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ÚVOD 

 V dnešní době, kdy se většina firem snaží vzpamatovat z finanční krize a každý hledá 

úspory, je pasportizace čím dál více skloňovaným pojem.  Čím dál více firem zjišťuje, že mít 

kvalitně zpracované pasporty je krok správným směrem. Toto tvrzení se ovšem týká nejen 

soukromého sektoru, který je v České republice vždy o krok napřed, ale také státních 

organizací. Mít totiž přehlednou evidenci, ve které mohu každým okamžikem zjistit stav dané 

věci, je opravdu k nezaplacení. Každý pasport totiž usnadňuje správu majetku, ať si jí děláme 

sami, či na to máme najaté odborníky.  

 Nejdůležitější na pasportizaci je získat dostatek kvalitních dat, z nichž bude pasport 

vytvořen. Další kritériem je zvolit vhodnou formu výstupu, ve které bude pasport vytvořen a 

dále se v něm bude pracovat. Určitě by nemělo cenu vytvářet pasporty v softwaru za milióny 

korun pro malou firmu s 6 zaměstnanci, v takovém případě by jistě byly dostačující pasporty 

vytvořené v Excelu.  

 Firma Severočeské vodovody a kanalizace a.s. se sídlem v Teplicích požádala VŠB-

TUO o zpracování prostorového a stavebního pasportu na centrálu v Teplicích. Nad rámec 

bude nutné vytvořit zjednodušenou dokumentaci. Ta bude sloužit jako podklad pro vytvoření 

stavebního pasportu a také umožní propojení výkresů s databází v softwaru, ve kterém se 

bude pasportizace vytvářet. Tyto pasporty pak budou firmě poskytnuty pro správu zmíněného 

objektu.  Pokud se tyto pasporty osvědčí při správě, SčVK a.s. si nechá zpracovat další 

pasporty.   
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1. CÍL PRÁCE 

 Předmětem této práce je vytvoření prostorového a stavebního pasportu pro objekt 

Severočeských vodovodů a kanalizací v Teplicích. Jelikož firma v současnosti nemá žádný 

pasport ani patřičný software, ve kterém by šlo poté pasporty řádně využít, bylo stanoveno, že 

pasportizace bude provedena v programu PitFM firmy Pit Software s.r.o. Ta je výhradním 

partnerem německé společnosti pit-cup GmbH, která daný software vytváří.  

 Jako podklad pro vytvoření pasportů měla sloužit projektová dokumentace skutečného 

provedení stavby. Tu se ovšem nepodařilo nalézt a tak se dalším cílem stalo zaměření celého 

Střediska pomocných provozů a vytvoření alespoň základní dokumentace, která by mohla 

sloužit jako podklad k vytvoření pasportů a k pozdějšímu propojení s PitFM přes PitCAD.  

 Základním požadavkem firmy se tedy stalo zaměření Střediska pomocných provozů a 

vytvoření stavebního pasportu k jednotlivým místnostem.  

 Druhým požadavkem bylo vytvořit prostorový pasport vztahující se k objektu       

SčVK a.s. a přilehlým parcelám.   

 V obou případech bude výstupem digitální pasport v programu PitFM. Ten bude 

možné dále využívat pro plánování údržby, oprav, finanční plánování, úklidové služby a 

mnohé další funkce, které tento program umožňuje. 

 Na žádost SčVK a.s. se také cílem stalo zhotovení odhadu finančních nákladů na 

opravy a rekonstrukce. Na tento záměr jsme po domluvě mohli použít software Buildpass. 

Díky tomuto software bude možné lépe odhadnout potřebu finančních rezerv na opravy a 

rekonstrukce.  

 V rámci bakalářské práce se budou řešit tyto úkoly: 

 seznám seznámení se s programy PitFM , PitCAD a také Buildpass 

 zaměření objektu  

 vytvoření výkresové dokumentace 

 navrhnout vhodné kódování 

 nashromáždit dostatek dat pro vytvoření pasportů 
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 vytvoření pasportů 

 zhotovit odhad finančních nákladů 

 vytvoření výstupů 
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2. PASPORTIZACE  

Pasportizaci můžeme chápat, jako skutečný technický popis věcí. V dnešní době se 

můžeme s pasportizací setkat především u domů a objektů, kde se využívá v rámci Facility 

managementu či znaleckých posudků, ale také u dopravního značení a dokonce existuje 

pasportizace hospodářských zvířat. Výstupem pasportizace je tematický pasport. [10] 

2.1. DŮVOD POŘÍZENÍ PASPORTU  

V dnešní době kdy se každý snaží šetřit je pasportizace krok správným směrem. Firmy si totiž 

začínají uvědomovat, že pokud chtějí v dnešním globalizovaném světě plném konkurence 

přežít, musí zvýšit svou efektivitu na maximum. K tomu právě slouží pasportizace, jež je 

nástroj k zefektivnění vynaložených prostředků na údržby a opravy. [1] 

 Dalším důvodem k pořízení pasportizace je především to, že mnohým firmám chybí 

dokumentace skutečného provedení stavby. Ta se pak musí dodělat v rámci pasportizace 

stavby.  

 Ovšem největším přínosem pasportizace je především získání základních aktuálních 

informací o spravovaném majetku, které jsou dohledatelné v reálném čase. Práce s těmito 

daty umožňuje budoucí plánování údržby a rekonstrukcí. Díky pasportizaci také vidíme 

budoucí náklady potřebné na údržbu a mnohé další důležité informace. [1] 

 Pasportizace zhodnocuje také cenu objektu jako takovou.    

2.2. HISTORIE PASPORTIZACE  

Předchůdce pasportizace byla evidence majetku. Ta se začala užívat již za starověku a 

to především úředníky. Ti měli vybírat daně a spravovat královský majetek. K dokonalosti 

přivedli evidenci ve staré Číně, či antickém Římu. Samotná pasportizace se vyvinula ve      

20. století  jako jeden z klíčových nástrojů správy majetku.  

U nás se začala pasportizace užívat po roce 1964 a to především v rámci bytového a 

domovního fondu, kde se díky pasportizaci začala sledovat hospodárnost vkládaných 

prostředků. Téhož roku byly vydány zásady pro zavedení jednotné technické pasportizace 

majetku. Mezním krokem bylo přijetí usnesení vlády ČSSR č. 136 z roku 1970.  Tento 

dokument zavazoval k postupnému snížení demolic spojených s plánovanou investiční 

výstavbou a zároveň ukládal k provedení pasportizace spravovaného bytového fondu.   
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Získaná aktualizovaná data se použila při plánování řízení a kontrole. Velice významný se 

ukázal také následující rok 1971, kdy byla vypracována první „Metodika pro vedení a 

zpracování pasportů domů a bytů”. Díky této metodice se jednotlivé pasporty mohly 

vyhodnotit výpočetní technikou a to na základě tehdejšího jednotného celostátního programu. 

Za technologickým vývojem nezaostala ani pasportizace a tak se papírová podoba 

vyvinula přes tabulkový procesor až do dnešních CAFM systémů. [3] 

V současnosti je sice termín pasportizace uveden ve stavebním zákoně, ale jedná se 

však pouze o doporučený nástroj a nikoliv povinnost ze zákona, jako je to v některých 

vyspělých státech. Výjimku tvoří pouze pasport hospodářského zvířete. Ten je povinný nejen 

v ČR, ale i v řadě dalších zemí.  [1] 

2.3. PASPORT NEMOVITOSTÍ  

Výstup z pasportizačního procesu se nazývá pasport. Pasporty se dělí, dle účelu pro který byly 

vytvořeny. Nejdůležitější pasporty při správě jsou tyto:  

 Prostorový pasport 

 Stavební pasport 

 Technický pasport  

 Technologický pasport  

 Ostatní (pasport zeleně, personální pasport, pasport zpevněných ploch) 

 

Obr. 1 Rozdělení PASPORTŮ, zdroj:[2] + autor  

Pasport 

Prostorový 
pasport 

Stavební pasport 

Technický 
pasport 
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2.3.1.  PROSTOROVÝ PASPORT  

„Prostorový pasport představuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních 

plochách a stavebních oblastech, tj. pozemky a parcely, někdy i detailní strukturu budov a 

stavebních objektů do úrovně ploch a místností.” [1 – s. 222]   

 Prostorový pasport se v dnešní době dělá pomocí výpočetní techniky, kde je zapotřebí 

užívat jednoznačnou prostorovou identifikaci. Tuto identifikaci předepisuje „Standart státního 

informačního systému k územní identifikaci” jež byl přijat usnesením vlády ČR č. 448/1993 – 

ods. 2.1. Díky tomuto standardu je Prostorová identifikace v informačních systémech 

jednotná.  [3] 

2.3.2.  STAVEBNÍ  PASPORT  

„Obsahuje detailní popis budovy a jejího vnitřního uspořádání a popis jednotlivých 

ploch a veškeré stavební prvky objektů.” [1 – s. 222]  

 Tento pasport se zaměřuje na rozdělení objektu na jednotlivé složky, jako jsou 

konstrukce (vodorovné , svislé , šikmé, střešní), otvory ve stavebních konstrukcích či výplně 

otvorů. Stavební pasport nám rozčleňuje objekt až na úroveň jednotlivých místností. [4] 

2.3.3.  TECHNICKÝ PASPORT  

„Technický pasport slouží k popisu majetku z technicky evidenčního hlediska až do 

úrovně jednotlivých místností, veškerá technická zařízení budov a ostatní movitý majetek a 

inventář.” [ 1– s. 222] 

 Kromě základních údajů o zařízení je potřeba uvést také datum pořízení, výrobce, 

umístění, informace o servisu a záruce, revize či případný servis atd..    

 Technická zařízení jsou rozděleny do následujících kategorií:  

 Technologické zařízení (TZ) 

 Vyhrazené technické zařízení (VTZ)  

 Informační technologie (IT) 

 Slaboproudé systémy (SS) -bezpečnostní a komunikační 

 Inventář (IN) 

 Zdravotnická technika (ZT)    [11] 
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Vyhrazená technická zařízení jsou definovaná v zákoně číslo 174/1968 Sb. 

„Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a 

bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická 

zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.”   ( 6 - §6b – 1 ) 

 „Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, 

popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, 

podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.” (6 §6b – 2 ) 

 

2.3.4.  TECHNOLOGICKÝ PASPORT  

Pro detailnější popis technologií použitých v zařízeních či v samotné stavbě se používá 

technologický pasport. Ten přímo navazuje na stavební pasport. Provádí se především tam, 

kde je nějaká specifická technologie, jako například automobilka, či továrna na mikročipy.         

2.3.5.  OSTATNÍ PASPORTY  

 Mezi další důležité pasporty při správě objektu jsou především pasport zeleně, 

personální pasport, či pasport zpevněných ploch. 

 Odborně zpracovaný pasport zeleně je nedocenitelný pro podniky s velkými zelenými 

plochami. Na začátku pasportizace je potřeba udělat soupis ploch, stromů, keřů, záhonů atd. 

včetně umístění. Po dodání pasportu lze naplánovat odbornou péči o zeleň na každý měsíc i 

s daným rozpočtem.  

 Velice používaný pasport v dnešní době je také personální pasport. Provádí se 

především ve firmách s velkým personálním obsazením. Pasport obsahuje informace o 

jednotlivých zaměstnancích - umístění pracovišť, směny, osobní čísla, telefony, pracovní 

náplň, ale také může obsahovat osobní údaje, jako jsou adresy, rodinné stavy atd. Tento 

pasport obsahuje velice citlivá data a je nutné zabránit jeho zneužití. [11]   

 Pokud jsou součástí podniku i velké zpevněné plochy je téměř samozřejmostí si nechat 

zpracovat pasport zpevněných ploch. Úspory se projeví nejen při opravách komunikací, ale 

také při zimní údržbě, kdy díky pasportu budeme mít naplánováno umístění posypových 

materiálů, či umístění odklizeného sněhu z komunikací. [11]   
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3. SOFTWAROVÁ PODPORA 

Nejprve si musíme uvědomit základní fakt a to, že umělá inteligence není všemohoucí. 

Ani ten nejlepší software nemůže zachránit firmu mající nefunkční struktury a procesy. 

Z čehož vyplývá, že nejprve je nutné sladit činnosti a organizační vazby a až poté co je 

společnost kvalitně zorganizovaná pořizovat kvalitní programovou podporu, která nám 

usnadní práci. V praxi často nastává, že při reorganizaci přichází do firmy také často nový 

software. V následující tabulce je přehled nejdůležitějších programů používaných pro 

podporů Facility managementu, včetně jejich výhod a nevýhod. V dalších kapitolách se 

budeme zabývat jen programy vhodnými pro zpracování pasportizace. [5]   

Tab. 1 Přehled základních typů programů pro podporu FM, zdroj :[5] + autor 

typ programu výhody nevýhody 

jednoduché programy pro 
jednotlivé služby či operace 

nízká cena ; jednoduchost 
omezené funkce; složité 
vyhledávání informací  

alfanumerické informační 
systémy (firemní informační 

systémy) 

rozšíření firemních ERP systémů je 
jejich zavedená vazba na firemní 

účetnictví a finanční evidenci 

vysoká cena; složitost; 
nepřizpůsobivost; absence 

rozšíření o grafické prostředí 
obsluhy 

grafické CAFM systémy 

komplexnost a sofistikovanost; 
uživatelská přehlednost a přístupnost; 

kvalitní výstupy - jak v grafické tak v 
alfanumerické podobě; množství 

různých aplikačních modulů; 
propojitelnost s podnikovou ekonomií 

a účetnictvím 

velmi vysoká cena; podnikový 
managemet tyto systémy 

stále podceňují 

Systémy pro údržbu 
technologií CMMS 

komplexní zajištění veškeré údržby 
technologií => prodlužuje se životnost 

a zároveň se snižují náklady 

vysoká cena a to zejména k 
množství technologie kterou 

systémy spravují  

Systémy automatizace řízení 
budov 

komplexnost přístupu k energetické 
úspornosti a prodloužení životnosti 

objektu 

vysoká cena a velké nároky 
na servisní obsluhu 

dispečinky     

mobilní internetové řešení 

stále aktuální data, která jsou 
přístupná z libovolného místa 

připojenému k internetu; jednoduché 
modifikace obslužných programů 

(odpadá distribuce); snadné rozšíření 
uživatelů; odpadá starost o správu dat 

náročnost na rychlost a 
kapacity přenosu; 

zabezpečení sítě; nízké 
povědomí veřejnosti=> nízká 

poptávka 
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3.1. JEDNODUCHÉ PROGRAMY PRO JEDNOTLIVÉ SLUŽBY 

ČI OPERACE  

Jako základní software pro vypracování pasportů můžou sloužit i jednoduché programy 

pro jednotlivé služby či operace. Asi nejznámějším zástupcem v této kategorii je, produkt 

společnosti Microsoft, Excel. Excel je velice univerzální software, v němž se dá dokonce i 

programovat. Excel umožňuje vytvářet jednoduché pasporty, ve kterých lze plánovat, 

vykazovat a vyhodnocovat jednotlivá data. Mnoho lidí si myslí, jak dobře v Excelu ovládá, 

ale většina ho zná jen řádech jednotlivých procent.  

Další možností by byl jednoduchý program vytvořený na zakázku pro konkrétní firmu. 

Ovšem efektivita tohoto řešení by nebyla příliš veliká. [5] 

3.2. GRAFICKÉ CAFM SYSTÉMY 

Postupem času se vyvinuly programy šité na míru přímo FM. Říká se jim CAFM 

systémy a umožňují propojit databázi s grafickým prostředím. Díky této velké výhodě lze 

ihned zjistit, kde se co nachází, či v jakých místech je problém. Grafická data lze získat  buď 

převzetím z CAD podkladů či naskenování dokumentace. Ovšem v obou případech je nutné 

udělat audit stávajícího stavu, jelikož výkresy většinou neodpovídají skutečnosti. Grafické 

podklady by tak byly zadány podle aktuálního stavu a ve 3D čímž by uživatel získal zcela 

přesné informace. [5] 

Jak již bylo zmíněno CAFM systémy pracují na principu propojení alfanumerických dat 

s grafickými informacemi. Z čehož vyplývá, že půdorysné znázornění je přímo propojené 

s informacemi z databáze jako je číslo místnosti, název místnosti, funkce místnosti, jaký 

pracovník zde má pracoviště, údaje o površích stěn a podlah a mnohé další informace. 

Nejdříve je však nutné vytvořit patřičná propojení a až pak je lze využívat. Po zpracování 

všech dodaných i aktualizovaných dat dostane zákazník přímo skvělý nástroj ke správě. [5] 

Největší mínusy tohoto systému je nejen velmi vysoká pořizovací cena, ale také vysoká 

náročnost na kvalifikovanou obsluhu. Proto se hodí pro větší firmy, nebo subjekty.  
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3.3. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ CAFM SYSTÉMY NA ČESKÉM TRHU 

Zde bych chtěl uvést nejvýznamnější CAFM programy, které jsou dostupné na Českém 

trhu.  

 

Obr. 2 Vybrané CAFM systémy dostupné na českém trhu, zdroj: autor  

3.3.1.  AFM 

AFM neboli Alstanet Facility Management vyvinula firma Alstanet. Jedná se o 

moderní CAFM system, jež splňuje veškeré náročné požadavky uživatelů. Jedná se o 

modulární systém. Uživatel si může vybrat z nabídky 25 modulů jen ty, pro které má využití. 

Základ tvoří moduly Nemovitosti, Majetek, Subjekty, Zaměstnanci a Nasazení. [12] 

Základem je dokonalá evidence. Program také umožňuje jednotlivým modulům 

spolupracovat a vyměňovat si informace. Z toho vyplývá, že k informacím se můžeme dostat 

z různých míst, ale výsledek je stejný. V tomto programu je také velice důležité vytvořit 

můstek pro data, která se nachází mimo tento program. To umožní kvalitní předávání dat. 

Jedná se především o data z ekonomické oblasti. Jako velmi důležitý modul se jeví CAD 

VIZUALIZACE. Pomocí tohoto modulu lze prohlížet CAD výkresy. [12] 

NÁZEV 

PROGRAMU
DODAVATEL LOGO KONTAKT

AFM Alstanet s.r.o. www.alstanet.cz

AMI HSI s.r.o. www.hsi.cz

ARCHIBUS IKA DATA s.r.o. www.archibus.cz

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

FaMa+ TESCO SW www.tescosw.cz

GTFacility ASP a.s. www.aspas.eu

Chastia CHASTIA s.r.o. www.chastia.cz

Pit pit Software s.r.o. www.pitsoftware.cz/
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Obr. 3  Výstup z databáze AFM, zdroj: [27]  

3.3.2.  AMI 

Dalším CAFM systémem je AMI (Asset-Management-Information) od společnosti 

HSI. Jedná se opět o modulární systém pokrývající veškeré procesy evidence, provozu, 

správy a údržby movitého i nemovitého majetku. Tento systém se dokáže přizpůsobit téměř 

každé firmě. AMI pracuje s popisnými, grafickými a multimediálními daty a to včetně 

výkresů, dokumentů a pracovních postupů. Komplexní přístup pro správu majetku AMI 

pomáhá vytvořit jednotné a transparentní informační prostředí, ve kterém jsou data majetku a 

data údržby, dokumenty, technické informace a další podniková data o majetku operativně 

k dispozici oprávněným osobám v celém podniku, po celou dobu životnosti majetku. [12]   

AMI je obvykle zákazníkům nabízen ve třech variantách. Ovšem kdyby zákazník trval 

na složení z jiných modulů, bude mu vyhověno.  
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Obr. 4 Implementační varianty softwaru AMI, zdroj: [13] + autor  

3.3.3.  ARCHIBUS 

Program ARCHIBUS je americké řešení, které je na trhu již více než 30 let.  Jedná se 

o číslo 1 na světovém poli mezi CAFM systémy. Celkový roční obrat spojený 

s ARCHIBUSem činí 1,7mld. USD a svým uživatelům přináší ročně úspory přesahující 100 

mld. USD. Tento produkt ve světě využívá přes 4 milióny uživatelů. V České republice jej 

distribuuje společnost IKA DATA. Ta k programu vytvořila i české prostředí. [14] 

Použitím ARCHIBUSu organizace může využívat jednotného, komplexního a 

zevrubného integrovaného řešení, na jehož základě lze provádět strategická rozhodnutí, která 

optimalizují návratnost kapitálu, snižují náklady spojené s tímto typem majetku a zvyšují 

celkovou produktivitu a ziskovost. ARCHIBUS obsahuje celkem 34 modulů. Ty obsahují 

téměř vše, co by si zákazník mohl přát. Dodavatel dokonce garantuje nasazení celého 

softwaru v průběhu pouhých 30 dnů.  [15] 

AMI 

AMI - Pasport 

AMI - Pasport 
staveb 

AMI - Areály a 
pozemky 

AMI - 
Majetkoprávní 

vztahy 

AMI - Osoby a 
zaměstnanci 

AMI - Správa 
dokumentů 

AMI - Sráva 

AMI - Pasport 

AMI - Nábytek a 
vybavení  

AMI - 
Bezpečnost 

AMI - Údržba 

AMI - Řízení 

AMI - Správa 

AMI - Stěhování 
a přesuny 

AMI - Rezervace 
prostor 

AMI - Nájmy a 
pronájmy 

Individuální 
nabídka 
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Obr. 5 Ukázka software ARCHIBUS, zdroj: [28]  

3.3.4.  ARCHIFM.NET 

 ArchiFM.net je software určený pro správu nemovitostí. V ČR je dodavatel firma 

Cegra. Je založený BIM datech. BIM neboli Building Information Modeling, tedy v překladu 

Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího 

životního cyklu. V podstatě se jedná o digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční 

objekt s jeho charakteristikami. [7]       

 Alfanumerická data jsou plně synchronizovány s BIM projekty udržovanými 

v grafickém prostředí ARCHICADu. Tato aplikace se opět skládá z několika modulů. Pro 

naše účely by jistě posloužil nejlépe modul Asset planning. Ten se zabývá pasportizací, 

správou budov, vybavením budov a je určena k řízení a třídění velkého množství informací. 

ArchiFM.NET využívá prostředí webového prohlížeče, při čemž data jsou uložena 

v cloudovém prostředí. Díky tomu lze tento program spustit na různých operačních systémech 

výjimkou nejsou ani mobilní systémy. [16] 
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Obr. 6 Ukázka modul Asset Planning k programu ArchiFM.NET, zdroj [29]  

3.3.5.  FAMA+ 

FaMa+ vytvořila společnost TESCOSW. Tento program podporuje údržbu , správu 

budov a veškerého movitého i nemovitého majetku. Jedná se o modulární software, který 

může mít až 31 modulů. FaMa+ se přizpůsobuje jednotlivým uživatelům dle segmentů, jako 

průmysl, Státní správa a samospráva, zdravotnictví, školství, ovšem výjimkou není ani 

individuální nastavení dle přání zákazníka. To, že se jedná o kvalitní produkt na trhu 

s CAFM, potvrzuje i získání prestižní cenu IT produkt 2007. Tu vyhlásil časopis 

Computerworld. [17] 

 

Obr. 7 Ukázka FaMa+,zdroj: [30] 
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3.3.6.  GTFACILITY 

Software "GT Facility" vznikl původně z potřeby ČZU pasportizovat budovy a zeleň v 

areálu ČZU. Systém GTFacility představuje robustní softwarový nástroj pro zavedení 

moderního Facility managementu jako individuálního řešení integrovaného do ERP a 

souvisejících systémů IT infrastruktury společnosti. [18] 

 

Obr. 8 Dostupné moduly pro program GTFacility, zdroj:  [31] 

3.3.7.  CHASTIA 

Jedná se o Slovenské řešení, které je také dostupné na českém trhu. Jedná se 

modulární systém, který díky své univerzálnosti umožňuje problematiku správy majetku, 

energetického managementu, dokumentaci, údržbu a mnohé další oblasti. Program musí 

obsahovat základní modul. Ten se skládá z několika podprogramů – Evidence objektů 

informačního systému, Struktury, Číselníky. Společnost CHRASTIA vytváří vždy řešení šitá 

na míru jednotlivým firmám. Ideální je tento program propojit s dalším produktem od firmy 

CHRASTIA a to CHRASTIA Helpdesk. Tento program umožňuje získávat informace od 

jednotlivých uživatelů a disponuje mnohými dalšími funkcemi. [19] 
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3.3.8.  PITFM 

Řešení od firmy pit software dám více prostoru, jelikož v něm řeším svou bakalářskou 

práci. Jedná se o databázové řešení pro správu dat o stavebních či jiných objektech. Program 

PitFM umožňuje spravovat plochy, termíny událostí, přístroje atd. a slučovat je s příslušnými 

odpovídajícími technickými, či obchodními údaji. Údaje pak následně mohou být filtrovány 

nebo vyhodnocovány za pomocí mnoha funkcí. Prostředí PitFM také umožňuje propojení 

databáze s grafickými údaji a to za pomoci PitCADu. Jedná se hlavně o data vytvořená 

v prostředí CAD. [8] 

Německá společnost pit-cup byla založena již v roce 1991. Tato společnost je 

výrobcem software Pit. U nás jej distribuuje pit Software, která byla založena v roce 2003.   

Pit Software vytvořil také českou lokalizaci do tohoto programu.  

 Pit nabízí řadu produktů. Ty mají velké využití zejména při správě majetku, ale 

své místo si jistě najdou také v dalších oblastech podnikání. Produkty jsou v následujícím 

přehledu. Pro naše potřeby jsou důležité především PitFM a PitCAD proto se jim dále 

věnujeme. 

 

Obr. 9 Přehled produktů PIT, zdroj: [8] + autor  

 PitFM je ideálním řešením pro střední a velké podniky, jenž hledají efektivní správu 

majetku a budov. Toto řešení je vhodné téměř pro všechny, kdo spravují nemovitý majetek. 

Základ PitFM je adresář a řada modulů pro celkové řízení správy objektů. Moduly jako 

Správa všech částí budov, Nájmy, Sklady, Vozový park, Řízení rizik, Odpadové hospodářství 

a mnohé další tvoří páteř celého programu. PitFM umožňuje provádět funkce jako zpracovat 

plán preventivní údržby, řízení nákladů a výnosů, evidovat hlášení incidentů, rozúčtování 

nájmů či znázornění objektů a prostor včetně popisných dat v CAD aplikacích atd. [20] 

, 

Pit-FM pit-Údržba Pit-Nájmy Pit-Úklid Pit-CRM 
Pit Web/Help 

Desk 
Pit- Cad 
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Obr. 10 Ukázka PitFM, zdroj: autor 

PitCAD je soustava modulů jež podporují projektování. PitCad pracuje s formátem 

DWG z čehož vyplývá, že podporuje progray AutoCAD a BricsCAD. Kromě podpory při 

vytváření TZB je hlavním cílem propojení s částí PitFM. PitCad se skládá opět z modulů. 

Kromě obecného modulu obsahuje moduly jako topení, vzduchotechnika, zdravotechnika a 

elektroinstalace. Obecný modul obsahuje příkazy k usnadnění práce při vytváření TZB a 

stavebních dispozic. [21] 

 

Obr. 11 Ukázka PitCAD, zdroj: [32]  
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4. METODIKA KÓDOVÁNÍ 

S rozvojem a uplatňováním automatických systémů při řízení a správě budov vznikla 

v minulosti potřeba přesné specifikace a dokonalé dokumentace zařízení. Aby bylo možné 

tyto činnosti zajistit, bylo nezbytné vytvořit jednotné kódování. Začaly se tedy užívat KKS a 

AKS kódování. KKS slouží především ke značení technologických zařízení, kdežto AKS se 

používá např. při značení stavebních ploch.  My tedy budeme používat kódování AKS.  Dříve 

se při kódování vycházelo z norem ČSN EN 61346-1,2 dnes jsou již nahrazeny                 

ČSN EN 81346 -1,2. Tyto normy jsou však jen doporučené a nikoliv závazné. [22] 

4.4. STRUKTURA KÓDU  

Zde představím možné varianty kódování.  

4.1.1.  STRUKTURA KODU –  VARIANTA 1 

     AA.BB.CCCC  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkladová použití konkrétních kódů : A1.03.0315 

 Budova A1 

 Podlaží 3 nadzemní 

 Místnost číslo 315 

 

AA 
• Jedná se o dvoumístný alfanumerický kód, který představuje konkrétní budovu a 

její umístění v určité lokalitě nebo začlenění do konkrétního areálu 

BB 
• Jedná se o dvoumístný numerický kód pro podlaží, podzemní podlaží 

charakterizováno první číslicí 9  

CCCC 
• Jedná se o čtyřmístné označení konkrétní plochy (u budov s méně než 9 

podlažími může být kód pouze třímístný) 

OBR. 12 STRUKTURA KÓDU VARIANTA 1, ZDROJ: AUTOR 
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4.1.2.  STRUKTURA KODU –  VARIANTA 2 

AAA.BBB.CCCC   

 

 

 

 

 

 

 

Příkladová použití konkrétních kódů : M15.N13.1302 

 Budova 15 v Spadající pod pracoviště v Mostě 

 Podlaží 13 nadzemní 

 Místnost číslo 2 ve 13 NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAA 
• Jedná se o třímístný alfanumerický kód, který představuje konkrétní budovu a 

její umístění v určité lokalitě nebo začlenění do konkrétního areálu 

BBB 
• Jedná se o třímístný numerický kód pro podlaží, složený z písmene N nebo P 

(nadzemní/podzemní) a čísla podlaží 

CCCC 
• Jedná se o čtyřmístné označení konkrétní plochy (u budov s méně než 9 

podlažími může být kód pouze třímístný) 

Obr. 13 Struktura kódu varianta 2, zdroj: autor  
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4.1.3  STRUKTURA KODU –  VARIANTA 3   

    AAA.BBB.MMMMM  

 

 

 

 

 

            

 

Příkladová použití konkrétních kódů : T01.B01.N1915 

 Závod 1 v Teplicích  

 Budova 1 nacházející se v tomto závodu 

 Místnost 15 v 19 NP 

 

4.1.4  ROZŠÍŘENÍ KÓDU  

Pokud je potřeba tak lze vlastní kód rozšířit o jedno až dvoumístným alfanumerickým 

kódem. Ten charakterizuje především pododdělení určité plochy či definici pracoviště 

v případě velkoplošných kanceláří. 

 Příklad kódu : A1.03.0315/A  

 Budova A1 

 Podlaží 3 nadzemní 

 Místnost číslo 315 

 Část A – předsíň 

 

AAA 

• Jedná se o třímístný alfanumerický kód, který představuje konkrétní 
budovu a její umístění v určité lokalitě nebo začlenění do konkrétního 
areálu 

BBB 
• Jedná se o třímístný numerický kód probudovu 

MMMMM 

• Jedná se o pětimístné označení konkrétního podlaží a čísla plochy (u 
budov s méně než 9 podlažími může být kód pouze třímístný)  

Obr. 14 Struktura kódu varianta 3, zdroj: autor  
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4.2. HLAVNÍ DŮVODY VYTVOŘENÍ KÓDOVÁNÍ  

Každá místnost či technologie musí mít jednoznačný identifikátor a to zejména pro : 

 Zajištění orientace všech uživatelů a to zcela intuitivně definuje každou plochu a její 

umístění  v konkrétním objektu, části objektu, či regionu  

 Pomáhá vytvořit vazby mezi databází a grafickým zobrazením a to zejména ři 

generování automatických kódů z dostupné výkresové dokumentace 

 Umístění objektů na jednotlivé plochy, přičemž objektem může být zařízení , 

technologie , činnost, inventář, osoba …. 
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5. ŽIVOTNOST  

„Stavební objekty, stejně jako kterýkoliv jiný výrobek, mají svou životnost. Tedy určité časové 

období, po které jsou dané výroby, ať stavební či jiné, schopny plnit svou funkci a jejich stav 

umožňuje vlastníkovi mít užitek z této věci, resp. Stavebního objektu.” [2- s 94] 

Tab. 2 Předpokládaná životnost  konstrukcí a vybavenídle vyhlášky 540/2002 – příloha 14 

zdroj: autor  

 

PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ 

NÁZEV 

 ZÁKLADY VČTNĚ ZEMNÍCH PRACÍ 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

STROPY 

ZASTŘEŠENÍ MIMO KRYTINU 

KRYTINY, STŘECHA 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

ÚPRAVA VNITŘNÍCH POVRCHŮ 

ÚPRAVA VNĚJŠÍCH POVRCHŮ 

VNITŘNÍ OBKLADY KERAMICKÉ 

SCHODY 

DVEŘE 

VRATA 

OKNA 

POVRCHY PODLAH 

VYTÁPĚNÍ 

ELEKTROINSTALACE 

BLESKOSVOD 

VNITŘNÍ VODOVOD 

VNITŘNÍ KANALIZACE 

VNITŘNÍ PLYNOVOD 

OHŘEV TEPLÉ VODY 

VYBAVENÍ KUCHYNÍ 

VNITŘNÍ HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ WC 

VÝTAHY 

OSTATNÍ 

INSTAVAČNÍ PREFABRIKÁTY (JÁDRA) 

PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST V 
LETECH 
150 - 200 

80 - 200 

80 - 200 

70 - 150 

40 - 80 

30 - 80 

50 - 80 

30 - 60 

30 - 50 

80 - 200 

50 - 80 

30 - 50 

50 - 80 

15 - 80 

20 - 50 

25 - 50 

30 - 50 

20 - 50 

30 - 60 

20 - 50 

20 - 40 

15 - 30 

30 - 60 

30 - 50 

- 

15 - 25 
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5.1. ČLENĚNÍ ŽIVOTNOSTI Z  ČASOVÉHO HLEDISKA  

Objekt můžeme rozdělit na konstrukční prvky, které se dále dělí z časového hlediska na 

prvky dlouhodobé životnosti a prvky krátkodobé životnosti. Životnost prvků dlouhodobé 

životnosti činní zpravidla více než 100let, zatímco prvky krátkodobé životnosti do 100 let. 

Základním předpokladem, aby konstrukce dosáhla předepsané průměrné životnosti je kvalitní 

technické provedení, správné užívání a provádění průměrné údržby.  [23] 

Poznámka: Komínové konstrukce jsou také nosné prvky dlouhodobé životnosti, ale spadají 

mezi svislé nosné konstrukce 

 

Obr. 15 Rozdělení prvků z hlediska životnost, zdroj: [23]+ autor  

Prvky  

Dlouhodobé  

Základy 

Svislé nosné 
konstrukce 

vodorovné nosné 
konstrukce 

Střešní 
konstrukce 

Schodišťové 
konstrukce 

Krátkodobé 

Krytina 

Podlahy 

Instalace 

Omítky  

Okna 

Dveře 

Zařizovací 
předměty 

....... 
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5.1.1. PRVKY DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI :  

Jedná se o 5 základních kamenů téměř každé stavby. Patří sem tedy: základy, svislé 

nosné ko1nstrukce, vodorovné nosné konstrukce, střešní nosné konstrukce, schodišťové 

konstrukce). 

Jde o nosné konstrukce stavby, které mají z hlediska technické životnosti zásadní 

význam, protože při jejich poškození (kdy přestanou plnit svojí funkci) je stavba nefunkční, 

hrozí její zřícení a případné opravy jsou tak mimořádně náročné, že je kalkulováno, zda není 

efektivnější stavbu odstranit a postavit stavbu novou. Přitom se vychází při úvaze o 

opotřebení staveb, že tyto konstrukce se během životnosti stavby nemění. [23] 

5.1.2.  PRVKY  KRÁTKODOBÉ  ŽIVOTNOSTI :  

Sem spadají všechny ostatní prvky, tedy nenosné konstrukce (krytina, podlahy, 

instalace, omítky, okna, dveře, apod.). 

5.2. DRUHY ŽIVOTNOSTÍ U STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  

 Technická životnost 

 Ekonomická životnost 

 Morální životnost 

 Právní životnost 

 

5.2.1. TECHNICKÁ ŽIVOTNOST   

Doba jež se počítá od vzniku stavby, až po okamžik kdy již nebudeme moci stavbu 

využívat a to zejména z důvodů bezpečnosti. Technickou životnost ovlivňuje mnoho faktorů  : 

způsob založení, návrh stavby, konstrukční systém, technologické provedení prvků 

dlouhodobé životnosti, intenzita užívání, údržba, rekonstrukce, modernizace atd.  Technická 

životnost je téměř vždy delší než ekonomická. [2] 

5.2.2.  EKONOMICKÁ ŽIVOTNOST  

Doba jež se počítá od vzniku stavby až do ztráty ekonomické efektivnosti tj. okamžik 

kdy je výhodnější postavit nový objekt. Konec ekonomické životnosti může také nastat 
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okamžikem, kdy zanikne důvod provozovat objekt v daném místě a stavbu již nelze využít 

pro jiné účely či záměr. [2] 

5.2.3.  MORÁLNÍ ŽIVOTNOST  

Doba jež se počítá od vzniku stavby, až do jejího zastarání v důsledku nevyhovění na 

morální požadavky. Jako morální požadavky lze brát nové technologie, dispoziční řešení, 

změny na trhu atd. Morální  životnost je dnes mnohem kratší něž technická životnost a to 

zejména v důsledku rychlého vývoje nových technologií. [2] 

5.2.4.  PRÁVNÍ ŽIVOTNOST  

 Doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp. Povolení o odstranění stavby.  

5.3. OPOTŘEBENÍ  

Aby bylo možné stanovit životnost, je vždy nutné nejprve zjistit opotřebení na daném 

objektu. Životnost a opotřebení jsou totiž spolu navzájem propojeny. Pod pojmem opotřebení 

si lze představit určité snížení kvality objektu. Tento pokles kvality má na svědomí mnoho 

faktorů mezi nejvýznamnější patří stáří konstrukce, atmosférické vlivy, kvalitě prováděné 

údržby atd..  Opotřebení vyjadřuje přesný technický stav v daném okamžiku a je obvykle 

udáván v % z hodnoty nové stavby.  Odhad opotřebení lze provést globálním, analytickým, či 

nákladovým způsobem. Opotřebení je velice důležitý faktor nejen při stanovení životnosti, ale 

také například při oceňování nemovitostí.  [2] 
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5.4. NÁKLADY NA ÚDRŽBU A OPRAVY STAVEB  

Náklady na údržbu a opravy jsou přímo úměrné nákladům na pořízení stavby, i když 

v protichůdném postavení. Z toho lze usoudit, že čím budou vyšší náklady na pořízení stavby 

tím nižší náklady na údržbu a opravy, toto platí i naopak. Jak je možné vidět na následujícím 

grafu, náklady na údržbu a provoz jsou druhé nejvyšší hned po nákladech na provoz. [2] 

 

OBR. 16 ROZDĚLENÍ PRVKŮ Z HLEDISKA ŽIVOTNOST, ZDROJ: [33]+ AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48% 

6% 
9% 

14% 

23% 

Rozdělení nákladů životního cyklu stavby 
Náklady na provoz

náklady na likvidaci

cena pozemku

náklady na pořízení stavby

náklady na údržu a opravy



37 

 

6. ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU  

Jako předmět mé bakalářské práce byl zvolen objekt generálního ředitelství společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. s adresou Přítkovská 1689, Teplice.  

6.1. LOKALITA 

Objekt se nachází v Teplicích v části Trnovany na ulici Přítkovská 1689. 

6.1.1.  MĚSTO TEPLICE  

Město Teplice se nachází v Severních Čechách, v Ústeckém kraji, konkrétně v kotlině 

mezi Českým středohořím a masivem Krušných hor, nedaleko hranic se Spolkovou 

republikou Německo. Přes Krušné hory a České středohoří vedly odedávna důležité obchodní 

stezky spojující české kraje a okolní státy. Tyto stezky byly chráněny strážními hrady, kolem 

kterých později vznikla města. Teplice za svůj rozvoj mohou vděčit několika faktorům: 

obchodu, hornictví a léčivým pramenům. Léčivé prameny zde byly dle Hájkovy kroniky již 

v roce 762 n.l.. Rovněž významný byl i kolonizační postup církevních řádů, které v 

pohraničních oblastech počaly již ve 12. století stavět své kláštery (v případě Teplic 

benediktýnský klášter sv. Jana Křtitele). Teplice se proto mohou pochlubit množstvím 

zajímavých památek, jako je zámek či morový sloup atd. [24] 

Dnes mají Teplice přes 50 000 obyvatel a katastrální výměru 23,78km². Největší firmy 

které působí v Teplicích jsou: AGC Flat Glass Czech, SčVK ,Lázně Teplice v Čechách, 

PANLUX , TECHNIMAT , MAKK TEPLICE ….. 

 

Obr. 17 Poloha Teplic v Ústeckém kraji, zdroj: [34]  
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6.1.2.  OKOLÍ OBJEKTU  

Objekt SčVK a.s. se nachází ve východní části Teplic zvané Trnovany. Jedná se o 

nejlidnatější městskou část, tudíž se zde vyskytuje dostatek kvalifikované pracovní síly. V 

blízkosti objektu je hlavní dopravní tepna spojující Teplice s Ústí nad Labem.  Jsou zde také 

tahy na Krupku a Proboštov. V okolí objektu se nachází několik autobusových zastávek, takže 

hromadnou dopravu zde zajišťuje nejen Dopravní podnik Teplice ale také další dopravci. 

V dostupné vzdálenosti je také železniční zastávka Proboštov, která se nachází na hlavní trati 

mezi městy Most a Ústí nad Labem.  

V okolí SčVK a.s. se vyskytuje pouze jedna budova se shodným administrativním 

zaměření a to Propag centrum. Jinak se zde vyskytuje hojné zastoupení obchodní zóny v čele 

s obchody jako Kaufland, Penny, OBI a další. Vzdělávací instituty tu májí také početné 

zastoupení jde hlavně o 4 školy z nichž jedna je střední a 2 školky.  Nedaleko je také policejní 

stanice, centrála hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje či zdravotní středisko. Kdysi 

bývalo v okolí i kino Lípa. To bylo dokonce navrženo jako protiatomový kryt, avšak muselo 

ustoupit novému obchodnímu centru.  

 

Obr. 18 Mapa širších vztahů k objektu SčVK a.s., zdroj: [34]+ autor  
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6.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. jsou provozovatelem vodárenských a 

kanalizačních zařízení Ústeckého a Libereckého kraje. Prostřednictvím dceřiných společností 

provozuje tyto služby také v okolí Prahy, okresech Rychnov nad Kněžnou, Turnov a Semily. 

SČVK zásobuje pitnou vodou více než 1,1 milionu lidí a přes 900 000 je připojeno na 

veřejnou kanalizaci. Společnost spravuje vodovodní řád, jehož délka přesahuje 9 400 km a 

také kanalizační řad přesahující 4 200km.Severočeské vodovody a kanalizace a.s. je druhou 

největší vodohospodářskou společností v ČR, avšak délkou provozovaných sítí představuje 

největší společnost v zemi. [24] 

Tab. 3 Organizační struktura společnosti SčVK a.s., zdroj: [35]  + autor 

 

JEDNOTKA VEDOUCÍ SÍDLO

Generální ředitel (GŘ) Ing. Milan Kuchař Hlavní budova „K”

Finanční ředitel (FŘ) Ing. Aleš Neruda Hlavní budova „K”

Provozní ředitel (PŘ)  Ing. Jaroslav Živec, MBA Hlavní budova „K”

Technická ředitelka (TŘ) Ing. Jana Michalová Hlavní budova „K”

Personální ředitelka (PeŘ)  Mgr. Lenka Štíbrová, MBA Hlavní budova „K”

Ředitelka komunikace a marketingu (ŘKaM) Ing. Iveta Kardianová Hlavní budova „K”

Ředitel rozvoje a investic (ŘRaI) Ing. Milan Hruša Hlavní budova „K”

Operativní útvar GŘ, ISŘ  Ing. Blanka Nováková, MSc. Hlavní budova „K”

Útvar právní Mgr. Radka Němcová Hlavní budova „K”

Útvar informačních technologií Ing. Petr Heinrich Hlavní budova „K”

Útvar informační soustavy a daní Ing. Iva Tůmová Hlavní budova „K”

Zákaznický útvar Ing. Miloš Sůva Hlavní budova „K”

Útvar nákupu a logistiky Ing. Josef Dudek Hlavní budova „K”

Útvar plánu a financí Bc. Lenka Soperová Hlavní budova „K”

Oblastní závod Liberec  Ing. Karel Blažek závod Liberec

Oblastní závod Turnov  Ing. Jiří Kovalčík závod Turnov

Oblastní závod Most Ing. Pavel Matuška závod Most

Oblastní závod Ústí nad Labem Mgr. Ing. Ladislav Švec, MBA závod Ústí nad Labem

Útvar centrální údržby a dopravy Ing. Pavel Pech Hlavní budova „K”

Centrální dispečink Ing. Karel Eminger, MSc. Hlavní budova „K”

Operativní útvar technické ředitelky Olga Procházková Závod Telice ulice Školní

Útvar kontroly jakosti Ing. Renata Svátková Závod Telice ulice Školní

Útvar technicko provozní činnosti Ing. Petra Aschenbrennerová, Ph.D. Závod Telice ulice Školní

Technologické oddělení pitné vody a sítě Ing. Soňa Beyblová Závod Telice ulice Školní

Technologické oddělení odpadní vody Ing. Jaroslav Tuž Závod Telice ulice Školní

Oddělení ekologie Ing. Světlana Plášilová Závod Telice ulice Školní

Oddělení GIS Ing. Robert Knapík Závod Telice ulice Školní

Oddělení hodnocení stavu kanal. sítě Jiří Stulák Závod Telice ulice Školní

Útvar BOZP, PO a krizového plánování  Bc. David Kadeřábek Hlavní budova „K”

Útvar personální a mzdový Ing. Alena Folkmanová Hlavní budova „K”

Oddělení personální agendy Renata Dvořáková Hlavní budova „K”

Úsek generálního ředitele (GŘ)

Úsek finančního ředitele (FŘ)

Vedení společnosti

Úsek provozního ředitele (PŘ)

Úsek personální ředitelky (PeŘ)

Úsek technické ředitelky (TŘ)
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6.3. HISTORIE OBJEKTU 

Původní záměr byl vytvořit středisko pro řízení a kontrolu dodávek pitné vody a 

zpracování odpadních vod pro celé severní Čechy. Záměr se později začal realizovat 

prostřednictvím firmy Hydroprojekt Praha. Ta naprojektovala hlavní budovu, která byla 

realizovaná mezi lety 1982 až 1984. Bylo však třeba ještě vytvořit dostatečné zázemí pro 

zaměstnance, a tak vedení rozhodlo, že bude vybudována přístavba. Projekce se tentokrát ujal 

útvar Projekce SčVK v Liberci. Stále ještě trvala studená válka a tak bylo naplánováno, že 

podzemní patro bude sloužit i jako protiatomový kryt. Začalo se tedy stavět podle těchto 

plánů. Stavba trvala dost dlouho a později se od záměru vybudovat protiatomový kryt 

upustilo, protože postupně docházelo ke zlepšení mezinárodní situace a blížil se rok 1989. 

Projektová dokumentace se musela předělávat, protože část budovy již byla postavená. 

Středisko pomocných provozů se dostavělo v roce 1989. Největší změnou, kterou oba objekty 

prošly, bylo zateplení fasády a výměna oken, která proběhla v letech 1999 až 2000 

6.4. OBJEKT SEVEROČSKÝCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ  

Objekt se nachází na parcele č. 1545/2 a skládá ze dvou částí: Hlavní budova (tzv. ,,K”) 

a Střediska pomocných provozů.  

Hlavní budova má celkem 11 podlaží z čehož je 10 nadzemních. Obestavěný prostor je 

30 678 m³. Konstrukční systém je montovaný železobetonový skelet MS-71. Na budově se 

nachází plochá dvouplášťová střecha.  

Středisko pomocných provozů má celkem 3 podlaží z čehož 2 jsou nadzemní. 

Obestavěný prostor činní 4 498,48 m³ přičemž zastavěná plocha je 624,79 m². Na objektu se 

též nachází plochá dvouplášťová střecha a konstrukční systém je opět MS71.  

6.5. VYUŽITÍ OBJEKTŮ  

Hlavní budova tedy „K” je využívána především jako kancelářská budova. Nachází se zde 

kompletní vedení společnosti včetně hlavních úseků. V objektu se také nachází, serve rovny, 

několik skladů, call centrum, učebny, hygienická zařízení, komunikace, kuchyňky, kuřárny, 

recepce, dílna, spisovna, která se nachází v pátém patře, technické zařízení nacházející se ve 

sklepě a v prvním nadzemním podlaží (více informací v TZB). 4 patro si pronajímá 

organizace SVS. Call centrum si pronajímá Veolia. Na střeše se nachází několik vysílačů a 

přijímačů, které si tam umístili telekomunikační firmy a platí za to nájem.                                  
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Dříve se budova téměř z 50% pronajímala cizím subjektů, ale v dnešní době se v hlavní 

budově nachází pouze SVS, Veolia a SčVK.  

Středisko pomocných provozů má všestranné využití. Nachází se zde  kanceláře , velká 

kuchyně, kuchyňka, šatny , sklady, garáže , dílna ,  komunikace , hygienická zařízení, salonek 

, zázemí kuchyně , bufet a jeho zázemí. V současné době se ve středisku pronajímá prostor 

kuchyně a to firmě SK-catering s.r.o., kanceláře si pronajímají firmy ATALIAN CZ s.r.o. a 

Mateo s.r.o.. Ostatní prostory užívá SčVK.    

 

Obr. 19 Logo společnosti SčVK a.s., zdroj: [36]  

6.6. TZB 

Kromě základních rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, které se nachází téměř v každém 

objektu, bych zde rád uvedl specifika pro tento konkrétní objekt. Rozvody plynu v tomto 

objektu nejsou. V přízemí hlavní budovy se nachází trafostanice. Budovy mají i záložní zdroj 

v podobě dieselagregátu, který se nachází v přístřešku před vjezdem do garáží u Střediska 

pomocných provozů. V suterénu se nalézají technická zázemí pro obě budovy, je zde uložen 

parní rozdělovač na vstupu do VS, výměníky tepla JAD X, rozdělovač TV, zásobníky TUV a 

některá další zařízení. Z uvedených zařízení je patrno, že budova je vytápěna dálkově. Jako 

zdroj páry je přitom využívaná elektrárna Ledvice.   

 Elektrárna Ledvice kromě výroby energie zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele 

v nejbližším okolí a také pro města Teplice a Bílina. Společná výroba elektřiny a tepla v 

jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím 

šetří i životní prostředí. Palivo pro elektrárnu tvoří hnědé uhlí z Mostecké uhelné pánve. Jako 

hlavní zdroj vody je řeka Labe a záložním je záložním zdrojem je Všechlapská nádrž. Ledvice 

prošli v nedávné době rozsáhlou modernizací s cílem zvýšit účinnost až na 42,5%. Toho chtějí 

dosáhnout výstavbou nového bloku pracujícího s nadkritickými parametry páry (teplota přes 

600°C). [26] 
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7. PASPORTIZACE 

7.1. PROSTOROVÝ PASPORT  

V prostorovém pasportu je objekt řešen jako celek a přilehlé plochy. Nejprve bylo 

nutné získat potřebná data, aby mohl být tento pasport vytvořen. Jako nejvhodnější zdroj dat 

se jevil Český úřad zeměměřičský a katastrální a jeho Informační systém katastru 

nemovitostí. Pro účely této práce se budou dostatečné údaje, jež byly získány z aplikace 

Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato aplikace je hojně využívaná veřejností i firmami, 

jelikož je zdarma a umožňuje získat některé vybrané údaje. Na základě této aplikace byl 

zpracován prostorový pasport.   Při vypracování pasportu bylo nejprve nutné nalézt parcely, 

kterých se náš pasport týkal. To lze na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ provést 

několika způsoby. První možnost představuje vyhledání parcel na mapě přes ikonu zobrazení 

mapy, kde je potřeba zadat obec a katastrální území, a pak už jen vyhledat na mapě dotčené 

parcely. Druhou možnost představuje nalezení parcel přes objekt, které se nachází na našich 

parcelách. To se provádí přes ikonu vyhledávání stavby, kde je nutné znát obec, část obce, 

jestli se jedná o budovu s číslem popisným či evidenčním a také samozřejmě ta čísla. V této 

práci byla použita první varianta. Jakmile je nalezen na mapě kýžený objekt, tak přes ikonu 

informace o nemovitosti se postupně vyhledávaly jednotlivé parcely a ukládaly data.  

Tab. 4 Přehled dotčených parcel, zdroj: [37] + autor 

 

Parcelní číslo Obec Katastrílní území Číslo LV Výměra (m²) Druh pozemku Stavba na parcele vlastník 

1545/2 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 1446 zastavěná plocha a nádvoří č.p. 1689 SČVK

1557/2 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 46 zastavěná plocha a nádvoří - SČVK

1545/1 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 5521 ostatní plocha - SČVK

1545/3 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 1409 ostatní plocha - SČVK

1556/1 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 1185 ostatní plocha - SČVK

1556/3 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 233 ostatní plocha - SČVK

1558/1 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 925 ostatní plocha - SČVK

1559/2 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 60000 67 ostatní plocha - ČR

1556/4 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 234 95 ostatní plocha - ČR

1558/2 Teplice (567442) Teplice-Trnovany (766259) 6286 193 ostatní plocha - SČVK

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Obr. 20 Objekt SčVK a.s. a okolní parcely, zdroj: [37]+ autor  

7.2. STAVEBNÍ PASPORT  

 Na základě žádosti ze strany SčVK a.s. bylo rozhodnuto, že se stavební pasport bude 

provádět ve středisku pomocných provozů. Nejdůležitějším podkladem pro zpracování 

kvalitního stavebního pasportu je dokumentace skutečného provedení stavby. 

 Bohužel se Středisko pomocných provozů stavělo před 25 lety a dokumentace se 

nedochovala. Tudíž nezbývalo nic jiného než vytvořit dokumentaci novou. Nejprve se vše 

pečlivě zaměřilo. Jako neocenitelný pomocník se ukázal laserový dálkoměr, který ochotně 

zapůjčili zaměstnanci SčVK a.s. 

Jednalo se o laserový dálkoměr Stanlay TLM165. Tento dálkoměr má dosah až 50m a 

s přesností ± 1,5mm dostatečně vyhovoval našim potřebám. Po zaměření, které bylo 

prováděno na několik etap, bylo dalším krokem vytvoření jednoduchých půdorysů všech tří 

podlaží Střediska pomocných provozů v Autocadu. Půdorysy byly vytvořeny tak, aby 

splňovaly požadavky pro vložení do CAFM systému.  
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Po vytvoření výkresů bylo ještě nezbytné vytvořit samotný stavební pasport. Bylo 

dohodnuto, že bude vytvořen v programu PIT. Ten ochotně do školy zapůjčuje ke studijním 

účelům firma Pitsoftware. Existují dvě možnosti jak lze do Pitu vkládat data. První je přímé 

zadávání do programu. Jako druhá možnost se jeví naimportovat data z programu Excel. 

Vybral jsem si druhou možnost, jelikož je to snadnější a není potřeba si doma instalovat 

software PIT.   

7.2.1.  POUŽITÁ METODIKA KÓDOVÁNÍ  

Nejprve bylo nutné vytvořit metodiku kódování pro jednotlivé místnosti. Kódování 

bylo zvoleno tak, aby bylo z kódu ihned patrné, kde se daná místnost nachází. Pro názornost 

zde uvedu příklad kódování místnosti :  

 

Obr. 21 Ukázka kódování místností, zdroj: autor  

Při vytváření kódován pro okna, dveře, zdi vycházíme z kódování místností. Postup je 

vysvětlen na následujícím příkladu.   

 

Obr. 22 Ukázka kódování dveří, zdroj: autor  

T1 

Lokalita : Teplice 
objekt  01 

B02 

Budova 2 v 
tomto komplexu 

S0103 

S103 odpovídá 
místnost 103 
v suterénu. Na toto 
kódování by pak 
dále šlo navázat i 
v technickém 
pasportu 

T1 

Lokalita : Teplice 
objekt  01 

B02 

Budova 2 v 
tomto komplexu 

N02 

podlaží : 2 
nadzemní 

D010405 

D01 - Dvře 01 v 
dané místnosti 

0405 - poloha 
mezi místnostmi 
04 a 05  
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7.2.2.  IMPORT A ZPRACOVÁNÍ DAT  

 Zde uvádím postup při zpracování dat do Excelu. Při této práci bylo nutné dodržet 

zásadu, aby každý prvek (místnost, pozemek…) musí mít svůj samostatný řádek. Rozložení  

sloupců je následující:  

 Značení na projektové dokumentaci 

 Kód místnosti 

 Číslo podlaží 

 Původní čísla dveří 

 Názvy místností – získané pomocí měření 

 Výška místností – získané pomocí měření 

 Zda je místnost vytápěná 

 Uživatelský útvar pod který místnost spadá 

 Zda je místnost pronajímaná cizímu subjektu (pokud ano tak uvedení subjektu) 

 Druh místnosti 

 Povrch stěn 

 Povrch podlahy 

Aby bylo možné vkládat data z Excelu do programu PitFm je potřeba občas udělat 

úpravy. Používají se k tomu některé funkce z Excelu. Nejčastěji používané jsou HLEDAT 

(viz vzorec 1), ČÁST (viz vzorec 2), DÉLKA (viz vzorec 3), KDYŽ (viz vzorec 4)   

 =HLEDAT(„ „;A2;1)       (1) 

 =ČÁST(A2;1;E2-1)       (2) 

 =DÉLKA(A2)        (3) 

 =KDYŽ(I2+1<>G2;ČÁST(A2;G2+2;I2-G2);"")   (4) 
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7.2.3.  PASPORTIZACE V PROSTŘEDÍ PITFM  

Nyní již následuje vlastní postup při práci v PitFM až po export dat + vysvětlení souboru 

CSV:  

1. Založení projektu přes nového mandanta 

2. Vytvoření struktury přes prvky lokalita, budovy, podlaží, místnost. 

3. V části lokalita uvést SčVK , pokud by se plánovalo pokračovat i v dalších pasportech 

tak by šlo uvést T01 ,dle navrženého kódování 

 

Obr. 23 Diagram struktury objektu , zdroj: autor 

4. Data o lokalitě jako adresa, vlastník atd. byla psaná přímo do programu Pit 

5. Dalším krokem bylo vytvoření budov. V našem případě se jednalo o Hlavní budovu a 

středisko pomocných provozů 

6. Zadání informací vztahující se k budovám - ty byly do programu také zadávány ručně  

7. Rozdělení Střediska pomocných provozů na jednotlivé podlaží - vytvoření tří podlaží 

v přímo v programu 

Lokalita • SčVK 

Budovy 
• Hlavní budova 01 

• Středisko pomocných provozů 

Podlaží 

•T01.B02.S01 

•T01.B02.P01 

•T01.B02.P02 

•T01.B01.S01 

•....... 

Místnosti 

•T01.B02.S0101 

•T01.B02.S0102 

•T01.B02.S0103 

•...... 

....... 
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8. Vytvoření jedné místnosti 

9. Nadefinování polí, která budeme chtít exportovat do Excelu 

10. Použití funkce export - pomocí této funkce jsme získali dva soubory první s příponou 

CSV a druhou s příponou CID. 

CSV je typ souboru, kde jsou hodnoty oddělené čárkami. Jedná se o univerzální 

soubor určený pro výměnu tabulkových dat, který lze otevřít dokonce i v poznámkovém 

bloku. Aby text mohl obsahovat čárku, je nezbytné mít hodnoty položek uzavřené do 

uvozovek. CID se používá jako šablona při zpětném importu to Pitu. [25] 

 

Obr. 24 Ukázka práce v PitFM, zdroj: autor 

 

7.2.4.  IMPORT DAT DO PITFM 

1. Po exportu je potřeba otevřít soubor s příponou CSV ideálně v Excelu 

2. Naplnění šablony vlastními daty, tj. veškerými daty týkajících se místností - při této 

práci je však nutné zachovat danou strukturu tabulky 



48 

 

3. Po ukončení této práce a uložení souboru jsme Soubor vypnuli, aby bylo možné 

opětovné importování do Pitu 

4. Naimportovat soubor CSV přes funkci import do Pitu - při importu je také nutné 

připojit šablonu CID 

5. Ještě před samotným importem je nezbytně nutné určit minimálně jedno „klíčové 

pole” - klíčové pole slouží ke sladění nových dat s Pit databází a pokud by jsme 

neurčili žádné klíčové pole, tak by import nebylo možné provést 

6. Potvrdíme a dáme Importuj vše 

7.  Na závěr aktualizujeme databázi pitu přes tlačítko F5 a zkontrolujeme výsledky 

8.  Opakování postupu při zpracování dalších pasportů - prostorového pasportu (zadávání 

dotčených parcel), pasportu dveří, oken a stěn 

 

7.2.5.  IMPORT DAT DO PITCAD 

Abychom plně využili potenciálu, který skýtá software PitFM bylo ještě nutné propojit 

pasport s výkresy v PitCADu.  

1. Otevření daných výkresu v PitCADu  

2. Vytvoření propojení v programu PitFM přes Pitclick 

3. Nakreslit PitCADu polygon podlaží které jsem poté propojil s PitFM a vzniklo 

ID propojení.  

4. Obdobný postup při vytváření propojení pro ostatní podlaží 

5. Propojit místnosti  

Poznámka: Práci značně ulehčilo že byla práce vytvořena v blocích a nikoliv 

jen jednotlivými čarami. Pokud by tak nebylo muselo by se vše zadávat ručně.  
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Obr. 25 Ukázka propojení PitFM a PitCADu, zdroj: autor  

7.3. VYUŽITELNOST PROVÁDĚNÝCH PASPORTŮ  

Pasporty mají velké využití především při správně majetku. Zde mohou sloužit pro 

stanovení oprav, údržby, plánování revizí, práci s inventářem, nebo jako podklad při 

výběrových řízení (stanovení ploch) a mnohé jiné. Hlavním přínosem je úspora finančních 

prostředků. Když je potřeba umožňuje PitFM vytvořit reporty pro sdílení dat v papírové 

formě. Tyto reporty jsou součástí příloh. 

7.4. OCENĚNÍ STŘEDISKA POMOCNÝCH PROVOZŮ  

V rámci pasportizace bylo také provedeno ocenění budovy střediska pomocných provozů. 

Pro stanovení byly použity nákladový princip, výnosový princip a porovnávací princip. 

Jelikož se jedná o administrativní budovu tak se pro stanovení obvyklé hodnoty využily pouze 

porovnávací a výnosová hodnota. Obvyklá hodnota Střediska pomocných provozů byla 

stanovena na 15,5 milionů korun. Tato hodnota byla také uvedena i v programu PitFM. 

Podrobný výpočet se nachází v přílohách.  
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8. ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA OPRAVY A 

REKONSTRUKCE 

Na základě žádosti SčVK a.s. byl do bakalářské práce ještě zahrnut odhad finančních nákladů 

na opravy a rekonstrukce vztahující se k hlavní budově. Na tento odhad byl použitý software  

Buildpass. Nástroj Buildpass představuje možnost snadného a rychlého získání dat, pro 

stavení plánování obnovy a údržby objektu. Dočasnou licenci jsme získali ve škole. Díky 

tomuto programu mohl být stanoven plán oprav konstrukčních prvků na období 2013-2038, 

který se nachází v příloze. Také bylo za pomoci Buildpassu zjištěno, že potřebné finanční 

náklady na údržbu a obnovu na následujících 5 let činní 2 213 410 Kč.  
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9. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvoření prostorového a stavebního pasportu pro objekt 

Severočeských vodovodů a kanalizací v Teplicích podle požadavků, které stanovila právě 

zmíněná firma. Práce byla zpracována ve dvou rovinách a to teoretické a praktické rovině. 

V teoretické části je vykreslena problematika pasportizace, softwarová podpora při 

pasportizaci, včetně přehledu toho co je dostupné v současnosti na českém trhu. Dále se zde 

zabývám metodikou kódování, která bude později použitá v praktické části. A nelze 

opomenout také kapitolu o životnosti. Ta souvisí s požadavkem SčVK a.s. na vytvoření 

odhadu finančních nákladů na opravy a rekonstrukce vztahující se k hlavní budově. 

V praktické části byl nejprve popsán objekt SčVK a.s. a to z více hledisek, jako je 

lokalita, historie objektu, využitelnost, atd.  Byla zde určena návaznost na širší okolí, z čehož 

poté mohla vzniknout mapa širších vztahů. Následuje popis prací, které předcházely 

pasportizacím. Jednalo se především o zaměření Střediska pomocných provozů, vytvoření 

výkresové dokumentace a navržení kódování. Dále je popis vzniku jednotlivých pasportů. Na 

závěr pak uvádím postup při naplnění požadavku: odhad finančních nákladů na opravy a 

rekonstrukce. Ten byl stanoven na 2 213 410 Kč na následujících 5 let. Zdá se to jako mnoho 

peněz, ale když vezmeme v potaz stáří a velikost objektu je to ještě přijatelná částka. Veškeré 

výsledky jsou pak uvedeny v přílohách.  

  Jelikož firma v současnosti nemá žádný pasport ani patřičný software, ve kterém by šlo 

poté pasporty řádně využít, bylo stanoveno, že pasportizace bude provedena v programu 

PitFM firmy Pit Software s.r.o.. Ta je výhradním partnerem německé společnosti pit-cup 

GmbH, která daný software vytváří.  

 Všechny stanovené cíle bakalářské práce se podařilo splnit. 

 Software Pit se ukázal jako velice efektivní nástroj pro správu budov a majetku. Díky 

firmě Pit Software s.r.o. je vytvořené české prostředí, které jistě pomůže mnoha uživatelům. 

Řešení přes PitFM je sice dražší, ale velká firma jako Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

by jistě našla velké využití a investice by se jistě časem vrátila. Nezbývá než tento software 

firmě SčVK a.s. doporučit.  
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PŘÍLOHA Č.  1 – FOTODOKUMENTACE 

 

  Fotografie č. 1 – objekt SčVK jihozápadní pohled, zdroj: autor 

 

 

Fotografie č. 2 – objekt SčVK severozápadní pohled, zdroj: autor 

 

 



 

 

Fotografie č. 3 – hlavní budova , zdroj: autor 

 

 

Fotografie č. 4 – letecký snímek objektu SčVK , zdroj:www.mapy.cz 



 

 

 

Obr.13  ZM 50 - Teplice [ 20 ] 

 

 

 

 

 

 

Fotografie č. 5 – Vstupní hala a vrátnice v hlavní budově, zdroj: autor 

 

 

Fotografie č. 6 – Vstupní hala v budově Střediska pomocných provozů, zdroj: autor 

 



 

 

Fotografie č. 7 – Garáže ve Středisku pomocných provozů, zdroj: autor 

 

 

Fotografie č. 8 – Kancelář v budově Střediska pomocných provozů, zdroj: autor 



 

 

Fotografie č. 9 – Kancelář v Hlavní budově, zdroj: autor 

 

 

Fotografie č. 10 – jídelna ve Středisku pomocných provozů, zdroj: autor 

 



 

PŘÍLOHA Č.  2 – PROSTOROVÝ PASPORT  

Prostorový pasport objektu SčVK – Přehled dotčených parcel 

Název Objekt SčVK 

Obec Teplice 

Část obce  Trnovany 

Ulice Přítkovská 

Číslo popisné/evidenční 1689 

PSČ 41501 

Země Česká republika 

Zastavěná plocha 1446 m² 

Stav dobrý 

Podsklepení ano 

Vlastník SčVK a.s. 

Zůsob využití 
Administrativní 

budova 

 

 

Přehled dotčených parcel katastrální mapa + ortofoto – objekt SčVK  , zdroj: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 



 

 

Přehled dotčených parcel katastrální mapa – objekt SčVK  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1545/2  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 



 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1557/2  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 



 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1545/1  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1545/3  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1556/1  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1556/3  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1558/1  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1559/2  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1556/4  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přehled dotčených parcel - parcela číslo 1558/2  , zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report z PitFM přehled dotčených parcel   , zdroj: autor 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. 3 – STAVEBNÍ PASPORT  

   

Ukázka stavebního pasportu dveří v 2NP  , zdroj: autor 

 

 

 

 

Zobrazovací jméno kod původní číslování typ barva Výška (cm)šířka (cm) Hl. plocha 1 Hl. plocha 2 prosklení k ploše

Dveře do salonku a T01.B02.N02.D010115 205b pravé hnědá 197 80 N201 N215 ne místnost

Dveře do předsíně T01.B02.N02.D010116 P206 pravé hnědá 197 80 N201 N216 ne místnost

Dveře do předsíně T01.B02.N02.D010118 P208 pravé hnědá 197 80 N201 N218 ne místnost

Dveře do skladu T01.B02.N02.D010121 P211 pravé hnědá 197 80 N201 N221 ne místnost

Dveře do kuchyně T01.B02.N02.D010104 P212 pravé hnědá 197 90 N201 N204 ne místnost

Dveře do Jídelny z 

kuchyně T01.B02.N02.D010405 P213 pravé hnědá 197 90 N204 N205 ne místnost

Dveře z Jídelny do chodby aT01.B02.N02.D010506 P214a dvoukřídlé zelená 197 145 N205 N206 ne místnost

Dveře z Jídelny do chodby bT01.B02.N02.D020506 P214b dvoukřídlé zelená 197 145 N205 N206 ne místnost

Dveře do chodby N207 T01.B02.N02.D010607 P202 pravé bílá 197 80 N206 N207 ne místnost

Dveře do umývárny N208 T01.B02.N02.D010708 P203 pravé bílá 197 80 N207 N208 ne místnost

Dveře na WC 209 T01.B02.N02.D010809 levé bílá 197 60 N208 N209 ne místnost

Dveře na WC 210 T01.B02.N02.D010810 levé bílá 197 60 N208 N210 ne místnost

Dveře na WC 211 T01.B02.N02.D010811 levé bílá 197 60 N208 N211 ne místnost

Dveře do umývárny N212 T01.B02.N02.D010612 P204 levé bílá 197 80 N206 N212 ne místnost

Dveře na WC 213 T01.B02.N02.D011213 pravé bílá 197 60 N211 N213 ne místnost

Dveře na WC 214 T01.B02.N02.D011214 pravé bílá 197 60 N212 N214 ne místnost

Dveře do salonku b T01.B02.N02.D010615 205a pravé hnědá 197 90 N206 N215 ne místnost

Dveře do zázemí pro kuchyniT01.B02.N02.D011617 P207 pravé hnědá 197 80 N216 N217 ne místnost

dveře do umývárny 219 T01.B02.N02.D011921 P209 levé hnědá 197 60 N219 N221 ne místnost

Dveře na WC 220 T01.B02.N02.D011920 P210 pravé hnědá 197 60 N219 N220 ne místnost



 

Ukázka stavebního pasportu oken v 2NP  , zdroj: autor 

 

 

 

Ukázka stavebního pasportu stěn v 2NP místnost N218   , zdroj: autor 

 

 

 

Zobrazovací jméno kód materiál barva šířka otvoru (cm) Výška (cm) šířka (cm) výška parapetu počet částí poznámka 

okno v kuchyni T01.B02.N02.O010400 plast bílá 480 240 4*1,2 75 8
4 x okno 120*60cm  a 4x okno 

120*180cm (šxh)

okno v jídelně T01.B02.N02.O010500 plast bílá 480 240 4*1,2 75 8
4 x okno 120*60cm  a 4x okno 

120*180cm (šxh)

okno v jídelně 2 T01.B02.N02.O020500 plast bílá 480 240 4*1,2 75 8
4 x okno 120*60cm  a 4x okno 

120*180cm (šxh)

okno v jídelně 3 T01.B02.N02.O030500 plast bílá 480 240 4*1,2 75 8
4 x okno 120*60cm  a 4x okno 

120*180cm (šxh)

okno v jídelně 4 T01.B02.N02.O040500 plast bílá 480 240 4*1,2 75 8
4 x okno 120*60cm  a 4x okno 

120*180cm (šxh)

okno WC muži T01.B02.N02.O010800 plast bílá 150 90 1*150 205 1

okno WC ženy T01.B02.N02.O011200 plast bílá 150 90 1*150 205 1

okno chodba T01.B02.N02.O040500 plast bílá 360 240 3*1,2 75 6
3x okno 120*60cm  a 3x okno 

120*180cm (šxh)

okno salonek T01.B02.N02.O040500 plast bílá 360 240 3*1,2 75 6
3x okno 120*60cm  a 3x okno 

120*180cm (šxh)

kód materiál umístění šířka stěny (cm) Výška (cm) povrchová úprava otvor šířka (cm) otvor výška poznámka 

T01.B02.N02.S010118 cihla dutinová vnitřní 15 303 Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex 0 0

T01.B02.N02.S011618 cihla dutinová vnitřní 15 303 Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex 80 197

T01.B02.N02.S011718 cihla dutinová vnitřní 15 303 Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex 0 0

T01.B02.N02.S011819 cihla dutinová vnitřní 10 303 Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex 0 0

T01.B02.N02.S011821 cihla dutinová vnitřní 10 303 Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex 0 0



 

Stavební pasport místností Střediska pomocných provozů 1PP a 1NP, zdroj: autor 

 

 

 

 

značení dle 

projektové 

dokumentace

kód č. podlaží č. dveří název místnosti plocha výška vytáp. už. útv. cizí uživatel druh místnosti povrch podlaha

S101 T01.B02.S0101 T01.B02.S01 garáž 312,578 4,45 ano doprava ne garáž Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex
betonová podlaha 

gletovaná

S102 T01.B02.S0102 T01.B02.S01 schodiště 8,219 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , otěruvzdorný nátěr
betonová podlaha 

gletovaná

S103 T01.B02.S0103 T01.B02.S01 schodiště 13,848 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , otěruvzdorný nátěr PVC

S104 T01.B02.S0104 T01.B02.S01 P02 chodba 6,571 4,452 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex
betonová podlaha 

gletovaná

S105 T01.B02.S0105 T01.B02.S01 výtahová šachta 4,32 ne ne výtah

S106 T01.B02.S0106 T01.B02.S01 P03 mrazák 31,99 4,444 ne pronájem SK-catering s.r.o. zázemí stravování Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

S107 T01.B02.S0107 T01.B02.S01 P04 sklad 32,005 4,443 ano
hospodářská 

správa
ne sklad Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex

betonová podlaha 

gletovaná

S108 T01.B02.S0108 T01.B02.S01 P05 dílna 30,106 4,447 ano údržba ne technické místnosti Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex
betonová podlaha 

gletovaná

S109 T01.B02.S0109 T01.B02.S01 P01 sklad potravin 46,913 4,446 ano pronájem SK-catering s.r.o. zázemí kuchyně Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N101 T01.B02.N0101 T01.B02.N01 zádveří 15,842 3,022 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex dlažba

N102 T01.B02.N0102 T01.B02.N01 chodba 165,956 3,019 ano ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , dřevěný obklad dlažba

N103 T01.B02.N0103 T01.B02.N01 schodiště 11,25 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , otěruvzdorný nátěr PVC

N104 T01.B02.N0104 T01.B02.N01 P101a,P101b chodba 24,413 3,03 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , otěruvzdorný nátěr PVC

N105 T01.B02.N0105 T01.B02.N01 výtahová šachta 4,32 ne ne výtah

N106 T01.B02.N0106 T01.B02.N01
P102,P103a,  

P103b,P103c
bufet 51,851 3,012 ano pronájem SK-catering s.r.o. stravování Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex dlažba

N107 T01.B02.N0107 T01.B02.N01 P104 bufet - sklad 9,4 3,015 ano pronájem SK-catering s.r.o. zázemí stravování Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N108 T01.B02.N0108 T01.B02.N01 P107 sklad 37,415 3,021 ano MTZ ne sklad Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex
betonová podlaha 

gletovaná

N109 T01.B02.N0109 T01.B02.N01 P108 kancelář 19,157 3,025 ano pronájem Atalian kancelář Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex PVC

N110 T01.B02.N0110 T01.B02.N01 P109 kancelář 16,995 3,024 ano pronájem SK-catering s.r.o. kancelář Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex PVC

N111 T01.B02.N0111 T01.B02.N01 P110 kancelář 16,395 3,019 ano MTZ ne kancelář Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex PVC

N112 T01.B02.N0112 T01.B02.N01 P111 kancelář 23,723 3,027 ano pronájem Mateo s.r.o. kancelář Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex PVC

N113 T01.B02.N0113 T01.B02.N01 schodiště 22,64 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex betonová stupně 

N114 T01.B02.N0114 T01.B02.N01 P116 šatna 14,603 3,018 ano
hospodářská 

správa
ne

zázemí pro 

zaměstnance
Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex PVC

N115 T01.B02.N0115 T01.B02.N01 P117 kuchyňka 7,709 3,017 ano
hospodářská 

správa
ne

zázemí pro 

zaměstnance
Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex dlažba

N116 T01.B02.N0116 T01.B02.N01 P114 předsíň 6,898 3,021 ne správa ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex dlažba

N117 T01.B02.N0117 T01.B02.N01 P115 umývárna 4,171 3,023 ano správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N118 T01.B02.N0118 T01.B02.N01 WC 1,078 3,016 ne správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N119 T01.B02.N0119 T01.B02.N01 WC 1,057 3,018 ne správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N120 T01.B02.N0120 T01.B02.N01 P112 předsíň 4,705 3,028 ano pronájem Mateo s.r.o. komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , dřevěný obklad PVC

N121 T01.B02.N0121 T01.B02.N01 P113 kancelář 22,111 3,019 ano pronájem Mateo s.r.o. kancelář Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex PVC

N122 T01.B02.N0122 T01.B02.N01 kancelář 37,192 3,017 ano pronájem Mateo s.r.o. kancelář Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , dřevěný obklad PVC



 

 

Stavební pasport místností Střediska pomocných provozů 2NP, zdroj: autor 

 

značení dle 

projektové 

dokumentace

kód č. podlaží č. dveří název místnosti plocha výška vytáp. už. útv. cizí uživatel druh místnosti povrch podlaha

N201 T01.B02.N0201 T01.B02.N02 chodba 26,145 3,012 ne - ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , otěruvzdorný nátěr dlažba

N202 T01.B02.N0202 T01.B02.N02 schodiště 11,25 ne - ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , otěruvzdorný nátěr PVC

N203 T01.B02.N0203 T01.B02.N02 výtahová šachta 4,32 ne - ne výtah -

N204 T01.B02.N0204 T01.B02.N02 P212,P213 kuchyně 78,845 3,023 ano pronájem SK-catering s.r.o. stravování Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N205 T01.B02.N0205 T01.B02.N02 P214a,P214b jídelna 235,395 3,018 ano správa ne stravování Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , dřevěný obklad dlažba

N206 T01.B02.N0206 T01.B02.N02 chodba 64,922 3,019 ano ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , dřevěný obklad dlažba

N207 T01.B02.N0207 T01.B02.N02 P202 chodba 8,939 3,017 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N208 T01.B02.N0208 T01.B02.N02 P203 umývárna 17,753 3,02 ano správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N209 T01.B02.N0209 T01.B02.N02 WC 1,073 3,022 ne správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N210 T01.B02.N0210 T01.B02.N02 WC 1,097 3,028 ne správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N211 T01.B02.N0211 T01.B02.N02 WC 1,062 3,016 ne správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N212 T01.B02.N0212 T01.B02.N02 P204 umývárna 9,33 3,021 ano správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N213 T01.B02.N0213 T01.B02.N02 WC 1,065 3,025 ne správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N214 T01.B02.N0214 T01.B02.N02 WC 1,081 3,024 ne správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N215 T01.B02.N0215 T01.B02.N02 P205a,P205b salonek 43,839 3,03 ano správa ne stravování Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , dřevěný obklad zátěžový koberec

N216 T01.B02.N0216 T01.B02.N02 P206 předsíň 2,431 3,028 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex dlažba

N217 T01.B02.N0217 T01.B02.N02 P207 zázemí pro kuchyni 6,16 3,025 ano pronájem SK-catering s.r.o. zázemí kuchyně Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N218 T01.B02.N0218 T01.B02.N02 P208 předsíň 2,53 3,019 ne ne komunikace Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex dlažba

N219 T01.B02.N0219 T01.B02.N02 P209 umývárna 2,289 3,014 ano správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N220 T01.B02.N0220 T01.B02.N02 P210 WC 1,877 3,021 ano správa ne hygienické zařízení Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba

N221 T01.B02.N0221 T01.B02.N02 P211 sklad 8,068 3,026 ano pronájem SK-catering s.r.o. sklad Omítka Vápeno-cementová štuková , primalex , keramický obklad dlažba



 

 

 

 

 Report z PitFM přehled lokalit, zdroj: autor 

 

 

Report z PitFM přehled podlaží na středisku pomocných provozů, zdroj: autor 



 

 

 

 

Report z PitFM přehled místností v 1PP  na středisku pomocných provozů, zdroj: autor 



 

 

Report z PitFM přehled místností v 1NP  na středisku pomocných provozů, zdroj: autor 



 

 

Report z PitFM přehled místností v 2NP  na středisku pomocných provozů, zdroj: autor 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. 4 – OCENĚNÍ STŘEDISKA POMOCNÝCH 

PROVOZŮ  

 

 

Věcná hodnota objektu činní 18 790 000Kč 

Porovnávací  hodnota objektu činní 15 660 000Kč 

Výnosová hodnota objektu činní 14 960 000Kč. 

Pozn. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v následujících tabulkách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcná hodnota 18 790 000

Porovnávací hodnota 15 660 000

Výnosová hodnot 14 960 000

obvyklá hodnota 

objektu je 

stanovena na :

15 500 000



 

 

 

Nákladový princip ocenění u Střediska pomocných provozů , zdroj: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čís. Položky Název rok výroby % vyjádření Podíl
Předpokládaná 

životnost

dosžená 

životnost

podíl 

dosažené 

životnosti

cena konstrukcí
ztráta 

opotřebením

cena konstrukce po 

opotřebení

1,00
Základy včetně zemních 

prací
1989 100,00 0,09 180,00 25,00 0,14 2 514 614,33 350 000 2 160 000

2,00 Svislé konstrukce 1989 100,00 0,17 150,00 25,00 0,17 4 728 568,26 790 000 3 940 000

3,00 Stropy 1989 100,00 0,09 150,00 25,00 0,17 2 514 614,33 420 000 2 090 000

4,00 Zastřešení mimo krytinu 1989 100,00 0,07 130,00 25,00 0,19 1 967 959,04 380 000 1 590 000

5,00 Krytina 1989 100,00 0,01 60,00 25,00 0,42 355 325,94 150 000 210 000

1989 50,00 25,00

2010 50,00 4,00

7,00
Úpravy vnitřních 

povrchů
1989 100,00 0,07 65,00 25,00 0,38 1 858 627,98 710 000 1 150 000

8,00
Úpravy vnějších 

povrchů
2000 100,00 0,03 45,00 14,00 0,31 874 648,46 270 000 600 000

2000 37,10 14,00

1989 62,90 25,00

10,00 schody 1989 100,00 0,03 65,00 25,00 0,38 765 317,41 290 000 480 000

2000 24,00 14,00

1989 76,00 25,00

12,00 vrata 2000 100,00 0,00 40,00 14,00 0,35 54 665,53 20 000 30 000

13,00 Okna 2000 100,00 0,04 65,00 14,00 0,22 1 120 643,34 240 000 880 000

1989 81,00 25,00

2000 19,00 14,00

1989 74,00 25,00

2000 26,00 14,00

16,00 Elektroinstalace 2011 100,00 0,06 40,00 3,00 0,08 1 530 634,81 110 000 1 420 000

17,00 Bleskosvod 2000 100,00 0,00 40,00 14,00 0,35 81 998,29 30 000 50 000

18,00 Vnitřní vodovod 1989 100,00 0,03 40,00 25,00 0,63 792 650,17 500 000 290 000

19,00 Vnitřní kanalizace 1996 100,00 0,03 40,00 18,00 0,45 792 650,17 360 000 430 000

20,00 Plynovod 1989 100,00 0,00 40,00 25,00 0,63 54 665,53 30 000 20 000

21,00 Ohřev Teplé vody 1998 100,00 0,02 35,00 16,00 0,46 437 324,23 200 000 240 000

22,00 Vybavení kuchyní 2001 100,00 0,02 25,00 13,00 0,52 437 324,23 230 000 210 000
Vnitřní hygienické 

zařízení včetně WC
1989 42,00 25,00

Vnitřní hygienické 

zařízení včetně WC
2000 58,00 14,00

24,00 Výtahy 2012 100,00 0,01 40,00 2,00 0,05 355 325,94 20 000 340 000

25,00 Ostatní 1989 100,00 0,04 30,00 25,00 0,83 1 175 308,87 980 000 200 000

26,00
Instalační 

Prefabrikovaná jádra
2000 100,00 0,04 20,00 14,00 0,70 983 979,52 690 000 290 000

8 540 000 18 790 000

350 000

400 000

100 000

0,56

0,01

0,02

0,03

Klempířské konstrukce 6,00

Dveře 11,00

Vnitřní obklady 

keramické 
9,00

50,00

150,00

200 000

460 000

360 000

500 000

0,29

0,14

0,46

40 000

60 000

460 000

390 000

620 000

546 655,290,37

0,55 1 120 643,34

40,00

50,00

136 663,82

464 657,00

819 982,93

847 315,7014,00

15,00 Vytápění 40,00

23,00

0,03

0,04

0,02

Povrch podlah

50,00



 

Porovnávací princip ocenění u Střediska pomocných provozů, zdroj: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. vzorku
nabídková 

cena

užitná 

plocha

nabídková 

cena /m2
Kr

cena po 

redukci
k1-lokalita

k2-Tech. 

Stav

k3-

Vybavení - 

sítě

k4-dopravní 

dostupnost

k5-

Variabilita

k6-úvaha 

znalce
kc

cena 

oceňovaného 

objektu po 

porovnání

cena oceňovaného 

objektu po 

porovnání - na 1m2

cena 

oceňovaného 

objektu po 

porovnání
1,00 23 835 000 2 303 10 350 0,90 21 451 500,00 1,00 0,91 1,00 0,93 0,99 0,98 0,82 26 125 948 12 600 24 030 000

2,00 12 345 000 3 140 3 932 0,90 11 110 500,00 0,94 0,96 1,00 0,90 0,96 0,97 0,76 14 690 922 5 200 9 920 000

3,00 40 000 000 10 000 4 000 0,90 36 000 000,00 1,00 0,90 0,99 0,93 0,99 0,95 0,78 46 193 732 5 100 9 730 000

4,00 10 500 000 1 600 6 563 0,90 9 450 000,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,98 0,96 0,87 10 800 691 7 500 14 300 000

5,00 27 500 000 3 750 7 333 0,90 24 750 000,00 0,92 0,94 1,00 0,98 0,97 0,98 0,81 30 721 020 9 100 17 350 000

6,00 7 000 000 1 385 5 054 0,90 6 300 000,00 0,90 0,87 1,00 0,90 0,96 0,96 0,65 9 700 493 7 800 14 870 000

7,00 14 500 000 1 268 11 435 0,90 13 050 000,00 0,99 1,10 1,00 1,00 1,00 1,03 1,12 11 634 438 10 200 19 450 000

8 200 15 660 000



 

 

 

Výnosový princip ocenění u Střediska pomocných provozů, zdroj: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvyklé nájemné

SKLADY + GARÁŽE

č.vzorku : plocha (m2)cena (Kč) cena za 1m2 č.vzorku : plocha (m2)cena (Kč) cena za 1m2

1 168 15 000 89,29 1 4 000 415 796 103,95

2 130 10 000 76,92 2 2 400 256 043 106,68

3 85 10 500 123,53 3 370 23 000 62,16

4 70 8 000 114,29 4 2 600 108 334 41,67

5 110 8 000 72,73 5 720 25 000 34,72

6 640 53 760 84,00 6 840 42 000 50,00

7 75 10 000 133,33 66,53

8 60 5 000 83,33

9 214 20 330 95,00

96,94

1 112 795

 HRUBÝ VÝNOS ZA ROK : 1 928 209

Výpadek 5% : 1 831 798

RC 27 332 764

NÁKLADY :

daň z nemovitosti : 49 370

pojištění : 27 333

opravy a údržba : 136 664

amortizace : 385 030

správa :

čistý výnos :

1 196 766

míra kapitalizace : 8%

SH: 19 770 000

SH s amortizací) 14 960 000

KANCELÁŘE

PLOCHY (CELKOVÁ 1907m2)  :

36 636

1 581 796

čistý výnos s amortizací



 

PŘÍLOHA Č. 5 – PLÁN OPRAV KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 

NA OBDOBÍ 2013-2038 

 

 

 

 

 

 Plán oprav kčních prvků v období  
2013 - 2038      

 Konstrukční díl   Rok  
 Náklad 
Kč 

 žaluzie interiérové 2014 401084 

 nátěr zábradlí venkovní ocelové 2014 2156 

 nátěr okno fasádní ocel. jednoduché 2014 1988 

 nátěr okno střešní ocelové 2014 5809 

 nátěr dveře ocelové 2014 3516 

 malba vápenná 2014 560728 

 malba olejová 2014 289011 

  2014 1264292 

 podlaha PVC 2018 1142977 

  2018 1142977 

 živičné pasy modifikované 2024 456681 

 lemování, plech TiZn 2024 48538 

 žaluzie interiérové 2024 539023 

 nátěr zábradlí venkovní ocelové 2024 2897 

 nátěr zábradlí vnitřní ocelové 2024 25898 

 nátěr okno fasádní ocel. jednoduché 2024 2672 

 nátěr okno střešní ocelové 2024 7807 

 malba vápenná 2024 753571 

 malba olejová 2024 388406 

 vzduchotechnika, agregát 2024 124062 

 baterie výtoková 2024 1118543 

 výtah osobní/5 stanic (nos.500kg) 2024 4409333 

  2024 7877431 

 agregát chlazení 2025 843373 

  2025 843373 

 umyvadlo 2030 429499 

  2030 429499 

 podlaha koberec 2032 223498 

 nátěr dveře ocelové 2032 5687 

 malba vápenná 2032 906871 

  2032 1136056 

 počítačová síť 2033 433953 

  2033 433953 

 žaluzie interiérové 2034 724402 

 nátěr zábradlí venkovní ocelové 2034 3894 

 nátěr okno fasádní ocel. jednoduché 2034 3590 

 nátěr okno střešní ocelové 2034 10492 

 malba olejová 2034 521986 

 asfalt litý 2034 1410181 

 potrubí ocel 2034 2700298 

  2034 5374843 

 podlaha PVC 2038 2064344 

  2038 2064344 

   Suma  13518944 

 



 

PŘÍLOHA Č. 6 – VÝKRESY  

1. PODKLAD PRO PITFM - PŮDORYS 1PP 

2. PODKLAD PRO PITFM - PŮDORYS 1NP 

3. PODKLAD PRO PITFM - PŮDORYS 2NP 

4. ZJEDNODUŠENÁ SITUAC OBJET   


