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JEŽKOVÁ, Miroslava. Pasportizace průmyslového areálu plynojemu 2 v Ostravě – 

Vítkovicích. Ostrava, 2014. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební.43 stran. 

Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci průmyslového areálu plynojemu MAN. V rámci 

teoretické části je nejprve charakterizována historie průmyslu v Ostravě – Vítkovicích, popis 

plynojemů obecně, problematika Facility managementu, jeho softwarová podpory a životní 

cyklus stavebních objektů, dále problematika pasportizace, pasportu a jeho členění 

na jednotlivé pasporty. 

Cílem předkládané práce je zpracování prostorového a stavebního pasportu pro průmyslový 

areál plynojemu MAN, který je zároveň výstupem předložené práce. Součástí je také 

převedení dat do programu pit-FM a návrh rozdělní funkčních ploch. Bakalářská práce bude 

sloužit jako podklad pro vypracování budoucí využitelnosti areálu. Z tohoto důvodu je 

přiložena SWOT analýza. 
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1 Úvod 

 

Bakalářská práce obsahuje teoretický popis prostorového a stavebního pasportu a jeho 

následnou aplikaci na průmyslový areál plynojemu v Ostravě – Vítkovicích. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je 

charakterizována historie průmyslu v Ostravě – Vítkovicích, a to z důvodu, že plynojem 

MAN spadá do průmyslové oblasti v Ostravě – Vítkovicích. Dále je pozornost věnována 

plynojemům a jejich rozdělení, problematice Facility managementu, jeho softwarové podpory 

a životního cyklu stavebních objektů, popisu pasportizace a typů pasportů. 

Praktická část je zaměřena na pasportizaci průmyslového areálu plynojemu v Ostravě – 

Vítkovicích. Po naměření hodnot u všech budov areálu plynojemu jsou data vložena 

do programu Microsoft Office Excel a následně je proveden import do programu pit-FM. 

Součástí praktické části je i popis budov a konstrukcí, popis stavu konstrukcí a materiálů, 

a provedení typizace ploch. Pasportizace je tvořena především z dat a podkladů od společnosti 

ČEZ Energetické služby, s.r.o..[3]  

Pasportizaci, jako téma bakalářské práce, jsem si vybrala proto, že se jedná o velmi efektivní 

soubor informací, který napomáhá majiteli či správci nemovitosti optimalizovat náklady na 

provoz majetku a služeb. V současné době je v České republice pasportizace rozvíjejícím 

se oborem, a proto je pro mě velmi zajímavým oborem. 
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2 Průmysl 
 

Historie průmyslu ve Vítkovicích sahá až do 19. století, kdy v roce 1809 vznikla základní 

myšlenka postavit první železárenský závod s využítím vodní energie z  řeky Ostravice 

a zdrojů černého uhlí. S myšlenkou přišel skotský odborník John Baildon, kterému se 

realizace bohužel nepodařila, nicméně tuto myšlenku naplnil vídeňský profesor polytechniky 

Franz Xavier Riepl a v roce 1830 došlo k prvnímu zapálení pece ve vítkovické Rudolfově 

huti.[3] 

V roce 1840 šly do popředí první parní stroje, které nahrazovaly vodní pohony. Postupně 

vznikla z vítkovických dílen velká strojírna a výroba se rozdělila zvlášť pro stavbu mostů 

a kotlů, a v roce 1858 byla postavena první mostní konstrukce přes řeku Labe pro obec 

Litoměřice. V dalších letech byly založeny podobně zaměřené firmy jako např. firma Linde, 

US Steel, Kobe Steel Works, Alstom a další.[3] 

 

 

Obrázek 1: Vítkovické železárny v roce 1895, zdroj:[25] 
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Rok 1934 byl pro Prahu – Libeň významný díky realizaci obřího kulového plynojemu a již 

v roce 1968 byla zahájena výroba vodojemů. Dalším významným rokem se stal rok 1970, kdy 

byla ukončená dodávka stolení – kvarto 3,6 pro bývalou SSSR. Postupně Vítkovice vyrobily 

komponenty pro jaderné elektrárny, turbínovou hřídel, ocelovou konstrukci televizního 

vysílače a 31.1.1992 byla založena akciová společnost Vítkovice, která se postarala o výrobu 

potrubního rozvaděče pro Pákistán, pylonový most pro Ústí nad Labem či lodní vykladač, 

který putoval do Saint Louis de Rhone.[3] 

Pro účely bakalářské práce je pozornost zaměřena na plynojemy, a to na jejich funkci 

a obecné rozdělení. 

Plynojemy v průmyslových objektech slouží ke skladování topných plynů, kde se uskladňují 

z důvodu nesouladu jejich výroby a spotřeby. Nerovnosti spotřeby plynu jsou zapříčiněny 

poruchami, nepravidelným odběrem a reverzacemi. Velikost plynojemu je dána především 

výrobní kapacitou a technologií závodu.[16] 

 

Rozdělení plynojemů podle typu plynu[16]: 

 Plynojemy na koksárenský plyn 

Tyto plynojemy dosahují velikosti 80 000 až 300 000 m
3. Plní několik důležitých funkcí – 

skladují koksárenský plyn v období svátků, nedělí a v provozních přestávkách, vyrovnávají 

rozdíly dané spotřebou a výrobou plynu, udržují stálý tlak v rozvodné síti a plní funkci 

stálého směšovacího poměru.  

 

 Plynojemy na konvertorový plyn 

Velikost plynojemů se pohybuje v rozmezí 50 000 a 100 000 m
3. Jakých rozměrů bude 

dosahovat budoucí plynojem, závisí na velikosti kyslíkových konvertorů. Základním 

úkolem je uskladňovat plyn, který vznikl  při opakované výrobě kyslíkového konvektoru.  
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 Plynojemy na vysokopecní plyn 

Plynojemy na vysokopecní plyn jsou stavěny v rozmezí 80 000 a 500 000 m
3
. Tyto 

plynojemy lze přirovnat k plynojemům koksárenským, ovšem splňují ještě jednu funkci, 

a to zásobování topného plynu při náhlém poklesu výroby.  

 

Plynojemy také dělíme podle tlaku na nízkotlaké (do 2 kPa) a vysokotlaké, a na suché 

a mokré. Na Obrázku 2 je zobrazen mokrý a suchý plynojem. Rozdíl mezi nimi je patrný 

zejména z vnitřní struktury plynojemu. Suchý plynojem pracuje na principu pohybu pístu 

závislém na výrobě plynu či jeho spotřebě. Aby se píst mohl snadno pohybovat, je nutné 

doplňovat neustále olej. Mokrý plynojem oproti suchému má uvnitř zvon, který je ponořen do 

nádoby s vodou. Tlak vytlačuje zvon vzhůru a naopak zvon svojí vlastní tíhou udržuje tlak 

plynu. [16] 

 

 

Obrázek 2: Suchý a mokrý plynojem, zdroj: [13]  
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3 Facility management  
 

V rámci této kapitoly je charakterizována historie a současnost Facility managementu (FM). 

Přestože to na první pohled není patrné, tento vědní obor zásadně souvisí s pasportizací. 

Pasportizace je totiž součástí FM a pomáhá ke správné a efektivní správě budov. Proto 

kvalitní facility manager vždy zpracovává pasportizaci a díky ní řídí chod budovy 

průmyslového areálu jako v tomto případě. Podrobnější údaje o pasportizaci jsou uvedeny 

v kapitole 5. 

V českém jazyce doposud není stanoven přesný termín pro FM. I přesto, že Facility 

management je po světě různě překládán, jednotnou definici prezentuje tzv. „3P“ (People – 

Processes – Place). Efektivnost „3P“ spočívá v komplexnosti jednotlivých částí, ne však 

individualitě. Na Obrázku 3 je znázorněna definice „3P“ pomocí rovnostranného trojúhelníka. 

Význam obrazce spočívá v rovnosti stran, tedy rovnosti kladení důrazu na zaměstnance, 

pracoviště a samotnou pracovní činnost. Jestliže bude upřednostňován jeden z aspektů, 

obrazec se změní v trojúhelník rovnoramenný a tím naruší rovnost dílů, a tak nelze obrazec 

považovat za definici 3P. [14,23] 

 

 

Obrázek 3: Definice 3P, zdroj: autor 
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Facility management je relativně nový mezi managementy, avšak jeho základy určuje norma, 

která je v ČR označovaná jako ČSN EN 15 221 Facility management[5] a má sedm částí, 

které jsou rozepsány v Tabulce 1. První dvě části jsou již platné od roku 2007, části 3-6 platí 

od roku 2011 a Benchmarking ve FM najdeme nyní v jazyce anglickém, ale i slovenském. 

 

 
Tabulka 1: Norma ČSN EN 15 221 „Facility management“, zdroj autor,[12] 

 ČÍSLO NORMY NÁZEV NORMY PLATNOST 

1 ČSN EN 15221-1 Termíny a definice FM 
2007 

2 ČSN EN 15221-2 Průvodce přípravou smluv o FM 

3 ČSN EN 15221-3 Návod pro zajištění kvality ve FM 

2011 
4 ČSN EN 15221-4 Taxonomie, kvalifikace a struktura FM 

5 ČSN EN 15221-5 Návod pro zkvalitnění procesů FM 

6 ČSN EN 15221-6 Měření ploch a prostor ve FM 

7 ČSN EN 15221-7 Benchmarking ve FM V záměru 

 

Jednotlivé podkapitoly jsou zaměřeny nejprve na historii FM, na údržbu a správu majetku 

v průmyslových oblastech, protože bakalářská práce z velké části řeší průmysl.   

 

3.1 Historie Facility managementu 

Facility management se objevil poprvé v sedmdesátých letech ve Spojených státech 

amerických. Jeho náplní byly především služby související se správou majetku a provozem 

budov. K revoluci v pojetí FM došlo na základě dvou zásadních změn. V prví řadě Američané 

začali v duchu FM konstruovat přestavitelné příčky, které měly za úkol oddělit od sebe 

kancelářské prostory. Druhou změnou bylo využívání výpočetní techniky pro jednotlivé 

pracovníky jako např. zakomponování počítačů, kabelů, osvětlení či akustiky na pracoviště. 

Pracovní prostředí a služby se tak staly mnohem komplexnější. Později se k těmto službám 

připojily další služby známe jako podpůrné činnosti.[7] 

Facility management se do Evropy dostal až v počátku devadesátých letech. Britové byli 

vůbec první v Evropě, kteří zakomponovali do pracovišť způsob správy budovy, jak tomu 

bylo v USA. Následovala je také Francie, ale i sousední Německo. Do postkomunistických 
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zemí, mezi něž patřila i Česká republika, dorazil Facility management koncem devadesátých 

let. [7] 

Pro Facility management byl zlomový květen 1980, kdy vznikla nová organizace National 

Facility Management Association na setkání všech zájemců o FM pořádaném v Houstonu. 

Tato organizace však díky reakci kanadských zástupců byla na konferenci přejmenována 

na  International Facility Management Association (IFMA). Mezinárodní organizace IFMA  

se pak postupně šířila po celém světě, až v roce 2000 vznikla i česká pobočka v Praze. [10] 

 

3.2 Facility management v průmyslu 

V oblasti průmyslu je důležité mít pod kontrolou veškeré informace o správě majetku. 

Z tohoto důvodu se již v dnešní době využívá několika systémů, přičemž jednotlivé systémy 

jsou zaměřeny na jednu konkrétní činnost. V průmyslové sféře se pracuje se systémem pro 

plánování a řízení údržby – tzv. CMMS systémem. Pro řízení ostatních podpůrných procesů je 

nezbytný systém CAFM. Tyto systémy jsou popisovány v kapitole 4.[19] 

Aby v oblasti průmyslu byla zajištěna správná strojní údržba, je nutné provést zpracování 

technického popisu strojů, tzv. technického strojního pasportu. Jestliže chceme spravovat celý 

objekt či areál komplexně, je vhodné k tomuto účelu využít softwarovou podporu pro údržbu 

jak strojů a zařízení, tak i pro údržbu staveb, celého areálu a inženýrských sítí, dále software 

pro řízení energií, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a Požární ochrana (PO), 

plánování revizí, správa zeleně či školení pracovníků. [19] 

Do oblasti průmyslu zasahuje výrazně oblast technických zařízení, která problematiku správy 

majetku posouvá do detailnějšího rozpracování jednotlivých pasportů. Je zde klade důraz 

na důslednost nad kontrolou jednotlivých zařízení, protože hrozí různá nebezpečí jako např. 

únik nebezpečné látky do ovzduší či do půdy, popř. hoření nebo dokonce výbuch zařízení, jež 

může ohrozit zdraví osob a zvířat a škody na majetku. [19] 

Údržbu lze považovat za důležitý prvek, který ovlivňuje z velké části výkon jednotlivých 

pracovníků. Mezi aspekty efektivní práce jsou zařazovány např. příjemné prostředí uvnitř 

objektu v podobě celkové čistoty prostoru, květin, kontrastu barev apod. a ve venkovní 

části areálu ve formě anglického trávníku, parku či golfového hřiště. [19] 
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3.3 Životní cyklus stavebních objektů 

Každý stavební objekt bez ohledu na jeho účel prochází různými fázemi – od vzniku 

myšlenky (definování cíle), plánování, realizace, užívání až po odstranění a zneškodnění, jak 

je uvedeno na Obrázku 4.[22] Důležité je finanční zajištění stavebního díla po celou dobu 

životního cyklu, protože v případě, že se ocitne stavebník ve finanční tísni a nebude schopen 

hradit náklady (např. realizaci či užívání), bude životní cyklus stavby ukončen. 

 

 

Obrázek 4: Životní cyklus stavebního díla, zdroj: autor 

 

Životní cyklus stavby dělíme do několika fází [11]: 

 fáze předinvestiční – nejdůležitější fáze, protože dochází k zásadnímu rozhodnutí, při 

kterém lze ovlivnit výši nákladů stavby, 

 fáze investiční – charakterizuje výši finančních prostrředků na plánování a realizaci 

stavebního díla, 

 fáze provozní – období užívání (provozu) stavby a 

 fáze likvidační – doba uzavírající cyklus stavby a následuje jeho odstranění. 
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Facility management patří mezi důležité články životního cyklu staveb. Je to patrné 

z Obrázku 5, kde náklady na užívání tvoří více než polovinu celkových nákladů. Jestliže tato 

situace nastane, je zcela na místě z důvodu úspory zvolit efektivní softwarové řešení 

v návaznosti na možnost sdílení dat s ostatními účastníky životního cyklu budovy (Informační 

systémy jsou charakterizovány v následující kapitole). Z informací získaných společností 

IFMA činí úspory při nasazení FM až 30% u provozních nákladů a 40% v prostorovém 

využití spravovaného majetku.[20] 

 

 

Obrázek 5: Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů, zdroj: [1] 
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4 Informační systémy Facility managementu 

 

Na trhu je několik informačních systémů (IS), které pomáhají správcům budov efektivně řídit 

objekty. Vybrané IS jsou charakterizovány v následující kapitole. 

 

4.1 CAFM  

Softwarová podpora CAFM slouží v první řadě jako podpora při rozhodování, plánováni 

a kontrole v oboru FM. CAFM  se využívá v oblastech vrcholového a středního 

managementu, jehož prioritou je optimalizovat provozní náklady, zvyšovat kvalitu služeb, 

prodloužit životnost objektů, zlepšit vztahy a zavést konkrétní pravidla na pracovišti 

a připravit se na nečekané havárie či nebezpečné události.[8] 

CAFM je již rozšířen v České republice, i přesto se ale stále používá pouze u velkých 

společností, jako jsou banky, telekomunikační společnosti či průmyslové podniky. Mezi 

nejznámější CAFM systémy patří např. ArchiBUS/FM, Planon, Aperture nebo pit-FM. Pit-

FM je využíván v praktické části.[8] 

Pit-FM zajišťuje komplexní řešení správy FM pro větší firmy. Systém je oborově neutrální, 

a proto je vhodný pro kohokoliv. Jeho základem je propracovaný adresář a řada modulů pro 

celkové řízení správy objektů, např. Správa všech částí budov, Nájmy, Úkoly/zakázky, Úklid, 

Sklady, atd. Systém umožňuje mj. zpracovávat plán preventivní údržby, řídit náklady 

a výnosy, evidovat hlášení incidentů, graficky znázornit objekty a prostory včetně popisných 

dat v CAD aplikacích atd.[15]  

Na Obrázku 6 je znázorněn  na vztah CAFM vůči ostatním  IS.   
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Obrázek 6: Postavení CAFM v celopodnikovém informačním systému, zdroj: autor 

 

Jestliže správce budovy řídí technologické údržby, opravy, revize nebo údržby, systém 

CAFM je postačující. Je-li ale správce pověření řídit provozní údržbu strojového zařízení 

(v průmyslovém závodě), pak je na místě použít systém Computer Maintenance Management 

System (CMMS). [8] 

Systém CMMS je zaměřen na průmyslové podniky, kde je nutné sledovat provozní údržbu, 

sledují stav náhradních dílů a provozních materiálů údržby ve skladech, vytíženost 

technologických postupů údržby a oprav. [8] 

V praxi existuje několik dalších informačních systému, které doplňují CAFM a CMMS 

systémy. Patří mezi ně např. Computer Aided Design (CAD), který z hlediska FM slouží při 

výrobním procesu či technologické přípravě výroby[17] a také Geographic Information 

Systems (GIS), které umožňují získat prostorové údaje o objektech a následně analyzovat 

zdroje v územní (prostorové) osnově. [9] 
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4.2 Data v oblasti Facility managementu 

V oblasti FM se pracuje s obrovským množstvím dat. Jejich sběr, ukládání a následné 

zpracování na požadované informace jsou každodenní činností všech zainteresovaných osob 

v celém cyklu procesů FM.[18] 

Důležitým prvkem pro zpracování pasportu jsou data. Data jsou pouze potencionální 

informace. Jestliže data zpracujeme či přetvoříme, stávají se z nich informace. Data lze 

rozdělit do dvou kategorií, a to na popisná data a grafická data. Důležité je si uvědomit 

důležitost grafických dat, protože bez nich jsou popisná data zcela zbytečná.[18] 

Na Obrázku 7 jsou známé tři hodnoty, tedy konkrétní data, která znázorňují velikost 

místnosti. Pomocí těchto dat můžeme vyhodnotit informace, např. Místnost vyhovuje 

přítomnosti dvou osob, ovšem pro dvacet osob je tato místnost velmi malá. [18] 

 

 

Obrázek 7: Data, zdroj: [18] 

 

Stejně jako data o velikosti místnosti lze zpracovat data o počtu oken, dveří, zásuvek, spínačů, 

světel, apod. Čím více dat je zpracováno, tím více informací o objektu se dozvíme a může být 

efektivněji spravován.[18] 

 

Data dělíme podle formy zpracování na[18]: 

 Papírová data 

Papírová data se používají dodnes pro zpracování a uložení dat, i když v menší míře. 

Postupně ale data na papíře sdružené do složky nahrazují data elektronická. 
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 Elektronická data 

Elektronicky ukládáme data v textové, tabulkové, databázové a grafické formě. 

Textová forma je klasické zapsání dat např. do Microsoft Office Word. Tabulkovou 

formou se rozumí zpracování dat např. do Microsoft Office Excel. Do formy databází 

lze data zpracovat prostřednictvím speciálních programů např. pit-FM, který dílčí data 

mezi sebou propojuje. Do grafické části zahrnujeme výkresovou dokumentaci, 

fotografie, mapy a další.  

 

Data dělíme dále podle funkce na[18]: 

 Statická data 

Statickými daty se rozumí především číselníky, katalogy a data pasportizace. 

U pasportizačních data je nutné vědět kde a jakým způsobem data získat a velmi 

důkladně a detailně je zpracovat. 

 

 Dynamická data 

Ekonomická data, nákladová data, procesy a činnosti řadíme do jedné kategorie, a to 

do dynamických dat. Jejich hodnoty se mění v závislosti na čase. Dynamická data 

potřebují pro svoji funkčnost data statická, proto je nutné statická data přednostně 

identifikovat. 

 

 Výstupní a informační data 

Tato data charakterizují společně data statická i dynamická, z nichž jsou shrnuty 

informace integrující tzv. reporty. Data nejčastěji používáme pro zpracování 

analytických rozborů či strategii v rozhodování a plánování. Výstupní data můžeme 

zobrazit jak v textové, tabulkové, tak i v grafické formě 
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5 Pasportizace 

 

Výraz pasportizace se začal v souvislosti se správou státního bytového fondu objevovat 

po roce 1964, kdy na základě usnesení vlády ČSSR byla pasportizace zavedena a jejím 

prostřednictvím se sledovalo především zvýšení hospodárnosti při vynakládání finančních 

prostředků na opravy domovního a bytového fondu.[2] 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, pasportizace je důležitým prvkem efektivní a hospodárné 

správy majetku a provozu budovy.  

Pasportizace je procesem zpracování technicko – ekonomické dokumentace do jednotné 

soustavy, inventarizace skutečného stavu objektů a jejich konstrukčních částí a prvků 

a zjišťování jejich míry opotřebení. Jedná se tedy o zjišťování aktuálního stavu objektů.[2] 

Pasportizace slouží vlastníkovi jako podklad k určení optimálních ročních oprav jednotlivých 

konstrukčních prvků, dílů objektu, technických zařízení a instalací, a dále také k plánování 

revizí technických zařízení. Pasportizace prodlužuje životnost jednotlivých konstrukcí.[22] 

Výsledkem pasportizace je pasport, který představuje komplexní soubor informací o stavu 

určitého objektu. Při zpracování pasportů se získávají aktuální informace o objektu, jež se 

vyhodnotí např. do dnes již upřednostňovaného digitálního pasportu. 

Pasportizace představuje při správě objektu detailní popis majetku, přičemž zahrnuje[11]: 

 prostorový pasport, 

 stavební pasport, 

 technický pasport a 

 technologický pasport.  

 

V některých případech je používán rovněž pasport personální. Tyto pasporty jsou vysvětleny 

v následujících kapitolách.  
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5.1 Typy pasportů 

V praxi lze zpracovat pasport téměř na cokoliv. Známý je i např. pasport zeleně, komunikací, 

veřejného osvětlení, dopravních značek, hřbitovů či pasport projektů.  

Pasport by měl obsahovat popis stavby, popis dílčích konstrukcí a zjednodušenou výkresovou 

dokumentaci se skutečnými naměřenými rozměry. Ve stavebnictví se používá pasport 

prostorový, stavební, technický, technologický či personální.[11] 

 

5.1.1 Prostorový pasport 

Pomocí prostorového pasportu získáme jak grafické, tak i popisné údaje o stavebních 

objektech a jejich venkovních plochách. Nezbytná je jednoznačná identifikace údajů, která je 

dána Standardem státního informačního systému k územní identifikaci. Tento standard 

představuje jednotnou prostorovou identifikaci v IS. [11] Tabulka 2 popisuje zpracování 

prostorového pasportu. 

 

Tabulka 2: Ukázka zpracování prostorového pasportu, zdroj: autor 

DATA ATRIBUTY 

Územní struktura obcí CZ - NUTS 5 

Část obce Název obce 

Adresa 

Ulice 

Číslo popisné 

Poštovní směrovací číslo 

List vlastnictví Číslo listu vlastnictví 

Katastrální území 
Název katastrálního území 

Číslo katastrálního území 

 

5.1.2 Stavební pasport 

Stavební pasport představuje soupis aktuálních dat o budově a jejím vnitřním uspořádání 

a popisuje jednotlivé plochy a veškeré stavební prvky v objektech, jak je charakterizováno 

v Tabulce 3. Do stavebního pasportu tedy zahrnujeme popis svislých, vodorovných, šikmých 

či převislých konstrukcí, a popis oken a dveří. [11] 
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Tabulka 3: Ukázka zpracování stavebního pasportu, zdroj: autor 

DATA ATRIBUTY 

Popisné údaje budovy 

Poloha 

Typ budovy 

Využití budovy 

Druhy stavební konstrukce 

Rozměry budovy 

Délka 

Šířka 

Výška 

Obestavěný prostor 

Počet podlaží 

Užitná plocha 

Zastavěná plocha 

Rozměry místností 

Délka 

Šířka 

Výška 

 

5.1.3 Technický pasport 

Do technického pasportu zahrnujeme aktuální data o technických zařízeních budovy, kde 

u jednotlivých zařízení evidujeme jeho vlastnosti, výrobce, servis či záruku apod.[11] Ukázka 

skladby dat technického pasportu je uvedena v Tabulce 4. 

Technická zařízení budov rozdělujeme do několika kategorií[11]: 

 technologická zařízení, 

 informační technologie, 

 slaboproudé systémy, bezpečnostní a komunikační systémy, 

 dopravní prostředky, 

 inventář a 

 zdravotnická technika. 
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Tabulka 4: Ukázka zpracování technického pasportu, zdroj: autor 

DATA ATRIBUTY 

Popisné údaje  

Druh 

Umístění 

Výrobce 

Počet 

 

5.1.4 Technologický pasport 

Technologický pasport navazuje na stavební pasport a zahrnuje aktuální popis vnitřních 

technologií budov a technických zařízení. Technologický pasport uplatňujeme v budovách, 

kde je nezbytné zajištění bezpečnost budovy.[11] Data technologického pasportu jsou 

popsána v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Ukázka zpracování technologického pasportu, zdroj: autor 

DATA ATRIBUTY 

Popisné údaje  

Druh 

Umístění 

Rok pořízení 

Výrobce 

Počet 

 

5.1.5 Personální pasport 

Personální pasport poskytuje aktuální údaje o jednotlivých zaměstnancích, o jejich působnosti 

v budově, či konkrétně na pracovišti.[22] Možná data ke zpracování v personálním pasportu 

jsou uvedena v Tabulce 6. 
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Tabulka 6: Ukázka zpracování prostorového pasportu, zdroj: autor 

DATA ATRIBUTY 

Popisné údaje  

Příjmení 

Jméno 

Titul 

Pohlaví 

Funkce 

Místnost 

 

5.2 Dílčí závěr 

V teoretické části byla práce zaměřena na historii průmyslu v Ostravě – Vítkovicích a na 

plynojemy, dále na Facility management, životní cyklus staveb, informační systémy v oblasti 

FM a pasportizaci. V následující praktické části je pozornost zaměřena na průmyslový areál 

plynojemu  v Ostravě – Vítkovicích, konkrétně na plynojem MAN. Dále je popsán postup 

sběru dat a zpracování pasportizace.  

  



30 

 

6 Průmyslový areál plynojemu MAN 

 

Kapitola týkající se praktické části charakterizuje popis plynojemu MAN z hlediska jeho 

historie, umístění plynojemu, zařízení plynojemu, jednotlivých pasportů. V kapitole je dále 

popsán i postup převedení dat pasportů z programu Microsoft Office Excel do systému 

CAFM – pit-FM. 

Průmyslový areál plynojemu MAN se skládá ze šesti budov. Hlavní dominantu tvoří 

plynojem MAN, který je umístěn uprostřed areálu. Při vstupu do areálu se nachází po pravé 

straně vrátnice, která má tři místnosti. Vlevo jsou pak postupně za sebou garáž, rozvodna 

a velín s kotelnou. Velín zahrnuje čtyři místnosti. V areálu se nachází i další budovy, které ale 

nejsou ve vlastnictví ČEZ Energetické služby, s.r.o. (popsáno na Obrázku 8). Půda je po celé 

ploše areálu kontaminovaná z důvodu výskytu chemikálií z plynojemu MAN. 

 

 

Obrázek 8: Umístění budov v průmyslovém areálu plynojemu MAN, zdroj: autor,[3] 
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Na Obrázku 9 se z hlediska územního plánu nachází areál v průmyslové zóně, která je 

označena šedou barvou. Červeným kroužkem je pak označen konkrétně plynojem MAN. 

V okolí je rovněž zaznačena zelenou barvou travnatá plocha.  

 

 

Obrázek 9: Územní plán, zdroj: autor 

 

6.1 Plynojem MAN Vítkovice 

Plynojem MAN je jednou z nejvyšších budov v Ostravě. Patří do skupiny suchých plynojemů 

a slouží k uskladnění přebytků koksárenského plynu a zároveň stabilizuje tlak v připojené 

plynovodní síti. 

Tento suchý plynojem o objemu 150 000 m
3
 lze považovat za 24-boké těleso ukončené 

ve spodní části dnem a v horní části střechou se vzdušníkem. Uvnitř je zakomponován píst 

pohybující se nahoru a dolů, a zároveň uzavírá shora plynový prostor. Plynojem je zakotven 

do betonového základu pomocí dvou kotevních šroubů u každého vodícího sloupu. Při plnění 

plynojemu plynem se díky tlaku píst zvedá a naopak při odběru klesá a tím vytlačuje plyn 

z plynojemu. Plynotěsnost prostoru pod pístem se udržuje těsnícími lištami upevněnými 

na obvodě pístu, které jsou ponořeny do těsnícího oleje a jsou přitlačovány k plášti plynojemu 

pákami se závažími. 
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Parcela plynojemu MAN je součástí průmyslového areálu plynojemu. Jelikož se parcela 

nenachází v oblasti s digitální katastrální mapou, nelze určit sousední parcely. Parcela není 

omezena vlastnickými právy. Více informací je popsáno v Tabulce 7.   

 

Tabulka 7: Informace o parcele, zdroj: autor 

NÁZEV Plynojem MAN 

ČÍSLO PARCELY 2944/4 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Moravská Ostrava [713520] 

VLASTNÍK 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
Výstavní 1144/103, Vítkovice 

70602 Ostrava 

ČÍSLO LV 10975 

VÝMĚRA [m2
] 2354 

ZPŮSOB VYUŽITÍ Manipulační plocha 

DRUH POZEMKU Ostatní plocha 

 

 

Fasáda plynojemu MAN nyní slouží jako reklamní plocha. Vzhledem k tomu, že se 

v budoucnu bude pro něj hledat využití, je pro tyto účely na Obrázku 10 zpracovaná SWOT 

analýza. 
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Obrázek 10: SWOT analýza, zdroj: autor 

 

6.1.1 Historie plynojemu MAN 

Historie plynojemu MAN sahá do roku 1939, kdy na území tehdejší Československé 

republiky vstoupilo německé vojsko, které se zasloužilo o stavbu plynojemu MAN. Z tohoto 

důvodu je veškerá dochovaná dokumentace tedy v němčině. Plynojem plnil dvě funkce, a to 

skladování plynu a stabilizaci tlaku v síti. Vzhledem k tomu, že nepokrýval spotřebu 

odběratelů, bylo nutné odkupovat plyn od jiných dodavatelů.  

Plynojem MAN byl propojen s dalšími dvěma plynojemy – Šverma a Svoboda u Landeku, 

které taktéž nesly označení MAN. Propojeny byly prostřednictvím směšovačů, které měly 

za úkol vyrovnávat tlak z důvodu velké vzdálenosti mezi plynojemy. 

Po roce 1989 dorazil po několika etapách plynu do České republiky podzemním potrubím 

zemní plyn z Ruska. Plyn byl dopraven pod velmi vysokým tlakem, proto bylo nutné zřídit 

regulační stanice, které přeměnily vysokotlaký plyn na plyn středotlaký. Při přechodu plynu 

z Ruska do České republiky byla důležitá výměna trysek nebo celého spotřebiče z důvodu 

přecházení na jiný typ plynu. V roce 2000 byl plynojem MAN odstaven a již nesloužil 

k uskladňování plynu. 
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6.1.2 Bezpečnostní pásma plynojemu MAN 

Podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)[24] činí 

bezpečnostní pásmo 50 m pro plynojemy nad 100 m
3. Podle tohoto zákona mají plynojemy 

jako plynárenská zařízení ochranné pásmo 4 m. Bezpečnost provozu je zajištěna tzv. 

bezpečnostním okruhem vzdáleným 10 m od pláště plynojemu, který vymezuje nebezpečný 

prostor. 

Požárně nebezpečný prostor se podle normy ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – 

Výrobní objekty[4] pro plynojemy nestanovuje, protože z hlediska požární bezpečnosti stavby 

je totožný s bezpečnostním okruhem. Pro ležaté zásobníky těsnícího oleje je ovšem stanoven 

požárně nebezpečný prostor do vzdálenosti 5,95 m. V bezpečnostním okruhu plynojemu 

a v požárně nebezpečném prostoru ležatých zásobníků oleje je zakázáno skladování hořlavých 

látek a předmětů, které nesouvisí s provozem plynojemu MAN. V tomto bezpečnostním 

okruhu a požárně nebezpečném prostoru je nutné pravidelně odstraňovat suchou trávu 

a ostatní porost, přičemž je ale zakázáno odstraňovat vypalováním. 

V prostoru plynojemu nad pístem a do vzdálenosti 4 m nad střechu, dále 1,5 m do stran a 1 m 

pod úroveň střechy je prostor s nebezpečím výbuchu. Dále pak i uvnitř motorových budek, 

v šachtách vstupního a výstupního potrubí plynojemu, kolem dolních vyfukovacích otvorů 

a okolo vyústění odvzdušňovacích komínků DN 80 u zvonových uzávěrů je stanoveno 

prostředí s nebezpečím výbuchu. V těchto prostorách je přísný zákaz jakékoliv práce 

s otevřeným ohněm a je předepsáno provádět údržbu plynojemu pouze nejiskřivým nářadím. 

Osoby vstupující do prostoru s nebezpečím výbuchu musí mít speciálně ochranný oděv včetně 

spodního prádla, obuvi, osobních ochranných pomůcek, rukavic a přileb z antistatického 

materiálu. 

 

6.1.3 Širší vztahy areálu plynojemu MAN 

Ostrava je jedno z nejznámějších průmyslových měst. Nachází se v Moravskoslezském kraji 

a tvoří ho několik částí, mezi které patří i Vítkovice. Vítkovickou část představuje místo 

s průmyslovým rozvojem, kde se nachází i průmyslový areál plynojemu MAN.  
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Plynojem MAN má sídlo na ulici 1. Máje, na níž je napojena ulice 28. října. Přímo před 

sídlem je umístěna tramvajová zastávka Železárenská. Na této zastávce staví tramvaj č. 3, 

která jezdí ve směru Dubina Interspar – Poruba vozovna a zpět a dále linka č. 12 ve směru 

Dubina Interspar – Hranečník a zpět. Spojení mezi Ostravou a Frýdkem Místkem zajišťuje 

frekventovaná ulice Místecká, kde je vyveden sjezd do Ostravy – Vítkovic vzdáleny od areálu 

asi 2 kilometry. V blízkosti areálu se nachází Mateřská škola, Základní škola, Obchodní 

akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií, 

Ocelárna Vítkovice, Hasičský záchranný sbor, Krajský úřad, Mariánské náměstí a náměstí 

Jiřího Myrona. Na Obrázku 11 jsou graficky znázorněny veškeré informace popsány výše. 

Vhodné je rovněž doplnit, že areál plynojemu MAN je připojen na inženýrské sítě – plyn, 

voda, kanalizace a elektřina.  

 

 

Obrázek 11: Mapa širších vztahů, zdroj: autor 
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6.1.4 Popis zařízení 

V Tabulce 8 jsou popsána jednotlivá zařízení plynojemu MAN a jeho parametry.  
 

 
Tabulka 8: Technické parametry zařízení, zdroj: autor,[3] 

NÁZEV PARAMETR 

Výška plynojemu od horní hrady dna po okraj sloupu 74 520 mm 

Celková výška plynojemu 83 630 mm 

Zdvih pístu 63 950 mm 

Poloměr vnitřní 26 810 mm 

Poloměr vnější 27 040 mm 

Délka strany 7 010 

Počet stěn pláště 24 

Počet vodících sloupů 24 

Počet ochozů na plášti plynojemu 5 

Počet horních vyfukovacích potrubí 4 

Rychlovýpusť DN 1 000 mm 1 

Severovýchodní výstupní potrubí DN 1 000 mm 1 

Jihozápadní vstupní a současně výstupní potrubí DN 1 000 mm 1 

Počet sběracích a motorových budek 6 

Médium koksárenský plyn 

Pracovní objem plynojemu 150 000 m
3 

Maximální tlak plynu pod pístem 3,2 kPa 

Hmotnost pístu při tlaku 3,2 kPa 728 805 kg 

Maximální přípustná rychlost pístu v obou směrech v letním provozu 0,15 m/min 

Maximální přípustná rychlost pístu v obou směrech v zimním provozu 
bez námrazků na stěnách 

0,073 m/min 

Maximální přípustná rychlost pístu v obou směrech v zimním provozu 
s námrazky na stěnách 

0,036 m/min 

 

I přesto, že plynojem MAN je již zcela nefunkční, je v následujících bodech popsáno složení 

plynojemu a funkce jednotlivých částí nutných k provozu plynojemu: 

 Plášť 

Obvodová konstrukce, lépe řečeno plášť, je 24-boké tuhé těleso, v jehož hranách jsou 

umístěny sloupy z profilu I č. 24. Sloupy jsou ve spodní části zakotveny do křížové patky 

a v části horní připojeny ke střešní konstrukci. Mezi sloupy jsou kladeny plášťové plechy 

o výšce 810 mm spojené nýtováním, které slouží jako vodorovná výztužná žebra a dále 
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zajišťují plynotěsnost plynojemu pomocí těsnícího plátna ve spoji. Nad posledním 

ochozem plynojemu jsou v plášti umístěna okna a v horní části jsou plášťové plechy 

s odvětráním. 

 

 Střešní konstrukce 

Střechu tvoří 24 příhradových vazníků, které jsou mezi sebou pevně vyztuženy a spojují 

se uprostřed v nosném kruhu. Střešní konstrukce je opatřena světlíky a na okraji 

konstrukce je upevněno zábradlí. Střešní krytina je tvořena 3 mm silnými plechy. Díky 

plechům představují vytvořená žebra vazbu jdoucí od vazníku k vazníku.  

Uprostřed střešní konstrukce je zakomponován vzdušník, který je tvořen prutovou 

kostrou a oplechováním. Vzdušník umožňuje větrání prostoru nad pístem. 

 

 Dno a podpěrná konstrukce pístu 

Dno plynojemu vyplňují plechy převážně 3 mm silné, avšak okrajové plochy a plochy 

okolo vstupu, výstupu a rychlovýpustě jsou zesíleny. Dno je umístěno volně 

na betonovém základu, ten je vyplněn dusanou hlínou. V základě pod sloupy jsou 

instalovány komory, ze kterých je vyvedeno trubní vedení nad úroveň terénu sloužící pro 

průběžnou kontrolu nechtěného úniku oleje.  

Podpěrnou konstrukci pístu lze najít na dně plynojemu. Soustavu tvoří 24 podpěr 

umístěných po obvodu zdi a jedna podpěra uprostřed dna. Tyto podpěry jsou umístěny 

vždy pod příhradovými žebry, pomocí nichž je vyztuženo dno pístu plynojemu. 

Jednotlivé podpěry vyrobené z dřevěných pražců mají rozměry 250 mm x 160 mm 

a délku 550 mm. Fixace polohy podpěrné konstrukce je zajištěna železným rámem 

přivařeným ke dnu a stejným rámem nasazeným na podpěru shora. 

 

 Ochozy 

Vnější stranu pláště plynojemu tvoří 5 ochozů opatřených zábradlím. Ochozy spojuje 

schodiště vedené okolo výtahové šachty vnějšího výtahu. 
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 Píst 

Uvnitř plynojemu se nachází pohybující se píst, který uzavírá z horní části plynový 

prostor. Píst je konstruován 24 příhradových vazníků a slouží jako tuhá prostorová 

konstrukce. Ve spodní části je spojená plechy o tloušťce 4 mm a 4,5 mm, a tak tvoří žebra 

mezi jednotlivými vazníky, které jsou navzájem spojeny ztužidly. 

Píst je veden dvojicí kladek uspořádaných nad sebou. Kladky se pohybují na lamelách 

plášťových sloupů a jsou zabudovány ve vyztužené ocelové konstrukci. Obě kladky lze 

snadno udržovat a kontrolovat jejich správnou funkci díky přístupných obsluhovacích 

plošin. Nad spodními kladkami jsou umístěna dvě tangenciální vedení zajišťující píst proti 

vytáčení ve vodorovném (tangenciálním) směru.  

 

 Sběrací jímky 

Mezi kluznými lištami a stěnou pláště protéká postupně těsnící olej, který promazává 

stěnu pláště plynojemu, lišty a neprodyšně uzavírá štěrbinu mezi stěnou a lištou. Těsnící 

olej stéká po vnitřní straně plášťových plechů a shromažďuje se ve spodním obvodovém 

žlábku, u dna plynojemu. Odtud přetéká do zvlášť uspořádaných sběracích jímek 

umístěných na vnější straně pláště. Kolem obvodu plynojemu je umístěno šest jímek, 

která má čtyři komory: vstupní, usazovací, střední a plovákovou. Tyto komory jsou mezi 

sebou propojené a předávají si mezi sebou protékající olej. 

V zimním období je nutné udržet stálé odlučování vody z oleje, a proto je ve sběracích 

jímkách zabudované topné potrubí. 

 

 Motorové budky 

Šest motorových budek je po obvodu připojeno k jednotlivým sběracím jímkám. Tyto 

budky jsou přirozeně větrány pomocí větracích otvorů. Pro těžké páry vedou přímo 

do volného prostoru a jsou umístěny ve spodní a horní části plechových motorových 

buněk. 
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V každé budce jsou zakomponována vždy dvě zubová vysokotlaká čerpadla (jedno činné 

a druhé záložní) poháněná nevýbušným elektromotorem. Rotační vysokotlaká zubová 

čerpadla jsou konstruována pro dopravu čistých kapalin, které neobsahují pevně ani jinak 

znečištěné látky. 

Čerpadlo vytlačuje olej stoupacím potrubím, jež je ve spodní části opatřenou zpětnou 

klapkou. V prostoru nad zpětnou klapkou se nachází propojovací potrubí mezi 

stoupajícím potrubím a sběracími jímkami, kterým lze snadno stoupající potrubí 

vyprázdnit. Toto potrubí je zaústěno do střední mezikomory. 

Spouštění elektromotoru je závislé na výšce hladiny těsnícího oleje v plovákové komoře 

sběrací jímky. Jakmile stoupne hladina oleje do určité výšky, sepne plovák přes indukční 

spínač stykač motoru činného čerpadla. Vše probíhá automaticky.  

V motorové budce je nainstalován vypínač, který slouží k odpojení čerpadla 

od elektrického proudu v případě manipulace ve vnitřním prostoru budky. 

 

 Vstupní a výstupní potrubí 

Důležitou součástí plynojemu jsou dvě vstupní potrubí jmenovitého průměru (DN) 1000. 

Potrubí plní funkci přivádění plynu do plynojemu nebo jeho odvádění z plynojemu. 

Potrubí jsou uložena ve zvláštních jímkách v základu plynojemu. Potrubí vyúsťují jednou 

částí v plynojemu za sběracím dolním žlábkem, asi 500 mm nad horní hranou plechu dna 

a druhá část potrubí vyúsťuje v šachtici, která je napojena na olejový uzávěr. 

Vstupní potrubí umístěné na jihozápadní straně slouží pro přívod plynu do plynojemu 

a zároveň jako výstup plynu z plynojemu v závislosti na poměrech v síti koksárenského 

plynu. 

Vstupní potrubí na straně severovýchodní je odpojeno od sítě koksárenského plynu a je 

zaslepeno u ruční armatury ze strany plynojemu. Toto potrubí slouží jako výstupní a jsou 

z něho napojeny kotelny umístěné v areálu plynojemu. 
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 Horní vyfukovací potrubí 

Nad posledním ochozem jsou z pláště plynojemu vyvedena ve čtyřech polích vyfukovací 

potrubí DN 400. Potrubí vyúsťují cca 2 m nad horním okrajem střechy a slouží jako 

bezpečnostní opatření proti případnému přeplnění plynojemu. 

 

 Dolní vyfukovací potrubí 

V plášťovém plechu jsou umístěny na obvodu plynojemu celkem 4 potrubí. Potrubí je 

používáno pro odplynění prostoru mezi pístem a dnem plynojemu v případě odstavení 

plynojemu z provozu, nebo k odvzdušnění tohoto prostoru při uvádění plynojemu do 

provozu. 

 

 Rychlovýpusť 

Součástí plynojemu je také tzv. rychlovýpusť sloužící k rychlému vypouštění plynu 

z plynojemu. Toto zařízení je ale možno použít pouze v případě havárie nebo nastanou-li 

mimořádné případy.  

Rychlovýpusť tvoří zvonový uzávěr, škrtící klapky, ostatní příslušenství a vypouštěcího 

potrubí DN 1000, které je vedeno podél plášťových plechů směrem nahoru a je ukončené 

cca 2 m nad okrajem střechy plynojemu 

 

 Vnější výtah 

Vnější výtah je proveden jako speciální elektrický osobní výtah s ustanovenou obsluhou 

pro tři osoby, nebo max. 250 kg užitečného zatížení. Ocelová kabina klece se pohybuje 

v ocelovém tubusu o průměru 1800 mm, který je umístěn 2 m od pláště plynojemu. Tubus 

je opatřen v místech nástupních stanic osvětlovacími okny.  

Stanic je celkem 7, kde první z nich je výchozí a je v úrovni betonového základu. Dalších 

5 stanic je umístěno na jednotlivých ochozech. Poslední a zároveň konečná stanice je 

na střeše plynojemu.  
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Elektrické ovládací řízení je tlačítkové. V každé stanici je světelné návěstí. Nouzové 

návěstí ovládané tlačítkem v kleci je pro signalizaci houkačkou mimo šachtu. Kabina 

výtahu o rozměrech 1150 x 950 x 2050 mm je vedena ve výtahové rouře po zvláštních 

vodítkách a je vyvážena protizávažím. Dále je vybavena telefonem na dispečink ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. pro případ zajištění bezpečnosti osob dopravujících se výtahem 

a pohybujících se v plynojemu. Nosnou část tvoří 4 ocelová lana o průměru 10 mm, 

přičemž mají i funkci protizávaží.  

Vnější výtah nelze používat k evakuaci osob při požáru. 

 

 Vnitřní výtah 

Vnitřní výtah slouží jako speciální výtah pro dopravu max. 3 osob, nebo 250 kg 

užitečného zatížení. Výtah má dvě stanice – výchozí stanici umístěnou na střeše 

plynojemu a konečnou stanici na pístu.  

Klec výtahu o průměru 1200 mm visí volně na čtyřech lanech o průměru 10 mm 

a pohybuje se mezi pístem a horní stanicí pod střechou plynojemu prostřednictvím 

elektrického výtahového stroje umístěného ve zvláštní strojovně nad výtahovou šachtou 

vnějšího výtahu plynojemu. Klec je v horní stanici vedena ve výtahové šachtě, která je 

tvořena ocelovým tubusem. Tubus je ukončen nálevkovitým vstupem asi 3 m pod úrovní 

horní stanice. Klec je opatřena zasouvacími dveřmi kopírujícími kruhový tvar klece 

s mechanickou dveřní uzávěrkou. Výtahová klec je vyvážená protizávažím, které je 

vedeno ve vodítkách v kruhové šachtici vnějšího výtahu.  

Řízení výtahu je speciální lanové, pomocí lan lze klec výtahu odeslat z výchozí stanice 

na píst a zase ji přivolat.  
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7 Pasportizace průmyslového areálu Plynojemu 

MAN 

 

Jak již bylo zmíněno výše, areál Plynojemu MAN je ve vlastnictví ČEZ Energetické služby, 

s.r.o. a zpracovaný pasport areálu bude vlastníkovi sloužit jako podklad pro možné budoucí 

využití plynojemu.  

V pasportu a ve výkresech jsou jednotlivé budovy označeny jako M 101-106.3. Smysl tohoto 

značení je vysvětlen na Obrázku 12.  

 

 

Obrázek 12: Značení místností, zdroj: autor 

 

7.1 Sběr dat a postup při zpracování pasportizace 

Při zpracování pasportizace bylo nutné nejprve všechna data získat, zpracovat v programu 

Microsoft Office Excel a poté je převést do programu pit-FM. Jelikož se většina dokumentací, 

které obsahovaly potřebná data, nedochovala, nezbývalo než budovy v areálu plynojemu 

změřit. K měření získání dat byl použit laserový dálkoměr Bosch GLM 80 Professional. 

Při měření velkých vzdáleností je nutné počítat s možností vzniku odchylek v naměřených 

údajích. 
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Práce s programem Microsoft Office Excel: 

Po naměření hodnot všech budov v průmyslovém areálu plynojemu MAN byl vytvořen 

v programu Microsoft Office Excel nový dokument, který byl nazván Pasport průmyslového 

areálu plynojemu MAN. První list nesl název Prostorový pasport. Prostorový pasport byl 

zpracován na průmyslový areál, samotný plynojem MAN, dále na rozvodnu, garáž, kotelnu, 

velín a vrátnici. Pomocí portálu Státní správa zeměměřictví a katastru[6] byla prostřednictvím 

kolonky Nahlížení do katastru nemovitostí a dále Vyhledání parcely vyhledána stavební 

parcela. Pomocí této parcely byly načteny Informace o pozemku, které byly vypsány 

do jednotlivých řádků. Pro průmyslový areál bylo důležité uvést název, kraj, okres, obec, 

PSČ, ulici, parcelní číslo, výměru a číslo listu vlastnictví. Pro všechny ostatní prostorové 

pasporty bylo nutné vypsat název, objem či plochu, délku, šířku, výšku, popř. poloměr, stav 

konstrukce a označení. Pomocí funkce Součin byla do jednoho pole zadána šířka a délka, 

přičemž po stisknutí OK byla načtena plocha, např. =SOUČIN(C13;D13). Taktéž i v případě 

objemu byla zvolena funkce Součin, kde se k šířce a délce připojila i výška, např. 

=SOUČIN(C13;D13;E13). 

Po zpracování prostorového pasportu následovalo zpracování stavebního pasportu. 

Ve stavebním pasportu bylo zapotřebí rozepsat u jednotlivých budov údaje o podlahách, 

stropů, stěn, oken a dveří. 

 

Práce s programem pit-FM: 

1. Vypisování jednotlivých dat ručně 

Po spuštění programu pit-FM bylo třeba vytvořit tzv. Kontextový strom, který umožňuje 

uživateli se orientovat v různých částech objektu. V kontextovém stromě byly vytvořeny 

položky jako Lokalita, Budova, Podlaží a Místnosti. Na obrázku 13 je zobrazena ukázka 

ze zpracovávání údajů o lokalitě, která obsahuje údaje o průmyslovém areálu plynojemu 

MAN. Na Obrázku 13 se v levé části nachází kontextový strom a v pravé části jsou vypsány 

veškeré údaje jako název, číslo parcely, ulice, PSČ, město a plocha brutto, apod. V systému 

lze také označit zodpovědnou osobu. 
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Obrázek 13: Ukázka zpracování Lokality, zdroj: autor 

 

Do kontextového stromu bylo rovněž důležité vložit údaje všech budov v areálu. Po kliknutí 

na kolonku Budovy byla vložena první budova s názvem Plynojem MAN pomocí funkce Vložit 

nový. K budově plynojem MAN byly vypsány údaje jako: název, označení a rozměry 

místností. Tímto způsobem byly vloženy i ostatní budovy a údaje o nich. Jelikož budovy 

Velín a Vrátnice zahrnovaly místnosti, bylo nutné vložit nejprve podlaží a až následně 

jednotlivé místnosti. Na Obrázku 14 je zobrazena ukázku ze zpracovávání údajů o místnosti 

Dispečink, kam se vkládají dílčí údaje jako číslo místnosti, název neboli využití, délka, šířka 

a výška, přičemž po vyplnění údajů program sám vypočítá obvod, objem či plochu místnosti. 
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Obrázek 14: Ukázka zpracování místnosti Dispečink, zdroj: autor 

 

Obrázek 15 zobrazuje ukázku, jakým způsobem se zpracovávají údaje o stavební konstrukci 

v místnosti Dispečink. Po otevření záložky St. konstrukce je nutné vybrat z výčtu buď 

podlahové konstrukce, stropní konstrukce, stěny, okna nebo dveře. Na Obrázku 15 je zvolena 

konstrukce stěna a dveře. Stěny nesou označení OV.MAN.NP1.ST01-04 a dveře 

OV.MAN.NP1.DV01 a k nim jsou opět vypsány jednotlivé údaje. 
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Obrázek 15: Ukázka zpracování stavebních konstrukcí Dispečinku, zdroj: autor 

 

2. Přímý převod dat z programu Microsoft Office Excel 

Po dokončení pasportizace v programu Microsoft Office Excel byla data převedena 

do programu pit-FM. Proces převodu dat zahrnoval práci mezi Microsoft Office Excel 

a programem pit-FM. Po výběru údajů prostřednictvím funkce Funkce a Export v programu 

pit-FM následovalo uložení pasportizace v programu Microsoft Office Excel s příponou .csv. 

Po uložení pasportizace v tomto formátu byla data překopírována. Data byla opět uložena 

v programu Microsoft Office Excel a byl zavřen soubor. Stisknutím funkce Funkce a Import 

ze souboru byla vybrána uložená pasportizace v Microsoft Office Excel a potvrzena tlačítkem 

OK. Bylo nutné definovat formu importu, poté následovala změna přípony .cid na .cxd. 

a otevřena v Microsoft Office Excel. Nezbytné bylo určení Klíčového pole, kde byla zvolena 

odpověď Ano. Po potvrzení Klíčového pole byl možný import dat. 
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7.2 Pasport 

Kapitola je zaměřena na prostorový a stavební pasport. Pasporty vychází ze zpracovaných dat 

a jsou jednotlivě popsány níže. 

 

7.2.1 Prostorový pasport 

Prostorový pasport zahrnuje aktuální informace o průmyslovém areálu plynojemu na ulici 

1. Máje a o jeho budovách. V průmyslovém areálu je celkem 6 budov. Budovy velín 

a vrátnice jsou dále rozděleny do 7 místností. Na Obrázku 16 je červenou barvou vyznačen 

průmyslový areál plynojemu, žlutá barva charakterizuje plynojem MAN a ostatní budovy jsou 

označeny fialovou barvou. Pasport je zpracován v Příloze č. 3. 

 

 

Obrázek 16: Katastrální mapa, zdroj: autor 
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7.2.2 Stavební pasport 

Ve stavebním pasportu jsou popsány všechny stavební konstrukce týkající se budov 

v průmyslovém areálu plynojemu MAN. Fotodokumentace je uvedena v Příloze č. 1. Každá 

podlahová konstrukce, stropní konstrukce, stěna, dveřní otvor či okenní otvor mají své 

označení. Pro účely kódování jednotlivých částí byl navržený formát OV.MAN.NP1.ST01 

(Obrázek 17)  

 

 

Obrázek 17: Ukázka kódování v pasportu, zdroj: autor 

 

Popis aktuálních dat stavebního pasportu: 

 Plynojem MAN (M 101) 

Podlahová konstrukce je pokryta plechy tloušťky asi 3 mm, které jsou umístěny 

na betonovém základu. Střešní konstrukci tvoří rovněž plechy tloušťky asi 3 mm 

a jsou připevněny na 24 příhradových vaznících. V plášti plynojemu je osazeno 

14 sloupů profilu I, na nichž jsou osazeny jednotlivé plechy o výšce 810 mm. Stav 

konstrukcí je vyhovující. 
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Obrázek 18: Plynojem, zdroj: autor 

 

 Rozvodna (M 102) 

Podlaha v rozvodně je po celé ploše betonová. Stropy jsou tvořeny ocelovými 

válcovanými nosníky z profilu I, na které jsou osazeny desky Hurdis. Stěny jsou 

postaveny ze škvárobetonové tvárnice a je na ně nanesena vápenocementová omítka 

bílé barvy. Vstupní dveře jsou ocelové osazené do ocelové zárubně modré barvy. 

Ve stěnách jsou rovněž osazeny dva okenní otvory vyplněné luxferami. Fasáda 

rozvodny je ve špatném stavu. 
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Obrázek 19: Rozvodna, zdroj: autor 

 

 Garáž (M 103) 

Podlahová konstrukce garáže je tvořena betonovou mazaninou, která není dále 

opatřena žádnou vrstvou. Strop je konstruován z ocelových válcovaných nosníků 

z profilů I, na které je jsou pokládány stropní desky Hurdis. Stěny jsou 

ze škvárobetonových tvárnic opatřených bílou vápenocementovou omítkou. 

Ve stěnách jsou osazeny tři dvoukřídlové a jedny jednokřídlové dveře zasazené 

do ocelové zárubně modré barvy. Všechny tři okenní otvory jsou vyplněny luxferami. 

Stav konstrukcí je vyhovující. 

 

 

Obrázek 20: Garáž, zdroj: autor 
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 Kotelna (M 104) 

Podlaha kotelny je rovněž pokryta betonovou mazaninou, stropní konstrukce je 

vyrobena z ocelových válcovaných nosníků z profilů I a trapézových plechů. Stěny 

tvoří škvárobetonové tvárnice opatřené omítkou vápenocementovou bílé barvy a ve 

výšce 2000 mm opatřené omyvatelným nátěrem šedé barvy. Dveře jsou ocelové 

a okna jsou vyplněna zároveň luxferami a sklem. Stav konstrukcí je vyhovující. 

 

 

Obrázek 21: Kotelna, zdroj: autor 

 

 Velín (M 105) 

Podlahovou plochu velínu vyplňuje keramická dlažba a stropní plochu ocelové 

válcované nosníky z profilů I opatřené trapézovými plechy béžové barvy. Velín je 

rozdělen do několika místností. První místnost Dispečink se skládá z dvou stěn 

ze škvárobetonových tvárnic, kde je osazen dveřní otvor a dvou stěn z cihel plných 

pálených (CPP), kde je nanesena vápenocementová omítka bílé barvy a ve výšce 1200 

mm je nanesen omyvatelný nátěr zelené barvy. Okenní otvor je vyplněn luxferami 

a sklem. Druhá místnost Šatna je tvořena z jedné škvárobetonové stěny a tří stěn 

z CPP, v nichž se nacházejí jedny dveře. Koupelnu, což je další místnost velínu, tvoří 

jedna stěna ze škvárobetonových tvárnic a tři stěny z CPP, do nichž jsou osazeny 
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jedny dveře. Poslední místností je WC, které je tvořeno z jedné škvárobetonové a tři 

stěn z CPP, na kterých je vápenocementová omítka bílé barvy a ve výšce 1200 mm 

obklad. Dveře na WC jsou umístěné v cihlové stěně. Stav konstrukcí je vyhovující. 

 

 

Obrázek 22: Velín, zdroj: autor 

 

 Vrátnice (M 106) 

Vrátnici pokrývá po celé podlahové ploše keramická dlažba. Stropní konstrukce je 

tvořena stropními deskami Hurdis. Vrátnici rozdělujeme do tří místností, a to recepce, 

předsíň a WC. Vrátnice je tvořena škvárobetonovými obvodovými stěnami, kde uvnitř 

jsou dvě stěny z CPP opatřeny vápenocementovou omítkou bílé barvy a v některých 

částí i obkladem ve výšce 1600 mm. Na WC je stěna opatřena bílým obkladem ve 

výšce 1200 mm. Stav konstrukcí je vyhovující. 
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Obrázek 23: Vrátnice, zdroj: autor 

 

7.2.3 Návrh funkčních ploch 

Součástí bakalářské práce je návrh jednotného označení obecných typů ploch dle provozu, 

který je popsán na Obrázku 24. Jednotlivá označení jsou zakreslena v Příloze č. 2. 

 

 

Obrázek 24: Návrh funkčních ploch, zdroj: autor  
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8 Závěr 

 

Bakalářská práce řeší problematiku prostorového a stavebního pasportu z teoretického 

a praktického hlediska. Cílem bakalářské práce je zpracování aktuálních dat do programu 

Microsoft Office Excel a následné převedení do softwaru pit-FM.  

Teoretická část popisuje plynojemy obecně a historii průmyslu v Ostravě – Vítkovicích, 

protože průmyslový areálu plynojemu spadá do průmyslové oblasti. Teoretická část se dále 

věnuje Facility managementu, jeho softwarové podpoře a životnímu cyklu staveb, 

pasportizaci a typům pasportů. 

Praktická část je zaměřena na pasportizaci průmyslového areálu plynojemu v Ostravě – 

Vítkovicích. V této části je popsán plynojem MAN a ostatní budovy v areálu, kde byly 

naměřeny jejich hodnoty, které byly vloženy do programu Microsoft Office Excel a poté 

převedeny do programu pit-FM. Součástí praktické části byl návrh funkčních ploch. 

Bakalářská práce bude sloužit jako podklad pro budoucí využití průmyslového areálu 

v Ostravě – Vítkovicích. Proto je práce doplněná o SWOT analýzu. 
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PROSTOROVÝ PASPORT 

        

         

         Průmyslový areál plynojemu MAN 

                         

NÁZEV KRAJ OKRES OBEC PSČ ULICE 
PARCELNÍ 

ČÍSLO 

VÝMĚRA 

[m2] 
ČÍSLO LV 

Průmyslový areál plynojemu Moravskoslezský Ostrava Ostrava - město 703 00 1. Máje 2944/4 2354 10975 

         

         Plynojem MAN 

               

   NÁZEV OBJEM POLOMĚR DÉLKA STRANY VÝŠKA STAV OZNAČENÍ 

  Plynojem MAN 95184,28 27,04 7,01 83,63 vyhovující M 101 

  

         

         Rozvodna 

          

   NÁZEV PLOCHA DÉLKA ŠÍŘKA VÝŠKA STAV OZNAČENÍ 
  

Rozvodna  13,76 4,30 3,20 3,30 vyhovující M 102 

  

         

         Garáž 

          

   NÁZEV PLOCHA DÉLKA ŠÍŘKA VÝŠKA STAV OZNAČENÍ 

  Garáž 119,60 13,00 9,20 3,30 vyhovující M 103 

  

         

         



Kotelna 

          

   NÁZEV PLOCHA DÉLKA ŠÍŘKA VÝŠKA STAV OZNAČENÍ 

  Kotelna 24,64 8,80 2,80 3,30 vyhovující M 104 

  

         

         

         Velín 

          

   NÁZEV PLOCHA DÉLKA ŠÍŘKA VÝŠKA STAV OZNAČENÍ 

  Velín 40,19 8,20 6,20 3,10 vyhovující M 105 

  Dispečink 26,24 8,20 3,20 3,10 vyhovující M 105.1 

  Šatna 8,91 3,30 2,70 3,10 vyhovující M 105.2 

  Koupelna 4,00 2,50 1,60 3,10 vyhovující M 105.3 

  WC 0,8 1,00 0,80 3,10 vyhovující M 105.4 

  

         

         Vrátnice 

          

   NÁZEV PLOCHA DÉLKA ŠÍŘKA VÝŠKA STAV OZNAČENÍ 

  Vrátnice 10,40 5,20 2,00 2,60 vyhovující M 106 

  Recepce 8,40 4,20 2,00 2,60 vyhovující M 106.1 

  Předsíň 1,00 1,00 1,00 2,60 vyhovující M 106.2 

  WC 0,85 0,85 1,00 2,60 vyhovující M 106.3 

  

           



STAVEBNÍ PASPORT 

       

       Podlahové konstrukce 

      

       OZNAČENÍ DRUH PLOCHA BUDOVA STAV 

  OV.MAN.NP1.PO01 plech 42,09 Plynojem vyhovující 
  OV.MAN.NP1.PO02 betonová mazanina 45,41 Rozvodna vyhovující 
  OV.MAN.NP1.PO03 betonová mazanina 119,60 Garáž vyhovující 
  OV.MAN.NP1.PO04 betonová mazanina 81,31 Kotelna vyhovující 
  OV.MAN.NP1.PO05 keramická dlažba 157,60 Velín vyhovující 
  OV.MAN.NP1.PO06 keramická dlažba 27,04 Vrátnice vyhovující 
  

       

       Stropní konstrukce 

      

       OZNAČENÍ NOSNÁ ČÁST DRUH PLOCHA BUDOVA STAV 

 OV.MAN.NP1.STR01 sloupy z ocelových válcovaných I profilů plech 42,09 Plynojem vyhovující 
 OV.MAN.NP1.STR02 ocelové válcované nosníky z I profilu HURDIS 45,41 Rozvodna vyhovující 
 OV.MAN.NP1.STR03 ocelové válcované nosníky z I profilu HURDIS 119,60 Garáž vyhovující 
 OV.MAN.NP1.STR04 ocelové válcované nosníky z I profilu trapézový plech 81,31 Kotelna vyhovující 
 OV.MAN.NP1.STR05 ocelové válcované nosníky z I profilu trapézový plech 157,60 Velín vyhovující 
 OV.MAN.NP1.STR06 ocelové válcované nosníky z I profilu HURDIS 27,04 Vrátnice vyhovující 
 

        

  



Stěny 

 

OZNAČENÍ DRUH MATERIÁL POVRCH PLOCHA DÉLKA VÝŠKA MÍSTNOST STAV 

OV.MAN.NP1.ST01 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 25,42 8,20 3,10 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST02 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 25,42 8,20 3,10 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST03 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 9,92 3,20 3,10 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST04 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 9,92 3,20 3,10 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST05 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice obklad 7,75 2,50 3,10 M 105.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST06 vnitřní stěna cihla plná pálená obklad 7,75 2,50 3,10 M 105.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST07 vnitřní stěna cihla plná pálená obklad 4,96 1,60 3,10 M 105.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST08 vnitřní stěna cihla plná pálená obklad 4,96 1,60 3,10 M 105.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST09 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 10,23 3,30 3,10 M 105.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST10 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 10,23 3,30 3,10 M 105.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST11 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 8,37 2,70 3,10 M 105.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST12 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 8,37 2,70 3,10 M 105.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST13 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice obklad 4,03 1,30 3,10 M 105.4 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST14 vnitřní stěna cihla plná pálená obklad 4,03 1,30 3,10 M 105.4 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST15 vnitřní stěna cihla plná pálená obklad 2,48 0,80 3,10 M 105.4 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST16 vnitřní stěna cihla plná pálená obklad 2,48 0,80 3,10 M 105.4 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST17 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 10,92 4,20 2,60 M 106.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST18 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 10,92 4,20 2,60 M 106.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST19 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 5,20 2,00 2,60 M 106.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST20 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 5,20 2,00 2,60 M 106.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST21 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 8,06 3,10 2,60 M 106.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST22 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 8,06 3,10 2,60 M 106.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST23 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 2,60 1,00 2,60 M 106.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST24 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 2,60 1,00 2,60 M 106.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST25 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 2,60 1,00 2,60 M 106.3 vyhovující 



OV.MAN.NP1.ST26 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 2,60 1,00 2,60 M 106.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST27 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 2,60 1,00 2,60 M 106.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST28 vnitřní stěna cihla plná pálená omítka 2,60 1,00 2,60 M 106.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST29 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST30 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST31 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST32 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST33 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST34 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST35 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST36 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST37 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST38 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST39 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST40 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST41 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST42 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST43 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST44 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST45 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST46 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST47 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST48 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST49 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST50 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST51 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST52 vnitřní stěna plech 0 522,39 7,01 74,52 M 101 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST53 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 14,19 4,30 3,30 M 102 vyhovující 



OV.MAN.NP1.ST54 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 14,19 4,30 3,30 M 102 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST55 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 10,56 3,20 3,30 M 102 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST56 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 10,56 3,20 3,30 M 102 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST57 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 42,90 13,00 3,30 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST58 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 42,90 13,00 3,30 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST59 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 30,36 9,20 3,30 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST60 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 30,36 9,20 3,30 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST61 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 29,04 8,80 3,30 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST62 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 29,04 8,80 3,30 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST63 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 9,24 2,80 3,30 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.ST64 vnitřní stěna škvárobetonová tvárnice omítka 9,24 2,80 3,30 M 104 vyhovující 

 

  



Dveřní otvory 

 

OZNAČENÍ DRUH MATERIÁL VÝPLŇ PLOCHA ŠÍŘKA VÝŠKA BUDOVA STAV 

OV.MAN.NP1.DV01 vnější dveře - dvoukřídlové ocel 0 4,24 2,15 1,97 M 102 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV02 vnější dveře  ocel 0 1,97 1,00 1,97 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV03 vnější dveře - dvoukřídlové ocel 0 10,80 3,60 3,00 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV04 vnější dveře - dvoukřídlové ocel 0 10,80 3,60 3,00 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV05 vnější dveře - dvoukřídlové ocel 0 10,80 3,60 3,00 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV06 vnější dveře ocel 0 1,97 1,00 1,97 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV07 vnější dveře ocel 0 1,97 1,00 1,97 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV08 vnější dveře ocel 0 1,97 1,00 1,97 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV09 vnitřní dveře ocel 0 1,97 1,00 1,97 M 105.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV10 vnitřní dveře ocel 0 1,58 0,80 1,97 M 105.3 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV11 vnitřní dveře ocel 0 1,58 0,80 1,97 M 105.4 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV12 vnější dveře plast sklo 1,97 0,80 1,97 M 106.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV13 vnitřní dveře dřevo sklo 1,97 0,80 1,97 M 106.2 vyhovující 

OV.MAN.NP1.DV14 vnitřní dveře dřevo 0 1,97 0,80 1,97 M 106.3 vyhovující 

 

 

  



Okenní otvory 

 

OZNAČENÍ MATERIÁL PLOCHA ŠÍŘKA VÝŠKA BUDOVA STAV 

OV.MAN.NP1.OK01 luxfery 0,91 1,30 0,70 M 102 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK02 luxfery 0,91 1,30 0,70 M 102 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK03 luxfery 2,77 1,30 2,13 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK04 luxfery 2,77 1,30 2,13 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK05 luxfery 2,77 1,30 2,13 M 103 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK06 luxfery 0,60 1,00 0,60 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK07 luxfery 0,60 1,00 0,60 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK08 sklo 2,30 2,30 1,00 M 104 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK09 luxfery 3,00 1,50 2,00 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK10 luxfery 3,00 1,50 2,00 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK11 sklo 1,50 1,50 1,00 M 105.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK12 sklo 1,44 1,20 1,20 M 106.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK13 sklo 1,44 1,20 1,20 M 106.1 vyhovující 

OV.MAN.NP1.OK14 sklo 1,44 1,20 1,20 M 106.1 vyhovující 
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Název Obec PSČ Ulice Číslo parcely Město Plocha brutto

Průmyslový areál plynojemu MAN Ostrava - město 703 00 1.Máje 2944/4 Ostrava-Vítkovice 2 354,00 m2

Celkem

Celkem (1) 2 354,00 m2
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Lokalita Budova č. Geb.-Name Místo PSČ Ulice Rok výstavby Poznámka

Průmyslový areál plynojemu MAN 101 Plynojem MAN Ostrava-Vítkovice 703 00 1.Máje 1939 24-boký hranol o délce strany 7,01 o poloměru 27,04

Průmyslový areál plynojemu MAN 102 Rozvodna Ostrava-Vítkovice 703 00 1.Máje 1939

Průmyslový areál plynojemu MAN 103 Garáž Ostrava-Vítkovice 703 00 1.Máje 1939

Průmyslový areál plynojemu MAN 104 Kotelna Ostrava-Vítkovice 703 00 1.Máje 1939

Průmyslový areál plynojemu MAN 105 Velín Ostrava-Vítkovice 703 00 1.Máje 1939

Průmyslový areál plynojemu MAN 106 Vrátnice Ostrava-Vítkovice 703 00 1.Máje 1939
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Číslo Podl.krytina Plocha Typ hl.plochy Hlavní plochy

OV.MAN.NP1.PO05 Keramická dlažba 157,60 m2 Budovy Velín

Celkem

Celkem (1) 157,60 m2
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Číslo Materiál Druh stropu Plocha K místnosti

OV.MAN.NP1.STR05 Ocelové válcované nosníky z I profilu trapézový plech 157,60 m2 Velín

Celkem

Celkem (1) 157,60 m2
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Číslo Druh stěny Materiál Obklad stěny Plocha Délka Výška Hlavní plochy K ploše I

OV.MAN.NP1.ST01 Vnitřní stěna Škvárobetonová tvránice Omítka 25,42 m2 8,20 m 3,100 m Místnost 105.1

OV.MAN.NP1.ST02 Vnitřní stěna Škvárobetonová tvárnice Omítka 25,42 m2 8,20 m 3,100 m Místnost 105.1

OV.MAN.NP1.ST03 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 9,92 m2 3,20 m 3,100 m Místnost 105.1

OV.MAN.NP1.ST04 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 9,92 m2 3,20 m 3,100 m Místnost 105.1

OV.MAN.NP1.ST05 Vnitřní stěna Škvárobetonová tvárnice Omítka 7,75 m2 2,50 m 3,100 m Místnost 105.3

OV.MAN.NP1.ST06 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 7,75 m2 2,50 m 3,100 m Místnost 105.3

OV.MAN.NP1.ST07 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 4,96 m2 1,60 m 3,100 m Místnost 105.3

OV.MAN.NP1.ST08 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 4,96 m2 1,60 m 3,100 m Místnost 105.3

OV.MAN.NP1.ST09 Vnitřní stěna Škvárobetonová tvárnice Keramické obkladačky 10,23 m2 3,30 m 3,100 m Místnost 105.2

OV.MAN.NP1.ST10 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Keramické obkladačky 10,23 m2 3,30 m 3,100 m Místnost 105.2

OV.MAN.NP1.ST11 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Keramické obkladačky 8,37 m2 2,70 m 3,100 m Místnost 105.2

OV.MAN.NP1.ST12 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Keramické obkladačky 8,37 m2 2,70 m 3,100 m Místnost 105.2

OV.MAN.NP1.ST13 Vnitřní stěna Škvárobetonová tvárnice Omítka 4,03 m2 1,30 m 3,100 m Místnost 105.4

OV.MAN.NP1.ST14 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 4,03 m2 1,30 m 3,100 m Místnost 105.4

OV.MAN.NP1.ST15 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 2,48 m2 0,80 m 3,100 m Místnost 105.4

OV.MAN.NP1.ST16 Vnitřní stěna Cihla plná pálená Omítka 2,48 m2 0,80 m 3,100 m Místnost 105.4

Celkem

Celkem (16) 146,32 m2 47,20 m 49,600 m
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Čís.dveří Druh dveří Staveb.materiál Druh skla Šířka Výška Místnost I/II

OV.MAN.NP1.DV08 Vnější dveře Ocel 10,0 cm 19,7 cm 105.1

OV.MAN.NP1.DV09 Vnitřní dveře Ocel 10,0 cm 19,7 cm 105.2

OV.MAN.NP1.DV10 Vnitřní dveře Ocel 8,0 cm 19,7 cm 105.3

OV.MAN.NP1.DV11 Vnitřní dveře Ocel 8,0 cm 19,7 cm 105.4

OV.MAN.NP1.OK09 luxfery 15,0 cm 20,0 cm Velín

OV.MAN.NP1.OK10 luxfery 15,0 cm 20,0 cm Velín

OV.MAN.NP1.OK11 sklo 15,0 cm 10,0 cm Velín

Celkem

Celkem (7) 81,0 cm 128,8 cm
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Příloha č. 3: Informace o pozemcích 

Pasportizace průmyslového areálu plynojemu 2 v Ostravě – Vítkovicích 
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