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Cílem této bakalářské práce je představit vybrané softwary a informační systémy podporující 

činnosti facility managementu, popsat jejich princip, funkce a určit, pro správu kterých typů 

budov jsou vhodné z hlediska využití grafických prostředí i ekonomické náročnosti. 

Teoretická část práce shrnuje poznatky o CAFM systémech, metodice projektování pomocí 

informačního modelu budovy a využití geografických informačních systémů. Praktická část 

nabízí ukázky vybraných CAFM systémů pracujících s různými druhy grafických prostředí a 

jejich vzájemné porovnání. Pro názorné srovnávání funkcí vybraných softwarů byla praktická 

část zpracována na budově tenisového klubu v Havířově - Šumbarku. 
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graphical environment and financial aspect. Theoretical part summarizes knowledges about 
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1. Úvod 

 

V důsledku příchodu ekonomické krize, která se v České republice projevila v listopadu roku 

2008, se organizace začaly zaměřovat na snižování svých nákladů. Tato nepříznivá situace 

poskytla prostor pro zavedení nových úsporných opatření. [13] 

 Jednou z oblastí, kde lze dosáhnout značných úspor, jsou podpůrné služby. Jedná se o 

procesy, které ekonomicky a provozně zefektivňují činnosti spojené s chodem firmy a 

umožňují zaměřit se na hlavní předmět podnikání, tzv. core business. Řízením podpůrných 

procesů se zabývá obor facility management.  

 Je nutno dodat, že facility management se u nás rozvíjel již před ekonomickou krizí, a 

to díky příchodu zahraničních firem na český trh. Tento obor se začal vyvíjet v 70. letech 

minulého století v USA a v 90. letech ve vyspělých evropských zemích. V roce 2000 se stala 

Česká republika jako první postkomunistická země členem mezinárodní asociace profesních 

facility managerů IFMA (International Facility Management Association). 

 V současnosti se již žádná organizace neobejde bez využívání informačních a 

komunikačních technologií (ICT) a ani facility manageři nejsou výjimkou. Facility 

management je založen na znalosti informací o spravovaném objektu vyplývajících 

z dostatečného množství relevantních dat. Tato data by nebylo možné díky jejich velkému 

množství efektivně získávat, třídit a vyhodnocovat bez výpočetní techniky. Proto by měli být 

součásti podnikových ICT i modulární softwary zaměřené na plánování a řízení podpůrných 

procesů propojených s grafickým prostředím – CAFM systémy. Skutečnost je ale jiná a 

CAFM v podnikových ICT často chybí nebo jsou nahrazeny dílčími na sobě nezávislými 

softwary.  

 Tato bakalářská práce se zabývá CAFM systémy a s nimi souvisejícími tématy. 

Teoretická část práce se věnuje seznámení s oborem facility management a celopodnikovými 

informačními systémy, druhům dat, jejich převodům a vyhodnocení, CAFM systémům, 

metodice projektování pomocí informačního modelu budovy a využití geografických 

informačních systémů. 

 Praktická část nabízí ukázky vybraných CAFM systémů pracujících s různými druhy 

grafických prostředí – archifm.net (BIM), pit-FM (CAD), ArcGIS (GIS). Tato část obsahuje 
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ukázky funkcí jednotlivých softwarů, popis modulů, práci s daty, vytváření analýz a výstupů, 

hodnocení intuitivnosti ovládání a uživatelského prostředí. Pro názorné srovnávání funkcí 

vybraných softwarů byla praktická část zpracována na budově tenisového klubu v Havířově - 

Šumbarku. 

Cílem této bakalářské práce je představit vybrané softwary a informační systémy 

podporující činnosti facility managementu, popsat jejich princip, funkce a určit, pro správu 

kterých typů budov jsou tyto SW vhodné z hlediska použití grafických prostředí i ekonomické 

náročnosti. 



13 

2. Facility management a softwarová podpora 

 

Obecné pojednání o facility managementu je obsahem přílohy č.1.  

 

2.1 Softwarová podpora FM 

 

„Požadavky klienta na informace a komunikace jsou uspokojovány službami, které zajišťují 

informační a komunikační technologie (ICT). Příklady služeb, které odpovídají těmto 

potřebám jsou: 

– provoz datových a telefonních sítí, 

– datová střediska, hosting a provoz serverů, 

– správa a podpora PC, 

– IT bezpečnost a ochrana, 

– IT a telefonní spojení a přepojování, 

– a mnoho dalších.“ [7] 

 „Každý moderní podnik disponuje celou škálou různých informačních systémů. 

Systémy pro plánování a řízení podpůrných procesů (CAFM – computer aided facility 

management), pokud ve skupině celopodnikových informačních systémů vůbec figurují, 

bývají často nedoceňovanými systémy. Přitom právě CAFM systém patří mezi tři klíčové 

systémy a oprávněně by jeho postavení měla být, zejména ve výrobních podnicích, 

přisuzována výrazně vyšší pozornost a vážnost.“ [29] 

IS podniků se mohou skládat z těchto softwarových nástrojů: 

– ERP – Plánování podnikových zdrojů 

– MES – Řízení efektivnosti výrobních operací 

– CRM – Řízení vztahů se zákazníky 

– SCADA – Dispečerské řízení a sběr dat v průmyslových podnicích 

– DMS – Správa dokumentů 

– MIS – Manažerský informační systém 

– SCM – Řízení dodavatelského řetězce 
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Obr. 1 - Postavení CAFM v celopodnikových IS [29] 

Dalším typem informačního systému je CMMS – systém řízení a plánování údržby. 

Tento IS je jako plně obsažen v systémech CAFM, stejně jako mnoho dalších modulů, které 

jsou popsány v kapitole 4.   
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3. Data a informace 

 

Počítačové programy pracují s daty a informacemi. Vysvětlení těchto dvou pojmů 

v souvislosti s použitím v oblasti výpočetní techniky je uvedeno v následujících slovníkových 

výkladech: 

– Data = údaje; vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možné přenášet 

nebo zpracovat. [28] 

– Informace = poznatek sdílený komunikací (sdělitelná znalost či fakta); snižuje nejistotu. 

[28] 

  Problematika převodů prostorových dat je řešena v příloze číslo 2. Prostorová data 

jsou zásadní pro využívání GIS aplikací – viz. kapitola č. 6.  

 

3.1 Data 

  

Pro přiblížení pojmu data jsou zde uvedeny dvě z mnoha definic: 

• Data jsou jen potenciální informace, které na informace zhodnocuje až informační proces. 

Proto např. bezchybně a včas doručená zpráva nemusí mít pro řídícího pracovníka 

informační charakter. [6] 

• Data představují odraz jevů, procesů a vlastností, které existují a probíhají v části reálného 

světa, kterou odrážejí. Jsou vyjádřením skutečnosti a myšlenek v předepsané podobě tak, 

aby je bylo možné přenášet a zpracovávat. [6] 

 

3.1.1 Pojmy 

Při práci s daty je nutná orientace v těchto pojmech: 

Datová položka – je základní, informačně nedělitelná jednotka 

Datová věta – sdružuje datové položky do jednotlivých celků 

Datový soubor – množina datových vět 

Datová základna – množina datových souborů 

Databáze – tvoří ji data, která slouží více aplikacím, je v nich minimalizována redundance dat 

(opakované, nadbytečné) a existuje vhodně centralizovaná správa těchto dat 
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Systém řízení báze dat – soustava programů, která umožňuje organizování dat, jejich efektivní 

správu, centrální popis  a zajišťuje přístup k datům z různých aplikací.  

Datový sklad – informační technologie umožňující uložení velkého objemu dat, a to 

v definovaných časových řezech.  

Databanka – má obdobný význam jako datová základna, vystihuje však i vnitřní strukturu dat 

a vazby mezi datovými objekty 

Metasystém – označuje systém, který popisuje, resp. modeluje jiný systém [6] 

 

3.1.2 Data ve FM 

Při řízení podpůrných procesů je zapotřebí znát co nejvíce dat o spravovaném objektu. Může 

se jednat například o data získaná při pasportizaci objektu, data o spotřebě energií, vody, 

plynu, doklady o provedení revizí nebo projektovou dokumentaci. Data mohou být 

zaznamenána dvěma způsoby: 

• na papíře – v některých případech již neefektivní, ale stále používaný způsob 

zaznamenávání dat. V případě pasportu bytů nebo jiných velkých počtů stavebních 

objektů zaznamenaných na papírovém formuláři, jsou data velmi těžko zpracovatelná. 

Dokumenty se ukládají do složek, šanonů a archivačních krabic. [6] 

• elektronicky  

 - textový záznam – text zapsaný v textovém editoru 

- tabulkový záznam – strukturovaná data 

- databázový záznam – hierarchicky tříděná strukturovaná data s vazbami mezi sebou 

- grafický záznam – výkresová dokumentace, fotografie, mapy… [6] 

  V dnešní době jsou preferována elektronická data, která při pravidelném zálohování 

nemohou být ztracena jako papírové záznamy. Skenování papírových záznamů zabraňuje 

ztrátě dat a při nahrání do počítačových systémů je navíc významnou mírou usnadněno jejich 

vyhledávání a poskytování. 

 

Obr. 2 - Ukázka papírového formuláře [4] 
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 Před pořízením dat je vhodné dopředu promyslet způsob jejich zaznamenání a 

následného zpracování. Při použití textových editorů s daty nejsme dále schopni pracovat a 

vyhodnocovat je.  

 

Obr. 3 - Ukázka textového editoru [6] 

Naopak je tomu při využití tabulkových editorů. Ovšem i u nich je možno navrhnout 

tabulku nevhodnou pro další využití. V dolní polovině obrázku číslo 4 můžeme vidět tabulku 

vytvořenou v MS Excel, ve které nelze filtrovat data a získávat tak informace. Tato tabulka 

však není zcela nepoužitelná – její zpracování by mohlo být řešeno činností programátora. 

Tento způsob je však časově a finančně náročný. V horní části obrázku je zobrazena správně 

strukturovaná tabulka plně sloužící účelu, pro který byla vytvořena (pasport mateřských škol).    

 

 

Obr. 4 - Rozdíl mezi správně a chybně sestaveným tabulkovým editorem [6, autor, upraveno] 
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Údaje do databázového záznamu je možno exportovat z tabulkových editorů nebo 

přímo zadávat prostřednictvím softwarového programu.  

 

Obr. 5 - Příklad databáze [Zdroj: autor] 

  Grafický záznam nejčastěji zobrazuje projektovou dokumentaci ve standardních 

formátech CAD nebo GIS. Dalším typem grafických záznamů můžou být například fotografie 

částí objektu, jejich aktuálního stavu, poruch atd.  

 

Obr. 6 - Příklad grafického záznamu [Zdroj: autor] 

 Podle funkce data dělíme na statická, dynamická a výstupní: 

• Statická (evidenční) data se v čase nemění. „Jedná se hlavně o pasportizační data 

stavebních objektů, technických zařízení budov, technologií výroby, a ostatního 

technického vybavení, parcel a pozemků, ostatního zařízení a vybavení budov 

(inventáře), prvků klíčového a odpadového hospodářství, zdravotní techniky, ICT, dat 

osob a personálních subjektů.“ [2] 
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• Dynamická (procesní a nákladová) data jsou proměnlivá v čase. „Patří sem data o 

jednotlivých činnostech, procesech, službách, spotřebě energií, stěhování, zápůjčkách, 

ujetých kilometrech atd.“ [2] 

• Výstupní a informační data vznikají na základě zpracování statických a dynamických 

dat ve formě sestav, reportů, analýz a ostatních dat informačního charakteru. [2] 

Činnost facility managementu závisí na znalosti dat a informací, které často nejsou 

v daném okamžiku k dispozici. Lze je vyhledat pomocí několika informačních zdrojů: 

- Elektronická výkresová dokumentace (plochy, legendy, standard CAD, GIS i 

vektorové výkresy), 

- Digitalizace papírové výkresové dokumentace (u starších objektů), 

- Fyzický sběr dat na místě (při absenci výkresové dokumentace, následné vytvoření 

stavební dokumentace), 

- Dodavatelé projekčních služeb, 

- Dodavatelé stavby (dokumentace skutečného provedení stavby),  

- Dodavatelé technických zařízení a technologií, 

- Dodavatelé servisních služeb, 

- Všeobecné centrální registry – katastr nemovitostí, územně identifikační registr adres, 

registr ekonomických objektů, registr silnic a další. [6] 

 

3.2 Informace 

 

Výsledkem zpracování dat jsou informace. Získáním informací zvyšujeme svou úroveň 

znalosti. [12] Spolehlivá informace musí vycházet z dostatečného množství kvalitních údajů.   

Na obrázku č. 7 jsou zobrazeny datové položky – délka, šířka a výška místnosti. 

Interpretací těchto dat získáme konkrétní informaci, např.: místnost lze užívat jako šatnu pro 

20 osob. 

 

Obr. 7 - Příklad interpretace informace na základě dat [Zdroj: autor] 
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4. CAFM 

 

CAFM systémy poskytují nástroje pro všeobecné známé procesy facility managementu. 

Pokud zaštiťují pouze vybrané procesy, nemůžeme o nich hovořit jako o systémech CAFM. 

Dále musí být schopny propojit databázi s grafickým prostředím ve standardu CAD nebo GIS. 

[2] Novým světovým trendem je metodika projektování pomocí informačního modelu budovy 

(kapitola 5), který také může sloužit jako grafické prostředí pro CAFM systém.  

CAFM systémy usnadňují provoz a rozhodování v jednotlivých úrovních řízení 

facility managementu: 

 

Obr. 9 - Působení CAFM v úrovních řízení facility managementu [12] 

 

 

4.1 Vývoj 

 

Správci objektů a majetku, provozovatelé budov a areálů, vedoucí údržby a provozu 

technologií začali využívat výpočetní techniku pro usnadnění své práce. Ze začátku se jednalo 

pouze o jednostranně zaměřené aplikace, tabulkové editory a emaily, později se začaly vyvíjet 

dílčí programy. Informace však nemohly být mezi jednotlivými aplikacemi sdíleny, stejně tak 

se nedostávaly mezi všechny zainteresované osoby. Neexistovala možnost aplikace propojit 
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s dalšími systémy, s daty pracovat a vytvářet výstupy, tvořila se duplicitní data. Personál 

musel být školen na různé druhy softwarů. [12] 

 Snahou o eliminaci těchto negativních jevů se začalo hledat komplexní řešení, které 

vyústilo ve vznik CAFM systémů. CAFM systémy se začaly zařazovat mezi celopodnikové 

informační systémy.   

 

4.2 Výběr a implementace SW 

 

Výběr správného softwaru je podmínkou pro efektivní řízení facility managementu. Před 

koupí je třeba si promyslet oblasti působení facility managera při správě budovy. Toto 

rozhodování je usnadněno vlastnostmi CAFM systémů – modulárností. Zákazník si může 

zakoupit pouze ty moduly, které potřebuje a v budoucnosti může kdykoliv systém rozšířit. 

Nasazení systému závisí také na požadovaných parametrech výpočetní techniky pro instalaci 

SW a nadstavbových aplikací. Důležitým kritériem výběru je samozřejmě ekonomické 

hledisko. 

 Po fázi rozhodnutí o pořízení CAFM systému do podnikového informačního systému 

nastává fáze implementace. V této fázi probíhá sběr dat, které mohou být v nevhodném 

formátu anebo nejsou k dispozici. Opomenuto nesmí být zajištění aktualizace dat. Zákazník 

může požadovat přizpůsobení systému pro své potřeby, například vlastní definované reporty, 

analýzy, žádanky atd. Customizace ovšem přináší zvýšení finančních nákladů. Dalším 

krokem je školení personálu, který bude systém obsluhovat. [12] 

 

4.3 Moduly 

 

Následující výčet modulů je pouze informativní a v konkrétních CAFM řešeních se může lišit. 

Každý modul disponuje různými funkcemi, má vazby na ostatní moduly, je schopen 

generovat výstupy a informace a v neposlední řadě může být propojen s nadstavbovými 

řešeními – grafickou prezentací, inventarizačními systémy, systémem GPS, auditním SW, 

systémem elektronického uzamykání, vzdálenými měřiči, mobilními zařízeními, 

ekonomickými SW, celopodnikovými IS a dalšími. [6] 
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Moduly pokrývající obecné oblasti působnosti facility managementu: 

- Prostorový pasport, 

- Stavební pasport, 

- Technický pasport, 

- Rozvody a inženýrské sítě, 

- Vozový park, 

- Informační a komunikační technologie, 

- Klíče a karty, 

- Měřiče/média, 

- Periodické činnosti, 

- Zakázky a úkoly, 

- Projekty, 

- Plánování – rozpočnictví, 

- Smlouvy/nájemní vztahy, 

- Rozúčtování nákladů, 

- Úklidové služby, 

- Energie, 

- Akce a události, 

- Krizové řízení a bezpečnost, 

- Sklady a zásobování, 

- Subjekty, 

- Odpadové hospodářství, 

- Využití ploch/stěhování, 

- Knihovnické služby, 

- Spisová a archivační činnost. [6]

 

4.4 Grafické prostředí 

 

Jednou z nadstaveb CAFM modulů je grafická prezentace, obvykle ve standardu CAD nebo 

GIS. Propojení umožňuje získávat data přímo z výkresové dokumentace. Interaktivní vazba 

mezi databází CAFM a grafickým prostředím umožňuje měnit parametry v obou systémech a 

při následné synchronizaci dat se automaticky projeví změny v druhém systému.  

 Propojení CAFM systémů s informačním modelem budovy není v naší zemi zatím 

rozšířené. Spolu se zvyšováním zájmu o používání BIM technologie se však přichází na 

výhody, které informační model facility managementu přináší. Vzorem mohou být zahraniční 

zkušenosti vyspělých států.  

 

4.5 Formy poskytování SW 

 

Podle způsobu poskytování se SW rozdělují na: 

- Krabicové SW, 

- On-premise SW, 

- Poskytování SW jako služby pomocí Cloud Computing. [3] 
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Jednotlivé druhy SW se navzájem liší pořizovací cenou, možností rozvoje, 

aktualizace, způsobem používání a ovládání, designovým zpracováním a v mnoha dalších 

aspektech. [3] 

 

4.5.1 Krabicové SW 

Jedná se o softwarový produkt balený v krabici, která obsahuje hmotná média (CD), licenční 

ujednání a další dokumentaci. PC musí splňovat systémové požadavky pro instalaci 

softwarového produktu. [3] 

 

4.5.2 On-premise SW 

Právo na užívání SW (licenci) si zákazník kupuje s příslušným počtem uživatelů na základě 

smlouvy. Zákazník zpravidla požaduje spolupráci dodavatele při implementaci SW do 

provozu. [3] 

 

4.5.3 Cloud Computing 

Poskytování SW je formou Cloud Computing s distribučním modelem SaaS (Software as a 

Service). Aplikace je licencována jako služba pronajímaná uživateli. Uživatelé si tedy kupují 

přístup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. Práce s programem probíhá na webovém rozhraní. 

[3] 

 

4.6 Přehled CAFM systémů na českém trhu 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny CAFM systémy působící na českém trhu a jeden 

zahraniční systém, který se pro český trh připravuje.  

  Všichni dodavatelé mají dlouholeté zkušenosti z oblasti facility managementu a jejich 

softwarová řešení se neustále vyvíjí a přizpůsobují novým trendům. Poskytují původní česká 

řešení i zahraniční řešení lokalizované pro český trh, které jsou ověřeny zahraniční praxí. 

Podrobnější informace lze nalézt na uvedených webových stránkách.  
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PRODUKT DODAVATEL PŮVOD 
GRAFICKÉ 
PROSTŘEDÍ 

KONTAKT 

AFM Alstanet, s.r.o. 
Původní 
české řešení 

CAD www.alstanet.cz 

AMI HSI, spol. s r.o.  
Původní 
české řešení 

GIS www.hsi.cz 

Archibus IKA DATA, spol. s r.o. 
Zahraniční 
řešení - 
čeština 

CAD/GIS www.ikagroup.cz 

Archifm.net vintoCON Kft. 
Zahraniční 
řešení - 
angličtina 

BIM/GIS www.vintocon.com 

EFA EFA services s.r.o. 
Původní 
české řešení 

CAD www.efaservices.cz 

FaMa+ TESCO SW a.s. 
Původní 
české řešení 

CAD www.tescosw.cz 

FM@Web CAD Studio a.s. 
Původní 
české řešení 

GIS/CAD www.cadstudio.cz 

GTFacility ASP a.s. 
Původní 
české řešení 

CAD www.aspas.eu 

Chastia FM CHASTIA s.r.o. 
Původní 
slovenské 
řešení 

CAD/GIS www.chastia.com 

pit-FM pit Software, s.r.o. 
Zahraniční 
řešení - 
čeština 

CAD/GIS www.pitsoftware.cz 

Tab.1 - Přehled poskytovatelů CAFM systémů v ČR [4, 6, upraveno] 
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5. BIM 

 

Vývoj informačních technologií se zásadním způsobem projevuje v projekční činnosti. 

Časově náročné rýsování výkresů na prknech bylo nahrazeno CAD systémy zpracovávající 

projektovou dokumentaci ve 2D (a následně ve 3D). Dokumentace ovšem zobrazuje budovu 

jako souhrn výkresů bez vzájemné provázanosti. Tento nedostatek řeší projektování pomocí 

informačního modelu budovy (BIM). [5] 

  Pomocí BIM technologie je vytvořen přesný virtuální model budovy, ve kterém jsou 

obsažena veškerá data získaná v průběhu návrhu od studie přes realizační dokumentaci a 

následnou výrobu konstrukce a realizaci celé stavby až po provoz a užívání stavby, 

rekonstrukci a demolici. Z modelu lze získat výstupy v různých podobách (2D dokumentace, 

vizualizace, rozvody tzb, podlahová plocha atd.). [15]  

  BIM je nutno chápat jako informační databázi, na které spolupracují všichni účastníci 

stavebního procesu v průběhu životního cyklu stavby. [5] Těmto zainteresovaným osobám 

BIM umožňuje snadnou komunikaci a předávání projektových dat. Takto koordinovaná 

projektová dokumentace využívá vizualizace, simulace a analýzy k průběžnému zkoumání 

funkčnosti, vzhledu budovy a výše investic. [15] 

 

Obr. 10 - Sdílení dat mezi jednotlivými projekčními nástroji [16] 
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  Je důležité pohlížet na informační modul budovy jako na proces navrhování, nikoli 

jako na konkrétní softwarový produkt. Vývojem softwarů pro projektování pomocí BIM se 

zabývá mnoho vývojářských společností. Tyto společnosti jsou členy mezinárodní asociace 

buildingSMART.  

 

5.1 BIM ve světě a v ČR 

 

Historie informačního modelu budovy sahá až do 70. let 20. století. Díky obrovskému 

pokroku ve vývoji informačních technologií je možno uplatnit BIM v současné podobě. [9]  

  „V řadě zemí jsou požadavky na použití BIM již součástí národních oborových norem 

pro projektování staveb. Např. ve Velké Británii platí "povinný" BIM pro některé projekty už 

dnes, pro všechny nadlimitní státní projekty pak od roku 2015. Další státy s "povinným" BIM 

obsahem projektů jsou např. Dánsko (vládní projekty nad 5 mil DKK), Nizozemsko (PPP 

projekty), Norsko, Singapur, Finsko, částečně i Čína. BIM je vyžadován i v mnoha státech 

USA.“ [16] 

  V roce 2011 vznikla v České republice Odborná rada pro BIM. Jejím cílem je věnovat 

se problematice BIM z pohledu vývoje ve světě i u nás s ohledem na česká specifika (normy, 

legislativa apod.). Navazuje také spolupráci s profesními komorami (ČKA, ČKAIT) a 

odbornými svazy (SPS, ČSSI). [24] 

  V současné době se v Praze na Smíchově realizuje první stavba v České republice 

vyprojektovaná metodikou BIM. Realizátorem je firma SKANSKA a.s..  

  BIM znamená velkou změnu v současném způsobu projektování. Zavedení brání 

zaběhnutý stereotyp projekčních kanceláří, vysoké počáteční investice do softwaru a také 

nezájem investorů. [30] Při snaze o zavedení by měla být tato metodika podpořena 

legislativně přijetím ISO norem. Česká republika by mohla najít inspiraci v dobrých 

zkušenostech zemí se zavedenou metodikou BIM, jejichž státní zakázky se stávají levnějšími 

a transparentními.    
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5.2 Srovnání CAD a BIM  

 

CAD (Computer Aided Design) a BIM jsou dva naprosto odlišné přístupy k návrhu budovy a 

pořízení dokumentace. CAD je založen na 2D (či 3D kresbách) ve formátu DWG (DraWinG) 

složených z linií, bloků, šraf, textu atd. V podstatě se jedná o klasický způsob rýsování tužkou 

na papír přenesený do počítačového prostředí. Při provádění změn v dokumentaci je nutné 

každý z výkresů opravit zvlášť.  

 Informační model budovy pracuje se skutečnou podobou stavby. Model je vytvořen 

z konstrukčních prvků jako jsou zdi, okna, dveře, stropy, střechy atd. Při provádění změn se je 

virtuální model budovy automaticky přestavěn a změna se projeví ve všech generovaných 

kresbách. Navíc je umožněno k jednotlivým prvkům připojovat informace o materiálech, 

vlastnostech atd. Model budovy tak získává další rozměry (až 8D). 6D model obsahuje údaje 

o životním cyklu budovy nutné pro provoz, správu a údržbu stavebního díla. Sedmý rozměr 

navíc zahrnuje udržitelnost staveb a energetickou náročnost, osmý pak bezpečnost.  [1] 

Stejně jako v minulosti přechod z projektování na rýsovacích prknech k projektování 

na počítačích prostřednictvím CAD, vyžaduje i přechod z CAD na BIM nutnou změnu 

v zaběhnutých zvyklostech všech účastníků výstavby.  

  Významnou výhodou využití BIM je možnost ovlivnit náklady a kvalitu stavby 

v počátečních fázích návrhu a tím snížit náklady vynaložené při dodatečných změnách 

projektu (viz obr. 11).  

 

Obr. 11 – Porovnání pracovních postupů [1] 
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5.3 Datový formát BIM projektů 

 

Spolupráce při řešení projektu vždy vyžaduje zapojení více projektantů různých profesí. Aby 

projektování BIM mohlo být vůbec možné, bylo nutné vyřešit problém různorodosti softwarů 

specializovaných na dané obory stavebnictví. Proto byl zaveden otevřený datový formát IFC 

(Industry Foundation Classes), který je kompatibilní se softwary podporující projektování 

metodou BIM. 

  IFC umožňuje spolupráci mezi SW zaměřenými na architektonické (architecture), 

energetické (energy), tzb (MEP = Mechanical, Electrical and Plumbing) a konstrukční 

(structural) návrhy.  

 

Obr. 12 -  Spolupráce konstrukčních a analytických SW pomocí datového formátu IFC [14] 

   Formát IFC je vyvíjen a udržován pod záštitou mezinárodní aliance buildingSMART. 

Ta využívá poznatky členských firem z oboru stavebnictví, IT, vládních orgánů a technických 

specialistů ke zlepšení funkčnosti formátu a eliminování jeho chyb. [17] BuildingSMART 

také certifikuje softwarová řešení splňující předepsané standardy BIM. [25] 

  Spolupráce mezi jednotlivými profesemi funguje na principu otevřeného přístupu k 

informacím, tzv. Open BIM. Na této myšlence stojí strategie vývoje softwarových produktů 

AEC společností.    
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5.4 Výhody BIM pro účastníky výstavby 

 

5.4.1 BIM pro architekty a stavební inženýry 

BIM vytváří efektivní prostředí pro spolupráci mezi architekty, stavebními projektanty, 

statiky a projektanty různých profesí. Jednotlivé části projektu se navrhují koordinovaně 

s ostatními a výsledná projektová dokumentace je mnohem vyšší kvality. [26]  

  Při návrhu dochází k eliminování kolizí, existuje možnost okamžité vizualizace, 

kdykoli se mohou provést analýzy a simulace, návrh architekta je čitelný, dokumentace a 

výkazy prvků se generují automaticky, snižuje se chybovost při změnách modelu. [1] 

 

5.4.2 BIM pro dodavatele 

Při realizaci stavby se již dodavatel nemusí spoléhat na papírovou dokumentaci, ale je 

odkázán na virtuální model budovy obsahující veškeré informace pro její realizaci. Jednotlivé 

stavební prvky jsou popsány rozměrově a materiálově, zároveň zde nalezneme informace o 

jejich cenách, výrobci, povrchových úpravách atd. [26] 

  Je zde možnost lepšího plánování provádění stavby. Díky menšímu výskytu kolizí se 

ušetří jak finanční, tak časové prostředky. [1] 

 

5.4.3 BIM pro facility managery 

Práce facility managera je založena na maximální znalosti spravovaného objektu. Proto by 

měl být facility manager přítomen již při procesu navrhování. Důvodem není pouze jeho 

úloha při řešení provozuschopnosti objektu, ale také pro získání informací potřebných 

k budoucímu provozování objektu. Tento postup zatím není běžnou praxí. Facility manager je 

tak odkázán na informace získané z projektové dokumentace.  

  Při tvorbě informačního modelu budovy lze již v době projektování provádět různé 

analýzy a posudky (vliv obsazenosti na energetickou spotřebu, vliv fyzikální vlastnosti 

materiálů na energetickou spotřebu, posuzování variant z hlediska nákladů, výpočet 

návratnosti daných opatření). [31]  

  Cílem BIM je vytvořit kvalitní návrh budovy, který se projeví na jejím levném 

provozu.  
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5.5 Zápory BIM 

 

Jako každý nově zavedený proces má svá úskalí. V první řadě je to skutečnost, že laická i 

odborná veřejnost nemá jasné povědomí o tom, co informační model budovy představuje. 

Tento problém již řeší mnohá seskupení zajímající se o tuto problematiku. V České republice 

se pravidelně koná BIM day pořádaný Odbornou radou pro BIM, téma BIM je probíráno i na 

akcích pořádaných organizací IFMA. V roce 2013 u nás vyšla kniha zabývající se touto 

problematikou –  BIM příručka.  

  Dalším problémem je nedokonalost projekčních návrhů. Projektanti často neberou 

v úvahu všechny stavební geometrické prvky spojené s ocelovými konstrukcemi nesoucími 

potrubí, kotvení a vedení, závěsy antivibrační izolátory apod. Po doplnění informačního 

modelu je nutné opět zkontrolovat celý model a provést případné úpravy. [33]    

  Chybí odborníci pro koordinaci projektů metodikou BIM, stejně tak pravidla (normy) 

pro formální stanovení procesů. Účastníci stavebního procesu nejsou dostatečně vzděláváni a 

nejsou ochotni přistoupit k aplikaci nových postupů v praxi, trvají na zavedených způsobech 

tvorby 2D dokumentace. [1]    

 BIM projekt může být velmi nákladný. Suma vynaložená na projekt může být 

kompenzována vyloučením změn v průběhu výstavby, zkrácení doby výstavby, efektivní 

montáží na stavbě, vyloučením konfliktních situací, zkrácením pracovních postupů a také 

nízkonákladovým provozováním a údržbou. [33]    
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6. GIS 

 

Geografický informační systém (Geographic Information System) je organizovaný soubor 

hardware, software, grafických dat a personálu, určený k účinnému sběru, ukládání, údržbě, 

manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace. [10]  

 

6.1 Myšlenka a princip 

 

Hlavní myšlenkou GIS je přepracování analogových (papírových) map do digitální podoby. 

Tímto krokem je umožněno propojení grafiky s databází a mapa tak může sloužit jako zdroj 

rozličných informací, např. v podobě územního plánu, mapy vedení inženýrských sítí, 

integrovaného záchranného systému, turismu, dopravy, životního prostředí, modelování 

přírodních katastrof aj. [10] 

 

 Obr. 13 - Územní plán na mapovém portálu statutárního města Ostravy [19] 

 

6.2 GIS ve FM 

 

GIS představuje pro facility management velmi účinný nástroj. Umožňuje vedení pasportů a 

evidenci komunikací, majetku, zeleně atd., zkrátka všeho, co se dá zobrazit na mapě. Data 

zůstávají v tabulkové podobě, proto mohou být snadno importována do dalších programů. [8] 

Příklady využití GIS jako nástroj FM u nás jsou uvedeny v následujících dvou 

podkapitolách. Mimo tyto dva případy existuje v naší zemi mnoho dalších institucí 
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využívajících GIS pro správu a provoz svých zařízení - Česká správa letišť, s.p., chemická 

společnost SPOLANA a.s., Teplárna České Budějovice, a.s., Výstaviště Č. Budějovice, a.s. a 

další. Tyto společnosti konkrétně využívají softwarové produkty firmy CAD Studio a.s.. 

 

6.2.1 Město Most 

V informačním systému města Most byla zprovozněna aplikace provozovaná na platformě 

ArcGIS Server spojující zájmy města a Technických služeb města Most.  

Aplikace slouží pro správu informací o vybraných druzích majetku města (místní 

komunikace, sídelní zeleň, odpadové nádoby a stanoviště, dopravní značení, dešťová 

kanalizace, veřejné osvětlení, zastávky MHD apod.). [23] 

 

 Obr. 14 - Atributy vpusti dešťové kanalizace [8] 

 „Přehlednost interaktivních map usnadňuje odpovědným pracovníkům orientaci 

v zájmovém území a minimalizuje chyby vznikající přehlédnutím nebo opomenutím některé 

důležité činnosti. Pasport tak ještě lépe slouží svému základnímu účelu: sledování životního 

cyklu majetku a optimalizaci nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj.“ [8] 
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6.2.2 Masarykova univerzita v Brně 

Portál maps.muni.cz Masarykovy univerzity zpřístupňuje webové GIS. Na portálu nalezneme 

stavební a technologický pasport určený pro správu nemovitostí a technologických zařízení 

MU. Dále se zde nachází webové mapové aplikace pro orientaci na budovách MU nebo 

mapové aplikace na podporu výuky (Digitální archeologický atlas ČR a SR, Geologické 

schéma ČR a SR) a provozu (Datový sklad výkresové dokumentace). [21] 

 

Obr. 15 - Technologický  pasport – regulační ventil s pohonem [22] 
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7. Praktická část 

 

V praktické části bakalářské práce jsou popsány postupy práce s programy podporující facility 

management, které využívají různé typy grafického prostředí. Pro zpracovávání části bylo 

nutno vykonat tyto činnosti: 

- Získání polohových a prostorových dat vybraného objektu, 

- Seznámení s programem ArcGIS, zhodnocení, 

- Získání licence a seznámení s programem archifm.net, zhodnocení, 

- Seznámení s programem pit-FM, zhodnocení, 

Jako objekt zpracování byl vybrán areál tenisového klubu v Havířově. Důvodem je 

rozsáhlost areálu, který se skládá z 12 kurtů a budovy tenisového klubu. Budova je 

dvoupodlažní a je vybavena veškerým zázemím pro činnost tenisového klubu. Zastavěná 

plocha budovy činí 243m2, areál má rozlohu 10 158m2.  

Projektová dokumentace budovy tenisového klubu není k dispozici, proto byla 

vytvořena na základě zaměření stávajícího stavu pomocí laserového dálkového měřidla. 

Půdorysy 1. a 2. nadzemního podlaží byly narýsovány v programech AutoCAD 2014 a 

ArchiCAD 17. Poloha tenisových kurtů byla vyčtena z ortofotomapy ČR, polohy objektů a 

parcel digitalizací katastrální mapy. Tento postup není samozřejmě zcela přesný, avšak pro 

demonstrování funkcí CAFM systémů je dostačující i bez přesného geodetického zaměření.  

Program ArcGIS je volně stažitelný jako 60ti denní zkušební verze. Licence programu 

archifm.net byla poskytnuta maďarským dodavatelem tohoto systému za účelem zpracování 

této bakalářské práce. Program pit-FM je poskytován fakultě stavební VŠB-TUO v rámci 

výuky předmětu Počítačová podpora správy majetku.  

V závěru kapitol o jednotlivých softwarech budou shrnuty veškeré poznatky o práci s 

programem a bude určena vhodnost jejich použití pro různé typy objektů.  
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7.1 Tenisový klub Havířov 
 

Řešený objekt se nachází v havířovské městské části Šumbark na ulici Opletalova 1218/8b. 

V blízkostí klubu leží silnice I. třídy číslo 11. Klub provozuje společnost Havířovská tenisová, 

s.r.o. společně se svým společníkem Tenisovým klubem Havířov.  

 

Obr. 16 - Situace širších vztahů [Zdroj: autor] 

V areálu se nachází 10 antukových dvorců, z nichž jsou dva sezónně zastřešeny 

přetlakovou halou (dvoukurtovou) a jeden je zastřešen celoročně. TK má k dispozici 

rozvojovou plochu, na které se nachází dva kurty s povrchem courtsol. Tyto kurty jsou 

zastřešeny montovanou ocelovou halou. Budova tenisového klubu je dvoupodlažní, v prvním 

podlaží se nachází šatny, hygienická zařízení, posilovna a kanceláře. V druhém podlaží 

nalezneme bar, kuchyňku, hygienická zařízení pro zaměstnance a pro hosty, kancelář a 

společenskou místnost šachového klubu. Dispoziční řešení je patrné z výkresů půdorysu 1.NP 

a 2.NP (výkres č. 2 a 3). 

 

Obr. 17 - Areál TK Havířov [Zdroj: autor] 
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7.2 archifm.net 

 

Program archifm.net je vyvíjen maďarskou společností vintoCON. Jedná se o cloudovou 

aplikaci využívající technologii BIM. Data aplikace archifm.net jsou synchronizována 

s grafickými daty projekčního softwaru ArchiCAD 17. Program je dostupný v anglickém, 

německém, maďarském a japonském jazyce. Česká verze je v přípravě.  

 Archifm.net obsahuje tyto moduly: 

- Správa majetku, 

- Řídící panel, 

- Správa nájmů, 

- Opravy, 

- Plánovaná údržba, 

- Řízení prací, 

- Finance, 

- Analýzy, 

- Kontrolní panel, 

- Řízení skladu, 

- Lidské zdroje, 

- Zákazníci/dodavatelé, 

- Standardy údržby. 

 

Rozpis funkcí jednotlivých modulů je obsažen v příloze č. 3. Správa energetického 

managementu je obsažena v modulu Dashboard – Utility meter. 

 

Obr. 18 - Hlavní menu archifm.net [Zdroj: autor] 
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7.2.1 Práce s programem 

Po instalaci add-on souboru se v programu ArchiCAD 17 zobrazí panel nástrojů archifm.net. 

Přihlášení probíhá prostřednictvím ArchiCADu zadáním kódu projektu, uživatelského jména 

a hesla a následně se zobrazí hlavní obrazovka archifm.net.   

Model budovy v ArchiCADu musí být tvořen pomocí prostorových prvků v rámci 

jednotlivých podlaží. Prvkům mohou být přiřazeny požadované vlastnosti. Parametry 

místností jsou specifikovány  prostřednictvím nástroje Zóna (Výška místnosti, druh podlahy 

atd.). Grafická data projektu ArchiCADu se s aplikací archifm.net synchronizují pomocí 

nástroje Update all. Následně lze v modulu Asset Planning – Area Management nalézt 

strukturu budovy tvořenou podlažími a místnostmi. Zároveň se Asset (majetek) načte mezi 

objekty náležící do konkrétních zón (dveře, umyvadla apod.).  

 

Obr. 19 - Struktura budovy TK Havířov [Zdroj: autor] 

Informace o jednotlivých místnostech jsou obsaženy v 10 záložkách: properities-

vlastnosti (viz obr. 20), description-popis, parametres-parametry (viz obr. 21), area-plochy, 

attributes-atributy, cost centres-náklady, lease periods-nájmy, assets-majetek, users-uživatelé 

a sync-synchronizace. 

Ve vlastnostech místnosti nalezneme základní informace o jejím čísle, názvu, 

pronajímatelnosti, umístění, typu zóny, stavu, orientaci ke světovým stranám, typu podlahy, 

požární odolnosti a další.  
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V parametrech místnosti nalezneme informace o objemu místnosti, jejímu obvodu, 

výšce, ploše, šířce dveří, ploše dveří, ploše oken, ploše stěn, šířce oken a povrchové úpravě 

zdí. Tyto informace se automaticky načtou z 3D modelu při synchronizaci.   

 
Obr. 20 - Vlastnosti místnosti [Zdroj: autor] 

 
Obr. 21 - Parametry místnosti [Zdroj: autor] 

V aplikaci archifm.net lze pomocí tlačítka Show in Model zobrazit požadovanou 

místnost nebo majetek. Na obrázku č. 19 Struktura budovy je zobrazeno označené deskové 
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otopné těleso umístěné v místnosti 1.11 ŠATNA MUŽI. Po stisknutí tlačítka Show in Model 

se těleso aktivuje v ArchiCADu. Pomocí nástroje Ohraničení můžeme zobrazit prostorový 

výřez místnosti s hledaným otopným tělesem (viz obr. 22).  

 
Obr. 22 - Zobrazení otopného tělesa v modelu [Zdroj: autor] 

Program umožňuje vytváření vlastních analýz. K dispozici jsou také přednastavené 

reporty a klíčové hodnotitele výkonu KPI.   

 

Obr. 23 - Vytvoření vlastní analýzy [Zdroj: autor] 
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Výstupem z této části bakalářské práce je příloha č. 3 obsahující rozpis funkcí 

jednotlivých modulů, stavební pasport budovy tenisového klubu Havířov, analýzu rozložení 

zón a vizualizaci 3D modelu budovy.  

 

7.2.2 Posouzení 

Práce s programem byla jednoduchá, pracovní prostředí přehledné a ovládání je intuitivní 

díky přehlednosti a grafickému zpracování hlavního menu. Program je prozatím dostupný 

pouze v anglické verzi, což může představovat problém pro obsluhu. Podrobná specifikace 

prostor nebo událostí umožňuje snadné přizpůsobení programu pro různé typy objektů. 

Archifm.net je tedy univerzálním CAFM systémem.  

Použití tohoto CAFM systému vzhledem k propojení s informačním modelem budovy 

bych stanovila účelným pro řízení provozu a správu rozsáhlých kancelářských budov, 

administrativních budov, průmyslových objektů a dalších, ve který je kladen velký důraz na 

prostorové rozmístění vybavení. Hlavní výhodu vidím v rychlém vyhledávaných místností či 

vybavení v 3D, které zobrazuje skutečnost daleko lépe než 2D model a napomáhá tak vyhýbat 

se možným prostorovým kolizím. Předpokladem je však dokonale vytvořený informační 

model budovy, který je v průběhu užívání řádně aktualizován.  

Synchronizace grafických dat s databází programu probíhá oběma směry. Vlastnosti 

jednotlivých prvků lze měnit jak v ArchiCADu tak archifm.net a poté programy vzájemně 

synchronizovat. Systém je přizpůsoben importu dat ve formátu xlsx a jiných dokumentů. 

Program dále nabízí  vytvoření vlastních reportů podle zvolených kritérií. Exporty dat 

mohou být realizovány ve formátech png, xls, xlsx, rtf, txt, mht a pdf. Množství 

podporovaných formátů zvyšuje komfort uživatele. K dispozici jsou také předdefinované 

analýzy opatřené QR kódem. Další reporty jsou vytvářeny podle přání klienta. Grafické 

reporty slouží ke zvýraznění informací v ArchiCADu podle zadaných kritérií. 

Cloudová aplikace umožňuje efektivní řízení mimo kancelář, navíc je k dispozici i 

mobilní aplikace ArchiFM Maintenance for Mobile pro smartphone s operačním systémem 

Android.   

Moduly aplikace jsou zpracovány detailně a poskytují tak uživateli prostor 

pro definování požadovaných informací.  
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7.3 pit-FM 
 

Software pit-FM je vyvíjen německou společností pit - cup GmbH. Pro české uživatele je SW 

upraven a přizpůsoben. Pit-FM je určen pro střední a větší podniky, poskytovatele FM služeb 

a státním a příspěvkovým organizacím. Pit-FM lze propojit s grafickým prostředím CAD, 

GIS, ekonomickými systémy a také s elektronickými dokumenty (písemné i grafické 

dokumenty, plány, směrnice, revizní zprávy, smlouvy, pojistky atd.). [27] 

 Pit-FM obsahuje tyto moduly: 

- Správa adres 

- Správa ploch 

- Správa zařízení budov, 

- Správa stavebních prvků, 

- Správa inženýrských sítí a rozvodů, 

- Správa klíčů, 

- Správa vozového parku, 

- Správa ICT 

- Správa médií a měřičů, 

- Správa úkolů/zakázek, 

- Řízení projektů/akcí, 

- Rozúčtování nákladů, 

- Řízení skladů, 

- Management akcí, 

- Správa úklidu, 

- Řízení BOZP, 

- Odpadové hospodářství, 

- Řízení rizik. 

Kromě pit-FM společnost vyvíjí další programy sloužící pro řízení facility 

managementu. Jedná se o: 

- pit-Údržba, 

- pit-Nájmy, 

- pit-Úklid, 

- pit-CRM, 

- pit-WEB / Help desk, 

- pit-CAD (projektování TZB). 

 

7.3.1 Práce s programem 

Výkresová dokumentace byla zpracována v programu Autocad 2014. Pro propojení s pit-FM 

je nutno nainstalovat také program pit-CAD. Výkresy se pak mohou prohlížet pomocí viewru 

přímo v pracovním prostředí pit-FM.  

 Pit-FM lze také propojit s GIS aplikací ArcGIS (podrobněji se tomuto programu 

věnuje kapitola 7.4), ovšem zapůjčená studentská verze programu pit-FM toto spojení 

nepodporuje.  

Při vytváření výkresu standardu CAD musíme dodržovat určité zásady: 
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- prvky výkresu by měly být dle obsahu kresleny v jednotlivých vrstvách, 

- pro každou vrstvu mají být určena přístupová práva podle vykonávaných profesí, 

- obrys místností musí být vytvořen uzavřenou křivkou, 

- objekty musí být vytvořeny pomocí bloků, nikoliv pomocí čar a výplní, 

- pro export dat je výhodné na výkres vložit legendu jako OLE objekt – tab. Excel, 

- výkres musí obsahovat pouze jedno podlaží, 

- program pit-FM pracuje s dwg formátem aplikace AutoCAD 2010. [12] 

 Pracovní prostředí programu tvoří okna Strom, Karta, Prohlížeč, Oblíbené, 

Workbench a Tabulka.  

 
Obr. 24 - Pracovní prostředí pit-FM [Zdroj: autor] 

V kontextovém stromě se zobrazuje struktura objektu – budovy, jejich podlaží, 

stavební díly, střešní plochy, části budov, nájemní jednotky, funkční oblasti, sklady, přístroje, 

výtahy a zařízení. V jednotlivých podlažích jsou dále zobrazeny místnosti, stroje a zařízení. 

V okně Karta jsou zobrazena data o označených prvcích v kontextovém stromě. V okně 

Tabulka nalezneme zobrazená data v tabulkové formě o označených prvcích. Například na 

obr. č. 24 tabulka zobrazuje místnosti v 1.NP. Záhlaví tabulky lze uživatelsky měnit pravým 

klikem na atribut v okně Karta a zadáním funkce Zobrazit v tabulce. Tabulku lze poté snadno 
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exportovat do formátu csv, txt, xlsx, xls a mdb. Při propojení s CAD výkresem se v okně 

Prohlížeč zobrazí náhled výkresu, oblíbené položky či workbench.  

Údaje o místnostech byly do programu importovány ze stavebního pasportu TK 

Havířov ve formátu Excel vytvořeného při práci s programem archifm.net. Pit-FM také 

umožňuje import dat přímo z výkresu standardu CAD. Změny prvků (například přesun 

vybavení) lze provádět jak v grafickém zobrazení tak v databázi. Po synchronizaci se data 

sjednotí.  

 

Obr. 25 - Propojení CAD s databází [Zdroj: autor] 

Karta místností obsahuje 22 záložek spravujících informace o ekonomických datech, 

TZB, stavebních konstrukcích, dveřích, rezervacích, pracovištích, inventáři, místech spotřeby, 

dokumentech, úklidu místnosti, nájemních smlouvách, uspořádání, úkolech a zakázkách, 

periodických zakázkách, smlouvách, fakturách, událostech a místech přípojky. V záložce 

CAD se vytváří propojení místnosti s výkresem. Záložka Reporty obsahuje přednastavené 

reporty inventarizačních seznamů, generování čárkových kódů a knihy místnosti. Filtr nabízí 

zobrazování informací podle předdefinovaných kritérií.  
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Obr. 26 - Karta místnosti [Zdroj: autor] 

 V inventáři místnosti lze zobrazit vybavení patřící do různých kategorií – nábytek, 

vozidla, měřiče, květiny a mnoho dalších. Každému prvku lze přiřadit grafickou podobu 

v CAD výkresu ve formě bloku. Předmětům lze přiřadit automatické dvanáctimístné 

inventární číslo. V příloze č. 4 je uvedena ukázka reportu inventáře s čárkovým kódem.  

 
Obr. 27 - Inventář místnosti [Zdroj: autor] 

 Pro vytvoření reportů je možno použít již vytvořené šablony s definovanými 

parametry nebo vytvořit individuální report filtrováním dat. V příloze č. 4 je obsažen report 

místností s plochou od 20 do 40 m2.     
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Příloha č. 4 obsahuje inventarizační seznam s čárkovými kódy, individuální report 

místností, vytvoření úkolu opravy a report úkolů. 

 

7.3.2 Posouzení 

Ovládání programu pit-FM je velmi jednoduché díky velké přehlednosti pracovní obrazovky.  

Data jsou zobrazována v několika způsobech zároveň. Vytváření tabulek pomocí definování 

sloupců je snadné a rychlé. Prohlížeč nabízí rychlý náhled na výkresovou dokumentaci.  

Ovládání usnadňuje možnost nastavení používaných odkazů v záložce Oblíbené. Celkové 

ovládání programu je velmi intuitivní.  

Funkce modulů zajišťují využití systému po celou dobu životního cyklu stavby. 

Univerzální zpracování programu umožňuje systém využívat pro správu různých druhů 

objektů.  

Díky propojení s výkresovou dokumentací ve standardu CAD je systém vhodný pro 

správu středních a velkých objektů, u kterých není kladen důraz na prostorové uspořádání 

vnitřního vybavení. Mezi objekty s takovými vlastnostmi mohou patřit kancelářské budovy, 

administrativní objekty a objekty občanské vybavenosti.  

Program obsahuje předdefinované reporty. Lze vytvářet vlastní reporty ve formě 

tabulek i grafů. Filtrováním dat podle zadaných atributů lze získat rychlý přehled i ve 

výkresové dokumentaci pomocí zvýraznění místností nebo prvků.  

Při zavedení programu mezi podnikové systémy je import dat do programu možný 

z tabulkového editoru, textového souboru, databáze či prostřednictvím výkresové 

dokumentace. Pro obsluhu je nutné zaškolení pro zvýšení efektivity při práci s programem.  

Aplikaci pit-FM lze rozšířit o pit-WEB (Helpdesk), který je přístupný z běžného 

internetového prohlížeče pro uživatele s přístupovými právy. Prostřednictvím pit-WEB 

probíhá formou formuláře zadávání požadavků a jejich sledování na opravu, údržbu atd. 
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7.4 ArcGIS 

 

Program ArcGIS for Desktop je soubor aplikací (ArcMap – editor, ArcCatalog – práce 

s dokumenty, aj.) vyvíjených americkou společností ESRI. Slouží pro tvorbu, správu, analýzu 

a vizualizaci prostorových dat a vytváří tak geografický informační systém. 

 ArcGIS je využíván v mnoha oborech zahrnujících veřejnou správu, systémy rychlého 

zásahu, inženýrské sítě, ochranu přírody, přírodní zdroje, kartografii, obranu, dopravu, 

zdravotnictví, vzdělávání a mnoho dalších, včetně facility managementu.  

 Program ArcGIS slouží jako informační a prostorová databáze. I když lze vytvářet 

určité analýzy, nejedná se o CAFM systém v pravém smyslu. Tato skutečnost může být 

řešena propojením s CAFM systémem, například pit-FM. Verze zapůjčeného softwaru pit-FM 

toto spojení neumožňuje, lze však postupovat tak, že projekt ArcGIS převedeme do CAD 

formátu DWG a poté propojíme s pit-FM.  

 

7.4.1. Formy poskytování 

Program ArcGIS může mít podobu softwaru pro stolní počítač (for Desktop), standardního 

webového prohlížeče, smartphone, tabletu, serveru nebo mobilní či cloudové aplikace.   

 

7.4.2. Práce s programem 

V aplikaci ArcMap 10.2.1 byl vytvořen prostorový pasport areálu TK Havířov. Podkladem 

pro vytvoření pasportu byla ortofotomapa a digitální mapa katastru nemovitostí získaná 

prostřednictvím služby WMS (Web Map Service) poskytovaná ČÚZK. Mapy jsou zobrazeny 

v koordinačním systému S-JTSK Krovak EastNorth. Ve vrstvách byly do mapy vloženy data 

o pozemcích, na kterých se areál rozkládá, a o sousedících pozemcích. Dále byly zvýrazněny 

polohy tenisových kurtů, budov, oplocení, zpevněných ploch a zeleně a  jednotlivé prvky byly 

doplněny o atributy.  

Pracovní prostředí aplikace ArcMap je patrné z obrázku č. 29. V levém sloupci Table 

of Contents jsou zobrazeny vrstvy mapy, jejichž viditelnost může být libovolně zapnuta nebo 

vypnuta. Prostřední okno zobrazuje vytvořenou mapu a v pravém sloupci se nalezneme 

informace o prvku při jeho označení nástrojem Identify.   
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Obr. 28 - Pracovní prostředí ArcMap 10.2.1 [Zdroj: autor] 

Aplikace ArcMap umožňuje kromě mnoha dalších pokročilých funkcí vyhledávání 

prvků podle zadaných parametrů. Protože se areál tenisového klubu rozléhá i na pozemcích 

jiných vlastníků, můžeme pomocí funkce Select by Attributes na mapě a v tabulce zvýraznit 

všechny parcely, které vlastní Tenisový klub Havířov (nebo má jiná oprávnění) a Havířovská 

tenisová, s.r.o.. 

 

Obr. 29 - Vyznačení prvků podle zvolených atributů [Zdroj: autor] 
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Atributy jednotlivých vrstev mohou být importovány z tabulky MS Excel. Atributy 

vytvořené v programu ArcMap lze také exportovat do databázového nebo textového souboru 

a následně zobrazit v tabulkovém editoru. V tomto případě byla data vložena do programu 

ArcMap při tvorbě pasportu a pomocí textového souboru importována do tabulky Excel. 

Prostorový pasport TK Havířov je obsažen v příloze č. 5. 

 

7.4.3. Posouzení 

Vytvoření prostorového pasportu areálu TK Havířov pomocí programu ArcMap bylo 

jednoduché, vznikl přiřazováním atributů k jednotlivým prvkům na podkladních mapách. 

Následné změny byly snadno proveditelné. Velkou výhodou je, že atributy mohou být 

zvoleny podle vlastního návrhu. Jejich export a import v podobě tabulky Excel je standardní. 

Grafická data lze importovat/exportovat do CAD. Program sám vypočítává plochy a délky 

prvků. Zobrazení map je velmi variabilní. Jednotlivé prvky jsou závislé na měřítku, proto jej 

můžeme libovolně měnit. Také viditelnost vrstev je možno libovolně vypínat a zapínat, což 

přispívá k přehlednosti pasportu.  

 Při pracování s GIS aplikací je důležité přesné geodetické zaměření objektů a ploch. 

Pro účel této bakalářské práce byla použita data katastrální mapy. Polohy jednotlivých parcel 

vznikly její digitalizací a při tomto postupu mohlo dojít k nepřesnostem. Také využití 

ortofotomapy pro určení polohy tenisových kurtů, zpevněných ploch a zeleně zajisté není 

standardním postupem, ale postačuje pro ukázku práce s programem.  

  Program bych označila za vhodný pro vytváření prostorových pasportů středně a 

velmi rozsáhlých areálů a technické infrastruktury. Areál tenisového klubu je málo rozsáhlý a 

již z čistě logických i ekonomických důvodů není potřeba spravovat data, která se v průběhu 

času téměř nemění tímto způsobem. Naopak ideální využití vidím v pasportizaci městského 

vybavení po vzoru města Most, prostorovou a stavební pasportizaci budov organizací po 

vzoru Masarykovy univerzity v Brně (viz kapitola 6.), pasportizaci ploch, zeleně a technické 

infrastruktury.  

 Implementace GIS do organizace je spojeno se službami odborných firem, které zajistí 

i bezpečnost systému. Pro koncového uživatele by mohl zpočátku představovat problém 

anglický jazyk, ve kterém program pracuje.  

 



49 

8. Závěr 

 

Facility manager by měl být členem projektového týmu již v přípravné fázi navrhování 

stavby. V této fázi se může provádět množství analýz přispívajících k nalezení nejvhodnějších 

řešení pro efektivní provoz budovy. Také může započít sběr údajů o objektu potřebných a 

důležitých pro budoucí správu a řízení provozu. Těchto dat je obvykle velké množství a 

nastává otázka, jakou formou je efektivně uchovávat a spravovat. Tento problém řeší CAFM 

systémy, které jsou vybaveny mnoha funkcemi pro práci s daty. Výhodná je také možnost 

napojení na další podnikové informační technologie, např. ekonomické softwary, GPS 

technologie aj. 

 Současné softwary zařaditelné do skupiny CAFM systémů jsou již na velmi vysoké 

úrovni. Pokrývají veškeré známé činnosti facility managementu a jejich funkce se neustále 

inovují v souvislosti s vývojem ICT. Jsou schopny pojmout velké množství dat a 

vyhodnocovat je pomocí reportů a analýz. Modulárnost CAFM systémů zajišťuje individuální 

nastavení systému pro správu a řízení provozu konkrétních objektů. Pro grafickou prezentaci 

systémy využívají výkresovou dokumentaci různých standardů. Grafický zdroj musí být 

ovšem dobře zpracován a aktualizován. Při implementaci systému je zapotřebí využít služby 

odborně způsobilé firmy při školení obsluhy a také pro samotné nahrání dat do systému, 

synchronizace s nadstavbovými programy a následnou podporu – help desk. 

 Využití grafického prostředí jako nadstavby pro CAFM systém je spojeno 

s navýšením pořizovacích nákladů za koupi licence grafického programu. Programy 

standardu CAD a BIM se pohybují v podobných rozmezích, BricsCAD ovšem představuje 

ekonomické řešení softwarů pracujících ve formátu dwg a jeho cena je mnohanásobně nižší. 

Program BricsCAD může být propojen se systémem pit-FM. SW standardu GIS je 

nejnákladnějším řešením.  

Produkt 
Cena bez DPH 
za licenci (Kč) 

ArcGIS (Desktop) 190 000* 
ArchiCAD 17 CZE 138 800* 
AutoCAD 2014 133 000* 
BricsCAD 15 900* 

Tab.2 - Přehled cen grafických SW [Zdroj: autor] 
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* Ceny (k 4/2014) jsou orientační a mohou se výrazně lišit podle prodejce, funkční 

vybavenosti, množství zakoupených licencí a doplňkovými službami.  

 Dle poznatků získaných při zpracování této bakalářské práce se mi využití BIM 

technologie jako nadstavby CAFM systémů jeví jako vhodné pro správu a provoz budov, 

které byly vyprojektovány touto metodikou, informační model tedy již existuje. Oproti 

standardu CAD nabízí několikarozměrové zobrazení budovy, které názorněji a rychleji 

poskytne informace o prvcích nacházejících se v prohlíženém úseku a vyvarujeme se zdržení 

tyto informace dohledávat v databázi. Například okamžitě vidíme výšku skříněk vzhledem 

k výškovému osazení oken v šatně pro potřeby stěhování atd. Využití BIM jako součást 

CAFM je závislé na tom, zda se v naší zemi prosadí informační model jako nástroj 

projektování.  

Použití standardu GIS je velmi výhodné u rozsáhlých areálů nebo správě technické 

infrastruktury.  

 Použití CAD standardu je u nás běžné a při neexistenci digitální výkresové 

dokumentace objektu je snazší vytvořit 2D dokumentaci. V menších a středních objektech a 

také v objektech nenáchylných ke vzniku kolizí mezi vnitřními zařízeními je efektivní 

využívat CAD standard i s ohledem na ekonomické hledisko.  

 Další možností jak spravovat majetek a řídit provoz je využití softwarového řešení bez 

grafické návaznosti. Tyto SW však neřadíme mezi CAFM řešení a zpravidla také nepokrývají 

veškeré činnosti FM. Tato řešení jsou vhodná pouze pro správu a řízení provozu malých 

objektů, kde funkce programů postačují a jsou výhodné z ekonomického hlediska (například 

restaurace, wellness centra aj.).  

Oba představené softwary – pit-FM i archifm.net se liší kromě spojení s grafickým 

prostředím i uživatelským prostředím a formou poskytování. Porovnání z hlediska funkcí by 

zahrnovalo bližší seznámení s produkty v praxi při správě reálných objektů. Také by se 

musely zohlednit jazykové bariéry. Z hlediska grafického prostředí se mi jeví BIM 

technologie jako názornějším řešením. Pracovní prostředí jsem shledala přehlednější u 

programu pit-FM z důvodu rychlejšího přístupu k jednotlivým funkcím u prostorových 

objektů. Tento poznatek však mohl být ovlivněn nativním prostředím tohoto programu a tedy 

snadnějším porozuměním. Archifm.net může být zakoupen jako služba ($729/měsíc =  cca 

15 000Kč*), program pit-FM jako on-premise SW (100 000Kč*).  
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