet zákazníků na ploše pomocí 
další pracovní síly, umíme nabídnout 
podstatnou úsporu. Na druhou stranu 
se setkáváme i s tím, že investice do 
marketingu a prodeje jsou v některých 
případech pozastavovány s tím, že lidé 
čekají, co se bude dít. Což je samozřej-
mě srozumitelné a pochopitelné. Takže 
by se dalo obecně říci, že se změnila 
preference klientů – zatímco dříve řešili 
(a lze očekávat, že v budoucnu budou 
řešit) orientaci na zákaznický prodej, 
tak nyní řeší především bezpečnost. n

Systém na počí-
tání návštěvní-
ků používáme 
v OC Čestlice 
od září 2020
říká Marie  
Šejnová, Centre 
Manager, 
OC Čestlice

„Jeho hlavní předností byla nízká pořizo-
vací cena, rychlá a jednoduchá instalace 
a přesnost měření.

Nevýhodou je zpoždění aktuálních dat, 
tedy že nevidíme, kolik je v momentálním 
čase v budově celkem návštěvníků a tyto 
data vidíme se zpožděním. Do budoucna 
plánujeme navýšit množství čidel tak, 
abychom mohli monitorovat kolik zákaz-
níků navštívilo zcela nově vybudovaný 
Food Courtu.

Během doby covidové prošlo 1.patro 
OC Čestlice kompletním remodelingem. 
V prostoru bylo vybudováno 6 nových 
jednotek. Interiér jsme vybalili moderním 
nábytkem a osvětlením a fasádu objektu 
jsme částečně prosklili, čímž jsme do pro-
storu dostali spoustu denního světla.

V patře byli rovněž vybudovány nové 
toalety a sociální zázemí včetně gastro 
zařízení a technologií.

Těšíme, že budeme moct brzy přivítat zá-
kazníky, kteří v novém food courtu stráví 
čas u dobrého jídla v dobré společnosti 
obchodního centra Čestlice“. n
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V obraně proti 
kyberútokům 
je nejdůležitější 
prevence, 
říká 
bezpečnostní 
expert
V roce 2020 zaznamenalo až 90 % 
společností zvýšené počty kyberútoků. 
Podle bezpečnostních expertů bude 
tento trend jen sílit. 

Jak firmy řeší zabezpečení a jak se bránit 
kyberútokům v domácnosti? Zeptali 
jsme se bezpečnostního experta z firmy 
NGSS Antonína Šefčíka. 

Firmy jsou často zabezpečené jen 
na papíře

Pokud mluvíme o zabezpečení firem, 
můžeme se na něj dívat z několika úhlů 
– zabezpečení fyzické nebo zabezpeče-
ní informací. Podle toho také volíme 
prostředky, technologie nebo systémy 
řízení bezpečnosti. 
Podle bezpečnostního experta Anto-
nína Šefčíka je důležité, zaměřit se na 
zavedení systému řízení bezpečnosti. 
“Takový systém zahrnuje komplexní 
pohled na bezpečnost: od analýzy rizik, 
přes přijetí organizačních opatření až po 
technické bezpečností prvky. Výhodou 
systému řízení je, že pokrývá všechny 
potřebné oblasti a používá jednotný 
jazyk,” dodává Šefčík. 
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Podle Šefčíka nastává problém v oka-
mžiku, kdy firmy vnímají řízení bezpeč-
nosti pouze jako “papírovou záležitost”, 
odtrženou od reálných činností. Jedno-
duše si vyřídí potřebné dokumenty, ale 
skutečné zabezpečení zůstane nadále 
nedostatečné. 

V České republice vešel v roce 2015 
v účinnost zákon o kybernetické bez-
pečnosti, který má zvýšit bezpečnost 
kybernetického prostoru. Jeho cílem je 
ale především chránit kriticky důležitou 
infrastrukturu, jejíž narušení by mohlo 
vést k poškození nebo ohrožení národních 
zájmů. Týká se tak například bank nebo 
pojišťoven s tržním podílem nad 10 %.  
Pokud se na firmu vztahují státní regula-
ce, řídí se pak právě tímto zákonem. 

Dominantním systémem v České re-
publice je pak systém řízení bezpečnosti 
informací podle normy ISO/IEC 27001, 
který je z velké části shodný s požadavky 
kybernetické bezpečnosti. 

Kromě systému řízení bezpečnosti podle 
normy 27001 existují i další systémy, 
podle kterých lze vybudovat systém 
řízení bezpečnosti. Například americké 
firmy běžně používají systémy řízené 
podle federálních norem NIST (Národní 
institut pro standardy a technologie). 
Poskytovatelé služeb, obchodní a účetní 
firmy pak často využívají také bezpeč-
nostní normy podle SOC (Service and 
Organization Control). A existují také 
bezpečnostní systémy, které jsou speci-
fické pro jednotlivá odvětví. Například 
TISAX využívaný v automobilovém 
průmyslu. 

Evidence docházky není povinná, 
může ale přispívat k větší bezpeč-
nosti ve firmě

Zaměstnavatel nemá ze zákona po-
vinnost vést evidenci docházky svých 
zaměstnanců. Často se tento pojem 
zaměňuje s evidencí pracovní doby, 
kterou naopak zaměstnavatel pro účely 
vyplacení mezd evidovat musí. 
Z praktického hlediska je chybějící 
evidence docházky problematická. 
Zaměstnavatel například v případě 
kontroly nebo řešení pracovně právních 
sporů ztrácí velmi užitečný nástroj. Na-
příklad umožnění povinných přestávek 
na oběd se těžko dokazuje bez evidence 
docházky. 

Mnoho firem si docházku zpracovává 
postaru na papír nebo v excelové tabul-
ce. Ani jedno řešení ovšem není ideální. 
Proč není žádoucí, aby si zaměstnanec 
sám vedl záznamy o docházce jednou 
týdně nebo měsíčně shrnuje Antonín 
Šefčík následovně: „Může jít o záměr 
samotného zaměstnance data pozmě-
nit ve svůj prospěch. Častěji jde však 
o lidskou chybu, která může být velmi 
snadno způsobena tím, že si zaměstnanec 
po týdnu přesně nevzpomíná, jak dlouho 
byl který den na obědě apod. V případě 
listinné evidence na recepci vzniká celá 
řada dalších hrozeb, protože je evidence 
přístupná všem zaměstnancům, kteří 
mohou úmyslně nebo neúmyslně údaje 
pozměnit, vymazat nebo je zneužít.“
S využitím elektronického systému pro 
vedení docházky pak stoupá přesnost, 
nepopiratelnost a především zabezpeče-
ní dat o docházce oproti neautomatizo-
vaným metodám. 

Výhodou elektronické evidence za-
městnanců je zejména její využitelnost 
pro zajištění fyzické bezpečnosti. To, že 
existuje záznam o každém, kdo prošel do 
chráněné zóny (např. do kancelářského 
prostoru), umožňuje efektivně řídit fy-
zický přístup k tomu, co chceme ochránit 
a poskytuje organizaci užitečná data pro 
vyšetřování případných bezpečnostních 
incidentů.
Zároveň je ale potřeba myslet na to, že 
jde také o zpracování osobních údajů. 
Zvolené řešení elektronické evidence tak 
musí být opravdu bezpečné a přiměřené. 
Například využívat pro vedení evidence 
docházky biometrické údaje je z valné 
většiny nepřípustné.  Mimo dodržování 
účelu zpracování je dále třeba stanovit 
přiměřenou lhůtu pro uložení záznamů 

o docházce a pevný okruh osob, které 
mohou do evidence nahlížet, zavázat je 
povinností mlčenlivosti a údaje zabezpe-
čit po technické stránce.

Bezpečnostní riziko v domácnosti 
představují i chytré spotřebiče 
připojené k internetu

Když se řekne zabezpečení domácnosti, 
většina z nás si představí bezpečností 
dveře, odolné zámky nebo bezpečnostní 
kamery. Na co ale často zapomínáme, je 
zabezpečení zařízení a domácích spotře-
bičů připojených k síti. Počty tzv. smart 
spotřebičů se v českých domácnostech 
v posledních letech rapidně zvyšují. 
Vlastnit chytrou televizi, hlasového 
asistenta, chytrý kávovar nebo dokon-
ce celý chytrý byt nebo dům není nic 
neobvyklého. 

Ovšem i těmto zařízením hrozí riziko 
převzetí a následný útok. Někdy může 
znamenat jen znepříjemnění života, 
v jiném případě může takový útok 
život přímo ohrozit. Nebezpečí hrozí 
například při útoku na chytrý kotel. Přes 
kamery v televizi, počítači nebo i kame-
rové systémy lze také nelegálně pořídit 
záznamy, které pak útočník může použít 
k vydírání. 

„Základní opatření jsou relativně jedno-
duchá. Většina uváděných zařízení má 
své ovládání zabezpečeno heslem. Proto 
je nutné nenechávat hesla v základním 
nastavení a zadat si hesla vlastní (složi-
tá), která ztíží přístup k našemu zařízení. 
Smart zařízení je pak potřebné vnímat 
jako komunikační zařízení a přiměřeně 
k tomu s nimi zacházet,“ dodává bez-
pečnostní expert Antonín Šefčík. n

Bezpečnostní firma NGSS (Next Generation Security Solution) 
je česká společnost poskytující služby specialistů v oblasti řízení 
a nastavování bezpečnostních procesů, implementace 
bezpečnostních služeb a projektového řízení. 

Antonín Šefčík se v uplynulých dvaceti letech podílel na desítkách 
bezpečnostních projektů a je držitelem certifikací ISMS Lead Auditor 
(ISO/IEC 27001) a Information Technology Service Management 
Auditor (ISO/IEC 20000). 



1 6

I N T E L I G E N T N Í  S O F T W A R E

Inteligentní software 
pro správu 
nemovitostí

Informační technologie dnes a denně dokazují, že nemusíte 
pracovat tvrdě, když pracujete chytře. Stačí delegovat práci na 
sofistikovaný software. Počítačový program je velmi výkonný 
kolega, který se řídí svými jedničkami a nulami, pracuje 
systematicky, bezchybně, rychle procesuje informace a má 
záviděníhodnou kapacitu paměti. 

Computer Aided Facility 
Management (CAFM)

Současným trendem ve facility manage-
mentu je CAFM, pohodlný styl práce, 
který převedl správu budov na správu 
digitálních dat. CAFM systém je splně-
ným snem každého facility managera, 
protože zjednodušuje, zrychluje a zpře-
hledňuje procesy spojené se správou 
nemovitostí a poskytováním služeb 
nájemcům. 

CAFM systém slouží ke strategickému 
i operativnímu plánování. Vrcholové-
mu managementu poskytuje důležitá 
data pro finanční controlling pro-
střednictvím dashboardů a střednímu 
managementu pomáhá při operativním 
řízení pracovníků a procesů. 

Vše přehledně a na jednom místě 

Většina organizací využívá k plánování 
úkolů kalendáře, kancelářské aplikace 

nebo své vlastní programy. V oblasti 
facility managementu se můžeme setkat 
s programy pro evidenci a inventari-
zaci majetku pomocí čárového kódu, 
s programy pro plánování BOZP a PO, 
s programy pro správu vozového parku 
a mnoha dalšími. 

Nevýhodou těchto programů je neexis-
tence vzájemné vazby mezi daty v díl-
čích systémech a nutnost naučit se po-
hybovat v několika různých aplikacích. 
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Jaké je hlavní poslání Panattoni? Může-
te nám společnost stručně představit? 
Panattoni Development Company je 
jednou z největších světových deve-
loperských společností v soukromých 
rukou, má třicet tři poboček v Se-
verní Americe a Evropě. Od zahájení 
činnosti ve střední Evropě v roce 2005 
společnost dokončila dohromady přes 
deset a půl milionu metrů čtverečních 
moderních průmyslových prostor 
v Polsku, České republice, Slovensku, 
Německu, Španělsku, Portugalsku, 
Nizozemí a Velké Británii. Nabízíme 
průmyslové, skladové i kancelářské plo-
chy. Specializujeme se na stavby na klíč 
(build-to-suit), které přesně odpovídají 

Developerská společnost  
Panattoni se soustředí na 

výstavbu a správu průmyslových 
i kancelářských prostor. 

Oslovili jsme Head of Property 
Management pana Roberta 

Chmelaře a zeptali se ho, jak 
mu vyhovuje práce se systémem 

Singu, který v Panattoni 
používají. 

CAFM systémy naopak komplexně 
pokrývají všechny obvyklé oblasti faci-
lity managementu a vše je tak dostupné 
na jednom místě. Systémy CAFM vám 
pomohou sladit pracovníky, pracovní 
činnosti a pracovní prostředí.

Které povinnosti můžete hodit na 
počítač (a za hlavu)? 

Software vám pohlídá všechny 
TERMÍNY v harmonogramu 
povinných kontrol. Už nikdy neza-
pomenete na pravidelnou údržbu nebo 
revizi technologických zařízení budovy. 
V předstihu vám přijde upozornění 
mailem nebo prostřednictvím mobilní 
aplikace. 

Všechny dokumenty a smlouvy 
budete moci evidovat elektronicky 
a BEZ PAPÍRŮ. Zbavíte se složek, ša-
nonů, nalepovacích barevných papírků 
a podobných nedokonalých způsobů 
dokumentace. Pokud jste se v šanonech 
někdy snažili něco najít, tak si umíte 
představit, jakou časovou úsporu elek-
tronická evidence přinese. 

Žádný požadavek už se NEZTRA-
TÍ, NEZAPOMENE… Veškeré 
problémy a požadavky budou nájemci 
a uživatelé budovy hlásit prostřednic-
tvím aplikace, ve které si budou moci 
sami ověřit stav řešení svého požadavku. 

Facility manager má lepší KON-
TROLU nad prací svého týmu. 
Software mu umožní snadno a rychle 
delegovat úkoly, přiřazovat priority 
a deadliny. A kontrolovat! Protože tím, 
že úkol zadáme, ho nemůžeme automa-
ticky považovat za splněný. 

Systémy CAFM spravují ANALY-
TICKÁ DATA, třídí je a dávají je do 
souvislostí prostřednictvím reportů, 
jejichž předností je i přehledné grafické 
zpracování. 

A mnoho dalšího (včetně inventariza-
ce majetku, objednávek u dodavatelů 
nebo schvalování faktur). Software je 
navíc dostupný ONLINE A OD-
KUDKOLIV. 

V Panattoni 
používají 
systém Singu
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požadavkům jednotlivých klientů. Mezi 
naše klienty v České republice patří 
společnosti jako Amazon, Tchibo, Coca-
-Cola, Zásilkovna nebo DHL. Panattoni 
obhájila již popáté za sebou pozici lídra 
evropského industriálního trhu.  

Budovy nejen stavíte, ale následně se 
o nájemce staráte v rámci property 
managementu…   
Cílem je se o nájemce i nadále v do-
končené budově starat dlouhodobě, 
je tomu takto u většiny dokončených 
projektů. Víme, že je to ideální způsob, 
jak pomoci našemu klientovi budovu 
využít na maximum pro jeho prospěch 
a zároveň mu usnadnit dosáhnutí jeho 
obchodních cílů. Zároveň, do budouc-
na jsou pro nás informace získané 
z užívání budov velice užitečné pro 
další průmyslovou výstavbu.

V Panattoni používáte pro správu budov 
systém Singu. Je správa majetku pro-
střednictvím informačních technologií 
efektivnější? 
Ano. Pokud by nebyla, nemělo by 
smysl takové řešení implementovat. 
Samozřejmě žádný takový systém není 
samospásný, ale pokud máte správně 
nastavené vnitřní procesy, informační 
technologie jednotlivé účastníky drží 
v nastaveném řádu a správné informace 
se dostávají ke správným lidem. Jak se 
říká, budoucnost, ale dle mého názoru 
už i současnost, patří informačním 
technologiím a to se týká i správy 
nemovitostí. Pro nás vše neskončilo 
implementací poslední verze Singu, ale 
pracujeme společně s vývojářem Singu 
na dalším vývoji systému a jeho inte-
graci v rámci property managementu. 

Které konkrétní úkoly z oblasti property 
managementu jste v Panattoni delego-
vali na software?
Těch věcí je více. Od pravidelných 
technických úkonů přes automatický 
reporting technických záležitostí až 
po sledování záruk jednotlivých prvků 
budov.

Převzal za vás systém nějakou nepří-
jemnou povinnost, které jste se s velkou 
radostí zbavil?
To přímo ne, ale velice vítám auto-
matické připomínání nedořešených 
záležitostí. Pokud někdo některý z po-
žadavků z nějakého důvodů nedokončí, 
funguje jakýsi „připomínač“ přímo 

ze systému, který předchází řešení ze 
strany přímého nadřízeného dotyčné-
ho pracovníka. Myslím, že tato forma 
je příjemnější pro všechny strany a je 
velice účinná.

Máte díky systému Singu dokonalejší 
přehled o práci vašeho týmu? Usnadňuje 
vám zadávání a kontrolování úkolů?  
Ano, je to jedna z velice přínosných 
vlastností systému. Pro všechny 
odpovědné osoby je řešení požadavků 
a celý průběh naprosto transparent-
ní. Ve zkratce to znamená, že všichni 
v reálném čase mohou sledovat, co se 
s daným požadavkem děje, jak případ-
ně probíhá odstraňování závady a co 
vše se za tím skrývá. Zároveň dokážete 
díky jasným indikátorům srovnávat 
jednotlivé projekty - jak na nich tech-
nická správa funguje - a služby tak lze 
stále zlepšovat. 

Zkvalitnil systém i komunikaci s uživate-
li budovy? Naučili se nájemníci napří-
klad používat mobilní aplikaci?
Určitě ano. Pokud zavádíte takový 
systém v již zaběhnutém projektu, je 
potřeba o něco více času na komuni-
kaci klientům s vysvětlením, proč je 
výhodné tento systém používat a jaké 
benefity to konkrétně jim přináší. Trh 
nabízí mnoho možností a my jsme si 
vybrali Singu právě pro jeho efektivitu, 
jednoduchost a velmi přátelské uživa-

telské prostředí. Když vezmete v potaz, 
že systém, aby byl využíván na sto pro-
cent, by měla používat velmi různorodá 
skupina lidí - od technických pracovní-
ků na straně FM a property managera 
přes klienta a jeho pracovníky až po 
například asset managera - potřebujete 
prostředí, které bude jednoduché, sro-
zumitelné a naopak nikoho neodradí. 
Na trhu jsem viděl několik systémů, 
u kterých jsem si říkal, že je mnohem 
rychlejší řešit konkrétní závadu telefo-
nicky, nežli hledat složitý způsob řešení 
v rámci online systému.   
 
Pomáhá vám tento nový systém i s ana-
lýzou dat? Je schopnější (a uživatelsky 
přátelštější) než Excel? 
Ano. Je pro nás velice důležité srovná-
vat jednotlivé projekty skrze celé port-
folio, které zahrnuje několik desítek 
samostatně stojících objektů. Kon-
solidovaná data vám mohou pomoci 
i v následném výběru TZB (technické-
ho zabezpečení budov) a dodavatelů 
při výstavbě. Díky srovnání dat přesně 
víte, které zařízení vybočuje svou po-
ruchovostí nad ostatními, a případně 
tak můžete eliminovat jeho další nákup 
v budoucnu. Ve velké míře systém také 
eliminuje možnou lidskou chybu. Po-
kud s jedním souborem v Excelu pra-
cuje více lidí, není to úplně optimální, 
je zde velký prostor pro chybu, Singu je 
v tomto ohledu mnohem vhodnější. n



1 9

T E C H N O L O G I E

Nano budoucnost:
co je malé, to je chytré
Když o něčem řekneme, že je to NANO, tak to znamená, že je 
to velmi malé. Ale jak moc malé? MINIaturní? MIKROskopické? 
Nikoliv. Nanočástice jsou ještě menší než atom. Největší 
vědecké úspěchy dnešní doby tak mají paradoxně subatomární 
měřítko.

Svět kolem nás se skládá z atomů. Váš 
pracovní stůl, váš počítač, váš telefon, 
váš diář, váš hrníček i káva v tom hr-
níčku. Vlastnosti všech těchto věcí jsou 
dány vlastnostmi atomů, z nichž jsou 
složeny. Na tom není nic zvláštního, že? 
Jenomže vědci přišli na to, že vlastnosti 
věcí jsou determinovány také uspořá-
dáním atomů. NANOTECHNOLOGIE 
vytváří nanostruktury, manipuluje 
s uspořádáním atomů v materiálech, 
a tím jim dodává nové vlastnosti.

Funguje to jako Lego

Představte si, že máte k dispozici 
kostky Lega. Z těch kostek můžete 
poskládat různé struktury. Pokaždé 
použijete ty stejné kostky, ale vaše 
stavba bude mít pokaždé jiné vlast-
nosti. Podle toho, jak kostky spojíte, 
bude vaše struktura buď pevně držet, 
nebo se bude rozpadat. Když bude mít 
vaše struktura otvory, půjde vidět skrz, 
a když ne, tak ne. 
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NANOTECHNOLOGIE funguje 
na stejném principu. Přeskládáním 
atomů lze změnit rozbitný materiál 
v nerozbitný nebo neprůsvitný ma-
teriál v průsvitný. Bylo by to snadné, 
kdyby nešlo o neviditelné nanočástice. 
Nanostruktury mají rozměr 1 nano-
metr až 100 nanometrů, přičemž jeden 
nanometr odpovídá jedné miliardtině 
metru. Kupříkladu koronavirus má 100 
nanometrů.   

Nekonečný potenciál využití

Hlavním posláním NANOTECHNO-
LOGIE je zdokonalování vlastností ma-
teriálů. Ale kde můžeme vidět konkrétní 
výsledky? Vlastně skoro všude. NANO-
TECHNOLOGIE umožnily zmenšení 
počítačových čipů při zvýšení jejich ka-
pacity, byly využity v textilním průmyslu 
při tvorbě nepromokavého oblečení 
nebo pomohly v ochraně bankovek před 
paděláním. Spektrum odvětví, v nichž 
lze NANOTECHNOLOGIE aplikovat, je 
opravdu široké. Neviditelný nanosvět je 
stále neprobádaný, ale pro vědce a inves-
tory velmi lákavý.

Češi jsou světovou špičkou

O NANOTECHNOLOGIÍCH se 
v dnešní době mluví především v sou-
vislosti s nano rouškami. Když už jsme 
to téma nakousli… Češi rozhodně 
nejsou jenom BEST IN COVID. V sou-
časnosti patříme ke světové špičce prá-
vě v používání NANOTECHNOLOGIÍ. 
Česká republika jako první na světě 
patentovala stroj na průmyslovou vý-
robu nanovláken. Na počátku byl tým 
vědců z Technické univerzity v Liberci, 
který vyvinul technologii, jež umožnila 
průmyslovou výrobu netkaných textilií 
tvořených nanovlákny. Dnes je v České 
republice množství startupů, které se 
zabývají právě NANOTECHNOLOGI-
EMI.  

Také koronavirus zapříčinil zvýšený 
zájem investorů o NANOTECHNO-
LOGIE, které dovedou splnit nové 
hygienické standardy spojené s pande-
mií. Pomocí NANOTECHNOLOGIÍ 
lze ošetřit prostory nemocnic, škol, 
kanceláří, supermarketů, letišť, hotelů 
nebo divadel. 

Nanoošetření bytových a kance-
lářských prostor provádí i ostrav-
ská společnost NanoZone.
Zajímá vás, jak tato technologie 
funguje? Jste zvědaví, jaký je 
o tyto služby v době pandemie 
zájem? Zeptali jsme se za vás. 

S jednatelem společnosti  
NanoZone Jaromírem Hanačíkem 
jsme si povídali především o tom, 
jaké benefity nám nanočištění 
přináší.

Vaše společnost nabízí ošetření interié-
rových prostor proti bakteriím a virům 
speciální nanotechnologií. V čem jsou 
nanotechnologie účinnější, než jiné 
dostupné dezinfekční prostředky?
Ten základní rozdíl mezi konvenčními 
dezinfekčními prostředky a nanotech-
nologií, kterou používáme, je v samot-
ném principu jejich fungování a hlavně 
v délce fungování. Běžné dezinfekční 
prostředky jsou chemické sloučeniny 
(pro zdraví člověka nebezpečné), které 
mají za úkol zlikvidovat mikroorganis-
my chemickou cestou a to bohužel jen 
na velmi krátkou dobu. Právě pro tento 
nedostatek – pouze krátkodobý účinek - 
se dezinfikování neustále opakuje a tato 
extrémní dezinfekce veřejných míst je 
podle odborníků přehnaná. A samo-
zřejmě také finančně velmi náročná. 
Nanotechnologie TiZonic, která funguje 
na principu fotokatalýzy, což je likvidace 
mikroorganismů s využitím světelné 
energie, funguje okamžikem nástřiku na 
povrchy ploch takřka bez přerušení a po 
mnoho měsíců. A to je obrovský rozdíl.

Mohl byste vysvětlit, v čem spočívá 
unikátnost vaší technologie?
Nanotechnologie TiZonic, vyráběná 
v Japonsku, je svým způsobem unikátní 
hned v několika směrech. Obsahuje 
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snad nejmenší nanočástice TiO₂ na 
světě. Je to ekologická technologie, 
pracuje na základě fyzikálních zákonů, 
bezchybně, udržitelně, dlouhodobě 
a její aplikace je neuvěřitelně rychlá. 
Její účinnost byla mimo jiné otestována 
také na SARS-CoV-2 a tento koronavi-
rus dokázala zlikvidovat do pěti minut. 

Jaká byla poptávka po vašich službách 
před pandemií, po vypuknutí pande-
mie (když panovala všeobecná panika) 
a nyní?
Po vypuknutí pandemie jsme s na-
bídkou a následnými aplikacemi naší 
technologie mnohem úspěšnější a čím 
déle tato situace trvá, tím více se nám 
ozývají noví zákazníci sami. Nekonečné 
dezinfekce, opakované používání gene-
rátorů ozonu, velké finanční částky, to 
vše dnes vede oprávněné osoby k tomu, 
že hledají jiné řešení. Dlouhodobé, 
rychlé, levné a spolehlivé. A tuto alter-
nativu skutečně nabízíme.

Myslíte si, že se hygienické standardy 
v kancelářích, hotelích nebo školách 
změnily už navždy, nebo se po odeznění 
pandemie vrátí vše do původního stavu?
Asi neumím přesně predikovat chování 
lidí po pandemii. Nicméně si myslím, 
že se hygienické standardy výrazně 
zvedly a nikdy už neklesnou na původ-
ní úroveň.

Jak vypadá váš typický klient? Je to 
velká korporace? Zdravotnické zařízení? 
Státní instituce?
Využití nanotechnologie TiZonic je tak 
široké a aplikace tak jednoduchá, že se 
na nás dnes obrací zákazníci z mnoha 

segmentů. Aplikujeme v nemocnicích, 
ve stomatologických ordinacích, na 
bazénech, na úřadech, v dopravních 
prostředcích, ve výrobních podnicích… 
Aplikujeme primárně ve vnitřních 
prostorách, kde je velká kumulace 
a migrace osob.

O České republice se hovoří jako o světo-
vé špičce v nanotechnologiích. Nakolik 
české firmy podporuje stát? Jaká je vaše 
zkušenost?
Já svůj názor opírám o veřejně do-
stupné informace a ty nejsou příliš 
optimistické, co se týče státní podpory 
privátních společností, které přináší 
nové technologie. Jako příklad mohu 
uvést naši nanotechnologii s využitím 
fotokatalytické účinnosti. Stát tuto 
unikátní technologii opomíjí, nikam 
ji systémově nezařadil, nevěnuje jí po-
zornost. Musíme jít složitou cestou, bez 
podpory, cestou, která je dlouhá a tím 
i náročná. Hledáme vlastní finanční 
zdroje, financujeme vlastní výzkum, 
získávání testů, děláme zajímavé pro-
jekty a daří se nám zapojit i významné 
instituce nebo partnery. Věřím, že ten 
správný okamžik zcela jistě přijde. My 
jsme trpěliví.

Měly by být nanotechnologie více 
využívány v boji s koronavirem? Mezi 
vládními opatřeními se (zdá se) zatím 
neobjevily…
Bohužel musím říci, že na prvním mís-
tě je tady především byznys a vlastní 
zájmy těch, kteří rozhodují. Osobní 
zodpovědnost v této těžké době boje 
s epidemií není na pořadu dne. Věřím, 
že se jednou vyhodnotí co, kdo, proč 

udělal, o čem rozhodl a jaké to mělo 
důsledky.

Japonská technologie je řádně testována, 
je bezpečná, ekologická, účinná a velmi 
levná. Přesto hygiena doporučuje jedno: 
dezinfikujte pořád dokola. Stát na to 
poskytl miliardy korun a další poskytne. 
Odborníci se již nechávají slyšet (napo-
sledy jsem četl článek od pana Ždímala), 
že přehnané dezinfekce jsou velkým 
mrháním prostředků. Společnost  
NanoZone (www.nanozone.cz) realizo-
vala aplikace v šesti nemocnicích Mo-
ravskoslezského kraje a celý rok potom 
prováděla kontrolní měření účinnosti. 
Mikrobiální čistotu povrchů ploch se 
podařilo po celou dobu testování udržet 
o 76 % vyšší, než v době před aplikací. 
Toto je velmi významné číslo.

Mají vaše vědomosti o nanotechnologi-
ích vliv na váš pohled na svět? Nebo na 
váš přístup k životu?
Věnuji se pouze úzkému oboru v na-
notechnologiích a po deset let pracuji 
s nanomateriálem TiZonic. Po celou 
tu dobu studuji informace od mnoha 
odborníků ze světa, získáváme důležité 
zkušenosti a myslím si, že toho již 
opravdu hodně víme i umíme. Nejsme 
však praví odborníci na fyziku v tom 
pravém slova smyslu. Nicméně našemu 
oboru rozumíme a trpělivě informu-
jeme veřejnost o možnostech, které 
technologie nabízí a je pravdou, že 
poptávka stále roste spolu s důvěrou 
spokojených zákazníků. Díky své práci 
jsem se naučil méně říkat své názory 
a více pracovat s fakty, daty, důkazy. 
Ale dnes jsem pár svých názorů řekl. n



2 2

N O V É  T R E N D Y

„Dát si auto do nabíječky? 
Na to si zvyknete,“ 
říká Peter Bittó 
ze společnosti Renocar 
S jednatelem společnosti Renocar panem Peterem Bittó jsme si 
povídali o elektromobilech i o létajících autech. Nahlédli jsme 
s ním také do showroomu s luxusními vozy BMW a MINI, mezi 
nimiž jsme objevili i několik elektromobilů a plug-in hybridů. 
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Vaše společnost se soustředí na prodej 
vozů BMW, které jsme si donedávna 
spojovali především s luxusem a vyso-
kým status quo. Nejnovější modely BMW 
slibují také „elektrizující zážitek z jízdy”. 
Rozšířilo se díky elektromobilům i spekt-
rum vašich zákazníků?
Směrování BMW jako značky se 
s rozšiřováním nabídky pohonů 
nemění. Stále je hlavním motivem 
radost a zážitek z jízdy. Naši klienti 
tohle stále očekávají, ale jejich po-
třeby se mění a jinak strukturují. 
Někteří používají auto hlavně ve 
městě, dojíždějí jenom na krátké 
vzdálenosti, mají doma nebo v práci 
možnost nabít baterie a podobně. 
Proto je naše nabídka pohonů tak 
široká, každý si může vybrat pohon, 
který mu nejvíc vyhovuje. BMW 
tuto strategii označuje jako Power 
of Choice.

Jaká je podle vás hlavní motivace zá-
kazníků ke koupi elektromobilu? Touha 
po nejnovějších technologiích? Snaha 
o ekologický způsob života? Nebo něco 
jiného?
Je to individuální. Mezi našimi 
klienty jsou zájemci o moderní 
technologie, kde hlavním motivem 
je elektromobil vyzkoušet, protože 
je to nové, jiné, atraktivní a třeba 
také v jisté socioekonomické sku-
pině to definuje nějaký status. Jsou 
ale určitě také klienti, jejichž hlavní 
motivací je udržitelnost a ochrana 
životního prostředí.

Je ekonomicky výhodnější pořídit si 
klasický automobil, nebo elektromobil? 
(vezmeme-li v úvahu jak pořizovací cenu, 
tak provozní náklady.)
Opět samozřejmě záleží na tom, 
jak a na co takový vůz používáte 
a kde a za kolik ho nabíjíte. Je to 
velmi individuální. Pokud srovnám 

například BMW i3 a BMW řady 
1 s podobnou pořizovací cenou, 
budu vozy provozovat převážně ve 
městě a mám možnost nabíjení, 
tak je elektromobil ekonomicky 
výhodnější. Čím větší je denní ná-
jezd kilometrů, tím spíš se obecně 
vyplácí PHEV nebo konvenční 
spalovací pohony. To samozřejmě 
platí při současných cenách paliv 
a energií a pokud předpokládáme, 
že za nabíjení ze sítě platíte. Jednou 
z dalších výhod nízkoemisních 
vozů je možnost jezdit bez dálniční 
známky, parkovat ve městě zdarma 
na modrých zónách a podobně. 
Pro některé klienty jsou to důležité 
argumenty.

Pro spoustu lidí je stále zvláštní před-
stava „dát si auto do nabíječky”. Jak 
dlouho baterie vydrží? Jak často se musí 
nabíjet?
Životnost baterií není nijak ome-
zena. BMW poskytuje na baterie zá-
ruku 8 let nebo 160 tisíc kilometrů 
a zároveň garantuje, že za tuto dobu 
neklesne jejich kapacita pod 70 pro-
cent. Na „dávání auta do nabíječky“ 
si zvyknete, není to nic složitého. 
Musíte s tím ale počítat a plánovat. 
Nabíjení je opět velmi individuální, 
někdo může nabíjet jednou týdně, 
někdo denně.

Jak vypadá současná situace na světo-
vém trhu s osobními vozidly? Jaký je 
podíl elektromobilů? A hybridů?
Podíl nízkoemisních vozů se neu-
stále zvyšuje, ale velmi záleží na lo-
kálním trhu a například na vládních 
dotacích dané země. Navíc spousta 
velkých měst zavádí bezemisní 
zóny, kam už nyní se spalovacím 
motorem nevjedete. V zemích, kde 
je podpora nižší nebo žádná, jako 
třeba u nás, je podíl těchto vozů 
nižší. Opakem jsou třeba známé 
příklady Norska nebo Dánska.

Jak je na tom ve využívání elektromobilů 
/ hybridů Česká republika ve srovnání se 
zahraničím? 
V České republice je podíl poměrně 
nízký, na úrovni dvou až tří procent 
z ročních prodejů. Mimochodem 
u BMW je to skoro 6 procent. To 
jsou čísla z roku 2020. I z toho 
vyplývá, jak jsou naše elektromobily 
a plug-in hybridy kvalitní. Navíc 

tyto pohony jsou u BMW, na rozdíl 
od některých jiných značek, na stej-
né cenové úrovni jako benzinové či 
dieselové motory. Na jiných trzích 
můžou hrát velkou roli dotační 
programy pro nákup elektromobilů 
/ hybridů a tím je ovlivněno i jejich 
zastoupení na tamním trhu. Tyto 
podpory jsou největší v severských 
krajinách, tlak na jejich zvyšování je 
patrný v Německu a ve Francii.

Jakým způsobem do toho zasahuje 
legislativa EU?
Legislativa EU dopadá primárně 
nejdřív na výrobce a až pak násled-
ně na spotřebitele. Schválená cílová 
hodnota na rok 2021 je 95 gramů 
CO2 na kilometr jízdy. Minulý rok 
to bylo, myslím, 104 gramů. Tento 
limit se počítá z registrací všech 
vozů značky v daném roce na celém 
území EU za rok. Takže je důležité, 
kolik a jakých aut výrobci v prů-
běhu roku prodají. Samozřejmě 
elektromobily a hybridy mají tyto 
emisní limity nulové nebo význam-
ně nižší, proto je na jejich prodej 
vytvářen důraz. Na druhé straně je 
to průměr z celé EU, takže krajiny, 
kde jsou větší prodeje elektromo-
bilů, „pomáhají“ těm ostatním. Na 
spotřebitele to dopadne sekundár-
ně. Řešení na snižování emisí stojí 
ve vývoji a výrobě hodně peněz 
a v ceně vozů se to samozřejmě 
dřív nebo později promítne. Jenom 
pro dokreslení, BMW „startovalo“ 
v roce 2019 z hranice 125 gramů 
CO2 na kilometr jízdy a minulý rok 
dokázalo cílový limit splnit. Z toho 
je opět vidět, jak velký pokrok 
v oblasti elektromobility BMW 
za poslední roky udělalo. Většina 
ostatních značek má nebo mělo 
s naplněním těchto cílů problémy.

Je elektromobil skutečně ekologický? 
Jezdí sice na elektrickou energii - ale tu 
musí nejdříve vyrobit nějaká elektrárna. 
Nepřesunul se tím problém jen na jiné 
místo?
Popravdě to je otázka na někoho 
jiného a ne na mě, jakožto ředitele 
společnosti, která prodává a servi-
suje osobní auta. Nicméně můžu se 
domnívat, že to záleží na energe-
tickém mixu každé krajiny a na 
ekologičnosti jejích konkrétních 
energetických zdrojů. My například 
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nabízíme ve spolupráci s dodavateli 
energií „zelená“ řešení pro domácí 
elektromobilitu, kde část své spotře-
by pokrýváte z obnovitelných zdro-
jů (domácí solární panely) a váš 
elektromobil tak nabíjíte skutečně 
bezemisně. Pokud vím, podobně 
někteří dodavatelé energií vám 
jsou schopni garantovat dodávky 
„zelené“ elektrické energie. Takže 
ošetřit to na úrovni individuálního 
rozhodnutí určitě jde. BMW Group 
navíc při výrobě akumulátorů 
využívá energii výhradně z obnovi-
telných zdrojů.

V padesátých letech designéři navrho-
vali futuristické automobily a domnívali 
se, že v budoucnosti bude jako pohon 
využita jaderná energie. Dnes už víme, 
že tyto představy byly naivní. Jak si 
představujete budoucnost vy? (V příštích 
deseti, dvaceti, třiceti letech?)
Toto je opět asi otázka na vývojáře 
a možná futurology. Předvídat bu-
doucnost na 20–30 let je skutečně 

ošidné, z legrace při takových 
otázkách uvádím příklad, jak jsme 
ve škole v osmdesátých letech na 
téma život v roce 2000 kreslili létají-
cí auta a základny na Marsu. Ale 
například internet nebo mobilní te-
lefony v té době nikdo nepředvídal, 
a tudíž ani nekreslil. Co se ale týká 
pohonů v osobních automobilech, 
předpokládám, že v nejbližších pěti 
až deseti letech bude na trhu stále 
k dispozici mix pohonů a zákaz-
ník si bude moct vybrat podle své 
potřeby. Možná na rozdíl od jiných 
si myslím, že vodíkové pohony se 
v tomto mixu v nejbližších deseti 
letech určitě zásadně neprosadí. Vů-
bec nehodnotím ekonomiku nebo 
ekologičnost těchto pohonů, vede 
mě k tomu stav v této oblasti, co se 
týká nabídky modelů a pak zejména 
téměř úplná neexistence infrastruk-
tury. A když vidím, jak dlouho 
trvá budování infrastruktury pro 
elektromobily, tak skutečně máme 
dost času.

Pojďme se podívat do bližší budoucnosti. 
Jaké jsou cíle vaší společnosti - co se 
týká produktů, servisu a služeb, které 
poskytujete svým zákazníkům?
Jsme autorizovaný prodejce vozů 
BMW a MINI, takže naše nabídka 
vozů úzce souvisí s novými vozy 
BMW, které přijdou na trh. Tento 
rok to bude zejména úplně nové 
legendární M3 a sesterské M4, vozy, 
které jsou ikonou značky BMW. 
Tentokrát poprvé v historii také 
s pohonem xDrive a s karoserií 
Touring. Na podzim nás pak čeká 
koncepčně úplně nový vůz iNext, 
což je plně elektrické luxusní SUV 
s dlouhým dojezdem a výkonem 
přes 500 koní. Měl by to být vůz, 
který otevře novou etapu elektro-
mobility v BMW a potvrdí náskok, 
který v této oblasti máme. Moc se 
na ten vůz těšíme. U MINI nás če-
kají omlazené třídveřové a pětidve-
řové MINI, které tvoří páteř našich 
prodejů této ikonické značky.

V nabídce servisních služeb chceme 
stále zvyšovat jejich kvalitu a do-
stupnost. Poučili jsme se z covidové 
pandemie a naše služby jsme inovo-
vali směrem k ochraně a bezpečnosti 
našich klientů. Naším originálním 
řešením je například bezkontakt-
ní KeyBox pro převzetí a předání 
servisních zakázek bez kontaktu 
s obsluhou, a to kdykoliv v průběhu 
24 hodin a 7 dní v týdnu. n
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Pradiareň 1900: 
Konec chátrání, teď je bývalá 
továrna chloubou Bratislavy

Areál bývalé Bratislavské továrny na nitě, kam patří i budova 
bývalé přádelny, koupila společnost YIT Slovakia v roce 2015. 
Přestože byla Pradiareň vyhlášena za národní kulturní památku 
v roce 2007, od konce výroby budova v podstatě jen chátrala. 
V roce 2018 ale započala YIT Slovakia ve společném projektu 
s investiční skupinou RSJ s rozsáhlou rekonstrukcí celého areálu 
a Pradiareň se nyní stává chloubou Bratislavy a nově vznikající 
čtvrti Zwirn. 

Jak se podařilo skloubit historickou industriální budovu 
s novými technologiemi a moderním designem jsme se zeptali 
projektové manažerky Stanislavy Paulíkové. 
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Historická budova se mění na moderní kanceláře 
a stylové bydlení

Na pozemku bývalé Bratislavské továrny na nitě se 
nacházelo více budov z různého období 20. století. Tyto 
budovy byly navíc v různé fázi využívání. „Na první 
pohled bylo jasné, že právě Pradiareň je srdcem celého 
projektu,“ dodává Stanislava Paulíková ze společnosti 
YIT Slovakia. 

Budova byla navrhnuta v roce 1900. Od ukončení vý-
roby v roce 2004 ji v podstatě nikdo nevyužíval. Kromě 
občasného působení umělců. Předchozí majitel však 
do prostor nijak výrazně neinvestoval. Na celý proces 
rekonstrukce bývalé továrny dohlížel Krajský památkový 
úřad. V roce 2016, tedy rok od odkoupení celého objek-
tu, začal rozsáhlý architektonicko-historický výzkum. 

Budova Pradiareň vyniká v tom, že má vysoké stropy 
a systém nosných sloupů, které umožňují vytvoření ote-
vřeného prostoru po celé délce patra. Tím vytváří ideální 
podmínky pro kreativní a flexibilní kanceláře. 

Kromě komerčních prostor se v v areálu nachází také 
tři bytové bloky projektu Zwirn. Ty jsou umístěné okolo 

vnitrobloků a tím odkazují na historickou tradici bloko-
vé zástavby. 

Podle projektové manažerky by měl vznik nové čtvrti 
vytvořit pestré prostředí, které spojí nájemce kanceláří, 
obyvatele bytů i návštěvníky. Srdcem čtvrti bude rozlehlé 
zelené náměstí, obklopené obchody a restauracemi. 
Že byl společný záměr YIT Slovakia a RSJ Investments 
krokem správným směrem dokazuje i to, že o předprodej 
bytů prvního bloku Zwirn byl enormní zájem.

Jak probíhal proces rekonstrukce budovy Pradiareň

Po skončení architektonicko-historického výzkumu pro-
běhla ověřovací studie a statický pasport budovy. Jakmile 
developer zajistil veškerou potřebnou dokumentaci, 
přišlo na výběr architekta, který se o celou rekonstrukci 
a novou podobu bývalé továrny postará. 
Volba padla na ateliér Bouda Masár Architekti, který má 
s rekonstrukcí historických budov bohaté zkušenosti. 
Stojí například za rekonstrukcí Bratislavského hradu. Od 
roku 2018 probíhaly stavební práce a celková rekon-
strukce skončila kolaudací na konci roku 2020. V pro-
since 2020 získala Pradiareň prvního nájemníka. Stala se 
jím slovenská pobočka technologické firmy Microsoft. 

�
Obnovou prošla celá budova – střecha, podlahy a také fasáda, která si nicméně zachovala svůj historicky vzhled podle dokumentace z roku 1964.
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V projektu Pradiareň se pojí historie s moderními 
technologiemi

Obnova a rekonstrukce historické budovy probíhala 
na základě výzkumů, který společnosti nařídil Krajský 
památkový úřad. Ten definoval plán památkové obnovy 
a také stupně ochrany jednotlivých památkově chráně-
ných prvků. „Nad rámec památkové ochrany jsme se roz-
hodli zachovat a zakomponovat do projektu rekonstrukce 
také budovy Silocentrály (elektrárny). K její rekonstrukci 
jsme přistoupili stejně zodpovědně jako k budově bývalé 
přádelny. Dvě budovy jsme po detailní rekonstrukci propo-
jili impozantním prosklením. Ten nabízí unikátní kontrast 
mezi původními prvky a současnými trendy,“ komentuje 
výzvu spojení historické architektury s moderními kom-
ponenty Stanislava Paulíková.

Jelikož nově zrekonstruovaná budova bývalé přádelny 
musí plnit funkce moderních plnohodnotných kancelář-
ských prostor, při rekonstrukci architekti spoléhali také 
na nové technologie. 
Obnovou prošla celá budova – střecha, podlahy a také 
celá fasáda. Fasáda si nicméně zachovala svůj historic-
ký vzhled podle dokumentace z roku 1964. Obnovy se 
dočkaly také původní nosné litinové sloupy. A reprezen-
tativní prostory přízemí obnovili architekti v původním 
motivu stylu art deco. 

„Zvýšenou pozornost jsme věnovali oknům. Část pů-
vodních oken byla zrepasovaná, ostatní jsou úplně nové. 
Hliníkové s izolačním dvojsklem, které je pokovované na 
ochranu před slunečním zářením. Navíc mají všechna 
okna oblý tvar podle původního designu z roku 1920,“ 
doplňuje detaily rekonstrukce projektová manažerka. 

Certifikace BREEAM: Pradiareň splňuje náročné ener-
getické standardy

Současné administrativní novostavby musí splnit také 
přísné energetické standardy. Projekt Pradiareň 1900 zís-
kal certifikaci BREEAM. Jde o systém hodnocení, který 
se v Evropské unii používá pro posouzení energetické 

náročnosti budov s důrazem na udržitelnost. Hodnotí 
se podle něj komerční prostory jako obchodní centra, 
průmyslové haly nebo právě kancelářské budovy. 

Pradiareň se tak řadí mezi energeticky úsporné budo-
vy. Roční spotřeba energie je dokonce až o 40 % nižší, 
než vyžaduje současná legislativa. V rámci přestavby se 
množství stavebního materiálu a odpadu recyklovalo 
a znovu použilo. Zachován zůstal také původní skelet 
historické budovy, a tím došlo k výrazné úspoře emisí 
oxidu uhličitého. Uvnitř budovy jsou nainstalované 
nízkoprůtokové a úsporné baterie, sprchy i toalety. Ty 
jsou navržené tak, že dokážou detekovat únik vody. 
Architekti mysleli i na světelný smog, který je zejména 
ve větších městech v dnešní době skutečně problém. 
Proto je venkovní osvětlení budovy navrženo tak, aby co 
nejméně rušilo okolí.

Jaké firmy si už pronajaly nové kanceláře 

Aktuální obsazenost budovy je 47 %. Své nové sídlo 
v zrekonstruovaném projektu Pradiareň našla sloven-
ská pobočka technologického gigantu Microsoft. Ta se 
stala vůbec prvním nájemníkem po kolaudaci. Dále 
je v budově centrála firmy Medusa, ke které patří také 
restaurace v přízemí. Prodejnu a servis tu má společnost 
MT Biker a centrálu firmy s klientským centrem si zde 
otevřela také firma YIT Slovakia.

Pro správu objektu nepoužívá integrovaný facility man-
agement. Celkovou správu budovy zajišťuje firma Colli-
ers International a o technickou stránku celého objektu 
se stará společnost BK. n



My 
Music 
Coffee

Kávové kapsle 
s tóny oblíbeného 
hudebního žánru

Vychutnejte si vysoce kvalitní italskou kávu 
v šesti nových směsích. Ač se navzájem liší, 
spojuje je jejich silná, a přesto jemná, chuť 
a výrazné vůně. Báječná káva připravená 
v praktických kapslích. 

Nové chutě a vůně italské kávy nejvyšší 
kvality vyrobené z odrůd plných chutí 
z celého světa. 
My Aromatik Jazz Coffee - výrazná chuť kávy 
Arabika
My BioFair Funk Coffee - BIO a Fairtrade, 
sladko-kyselé aroma s výraznou chutí
My Swing Coffee - sladká chuť, květinová 
vůně
My Deca Classic Coffee - bezkofeinová káva 
v kvalitě klasického espressa
My Soul Coffee - silná káva s podtóny kakaa
My Rock Coffee - extra silná káva s chutí 
a vůní čokolády a pražených mandlí

Všechny směsi v balení po 10ti kusech.

Kávové kapsle jsou kompatibilní s kávovary 
Nespresso® (Citiz, Lattissima, Pixie, U, 
Maestria and Essenza). 

Pro čtenáře Života za okny 
10% sleva na veškerý sortiment
slevový kód KAVA10

Sicilská káva, s.r.o.
+420 770 607 775 (Po-Pá 10-18h)
info@mkafe.cz
www.mkafe.cz

Ochutnejte jedinečné směsi pro potěšení 
těla i duše.

NOVÁ kolekce kávy MOAK 
s hudební tématikou


