
Čeká nás horké léto. 
Vyplatí se pořídit si 
klimatizaci?

Homeoffice je žhavá  
novinka. Komu prospěje 
a komu uškodí?

JettyRobot – chytrý 
čistič potrubí dobývá 
svět

Březen 2020

Markéta Muzikářová
Náš dům je plný světla
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E D I T O R I A L

Vážené dámy, 
   vážení pánové,

s potěšením si vás dovoluji přivítat u dalšího 
čísla našeho časopisu. Přinášíme vám čtení – 

doufáme – nejen zajímavé, ale také aktuální. 
Lid kancelářský jistě zaujme názor psycho-
loga Marka Navrátila na nyní tolik módní 
Home-office: podle jeho prognózy bude už 
za dva-tři roky práce z domu po dva dny 
v týdnu běžným standardem! Což ale nezna-

mená, že bude vyhovovat každému.

Klimatologové opět očekávají mimořádně horké 
léto – proto přinášíme rozhovor s expertem na 

klimatizaci. Tato zařízení se u nás rychle stávají běžná 
– při jejich pořizování je však velmi žádoucí poradit se 
s odborníky, protože ne všechny klimatizace se hodí do 
všech prostor. Milovníci nejmodernější techniky se zas 
na našich stránkách seznámí s unikátním českým Jetty-
robotem, který vítězně táhne světem.

Spolu s psychoterapeutkou se pak zamyslíme nad barva-
mi interiérů – na nich totiž do značné míry záleží naše 
zdraví, nálady a pracovní výkonnost. Což ví i známá 
houslistka Markéta Muzikářová – na návštěvě v je-
jím domě jsme se prakticky na všech plochách setkali 
s uklidňující bílou. A jaká je vaše oblíbená barva?

Přejeme krásné jaro a hodně radosti z práce i z lidí, které 
máte rádi!
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RETRO
Early Bird

Rezervujte prostory pro vánoční večírek  
v prostorech Retro Prague House.

Kapacita ve 3 prostorech  
až pro 1000 hostů.

A získej voucher  
na projížďku pro 10 osob.

Platí do 30.6. 2020
podmínky Vám sdělíme rádi do emailu

www.retroprague.com / www.brr.cruises
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T É M A     K L I M A T I Z A C ET É M A     K L I M A T I Z A C E

Co nového můžeme v oblasti chlazení 
a klimatizace letos očekávat, to nám vy-
světluje Václav Lom, jednatel společnosti 
Cool trade engineering.
Klimatizace se za dvě poslední de-
kády z luxusního zařízení ochlazují-
cího vzduch stala nedílnou součástí 
mnoha nemovitostí. Pryč jsou ty 
doby, kdy klimatizace uměla jen 
chladit a její cena byla taková, že její 
pořízení znamenalo kolaps rodinné-
ho rozpočtu.

Dnešní klimatizační jednotky 
nejen chladí, ale mají i funkci 
reverzibilního topení a jedná se 
tedy o zařízení „Tepelné čerpadlo 
VZDUCH-VZDUCH“. Čím dál 
víc klimatizačních zařízení také 
disponuje kvalitní filtrací vzduchu 
s uhlíkovým filtrem a ta dražší-kom-
fortnější mají i schopnost vzduch 
ionizovat, což přináší zdravější 
ovzduší v klimatizované místnosti. 

V posledních letech se masivně roz-
šířila možnost připojení klimatizace 
přes Wi-Fi. 

Některé modely umožňují připojení 
přes externí adaptér, většina aktuálně 
nabízených modelů však má WI-FI 
integrované. Po připojení do domácí 
sítě lze klimatizaci nejen odkudkoliv 
ovládat prostřednictvím chytrého 
telefonu, ale je možné i zobrazovat 
chybová hlášení a nestandardní 
stavy zařízení, tedy údaje nutné pro 
rychlý servis.

Vědci opět prorokují mimořádně horké 
léto. Mění se přístup lidí k chlazení jejich 
obytných prostorů?
Vzhledem k poměrně dobré do-
stupnosti, široké nabídce na trhu 
a příznivé ceně se klimatizace čím 
dál víc stává součástí standardního 
vybavení mnoha domácností. U no-
vostaveb již investoři v mnoha přípa-

Bude horké léto.
Pustíte si klimatizaci?

dech požadují minimálně přípravu: 
v jejím rámci se v průběhu výstavby 
nainstalují kabely a potrubí, prove-
de se příprava jištění v domovním 
rozvaděči a potrubí pro odvod 
kondenzátu. Klimatizace se pak do-
instaluje podle finančních možností 
investora, který tak minimalizuje 
zásah do domu a má možnost vybrat 
klimatizaci v návaznosti na skutečné 
potřeby domácnosti.

Klimatizace je poměrně energeticky 
náročná. Objevují se nějaká nová řešení, 
která by ji více zpřístupnila? Třeba staří 
lidé, kteří v letních parnech nejvíce trpí, 
si ji málokdy mohou dovolit.
S technickým vývojem a překot-
nými změnami v oblasti chladiv, 

způsobenými environmentálními 
požadavky na zařízení v dikci 
Evropské unie, se daří výrobcům 
dodávat na trh klimatizace, jejichž 
koeficient účinnosti (tedy poměr 
mezi odebranou tepelnou energií 
z místnosti a příkonem) dosahuje 
hodnot blížících se 1:5. 

Obecně se dá říci, že klimatizace do-
sahuje 95 % hodnot, které vycházejí 
z fyzikálních základů procesu chla-
zení. Díky moderním elektronickým 
řídícím systémům, jež se v dnešní 
době integrují do všech zařízení, se 
daří optimalizovat spotřebu energie 
a rozsah provozních podmínek, kdy 
klimatizace dokáží účinně chladit až 
do 40 stupňů Celsia.

Do nedávna ještě 
bylo používání 
klimatizace 
považováno za 
projev zhýčkanosti 
a zbytečného 
luxusu. Současná 
žhavá léta nás 
však naučila, že 
klimatizace je 
v mnoha případech 
– třeba u starších 
nemocných lidí – 
holou nezbytností. 

�
Klimatizace zchladí místnost v horkém létě do příjemné teploty. Jak ale vybrat tu správnou?

�
Každý stupeň tepla či chladu se ihned projeví v účtech
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„Dům pro naši rodinu jsme hledali dost dlouho – prošli jsme přitom 
desítky míst,“ říká houslistka Markéta Muzikářová, kterou nejspíš 
znáte z dámské kapely INFLAGRANTI. „Chtěli jsme vzdušný dům 
s výhledem, pokud možno orientovaný na jihozápad. Nakonec 
jsme ale zvolili kompromis – krásný dům, pro naši rodinu jak 
dělaný, ovšem s okny orientovanými na jihovýchod. A ten jsme si 
upravili podle svého.“

Markéta Muzikářová:
Náš dům je plný světla

Podstatnou výhodou dnešních 
klimatizací je také skutečnost, že 
všechny jsou vybaveny reverzibilní 
funkcí – to znamená, že umí topit. 
Tato funkce pak umožní značnou 
úsporu nákladů na vytápění právě 
v těch bytech, jež jsou obydleny 
staršími obyvateli, kteří si potrpí na 
teplo.

V neposlední řadě pak instalace 
klimatizace umožní majiteli získat 
výhodnější sazbu od dodavate-
le elektrické energie. Pokud pak 
postavíme proti sobě energetickou 
úsporu a levnější energii proti 
investici, dostaneme se k návratnosti 
investice, jež je podstatně kratší než 
doba životnosti klimatizace, která je 
v případě dobré údržby cca 15 let. 

Jak je tomu v průmyslovém měřítku, 
restauracích a vůbec veřejných prosto-
rách? Jakou klimatizaci byste doporučil 
třeba lidem, kteří staví rodinný dům, pro-
vozovateli větší restaurace anebo 
třeba průmyslových prostor vyžadujících 
konstantní teplotu?
V těchto segmentech, hlavně v re-
stauracích, se od zákonné úpravy 

a zákazu kouření značně zlepšilo 
prostředí - většina provozoven má 
v současné době instalovanou cent-
rální klimatizaci. Negativním aspek-
tem je ovšem v mnoha případech 
skutečnost, že provozovatel neprová-
dí pravidelný servis klimatizace a tak 
namísto komfortní teploty a vlhkosti 
v prostoru jsou jeho návštěvníci 
konfrontováni s nepříjemným zápa-
chem a prašností. V neposlední řadě 
- neudržovaná klimatizace podporu-
je šíření virů a bakterií.

Jediné, co lze doporučit všem bez 
ohledu na velikost zařízení a typ 
provozu je, aby si ti, kdož o nákupu 
klimatizace uvažují, před pořízením 
nechali poradit, popřípadě oslo-
vili projektanta s požadavkem na 
návrh zařízení. U klimatizací, které 
již jsou v provozu, je pak zapotřebí 
kvalitní odborný a pravidelný servis, 
díky kterému i přes jeho cenu bude 
provozovatel šetřit náklady. Kom-
fortní prostředí pak zažijí všichni 
uživatelé této klimatizace, hosté 
v restauraci, návštěvníci obchodního 
centra i obyvatelé  bytu třeba i s tou 
nejmenší klimatizační jednotkou. n

�
Dobrá rada: s chlazením interiérů to rozhodně nepřehánějte! Jinak za to zaplatíte penězi i zdravím.

�
Pozor na vaše mazlíčky. Teplota, která vyhovuje vám, 
jim může přinést zdravotní potíže.
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Všude budiž světlo

Muzikářová s rodinou tak teď už 
třetí rok bydlí na okraji Jesenice 
v domě, který má krásný výhled 
na pole a je celý jakoby naplněn 
světlem. Malý Nicolas (6) tady právě 
sestavuje elektronickou stavebnici, 
jeho sestřička Victorie Sofie (2) se 
raduje ze svých půvabných růžových 
šatiček a pózuje našemu fotografovi 
jako pravá modelka.

„Po dlouhém hledání jsme koupili 
hrubou stavbu domu na okraji Jese-
nice – na samém konci obce, za námi 
je už jenom volná krajina,“ vysvětluje 
Markéta. „A tu jsme si upravili podle 
svého – hlavně jsme rozšířili zákla-
dovou desku. Jedna strana domu se 
nám také zdála být taková „slepá“, 
takže jsme ji otevřeli do krajiny vel-
kými okny. Aby tu bylo hodně světla 
a abychom aspoň trošku viděli západ 
slunce, dali jsme velké okno a skleně-
né dveře i do pracovny. Když se děti 
budí, svítí jim do ložnice sluníčko. Já 

ovšem mívám večer koncerty a ráno 
ráda vstávám později, takže si jitřní-
ho slunce moc neužiju.“

Tady v Jesenici to má Nicolas jen 
kousek do školky, blokem novosta-
veb se vine silnička jak dělaná pro 
caparty na kolech a koloběžkách, 
kousek odtud je Průhonický park 
a kolem domu už začíná růst zahra-
da se spoustou květin a sedmnácti 

stromy. „Zatím sousedíme s polem 
– časem by tady ale měl být lesopark 
a kousek od něj i malý sportovní are-
ál,“ dozvídáme se. „Už teď se tady žije 
výborně – a bude to určitě ještě lepší.“  

Méně je tu více

Na zahradě u stěny domu stojí 
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, 
které zajištění levné vytápění nízko-

Markéta Muzikářová Houslová virtuoska a umělecká vedoucí elektrického smyčcového tria INFLA-
GRANTI. Pochází z Kožlan na Plzeňsku. Vystudovala konzervatoř v Plzni a pak pokračovala na HAMU 
v Praze. Nakonec v roce 2013 získala titul Mgr. na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity, obor sólové 
housle. 
Působila ve Virtuosi di Praga a byla členkou orchestrů Národního divadla a Státní opery. Spolupracovala 
s orchestrem Hl. města Prahy FOK a ČNSO. S klasickými orchestry koncertovala např. v Japonsku, USA, 
Francii, Mexiku, Španělsku, Itálii, Německu a Rakousku. Současně ale spolupracovala i s předními umělci 
české populární hudby, např. s Hanou Hegerovou, Lucií Bílou, Helenou Vondráčkovou, Hanou Zagorovou, 
Karlem Gottem a Danielem Hůlkou, v letech 2003 a 2004 hrála na velkém turné se skupinou Lucie. 
V roce 2005 absolvovala celoevropské turné s britskou pop rockovou legendou Rodem Stewartem. V roce 
2007 se zúčastnila zájezdu uměleckého sdružení Amfora do Kambodži, v rámci kterého účinkovala na 
koncertě pro kambodžského krále.
V rámci sólových klasických koncertů hraje na cenný historický nástroj z dílny německého houslaře 
Johanna Gregoriuse Hellmera z roku 1747. energetického domu. Topení je zde 

v podlaze. „To čerpadlo občas trochu 
hlučí, ale jinak jsme moc spokojení,“ 
říká Markéta. „Nemáme rádi přílišné 
horko – uspává nás – a tak nás 
potěšilo, že je tu i přes velké prosklené 
plochy v létě příjemný chládek.“

Dům působí dojmem velké pro-
stornosti a vzdušnosti. „S manželem 
jsme oba zastánci minimalismu,“ 
usmívá se naše hostitelka. „Náš 
interiér není nedodělaný, i když tak 
možná může na někoho působit. 
Chtěli jsme tu ale co nejméně nábyt-
ku a ještě pokud možno vestavěného. 
Jaké barvy? Čistě bílou a stříbrnou, 
obojí lesklé - to se nám líbí nejvíc. 
Ještě nám tu sice trochu kazí dojem 
pár dřevěných komod, které jsme 
přivezli z předešlého bytu, ale i ty pů-
jdou brzy pryč a interiéry pak zcela 
doladíme.“

Jako správná žena je Markéta Muzi-
kářová nejvíc pyšná na svoji kuchyni 
a koupelnu. „To je moje mistrov-
ské dílo. Manžel sice měl zpočátku 
trošku jiné představy, ale nakonec 
přijal moji koncepci a teď se mu také 
moc líbí. Já jsem těmito prostorami 

nadšená – možná i proto, že jsem 
patnáct let bydlela na Žižkově v bytě 
2+kk, kde vlastně ani nebyla žádná 
kuchyně a koupelna měla tři metry 
čtvereční.“

Večer cvičím do sluchátek

Pocit volného prostoru ještě zesiluje 
fakt, že na oknech nejsou žádné zá-
clony ani žaluzie. „Nemáme je rádi, 
jsou to takové pracholapy a tlumiče 
zvuků,“ vysvětluje Markéta. Když 
jsme u zvuků – nejsou tady problé-
my s hraním na housle? Příprava 
koncertů dámské skupiny INFLA-
GRANTI, kterou tvoří dvoje elek-
trické housle a elektrické violoncello, 
přece nemůže probíhat potichu?
„Na klasické housle (Markéta hraje 
na skvělý nástroj německého hous-
laře Hellmera z poloviny 18. století) 
cvičím v obýváku dopoledne, když 
tu nikdo není,“ prozrazuje Mar-
kéta, která hraje na housle už od 
svých tří let. „Je tady dobrá akusti-
ka, takže žádný problém. No a na 
housle elektrické – které si pouštím 
do sluchátek – pak hraju v pracovně. 
Tam je takové moje malé království, 
tam se můžu opravdu vyřádit. Se 

skupinou INFLAGRANTI hrajeme 
buď klasickou hudbu, nebo melodie 
Beatles, Queen, Metallicy a dalších 
pop i rockových skupin.“

Ráj pro naši rodinu

Tady na okraji Jesenice je ticho 
a klid, dokonalá pohoda. Když je 
hezky, děti tu řádí na kolech anebo 
pobíhají po zahradách, ve kterých už 
začínají zdárně růst stromy a vůbec 
všeliká zeleň. Miničtvrť tvoří vlastně 
jen pár novostaveb. Jejich majitelé se 
vesměs znají a tak by se sem žádný 
jen trochu chytrý zloděj neodvážil: 
na rozdíl od jiných částí Jesenice, kde 
v poslední době lupiči přímo řádí.

I budoucnost tady vypadá velmi 
slibně – nechystá se stavba žádné-
ho velkoskladu či frekventované 
komunikace, pohodu nebude nic 
narušovat. „Dětem se tu líbí – jak 
v domě, tak na zahradě – a mě 
i manželovi samozřejmě také,“ usmí-
vá se spokojené Markéta Muzikářová. 
„Jsme moc ráda, že se nám podařilo 
najít a dotvořit dům podle našich 
představ: takový malý ráj jen pro naši 
rodinu...“ n

�
Pozemek kolem domu se rychle mění v zahradu s ovocnými i okrasnými stromy, jahodištěm 
a vůbec vším, co do správné zahrady patří

�
V království dětí: tady si Nicolas i Victorie báječně vyhrají!

�
V jednoduchosti je krása – to prokazují i téměř funkcionalistické tvary domu

�
Na starobylé housle s kouzelným zvukem Markéta cvičí, jen když je v domě sama. Jinak hraje na 
housle elektrické, jejichž zvuk si pouští do sluchátek
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Jednou ze žhavých novinek 
posledních let je home 
office – tedy práce z domu. 
Pro zaměstnavatele může 
být výhodný, protože 
ušetří náklady za kanceláře. 
Zaměstnancům však tahle 
novinka přináší i velmi sporné 
momenty. Jaký názor má na 
Homeoffice, na to jsme se 
zeptali psychologa dr. Marka 
Navrátila.

Homeoffice je fenoménem dneška. Většina společností 
zaměstnávajících tzv. bílé límečky, nebo postaru THP, 
jeho zavedení (nebo alespoň částečné) zvažuje. Na misce 
vah PRO stojí úsilí firem šetřit náklady za provoz kance-
láří, a na straně druhé - té PROTI - je ztráta týmovosti. 
Některé firmy už provozují tzv. HOTDESKING, v jehož 
rámci všichni zaměstnanci nemůžou v jeden den přijít 
do práce, protože by tam pro ně prostě nebyl dostatek 
stolů. 

Když bych použil jednoduše srozumitelný příklad, tak 
extrovertům pracujícím na Homeoffice chybí pracovní 
kolektiv, zatímco introverti naopak svůj „domácí klid“ 
vítají. Ale to rozdělení není bohužel jen takto černobílé. 
Pracovat z domu totiž vyžaduje velkou sebedisciplínu, 
silnou vůli a vnitřní řád. Proto někdo zvládne pracovat 
jeden den z domu, ale třeba pět dní v řadě „nedává“. 
Chybí mu smysl. Někdy zase máme v práci „super kolek-
tiv“ a těšíme se tam. Práce nám je druhou rodinou.

Homeoffice zřejmě má výhody: třeba při souběžné péči o malé 
děti. Nebere však lidem kontakt se spolupracovníky a s děním ve 
firmě - což může být velmi důležité?
Částečné úvazky nebo práce, kde se například kombinu-
je kontakt  se zákazníky a systematická práce u počítače, 
jsou pro Homeoffice jako stvořené. 

Pokud ale začnou v době, kdy máte Homeoffice dělníci 
se sbíječkou opravovat vedlejší byt anebo přijdou tro-
pická vedra a na Homeoffice je k nevydržení, máte velký 
problém. Pozornost klesá, soustředění je obtížné, roste 
chybovost. V kancelářských prostorách naproti tomu 
můžete pracovní podmínky pracovníků zlepšovat a tím 
je také motivovat.

Osamocená práce z domu také člověka „okrádá“ o nejrůznější 
korektivy jeho výkonů, které by mu mohly prospět...
Pravděpodobně máte na mysli další horké téma sou-
časnosti, a tím je diverzita na pracovišti. Dnešní týmy 

Homeoffice 
očima psychologa:
pro koho je vhodný 
a pro koho ne?

jsou nyní pestré nejen kulturně, ale i věkově. V mezi-
národních firmách se běžně mluví anglicky, vedle sebe 
pracují padesátník s tlačítkovým telefonem a dvacátník, 
který je na mobilu sedm hodin denně. Role se obracejí, 
mladší zaměstnanci - kteří daleko častěji při jednání 
o nové pracovní nabídce kladou téma Homeoffice na stůl 
- nemohou jen tak staršímu kolegovi s něčím pomoci 
a nemohou se naopak od něj, i například v proklínaných 
open spacech, učit některým z takzvaných soft skills: 
například argumentaci při telefonování.

Jaká je podle Vás přijatelná hranice práce na Homeoffice: dva-tři 
dny v týdnu, zbytek času na pracovišti?
Požadavek na Homeoffice v současné době už není 
výsadou obchodníků. Tam bylo donedávna běžné, že 
pracovali čtyři dny „v terénu“ a jeden den doma. Pátek je 
dnes už dnem, kdy „se pracuje z domu“ běžně, nárokují 
si jej před nástupem do nového zaměstnání právníci, ale 
i špičkoví manažeři řídící velké společnosti. Myslím si, 
že do dvou až tří let budou dva dny Homeoffice týdně 
standardem. 

Nemůže dlouhodobá práce v systému Homeoffice vést ke změ-
nám v psychice pracovníků?
Služby až do domu tvoří dnes obrovský trh. Přivezou 
Vám domů do 30 minut hotové jídlo, nákup potravin 
online zvládají ze svých mobilních telefonů i důchodci; 
objem online nakupování elektroniky a věcí běžné spo-

třeby roste rok od roku exponenciálně. Firmy doručující 
balíčky se zbožím plánují růsty tržeb o vyšší desítky 
procent. Kamenné provozovny končí. 

Ten trend „všechno vám doručíme až pod nos“ je nevy-
hnutelný a ke změně psychiky bude díky němu samo-
zřejmě docházet. Kontakt s okolím bude mít  ve městech 
určitý punc exkluzivity, rozdíly mezi venkovem a městy 
budou větší. Nedostatek pohybu bude mít pochopitelně 
zase negativní dopad na lidské zdraví. A jak se říká: ve 
zdravém těle zdravý duch...

Do jaké míry by měla být Homeoffice využívána, aby pracov-
níkům neškodila - nebylo by na místě přechod na Homeoffice 
podmínit nějakým testem?
Některé firmy „výsadu Homeoffice“ podmiňují dobrými 
pracovními výsledky. Téma „vhodnosti konkrétního 
člověka“ pro nasazení na Homeoffice lze analyzovat psy-
chologickými testy, nebo na něj z výsledků testů vysuzo-
vat. Já se třeba nyní pokouším zjistit něco podobného - 
zda existuje psychologický faktor, jenž by personalistům 
pomohl v rozlišení kandidátů, kteří jsou otevření změně 
práce. Ale není to tak jednoduché. Podle mě je třeba se 
především zaměřit na to, čemu říkáme „leadership“. 

Nové formy zaměstnávání vyžadují změny v přístupu ří-
zení lidí. Takže je třeba hledat nově odpovědi na otázky, 
zda ten či onen šéf může řídit „vzdálený tým“. n

�
Také se nedokážete soustředit, když vám při práci visí na krku vaše ratolesti? 

Aby Homeoffice dobře fungoval, musíte mít doma připravené klidné a harmonické 
prostředí. Žádné vaření, praní a uklízení – musíte se soustředit jen na práci.
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V poslední době se člověk stále častěji může setkat 
s nenápadnými unikátními zařízeními, které vytvořily „zlaté 
české ručičky“. Do první ligy těchto zařízení patří i JettyRobot, 
jehož znamenité vlastnosti si pochvalují v desítkách zemí světa. 
JettyRobot je totiž jedinečné zařízení, které dokáže dokonale 
vyčistit všemožná potrubí nejrůznějších průměrů, délek 
i zakřivení.

Nenápadná potrubí jsou žílami 
a tepnami především průmyslových 
zařízení – proudí jimi bezpočet 
matérií počínaje naftou a konče 
třeba cukrem. Další tisíce kilometrů 
trubek zas slouží třeba pro klima-
tizace: sedíte-li v restauraci, stačí 
zvednout hlavu a pravděpodobně 
na stropě uvidíte plechové potrubí 
přivádějící teplý či studený vzduch. 
Právě tak ovšem potrubím proudí 
víno, barvy, chemikálie, sterilní 
vzduch na operační sály či chladi-
cí kapalina jaderných elektráren. 
Všechna potrubí je třeba čas od 
času vyčistit – a to důkladně. Což je 
právě posláním JettyRobotů, rolls-
-royceů ve svém oboru.

Kamera vpředu i vzadu

Většina konkurenčních zařízení 
spočívá v jakýchsi vozíčcích, které 
projíždějí trubkami a různými způ-
soby je čistí. Pražský systém – který 
je k dispozici ve dvou velikostech 
– má ovšem šest „ramen“ zakon-
čených gumovými pásy podobný-
mi tankovým. „Tato „ramena“ se 
mohou roztahovat a stahovat tak, 
abychom se přesně přizpůsobili 
průměru čištěného potrubí. Robot 
může jet rychlostí až 4200 mm/
min (252 m/h),“ vysvětluje Simona 
Holejšovská z firmy JettyRobot. 
„Vpředu i vzadu je zařízení vybave-

no barevnou kamerou, takže postup 
čištění průběžně dokumentujeme. 
To může být velmi důležité třeba 
v případě požáru, kdy klient našimi 
záběry pojišťovně dokáže, že potrubí 
bylo čisté.“

Suchý led dezinfikuje

JettyRobot – který s na maximum 
roztaženými rameny skutečně 
připomíná roboty ze sci-fi filmů – 
díky automatickému zpomalování 
či zrychlování pohybu svých šesti 
ramen dokáže bez problémů projet 
pravoúhlé „zatáčky“, „esíčka“, „cé-
čka“ i další možné zákruty v po-
trubí. Je napojen na ovládací panel 
a přísun čistícího média, přívodní 
hadice mají délku 100 metrů. 

Samotné své dílo mohou oba robotí 
sourozenci – menší má jméno Jetty-
Robot S a rozpětí až 540 mm větší 
JettyRobot 6 rozpětí až 1350 mm 
provádět různými způsoby. Vnitřní 
povrch potrubí čistí suchým ledem, 
tlakovou vodou, rotačními kartáči, 
vakuem, speciálními „škrabkami“, 
abrazivy typu písek či soda a mleté 
skořápky ořechů anebo prostě po-
vrchy jen dezinfikuje. V nabídce je 
také laserové měření útrob potrubí, 

jejich kontrola infračervenou kame-
rou apod.

Momentálně se ovšem za nej-
všestrannější a nejúčinnější považu-
je „bombardování“ povrchů potrubí 
drobnými krupičkami suchého 
ledu. Ty totiž mají teplotu mínus 
78 stupňů a nejenže odstraňují 
mechanické nečistoty, ale zároveň 
i ničí bakterie či viry a dezinfikují 
ošetřované povrchy. Načež se tvrdá 
zrnka ledu rozplynou v neškodnou 
mlhu, která se odpaří a nezpůsobí 
žádné ekologické ani jiné problémy. 
Ideální řešení pro čištění ventilace 
v nemocnicích, školách, odtahů 
v potravinářských a jiných průmy-
slových závodech, velkých kancelá-
řích apod.
„Jsme si vědomi výhod tohoto 
systému a chystáme se zapojit ho do 
našich služeb ve správě nemovitos-
tí,“ říká k tomu Martina Kotková 
z firmy M2C. „JettyRobot nám 
určitě umožní zkvalitnit řadu našich 
aktivit: hlavně pokud půjde o čištění 
vzduchotechniky.“

Nadechněte se čistého vzduchu
M2C už má připravené projekty na 
použití robota v kancelářích typu 
open space – které zpravidla trpí 

JettyRobot
Český robot čistí svět

Na zdraví s robotem  

Mezi firmy používající JettyRobot 
patří i jeden z největších světo-
vých výrobců alkoholu, který má 
pobočky ve více než 150 zemích 
světa. Při destilaci alkoholických 
nápojů vznikají vysoce hořlavé 
a těžko odstranitelné mastné saze, 
které se usazují ve „výfukovém“ 
systému. Ten původně čistili spe-
ciálně školení zaměstnanci, kteří 
museli šplhat komíny vybavení 
dýchacím zařízením: práce to byla 
nepříjemná, zdlouhavá a nebez-
pečná. Robot z Prahy ji teď zvlád-
ne mnohem rychleji, bezpečněji 
a kvalitněji...

„syndromem nezdravých budov“ 
- ve velkých nákupních centrech, 
gastro zařízeních, v průmyslových 
či potravinářských objektech apod. 
Kromě dokonalé čistoty roboti 
zajistí i daleko rychlejší provedení 
prací – objednavatelé tak ušetří, 
protože nebudou muset provádět 
dlouhé odstávky! n

T E C H N O L O G I E

�
Díky roztažitelnosti „chapadel“ se chytrý robot z Prahy přizpůsobí rozměrům všech bežně používaných rour

JettyRobot se ovládá na dálku ze 
speciálně upraveného počítače.



1 4 1 5

M O D E R N Í  T R E N D Y  B Y D L E N ÍM O D E R N Í  T R E N D Y  B Y D L E N Í

�
Moderní kanadský či norský srub z hřejivého dřeva a skla, postavený v čistém přírodním prostředí – to je ideál mnoha rodin. Nelíbil by se i vám?

�
Dřevostavby se mohou odívat i velice elegantními moderními tvary. Jejich povrch však může být náročnější na údržbu.

�
Dřevěná horská „bouda“ září do zasněžené noci jako maják štěstí a radosti 
pro celou rodinu i přátele. Cihly ani betonové panely by tak domácky 
přívětivě nikdy působit nemohly...

Plnou parou 
do doby dřevěné!

Dlouhá léta se na dřevostavby 
pohlíželo jako na něco 

víceméně podřadného: cihla 
byla královnou. Teď však 
rodinných domů na bázi 

dřeva velmi rychle přibývá – 
podle Asociace dodavatelů 

montovaných domů jde nyní 
o každou šestou novostavbu 
v Česku! Znovu objevujeme 

výhody dřeva, které naši 
předkové používali už před 

tisíci let.

Návrat ke dřevu ovšem není dán jen náhle objevenou 
náklonností k tomuto materiálu: pro většinu stavitelů 
je důležitější, že dřevostavby jsou výrazně levnější než 
klasické zděné domy, jejich montáž trvá jen několik dnů 
a je možná, i když mrzne.

Hrázděné? Dodnes krásné

Zakouřené polozemnice s kmeny oplácanými hlínou by-
chom dnes asi nechtěli obývat. Už domy hrázděné, které 
se staví od 15. století, jsou ale krásné a funkční i dnes. 
Kombinace nosných dřevěných trámů s výplňovým 
zdivem umožňuje vytváření elegantních starobylých 
„vzorů“ na domech. Dnes se už ovšem původní tech-
nika výstavby hrázděných domů prakticky nevyskytuje 
– některé nové metody ale umožňují hrázděné plochy 
napodobovat.

Panely se vracejí

Je to podobné, jako u domů z betonových panelů. V to-
várně se z dřevěné hmoty vyrábějí panely, které jsou také 

osazeny dveřmi a okny, mají technické rozvody a do-
konce i omítku. Na staveništi se pak skládají po způsobu 
stavebnice – jednotlivé panely mají speciální spojovací 
kotvy. 

Panelové dřevostavby zápasí o první příčku žebříčku po-
zornosti stavebníků s domy, stavěnými za použití rámu 
vyplněného  tepelnou izolací a opláštěného sádrovlák-
nitými deskami. Ke stavbě stačí základová deska, na níž 
je smontován nosný dřevěný rošt. Další práce pak jsou 
stejně jako u panelové verze vesměs „suché“, takže je lze 
provádět i v tuhém mrazu. Jednodušší verze obou těchto 
druhů domků lze postavit i za jeden jediný den! Všech-
ny použité materiály samozřejmě musejí být zdravotně 
nezávadné. Výsledná podoba domu je pak často neroze-
znatelná od stavení zděného.

Sruby a roubenky

Pořídit si tyto domy vyžaduje především vhodné místo 
– mohou být krásné u lesa, ale zcela nevhodné v řadě 
zděných staveb. Klasické roubenky byly jen z nahrubo 
opracovaných kmenů, poskládaných na sebe. Spáry se 
vyplňovaly mechem, dřevo se natíralo vápnem – bylo to 
velmi hezké, ale profukovalo. Proto se moderní rou-
benky dělají ze sendvičových konstrukcí: trámová stěná 
je zvenčí pokrytá tepelnou izolací, zamaskovanou ještě 
napodobeninou masivních trámů. 

Srub je ideálem milovníků přírody a divočiny. Staví se 
z jen minimálně upravených kmenů: obvykle smrko-
vých. Nejvíce „přírodní“ je kanadská verze srubů, budo-
vaných z kmenů jenom zbavených kůry. Naopak norský 
způsob stavby srubů používá klády z vnější i vnitřní 
strany opracované, takže vytvářejí rovnou stěnu... n
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Tajemství barev: 
dovedou zvednout náladu, 
ale i přivodit depresi

Hodí se do vaší kanceláře žlutá, anebo zelená?

Možná jste si už také všimli, že většina moderních kan-
celáří je jaksi „bezbarvá“. Hodně skla a kovu v černé či 
šedé barvě, k tomu tmavý koberec – tak vypadá pracovní 
prostředí desítek tisíc lidí v této zemi. 

Najdou se firmy s invencí, které se nebojí pustit do svého 
pracovního prostředí barvy – přinejmenším tlumené. Tvůr-
ci drtivé většiny kanceláří – hlavně open-spacových ratejen 
– však očividně vycházejí z toho, že barvy by zaměstnance 
jen rušily od pilné práce. Je tomu ale opravdu tak?

Vězňům a nemocným hráškově zelená

Působením barev na duši i tělo člověka se zabývali už 
lékaři staré Mezopotámie či starověkého Egypta. Později 
„otec západní medicíny“ Avicenna dokonce sestavil 
podrobný návod na léčení jednotlivými barvami: napří-
klad žlutá podle něj dokázala léčit záněty a navozovat 
stav relaxace, bílá zas tišit bolesti a modrá ochlazovat 

organismus. Účinky barev na lidskou psychiku se důklad-
ně zabýval třeba i „kníže básníků“ Johann Wolfgang von 
Goethe!

Dnes patří chromoterapie – čili léčba barvami – mezi 
disciplíny alternativní medicíny. Obvykle není při léčbě 
akutních potíží brána příliš vážně. Že však mají barvy 
preventivní – ať už pozitivní nebo negativní – vliv, to 
nikdo nepopírá. Studie univerzity ve Wisconsinu dokonce 
prokázala, že lidé dlouhodobě žijící v příliš výrazných 
a nepřirozených barvách trpí zvýšeným krevním tlakem, 
nespavostí a dalšími problémy. Architekti věznic, kasá-
ren, nemocnic a podobných zařízení dobře věděli, proč 
nechávali interiér natřít uklidňujícími lomenými tóny 
šedomodré či hráškově zelené.

Barvy dodají energii i navodí uklidnění

Vliv barev na lidskou psychiku považuje například psy-
choterapeutka ing. Hedviga Pečená za jasně prokázaný. 
„Někomu dělá dobře červená, jinému zelená či modrá – 

podle toho, co tělo právě potřebuje. Barvy dokonce vnímají 
i nevidomí! V modré místnosti jim klesá tělesná teplota 
i krevní tlak, v červeně vymalované naopak stoupá.“

Jaké barvy jsou ale optimální pro pracovní prostředí? 
Už zmiňovaná studie univerzity ve Wisconsinu stejně 
jako řada odborníků na chromoterapii se shodují, že 
by to především neměly být barvy příliš agresivní: ty by 
v konečném důsledku působily únavně.   

Nejlepší pro vytvoření příjemné a svěží atmosféry jsou 
barvy, jež člověka provázejí od počátků lidského rodu 
– modrá z nebe a vody, zelená z lesů, červená z pálené 
hlíny, smetanově bílá z naší pleti a žlutá ze zralé pšenice: 
k tomu lze ještě přibrat oranžovou a fialovou. Optimální 
by bylo volit pro pracovní prostory barvy, které – dle 
chromoterapeutů – osvěžují a dodávají energii a pro 

Tady aspoň ty základní:

odpočinkové prostory zas valéry barev, jež uklidňují 
a „ukolébávají“ (viz Červený stůl a žlutá pohovka). I tady 
samozřejmě platí, že přednost mají tlumené odstíny 
těchto barev.

Pokud ale chceme na pracovišti používat barvy, musejí 
být kanceláře a spol. dostatečně prostorné – v prostorách 
stísněných by nás barvy utlačovaly. V některých osvíce-
ných firmách – obvykle počítačových – už takto s bar-
vami pracují. Pro většinu běžných pracovišť ale zůstávají 
základem „mrtvé“ barvy... n

Červený stůl a žlutá pohovka 
Jaký vliv na nás mají barvy?

Bílá – uklidňuje a relaxuje

Fialová – snižuje stres

Žlutá – navozuje pocit bezpečí a klidu

Modrá – tiší přílišné emoce

Oranžová – uklidňuje a relaxuje

Zelená – osvěžuje

Červená – povzbuzuje a dodává energii

Svěží pastelové barvy vám dají radost, energii a optimismu pro práci 
v kanceláři i pro pobyt doma s rodinou

�
Jak se vám tato místnost líbí? Určitě se v ní cítíte lépe, naž v pokoji plném smutných, depresivních barev
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Dánské slovo „hygge“ je překladatelský oříšek: do češtiny 
se nedá jednoduše převést. Snad nejjednodušeji by se 
dalo vysvětlit jako „příjemné domácké prostředí“, do 
nějž se každý domácí člověk těší, a všichni hosté se cítí, 
jakoby sem také patřili.

„Základem hygge je nepřítomnost jakékoli přetvářky,“ 
vysvětlovala nám v Kodani naše spolupracovnice Astrid, 
proč je u ní doma tak třeskutě útulno. „Ani by mě nena-
padlo sledovat nábytkové módní trendy či obcházet ob-
chodní domy a lovit slevy. Téměř každý předmět, který 
tu je, si své místo u mě doma musel „zasloužit“ tím, že se 
k němu vážou příjemné vzpomínky. Houpací křeslo po 
dědečkovi, stařičká pohovka, již nám darovali přátelští 
sousedé, když se museli odstěhovat, obrázky namalované 
babičkou – takových věcí je tu spousta.“

Odpočinek v náručí rodiny

Vzhledem k přítomnosti skandinávských obchodních 
domů s nábytkem u nás se nám může zdát, že jejich 
výrobky zabydlují příbytky v zemích svého vzniku. Není 
to ale tak jednoduché. Například milovníci hygge – což 
jsou nejspíš všichni Dánové – dávají přednost organicky 
vzniklému a po desetiletí budovanému interiéru složené-

mu z různých, třeba k sobě nepatřících, kusů nábytku. 
Za většinou předmětů stojí příběh, přednost mají přírod-
ní materiály a přírodní barvy. 

Oblíbeným „sportem“ Skandinávců je také procházení 
bazarů s nábytkem a opravování kusů nábytku, které zdě-
dili třeba po prarodičích. Barvy přitom volí přírodní – 
bílou, odstíny hnědé, červenou, nebarvené dřevo a kůži. 
K tomu stará kamna či krb a teplo útulného domova – 
kde se v bezpečném kruhy rodiny tak příjemně relaxuje 
- je zajištěno. Není to vhodná inspirace i pro vás? n

Hygge – hlavní je pohoda Byt v autě

Auto v bytě

Harmonie i radost z pobytu se svými blízkými ještě umocňuje zařízení v pohodovém 
dánském stylu Hygge. A jak vypadá váš obývací pokoj?

�
Koncept Renaultu Symbioz je pro umístění do obýváku jak dělaný. Můžete si v něm zahrát karty, zchrupnout si, anebo prostě jen obdivovat jeho ladné futuristické tvary.

�
Velká senzace je tady! Díky šikovným českým rukám se zrodila replika slavného motocyklu 
Böhmerland a to dokonce jako elektromotocykl. Váš interiér by určitě rozsvítil.

�
Také novinky automobilky Hyundai už se začínají podobat pohodlným sedacím 
soupravám. Není divu – brzy bude běžné autonomní řízení a vůz bude sloužit jako 
doplněk bytu.



Využijte naše stránky pro vaši efektivní reklamu. 

Naším prostřednictvím oslovíte vrcholný 
management (CEO), vedoucí podnikových útvarů 
a manažery, kteří rozhodují o pořízení a použití 
výrobků, technologií a služeb v podnikové praxi. 

Inzerujte

u nás!

• 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
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