
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasportizace objektu v majetku města Opavy 

Building passportization of the property of Opava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:       Petra Novotná 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

 
Ostrava 2013 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala 

samostatně pod vedením Ing. Jana Česelského, Ph.D. a uvedla jsem všechny použité 

podklady a literaturu. 

 
 
 
V Ostravě 6.5.2013       ……………………… 

       Petra Novotná 



Prohlašuji, že 

• byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO), má právo nevýdělečné ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – 

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce, 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 6.5.2013       ......................................

                 Petra Novotná 



Anotace 

 
NOVOTNÁ P.:  Pasportizace objektu v majetku města Opavy 

OSTRAVA: Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební  

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, 43 s 

  Bakalářská práce, vedoucí Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou pasportizace administrativní budovy v Opavě. 

První kapitola objasňuje přínos zavedení pasportizace v životním cyklu stavby. Další 

kapitoly pojednávají o definici pasportizace, datech ve facility managementu, softwarové 

podpoře a metodice kódování ploch. Poslední kapitola se věnuje praktickému využití 

pasportizace v praxi. Je tvořena na administrativní budově Krnovská v Opavě. Zahrnuje 

pasport prostorový, stavební a technický. Vše je zadáváno do CAFM systému firmy pit 

software. Výstupy jsou ve formě reportů a tabulek. Rozsah této bakalářské práce je 43 

číslovaných stran. 

 

Annotation 
 

NOVOTNÁ P.:  Building passportization of the property of Opava 

OSTRAVA: Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering 

VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, 43 p 

  Bachelor thesis, head Ing. Jan Česelský, Ph.D.  

 

The Bachelor thesis deals with passportization office building in Opava. The first chapter 

explains the benefits of establishing passportization in the life cycle of the building. Other 

chapters deal with the definition passportization, data on facility management, software 

support and methodology of coding space. The last chapter is devoted to practical use 

passportization in practice. It consists of the administration building Krnovská in Opava. 

Includes passport space, construction and technical. Everything is entered into the system 

from pit CAFM software. Outputs are in the form of reports and tables. The scope of this 

work is 43 numbered pages.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování: 
 
Děkuji svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Česelskému, Ph.D. za trpělivost, 

ochotu a důsledné vedení při zpracovávání této práce. Dále bych chtěla poděkovat Ing. 

Martinu Ferkovi za odborné rady a věcné připomínky při zpracování pasportizace 

v softwaru.  



Seznam zkratek  
 
AKS - Anlagen-kennzeichnungs system 

CAD – Computer Aided Design 

CAFM – Computer Aided Facility Management 

CMMS – Computerized Maintenance Management System 

CSV - Comma Separated Values  

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

DB - databáze 

EPS – elektronické protipožární systémy 

FM – Facility Management 

GIS – Geographic Information System 

IFMA – International Facility Management Association 

KN – katastr nemovitostí 

KÚ – katastrální území 

RHP – ruční hasicí přístroje 

SW – software 

TZB – technické zařízení budov 

  



Obsah 

1. ÚVOD ............................................................................................................................. 1

2. FACILITY MANAGEMENT ........................................................................................ 2

2.1 Životní cyklus stavby ............................................................................................... 2

2.1.1 Pasportizace v životním cyklu stavby ............................................................... 2

3. PASPORTIZACE ........................................................................................................... 3

3.1 Vývoj pasportizace ................................................................................................... 4

3.2 Účel pasportizace ...................................................................................................... 4

3.3 Využití pasportizace ................................................................................................. 4

3.3.1 Bez vedení pasportu .......................................................................................... 4

3.3.2 Pasport v papírové podobě ................................................................................ 5

3.3.3 Pasport v elektronické podobě ........................................................................... 6

3.3.4 Pasport v softwarovém nástroji ......................................................................... 6

3.4 Pasport ...................................................................................................................... 7

3.4.1 Prostorový pasport ............................................................................................. 7

3.4.2 Stavební pasport ................................................................................................ 9

3.4.3 Technologický pasport .................................................................................... 11

4. DATA VE FM .............................................................................................................. 15

4.1 Statická data ............................................................................................................ 15

4.2 Dynamická data ...................................................................................................... 16

4.3 Výstupní data .......................................................................................................... 16

4.4 Zdroje dat a informací ............................................................................................ 16

5. SOFTWAROVÁ PODPORA ....................................................................................... 18

5.1 Typy programů používané pro facility management podporu ............................... 18

5.1.1 Jednoduché programy pro jednotlivé služby či operace .................................. 18

5.1.2 Grafické CAFM systémy ................................................................................. 19

5.1.3 CMMS systémy pro údržbu technologií .......................................................... 22

6. PIT SOFTWARE .......................................................................................................... 22

6.1 Řešení Pit FM poskytuje ........................................................................................ 24

7. METODIKA KÓDOVÁNÍ PLOCH A MÍSTNOSTÍ .................................................. 24

7.1 Příklad kódování ploch a místností ........................................................................ 24

7.1.1 Příkladová použití konkrétních kódů ............................................................... 25



7.1.2 Rozšíření kódu ................................................................................................. 25

7.1.3 Zdůvodnění ...................................................................................................... 26

8. BUDOVA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY, KRNOVSKÁ 71C ............................. 27

8.1 Popis budovy .......................................................................................................... 29

8.1.1 Dispoziční řešení ............................................................................................. 29

8.2 Údaje o budově Krnovská 71C ............................................................................... 30

8.3 Prostorový pasport .................................................................................................. 30

8.4 Stavebně – technický pasport ................................................................................. 34

8.5 Pasportizace budovy ............................................................................................... 34

8.5.1 Kódování místností .......................................................................................... 35

8.5.2 Pasportizace v prostředí softwaru pit – FM ..................................................... 35

8.6 Využití pasportizace ............................................................................................... 36

9. ZÁVĚR ......................................................................................................................... 38

10. SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ............................................ 40

11. SEZNAM TABULEK ................................................................................................ 42

12. SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................... 42

13. SEZNAM GRAFŮ ..................................................................................................... 42

14. SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................... 43



 1 

 

1. ÚVOD 

Obsahem této bakalářské práce je definování pojmu pasportizace a jeho role při správě a 

provozu budov. Práce bude tvořena na objektu administrativní budovy v Opavě. Dále bude 

objasněn postup při zpracovávání pasportizace, aby výsledný pasport byl kvalitní a pro 

uživatele přínosný, což je primárním účelem tohoto procesu.  

 

Práce bude rozdělena na dvě hlavní části, tj. část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část je věnována problematice zavádění pasportizace a její role ve službách 

facility managementu. Dále je popsán její vývoj, význam zavádění, využití a co je 

výstupem pasportizace. Další kapitoly budou zaměřeny na vývoj tvorby pasportů 

z hlediska technické podpory až do dnešní doby využívání CAFM systémů a s jakými daty 

tyto systémy pracují. Je zde také věnován prostor metodice kódování ploch. 

 

 Praktická část se bude zabývat samotnou pasportizací na vybraném objektu 

administrativní budovy Krnovská 71C v Opavě. Ke zpracování pasportů budou aplikovány 

teoretické poznatky, využity budou podklady od správců objektu, údaje ze všeobecných 

centrálních registrů a data získaná fyzickým sběrem dat. Následně budou všechny data a 

informace převedeny do CAFM systému pit – FM. Výstupem ze systému budou jednotlivé 

pasporty, které poslouží správcům při tvorbě finančních plánů či pro evidenční účely. 
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2. FACILITY MANAGEMENT 

Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji 

sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti.1 

 

Jedná se o postup, jak zharmonizovat pracovní prostředí, pracovní činnosti a 

pracovníky. Zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a 

technických věd. Facility management je klíčem k efektivnějšímu, výnosnějšímu a pro 

provozovatele objektu (nemovitosti) ,,pohodlnějšímu” způsobu hospodaření. 

            

Základním cílem je posílení procesů v organizaci, pomocí nichž pracovníci a 

pracoviště podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k 

ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. 

 

Využití služeb FM má přinést nižší náklady i méně starostí. Úspora může 

dosáhnout 20-30 % oproti stavu, kdyby se vlastník o nemovitost staral vlastními silami. 

Podle IFMA jsou náklady při důsledném nasazení FM nižší o 30 % u provozních nákladů a 

40 % v prostorovém využití spravovaného majetku [2] [5]. 

            

 Softwarová podpora facility managementu umožňuje optimální využití potenciálu 

nemovitostí. Systémy se naplňují daty, která se udržují v aktuálním stavu. Proces 

shromažďování dat se nazývá pasportizace a jednotlivé výstupy – pasporty slouží správci 

budovy nebo jako datové plnění do softwarových aplikací facility managementu [15]. 

 

2.1 Životní cyklus stavby 

Životní cyklus stavby začíná vznikem myšlenky, přes přípravu a realizaci stavby, samotné 

užívání stavby a končí její likvidací. Každé stadium životního cyklu představuje různou 

výši financování. 

 

2.1.1 Pasportizace v životním cyklu stavby 

Dle grafu rozdělení nákladů životního cyklu stavby můžeme vysledovat, že náklady 

spojené s užíváním stavby tvoří až 70% z celkových nákladů. Kvalitně provedená 

                                                
1 ČSN EN 15221 – 1 Termíny a definice v oblasti facility managementu. 
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pasportizace nám přináší detailní popis stavebnětechnického stavu objektu a představuje 

účinný nástroj ke snížení nákladů na užívání a provoz stavby.   

 

   Graf 1 - Rozdělení nákladů životního cyklu stavby [3]   

             

3. PASPORTIZACE

Pasportizace je technicko - ekonomickou dokumentací o stavu jednotlivých obytných 

domů, bytů, nebytových prostor i ostatních základních prostředků (např. tepelných 

zařízení). Technické a ekonomické údaje jsou v pasportech sledovány na konstrukčních 

prvcích, kterými jsou jednotlivé předměty a stavební části tvořící dům, byt nebo nebytový 

prostor.  

 

Samotná pasportizace je proces fyzického sběru dat a kontroly jednotlivých prvků, 

sledujících materiály včetně nátěrů, zjišťují plochy nátěrů (oken, dveří, omítek, 

klempířských konstrukcí, atd.), elektroinstalaci, zdravotechniku, zabezpečovací prvky, 

klempířské konstrukce, vytápění a tak podobně. Dále mohou sledovat počty kusů (např. 

kování, kohouty, baterie). Každý prvek pasportu obsahuje údaje o rozměrech, jednotce, 

případně opotřebení, normované životnosti, dodavateli, záruce, zbytkové životnosti a 

některých dalších.  Vše záleží na přáních zákazníka a míry využití získaných podkladů [1] 

[11].            
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3.1 Vývoj pasportizace 

K zavedení pasportizace došlo podle usnesení vlády ČSSR č. 625/1964 a sledovalo se jím 

zvýšení hospodárnosti v opravách domovního majetku. Na základě tohoto usnesení byly 

prakticky poprvé vydány zásady pro zavedení jednotné technické pasportizace domovního 

majetku. Vláda ČSR pak v roce 1970 usnesením č. 136, o opatřeních k postupnému snížení 

počtu demolic spojených s plánovanou  investiční výstavbou, zavedla úkol vedení a 

pravidelného vyhodnocování pasportizace bytového majetku. Na jehož základě v roce 

1970 vydalo ministerstvo vnitra ČSR spolu s ministerstvem výstavby a techniky “ 

Metodiku pro vedení a zpracování pasportů domů a bytů, které přicházejí v úvahu k 

modernizaci a kritéria výběrů bytů a domů k likvidaci” [1]. 

            

3.2 Účel pasportizace 

Účelem je jednoznačný a věrohodný popis stavu stavebního objektu, který by mohl být 

zasažen vlivy stavby. V důsledku těchto vlivů může dojít ke vzniku vertikálních nebo 

horizontálních deformačních posunů či naklonění stavby na okolních objektech, 

následným trhlinám a nefunkčnosti objektů nebo jejich částí.  

 

Pasportizace přispívá k dodržení zásad maximální efektivnosti a hospodárnosti při 

provozu a správě. Každý vlastník stavebního objektu může z pasportizace získat nezbytné 

základní informace, např. optimální potřebu oprav, výši zanedbanosti z let minulých ve 

finančním vyjádření i měrných jednotkách, optimální roční potřebu oprav dle jednotlivých 

konstrukčních prvků, návrh na likvidaci zanedbanosti dle pořadí důležitosti, zhodnocení 

objektu při rozhodování o jeho prodeji, demolici, modernizaci či rekonstrukci apod. [1] 

[3]. 

           

 

3.3 Využití pasportizace 

3.3.1 Bez vedení pasportu 

Pokud k danému objektu není veden žádný pasport, nemáme přehled o nemovitostech ve 

svém majetku a především o jejich stavu a míře opotřebení. Z tohoto důvodu pak neznáme 

nezbytné investice v budoucích letech či období. Dále hrozí riziko havárie či závady, 
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v lepším případě se bude jednat o mimořádnou investici, v horším případě zastavení 

provozu budovy či její části. 

 

 V případě vlastnictví více budov či ploch nelze srovnat použité technologie a tím 

pádem vybrat lepší a efektivnější řešení při plánu budoucích investic. Neexistuje také 

žádný podklad pro zadávání veřejných zakázek na výběr služeb správy a provozu budovy 

nebo vnější plochy. Případně jsou údaje nepřesné, což může mít v konečné fázi za 

následek zbytečně vynaložené náklady [12]. 

            

3.3.2 Pasport v papírové podobě 

Papírový pasport lze považovat za úplný základ. V předtištěných formulářích jsou 

k dispozici pouze základní informace a data. Z těchto dat nelze vybírat a třídit je pro tvorbu 

informací o požadovaných nemovitostech. Tento proces zůstává na lidech, kteří data ručně 

třídí a vybírají dokumenty a tím zvyšují riziko selhání lidského faktoru [12]. 

            

Tab. 1 – Pasport nebytového prostoru [1] 

PASPORT NEBYTOVÉHO PROSTORU 

Kraj Obec Ulice 
Číslo 

popisné 
Budova Číslo bytu 

Rok 
výstavby 

Kategorie 

                

        Místo ............................................................ Ulice ......................................................... 

        I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

18 000 
Nebytové prostory 
pronajímané 

Počet 
místností 

18 010 
Užitková 
plocha m2 18 030 

Otápěná 
plocha m2 

18 001 Sklepy   18 011   18 031   

18 002 Sociální zařízení   18 012   18 032   

18 003 Ostatní   18 013   18 033   

18 100 Obchodní místnosti   18 110   18 130   

18 200 Kanceláře   18 210   18 230   

18 300 Dílny a provozovny   18 310   18 330   

18 400 Pracovny umělecké a vědecké   18 410   18 430   

18 500 Garáže   18 510   18 530   

18 600 Kulturní místnosti   18 610   18 630   

18 700 Místnosti CO   18 710   18 730   
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3.3.3 Pasport v elektronické podobě 

Pasport vedený v textové nebo tabulkové podobě v charakteru vyplněného formuláře 

poskytuje základní informační přehled. V datech nelze třídit, filtrovat, srovnávat. Mají 

pouze informační charakter a pro další efektivní využití je nezbytný převod do žádoucích 

formátů. Nelze je také exportovat do softwarových databázových nástrojů a aplikací pro 

správu a provoz budov a majetku. 

 

 V případě tabulkového editoru v žádoucím formátu, kdy je charakter informací 

stejný ve všech řádcích a sloupcích, lze v datech třídit, filtrovat a vybírat požadovaný typ 

informace. Nemůžeme však efektivně přiřazovat další data a doplňující informace. Je zde 

také omezení v množství zapisovaných dat a nelze agregovat data do nově tvořených 

reportů a výstupů. Máme tak základní přehled o svém majetku a zdroje pro import do 

softwarových nástrojů a databází. 

 

 V databázové podobě pasportu lze rychle získat požadované informace. K dispozici 

jsou data, která můžeme třídit, filtrovat či importovat do všech moderních softwarových 

nástrojů pro správu budov. Nemůžeme je však integrovat s dalšími informačními systémy 

nebo jinými databázemi ani agregovat z více databází [12]. 

      

3.3.4 Pasport v softwarovém nástroji 

V této podobě lze data snadno vybírat, filtrovat nebo třídit. Můžeme je vázat na grafickou 

prezentaci a zobrazovat je v grafické podobě, dále integrovat s dalšími SW aplikacemi 

(např. vyměňovat si informace s účetním a finančním systémem apod.). Data z více 

systémů lze snadno agregovat do výstupních sestav a provádět nezbytná požadovaná 

srovnání a analýzy. Jsou také dostupná libovolnému počtu uživatelů a mohou být 

poskytnuta rychle a efektivně. K datovým záznamům můžeme vázat další elektronickou 

dokumentaci (fotografie, revizní zprávy, protokoly, návody atd.) [12]. 
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3.4 Pasport 

Pasport je výstupem pasportizace. Jedná se o komplexní sbor informací o aktuálním 

stavebnětechnickém stavu spravovaného objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí 

přes instalace až po přípojky jednotlivých stavebních inženýrských sítí. Informace a data, 

která jsou v pasportech vedena, by měla, v souvislosti se zkvalitňováním procesu 

pasportizace, vedením pasportů a celkové optimalizace správy a údržby, vykazovat 

známky pravdivosti, průkaznosti, být zpracovány dle předepsaných náležitostí, musí být 

pohotová, trvanlivá a hospodárná [3] [8]. 

            

 

Pasportizace majetku zahrnuje: 

• prostorový pasport 

• stavební pasport 

• technologický pasport 

• personální 

 

3.4.1 Prostorový pasport 

Prostorový pasport zahrnuje grafické a popisné údaje o venkovních plochách a stavebních 

objektech. Nezbytnou podmínkou pro řádný provoz a využití informačních systémů je 

jednoznačná prostorová identifikace údajů a informací. Tato identifikace se řídí 

Standardem státního informačního systému k územní identifikaci, schváleným usnesením 

vlády ČR č. 448/1993 – odst. 2.1). Tento standard vymezuje Soustavu standardních prvků 

prostorové identifikace a zabezpečuje jednotnou prostorovou identifikaci v informačních 

systémech [4] [7]. 

            

Obsah popisu místností: 

I. Lokalizace a identifikace (kde to leží, v jaké budově, typ místnosti…) 

1. typ místnosti 

a. pracoviště 

b. nájemní plocha 

c. provozní místnost 

d. společná místnost 
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2. využití místnosti 

a. učebna 

b. archiv 

c. kancelář 

d. sociální 

e. ... 

 

II. Stavebně technické parametry (výměry, provedení stěn, okna, dveře…) 

1. rozměrové atributy 

a. délka 

b. šířka 

c. výška 

d. objem 

 

2. plošné atributy 

a. podlahová plocha 

b. plocha stropu 

c. plocha stěn 

d. povrchová úprava stropu 

e. povrchová úprava stěn 

f. provedení podlahy 

 

3. ekonomicko-provozní atributy 

a. započtená plocha 

b. vytápěná plocha 

c. plocha pro výpočet nájmu 

d. koeficient dle typu plochy 

e. … 
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Tab. 2 – Sktruktura dat prostorového pasportu [8] 

 

Struktura dat Atributy 

Územní klasifikace Kód CZ-NUTS5 

Část obce – městská část Název obce – části obce 

Katastrální území Název KÚ 

 Číslo KÚ 

Parcela Parcelní číslo 

 List vlastnictví 

Adresní místo Ulice  

 Číslo evidenční 

 Číslo popisné 

 

 

3.4.2 Stavební pasport 

Obsahem stavebního pasportu je detailní popis budovy, jejího vnitřního uspořádání a popis 

jednotlivých ploch. Budovy a místnosti tvoří a vymezují stavební konstrukce (vodorovné, 

svislé, šikmé či převislé), otvory ve stavebních konstrukcích (dveřní, okenní), výplněmi 

otvorů (okna, dveře) [4] [7]. 

            

Obsah stavebního pasportu: 

a. Místopisné údaje KN 

III. Parcela 

IV. List vlastnictví 

V. Katastrální území 

VI. Číslo popisné 

VII. Typ budovy 

VIII. Využití budovy 

 

b. Popisné údaje 

I. Počet podlaží 

II. Užitková plocha 

III. Zastavěná plocha 
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IV. Obestavěný prostor 

V. Výška budovy 

VI. Vstupy 

VII. Materiální provedení budovy 

 

c. Konstrukční prvky 

I. Výtahy 

II. Střecha - typ střechy, materiál střechy, provedení střechy 

III. Okna – počet, počet oken střešních, plocha oken, typ oken 

IV. Napojení na inženýrské sítě (ANO-NE) - kanalizace dešťová, 

vodovod, teplovod, plynovod, elektrická energie 

 

d. Tepelně technické parametry budovy 

I. Vstupy paliv a energie - zdroj energie, množství nakupovaného 

tepla, topné medium (druh, parametr) 

II. Průměrná energetická účinnost zdroje 

III. Páteřní a hlavní rozvody 

IV. Významné spotřebiče 

 

 

Tab. 3 – Struktura dat stavebně - technického pasportu [8] 

 

Struktura dat Atributy Číselník 

Popisné údaje budovy Typ budovy Číselník typů 

 Využití budovy Číselník 

 Poloha domu Číselník 

 Druh stavby Číselník 

   

Rozměry domu Délka Jednotka m 

 Šířka Jednotka m 

 Výška Jednotka m 

 Vnější objem pláště Jednotka m2 

 Počet podlaží Jednotka ks 
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 Z toho podzemních Jednotka ks 

 Užitková plocha Jednotka m2 

 Zastavěná plocha Jednotka m2 

 Obestavěný prostor Jednotka m2 

   

Střecha Krytina Číselník 

 Klempířské prvky Číselník 

 Komíny Číselník 

 Povrchové úpravy Číselník 

 Provedení  Číselník 

Okna Počet Jednotka 

 Z toho střešních Jednotka 

 Plocha oken Číselník 

 Provedení – typ oken Číselník 

 

 

3.4.3 Technologický pasport 

Je detailním popisem vnitřních technologií budovy a zařízení a navazuje na pasport 

stavební. Technologický pasport má význam především z hlediska zajištění plné 

bezpečnosti budovy, jelikož obsahuje značnou šíři jednotlivých technologických prvků. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanovuje 

vyhláška ČUBP č. 48/82 Sb. ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. Dle výše uvedených 

potřeb uživatele lze technologický pasport rozdělit na základní a rozšířený, nebo dle 

dalších potřeb po stránce informačních zdrojů [7]. 

 

 

Obr. 1 – Schéma elektroinstalace [8] 
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Obr. 2 – Schéma vodoinstalace [8] 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Schéma tepelné techniky [8] 

 

 

Obr. 4 – Schéma datové sítě [8] 
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Tab. 4 – Struktura dat technologického pasportu [8] 

 

Struktura dat Atributy 
Parametr – 

číselník 

ELEKTROINSTALACE 

Rozvaděče VV a VN   

Transformátory (ČSN 33 0010)   

Spotřebiče   

Zásuvky   

Vypínače   

Krabice   

Okruhy rozvodů   

PLYNOINSTALACE 

Nízkotlaké plynovody a přípojky (ČSN 

38 6413) 

  

Plynová zařízení na svítiplyn a zemní 

plyn v budovách (ČSN 386441) 

  

Lokální spotřebiče na plynná paliva 

(ČSN 06 1401) 

  

Úseky okruhů   

HROMOSVODY 

Hromosvody Počet  

 Ukotvení  

VODOINSTALACE 

Hydranty   

Vodoměry   

Přípojky   

Rozvody a větve   

Uzávěry   

Suchovody   

Příslušenství   

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE 

Vzduchotechnické jednotky   
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Klimatizační jednotky   

TOPENÍ A TEPELNÁ TECHNIKA 

Zdroje tepla – kotelny, kotle   

Komíny a kouřovody  

(ČSN 73 4201, 73 4205, 72 4210) 

  

Tlakové nádoby 

(vyhl. č. 18/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 

551/90 Sb. a ČSN 69012) 

  

Tepelná čerpadla   

Příslušenství   

Výměníkové stanice   

Úpravny vody   

Radiátory   

Ventily   

Čidla   

VÝTAHY 

Výtahy (ČSN 27 4007)   

Eskalátory   

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 

požární klapky (ČSN 730872; ČSN 

730852) 

  

Požární ventilátor   

Rozvaděče RPK, RMV…   

hasicí přístroje   

EZS   

COLT   

EPS   

MAR   

JČ   

MER   

CCTV   

DATOVÁ A TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA 

Datová síť a rozvody   
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4. DATA VE FM  

V oblasti facility managementu se zpracovává velké množství dat. V praxi se běžně 

setkáváme se dvěma typy dat. 

1) Papírová data – data zpracována na papíře 

2) Elektronická data 

• Textové (prosté zapsání dat do textu) 

• Tabulkové (strukturovaná data) 

• Databázové (strukturovaná data, hierarchicky tříděná s vazbami 

mezi sebou) 

• Grafické (výkresová dokumentace, schémata, fotografie, mapy, 

apod.) 

- Rastrové 

- Vektorové [6] 

         

4.1 Statická data 

Jsou data parametrická a hodnotová, v čase se příliš neměnící. Jedná se zejména o 

číselníky a katalogy (tzv. normativní datová základna) a dále veškerá data pasportizační, 

tzn. data o budovách, plochách, zařízeních a ostatním majetku [6]. 

           

Servery a skříně   

Telekomunikační síť   

Tel. ústředna   

OSTATNÍ 

Parkovací automaty   

Garážová vrata, závory a systémy   

Lapače tuků   
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4.2 Dynamická data 

Data v čase proměnná. Představují obraz procesů a činností, které se realizují nad objekty 

statických dat. Mezi dynamická data patří rovněž hodnoty ekonomické, zejména nákladové 

[6]. 

            

4.3 Výstupní data 

Vybraná data obou předchozích kategorií jsou shrnutá do konkrétních informací či 

informací, poskytující sestavy – reporty. Tyto data slouží především pro analytické 

rozbory, srovnání nebo jako podklady pro strategické rozhodování a plánování [6]. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Schéma vazeb mezi daty [6] 

 

 

4.4 Zdroje dat a informací

Existuje množství způsobů, jak se dostat k požadovaným informacím a datům. Zde je 

uvedeno několik datových zdrojů. 

 

•

•

•

•

•

•

 

•

•
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1) Elektronická výkresová dokumentace 

Většinou se jedná o dokumentaci standardu CAD nebo GIS, ale data může poskytnout 

jakýkoliv vektorový výkres. 

 

2) Digitalizace papírové výkresové dokumentace 

U starších objektů je výkresová dokumentace pouze v papírové podobě. Novou vektorovou 

formu výkresu lze získat pomocí scanu a následným překreslením. Takto převedeme 

papírovou formu do digitální. 

 

3) Fyzický sběr dat na místě 

V případě, že výkresová dokumentace není k dispozici, lze provést fyzické zaměření ploch 

a požadovaných údajů. 

 

4) Dodavatelé  

Jedná se o dodavatele projekčních služeb, staveb, technických zařízení, technologií a 

dodavatele servisních služeb. Sběr dat je časově i finančně náročná záležitost, proto by se 

s ním mělo počítat už při vytváření projektové dokumentace. 

 

5) Všeobecné centrální registry  

Při sběru dat lze primárně využít centrálních registrů. Takovými registry jsou: 

• Katastr nemovitostí 

Prostřednictvím internetu na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz získáme data bez 

poplatku nebo prostřednictvím Informačního systému Katastru nemovitostí za úplatu 

• Územně identifikační registr adres 

Informace o zeměpisném uspořádání naší země, obcích a městech, konkrétních adresách 

stavebních objektů a jejich číslech. 

• Registry ekonomických subjektů 

Subjekty zapsané do obchodních rejstříků a registr všech ekonomických subjektů 

s přiděleným Identifikačním číslem. 

• Registr silnic 

Silniční úseky s příslušnými uzly a kříženími lze nalézt v registru Ředitelství silnic a dálnic 

[6]. 
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5. SOFTWAROVÁ PODPORA 

Se vzrůstající potřebou redukce počtu pracovníků, vyšších ekonomických nároků a 

v neposlední řadě také velmi krátkých termínů k vyřešení, dochází k nutnosti zavedení 

moderních informačních systémů. Softwarová podpora facility managementu zahrnuje 

velmi širokou škálu využitelných aplikací a počítačových programů [5] [6]. 

            

5.1 Typy programů používané pro facility management podporu  

 

• Jednoduché programy pro jednotlivé služby či operace 

• Alfanumerické informační systémy (firemní informační systémy) 

• Grafické CAFM systémy (Computer Aided FacilityManagement) 

• Systémy pro údržbu technologií CMMS (Computer Maintence Management 

Systém) 

• Systémy automatizace řízení budov 

• Dispečinky 

• Mobilní internetové řešení 

 

5.1.1 Jednoduché programy pro jednotlivé služby či operace 

Příkladem takového systému je tabulkový editor Microsoft Excel. Dokáže plánovat, 

vykazovat i vyhodnocovat jednotlivá data. 

 

Vyšším stupněm jednoduchých programů jsou nejčastěji systémy pro sledování 

nájmů v bytových objektech, umožňující rozúčtování jednotlivých nákladových položek 

po jednotlivých bytových jednotkách [2]. 

 

Výhody:   nízká cena 

   snadná pochopitelnost běžnými uživateli 

 

Nevýhody:  omezená funkčnost 

   složité vyhledávání informací  
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5.1.2 Grafické CAFM systémy  

CAFM systémy jsou takové systémy, které komplexně pokrývají statickou, dynamickou a 

výstupní oblast dat. Jedná se o systémy, jimiž lze komplexně pokrývat všechny obvyklé 

oblasti a činnosti podpůrných procesů. 

 

Nasazení CAFM neznamená nutně okamžitý přínos pro majitele či správce budovy. 

Podle zkušeností z firem se zavedeným systémem se očekávané úspory dostavily po 2-3 

letech. Proces nasazení CAFM systémů začíná nejen vlastním výběrem a instalací 

programu, ale předem je nutná analýza potřeb firmy a definice nároků systému na další 

podnikové databáze. Tato analýza je velmi důležitá při přípravě a nastavení systému, který 

bude mít největší dopad na očekávanou efektivitu [5]. 

             

CAFM systém v organizaci je určen především pro vrcholový management v 

oblasti tvorby strategií, pro střední management v oblasti taktického řízení s cílem 

optimalizace (snižování nákladů) nákladů na provoz a zvyšování kvality poskytovaných 

služeb a konečně i pro operativní řízení výkonných pracovníků a procesů. 

Cílem nasazování CAFM systémů je zejména: 

• Snižování provozních nákladů 

• Zvyšování kvality poskytovaných služeb, zvyšování kvality prostředí 

• Optimalizace vztahu mezi pracovníkem, pracovním prostředím a pracovními 

procesy 

• Prodloužení životnosti sledovaných objektů a předmětů 

• Zavedení standardů, pravidel a pracovních procesů v daném oboru a v systému 

zabudované obchodní logiky 

• Zavedení a rozdělení vnitropodnikových nákladů a jejich adresné přiřazení 

útvarům, divizím, činnostem, projektům apod. 

• Správa a údržba dokumentace, stěhování, benchmarking, inventury a kontroly, 

• Příprava na nenadálé události a havárie, procesy vyžadované legislativou (audity, 

revize, …), trvale udržitelný rozvoj [13]. 
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Tab. 5 - Popis funkcí prostorového pasportu v CAFM systému [6] 

Moduly/funkce Prostorového pasportu 

Umožňují Detailní popis hierarchie struktury ploch: 

- pozemky/ území/ lokalita/ region/ areál 

- budova/ stavební objekt 

- podlaží 

- místnost  

- část místnosti (pracoviště) 

s další možností určení prostoru sdružování částí základní hierarchie pro: 

- funkční části (budov, pozemků…) 

- byty, 

- pronajímatelné plochy, 

- ostatní plochy (reklamní, parkovací, komunikační…) 

Vazby IS Katastru nemovitostí 

Územně identifikační registr adres 

Normativní základna pro: 

- umístění prvků technického a stavebního pasportu 

- všechny procesní funkce se vztahem k prostoru 

Majetková evidence 

Smlouvy nájemní, pojistné… 

Dokumentace 

Výstupy a 

informace  

Přehledy o nemovitém majetku – detailní sestavy podle parametrů 

Přehled o místnostech a plochách podle parametrů 

Obsazenost ploch 

Ekonomická využitelnost ploch 

Pasportizační výstupy pro investiční plány (či plány oprav) 

Náklady na provoz a údržbu 

Nástavby Grafická prezentace dat ve standardu CAD/GIS ve formě oboustranné 

interaktivní vazby mezi datovými objekty databází CAFM a datovými 

objekty vázané aplikace CAD/GIS 
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Tab. 6 - Popis funkcí stavebního pasportu v CAFM systému [6] 

Moduly/funkce Stavebního pasportu 

Umožňují Detailní popis obvyklých konstrukčních prvků stavebních objektů  

Vazby Konkrétní budova či pozemek 

Normativní základna pro  

- umístění prvků technického pasportu, klíčů a zámků apod. 

- všechny procesní funkce se vztahem ke konstrukci 

Dokumentace 

Výstupy a 

informace  

Množství vybraných prvků podle požadovaných parametrů  

Informace o charakteru ploch pro jejich údržbu a úklid 

Náklady na provoz a údržbu  

Nástavby Grafická prezentace podle parametru konstrukcí 

 

Tab. 7 - Popis funkcí technického pasportu [6] 

Moduly/funkce Technického pasportu 

Umožňují Detailní popis technických zařízení budov, zdravotechniky, strojů, 

přístrojů, technologií a ostatního inventáře a vybavení budov 

Hierarchická struktura zařízení a technologií od velkých systémů a celků 

až po malé díly, komponenty a příslušenství  

Vazby Konkrétní budova, pozemek či plocha pro umístění 

Normativní základna pro všechny procesní funkce se vztahem k zařízení a 

vybavení budov/areálů 

Majetková evidence ekonomických systémů a odpisů 

Smlouvy nájemní, pojistné 

Dokumentace  

Výstupy a 

informace  

Detailní přehled o majetku v požadované struktuře podle funkčnosti – 

detailní sestavy podle parametrů a umístění 

Využitelnost majetku ve formě tec hnického zařízení ve specifických 

zakázkových procesech 

Pasportizační výstupy pro investiční plány (či plány oprav) 

Srovnání jednotlivých typů zařízení podle značky, dodavatele či nákladů 

provozu 

Náklady na provoz a údržbu  
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Nástavby Grafická prezentace schémat a konstrukčních výkresů vybraných zařízení 

Inventarizační systémy  

 

 

5.1.3 CMMS systémy pro údržbu technologií 

Největší programové systémy jsou schopny sledovat i lidské zdroje (časový rozvrh a 

odbornost údržbářů), skladové hospodářství náhradních dílů a spotřebního materiálu (filtry, 

maziva apod.) Tyto programy mohou být jako samostatné moduly součástí větších CAFM 

systémů, nebo se jedná o samostatná programová řešení označovaná jako CMMS 

(Computer Maintenance Management Systems). 

            

Mezi tyto programy patří například software pro řízení výroby a údržby Synergit s.r.o. 

(české řešení), Express Maintenance (anglické řešení), Expert Maintenance (anglické 

řešení) [2]. 

 

Výhody: komplexnost zajištění veškeré údržby 

prodloužení doby životnosti technologií a snížení jejich provozních nákladů 

Nevýhody: vysoká cena v poměru k množství technologií, které systém spravuje 

 

 

6. PIT SOFTWARE 

Pit – FM patří do CAFM systémů a jedná se o databázovou aplikaci pro správu dat o 

stavebních a souvisejících objektech. Díky pit softwaru lze spravovat plochy, přístroje, 

termíny událostí, dokumenty apod. a propojovat je s příslušnými relevantními technickými 

a obchodními údaji. Uživatel má pro vyhodnocování údajů k dispozici několik funkcí. 

Navíc je může propojit s CAD daty, případně jinými dokumenty. Pit – FM databáze 

obsahuje specifické struktury budov s konkrétními vzory, např. pro správu ploch, správu 

čištění či správu klíčů [10]. 
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Systémová flexibilita softwarového systému je základním rysem pit – FM. Uživatel 

pracuje s daty jen těch oblastí a jen té úrovně podrobnosti, jakou jeho procesy a 

rozhodování vyžadují. Na jedné straně ho nezatěžují oblasti ani podrobnosti, které 

nepotřebuje, na druhé straně však může požadované informace do systému doplnit. 

Koncepce systému umožňuje využití pro malé i rozsáhlé implementace. 

 

Pit-FM pracuje na platformě Windows, umí pracovat s DB systémy Oracle, MS 

SQL, MS Access [10]. 

 

 

 

Obr. 6 – Ukázka prostředí pit – FM [10] 
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6.1 Řešení Pit FM poskytuje 

• Správu dat o objektech po celou dobu jejich životního cyklu 

• Správu dat o vybavení objektů 

• Propojení grafických a popisných dat na systémy CAD, GIS 

• Výpočet odvozených údajů 

• Propojení na elektronickou dokumentaci 

• Adresnou evidenci plánovaných i skutečných nákladů 

• Hlášení a evidenci událostí a poruch na objektech a jejich vybavení 

• Plánování, řízení a sledování péče o objekty a jejich údržbu 

• Tvorbu úkolů a zakázek 

• Evidence všech externích partnerů, dodavatelů, zákazníků 

• Evidence obsazení a využití objektů a jejich částí 

• Evidence práv a přístupů objektům a jejich částem 

• Analýza a podrobný reporting ve všech uvedených oblastech 

• Respektování členění a struktury organizace při sledování i analýzách dat 

• Přístup k datům podle detailně specifikovaného oprávnění uživatelů [14]. 

 

 

7. METODIKA KÓDOVÁNÍ PLOCH A MÍSTNOSTÍ 

Důvodem pro zavedení jednotného kódování místností je jednoznačná identifikace plochy 

v rámci celé organizace. Pro standardizaci tohoto kódování se využívá tzv. AKS kódování. 

 

7.1 Příklad kódování ploch a místností 

AA.BB.CCCC 

Kde: 

- AA = dvoumístný alfanumerický kód představující konkrétní budovu a její 

umístění v určité lokalitě nebo začlenění do konkrétního areálu.   

  Příkladová použití:  

 45 – konkrétní číslo budovy v číselníku budov organizace 

 O2 – lokalita Olomouc, budova č. 2 



 25 

 2A – číselné označení areálu v číselníku areálů organizace, budova 

A 

 T2 – vlastní označení budovy organizací 

- BB = dvoumístný numerický kód pro podlaží, podzemní podlaží charakterizováno 

první číslicí 9         

 Příkladová použití:  

 05 – páté nadzemní podlaží 

 91 – první pozemní podlaží 

- CCCC = čtyřmístné označení konkrétní plochy (u budov s méně než 9 podlažími 

může být kód pouze třímístný       

 Příkladová použití:  

 0211 – místnost 11 ve 2.NP 

 9121 – místnost 21 v suterénu – 1. PP 

 9215 – místnost 15 ve 2. PP 

 

7.1.1 Příkladová použití konkrétních kódů 

- T2.02.0211 

• budova T2 areálu RCO v Olomouci 

• podlaží 2. nadzemní 

• místnost číslo 211 

- 28.91.0045 

• budova univerzity ve městě Olomouci na ulici Palackého – viz číselník budov 

• suterén budovy = 1. podzemní podlaží 

• místnost číslo 45 v suterénu 

 

7.1.2 Rozšíření kódu 

V odůvodnitelných případech může být vlastní kód rozšířen doplňujícím jedno až 

dvoumístným alfanumerickým kódem, charakterizujícím především pododdělení určité 

plochy či definici pracoviště v případě velkoplošných (tzv. Open Space ploch) kanceláří. 
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7.1.3 Zdůvodnění 

Každá místnost v hierarchii ploch a místností musí mít jednoznačný identifikátor zvláště 

pro: 

• Snadnou orientaci jednotlivých uživatelů kódu, která intuitivně definuje 

každou plochu a její umístění v konkrétní nemovitosti a konkrétním areálu 

či regionu. 

• Integrační vazby mezi DB použitím a grafickým zobrazením a především 

pro možnost automatizovaného generování kódů z dostupné výkresové 

dokumentace projekční kanceláře. 

• Umístění objektů na jednotlivé plochy, přičemž objektem může být 

zařízení, technologie, inventář a nábytek…, ale i konkrétní osoba 

(pracovník, nájemník…) či organizační struktura. 

 

Svou nezastupitelnou roli rovněž sehrává definice kódu v případě sofistikovaného 

systému evidence klíčů k jednotlivým dveřím místností či vstupních karet.  

Kódování ploch odpovídá standardizaci kódování AKS/KKS, využívané v České republice 

a standardnímu kódování ploch v zemích EU [9] [18 [19]. 
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8. BUDOVA MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY, KRNOVSKÁ 

71C 

Obsahem pasportizace je budova Magistrátu města Opavy, která se nachází na ulici 

Krnovská 71C, v městské části Opava – Předměstí. Je situována v rušné lokalitě, přímo u 

silnice s hlavním tahem na Ostravu a Krnov. Objekt je součástí úřednického areálu, který 

je tvořen budovami magistrátu v označení A, B, C a je majetkem statutárního města Opavy 

(viz obr. 8.). 

 

 

Obr. 7 – Budova Krnovská 71C, zdroj: autor 

 

Dopravní dostupnost MHD je ze zastávky Stará silnice, směrem do centra. Tato 

zastávka sousedí v těsné blízkosti s budovou, konkrétně linky 203, 205, 206, 212, 215, 

216, 217. Centrum je vzdálené zhruba 1,1 km po silnici č. 57. K nádraží Opava – Západ se 

lze dostat 15 minutovou pěší chůzí. Nádraží Opava – Východ je vzdálené 2,7 km a lze 

využít spojení MHD od budovy Krnovská. Informace jsou graficky znázorněny v situaci 

širších vztahů v příloze č. 4. 
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Obr. 8 – Areál Krnovská, zdroj: autor 

LEGENDA 

71A ▪ Městská policie Opava 

71B ▪ Odbor dopravy 

 ▪ Odbor finanční a rozpočtový, pokladna Krnovská 

 ▪ Odbor vnitřních věcí 

71C ▪ Interní audit 

 ▪ Odbor hlavního architekta a územního plánu 

 ▪ Odbor informatiky 

 ▪ Odbor kancelář tajemníka 

 ▪ Odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizové řízení 

 ▪ Odbor majetku města 

 ▪ Odbor obecní živnostenský úřad 

 ▪ Odbor sociálních věcí 

 ▪ Odbor školství 

 ▪ Odbor výstavby 

 ▪ Odbor životního prostředí 

71D ▪ Odbor vnitřních věcí – archiv 

 ▪ Jídelna, bufet 

73  ▪ Celní úřad 

75 ▪ Okresní správa sociálního zabezpečení 
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8.1 Popis budovy 

Budova Krnovská 71C byla postavena v roce 1893. V minulosti sloužila jako vojenské 

gymnázium Jana Žižky z Trocnova. Má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. 

Jedná se o zděnou stěnovou konstrukci půdorysného tvaru U. Obě křídla mají své 

schodiště spojující 1. PP a 4.NP. Součástí jihozápadního křídla je také výtah spojující 1.NP 

a 4.NP a hlavní vchod do budovy. V areálu se nachází parkoviště pro zaměstnance i pro 

návštěvníky magistrátu. Příjezd do objektu je řešen z ulice Krnovská přes vstupní bránu, 

která je součástí hlavního vstupu s vrátnicí.  

 

V roce 2007, kdy byla budova převzata do správy Magistrátu města Opavy, prošla 

kompletní rekonstrukcí. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2008. Byla zde vybudována 

zcela nová výtahová šachta v prostoru hlavního vstupu.  

 

Dále proběhla celková výměna oken a dveří, podlahových krytin, keramické 

dlažby, keramických obkladů a sociálních zařízení. Sádrokartonové příčky byly použity při 

dělení místností na nové prostory kanceláří, kuchyněk, úklidových místností a sociálních 

zařízení. Byly naistalovány elektronické požární systémy (EPS), nové hydranty a ruční 

hasicí přístroje (RHP).  

 

8.1.1 Dispoziční řešení 

Součástí 1. nadzemního podlaží je Úřad práce města Opavy. Je zde umístěno celkem 28 

kanceláří, sociální zařízení pro veřejnost s přístupem pro handicapované, sociální zařízení 

pro muže a ženy se sprchami, kuchyňky a místnosti pro uložení serverů. Výtah slouží pro 

přepravu handicapovaných a pracovníků. Jelikož je přístupný přes čipovou kartu, veřejnost 

jej může využít pouze se souhlasem vrátnice. 

 

Dispoziční řešení ostatních podlaží se výrazně neliší. Ve 3. nadzemním podlaží je 

umístěn odbor majetku města a kancelář registrů. Nachází se zde celkem 25 kanceláří. Ve 

4. nadzemním podlaží jsou kanceláře odboru dopravy, tajemníka MMO a sklady archivů. 
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8.2 Údaje o budově Krnovská 71C  

V tabulce č. 8 jsou uvedeny základní popisné údaje o budově. Tyto údaje jsou pouze 

informativního charakteru, v příloze č. 4 je přiložen výpis z Katastru nemovitostí, 

pořízeného na Katastrálním úřadě města Opavy. 

 

Tab. 8 - Údaje o budově Krnovská, zdroj: autor 

Vlastnické právo Statutární město Opava 

Katastrální území Opava-Předměstí 711578 

Ulice Krnovská 

Číslo popisné 71 

Číslo evidenční 2955 

Parcelní číslo 2157/3 

Zastavěná plocha [m2] 1621 

Obestavěný prostor [m3] 28282,7 

Rok výstavby 1893 

Rok poslední celkové opravy nebo rekonstrukce 2007 

Počet nadzemních podlaží 4 

Počet podzemních podlaží 1 

Maximální výška budovy [m] 16,5 

 

8.3 Prostorový pasport 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny popisné údaje z Katastru nemovitostí k jednotlivým parcelám 

a budovám ve vlastnictví instituce. Jelikož má statutární město Opava v majetku značné 

množství parcel a budov, byly vybrány parcely a budovy v těsné blízkosti objektu z listu 

vlastnictví č. 3618. Tyto údaje byly pořízeny přes geoportál ČÚZK. Parcely jsou 

vyobrazeny na výseku z katastrální mapy v příloze č. 4, pořízené na Katastrálním úřadě 

města Opavy.  

Tab. 9 - Údaje o jednotlivých parcelách a stavebních objektech, zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

Parcelní číslo: 2157/1 
Výměra [m2]: 25188 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
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Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: manipulační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 

  
Parcelní číslo: 2157/2 
Výměra [m2]: 822 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba: č.p. 431 
Část obce: Předměstí 490016 
Typ stavby: budova s číslem popisným 
Způsob využití: stavba pro administrativu 
Na parcele: 2157/2 

  
Parcelní číslo: 2157/4 
Výměra [m2]: 316 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba: č.p. 2860 
Část obce: Předměstí 490016 
Typ stavby: budova s číslem popisným 
Způsob využití: stavba občanského vybavení 
Na parcele: 2157/4 

  Parcelní číslo: 2157/5 
Výměra [m2]: 625 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba: č.p. 2861 
Část obce: Předměstí 490016 
Typ stavby: budova s číslem popisným 
Způsob využití: stavba občanského vybavení 
Na parcele: 2157/5 
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  Parcelní číslo: 2157/6 
Výměra [m2]: 38 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Na parcele: 2157/6 
Typ stavby: budova bez č. popisného nebo evidenčního 
Způsob využití: stavba technického vybavení 

  Parcelní číslo: 2157/7 
Výměra [m2]: 28 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 

  Parcelní číslo: 2157/8 
Výměra [m2]: 156 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 

  Parcelní číslo: 2157/9 
Výměra [m2]: 449 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Na parcele: 2157/9 
Typ stavby: budova bez č. popisného nebo evidenčního 
Způsob využití: stavba občanského vybavení 
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Parcelní číslo: 2157/12 
Výměra [m2]: 2569 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: manipulační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 

  Parcelní číslo: 2157/19 
Výměra [m2]: 23 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Na parcele: 2157/19 
Typ stavby: budova bez č. popisného nebo evidenčního 
Způsob využití: stavba technického vybavení 

  Parcelní číslo: 2161/1 
Výměra [m2]: 843 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zahrada 
 
 

 Parcelní číslo: 2161/9 
Výměra [m2]: 2054 
Katastrální území: Opava-Předměstí 711578 
Číslo LV: 3618 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba: č.p. 2859 
Část obce: Předměstí 490016 
Typ stavby: budova s číslem popisným 
Způsob využití: jiná stavba 
Na parcele: 2161/9 
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8.4 Stavebně – technický pasport 

Pasport budovy na ulici Krnovská 71C je tvořen pro potřeby odboru správy majetku města 

Opavy. Účelem pasportizace je přehled o stavebně – technickém stavu objektu v majetku 

města Opavy a dále pro provozní účely. Pasportizace byla provedena ve 3. a 4. nadzemním 

podlaží. 

 

 Po předběžné konzultaci bylo třeba ujasnit, která data budou přínosná a která lze 

vynechat. Vybrané pasporty se nachází v příloze č. 2 a obsahují údaje o: 

• Stavebních konstrukcích jednotlivých místností 

• Plochách místností, výškách místností, využití a vytápění 

• Podlahových krytinách 

• Rozměrech oken a dveří, druhu, typu a použitého materiálu 

• Druhu a umístění osvětlení 

• Počtu a typu elektrických zásuvek 

• Počtu datových zásuvek 

• Umístění EPS 

• Počet hydrantů a RHP 

 

8.5 Pasportizace budovy 

Při samotné pasportizaci se vycházelo jak z projektové dokumentace, tak přímo na místě 

fyzickým sběrem dat.  Projektová dokumentace byla zapůjčena od firmy Grigar s.r.o. ve 

formátu DWG. Tato dokumentace pochází z roku 2007 a v roce 2011 zde byly provedeny 

částečné úpravy příček v kancelářích, které však nebyly zaneseny do výkresové 

dokumentace. Pro vyšetřované 3. a 4. NP dokumentace skutečného provedení stavby 

souhlasila se stávajícím stavem a nebylo třeba ji znovu zaměřovat. Případné nové 

skutečnosti byly zaneseny do výkresů podlaží, např. některé místnosti nebyly očíslovány či 

byly sloučeny v jednu místnost. Výkresy jednotlivých podlaží jsou vedeny v příloze č. 3. 

Součástí příloh je také fotodokumentace objektu a interiéru budovy, konkrétně příloha č. 1. 

Funkční rozdělení ploch místností je zakresleno v příloze č. 3.  
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 Sběr dat na místě probíhal po etapách s přihlédnutím na provozní dobu úřadu. 

Zjišťována byla výše uvedená data, která byla vepsána do předtištěných formulářů a poté 

zanesena do softwaru pit – FM či tabulkového editoru Excel.  

 

 Součástí technického pasportu je inventární soupis drobného majetku vytvořeného 

na vzorové místnosti č. 320, viz příloha č. 2.  

 

8.5.1 Kódování místností 

Jak už bylo výše uvedeno, některé místnosti nebyly ve výkresové dokumentaci vyznačeny. 

Tyto místnosti byly očíslovány s ohledem na stávající stav výkresové dokumentace. 

Úklidová místnost ve 3. nadzemním podlaží byla rozdělena na dílčí místnosti a proto bylo 

vytvořeno označení 3.17, 3.17A a 3.17B. 

 

 Stávající stav číslování dveří, resp. klíčů je takový, že očíslovány jsou pouze 

kanceláře. Nově vzniklé kanceláře, hygienické a úklidové místnosti čísla dveří, resp. klíčů 

nemají. Navržené číslování navazuje na existující způsob a doplňuje ho. Např. ve 3. 

nadzemním podlaží končí označení dveří číslem 326. Ostatní neoznačené místnosti 

začínají číslem 350. Rozsah číselné řady dává prostor pro případné dispoziční změny 

kanceláří či zvýšení počtu klíčů a měl by být pro uživatele přehlednější. Jedná se však o 

návrh, viz příloha č. 2, a nemusí být akceptován.  

 

 Byl také vytvořen návrh kódování místností dle AKS (viz. kapitola č. 7) pro 

jednoznačnou identifikaci ploch. Umožní tak snadnou a rychlou orientaci v těchto 

plochách. 

Př.:  71C.03.0301 

  71C označení budovy v lokalitě (71) a v areálu (C) 

  03 konkrétní podlaží (3.nadzemní podlaží) 

  0301 kód místnosti (dle projektové dokumentace místnost 3.01) 

 

8.5.2 Pasportizace v prostředí softwaru pit – FM 

Zpracování pasportizace v CAFM systému probíhala následujícím postupem. V prostředí 

pit – FM bylo třeba nejprve vytvořit mandanta s vlastním jménem. V tomto případě 

budova Krnovská 71C. Přestože je program v německém jazyce, lze jej jednoduše převést 
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do češtiny. V této fázi se už jedná o samotné naplňování daty. Vytvoří se budova Krnovská 

71C na kartě ,,Lokalita“, do které lze později přiřadit i ostatní stávající objekty v majetku 

města Opavy.   

 

 V kontextovém stromě se k budově přiřadí vyšetřovaná podlaží a jejich příslušné 

místnosti. Zadávat data do softwaru lze ručně, což bývá většinou zdlouhavé, nebo lze 

využít rychlejší způsob pomocí importu dat. Import dat je proveden v několika krocích. 

Nejprve musí být tabulkový editor nastaven ve správném formátu, tím je myšleno 

vyfiltrování případných nesrovnalostí v zadávání dat (např. střídání malých nebo velkých 

písmen na začátku slova). Dále je nutné soubor převést do formátu ,,CSV“. Soubory ve 

formátu CSV jsou soubory, které obsahují text s položkami oddělenými oddělovačem. 

Zpravidla je použit středník. Tyto soubory jsou zpravidla jednou z možných forem exportů 

z různých databázových systémů. Takto je vše připraveno na import ze souboru do 

softwaru pit. Při importu se nesmí zapomenout soubor uložit ve formátu ,,cxd“ nebo ,,cid“ 

a poté zadat ,,klíčové slovo“ (v tomto případě ,,místnost“), dle kterého se místnosti přiřadí 

do správného podlaží. 

 

 Tímto způsobem byly naimportovány data – budova, podlaží, číslo místnosti, 

využití místnosti, světlá výška, plocha, zda je místnost vytápěna či ne. Co se týče ostatních 

dat, bylo třeba ručně zadat okna a dveře. Pro každé okno či dveře se vytvoří označení. Pro 

lepší orientaci je využito označení místnosti (např. okno – WI 301, dveře – D 301).  Při 

větších počtu typů dveří či oken v jedné místnosti je toto označení doplněno o další znak 

(lomítko) a číslici (WI 301/1). 

 

 Výstupem jsou reporty, obsahující nadefinované údaje a ostatní výstupy jsou 

zajištěny pomocí tabulkového editoru (Excel). 

 

 Propojení dat s výkresovou dokumentací nebylo z technických důvodů možné. Po 

odstranění systémové chyby je vše připraveno na provázání CAD výkresů s pit softwarem. 

 

8.6 Využití pasportizace 

Magistrát města má své pracovníky na úklid, proto budou důležité údaje o velikosti ploch 

oken a dveří, místností a typu podlahové krytiny z důvodu čištění. Případně výstupy 
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poslouží pro porovnání cenových nabídek úklidových firem s finančními náklady na úklid 

při vlastním zajišťování těchto prací. Výměry místností poslouží při budoucích stavebních 

úpravách, renovacích, opravách či výmalbě. Přesné údaje vyloučí nekontrolovaný odtok 

investic a zaručí průhlednost a finanční úsporu. 

 

 V tabulce je uvedeno srovnání ročních nákladů na úklid od dvou úklidových firem, 

operujících v Opavě. Zahrnuje běžný úklid kanceláří, prováděný v pracovní dny, dále pak 

čištění koberců, mytí oken 3x ročně z důvodu frekventované silnice v blízkosti budovy a 

mytí dveří. Náklady za služby jsou orientační, nezahrnují slevy, cenu za dopravu apod. I 

přesto lze vysledovat značný rozdíl v cenových kalkulacích jednotlivých firem a tím také 

podstatnou úsporu. 

 

Tab. 10 – Srovnání ročních nákladů na úklid, zdroj: autor 

1. [16] Plocha m2 Četnost/rok Cena/m2 Cena celkem 
Čištění koberců 52,35 2 20,00 Kč 2 094,00 Kč 
Úklid kanceláří 2442,31 252* 0,55 Kč 338 504,17 Kč 
Mytí oken 277,94 3 15,00 Kč 12 507,30 Kč 

Mytí dveří 169,7 2 15,00 Kč 5 091,00 Kč 

Náklady celkem 358 196,47 Kč 
          
2. [17] Plocha m2 Četnost/rok Cena/m2 Cena celkem 
Čištění koberců 52,35 2 14,00 Kč 1 465,80 Kč 
Úklid kanceláří 2442,31 252* 0,80 Kč 492 369,70 Kč 
Mytí oken 277,94 3 12,00 Kč 10 005,84 Kč 

Mytí dveří 169,7 2 15,00 Kč 5 091,00 Kč 

Náklady celkem 508 932,34 Kč 
 

* Počet pracovních dní v roce 2013 

 

 Pasporty dále obsahují počty elektrických a datových zásuvek, EPS, hydrantů a 

RHP. Všechny tyto zařízení podléhají revizím a tyto data poslouží pro potřeby kontrol či 

tvorbu finančních plánů. 
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9. ZÁVĚR 

Bakalářská práce s tématem pasportizace objektu v Opavě se skládá ze dvou částí, 

teoretické a praktické. V teoretické části byla objasněna souvislost pasportizace ve facility 

managementu a její role v životním cyklu stavby. Dále je vysvětlen přínos zavedení 

pasportizace, jakožto jeden z nástrojů pro snížení provozních nákladů.    

 

 Jelikož v České republice dle legislativy není pasportizace závazná pouze 

doporučující, neexistuje definovaná forma. Rozsah a postup si tak uživatel může určit sám. 

Ten by měl vycházet z potřeb a požadavků uživatelů. Každá provedená pasportizace je 

unikátní k danému objektu. Nelze tedy uplatnit jednu formu. V zásadě je dobré držet se 

základních postupů a doplňovat potřebné údaje dle přání uživatelů. 

 

 Základní postupy vycházejí z teoretických poznatků z první části bakalářské práce. 

Po objasnění důvodů zavádění pasportizace, viz 3. kapitola, je zmíněna historie a účel 

pasportizace. Kapitolu uzavírají přehledy jednotlivých výstupů (pasportů) pasportizace. 

 

 Jelikož proces pasportizace se zabývá sběrem dat a prací s nimi, kapitola čtvrtá 

pojednává o dělení těchto dat, jejich strukturách a k čemu budou sloužit. Dále je uvedeno, 

kde lze potřebná data získat. 

 

 Bylo třeba se seznámit, jakým způsobem lze s daty dále pracovat a uchovávat je 

stále aktuální. K těmto účelům slouží softwarová podpora pro FM.  Uvedeny jsou typy 

programů na podporu služeb FM a podrobně jsou popsány CAFM systémy, které slouží 

k účelům pasportizace. Pro účely této práce je z CAFM systémů vybrán software pit – FM. 

Jeho struktura a řešení je popsáno v následující kapitole. 

 

 Aby bylo možné s programem snadno pracovat a ve výstupech se lépe orientovat, 

je vhodné stanovit metodiku kódování. Předepsaná forma kódování neexistuje, a proto je 

vhodné zvolit takový způsob, který je pro uživatele přehledný a srozumitelný. 

 

Celý pasport je vytvořen pro 3. a 4. nadzemní podlaží administrativní budovy 

Krnovská 71C. Jelikož je objekt poměrně rozsáhlý a nebylo možné obsáhnout celou 

budovu, po domluvě s vedoucím bakalářské práce byla podrobněji zpracována dvě podlaží. 
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Při návštěvách objektu byla nasbírána potřebná data, která pak byla vložena do CAFM 

sytému. Z těchto dat byl vytvořen pasport stavební, prostorový a technologický. To vše 

v souladu s budoucími potřebami správců budovy. Jedná se především o druhy a velikosti 

ploch podlah, stěn, oken a dveří. Dále je uveden počet elektrických a datových zásuvek, 

počet osvětlení, jejich druh a umístění a v neposlední řadě počet hydrantů, RHP a EPS. 

 

Práce byla tvořena tak, aby bylo možné připojení zbývajících podlaží a vytvoření 

tak komplexního pasportu vyšetřované budovy. Odkazem je bakalářská práce Martiny 

Štěpáníkové, která vytvořila pasportizaci v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy Krnovská 

71C v Opavě. V budoucnu je možné případné propojení dalších objektů ve vlastnictví 

instituce. 

 

 Přínosem této práce je přehledný metodický návod pro případné zavádění služeb 

FM v administrativní sféře a pro jejich správce.  
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