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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je popsání procesu pasportizace, která je aplikovaná na konkrétní 

průmyslový areál plynojemu v Ostravě – Vítkovicích.  

 

Toto téma jsem si zvolila, protože mě pojem pasportizace zaujal. Myslím si, že ačkoliv je 

pasportizace častokrát opomíjená, je to základ pro dobrou a kvalitní správu majetku a provoz 

budov. Vytváří hlavní přehled o všech vlastněných objektech a jejich vybavení, vede k úspoře 

jak energie, tak i ke snížení finančních prostředků na jejich provoz. Mnoho společností již 

začalo klást důraz na její důležitost při správě po vzoru západních zemí, ale myslím, že to 

ještě nějaký čas potrvá, než se pasportizace stane zcela neodmyslitelnou a samozřejmou 

součástí základního fondu vlastníků objektů. Další z důvodů volby tohoto tématu bylo to, že 

jsem se do styku s pasportizací dostala společně se spolužáky, kdy jsme prováděli 

pasportizaci ve školských zařízeních obce Poruba statutárního města Ostravy. Při čemž jsem 

získala neocenitelné zkušenosti, z kterých jsem čerpala při tvorbě mé bakalářské práce. 

 

Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Přičemž v první 

části se budu věnovat pojmům facility managementu a pasportizaci, jejich historii, legislativě 

a následné aplikaci v prostředí průmyslových podniků a areálů. Popíšu zde také rozdělení 

jednotlivých pasportů a možnosti zpracovávání dat provedené pasportizace. 

 

V druhé, praktické části se budu věnovat samotnému plynojemu a areálu, ve kterém se 

nachází. Provedu pasportizaci na základě dodaných podkladů a hlavně na základě nasbíraných 

dat. Bude muset proběhnout vlastní zaměření, překreslení do programu AutoCAD a následné 

propojení se softwarem pit-FM, kam vložím i nasbíraná data. 
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2 Facility management 

S facility managementem (dále jen FM) se lidstvo setkává již od nepaměti, zasahuje do téměř 

všech oblastí každodenního života. Při zavádění termínu FM se první zájemci o tento obor 

dohodli, že ponechají mezinárodně uznávaný název, protože se český ekvivalent pro tento 

slovní obrat jen stěží hledá. FM se zabývá podpůrnými procesy, které zvyšují kvalitu 

pracovního prostředí. [4] [14] 

 

2.1 Historie FM 

Počátek vývoje FM můžeme datovat do 70. let minulého století, je úzce spojen se vznikem 

mezinárodní asociace v USA. Směr, kterým se začal FM ubírat, určily dvě významné změny 

na pracovišti. První z nich se týkala využívání volně přestavitelných příček a zástěn, což 

dopomohlo ke změně kancelářského nábytku do propracovanějších forem a druhou změnou 

byla instalace výpočetní techniky na jednotlivá pracovní místa, čímž nastala otázka, jak 

vyřešit vedení kabelů, následnou instalaci osvětlení a další problémy v pracovních teritoriích.  

 

Významný pro FM je květen roku 1980, kdy v Houstonu vznikla za účelem organizace 

FM odborníků z privátní sféry národní asociace NFMA (National Facility Management 

Association), později přejmenované na IFMA (International Facility Management 

Association). Z původních 25 členů se asociace rozrostla na více jak 20 000 zástupců z celého 

světa.  

 

Ze Spojených států se FM do Evropy rozšířil až počátkem 90. let, nejdříve do Velké 

Británie, Francie a zemí Beneluxu, později i do Německa. Roku 2000 vstoupili do asociace 

IFMA i členové z ČR. [2] [8] 

 

2.2 Legislativa FM 

Legislativa FM se řídí dle normy ČSN (EN) 15221, která je rozdělena do sedmi částí. Prvních 

šest částí bylo již z anglického originálu do českého jazyka přeloženo, sedmá část, vztahující 

se k benchmarkingu, se zatím překladu do rodného jazyka nedočkala, ačkoliv u našich 

slovenských sousedů již překlad mají. Norma se zabývá termíny, definicemi základních 

pojmů, přípravou smluv o FM, návodem pro kvalitu FM, měřením ploch a prostorů v FM, 
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směrnicemi pro benchmarking výkonnosti, taxonometrií, klasifikací a strukturou ve FM a 

návodem pro procesy ve FM. Určení základních pojmů usnadňuje komunikaci mezi facility 

managerem a zákazníkem, kterému jsou služby poskytovány. Dochází méně k různým 

nedorozuměním a komunikace je efektivní, jasná a výstižná. [3] [9]  

 

Předmětem první části normy je definování termínů vztahujících se k oboru FM a 

určení rozsahu jeho působnosti. Dle obrázku znázorněného níže si můžeme uvědomit, že FM 

se nestará pouze o údržbu, úklid, outsourcování podpůrných činností, ale je to celek složený 

z jednotlivých řízení, které jsou spolu úzce propojeny. [13] 

 

 

Obr. č. 1 – Facility management dle ČSN EN 15221 -1, Zdroj: [14] 

 

Ostatní části normy popisují jednotlivé činnosti v rámci FM, pro pasportizaci 

nejvýznamnější je část šestá, která se nazývá Prostorové a plošné měření ve FM. Tato část 

udává jasné termíny, definice a zákonitosti v měření podlahových ploch a prostor ve 

stavebnictví. Pokud se na měření ploch podíváme z hlediska současné globalizace, je patrné, 

že sjednocení principů měření je nezbytné, pro společnou komunikaci alespoň v rámci EU, 

prezentování a vzájemné porovnávání výsledků bez zbytečných otázek ohledně způsobu 

změření. Předmětem šesté části tedy je měření ploch podlahových i ploch umístěných mimo 

budovu. Kromě termínů a definic udává také metody užívané pro měření horizontálních ploch 

a objemů celých budov či jejich částí, nezávisle na jejich funkci. Definuje termíny, jako jsou 

vzdálenost, plocha, objem, prostor, podlaha, strop, střecha, stěna, místnost či budova. Určuje 

metody měření a jednotky změřených veličin. [15] 
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Obr. č. 2 – Měření vzdáleností ve svislé rovině dle ČSN EN 15221 – 6, Zdroj: [15] 

Tab. č. 1 – Legenda měření vzdáleností ve svislé rovině, Zdroj: [15] 

1 místnost1 bg1 hrubá šířka místnosti 1 

2 místnost2 bg2 hrubá šířka místnosti 2 

3 vnější stěna L hrubá délka 

4 vnitřní stěna lN čistá délka 

5 podlaha h konstrukční výška 

6 podlaha/strop nebo střecha hc výšky jednotlivých konstrukcí 

7 snížený podhled hp průchozí výška 

8 podhled hN čistá výška 

9 zvýšená podlaha hF světlá výška 
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Obr. č. 3 – Měření vzdáleností ve vodorovné rovině dle ČSN EN 15221 – 6, Zdroj: [15] 

Tab. č. 2 – Legenda měření vzdáleností ve vodorovné rovině, Zdroj: [15] 

1 místnost1 bN1 čistá šířka 1  

2 místnost2 bN2 čistá šířka 2 

3 vnější stěna l hrubá délka 

4 vnitřní stěna lG1  hrubá délka 1 

b hrubá šířka lG2  hrubá délka 2 

bg1 hrubá šířka místnosti 1 lN1 čistá délka 1 

bg2 hrubá šířka místnosti 2 lN2 čistá délka 2 

bp průchozí šířka     

 

Při měření ploch norma rozlišuje prostory na zcela zakryté a uzavřené ve všech 

směrech v celé výšce, prostory zcela zakryté, ale neuzavřené v celé výšce (např. lodžie) a 

prostory nezakryté, ale zahrnuté jako součást objektu (např. balkóny).  Dle normy se nám 

podlahové plochy v budově dělí do různých kategorií. Jedna z těchto kategorií je plocha 

podlaží, která je určena vertikální projekcí obvodových zdí do horizontální roviny, jsou zde 

započteny i nevyužitelné plochy podlaží, které když odečteme, dostáváme další kategorii, a to 

hrubou podlahovou plochu, ostatní kategorie a jejich dělení jsou znázorněny ve schématu na 

Obr. č. 4. [15] 
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Obr. č. 4 – Rozdělení podlahových ploch do kategorií dle ČSN EN 15221 – 6, Zdroj: [15] 

Stejně jako u vnitřních ploch máme i u venkovních ploch jednotlivé kategorie. Dělíme 

je na plochu pozemku, zastavěnou a nezastavěnou plochu, rozměry stavby, zastavěnou plochu 

nadzemního či podzemního podlaží, obvodový plášť stavby a vnější plochu.  

Třídění venkovních ploch: 

 Přírodní krajina  

 Zpevněné plochy 

 Konstrukční celky 

 Technické celky 

[15] 
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3 Pasportizace 

Pasportizace je proces, který nám umožňuje popsat současný technický stav objektů. Můžeme 

ji též popsat tak, že je to inventura, ke které připojujeme současný technický stav věci. 

Zvyšuje jejich hodnotu a uživatel či provozovatel se díky ní s předstihem může dozvědět o 

budoucích investicích do oprav během životnosti stavby. Dále je tu možnost plánování a 

efektivního nakládání s finančními prostředky na údržbu, která pokud je dobře prováděna, 

může zabránit vzniku nežádoucích vad. Výstupem pasportizace jsou jednotlivé pasporty. 

Když průběžně zpracováváme a aktualizujeme pasporty tak, jak se stavba vyvíjí a 

rekonstruuje, získáváme objektivní podklad pro řízení podpůrných činností.  Při správě 

majetku slouží pasportizace jako základní podrobný popis celých objektů. [1] [5]  

 

3.1 Historie pasportizace 

V souvislosti s vlastnictvím nemovitého majetku a jeho předáváním od osoby, ať už fyzické či 

právnické, jinému vlastníkovi se začal již v 60. letech minulého století formovat obor 

pasportizace. Nový vlastník získal nejen práva, ale i povinnosti starat se o nabytý majetek, 

v jeho vlastním zájmu bylo, aby měl přehled o celém objektu, který spadal do jeho péče. Pro 

tento účel byly vypracovány evidence stavebně-technického stavu, konstrukčního řešení i 

technického vybavení, nacházejícího se uvnitř. Takovou evidenci můžeme zhotovit například 

pomocí pasportu domu, bytu, či jiných listin zhodnocujících stav bytových domů. 

 

Roku 1964 byla na základě unesení vlády ČSSR zavedena pasportizace, jejíž pomocí se 

snažilo dosáhnout efektivnějšího vynakládání finančních prostředků na opravu domovního a 

bytového fondu. Následovala celá řada dalších usnesení, k nejvýznamnějšímu z nich můžeme 

zařadit usnesení vlády ČSR č. 136 z roku 1970 o opatřeních k postupnému snížení počtu 

demolic spojených s plánovanou investiční výstavbou, kdy došlo k zavedení povinné 

pasportizace pro spravované bytové fondy. O rok později byla vypracována „Metodika pro 

vedení a zpracování pasportů domů a bytů, které přicházejí v úvahu k modernizaci a kritéria 

výběru bytů a domů k likvidaci.“, která byla základním vodítkem pro vypracování 

pasportizace a následného naplánování oprav, modernizací a likvidací bytových domů.  
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Technické údaje byly zpracovávány do tiskopisů, základními jsou:  

 Pasport domu 

 Pasport bytu  

 Pasport nebytového prostoru 

Jednotlivé pasporty byly vyhodnocovány dle celostátního programu výpočetní technikou. [1] 

[4] [5] 

 

Obr. č. 5 – Dekompozice objektu a jeho pasportizace, Zdroj: [5] 

3.2 Pasport  

Pasport je výstup z pasportizace, jsou zde zaznamenány aktuální a souhrnné informace o 

stavebním objektu, které se snažíme udržet tak, aby odpovídaly momentálnímu skutečnému 

stavu. Sledujeme stavebně-technický stav objektu, nejen jednotlivých stavebních konstrukcí, 

instalací, ale i přípojek inženýrských sítí. Získané informace začleňujeme do jednotlivých 

druhů pasportů. Data, která z pasportu vyčteme, můžou být data statická či dynamická. Data 

statická jsou neměnná po celou dobu životnosti stavebního objektu, můžeme mezi ně zařadit 

počet místností či podlaží, umístění celého objektu a jiné. Dynamická data se neustále mění a 

vyvíjí, jejich sledováním můžeme vytvořit statistické údaje a na jejich základě můžeme 

ovlivnit například spotřebu energií. [4] [5] 
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3.3 Druhy pasportů 

Výsledkem pasportizace můžou být různé druhy pasportů, záleží, k čemu jsou získané 

informace vztažené. Pasport může být nejen prostorový, stavební, technický, technologický, 

ale i pasport zeleně, komunikací, zpevněných ploch či personální pasport.  

 

3.3.1 Prostorový pasport 

Prostorový pasport je soubor informací, které se vztahují k umístění stavby, jsou zde údaje o 

venkovních plochách a stavebních objektech. V některých případech obsahuje prostorový 

pasport také detailnější popis budovy, jako je: 

 Lokalizace a identifikace - typ místnosti  

- využití místnosti 

 Stavebně-technické parametry - rozměrové atributy (objem, délka, šířka a výška) 

- plošné atributy (plocha podlahy, stěn, stropu a jejich 

povrchové úpravy) 

- ekonomicko-provozní atributy [1] [5] 

 

3.3.2 Stavební pasport 

Stavebním pasportem rozumíme popis objektu a uspořádání uvnitř něj ze stavebního hlediska. 

U objektu sledujeme počty podlaží, zastavěné plochy, obestavěný prostor, výšku budovy, 

vstupy. Veškeré sledované části popisujeme z materiálového hlediska a typu provedení 

konstrukce. Dále zde zaznamenáváme informace o výtazích, střechách, otvorech ve 

stavebních konstrukcích, ať už dveřních tak i okenních, nebo také zjišťujeme, zda je objekt 

napojen na inženýrské sítě a v jakém rozsahu, zda je napojen na dešťovou i klasickou 

kanalizaci, vodovod, teplovod, plynovod či jestli jsme schopni v objektu odebírat elektrickou 

energii. [1] [4] [5] 

 

3.3.3 Technologický pasport 

Do technologického pasportu můžeme zahrnout stroje, inventář, technické zařízení budovy. 

Popisuje elektroinstalaci, plynoinstalaci, hromosvody, vodoinstalaci, tepelnou techniku a 

v neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na datové či telefonní sítě a hydranty. Vzhledem 

k množství sledovaných prvků může být technologický pasport velice rozsáhlý, tím ale slouží 

k zajištění bezpečnostní funkce budovy. Dle toho, do jaké hloubky se dostaneme při 

pasportizaci, rozlišujeme technologický pasport základní a rozšířený. U základního 

technologického pasportu popisujeme technologii, u které se dělají prohlídky a revize do 
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jednoho roku. Vlastnosti, které zde popisujeme, jsou využity jako základní informační zdroj. 

Rozšířený technologický pasport pak popisuje technologie, které nepotřebují tak časté 

kontroly, dostáváme se zde hlouběji do jádra věci a již podrobně popisujeme vlastnosti dané 

technologie. Pokud si to uvedeme na konkrétním příkladu, tak u vodoinstalace řešíme 

v základním technologickém pasportu hydranty, vodoměry a přípojky, zatímco u rozšířeného 

se zabýváme již jednotlivými úseky rozvodů a větví, příslušenstvím, uzávěry a dalšími 

podrobnějšími prvky. [1] [5] 

 

Obr. č. 6 – Schéma sledovaných prvků technologického pasportu vodoinstalace, Zdroj: [5] 
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4 Možnosti zpracování údajů pro pasport 

Údaje a data pro pasport můžeme uchovat jak v papírové, tak i elektronické podobě. 

Elektronickou cestou je nám umožněno uložené texty, tabulky, datové či grafické záznamy 

měnit dle potřeby, či dle vývoje spravovaného objektu. Tento způsob zaznamenávání dat je 

pro nás přínosnější díky jejich rychlé a pohodlné aktualizaci. Pasportizaci můžeme provést 

v rodinném domě, bytové jednotce, průmyslovém areálu či pro soustavu několika objektů. 

V závislosti na rozsahu zpracovávaných údajů si můžeme vybrat způsob zaznamenání dat, ať 

již ruční či pomocí softwaru (dále jen SW). Mezi další výhody elektronického zpracování 

spadá to, že data jsou centrálně uchovávány, což nám umožňuje přístup k datům z více míst, 

nejsme vázáni jen na jednu místnost a tím pádem jsme mobilnější. Takto uchovávána data 

můžeme plnohodnotně využít při správě a údržbě budov či celých areálů. [4] [5] 

 

4.1 Microsoft Excel 

Z jedním snad nejvyužívanějších SW pro zpracování údajů pasportizace je právě tabulkový 

procesor Excel. Slouží ať už pro samotné zaznamenání dat pasportizace, tak i pro import dat 

do jiných SW programů. Důležité pro přehlednost je, aby byly při zapisování dat dodržovány 

jasné sloupce a jasné řádky, do kterých se data zapisují. Při dodržení této zásady je získaná 

tabulka využitelná do budoucna nejen pro zaznamenání změn, ale i pro případný import dat. 

Pokud zpracovávám získaná data právě do tohoto SW, je dobré dodržet zásadu, že jeden 

řádek je jedna místnost a do sloupců již zapisuji všechny vlastnosti a zařízení, které se 

k místnosti vztahují. Zanecháním prázdné buňky naznačím fakt, že informaci k dané 

vlastnosti ve zkoumané místnosti zjistit neumím. Pokud na ono místo napíši nulu, naznačuji, 

že tam vlastnost či zařízení není vůbec. 

 

Mohu mít data v Excelu již od někoho získaná, potom mohu využít jednoduchého 

programování v tomto tabulkovém editoru na úpravu dat do podoby, ve které je možno data 

importovat do jiných SW. Například se často stává, že lidé používají místo číslice „0“ se 

používá písmeno „O“, místo číslice „1“ se používá písmeno „l“. Proto mohu díky možnosti 

programování nechtěné zápisy nalézt a nahradit je za požadované symboly. 
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4.2 SW pit-FM 

Pit-FM komplexně řeší efektivní správu budov a majetku. Funguje na základě 

propracovaného adresáře a řadě modulů pro řízení správy objektů. Je to SW, který vznikl 

v Německu a do našeho prostředí byl následně implementován. Do tohoto SW můžeme data 

získané z pasportizace sami zapsat, či pokud je máme již v tabulkové podobě v Excelu, 

můžeme je přímo importovat. Znovu záleží na rozsahu získaných dat. Při menším rozsahu je 

rychlejší data do SW vložit jednotlivě pomocí tvorby nových položek, ať už lokalit, budov či 

místností. Pokud rozsah dat je objemný, je dobré data, která máme již předem zpracována 

v tabulkovém editoru, upravit do podoby vhodné k importu a samotný import provést. Ruční 

zapisování můžeme urychlit díky klávese F11, která umožňuje přeskakování v rámci jednoho 

políčka ve všech vytvořených kartách.  

 

SW je kompatibilní i s CAD systémy, proto pro rychlou orientaci v budově či areálu 

můžeme informace v Pitu propojit s výkresem v CADu. Takto propojené grafické soubory 

můžeme využít například při poruchách k rychlému zásahu, díky vyznačení místnosti pomocí 

SW.  V pit-CADu je nám nabízeno několik modulů. Obecný modul nám usnadňuje práci při 

tvorbě nových projektů TZB a základních stavebních dispozic. Dalším je modul topení, který 

slouží k projektování otopných soustav, ať už ve 2D či 3D. Dochází zde k automatickému 

napojení otopných těles na rozvody. Výběr armatur je možný z knihoven dle norem či 

vlastních požadavků. Objevuje se zde ještě modul vzduchotechniky, zdravotechniky či 

elektroinstalace. Data zaznamenaná pomocí tohoto programu jsou použitelná jako dobrý 

pomocník při správě majetku. [16] 

 

Obr. č. 7 – Ukázka použití modulu topení, Zdroj: [16] 
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4.3 Další SW pro zpracování dat pasportizace 

Většina SW pro FM pracuje na základě dat získaných z provedené pasportizace. Mezi 

původní české SW patří AFM, který dodává Alstanet, s.r.o., dále AMI-HSI, EFA, či FaMa+, 

který je od společnosti TESCO SW, a.s., sídlící v Olomouci.  Ani naši slovenští sousedé 

nezůstali pozadu s tvorbou vlastních programů, proto je již několik let na trhu SW ChastiaFM. 

Další zahraniční SW, které byly implementovány do českého prostředí, jsou nejen pit-FM, ale 

i  ArchiBUS či ArchiFM. Také velké stavební firmy pracují na vývoji svých vlastních SW pro 

podporu FM, proto do budoucna můžeme počítat se zvýšením možnosti výběru 

nejvhodnějšího programu pro nás. [1] 
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5 FM a pasportizace v průmyslovém areálu 

V našich zemích není prozatím kladen velký důraz na správu majetku, a proto není žádné 

velké překvapení, že ani průmyslové areály, jak malé, tak i ty velké, nemají zpracovaný žádný 

přehled o jejich vybavení. Z toho také vyplývá, že nemají ani žádnou softwarovou podporu, 

ve které by tyto informace měli zpracované. Pokud chceme zajistit bezproblémový provoz a 

výrobu v průmyslovém areálu, je potřeba udržovat stroje a ostatní technologické vybavení 

v perfektním stavu dle naplánovaných harmonogramů údržby a revizí. V tomto nám mohou 

pomoci právě jednotlivé pasporty, které samozřejmě čím jsou aktuálnější, tím mají vyšší 

vypovídací hodnotu.  

 

 Existuje velké množství informačních SW, které je možno napasovat na průmyslové 

prostředí. Toto se vyplácí hlavně u velkých průmyslových areálů, které mají hodně strojního a 

technologického vybavení a skladování všech informací v papírové podobě nepřichází v 

úvahu. Menším areálům postačí tabulkový editor pro základní přehled, avšak při velkém 

zájmu softwarové podpory, jim ani ta není odepřena. Do SW se zanáší data zjištěné při 

provedené pasportizaci. V kartách jednotlivých strojů jsou uloženy všechny možné informace 

o tomto zařízení, od montážních návodů, přes návody údržby, údaje o provedených revizích, 

až po informace o plánovaných údržbách. Proto odpadají starosti s nakládáním s tištěnými 

materiály, například s jejich uskladněním a následném hledáním.  

 

 Uživatel by se měl zamyslet, zda si přeje komplexně udržovat celý průmyslový areál 

včetně stavebních objektů a okolních ploch, tím následně zvyšovat celkově jeho životnost. Při 

krátkozrakém rozhodnutí, starat se o údržbu jen strojního zařízení, by zanedbával údržbu 

budov, které by při správné údržbě mohly poskytovat zázemí pro výrobu ještě o mnoho let 

déle. Pro dobrou správu průmyslového areálu je proto dobré pořídit si různé druhy pasportů. 

Stavební napomáhá, díky detailnímu technickému popisu budov, stavební údržbě, 

technologický zase správě technického vybavení budov, dále například pasport zeleně, díky 

kterému je možno udržet přijatelné venkovní prostředí a v neposlední řadě nesmíme 

zapomenout ani na personální pasport, který nám napomáhá v péči o zaměstnané osoby. 

 

 Pořízené pasporty je možno využít jak je již výše zmíněno k samotné údržbě, ale 

stejně tak dobře je možno je využít i pro ostatní procesy FM. Pokud pořizujeme data pro 

pasporty a zpracováváme je bez možnosti dalšího rozšíření o jednotlivé moduly, není možné 
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v budoucnu je rozvíjet a je nutno si za další rozšíření, či předělání celého systému doplácet 

nemalé obnosy peněz. Proto je lepší, když již při primárním zpracováváním dat, je myšleno 

na budoucí rozšíření, které nám může v konečném důsledku finanční prostředky ušetřit. Tyto 

prostředky mohou být prospěšné při prováděné údržbě areálu, kde by jinak mohly zbytečně 

chybět. Další šetření financí nastává při dobré správě energií, kterou je samozřejmě možné, na 

přání uživatele, také do softwarové podpory implementovat. Takto je možnost starat se nejen 

o řízení nájmů, sledovat a plánovat kontroly a revize jednotlivých technologických zařízení a 

stavebních prvků, ale i řídit BOZP či se starat o školení jednotlivých zaměstnanců dle 

platných legislativ.  

 

 Celkově můžeme říct, že hlavně u velkých průmyslových závodů bychom se již dnes 

bez softwarové podpory neobešli. Je to hlavně z toho hlediska, pokud chceme mít přehled o 

všech movitých i nemovitých majetcích. Toto platí zvláště u velkých vlastníků rozsáhlého 

množství majetku. [7] [17]  
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6 Plynojem MAN 

Plynojem je zařízení, které slouží k jímání plynu, v tomto případě do mnohoúhelníkové 

nádrže s pohyblivým stropem v podobě pístu. Primární úkol plynojemu bylo zajišťovat 

vyrovnávání změn tlaků vznikajících na plynovodní síti. Stavba plynojemu byla realizována 

roku 1939. Plynojem byl zprovozněn kvůli druhé světové válce až roku 1949 a fungoval až do 

roku 2000, kdy byl odstaven. V současné době není plynojem využíván, ačkoliv se již 

dlouhou dobu spekuluje o jeho využití. [6] 

 

Obr. č. 8 – Plynojem MAN ve Vítkovicích, Zdroj: autor 
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6.1  Širší vztahy  

6.1.1 dopravní dostupnost 

Oblast, kde se areál plynojemu nachází, je ohraničena dvěma silnicemi I. třídy a dvěma II. 

třídy. Ulice 1. máje, ve které leží plynojem, je vyústěna na ulici 28. října, což je silnice č. 479, 

nebo dále na ulici Ruskou, která propojuje silnice Plzeňskou (č. 647) a Místeckou (č. 56). 

Z posledních dvou jmenovaných se snadno dostaneme na ulici Rudnou (č.11) a odtud na 

dálnici D1.  

 

Obr. č. 9 – Napojení na dopravní infrastrukturu, Zdroj: autor 

 

 K areálu plynojemu se můžeme dostat také pomocí ostravské MHD, tramvajová 

zastávka se nachází přímo před areálem. Tramvaje, které zde zastavují, spojují toto místo 

s centrem města i s jeho okrajovými částmi.  

 

Areál plynojemu se nachází na rozhraní obytné a průmyslové zóny. První řada 

obytných domů stojí pouhých 300 metrů od samotného plynojemu. Díky tichému provozu 

nebo jen díky faktu, že samotný areál není v současné době využíván, nedochází k narušení 

klidu v obytné zóně. [11] [12] 
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6.1.2 napojení na ostatní průmyslové objekty 

Na území statutárního města Ostravy se nachází velké množství plynojemů. Existuje mnoho 

druhů plynů, které plynojemy mohou jímat, proto nemůže dojít k propojení všech plynojemů.  

 

Například v plynojemu Gong, který byl zrekonstruovaný a nyní je využíván jako 

multikulturní centrum, v minulosti byl uskladňován vysokopecní plyn, který vznikal, jako 

vedlejší produkt při výrobě železa ve vysokých pecích. Gong zásoboval celou dolní oblast 

Vítkovic. V ulici 1.Máje se nachází ještě jeden menší plynojem o objemu jen 5000 m³, který 

na rozdíl od námi sledovaného plynojemu funguje na mokrý princip, jímá vysokopecní plyn a 

stále je v provozu. Další významný plynojem na skladování vysokopecního plynu se nachází 

na Nové huti, který spadá do vlastnictví společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s..  

 

V této oblasti je umístěn ještě jeden plynojem, který ovšem je již na koksárenský plyn, 

stejně jako námi sledovaný plynojem. Mezi těmito dvěma objekty existovalo až do roku 1993 

propojení skrz potrubní síť. Aby nedocházelo ke ztrátě tlaku v potrubí, byly zde vybudovány 

oddělovací stanice na vyvážení tlaku.  

 

Další plynojemy na území města jsou například plynojem Šverma, nacházející se 

v Mariánských horách, tento objekt byl ještě před čtyřmi lety plně funkční, a plynojem 

Svoboda u Landeku, který je stále funkční. Oba tyto plynojemy byly díky skladování stejného 

druhu plynu propojeny s plynojemem MAN. 
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6.2 Identifikační údaje 

Tab. č. 3 – Identifikační údaje objektu, Zdroj: [10] 

Název nemovitosti Plynojem MAN 

Místo 1.Máje 

Katastrální území Moravská Ostrava [713520] 

Parcelní číslo 2944/4 

Výměra [m²] 2 354 

Vlastník ČEZ ES 

Číslo L.V. 10975 

 

 

 

Obr. č. 10 – Zaznačení areálu plynojemu ve vlastnictví ČEZ ES, Zdroj: [10] 
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6.3 Popis plynojemu 

Tab. č. 4 – Základní technické údaje plynojemu, Zdroj: [6] 

Výška plynojemu - od horní hrany dna po okraj sloupu 74 520 mm 

Celková výška plynojemu 83 630 mm 

Zdvih pístu 63 950 mm 

Vnitřní poloměr 26 810 mm 

Vnější poloměr 27 040 mm 

Délka stran   7 010 mm 

Počet vodících sloupů 24 

Počet stěn pláště 24 

Počet ochozů na plášti plynojemu 5 

Počet horních vyfukovacích potrubí 4 

Rychlovýpusť DN 1000mm 1 

Výstupní potrubí DN 1000mm - SV 1 

Vstupní a současně výstupní potrubí DN 1000mm - JZ 1 

Počet sběracích a motorových  budek 6 

Médium koksárenský plyn 

Pracovní objem plynojemu 150 000 m³ 

Maximální tlak plynu pod pístem 3,2 kPa 

Hmotnost pístu při tlaku 3,2kPa 728 805 kg 

Vnější výtah nosnost 250 kg, 3 osoby 

Vnitřní výtah nosnost 250 kg, 3 osoby 

 

6.3.1 Princip fungování 

Plynojem je tzv. suchý a patří k nízkotlakým plynovým zařízením. Dříve sloužil k uskladnění 

přebytků koksárenského plynu, již předčištěného, a zajišťoval tak stabilní tlak v připojené 

plynovodní síti. Plynotěsnost zajišťují těsnící lišty upevněné po obvodě pístu, které jsou 

ponořeny do těsnícího oleje, ten neprodyšně uzavírá štěrbinu mezi stěnou a lištou, stéká po 

vnitřní stěně až ke dnu plynojemu do dolního obvodového žlábku, odkud přepadá do 

sběracích jímek a následně je čerpán nahoru přes stoupací potrubí. Píst v prostoru plynojemu 

stoupá či klesá v závislosti na množství dodávaného či odebíraného plynu. [6]  
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6.3.2 Charakteristika koksárenského plynu 

Plyn do plynojemu byl dodáván z koksovny Šverma a Svoboda. Koksárenský plyn je směs, 

z pohledu chemického složení, jednodušších plynů. Z největší části je tvořen methanem (až 

44%), dále dusíkem, oxidem uhelnatým, vodíkem, oxidem uhličitým, kyslíkem, benzenem, 

uhlovodíky a některými látkami, které jsou zde pouze stopově zastoupeny, například čpavek, 

fenoly, dehet, sirovodík a kyanovodík. Je to plynná, bezbarvá, hořlavá látka, 

charakteristického zápachu, které se vzduchem vytváří výbušnou směs. Pokud se plyn dostane 

do kontaktu s povrchem o teplotě 585°C a vyšší, dojde k jeho samovznícení. Při vdechování 

je plyn toxický a kvůli obsahu benzenu má také karcinogenní účinky. V důsledku 

nepříznivých vlastností se plyn používá výhradně k průmyslovému zpracování. [6] 

 

6.3.3 Charakteristika těsnícího média 

Těsnícím médiem se v tomto případě rozumí těsnící olej, je to GASTOMER izolační 

prostředek P od výrobce RÜTGERS VFT a.s.. Těsnící olej je směs vícejaderných 

aromatických heterocyklických uhlovodíků. Postupem času olej podléhá určitému stárnutí, 

což se pozná zvýšením jeho viskozity. Proto je důležité, aby každoročně docházelo 

k odběrům oleje a k jeho kontrole v akreditovaných zkušebnách, jinak by se mohl stát 

nevyhovujícím a mohlo by docházet k únikům plynu. [6] 

 

6.3.4 Popis jednotlivých částí  
Tab. č. 5 – Informace o jednotlivých částech plynojemu, Zdroj: autor 

Dno a podpěrná konstrukce pístu  plechy silné 3 mm, okraje zesíleny 

 dno volně na betonovém základu 

 v základě pod sloupy zazděny komory, ze kterých 

vyvedena trubka nad úroveň terénu, pro kontrolu 

úniku oleje 

 podpěrná konstrukce pístu na dně plynojemu 

 24 podpěr po obvodu, 1 podpěra uprostřed 

 fixace polohy podpěry zajištěna pomocí železného 

rámu přivařenému ke dnu a stejným rámem 

nasazeným shora na podpěru 

Plášť  tuhý, 24-boký 

 plášťové plechy o výšce 810 mm 

 nýtované spoje 
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Střecha  24 příhradových vazníků spojených uprostřed 

v nosném kruhu 

 krytina – plech 3 mm 

 uprostřed vzdušník – větrá prostor nad pístem 

Ochozy  opatřeny zábradlím, propojeny schodištěm 

Píst  24 příhradových vazníků, spojení zespod ohnutými 

plechy o tloušťce 4 mm a 4,5 mm 

 pohyb pomocí dvojice nad sebou uspořádaných 

kladek 

 pro docílení potřebného tlaku – betonová závaží 

(celkem 5472 závaží, 1 ks váží 72 kg) 

Těsnění pístu  na okraji pístu – obvodový žlábek, spojen speciálním 

plátnem s kluznou lištou, ta přitlačována na stěnu 

plynojemu 

 jednotlivé úseky čerpadly zásobovány těsnícím 

olejem 

 stírací lišty seškrabující olej z pláště nad žlábkem 

Sběrací jímky  rozděleny na 4 komory – vstupní, usazovací, střední a 

plováková komora 

 zabudované topné potrubí 

Motorové budky  připojeny na sběrací budky 

 v každé dvě čerpadla reagující na výšku hladiny oleje 

 přirozené větrání 

Těsnící médium  Gasometer izolační prostředek P, olej pro suché 

plynojemy 

 celkem 117 tun 

Ukazatel objemu  mechanický, umístěný 1 m nad terénem 

 2 lana, uchycena k pístu a bubnu, ocelová špička na 

konci ukazuje stav plynu 

Výtahy  vnější – doprava osob a materiálu na střechu  

 vnitřní – doprava osob a materiálu na vnitřku 

plynojemu ze střechy, není jiný přístup 
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Vytápění  teplovodní – vytápění spodního žlábku 

 parní – vytápění horního žlábku 

 

 

6.4 Popis okolních budov 

Budovy v areálu plynojemu můžeme rozdělit na ty, které jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ 

a využívá je k vlastním potřebám, a na ty, které jsou společností pronajímány řemeslnickému 

živnostníkovi Lumíru Motikovi. Do samotné pasportizace je z provozních důvodů a omezení 

zařazena první skupina objektů.  

 

Při vstupu do areálu narazíme po pravé straně na nízký objekt o jednom nadzemním 

podlaží, který je v pasportu označen jako vrátnice. Vrátnice je rozdělena na tři samostatné 

místnosti a to na recepci, předsíň a WC. V budově vrátnice je všechno technologické 

vybavení plně funkční a tedy je v dobrém stavu. Uprostřed areálu se tyčí, až do výšky 

osmdesáti metrů plynojem, který je popsán výše, jeho technický stav je z důvodu odstavení 

před téměř 15 lety špatný a na znovuobnovení jeho provozu by byla potřeba velkých investic. 

 

Pokud pokračujeme po příjezdové cestě, po levici narážíme na objekt garáže, znovu je 

zde pouze jedno nadzemní podlaží, jako u všech ostatních budov, nacházejících se v okolí 

plynojemu. Garáž je jedna rozlehlá místnost, ve které jakési pomyslné rozdělení tvoří dva 

sloupy. V současné době slouží k zaparkování dvou velikých vozidel a hlavně jako odkladiště 

nepotřebných věcí. Elektrické vybavení je v dobrém stavu, ale otopná tělesa by potřebovala 

menší zásahy v oblasti údržby. 

 

Nedaleko vedle garáže stojí malá budova sloužící jako rozvodna elektrické energie. 

Jedná se znovu o jednu místnost s pěti rozvaděčovými skříněmi, které jsou odshora až dolů 

naplněny jednotlivými jističi a ostatními prvky elektroinstalace. V této místnosti je veškeré 

technologické vybavení v dobrém stavu. 

 

Na konci příjezdové cesty po levé straně, v rohu se rozkládá rozlehlejší budova, která 

se skládá z velínu a řemeslné dílny. Na budovu velínu je napasována kotelna, která má 

samostatný vchod. Kotelna se skládá z jedné místnosti, ve které jsou dva kotle na plynná 
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paliva, oba ve výborném stavu. Velín se skládá ze čtyř místností, jimiž jsou dispečink, šatna, 

koupelna a WC. Technické vybavení těchto místností je ve velice špatném stavu, ve 

sprchovém koutu chybí sprchová hlavice, některá světla nesvítí. V nejlepším stavu zde jsou 

prvky elektroinstalace, nacházející se ve dvou rozvaděčových skříních na konci dispečinku.  

 

V areálu plynojemu se nacházejí ještě budovy garáží parcelního čísla 2944/8, které 

nejsou součástí vlastnictví ČEZ, ale uživatelé používají stejnou příjezdovou cestu. 
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7 Zpracování získaných dat do SW 

V areálu plynojemu nebyla doposud provedena pasportizace ani žádná inventarizace, proto 

jsme musely s Miroslavou Ježkovou provést zaměření skutečného stavu okolních budov. 

Měření probíhalo pomocí laserového metru, kde jsme odečetly hodnotu s přesností +/- 3mm. 

Udělaly jsme také soupis technického vybavení budov pro technologickou pasportizaci.  

7.1 Příprava dat pro import 

Získaná data byla přepsána do tabulkového procesoru Excel. Byla zde dodržena zásada, že 

každá místnost či budova byla zapsána do jednoho řádku a veškeré atributy náležející všem 

místnostem, byly vyjmenovány jednotlivě jako nadpisy sloupců. Pokud do místnosti nebyl 

zařazen některý z atributů, byla na jeho místo dopsána nula. Prázdná políčka pak znamenají, 

že údaj nebyl zjištěn. 

 

Pro urychlení importu dat do pit-FM SW, byla ze základní tabulky vytažena data, 

týkající se pouze budov, dále to byly tabulky vztahující se k jednotlivým místnostem 

v budovách. Celá tabulka je umístěna k nahlédnutí v příloze. 

 

 

Obr. č. 11 – Ukázka zpracování dat v MS Excel, Zdroj: autor 

 

Pro přehlednost a snadnou orientaci bylo provedeno očíslování jednotlivých budov a 

místností. Číslo pro označení budovy bylo vybráno trojmístné, přičemž první číslo označuje 

nadzemní podlaží, ve kterém se daná místnost nachází. Pak následuje dvojčíslí označující 
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pořadí budovy podle toho, jak jsme je číslovaly. Následuje tečka, která představuje předěl 

mezi budovami a místnostmi a jako poslední je číslo samotné místnosti. 

 

7.2 Export a import dat 

Po otevření SW pit-FM jsem vytvořila novou lokalitu, kterou jsem nazvala Areál plynojemu 

MAN a vyplnila jsem všechny zjištěné informace o lokalitě. Do této nově vytvořené lokality 

jsem následně mohla importovat jednotlivé budovy. Proto jsem přidala novou, fiktivní 

budovu, kterou jsem po importu vymazala. Tato budova sloužila pouze jako vodítko pro 

export potřebných dat.  

 

V kartě s fiktivní budovou jsem vybrala cílové vlastnosti, hodící se pro import 

stávajících dat a přidala je do spodní tabulky. Tento krok byl proveden pomocí kliknutí 

pravého tlačítka myši na žádané vlastnosti a zvolením položky „Zobrazit v tabulce“. 

Vybranými vlastnostmi byly například číslo budovy, název budovy, lokalita, ulice, délka, 

šířka či výška budovy. V hlavní nabídce jsem vybrala položku „Funkce“ a následně 

„Exportovat“, do mnou zvolené složky, ze které byly soubory následně otevírány, jsem 

uložila soubor ve formátu csv, což je možno otevřít v Excelu. Také jsem uložila šablonu pro 

import s koncovkou cxd. Následně jsem otevřela soubor s koncovkou csv, do které jsem 

zkopírovala požadovaná data z již předem připravené tabulky, provedené změny jsem uložila 

a soubor zavřela.  

 

Nyní jsem mohla přejít k samotnému importu dat. Znovu přes položku „Funkce“, 

v hlavní nabídce, jsem vybrala „Importovat“ ze souboru. V otevřeném okně jsem zvolila 

uložený soubor s koncovkou csv, svou volbu jsem potvrdila tlačítkem „OK“. Po objevení 

dalšího okna jsem pomocí tlačítka „Otevřít“ a změnění přípony cid na cxd vybrala šablonu, 

kterou jsem si předtím při exportu uložila. V tabulce vlastností, kterou mám stále před sebou, 

si vyberu klíčová pole, tím, že dvakrát kliknu na žádanou vlastnost a dole v otevřené kartě 

zaškrtnu políčko klíčového pole. Výběr potvrdím tlačítkem „OK“ a kliknu na „Importovat“ a 

znovu na tlačítko „OK“. Pro aktualizaci údajů v SW zmáčknu klávesu F5. 

 

Po provedeném importu došlo k obohacení základního stromu o několik budov. 

Fiktivní budovu již proto mohu nenávratně smazat pomocí červeného křížku v hlavním 

panelu nástrojů. Znovu jsem vytvořila fiktivní místnost kvůli vytvoření potřebných vlastností 
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pro import dat, jako jsou lokalita, název budovy, ve které se nachází, taktéž podlaží, číslo 

místnosti, její využití či délka, šířka a výška. Nyní jsem provedla obdobným způsobem, jak 

bylo popsáno výše import místností do budov, které se na jednotlivé místnosti dělí.  

 

 

Obr. č. 12 – Ukázka stromového diagramu v SW pit-FM, Zdroj: autor 

 

Abych si vyzkoušela náročnost ručního zadávání do SW, provedla jsem tímto 

způsobem zadávání technologického vybavení.  

 

Obr. č. 13 – Ukázka ručně zadaného technologického vybavení v SW pit-FM, Zdroj: autor 
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8 Dostupná data a podklady 

Základní podklad pro zpracování praktické části mé bakalářské práce byl Místní provozní řád 

Plynojem MAN 150 000 m
3
. Z tohoto zdroje jsem čerpala informace o jednotlivých částech 

plynojemu, jaké mají vlastnosti a využití. Dále mi bylo objasněno složení koksárenského 

plynu a oleje, použitého jako těsnící médium. Provozní řád mi také posloužil jako podklad pro 

zpracování základních technických údajů. 

 

 Při prováděné pasportizaci byla u prostorového pasportu využita internetová databáze 

katastru nemovitostí. Odtud jsem čerpala informace ohledně listu vlastnictví a parcelách 

spadajících do něj.  

 

 Z důvodu absence projektové dokumentace okolních budov, jsem musela zaměřit 

stávající rozměry objektů a následně je převést do digitalizované podoby pomocí Auto-

CADu. Měření bylo provedeno laserovým metrem Bosch GLM 80 Profesional s přesností +/- 

3mm. Měření proběhlo dobře bez větších problémů, akorát z provozních důvodů a omezení 

nám nebyl umožněn přístup do pronajatých částí areálu.  

 

 Dle obr. č. 14 můžeme vidět, jak jsou strukturována data v SW pit-FM. Lokality se 

dělí na budovy, pozemky, nájemní jednotky/parcely, venkovní plochy, vozidla, systémy klíčů 

a každá kategorie se pak dále dělí. U budov dochází k rozdělení na podlaží, stavební díly, 

střešní plochy, nájemní jednotky, funkční oblasti, sklady, přístroje, výtahy a zařízení. Takto 

rozdělené informace již ve fázi primárního zadávání vedou k možnému zadávání dat při 

vývoji budovy. Ukázka dat, které byly zadány do programu je v příloze č.2.  
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Obr. č. 14 – Struktura dat v SW pit-FM, Zdroj: autor 

 

 V areálu plynojemu jsou pouze nepodsklepené jednopodlažní budovy. V souhrnu je 

zde ve vlastnictví ČEZ ES 6 budov, z toho 4 jsou jen o jedné místnosti. Dvě zbývající budovy 

se dělí vždy na větší počet místností, což je zřetelné v tabulce v příloze č. 2. Po součtu 

zastavěných ploch jednotlivých budov celková zastavěná plocha činí 1542m
2
.  
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9 Závěr 

V bakalářské práci byl popsán proces pasportizace, který byl aplikován na konkrétním areálu 

plynojemu v Ostravě – Vítkovicích s využitím softwarové podpory.  

 

Tato práce byla rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V první, 

teoretické části jsem shrnula základní poznatky o facility managementu, jeho historii a 

legislativě. Dále jsem popsala proces pasportizace včetně historie a jednotlivých druhů 

pasportů.  Dále jsem se věnovala aplikaci facility managementu a pasportizace na průmyslové 

prostředí. 

 

V druhé části bakalářské práce jsem se zabývala již konkrétním průmyslovým areálem 

v Ostravě – Vítkovicích. Nejprve jsem popsala samotný objekt plynojemu, k čemu slouží, 

jakým způsobem funguje a vložila jsem nějaké informace o celém areálu. Proces pasportizace 

probíhal ve třech fázích. V první došlo ke sběru dat a údajů v areálu, zaměření jednotlivých 

objektů pomocí laserového metru, v druhé fázi došlo k importu nasbíraných dat do 

počítačového softwaru pit-FM. V poslední fázi došlo k tvorbě výstupů z jednotlivých 

pasportů a ukázka takových výstupů byla zařazena v přílohách. Z důvodů absence projektové 

dokumentace jsem narýsovala podle změřených rozměrů výkresy objektů v areálu plynojemu 

v Auto-CADu, čímž jsou připraveny také pro snadný import do výše zmíněného softwaru.  

 

Výstupy a výkresy byly předány společnosti ČEZ ES a do budoucna budou využity 

jako podklad pro studii využití areálu plynojemu. 
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