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Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci konkrétního objektu s využitím CAFM 

systému. V první částí jsou objasněny pojmy jako Facility management, jeho historie a 

současná legislativa zabývající se touto problematikou. V další kapitole je přiblížen pojem 

pasportizace, účel pasportizace a základní druhy pasportů. Na tuto kapitolu navazuje 

softwarová podpora, kde je popsáno k čemu slouží CAFM systémy, nadstavbová řešení těchto 

systémů, podrobnější popis systému zvolenému k provedení pasportizace a doporučené 

metodiky kódování. V druhé části se práce již zaměřuje na konkrétní objekt, základní 

informace o něm a postup provedení pasportizace pomocí CAFM sytému. 
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1. Úvod 

Obsahem této bakalářské práce je přiblížení termínu pasportizace a jeho následná aplikace na 

konkrétní objekt s využitím CAFM systému.  

  

Toto téma jsem si zvolil proto, že mě pojem pasportizace zaujal a myslím, že o něm 

v blízké budoucnosti ještě hodně uslyšíme, obzvláště v  dnešní době, kdy je kladen důraz na 

úspory, jak ve spotřebě energií, tak při rekonstrukcích objektů. Dalším důvodem bylo to, že 

jsem se zúčastnil formou brigády pasportizace a digitalizace objektů České pošty a.s. nebo 

Univerzity Karlovy a práce mě bavila. 

 

Předmětem bakalářské práce je pasportizace budovy zdravotního střediska. Bakalářská 

práce bude rozdělena do dvou částí, a to do částí teoretické, kde budou přiblíženy pojmy, jako 

je Facility management nebo pasportizace. Bude popsána jejich historie, legislativa a 

vysvětleny nejdůležitější pojmy či softwarová podpora.  

 

Druhá část bude část praktická, kde bude provedena pasportizace budovy zdravotního 

střediska. Pasport bude zpracován pomocí podkladů a především vlastního sběru dat. Bude 

provedeno zaměření objektu, následné překreslení do elektronické podoby pomocí programu 

AutoCAD a propojení výkresů s databází, která bude naplněna posbíranými daty. 
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2. Facility Management 
 

Facility management (dále jen FM) je v mnoha odborných publikacích po celém světě různě 

definován. Mnoho z těchto definicí je si však velmi podobných. Podle ČSN EN 15221 – 1 má 

definice následující tvar: Facility management představuje integraci činností v rámci 

organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její 

základní činnosti. Podle mezinárodní asociace facility managementu (dále jen IFMA) je FM 

charakterizovaný spojením tří oblastí. Mezi tyto tři oblasti patří pracovníci (lidské zdroje), 

pracovní činnosti a oblast pracovního prostředí. Jde o spolupráci právě těchto „3P“, která je 

graficky zobrazena v obr. č. 1. [1] [2]. 

 

 

Obr. č. 1 – Definice „3P“,  zdroj: Vlastimil K. Vyskočil, Ondřej Štrup – „Podpůrné procesy a 

snižování režijních nákladů  (facility management)“ 

V detailnějším pohledu můžeme FM rozdělit na: 

 hard služby zajišťující činnosti, které se nedotýkají přímo klientů. Patří sem například 

technické zařízení budovy, servis výrobních technologií, správa kotelen, odpady a 

revize zařízení. Spadá sem i údržba a oprava stavebních částí objektu 

 soft služby přímo pokrývající potřeby klientů. Mezi tyto služby řadíme například 

ostraha objektů, stravování zaměstnanců, v zimě odklízení sněhu nebo v létě údržbu 

travního porostu 

 administrativní služby, mezi které se zahrnuje např. účetnictví, právní nebo finanční 

servis [3] 
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2.1 Historie FM 

 

Jedny z prvních zmínek o FM se objevují v sedmdesátých letech dvacátého století na území 

Spojených států amerických. Vznik FM je vázán ke vzniku mezinárodní asociace, která 

sdružovala tyto odborníky po celém světě. Se vznikem této asociace se formuje i povědomí o 

FM. Na počátku 70. let došlo ke dvěma převratným změnám, tou první bylo použití volně 

přestavitelných příček v kancelářských prostorách a tou druhou bylo zavedení výpočetní 

techniky přímo na pracoviště jednotlivých pracovníků. Facility manažeři museli řešit 

zakomponování počítačů a kabelů a problematiku pracovního prostoru formou osvětlení a 

akustiky.  

 

 V roce 1980 vzniká na setkání facility managerů v Houstonu organizace, známa jako 

National Facility Management Association (NFMA). V roce 1981 se uskutečnila druhá 

národní konference. Krátce po této konferenci se mění její jméno, a to na International 

Facility Manegement Association (IFMA). V současnosti má IFMA zhruba kolem 20 000 

členů po celém světě včetně České republiky. Česká pobočka IFMA byla do seskupení přijata 

v roce 2000 a v témže roce byla také představena na konferenci ve Skotsku. [4] 

 

 

Obr. č. 2 – Vývoj FM, zdroj: Kuda, František, Koudela, Vladimír: Struktura a analýza činností 

provozovatelů služeb FM v ČR 
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2.2  Legislativa 

 

Oblast FM je opravdu velmi obsáhlá, jen v EU se její trh odhaduje na několik miliard EUR, 

proto bylo nutné tuto oblast definovat a charakterizovat. V roce 2007 proto vstupuje do 

platnosti norma ČSN EN 15 221. V současnosti se norma skládá ze šesti částí. První dvě 

vstoupili v platnost právě v roce 2007, další čtyři pak v květnu 2012. 

 

Seznam částí normy ČSN EN 15 221: 

 ČSN EN 15 221 – 1 Facility management – Termíny a definice 

 ČSN EN 15 221 – 2 Průvodce přípravou smluv o facility managementu 

 ČSN EN 15 221 – 3 Návod pro kvalitu ve facility managementu 

 ČSN EN 15 221 – 4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu 

 ČSN EN 15 221 – 5 Návod pro procesy ve facility managementu 

 ČSN EN 15 221 – 6 Měření ploch a prostorů ve facility managementu [5] 

Tyto normy mají pro oblast FM mnohé přínosy, zejména ty ekonomické. Umožňují 

efektivnější, jasnější a přesnější komunikaci, což může vést k dosáhnutí viditelného snížení 

nákladů na podpůrné činnosti. Povedou ke zvýšení nákladové srovnatelnosti, která vytvoří 

lepší transparentnost na trhu poskytovaných služeb. Firmy zabývající se oblastí FM budou 

moci také rychle reagovat na poptávku po službách, když budou tvořeny podle EN. Normy 

povýší vztahy mezi klienty a poskytovateli služeb FM na úroveň mezistátní v rámci 

evropského trhu, zlepší jejich úroveň tak, aby došlo ke zmírnění sporů jich uzavřených dohod 

o poskytování služeb týkajících se FM. [6] 

 

2.3 Životní cyklus stavby 

 

Životní cyklus stavby je časové období od přípravy stavby, přes její vznik až po její likvidaci. 

Facility management by měl být součástí všech těchto období. 
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Do životního cyklu patří tato stadia: 

 vznik myšlenky 

 příprava a projektování stavby 

 realizace stavby 

 užívání stavby 

 likvidace (demolice) stavby [7] 

Nejdelší část je právě část užívání stavby, s kterou jsou spojeny také nejvyšší náklady. Tyto 

náklady můžeme snížit provedením pasportizace, kdy zjistíme stavebnětechnický stav 

jednotlivých částí objektu a jejich průběžně prováděnými údržbami předejdeme vynaložením 

velkého množství nákladů.  

 

Obr. č. 3 – Náklady v životním cyklus tavby, Zdroj:autor 
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3. Pasportizace 
 

Pasportizace je proces, při kterém se zpracovávají technicko – ekonomické dokumenty do 

jednotného celku, soupis jednotlivých částí objektů a zjišťování jejich aktuálního stavu a míry 

jejich opotřebení. Pasportizací dostaneme nástroj pro co nejvíce efektivní a hospodárné 

vynakládání prostředků na údržbu, provoz nebo také modernizacix  v čí případnou 

rekonstrukci.  

 

O pasportizaci jako procesu můžeme hovořit ve dvou rovinách. V první rovině se 

jedná o převod již zpracované standardní evidence do příslušného softwarového nástroje. 

Softwarová podpora je u pasportizace v současné době již nepostradatelnou součástí. U druhé 

roviny, která je mnohem pracnější než ta první, jde o kompletní zpracování nového formátu 

pasportu, o provedení digitalizace a vytvoření elektronického pasportu do databázové podoby 

s provázáním na další elektronickou dokumentaci. [8] 

 

3.1 Historie pasportizace v ČR 

 

První zmínky o výrazu pasportizace se objevují v souvislosti se správou bytového fondu po 

roce 1964, kdy na základě usnesení vlády tehdejší ČSSR byla pasportizace zavedena 

v souvislosti se zvýšením hospodárnosti při vynakládání finančních prostředků potřebných 

k opravám domovního a bytového fondu. V roce 1970 bylo vydáno usnesení vlády ČSR č. 

136 o opatřeních vedoucích k postupnému snižování demolic spojených s plánovanou 

investiční výstavbou. Tento dokument například ukládal provést pasportizaci spravovaného 

bytového fondu, aktualizovat získané informace a nadále je využívat pro plánování, řízení a 

kontrolu. V následujících letech bylo toto opatření několikrát potvrzeno a také zdůrazněno i 

dalšími usneseními. Jedním z nich bylo například usnesení vlády ČSR č. 179 z roku 1971, 

podle kterého měly být výsledky zjištění technicko – ekonomickou evidencí využity 

k plánování rekonstrukcí, údržby a modernizace. [8] 

3.1.1 Metodika pro vedení a zpracování pasportů 

V roce 1971 se k zajištění úkolů, týkajících se výše zmiňovaného využití technicko -  

ekonomické evidence k plánování rekonstrukcí, objevila první metodika, která upřesňovala 

otázku pasportizace, a to „Metodika pro vedení a zpracování pasportů domů a bytů“. T-ato 

metodika se týkala především bytové zástavby a sloužila pro správné vyplňování základních 
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dokladů. Základním předpokladem kvalitní využitelnosti pasportizací domovního a bytového 

fondu bylo tyto soubory pravidelně aktualizovat.  

První metodika obsahovala: 

a) Základní informace o vedení pasportů, kritéria postupu pro stanovení bytů domů, které 

přicházely v úvahu k modernizaci a kritéria pro výběr domů určených k likvidaci. 

b) Seznam části konstrukčních prvků, z nichž se skládají domy, byty nebo také nebytové 

prostory 

c) Tabulky orientačních ukazatelů technické životnosti konstrukčních prvků, které byly 

rozděleny do tří skupin agresivity. Tabulka uváděla dle stupně agresivity u jednotlivých 

evidovaných konstrukčních prvků: 

 dobu životnosti, což znamená dobu, po kterou může prvek sloužit vzhledem ke svému 

technickému stavu účelu, pro který byl vytvořen 

 cyklus oprav, který byl určován podle prvků, u kterých byly vyžadovány pravidelné 

opravy, aby mohly splňovat svou funkci až do skončení doby životnosti a u kterých se 

prováděnými opravami jejich životnost prodloužila 

 rozsah oprav, který byl sledován v návaznosti na cykličnost oprav a byl určován pro 

každý prvek v procentech v jednotlivých stupních agresivity 

d) Technicko hospodářské ukazatele pro výpočty objemů oprav a výměn konstrukčních 

prvků 

e) Vzory některých výstupních sestav 

 

Pasportizace bytového majetku byla vedena na třech dokladech: 

 pasport domu 

 pasport bytu 

 pasport nebytového prostoru 
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Obr. č. 4 – Dekompozice objektu a jeho pasportizace, Zdroj: GOLLER, S., ANTON, P. Byty a 

bytové domy - provoz, údržba a opravy 

Tyto jednotlivé vyplněné pasporty byly poté vyhodnocovány pomocí výpočetní techniky na 

základě jednotného celostátního programu, který byl v té době v účinnosti. Výsledkem 

vyhodnocení byly soubory informací, které dále získávaly organizace bytového hospodářství 

v podobě tzv. sestav. Forma těchto sestav byla stejná pro všechny podniky bytového 

hospodářství v tehdejší ČSR. Další součástí tehdejší pasportizace byla „Evidence změn“. 

Proces evidence změn a s ním spojená aktualizace základního souboru se opakovala 

v intervalech, kterou si stanovovaly organizace bytového hospodářství a příslušné výpočetní 

středisko podniku výpočetní techniky. 

Pasportizace prošla ve svém vývoji celou řadou změn, které vyústily v roce 1985 ve 

zjednodušenou metodiku vedení pasportů. Tato metodika vytipovala nejdůležitější 

konstrukční prvky, které má pasport sledovat. Díky tomuto novelizovanému systému mohli 

vlastníci a správci bytového fondu operativněji využívat výsledky pasportu k plánování 

modernizací či rekonstrukcí.[8] [9] 
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3.2 Současná legislativa pasportizace 

 

V současnosti neexistuje legislativa, která by se zabývala přímo pasportizací. V novele 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., část IV, díl 2, § 125 odstavec 3 je zmínka o pasportu 

stavby. Jednou z důležitých legislativních částí je také norma ČSN EN 15 221 – 6 „Měření 

ploch a prostorů ve facility managementu“, která objasnila parametry správy ploch.  

 

3.3 Účel pasportizace 

 

Provedením pasportizace získáme ucelené databáze informací o objektech a je tak vytvořen 

účinný nástroj, který zajistí maximální efektivnost a hospodárnost prostředků vynaložených 

na údržbu a případné opravy. Data pasportů je možno poté využít i jako podklad pro 

kalkulace investičních záměrů (stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce). 

Pasporty objektů se mohou dále využít jako podklad pro zpracování například energetického 

auditu budov. [4] 

 

3.4 BIM – Building Information Modeling 

 

Building Information Modeling do češtiny překládán buď jako Informační model budovy 

(neplést se systémem, který informuje návštěvníky budovy o tom, kde se co nachází) nebo 

také jako Digitální model budovy, který je preferován a s ničím by se plést neměl. Je to 

vlastně proces, při kterém dochází k vytváření a správě dat o budově během jejího celého 

životního cyklu. Od návrhu projektu přes výstavbu až po samostatné užívání budovy. BIM je 

využíván také v oblasti pasportizace. V současnosti existují a jsou vyhodnoceny projekty 

pasportizace díky použití velkého počtu bodů a jejich následného zpracování v BIM CAD 

softwarové podpoře s cílem získat ucelený BIM model. Jedním z CAFM systému, který je 

v současnosti připraven pro využití výhod BIM modelování, je systém ARCHIBUS. 

Problémem však je, že v současných datových strukturách BIM nejsou zahrnuta data, která 

lze z hlediska CAFM považovat za důležitá (např. pronájmy, historie využití ploch, 

obsazenost, atd.). Po doplnění těchto chybějících dat do datových struktur BIM vznikne tzv. 

EIM (Enterprise Information Modeling) a jejich převzetí a následná správa je základem 

nového systému správy ploch, založené nad 3D modelem včetně dat popisujících technicko – 
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ekonomické charakteristiky konstrukčních částí. Tato data je možno využít např. k analýzám 

založeným na objemy. [10] 

   

 

Obr. č. 5 – Graf BIM, Zdroj: http://www.ikadata.com 

 

3.5 Pasport 

Je důležité rozlišovat pojem pasport a pasportizace. Pasport je dokumentem, který je 

výsledkem právě pasportizace. Shromaždují se v něm data, na základě kterých lze získat 

informace o aktuálním stavu objektu.    

Tato data můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

 Data statická – jsou daty stálými, tedy daty, které se během celé doby existence 

stavby nemovitosti nemění (např. informace o počtu podlaží budovy), poté se může 

hovořit o tzv. datech evidenčních 

 Data dynamická – jsou to data, která se během celého provozního cyklu stavby mění, 

popisují jednotlivé činnosti (např. provoz dané nemovitosti). Na základě těchto údajů 

poté můžeme sledovat záznamy běžné každodenní spotřeby (např. ve stravování), 

v takovém případě hovoříme o tzv. datech nákladových. [7] 

http://www.ikadata.com/z%C3%A1klady+%C5%A1etrn%C3%A9+spr%C3%A1vy+ploch+v+organizac%C3%ADch+st%C3%A1tn%C3%AD+spr%C3%A1vy._d_002019_r_4728#t2019
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3.6 Druhy pasportů 

3.6.1 Pasport prostorový 

 Prostorový pasport obsahuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních plochách a 

stavebních objektech. Pro řádné provozování a využívání větší části informačních systémů je 

určena identifikace „Standardem státního informačního systému k územní identifikaci“. Tento 

standard byl schválen usnesením vlády ČR č. 448/1993 – odst. 2.1. Tento standard zejména 

vymezuje Soustavu standardních prvků prostorové identifikace.  

Součástí prostorového pasportu je také popis vnitřních prostor budovy – místností.  

U místnosti se popisuje:  

a) Lokalizace a identifikace místnosti  

 typ místnosti (nájemní plocha, provozní místnost, společná 

místnost) 

 kde se nachází (bytová jednotka, nebytová jednotka, sklad) 

b) Stavebně technické parametry  

 rozměrové atributy (délka, šířka, výška), 

 plošné atributy (plocha podlahy, stropu, stěn, povrchové úpravy) 

c) Ekonomicko – provozní atributy 

  započtená plocha 

 vytápěná plocha 

 plocha pro výpočet nájmu [8] [12] 

  

Tab. č. 1 – Skladba stavebního pasportu, Zdroj: ČESELSKÝ, Jan. Pasportizace v kontextu 

udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu . 

STRUKTURA DAT ATRIBUTY 

Územní klasifikace Kód CZ-NUTS5 

Část obce – městská část Název obce – části obce 

Katastrální území Název KU 

  Číslo KU 

Parcela Parcelní číslo 

  List vlastnictví 

Adresní místo Ulice  

  Číslo evidenční 

  Číslo popisné 
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3.6.2 Pasport stavební 

Pasport stavební obsahuje podrobný popis budovy, jejích jednotlivých konstrukčních částí, 

vnitřního uspořádání a popis jednotlivých ploch. Jednotlivé stavební objekty a místnosti jsou 

tvořeny a ohraničeny stavebními konstrukcemi (vodorovné, svislé), otvory ve stavebních 

konstrukcích a jejich výplněmi (okna, dveře).  

 

Údaje ve stavebním pasportu se dělí na:  

 

a) Místopisné údaje KN   

 parcela 

 list vlastnictví 

 katastrální území  

 číslo popisné  

 využití budovy 

b) Popisné údaje   

 počet podlaží 

 užitková plocha 

 zastavěná plocha  

 obestavěný prostor 

 výška budovy 

 počet vstupů 

c) Konstrukční prvky  

 střecha (typ, materiál) 

 okna (plocha oken, materiál, typ) 

 připojení k inženýrským sítím (ANO x NE) 

d) Tepelně technické parametry budovy 

 vstupy paliv a energií (druh a parametr média, množství tepla) 

 rozvody 

 spotřebiče s velkou spotřebou [8] [11] 

 



23 

 

3.6.3   Pasport personální 

Personální pasport obsahuje informace o zaměstnancích nebo nájemnících a jejich umístění 

v jednotlivých částech objektu. Může sloužit například k lepšímu plánování služeb. 

3.6.4 Pasport technologický 

Technologický pasport obsahuje podrobný popis vnitřních technologií budovy a zařízení. 

Technologický pasport má velký vliv na bezproblémový chod jednotlivých atributů TZB, 

upozorňuje např. na nutnost provádění revizí. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení stanovuje vyhláška ČÚBP č. 48/82 Sb. Technologický pasport se 

pak může rozdělit na základní a rozšířený. 
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Tab.č. 2 – Jednotlivé úrovně základního/rozšířeného pasportu, Zdroj: ČESELSKÝ, Jan. 

Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu.  

ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÝ 

PASPORT 

ROZŠÍŘENÝ TECHNOLOGICKÝ 

PASPORT 

Specifikace technologií s četností prohlídek 

a 

revizí do 1 roku a technologií a jejich 

atributů, nezbytných jako informační 

zdroje. 

Specifikace technologií s četností 

prohlídek 

a revizí nad 1 rok a technologií a jejich 

atributů, ne zcela nezbytných jako 

informační zdroje. 

ELEKTRO 

 - VN a VV rozvaděče 

 - Transformátory 

 - ČSN 33 0010 

 - úseky okruhů 

 - spotřebiče 

 - zásuvky, vypínače, krabice 

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 - ČSN 34 1390 

VODOINSTALACE 

 - hydranty 

 - vodoměry 

 - přípojky 

 - úseky rozvodů a větví 

 - příslušenství 

 - uzávěry 

 - suchovody 

VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE 

  

 - vzduchotechnická jednotky 

 - klimatizační jednotky 

TOPENÍ A TEPELNÁ TECHNIKA 

 - Zdroje tepla – kotelny, kotle 

 - Komíny a kouřovody - ČSN 73 4201, 

ČSN 73 4205 a ČSN 72 4210 

 - Tlakové nádoby - vyhl. č. 18/1979 Sb., ve 

znění vyhl. č. 551/90 Sb. a ČSN 69012 

 - Tepelná čerpadla 

 - Příslušenství 

 - Výměníkové stanice                                                                                               

 - Radiátory 

 - Ventily 

 - Čidla                                                                            

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 

 - požární klapky - ČSN 730872; ČSN 

730852 

 - Požární ventilátor 

 - Rozvaděče RPK, RMV… 

 - hasicí přístroje 

 - EZS 

  

VÝTAHY 

 - Výtahy - ČSN 27 4007 

 - Eskalátory 
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4. Softwarová podpora 
 

Softwarová podpora jakož i podpora správy a provozu budov by měla být v současnosti již 

samozřejmostí. Použití informačních a komunikačních technologií je velmi rozsáhlé a 

zahrnuje tradiční výpočetní techniku nebo také technologické prvky. Kromě tradičních 

osobních počítačů se můžeme setkat s různými čidly nebo senzory, které monitorují provoz 

budovy, s informačními panely, s laserovými čtečkami čárových kódů, využitelných zejména 

při inventarizaci, a jinými moderními technologiemi. 

  

 SW podpora v sobě zahrnuje velmi obsáhlou oblast s mnoha SW prostředky, jejichž 

využití může uživateli přinést řadu výhod. Důležité je však, aby byl správně zvolen vhodný 

program, aby bylo využito jeho celého potenciálu a v neposlední řadě aby byla zaškolena 

obsluha, jež bude s programem pracovat. V opačném případě může být zvolené softwarové 

řešení spíše přítěží než přínosem. Základem softwarové správy a provozu je využití 

základních produktů, jako jsou například kancelářské aplikace. Dalším typem SW 

využitelným v oboru správy jsou grafické nástroje, počínaje od vektorové grafiky až po 

projektové nástroje CAD. Nejdůležitější jsou však informační systémy, které poskytují 

komplexní nabídku všech oblastí správy majetku a provozu budov. Tento typ SW nese obecné 

označení CAFM a jsou to právě ty systémy, které se využívají v oblasti pasportizace. [12] 

 

4.1 CAFM systémy 

 

CAFM systémy jsou vlastně systémy, které kombinují klasické informační databázové 

systémy s grafickým prostředím. Jelikož specifikou facility managementu je prostor, je 

grafická informace pro práci s těmito údaji velice důležitým prvkem. V celku se vlastně jedná 

o systémy, kterými lze komplexně pokrývat všechny obvyklé oblasti a činnosti podpůrných 

procesů.  

 

 Grafické informace pro CAFM se mohou vytvářet různými způsoby. Nejběžnější a 

také nejpohodlnější formou je převzetí CAD podkladů od projektové organizace nebo převzetí 

DSPS. Nastávají však i situace, kdy je CAFM systém implementován již v průběhu jeho 

užíváni, tato situace nastává u starších objektů a je celkem běžná. Poté může být k dispozici 

pouze výkresová dokumentace, v některých případech bohužel ani ta ne. Pokud je k dispozici 
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výkresová dokumentace, je většinou nutné provést přeměření skutečného stavu objektu. 

Pokud není k dispozici výkresová dokumentace vůbec žádná, proběhne kompletní digitalizace 

objektu, což bývá mnohdy časově a tedy i finančně náročné.    

 

 CAFM systémy pracují na principu propojení grafických informací s informačními 

daty. Ve skutečnosti to vypadá tak, že půdorys místnosti je přímo propojen s databázovými 

informacemi, jako jsou čísla místnosti, účel místnosti, plocha podlahy nebo plocha stěn. Může 

být dále propojeno s informací o nájemníkovi, výši nájmu nebo třeba technologiemi, které se 

v této místnosti nachází. Technologie mohou být dále propojeny s výkresem, mohou být 

opatřeny fotkou nebo kopií revizní zprávy. 

 

CAFM poskytuje uživatelům zejména: 

 Detailní popis hierarchické struktury ploch 

 Informace o TZB, plánování revizí, kalibrací 

 Evidenci nemovitého majetku 

 Elektronickou výkresovou dokumentaci 

 Evidenci a plánování preventivních prohlídek, údržby, odečtu 

médií [12] 

 

Komplexní pokrytí procesů představuje v CAFM systémech takové moduly (funkce 

nebo funkční části), kterými lze popsat jakýkoliv z podpůrných procesů. Jednotlivé moduly a 

funkce se v různých CAFM systémech liší svou skladbou pokrytí FM procesů a vývojovými 

technologiemi. [12] [13] 

Příklady modulů či funkci CAFM systémů: 

 Moduly/funkce prostorového pasportu 

 Moduly/funkce stavebního pasportu 

 Moduly/funkce technického pasportu 

 Moduly/funkce rozvodů a inženýrských sítí 

 Moduly/funkce vozového parku 

 Moduly/funkce úklidových služeb 

 Moduly/funkce energií  

 Moduly/funkce využití ploch 
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 Moduly/funkce zdravotnické techniky [13] 

4.1.1 Metodika k výkresům pro CAFM systémy 

Existují normy pro obecné kreslení výkresů, pro kreslení CAFM výkresů však chybí. Mnoho 

projektantů předpokládá, že zákazníci budou pracovat pouze s tištěnou verzí projektu, a tak 

kreslí tak, aby byl finální výtisk použitelný a elektronická verze připravená pro změny a 

úpravy jednoduchou formou. Další příčinou vzniku nestandardních výkresů pro potřeby 

CAFM je časový tlak, který je vyvíjen na projektanty. [14] 

 

Požadavky na tvorbu výkresů pro potřeby CAFM: 

 

 Jednotlivé objekty a kresba by měly být ve vrstvách (hladinách), 

odpovídajícím obsahu jednotlivých částí a dle požadavku 

budoucího uživatele. Neměla by být v jedné hladině data, která 

mohou být vidět a současně data, která by vidět být neměla 

 Dalším požadavkem je kreslení tzv. „objektů - bloků“. Které 

prvky a stavební části by měly být zakresleny jako bloky a nikoliv 

jako čáry a body by měl být opět požadavek budoucího uživatele. 

 Dalším vhodným požadavkem je, aby legenda výkresové 

dokumentace (tabulka se seznamem ploch a jiných hodnot), byla 

do výkresu vložena z tabulkového editoru (např. Excel). Poté je 

možné tabulku opět exportovat a data efektivně využít pro CAFM 

systémy. [14]  

 

4.1.2 Nadstavbová řešení CAFM 

Mezi nadstavbové řešení CAFM systémů řadíme žádankové systémy, jako je například 

HelpDesk nebo Dispečink. Pomocí sítě internet a její trvalé dostupnosti 24 hodin 7 dní 

v týdnu využívají nadstavby pro zadávání požadavků ke správci budovy nebo poskytovateli 

služeb. Uživatelé tak mohou pomocí webových formulářů zapsat své požadavky, hlásit 

poruchy na technologiích, využívat objednávkový systém s přímým odesíláním e-mailem 

dodavateli či evidovat došlé faktury. Poskytovatelé služeb -  realizátoři pak přímo v aplikaci 

nebo webovém prostředí požadavek řeší.  
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Obr. č. 6 – Žádanky v Hepldesku CAFM systému EFA, Zdroj: autor 

4.1.3 Přehled CAFM systémů na českém a slovenském trhu 

Český trh zabývající se SW podporou pro správu majetku a provoz budov se vyvíjí již zhruba 

po dvě desítky let. Mezi první systémy patřily ty zabývající se údržbou technologií a zařízení. 

K nim brzy přibyly systémy, které zahrnovaly základní databázová data, vhodná pro správu a 

provoz budov. Kromě zahraniční nabídky ověřených systémů vznikají od roku 2000 nová, 

originální česká řešení, která jsou svým rozsahem a funkčností srovnatelná se zahraniční 

nabídkou. V současnosti je na českém trhu několik systémů, které nabízejí různé moduly a 

funkce. V níže uvedené tabulce je přehled asi těch nejvýznamnějších. 
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Tab. č. 3 – Přehled CAFM systému na českém a slovenském trhu , Zdroj: VYSKOČIL, Vlastimil K. 

Management podpůrných procesů: facility management  

NÁZEV 

SYSTÉMU 

DODAVATEL 

SYSTÉMU 
KONTAKT 

STRUČNÁ 

INFORMACE 

AFM 
Alstanet, s.r.o. www.alstanet.cz Původní české řešení 

AMI - HSI HSI, s.r.o. www.hsi.cz Původní české řešení 

ArchiBUS IKA DATA, s.r.o. www.ikadata.cz 

Zahraniční řešení 

lokalizované pro české 

prostředí 

ArchiFM CEGRA, s.r.o. www.cegra.cz 

Zahraniční řešení 

lokalizované pro české 

prostředí 

EFA EFA services, s.r.o. www.efaservices.cz Původní české řešení 

FaMa+  TESCO SW, a.s. www.tescosw.cz Původní české řešení 

GTFacility ASP, a.s. www.aspas.eu 
Řešení postavené na 

CAD systému 

Chastia FM Chastia, s.r.o. www.chastia.cz 
Původní slovenské 

řešení 

pit - FM pit Software, s.r.o. www.pitsoftware.cz 

Zahraniční řešení 

lokalizované pro české 

prostředí 
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4.1.4 Ukázky vybraných CAFM systémů 

 

Obr. č. 7 – Pracovní schéma CAFM systému ArchiBUS, Zdroj: www.ikadata.com 

 

 

Obr. č. 8 – Pracovní schéma CAFM systému EFA, Zdroj: autor 
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4.2 CMMS systémy 

 

CMMS systémy jsou systémy sloužící pro údržbu technologií. Technologie v budovách je 

potřeba pravidelně kontrolovat, seřizovat, udržovat a hlavně provádět pravidelné revize 

udělené zákonem. U menších budov, kde se nachází jednoduché technologie, nám k tomu 

stačí jednoduchá Excel tabulka. Pro rozsáhlé technologie je však propracovaný systém téměř 

nutností. Tyto programy mohou být jako samostatné moduly rozsáhlejších CAFM systémů, 

nebo samostatná v podobě samostatných programových řešení – CMMS systémů. Ty se 

implementují většinou pro správu velkých průmyslových závodů. [13] 
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5. Zvolený CAFM systém k pasportizaci objektu 
 

Pasportizace objektu byla provedena v CAFM systému EFA společnosti EFA Services s.r.o. 

Společnost EFA Services, s.r.o. se pohybuje na českém trhu od roku 2000, a to jako nástupce 

firmy AUTO Hlaváček, a.s. divize správy majetku. Původním cílem byla digitalizace a 

pasportizace budov a areálů menších a středních podniků. Časem došlo k rozvoji dalších 

aktivit, jako jsou například digitalizace a správa technologických zařízení budov, výrobních 

technologií, zdravotnické a laboratorní techniky prostřednictvím informačního systému EFA. 

 

5.1 Informační systém EFA 

 

Informační systém EFA slouží pro evidenci a správu budov, technologických zařízení nebo 

zdravotnické techniky. Vyznačuje se jednoduchostí, intuitivním ovládáním, přívětivým 

přístupem k uživateli a možností volně rozšiřovat sledované údaje přímo na straně uživatele. 

Jedná se o modulární aplikaci, což znamená, že si uživatel přesně zvolí, jaké vlastnosti 

programu požaduje (např. modul pro správu technologií nebo modul pro evidenci nemovitého 

majetku). Jedná se o mnohavrstvou moderní aplikaci. 

Technologické řešení: 

 Vyvíjeno v .NET 

 Databáze MSSQL server 

 Pokročilá parametrizace 

 Webové části vyvíjeny v SilverLight 

 Síťově spouštěná aplikace 

 Vizualizuje přímo DWG výkresy 
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Obr. č. 9 – IS EFA, Zdroj: DOLEŽAL L. EFA manual, Vlastní pracovní materiály. 

  

Hlavní oblasti obsluhované programem EFA 

 Správa budov 

 Správa technologií 

 Plánování pravidelných činností 

 Evidence servisu a oprav 

 Pasportizace 

 CAD vizualizace propojená s objekty v databázi 

 HelpDesk 

 Vystavování objednávek na servis a služby 

 Rozúčtování faktur dle objednávek 

 Mobilní čtečka čárových kódů 
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Hlavní funkce EFA v oblasti Facility Managementu: 

 

 Hierarchický strom majetku 

- Areály 

- Venkovní plochy, inženýrské sítě, budovy 

- Střechy, podlaží 

- Místnosti 

- Hierarchie nemovitého majetku libovolně upravitelná 

- Sledované údaje parametrizovatelné v maximální míře 

 

 Podpora pasportizace 

- Technické pasporty stavebních objektů hierarchické s libovolnou hloubkou úrovní 

- Technické pasporty místností s libovolnou hloubkou úrovní 

- Popisy technologií staveb 

 

 Plánování pravidelných činností 

- Revize 

- Prohlídky 

- Prevence 

- Odečty médií 

- Sledování intervalů s upozorňováním na blížící se termíny s až dvěma prahy vyvolání 

před termínem 

- Struktura a typy činností libovolně definovatelné 

- Možnost přímého napojení plánů na prvky pasportů, místnosti, budovy, střechy, ... 

- Sledování protokolů, přikládání příloh 

 

 Sledování oprav 

- Evidence oprav 

- Sledování historie oprav 

- Propojení provedených oprav s požadavky help-desku 

 

 Help-desk přímo napojený na objekty v databázi 
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- Help-desk žádankový systém s generováním automatických žádanek na pravidelné 

činnosti 

- Jednotný "bazén" všech požadavků s historií řešení 

- Objednávkový systém s přímým odesíláním e-mailem dodavateli, schvalování 

objednávek 

- Evidence došlých faktur 

- Virtuální oceňování interních úkonů pro srovnání efektivity interní údržby s externí 

- Knowledge base řešených problémů ze žádanek - postupy jak na to 

- Work-flow požadavků s probubláváním stavů mezi Žádanka - Oprava - Objednávka 

- Dvouúrovňové schvalování požadavků 

- E-mailová notifikace 

 

 Výkresová dokumentace integrovaná přímo na hlavním formuláři 

- Zobrazování výkresové dokumentace 

- Vizualizace vybraných částí ve výkresu 

- Možnost vybírat místnosti a další prvky přímo ve výkresech 

 

 Další funkce 

- Rozpočítávání společných prostor 

- Evidence investic 

- Mobilní čtečka s funkcí dispečinku [15] 
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Obr. č. 10 – IS EFA, Zdroj: DOLEŽAL L. EFA manual, Vlastní pracovní materiály. 

5.1.1 Propojení CAD výkresové dokumentace s databází 

Propojení výkresů CAD s koncovkou dwg značně usnadňuje a zpřehledňuje práci 

s informačním systémem. V současnosti by měl být součástí každého informačního systému. 

 

Obr. č. 11 – Propojení CAD výkresu s databází, Zdroj: autor 
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CAD výkresová dokumentace v IS EFA: 

 

 Zobrazuje CAD DWG soubory včetně těch vytvořených v nejnovějších verzích 

AutoCAD 

 Zobrazuje hladiny výkresu a umožňuje je zapínat a vypínat 

 Propojuje "textová" data o místnostech a technologiích s entitami ve výkresech 

 Propojení "textových" dat s entitami ve výkresu umožňuje "ručně" a automaticky dle 

údajů v hladinách - například dle čísla místnosti ve výkresu 

 Vizualizuje vybrané místnosti/budovy/technologie v seznamu 

místnosti/budov/technologií barvením ve výkresu 

 Umožňuje klikem ve výkresu vybarvit místnost a také ji automaticky vybrat v seznamu 

místností v EFA (stejně i jiné objekty - budovy, technologie, plochy a další) 

 Zobrazuje seznam plošných a liniových entit ve výkresu v hladinách a základní 

rozměry entit - délka, obvod, plocha 

 Pracuje s plošnými entitami (typicky jsou to místnosti, budovy, venkovní plochy), 

liniovými entitami (typicky jsou to inženýrské sítě), bloky (typicky jsou to technologie) 

 Detekuje ostrovy u složitějších místností a jiných plošných entit 

 Tiskne výkres, výřez výkresu, vybrané hladiny, do vybraného formátu papíru 

(například na plotter A0, na tiskárnu A3, A4) 

 Funguje také jako prohlížeč dwg výkresů nenavázaných do EFA 

 Pro jeden objekt (například místnost, budovu) umožňuje vést více výkresů. Možno 

udržovat i historické půdorysy a další varianty stavů budov a areálů 

 Typické zobrazované výkresy: situace areálu, půdorysy podlaží budov, řezy budov 

 Vystavení žádanky na místnost v help-desku kliknutím do výkresu na danou místnost. 

Stejně tak funguje i pro technologická zařízení a další objekty [13] 
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6. Metodika kódování ploch a technologií 
 

Kódování ploch a technologií je velice důležitou částí pasportizace. Slouží k identifikaci 

jednotlivých technologií a ploch a k propojení výkresové části s databází v CAFM systému. 

Při kódování se používá tzv. AKS kódování. Tvorbou kódování se zabývá norma ČSN EN 

81346 – 1,2, 

 

6.1 Kódování technologií 

 

Tvorbou kódování technologií se zabývá norma ČSN EN 81346 – 1,2. Cílem kódování je 

identifikace technologií a jejich jednotné značení. 

6.1.1 Struktura kódu technologií 

 

Kód: XXX.YYY.ZZZ 

 

Kde: 

- XXX => třímístný alfanumerický kód, představující konkrétní 

technologický celek 

Příklad:  

 EL1 – elektroinstalace 

 PL1 – plynoinstalace 

 VZ1 - vzduchotechnika 

- YYY => třímístný alfanumerický kód, označující konkrétní 

technologickou část 

Příklad: 

 OZ1 – okruh zásuvek 1 

 UV1 – úsek větve 1 

 

- ZZZ => třímistný alfanumerický kód, označující konkrétní zařízení či 

komponenty 

Příklad: 

 ZA1 – zásuvka 1  

 RA1 – radiátor 1 
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 JV1 – jednotka vzduchotechniky 1 

U větších objektů a většího počtu jednotlivých celků, částí či komponentu se mohou 

alfanumerické kódy rozšířit na čtyřmístné. 

6.2 Kódování ploch a místností 

 

Vhodně zvolené kódování je důležité pro přehlednost, propojení výkresové dokumentace 

s databází v CAFM systému a propojení s jinými softwary (např. SW týkající se účetnictví.  

6.2.1 Struktura kódu ploch 

 

Kód: AA.BB.CC.DD 

 

Kde: 

- AA => dvoumístný alfanumerický kód, označující areál 

Příklad: 

 O1 – areál Olomouc č. 1 

BB => dvoumístný alfanumerický kód, označující budovu v areálu 

Příklad: 

 B1 – budova  

CC => dvoumístný alfanumerický kód, označující patro 

Příklad: 

 01 – 1. nadzemní podlaží 

 02 – 2. nadzemní podlaží 

 91 – 1. podzemní podlaží 

 92 – 2. podzemní podlaží 

DD => dvoumístný alfanumerický kód, označující místnost 

Příklad: 

 01 – místnost číslo 1 

 

U větších objektů s větším počtem areálů, budov, pater a místností se mohou alfanumerické 

kódy rozšířit. [16] 
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7. Vybraná budova – areál zdravotního střediska Cholina 
 

Areál zdravotního střediska se nachází v obci Cholina u Litovle u hlavního tahu vedoucího 

obcí. V areálu se nachází dvě budovy, a to hlavní budova zdravotního střediska a k ní přilehlý 

objekt garáží.   

 Obec Cholina se nachází zhruba 5km od města Litovel a 20km jihozápadně od 

krajského města Olomouc. Obec je spojena s městem Litovel přímou autobusovou linkou č. 

776, 739 a 730. Dále přes obec vede železniční spojení Litovel – Prostějov. Autobusová 

zastávka je vzdálená zhruba 5minut pěší chůze, vlaková zastávka je však vzdáleno min 

30minut. Tyto informace budou dále zobrazeny graficky v mapě širších vztahů, nacházející se 

v příloze č. 1. 

 

Obr. č. 12 – Areál zdravotního střediska, Zdroj: autor 

 

 

Jedná se o tří podlažní cihlovou, částečně podsklepenou budovu, která byla postavena v roce 

1775 původně jako rodinný dům. 
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7.1 Historie objektu 

 

Budova byla postavena roku 1775 jako rodinný dům, postupně se v něm vystřídaly rodiny, a 

to rodiny Eliášovi, roku 1829 rodina Fakesová, roku 1860 manželé Lichtenfeldovi a roku 

1875 rodina Šindlerova. Roku 1909 to pak byla rodina Zajíčkova a roku 1922 nabyl kupní 

smlouvu spolek Reiffeisenka s právem výčepním. Roku 1948 byla provedena reorganizace 

živností, také hostinec Záložna byl uzavřen a bylo v něm zřízeno skladiště pro Jednotu 

lidového spotřebního družstva. Od roku 1963 se provádí rozsáhlá přestavba na zdravotní 

středisko.  

7.2 Údaje o objektu 

 

Základní údaje o objektu jsou uvedeny v následující tabulce č. 4. 

 

Tab. č. 4 – Základní údaje o objektu, Zdroj: autor  

Vlastník 
MUDr. Božena Krčová 

Katastrální území 
Cholina 502839 

Číslo popisné 
47 

Parcelní číslo 
st. 22 

Obestavěný prostor [m³] 
1796 

Zastavěná plocha [m²] 
294,7 

Rok výstavby 
1775 

Rok poslední celkové 

rekonstrukce 
1965 

Počet nadzemních podlaží 
2 

Počet podzemních podlaží 
1 
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7.3 Rozdělení areálu 

 

V areálu se nachází dvě budovy. Hlavní budova, a to budova zdravotního střediska a k ní 

přilehlá menší budova,  která slouží jako garáž. Budova zdravotního střediska je třípodlažní a 

je částečně podsklepená. Součástí hlavní budovy je také přístavba. Hlavní budova je 

rozdělena na 2 nadzemní podlaží (1.NP a 2.NP) a jedno podzemní (1.PP). Přístavba, která je 

situována jižním směrem má pouze jedno nadzemní podlaží. Objekt garáží má taktéž jedno 

nadzemní podlaží a je situován, stejně jako přístavba jižním směrem. Pasport bude proveden 

na obou budovách. 

7.3.1 Dispoziční řešení 

Hlavní budova má 2 vchody. Oba dva se nacházejí v přístavbě naproti sobě. Jeden vchod je 

hlavní a druhý vedlejší. V podzemním podlaží jsou 2 místnosti sloužící jako sklad a místnost 

pro domácí vodárnu. V 1. nadzemním podlaží se nachází ordinace praktického lékaře s 

čekárnou, ordinace lékaře pro děti a dorost s čekárnou, místnost pro zdravotní masáže, 

sociální zařízení místnosti sloužící jako sklady. V 2. nadzemním podlaží je to pak ordinace 

zubního lékaře s čekárnou a bytová jednotka o dispozici 3 + 1.  

 V objektu garáží je garáž pro jedno automobilové stání a dvě místnosti, v současnosti 

obě dvě sloužící jako sklad. 

Objekt je rozdělen do několika funkčních ploch, které jsou od sebe barevně rozlišeny. 

Grafické znázornění je zobrazeno ve výkresech č. A5, A6, A7 a A8. 

 

7.4 Stavební prvky 

 

Nosné zdivo je tloušťky 750, 600 a 500mm skládající se z cihel plných pálených. Místy se 

mohou objevit i cihle nepálené – tzv. „vepřovice“. Stropní konstrukce jsou, dle zjištěných 

informací, betonové. Nelze to však stoprocentně ověřit. Střešní konstrukce je plechová 

s ochranným nátěrem.  

7.4.1 Povrchová úprava stěn a podlah 

Stěny v celém objektu mají vápenocementovou úpravu, chodba a schodiště je opatřeno 

olejovým nátěrem do výšky 1300mm. Sociální zařízení a oblast kolem umyvadel je opatřena 

keramickou dlažbou taktéž do výšky 1300mm, viz pasport. Povrchy podlah se liší dle 
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místností. Druh podlah v jednotlivých místnostech je uveden v pasportu nebo také v tabulkách 

ve výkresové části.  

7.5 Přípojky inženýrských sítí 

 

7.5.1 Přípojka elektrické energie 

Objekt zdravotního střediska je napojen z trafostanice 22/0,4kV, která je ve vlastnictví ČEZ – 

DISTRIBUCE. Přípojka je vedena nadzemním vedením. 

7.5.2 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je napojena na obecní vodovodní řád. Vodoměr se nachází ve sklepních 

prostorech. V areálu se nachází také studna. Voda je odebírána z vodovodního řádu. 

7.5.3 Plynovodní přípojka 

Objekt zdravotního střediska je napojen pomocí středotlaké přípojky na rozvodné potrubí 

zemního plynu. Přípojka je ukončena ve skříni, nacházející se na hranici pozemku. Ve skříni 

se nachází také hlavní uzávěr plynu. 

7.5.4 Odkanalizování 

Obec není odkanalizována. Objekt je napojen pouze na dešťovou kanalizaci. Odvod 

splaškových vod je sveden do septiku nacházejícím se na pozemku. 

 

7.6 Pasport objektu  

 

Objekt je v soukromém vlastnictví, jako první tedy proběhlo osobní setkání s majitelkou, kdy 

byla zasvěcena do pojmu pasportizace, bylo jí vysvětleno, co od ní bude požadováno a jaký to 

bude mít přínos a využití. Postoj majitelky byl kladný.  

7.6.1 Sběr dat    

Jednou z nejdůležitějších součástí procesu pasportizace je sběr dat.  

Při sběru dat bylo využito těchto zdrojů: 

 Papírová výkresová dokumentace 

- Výkres plynoinstalace (nedostačující) 

 Fyzický sběr dat na místě 
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- Pořízení fotodokumentace 

- Digitalizace objektu 

- Sběr technických a popisných informací 

 Všeobecné centrální registry 

- Geoportál ČUZK 

Jelikož získaná výkresová dokumentace neodpovídala skutečnému stavu a chyběly jí veškeré 

kóty, bylo nutné kompletní přeměření objektu a jeho následné překreslení v programu 

AutoCAD. 

7.6.2 Zvolená metodika kódování ploch 

Pro kódování ploch byla zvolena následující metodika: 

Kód: A.BB.CC.DD  

Kde:    

- A  => jednomístný alfanumerický kód, označující areál 

     Příklad:  

 A – areál Cholina 

 B – areál Senice na Hané 

- BB => dvoumístný alfanumerický kód, označující budovu v 

areálu  

Příklad: 

 B1 – hlavní budova zdravotního střediska v areálu 

 B2 – objekt garáží nacházející se v areálu 

- CC => dvoumístný alfanumerický kód, označující podlaží 

v budově 

Příklad: 

 01 – 1. nadzemní podlaží v budově 

 02 – 2. nadzemní podlaží v budově 

 91 – 1. podzemní podlaží v areálu 

- DD => dvoumístný alfanumerický kód označující místnost na 

podlaží 



45 

 

 01 – místnost č. 1  

 02 – místnost č. 2  

 

7.6.3 Postup zadávání dat do IS EFA 

Jako první jsme si zvolili v hlavním formuláři strom, kde jsme si nastavili jednotlivé skupiny. 

Skupinu stavební: areál, budova, podlaží a místnost, skupinu technologie, metrologie a 

zdravotní techniku.  

 Jako další jsme zadávali postupně data, která jsme fyzicky posbírali. U skupiny 

stavební jsme zadali nejprve areál a vyplnili potřebné údaje, poté budovy, podlaží až po 

jednotlivé místnosti. Poté jsme navzájem spárovali výkresovou dokumentaci s naplněnými 

údaji. U seznamu budov výkres situace, k seznamu podlaží se bohužel nepodařilo zajistit řez 

budovy, takže zde spárování neproběhlo a nakonec spárování místností s výkresy jednotlivých 

pater. U párování je velice důležité, aby se kódy jednotlivých místností zadaných do  IS EFA 

shodovali s kódy ve výkresové dokumentaci. Po spárování již došlo na zadávání dat do 

pasportu jednotlivých místností. Tato data byla na výběr z číselníků pasportů z databáze. 

Pokud tomu tak nebylo, data byla do číselníků doplněna přes číselník prvků a poté použita.  

 U pasportů jsme také zadávali opotřebení jednotlivých prvků v procentech. Opotřebení 

bylo určeno vlastním posudkem. Podle normované životnosti uvedené u jednotlivých prvků 

byl poté systémem vypočítán předpokládaný konec životnosti prvků.  

 Normovaná životnost jednotlivých prvků v systému byla stanovena společností EFA 

Services, s.r.o., která to konzultovala s Ing. Stanislavem Gollerem, DrSc. z ČVUT, který se 

zabývá životností stavby během životního cyklu stavby. 

 Jako další jsme již zadávali technologie a zdravotní techniku do jednotlivých skupin. 

Technologickému zařízení jsme vždy vyplnili příslušnou kartu a propojili technologii 

s výkresovou dokumentací. Zde je důležité, aby technologické zařízení nebo zdravotnická 

technika byly ve výkresech zakresleny jako blok. 

  Po dokončení těchto postupů byly provedeny výstupy do Excelu.  

 



46 

 

7.6.4 Využití provedené pasportizace 

Po dohodě s majitelkou objektu jí budou předány vytištěné výstupy pasportizace, z kterých si 

získá informace o počtu jednotlivých prvků. Využity budou zejména informace o ploše a 

druhu podlahy a počtu oken, podle kterých bude prováděno vyúčtování služeb za úklid. 

Důležité jsou také informace o technických zařízeních podléhajících povinným revizím, 

informace o plochách určených k malování. Bude předána taktéž aktualizovaná výkresová 

dokumentace. Všechny tyto výstupy povedou k provozním úsporám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

8. Závěr 
 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zrekapitulovat teoretická východiska a především 

zpracovat pasportizaci areálu zdravotního střediska v obci Cholina, s využitím CAFM 

systému EFA. Práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a části praktické.  

 

 V části teoretické jsem popsal význam pojmu Facility management, jeho historii a 

legislativu. Dále jsem přiblížil pojem pasportizace, účel pasportizace a základní druhy 

pasportů. U pasportizace je důležitá softwarová podpora, která vede k zefektivnění 

pasportizace, ulehčení a hlavně lepší přehlednosti. Byly popsány druhy systémů zabývající se 

problémem pasportizace – CAFM a CMMS systémy a doporučená metodika kódování ploch 

a technologií. Na závěr této kapitoly byl popsán CAFM systém EFA, který jsem poté využil 

v praktické části již k pasportizaci konkrétního objektu.  

 

 V části praktické jsem se soustředil již na konkrétní objekt, a to areál zdravotního 

střediska. Než jsem se dostal k samotné pasportizaci, zmínil jsem základní informace o 

objektu, jako je historie, základní údaje nebo rozdělení areálu. Proces pasportizace byl 

proveden ve třech fázích. V první fázi se jednalo o sběr dat na místě, ve druhé poté zadávání 

zjištěných dat do systému EFA a tvorba výstupů. V první části jsem narazil na problém, 

kterým byla naprosto nedostačující současná výkresová dokumentace. Došlo tedy na 

kompletní přeměření objektu pomoci laserového dálkoměru. Poté jsem posbíral potřebná data 

a pokračoval v druhé fázi. Ta spočívala v nastavení systému na konkrétní požadavky a v 

následném postupném zadávání dat. Třetí a poslední fáze byl výstup dat. Výstup dat je uveden 

v příloze v podobě tabulek Excel. Dále je v příloze uvedena mapa širších vztahů a 

fotodokumentace.  

 

 Výstupy byly také předloženy majitelce objektu. Výstupy přispějí ke kontrole nákladů 

vynaložených na úklid, malbu vnitřních ploch či při rekonstrukci objektu. 
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Podhled na budovu od východu, Zdroj: autor 

 

 
Podhled na budovu od severozápadu, Zdroj: autor 



 

 
Podhled na nádvoří, Zdroj: autor 

 

 
Budova garáže, Zdroj: autor 
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Čekárna – děti a dorost, Zdroj: autor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Tabulková část pasportu + 

ukázka jednotlivých karet místností a zařízení 

 
  



 

Prostorový pasport: 

 Sídlo 

 Budova 

 List vlastnictví (LV) 

 Informace o parcele 

 Informace o stavbě 

 Prostorový pasport budov 

 Prostorový pasport podlaží 

 Prostorový pasport místností 

 Technologický pasport – vytápění 

 Pasport plochy podlahy 

 Pasport malby 

 Pasport osvětlení 

 Karty pasportů místnosti, zdravotnické techniky a technologie 

 



 

 

Prostorový pasport – SÍDLO 

Název Zdravotní středisko 

PSČ 783 22 

Obec Cholina 

KÚ Cholina 502839 

Země ČR 

Číslo parcely 22, 115/2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prostorový pasport - AREÁL 

 

   

 

  

 

 

  

Název Zdravotní středisko 

Obec Cholina 

Číslo popisné 47 

PSČ 783 22 

Země Česká republika 

Zastavěná plocha [m²] 336,56 

Obestavěný prostor 

[m³] 
1914,94 

Počet nadzemních 

podlaží 
2 

Počet podzemních 

podlaží 
1 

Rok výstavby 1775 

Vlastník MUDr. Božena Krčová 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSTOROVÝ PASPORT  BUDOV 

 

Kód 
objektu 

Název 
Odpověd
ná osoba 

Id 
Zastavěná 

plocha (m2) 

Obestavěný 
prostor 

(m3) 

Výška 
(m) 

Nadzemních 
podlaží 

Podzemní
ch podlaží 

Podlaží 
celkem 

Parcelní 
číslo 

Katastr - 
obec číslo 

Katastr - 
obec název 

Katastr - 
číslo 

popisné 

B1 Zdravotní středisko Krčová 220621 294,7 1 800,00 6,5 2 1 3 st. 22 502839 Cholina 47 

B2 Garáž Krčová 220663 42,56 114,94 2,7 1 0 1 st. 22 502839 Cholina 47 

 

PROSTOROVÝ PASPORT PODLAŽÍ 

 

Legenda Název 
Užitná plocha 

(m2) 
Celková plocha 

(m2) 
Počet 

místností 
Světlá výška 

(cm) 
Název úplný Podřízení 

Zdr_Střed 1NP 207,34 294,7 21 3 400,00 A Zdravotní středisko - Cholina \ B1 Zdravotní středisko \ Zdr_Střed 1NP 22 

Zdr_Střed 2NP 152,33 203,1 13 2 900,00 A Zdravotní středisko - Cholina \ B1 Zdravotní středisko \ Zdr_Střed 2NP 14 

Zdr_Střed 1PP 49,25 49,25 2 1 700,00 A Zdravotní středisko - Cholina \ B1 Zdravotní středisko \ Zdr_Střed 1PP 2 

Garáž 1NP 33,23 42,57 3 2 500,00 A Zdravotní středisko - Cholina \ B2 Garáž \ 1NP Garáž 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSTOROVÝ PASPORT MÍSTNOSTÍ 

 

Kód 
místnosti 

Id Název 
Plocha 

podlahy 
(m2) 

Světlá 
výška 
(m) 

Objem 
(m3) 

Plocha 
zdí 

(m2) 

Plocha 
stropu 
(m2) 

Plocha 
celkem 

(m2) 
Nájemce Poznámky 

Stavební 
kód 

A.B1.01.01 220625 Chodba 23,3 3,3 76,89 91,41 23,3 114,7   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.01 

A.B1.01.02 220626 Sklad 14,7 3,4 49,98 50 14,7 64,7   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.02 

A.B1.01.03 220627 Masáže 15,5 3,4 52,7 57,8 15,5 73,3   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.03 

A.B1.01.04 220628 Ordinace 7,36 3,4 25,02 37,06 7,36 44,42   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.04 

A.B1.01.05 220629 Předsíň 3,6 3,4 12,24 31,28 3,6 34,88   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.05 

A.B1.01.06 220630 Ordinace 11 3,4 37,4 49,6 11 60,6   Plocha stěn bez odečtění otvorů 1.06 

A.B1.01.07 220631 Ordinace 25,5 3,4 86,7 69,36 25,5 94,86   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.07 

A.B1.01.08 220632 Ordinace - děti a dorost 23,9 3,4 81,26 67,66 23,9 91,56 J. Hufová MUDr Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.08 

A.B1.01.09 220633 Čekárna - děti a dorost 23,55 3,4 80,07 90,78 23,55 114,3 J. Hufová MUDr Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.09 

A.B1.01.10 220634 Předsíň 3,6 3,4 12,24 28,56 3,6 32,16 J. Hufová MUDr Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.10 

A.B1.01.11 220635 Kotelna 10,78 3,4 36,65 49,64 10,78 60,42   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.11 

A.B1.01.12 220636 Sklad léků 5,84 3,4 19,86 35,36 5,84 41,2   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.12 

A.B1.01.13 220637 Čekárna 18,15 3,4 61,71 62,05 18,15 80,2   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.13 

A.B1.01.14 220638 WC - zaměstnanci 2,38 3,4 8,09 25,23 2,38 27,61   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.14 

A.B1.01.15 220639 WC ženy 1,76 3,4 5,98 21,42 1,76 23,18   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.15 

A.B1.01.16 220640 WC muži 0,77 3,4 2,62 12,24 0,77 13,01   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.16 

A.B1.01.17 220641 Úklidová místnost 0,77 3,4 2,62 12,24 0,77 13,01   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.17 

A.B1.01.18 220642 Sprcha 1,21 3,4 4,11 14,96 1,21 16,17   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.18 

A.B1.01.19 220643 Sklad 5,93 3,4 20,16 34 5,93 39,93   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.19 

A.B1.01.20 220644 Chodba 3,55 3,4 12,07 27,2 3,55 30,75   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.20 

A.B1.01.21 220645 Schodiště 7,63 3,6 27,47 54,4 7,63 62,03   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.21 

A.B1.01.22 220646 
Schodišťový prostor - 
sklep 0 0 0 0 0 0   

Rozměry + pasport se nachází v 
místnosti A.B1.91.01 1.22 

 



 

Kód 
místnosti 

Id Název 
Plocha 

podlahy 
(m2) 

Světlá 
výška 
(m) 

Objem 
(m3) 

Plocha 
zdí 

(m2) 

Ploch
a 

stropu 
(m2) 

Plocha 
celkem 

(m2) 
Nájemce Poznámky 

Staveb
ní kód 

A.B1.02.01 220647 Schodišťový prostor 0 0 0 0 0 0   
Rozměry + pasport se nachází v 
místnosti A.B1.91.01 2.01 

A.B1.02.02 220648 Ordinace zubního lékaře 29,5 2,9 85,55 67,28 29,5 96,78 Koupilová I. MUDr Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.02 

A.B1.02.03 220649 Čekárna zubního lékaře 10,67 2,9 30,94 39,67 10,67 50,34 Koupilová I. MUDr Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.03 

A.B1.02.04 220650 Chodba 4,96 2,9 14,38 27,26 4,96 32,22   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.04 

A.B1.02.05 220651 Předsíň 4,98 2,9 14,44 30,45 4,98 35,43   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.05 

A.B1.02.06 220652 Kuchyň 15,14 2,9 43,91 47,56 15,14 62,7   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.06 

A.B1.02.07 220653 Předsíň 2,43 2,9 7,05 22,91 2,43 25,34   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.07 

A.B1.02.08 220654 Pokoj 22,3 2,9 64,67 54,8 22,3 77,1   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.08 

A.B1.02.09 220655 Ložnice 25,7 2,9 74,53 60,32 25,7 86,02   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.09 

A.B1.02.10 220656 Koupelna 3,49 2,9 10,12 22,13 3,49 25,62   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.10 

A.B1.02.11 220657 WC 1,24 2,9 3,6 13,78 1,24 15,02   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.11 

A.B1.02.12 220658 Spíž 3,67 2,9 10,64 22,56 3,67 26,23   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.12 

A.B1.02.13 220659 Pokoj 11,21 2,9 32,51 38,86 11,21 50,07   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.13 

A.B1.02.14 220660 Sklad 8,76 2,9 25,4 40,02 8,76 48,78   Plocha stěn bez odečtení otvorů 2.14 

A.B1.91.01 220661 Schodiště 3,65 1,7 6,21 15,03 3,65 18,68   Plocha stěn bez odečtění otvorů 0.01 

A.B1.91.02 220662 Sklep 45,6 1,7 77,52 76,84 45,6 122,4   Plocha stěn bez odečtění otvorů 0.02 

A.B2.01.01 220665 Garáž 17,67 2,5 44,18 44 17,67 61,67   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.01 

A.B2.01.02 220666 Sklad 8,96 2,5 22,4 34,5 8,96 43,46   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.02 

A.B2.01.03 220667 Sklad dříví 6,6 2,5 16,5 26,75 6,6 33,35   Plocha stěn bez odečtení otvorů 1.03 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECHNOLOGICKÝ PASPORT - VYTÁPĚNÍ 

 

Popis Prvek pasportu 
Mno
žství 

Jedn
otka 

Norm.život
nost (roky) 

Aktuální 
opotřeb
ení (%) 

Životnost 
do 

Objekt.Kod
Objektu 

Objekt.Nazev 

VYT.AK.01 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 2 ks 30     A.B1.01.03 Masáže 

VYT.AK.02 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 1 ks 30     A.B1.01.04 Ordinace 

VYT.AK.03 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 1 ks 30     A.B1.01.06 Ordinace 

VYT.AK.04 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 1 ks 30     A.B1.01.07 Ordinace 

VYT.AK.05 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 1 ks 30     A.B1.01.08 
Ordinace - děti a 
dorost 

VYT.AK.06 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 2 ks 30     A.B1.01.09 
Čekárna - děti a 
dorost 

VYT.AK.07 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 1 ks 30     A.B1.01.10 Předsíň 

VYT.AK.08 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ akumulační kamna elektrická 1 ks 30     A.B1.01.13 Čekárna 

VYT.T.01 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ _radiátor ocelový 2 ks 30 20 31.5.2037 A.B1.02.02 
Ordinace zubního 
lékaře 

VYT.T.02 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ _radiátor ocelový 1 ks 30 20 31.5.2037 A.B1.02.03 
Čekárna zubního 
lékaře 

VYT.T.03 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ _radiátor ocelový 2 ks 30 20 31.5.2037 A.B1.02.06 Kuchyň 

VYT.T.04 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ _radiátor ocelový 2 ks 30 20 31.5.2037 A.B1.02.08 Pokoj 

VYT.T.05 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ _radiátor ocelový 2 ks 30 20 31.5.2037 A.B1.02.09 Ložnice 

VYT.T.06 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ _radiátor ocelový 1 ks 30 60 31.5.2025 A.B1.02.10 Koupelna 

VYT.T.07 05 vytápění \ 01 topná tělesa \ _radiátor ocelový 1 ks 30 20 31.5.2037 A.B1.02.13 Pokoj 

VYT.KP.01 05 vytápění \ kotel plynový 1 ks 30 20 31.5.2037 A.B1.02.14 Sklad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASPORT PODLAHY 

 

Prvek pasportu 
Množst

ví 
Jedno

tka 
Norm.životnost 

(roky) 

Aktuální 
opotřebení 

(%) 

Životnost 
do 

Objekt.KodObjektu Objekt.Nazev 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 23,3 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.01 Chodba 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 14,7 m2 20 20 31.5.2029 A.B1.01.02 Sklad 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 15,5 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.03 Masáže 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 7,36 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.04 Ordinace 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 7,36 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.05 Předsíň 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 11 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.06 Ordinace 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 25,5 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.07 Ordinace 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 23,9 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.08 Ordinace - děti a dorost 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 23,55 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.09 Čekárna - děti a dorost 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 3,6 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.10 Předsíň 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _betonový potěr 70,78 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.11 Kotelna 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 5,84 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.12 Sklad léků 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 18,15 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.13 Čekárna 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 2,38 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.14 WC - zaměstnanci 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 1,76 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.15 WC ženy 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 1,76 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.16 WC muži 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 1,76 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.17 Úklidová místnost 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 1,76 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.18 Sprcha 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 5,93 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.19 Sklad 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 3,55 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.01.20 Chodba 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 23,55 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.01.21 Schodiště 

 

 



 

Prvek pasportu 
Množst

ví 
Jedno

tka 
Norm.životnost 

(roky) 

Aktuální 
opotřebení 

(%) 

Životnost 
do 

Objekt.KodObjek
tu 

Objekt.Nazev 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 29,5 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.02.02 Ordinace zubního lékaře 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 10,67 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.02.03 Čekárna zubního lékaře 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _PVC 4,96 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.02.04 Chodba 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _koberec 4,98 m2 5 50 30.11.2015 A.B1.02.05 Předsíň 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _plovoucí podlaha 15,4 m2 20 50 31.5.2023 A.B1.02.06 Kuchyň 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _koberec 2,43 m2 5 20 31.5.2017 A.B1.02.07 Předsíň 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _parkety 22,3 m2 30 80 31.5.2019 A.B1.02.08 Pokoj 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _parkety 25,7 m2 30 70 31.5.2022 A.B1.02.09 Ložnice 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 1,75 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.02.10 Koupelna 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 1,24 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.02.11 WC 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _dlažba keramická 3,67 m2 50 50 31.5.2038 A.B1.02.12 Spíž 

02 povrchy \ 01 podlaha \ _koberec 11,21 m2 5 50 30.11.2015 A.B1.02.13 Pokoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASPORT MALBY 

 

Prvek pasportu Množství Jednotka 
Norm.životnost 

(roky) 

Aktuální 
opotřebení 

(%) 

Životnost 
do 

Objekt.KodObjektu Objekt.Nazev 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 92,3 m2 5 42 30.4.2016 A.B1.01.01 Chodba 

02 povrchy \ 02 zdi \ olejový nátěr 26,9 m2 15 31 30.9.2023 A.B1.01.01 Chodba 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 64,3 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.02 Sklad 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 65,3 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.03 Masáže 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 40 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.04 Ordinace 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 30,23 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.05 Předsíň 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 53,1 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.06 Ordinace 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 85,1 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.07 Ordinace 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 79,8 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.08 Ordinace - děti a dorost 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 99,9 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.09 Čekárna - děti a dorost 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 27,52 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.10 Předsíň 

 02 povrchy \ 02 zdi \ malba 59,24 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.11 Kotelna 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 39,6 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.12 Sklad léků 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 72 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.13 Čekárna 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 18 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.14 WC - zaměstnanci 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 13,53 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.15 WC ženy 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 7,92 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.16 WC muži 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 7,92 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.17 Úklidová místnost 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 9,8 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.18 Sprcha 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 38,3 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.19 Sklad 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 22,75 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.20 Chodba 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 26,4 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.01.21 Schodiště 

02 povrchy \ 02 zdi \ olejový nátěr 16,5 m2 15 50 30.11.2020 A.B1.01.21 Schodiště 

 



 

Prvek pasportu Množství 
Jednotk

a 
Norm.životnos

t (roky) 

Aktuální 
opotřebení 

(%) 

Životnost 
do 

Objekt.KodObjekt
u 

Objekt.Nazev 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 87,5 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.02 Ordinace zubního lékaře 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 43,96 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.03 Čekárna zubního lékaře 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 23,6 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.04 Chodba 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 28,7 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.05 Předsíň 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 54,54 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.06 Kuchyň 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 19,43 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.07 Předsíň 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 69,35 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.08 Pokoj 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 78,42 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.09 Ložnice 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 15,3 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.10 Koupelna 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 8,5 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.11 WC 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 25,1 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.12 Spíž 

02 povrchy \ 02 zdi \ malba 45,7 m2 5 40 31.5.2016 A.B1.02.13 Pokoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASPORT OSVĚTLĚNÍ 

 

Popis Prvek pasportu Množství Jednotka 
Norm.živ
otnost(ro

ky) 

Aktuální 
opotřebení 

(%) 

Životnost 
do 

Objekt.Kod
Objektu 

Objekt.Nazev 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.01 Chodba 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.03 Masáže 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.04 Ordinace 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.05 Předsíň 

  
03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo zářivkové \ počet 
zářivek 2 ks       A.B1.01.06 Ordinace 

  
03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo zářivkové \ počet 
zářivek 4 ks       A.B1.01.07 Ordinace 

  
03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo zářivkové \ počet 
zářivek 2 ks       A.B1.01.08 

Ordinace - děti a 
dorost 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 2 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.09 
Čekárna - děti a 
dorost 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.10 Předsíň 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.11 Kotelna 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.12 Sklad léků 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 2 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.13 Čekárna 

Nástěnné 03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.14 WC - zaměstnanci 

Nástěnné 03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.15 WC ženy 

Nástěnné 03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.16 WC muži 

Nástěnné 03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.17 Úklidová místnost 

Nástěnné 03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.18 Sprcha 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.19 Sklad 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.20 Chodba 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.01.21 Schodiště 

 

 



 

 

Popis Prvek pasportu 
Množst

ví 
Jednotka 

Norm.živ
otnost(ro

ky) 

Aktuální 
opotřebení 

(%) 

Životnost 
do 

Objekt.Kod
Objektu 

Objekt.Nazev 

  
03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo zářivkové \ počet 
zářivek 2 ks       A.B1.02.02 

Ordinace zubního 
lékaře 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.03 
Čekárna zubního 
lékaře 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.04 Chodba 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.05 Předsíň 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.06 Kuchyň 

  
03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové \ počet 
žárovek 6 ks       A.B1.02.06 Kuchyň 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.07 Předsíň 

  
03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové \ počet 
žárovek 6 ks       A.B1.02.08 Pokoj 

  
03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové \ počet 
žárovek 6 ks       A.B1.02.09 Ložnice 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.10 Koupelna 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.11 WC 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.12 Spíž 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B1.02.13 Pokoj 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 60 31.5.2021 A.B1.91.02 Sklep 

  03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 60 31.5.2021 A.B2.01.01 Garáž 

nástěnné 03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 2 ks 20 60 31.5.2021 A.B2.01.02 Sklad 

nástěnné 03 elektroinstalace \ 01 osvětlení \ svítidlo žárovkové 1 ks 20 50 31.5.2023 A.B2.01.03 Sklad dříví 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA PASPORTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY S NÁVAZNOSTÍ NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI 

 

 
 

 

 



 

KARTA PASPORTU MÍSTNOSTI S NÁVAZNOSTÍ NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI 

 

 
 

 

 



 

KARTA PASPORTU TECHNOLOGIE S NÁVAZNOSTÍ NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI 

 

 


