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1 Úvod 

 

Obsahem této bakalářské práce je návrh kódování prvků ploch pro potřeby facility 

managementu a typizace ploch dle administrativního provozu. Řešením je návrh 

jednotného označení všech ploch v obecných typech budov a následná aplikace na vybraný 

objekt. 

V úvodní části této práce řeším a definuji výsledek způsobu kódování budovy, což 

je pasportizace, která spočívá v dokonalé evidenci prvků a je jednou z hlavních částí 

facility managementu, který se zabývá dosažením co nejefektivnější správy majetku 

a provozu budov. Objasnění těchto pojmů vede k lepšímu porozumění problematiky 

označování ploch. Dále se pak zabývám rozdělením administrativních provozů 

a vybranými softwary určenými pro správu majetku a provoz budov a zaměřuji se také na 

vytvoření návrhu jednotného všeobecně použitelného označení jednotlivých ploch 

s využitím stavební typizace a stavebních norem pro projektování a výstavbu budov. 

Rámcově se zmiňuji o kódování stavebních prvků a technologických celků. 

K návrhu způsobu kódování ploch je nutná práce v terénu, neboť jen tak 

dosáhneme efektivního využití pro organizaci a charakteristiku budovy, vnějších ploch 

a areálů. Neméně důležitá je spolupráce mezi uživateli objektu, správcem budovy a firmou 

zpracovávající pasportizaci. 

Při zpracování praktické části vycházím z teoretických znalostí, které aplikuji pro 

označení a popis vnějších a vnitřních ploch pro vybraný objekt. Po zaměření budovy 

radnice ÚMOb Krásné Pole a získání potřebných podkladů zpracuji návrh označení pro 

konkrétní plochy. Pomocí softwarových grafických nástrojů pak zhotovím schematickou 

výkresovou dokumentaci s označením místností, obsahující vnitřní uspořádání prostoru 

a vnějších ploch. V následném propojení se softwarem pit-FMDB použiji již konkrétní 

návrh kódování vnitřních i vnějších ploch a provedu elektronickou lokalizaci pracovníků. 
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2 Facility Management 

 

Facility Management (dále jen FM) se rozvíjí v různých evropských zemích. Na základě 

určitých historických a kulturních okolností si podniky a obchodní organizace vytvořily 

rozdílné vnímání a přístupy využívání budov. Obecně všechny organizace, ať veřejné či 

soukromé, používají budovy, majetek a služby (podpůrné služby) za účelem podpory 

svých základních činností. Koordinací tohoto majetku a služeb, využíváním řídících 

schopností a zpracováním různých změn do prostředí organizace ovlivňuje facility 

management její schopnost chovat se proaktivně a zajistit všechny její požadavky. Toto se 

též provádí za účelem optimalizace nákladů a provozu majetku a služeb. [11] 

 

2.1 Co je Facility Management 

 

Facility management má po celém světě mnoho různých definicí. Lze říci, že každý stát či 

region si vytváří definici podle svých představ, ale všechny více či méně modifikují 

původní definici asociace IFMA (International Facility Management Association), „podle 

níž je FM metoda, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní 

činnosti. Zahrnující v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních 

a technických věd“. 

Základním cílem facility managementu je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž 

pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí 

k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. [5] 

 

2.2 Struktura Facility Managementu 

 

Facility management pokrývá a slučuje velmi širokou škálu procesů, služeb, činností 

a zařízení. Rozhraní mezi základními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno 

individuálně každou jednotlivou organizací. Oblast facility managementu může být 

seskupena podle požadavků klienta různými způsoby, které je však možno souhrnně 

zařadit do dvou hlavních skupin.   

a) Prostor a infrastruktura 

b) Lidé a organizace 
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ad a) Specifické nebo individuální požadavky klienta na prostor a infrastrukturu, které je 

třeba zajistit v souladu s jeho nároky. Příklady služeb, které odpovídají těmto potřebám, 

jsou například: pronájem měřících a speciálních prostředků, interiérové práce se 

speciálním nářadím a vybavením, práva obchodních prostor atd. 

 

ad b) Tato skupina se zaměřuje především zdravím, ochranou a bezpečností. Požadavky 

klienta na bezpečné prostředí jsou uspokojovány službami, které chrání před vnějšími 

hrozbami nebo vnitřními riziky a zabezpečuje zdraví a pohodu lidí. Příklady služeb, které 

odpovídají těmto potřebám, jsou: pracovně lékařské služby, bezpečnostní managament, 

přístupové systémy, identifikační karty, klíčové hospodářství, scénář opatření při 

katastrofách a plán obnovy, požární ochrana a prevence a další. 

 

Základním konceptem facility managementu je zajištění integrovaného řízení 

na strategické a taktické úrovni tak, aby došlo ke sladění dohodnutých poskytovaných 

podpůrných služeb (FM-služeb). Toto vyžaduje specifické odborné způsobilosti a tím se 

facility management odlišuje od izolovaného obstarání jedné nebo více služeb. [11] 
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3 Pasport budovy 

 

Pasportem se rozumí evidence majetku, ploch, místností, technologií a technických 

zařízení. Pro řízení podpůrných procesů jsou kvalitní a stále aktuální pasporty klíčovou 

záležitostí. Ať už se na procesy podíváme z pohledu FM norem nebo si je rozdělíme dle 

vlastních obvyklých činností, vždy jsou postaveny nad daty o prostoru (Prostorový 

pasport) a daty o majetku (Technický pasport), případně se mohou týkat i jednotlivých 

konstrukčních prvků a dílů objektů (Stavební pasport). [1] 

 

3.1 Prostorový pasport 

 

Prostorový pasport představuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních 

plochách a stavebních objektech.  

Jednoznačná prostorová identifikace údajů a informací je nezbytnou podmínkou pro 

řádné provozování a využívání většiny informačních systémů. Tato identifikace je dána 

„Standardem státního informačního sytému k územní identifikaci“, který byl schválen 

usnesením vlády ČR č. 448/1993 – odst 2.1) Tento standard zabezpečuje jednotnou 

prostorovou identifikaci v informačních systémech, zejména však vymezuje Soustavu 

standardních prvků prostorové identifikace.[1] 

 

3.2 Stavební pasport 

 

Obsahuje detailní popis budovy a jejího vnitřního uspořádání a popis jednotlivých ploch. 

Budovy a místnosti jsou tvořeny a vymezeny stavebními konstrukcemi (vodorovné, svislé, 

šikmé či převislé), otvory ve stavebních konstrukcích (dveřní, okenní), výplněmi otvorů 

(okna, dveře). [1] 

Stavební pasport neobsahuje jen popisnou část, ale také grafickou. Což znamená 

zakreslení samotné budovy, její dispozice, dispozice jednotlivých podlaží. Výkresy mohou 

být zpracovány digitálně, pomocí cadovských softwarů např. AutoCAD a ArchiCAD. 
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3.3 Technologický pasport 

 

Na stavební pasport navazuje pasport technologický, který obsahuje detailní popis 

vnitřních technologií budovy a zařízení. S ohledem na značnou šíři jednotlivých 

technologických prvků má pasport význam především tam, kde je třeba zajistit plnou 

bezpečnost budovy. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení stanoví vyhláška ČUBP č. 48/82 Sb. ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 

Technologický pasport tak lze rozdělit na základní a rozšířený a to zejména s ohledem na 

výše uvedené potřeby, ale i další potřeby uživatele po stránce informačních zdrojů. [1] 

 

3.4 Zaměření a pasport budovy 

 

Pasport budovy nelze provádět bez jejího zaměření, popřípadě jiného technického 

dokumentu vypovídajícího o jejích prostorových rozměrech.  

Zaměření lze provést různými způsoby a obvykle závisí na velikosti měřeného 

objektu. Měření pásmem či jiným svinovacím metrem je dosti pracné, zpravidla vyžaduje 

pomoc další osoby a může docházet i k větším nepřesnostem. Proto je v dnešní době stále 

obvyklejší zaměření ručními laserovými dálkoměry. Tyto přístroje měření zjednodušují, 

neboť nevyžadují pomoc další osoby, měření je rychlé a přesné, odchylka činí 1,5 - 5 mm 

v závislosti na typu přístroje, přičemž zabudované funkce umožňují ihned provést výpočty 

obsahu měřených ploch případně objemu měřených místností.  

Zjištěná data se v cadovských programech převedou do digitální podoby a sestaví se 

půdorysy nemovitosti. Poté můžeme zahájit pasport budovy. Pasport je technická evidence 

popisující objekt od základů po střechu, od hlavního jističe po zásuvku – tedy technické, 

stavební a inženýrské, architektonické, legislativní a provozní informace, na základě 

kterých lze řídit provoz budovy, plánovat rozvoj, zkrátka držet objekt pod kontrolou. [5] 
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4 Rekapitulace a rozdělení ploch 

 

4.1 Kódování prvků ploch 

Číslování neboli kódování prvků, ploch, zařízení a jiných součástí stavby slouží 

k rozdělení, označení a charakteristice budov. Kódování prvků slouží pro snadnou 

orientaci v budově při inventarizaci a pasportizaci prvků, tak aby byl zajištěn co 

nejsnadnější provoz objektu. Evidence a logické uspořádání místností v budově usnadňují 

správu objektu, jak po stránce provozní, tak po stránce údržby. Při použití vhodného 

kódování je jednoduché zajistit komunikaci mezi zaměstnanci a pracovníky správcovské 

firmy.  

 

4.2 Rozdělení ploch a jejich charakteristika 

 

4.2.1 Vnější plochy 

Vnějšími plochami se rozumí plochy situované především v exteriéru. Z označení této 

plochy musí být patrné její umístění a účel. Využitím AKS kódování vnějších ploch se tak 

plochy rozdělí dle způsobu využití na plochy sloužící jako:  

• komunikace   

• složiště materiálů   

• parkování    

• rozptylová plocha budovy 

• manipulační prostor  

• plocha vjezdu 

 

Pokud je potřeba, dle přání zákazníka, požadovanou plochu více specifikovat, je možno 

tento seznam rozšířit nebo více tuto plochu charakterizovat v legendě nebo podrobných 

informacích v SW programech pro FM.  

 

4.2.2 Vnitřní plochy 

Těmito plochami se rozumí plochy, vymezující půdorys objektu a to včetně ploch 

nacházejících se v exteriéru (např. venkovní schodiště, balkón apod.), které jsou 

s objektem pevně spojeny. 
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V administrativních objektech je nutné specifikovat tyto základní druhy ploch: 

• Kancelářské prostory 

• Shromažďovací prostory 

• Komunikační prostory 

• Sociální zařízení 

• Plochy pro skladování 

• Prostory pro zaměstnance 

• Výrobní plochy 

• Manipulační plochy 
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5 Metodika kódování 

 

5.1   Jednoduché kódování 

 

Tento způsob označování ploch je velmi častý, protože je logický a nenáročný. Vychází 

z pravidel kreslení výkresů pozemních staveb a systémů označování budov, prostorů, 

místností, stavebních prvků.  

Podrobné postupy při číslování vysvětluje norma ČSN EN ISO 4157 Výkresy 

pozemních staveb – Systémy označování, která má 3 části: 

- část 1: Budovy a jejich části 

- část 2: Názvy a čísla místností 

- část 3: Evidenční čísla prostorů 

 

V první části normy se uvádějí základní pojmy: 

místnost:  plocha nebo objem, prostor nebo dutina vymezená skutečně nebo teoreticky, 

i v případě, kde nejde o tradičně pojatou místnost (např. balkon v kině, 

schodiště se skládací mezistěnou, částečně krytá terasa, atrium, větrací 

šachta, výtahová šachta, dutina nad podhledem).  

 

název místnosti: obecné nebo vlastní jméno, které určuje využití funkci, či rozlišení 

     místnosti 

 

číslo místnosti: číslo přidělené jednotlivé místnosti. Číslo místnosti v tradičním slova 

   smyslu je určeno pro běžné užívání a orientaci v budově, je tedy  

              pojítkem mezi budovou a uživatelem. Čísla místností mohou být  

   podstatně přerozdělována v případě větších změn v budově,  

   například při přestavbách, rozšíření nebo změně vlastníka. Doba  

   těchto změn a jejich případné důsledky by měly být zaznamenány. [8] 
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5.2 Pravidla pro označování 

 

Úplné označení sestává z hlavního a doplňujícího označení. 

Hlavní označení udává druh (kategorii) objektu či prvku na různé úrovni dokumentace. 

Skládá se z: 

a) plného textu, např. BUDOVA, MÍSTNOST, OKNO, DVEŘE, PLOT, HLAVNÍ 

UZÁVĚR; 

b) zkratky, např. (podle odstavce) a) B, M, O, D, P, HU; 

c) systematického číselného nebo písmenného označení, např.: 

- 1 pro dveře, 2 pro okna atd., 

- A pro vybavení hřiště, B pro zahradní nábytek, C pro ostatní zařízení atd., 

      d) označení podle obecného systému klasifikace a kódování. 

Doplňující označení udávají další upřesnění uvnitř dané kategorie. Skládají se z 

a) písmen a číslic pro označení druhu; PŘÍKLAD: D12b, kde D je hlavní označení 

dveří, 12 je doplňující označení druhu, materiálu, rozměrů atd., b je doplňující 

označení pro další varianty, např. úpravy ostění; 

b) písmen a číslic v běžném pořadí; PŘÍKLAD: P1, P2, P3 atd., kde P je hlavním 

označením pro pilíře a 1, 2, 3 atd. je zvláštní označení každého pilíře. Zvláštní 

označení se mohou skládat ze souřadnic. [8] 

 

5.3 Způsob označování 

 

5.3.1 Budovy 

Budovy, které jsou součástmi jednoho souboru staveb, se označují hlavním a doplňujícím 

označením, například DŮM1, DŮM 2 atd. (viz obr. 1). 

 

 

Obr. 1  Příklad označení budov [8] 
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Označení části budovy se skládá z hlavního označení a dalšího systematického písmenného 

nebo číselného označení, například DŮM 2 ČÁST 1, DŮM 2 ČÁST 2, DŮM 2 ČÁST 3 

atd. (viz obr. 2) [8] 

 

 

Obr. 2 Příklad označení částí budovy [8] 

 

5.3.2 Podlaží 

Podlaží je prostor mezi dvěma po sobě následujícími rovinami stropů anebo rovinou stropu 

a střechou, vymezený fyzickým ohraničením (stropem, podlahou a stěnami), včetně zdí 

a jiných souvisejících částí stavby.(viz obr. 4) 

Každé podlaží se postupně označí evidenčními čísly podlaží směrem odspodu 

nahoru, počínaje číslem 1 na nejnižší úrovni, která je využívaná jakýmkoliv způsobem (viz 

obr. 3). Nulou je označen prostor umístěný bezprostředně pod nejnižší využívanou úrovní. 

[8] 

 

 

Obr. 3  Evidenční čísla podlaží [8] 
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Číslování se nevztahuje pouze na využívané prostory daného podlaží, ale také 

vymezují fyzická ohraničení těchto prostorů, například na nosnou stropní konstrukci 

a podhled nad tímto podlažím, na jeho stěny a podlahové konstrukce atd. 

Hraniční úrovní mezi dvěma podlažími je vrchní líc nosné stropní konstrukce (viz 

obr. 4). [8] 

 

Obr. 4  Hranice mezi podlažími [8] 

 

Vyskytují-li se v podlaží další odlišné úrovně, například mezipodlažní podesta, 

rampa, vložený sloup, mezanin atd., provedou se potřebná označení, aby se předešlo 

nejasnostem. Tato označení spočívají v udání konkrétní úrovně anebo v použití běžných 

zkratek a jsou umístěna návazně na číselné označení daného podlaží. 

Schodiště mají stejné číslo podlaží jako podlaží, v němž se nacházejí, včetně 

mezipodlažních podest. [8] 

 

5.3.3 Označení podlaží podle úrovně terénu 

Pojem podlaží vyplývá z anglického označení (floor) jako orientačně číslované podlaží 

vztažené k terénu: tj. první nadzemní podlaží, druhé nadzemní podlaží atd. 

Druhá část normy stanovuje požadavky pro systém označování místností, prostorů a dutin 

v budovách názvy místností a jejich čísly. V tomto případě tedy jde o identifikaci místností 

vzhledem k jejich dennímu využití a orientaci v budově. 

 

5.3.4 Princip číslování místností 

Všechny místnosti ve všech podlažích se označují čísly v logické posloupnosti, přednostně 

vzrůstající, počínající číslem n01 (kde n je číslem podlaží) v rámci vymezení všech částí 

budovy. Tímto vymezením nemusejí být nutně fyzické stěny, takže se čísly místností 
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označují i venkovní nebo kryté prostory, například lodžie, přístřešek pro auto, zimní 

zahrada, bazén a mezilehlé prostory. 

Číslo místnosti 

Jako čísla místnosti se přednostně používají dvoumístná čísla, kterým předchází číslo 

podlaží. Dvoumístná čísla narůstají podle běžné posloupnosti a jsou umístěna v každé 

místnosti daného podlaží. [8] 

Příklad: 

 Podlaží 1: Čísla místností 101-199 

 Podlaží 2: Čísla místností 201-299 

Podlaží 3: Čísla místností 301-399 

… 

Podlaží 17: Čísla místností 1701-1799 

atd. 

Dvou-, čtyř- nebo pětimístná čísla se použijí pouze u velmi malých resp. velkých budov, u 

nichž nuly (0) se ukazují jako nadbytečné, či nežádoucí. Zvolí-li se dvou- nebo čtyřmístná 

čísla místností, všechna čísla v budově budou mít stejný počet číslic, s výjimkou podlaží 

větší než 9. [9] 

Příklad: 

 Podlaží 1: Čísla místností 11-19 anebo 1001-1999 

 Podlaží 2: Čísla místností 21-29 anebo 2001-2999 

Podlaží 3: Čísla místností 31-39 anebo 3001-3999 

… 

Podlaží 17: Čísla místností 171-179 anebo 17001-17999 

atd. 

 

5.3.5 Písmenočíslené označování 

Čtyřmístná čísla místnosti se nepíší s mezerou (např. 2 311), ani s tečkou (např. 2.311) 

Místnost v přízemí, mezaninu, suterénu atd. se mohou označit i písmennými značkami 

P01, M02, S03, podle jejich názvu. [9] 

Příklad: 

 Podlaží P(přízemí): Čísla místností P01-P99 

 Podlaží S(suterén): Čísla místností S01-S99 

V případě více podzemních podlaží se písmenné označení S uvede číslem podzemního 

podlaží. 
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Příklad: 

SUTERÉN 1 : Číslo místnosti 1S01-1S99 

SUTERÉN 2 : Číslo místnosti 2S01-2S99 

 

5.3.6 Směr číslování 

Číslování místností má usnadnit orientaci v podlaží . Pořadí se určuje zpravidla podle 

směru hodinových ručiček, počinajíc u hlavního přístupu do podlaží, přičemž se však může 

použít i jiný logický systém. 

Číslování může být i vzestupně střídavé po jedné a druhé straně chodby v budovách 

jako jsou hotely; tohoto způsobu lze použít obecně, pokud je v příslušné zemi běžný. 

Některá čísla místností se mohou z číselné řady vypustit v případech, kde to 

vyžaduje logická orientace, například u místností, jež jsou ve třech křídlech budovy, 

přístupny jedním výtahem: 401-426, 431-452 a 461-474, což slouží jednak přehlednosti a 

jednak jako rezerva pro případné budoucí úpravy. [9] 

U schodišť, výtahových šachet nebo vícepodlažních prostorů (foyery, hlediště) se 

použijí pokud možno označení se stejnými čísly místností ve všech podlažích: 

Příklad: 

Podlaží 1: 112 SCHODIŠTĚ, anebo 113 VÝTAH 

Podlaží 2: 212 SCHODIŠTĚ, anebo 213 VÝTAH 

Podlaží 3: 312 SCHODIŠTĚ, anebo 313 VÝTAH 

… 

Podlaží 17: 1712 SCHODIŠTĚ, anebo 1713 VÝTAH  

 

5.4 Identifikace místností, prostorů a dutin 

 

Třetí část normy uvádí možné způsoby identifikace místností, prostor a dutin 

v objektu.  

Evidenční čísla se přidělují podle číselné posloupnosti v každém podlaží a nemění 

se po celou dobu životnosti stavby. Slouží pro evidenci a identifikaci určitého 

navrhovaného, stavěného či používaného prostoru a jsou prostředníky mezi budovou 

a jejím počítačovým informačním systémem. Vymezují prostory s jejich geometrií a jejich 

trváním v čase, či jinými vlastnostmi a informacemi. Evidenční čísla jsou celými kladnými 

čísly. [10] 
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5.4.1 Skladba evidenčního čísla 

Evidenční číslo prostoru se skládá z předpony I# (zkratka ISO pro anglický výraz Room 

Identifier), z evidenčního čísla podlaží n (viz ISO 4157-2) a z třímístného čísla prostoru. 

V každém podlaží začínají tedy evidenční čísla označením I#n001 a pokračují vzestupně.  

Evidenční číslo podlaží, které se počítá od nejnižší úrovně stavby, se zpravidla liší 

od běžného čísla podlaží, zpravidla vztaženého k úrovni terénu. 

Evidenční čísla mají o jednu číslici více než čísla místností, čímž se vzájemně odlišují. 

Číslování místností dvou- nebo čtyřmístným číslem tedy znamená, že evidenční čísla 

těchto prostorů budou mít tři resp. pět číslic. Tím je umožněn větší počet evidenčních čísel 

než čísel místností, což dovolí číslovat i různé dutiny nebo náhradní prostory po rušených 

místnostech při přestavbách. [8] 

 

5.5 AKS kódování - návrh jednotného označení ploch 

 

5.5.1  Návrh označení vnitřních ploch, místností 

Cílem jednotného kódování místností je jednoznačná identifikace plochy v rámci celé 

organizace. Pro standardizaci tohoto kódování se využívá tzv. AKS kódování. [4] 

 

AA.BBB.CCC/D 

Obr. 5 Obecný kód pro vnitřní plochy [4] 

 

AA je dvoumístný (trojmístný) alfanumerický kód, který představuje konkrétní budovu 

a její umístění v určité lokalitě nebo začlenění do konkrétního areálu. 

Například: -45 – konkrétní číslo budovy v číselníku budov organizace 

-O2 – lokalita Ostrava, budova č. 2 

-2A – číselné označení areálu v číselníku areálů organizace, budova A 

 

BBB je třímístný alfanumerický kód pro podlaží, složený z písmene N nebo P 

(nadzemní/podzemní) a čísla podlaží  

Například: -N05 – páté nadzemní podlaží 

-P01 – první podzemní podlaží 

 

CCC je třímístné označení konkrétní plochy, místnosti (číslo místnosti) 



 15

Například: -211 – místnost č. 211 

-036 – místnost č. 36  

 

Vlastní kód může být v odůvodnitelných případech rozšířen doplňujícím 

jednomístným písemným kódem, charakterizujícím především pododdělení určité plochy 

či definici pracoviště v případě velkoplošných (tzv. Open Space ploch) kanceláří. [4]                                                          

 

Příkladové použití konkrétního kódu: 

45.02.211/A-číslo budovy 45, podlaží 2. nadzemní, místnost číslo 211, část A- předsíň, 

část B- kancelář 

 

5.5.2  Návrh označení vnějších ploch 

Při návrhu označení vnějších ploch používám podobný kód, jako u ploch vnitřních. 

Aplikace viz přílohy. Návrh vypadá takto: 

 

AA.BBB.CC 

Obr. 6 Obecný kód pro vnější plochy [4] 

 

AA je dvoumístný alfanumerický kód, který představuje umístění v určité lokalitě, 

začlenění do konkrétního areálu.  

 

Například: -O2 – Ostrava, městská část 2 

-2S – číselné označení areálu v číselníku areálů organizace, severní část 

 

BBB je třímístný alfanumerický kód pro označení plochy, složený z písmene E jako 

exteriér a číselného označení, které bude představovat účel dané plochy.  

01- komunikace  04- složiště materiálů   

02- parkování  05- rozptylová plocha budovy 

03- manipulační prostor 06- plocha vjezdu 

 

Například: -E02 – plocha určena pro parkování 

-E04 – plocha určená pro složení materiálů 

 

CC je dvoumístné číselné označení konkrétní plochy 
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Například: -11 – plocha č. 11 

-06 – plocha č. 6  

 

Příkladové použití konkrétního kódu: 

O2.E02.93- Plocha č. 93 určena pro parkování v lokalitě Ostrava  

 

Při návrhu jednotného označení vnitřních nebo vnějších ploch není důležité jen 

kódování, ale také barevné rozlišení, které na první pohled rozlišuje i pro laika prostory 

podle jejich využití či situování a navíc zohledňuje charakter a účel místností ploch, ať už 

jde o např. rozdělení budovy na jednotlivé trakty, pavilony či části nebo komunikační 

a nebezpečné prostory.  

Například: 

• Nebezpečné manipulační plochy, všeobecně nebezpečné plochy – červená barva 

výplně 

• Základní manipulační plochy – zelená barva výplně 

• Ztížené manipulační prostory – oranžová barva výplně 

• Plochy určené pro skladování – žlutá barva výplně 

• Kancelářské prostory – modrá barva výplně 

 

5.6 Návrh jednotného označení stavebních prvků 

 

AA.BBB.CC.DDDD 

Obr. 7 Obecný kód pro označení stavebních prvků [4] 

 

AA je dvoumístný (trojmístný) alfanumerický kód, který představuje konkrétní budovu 

a její umístění v určité lokalitě nebo začlenění do konkrétního areálu. 

Například: -45 – konkrétní číslo budovy v číselníku budov organizace 

-O2 – lokalita Ostrava, budova č. 2 

 

BBB je třímístný alfanumerický kód pro označení plochy, složený z písmene (obvykle 

počáteční písmeno) druhu budovy a číselného označení. 

Například: -S02 – sklad č. 2 

-H01 – hala č. 1 
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CC je dvoumístné číselné označení konkrétní plochy, místnosti, části 

Například: -11 – plocha (místnost) č. 11 

-06 – část č. 6  

 

DDDD je čtyřmístné alfanumerické označení konkrétního stavebního prvku 

Například: -PO01 – prvek okno č. 1 

-PD03 – prvek dveře č. 3 

-PK01 – prvek konstrukce č. 1 

-PV02 – prvek vrata č. 2 

 

Příkladové použití konkrétního kódu: 

02.S02.03.PD03- dveře č. 3 ve třetí části skladu č. 2 v lokalitě Ostrava 2 

 

5.7  Návrh jednotného označení technologických celků 

 

Cílem jednotného kódování technologií je identifikace hierarchizace technologie a její 

jednotné značení. Pro standardizaci tohoto kódování je třeba odlišit technologické celky 

a řídící systémy.[4] 

AAAA.BBBB.CCCC 

Obr. 8 Obecný kód pro označení technologických celků [4] 

 

AAAA  = čtyřmístný alfanumerický kód představuje konkrétní technologický celek a jeho 

číselné označení 

Například:          

-EL01 – elektroinstalace 

-PL01 – plynoinstalace 

-UV01 – užitková voda 

-UT01 – ústřední topení 

-KL01 – klimatizace    

BBBB = čtyřmístný alfanumerický kód pro konkrétní technologickou část, 

charakterizovanou dvoumístným označením a číslicí pořadí. 
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Například:     

-UV05 – úpravna vody č. 5 

-OR02 – okruhy rozvodu 2 

-OS27 – okruh osvětlení 27 

-ÚV19 – úsek větve 19  

CCCC = čtyřmístný alfanumerický kód pro označení konkrétní zařízení a komponenty. 

V případě, že technologická část je přímo zařízením, tento kód již přiřazen není.  

Například:   

-V071 – vypínač 71 

-Č012 – čerpadlo 12 

-F027 – filtr 27   

Příkladové použití konkrétního kódu:  

UT01.UV02.Č012 -Technologie Ústřední topení – okruh 1, část úpravna vody, čerpadlo 

12 
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6 Typy provozů administrativní budovy 

 

Administrativní budova – stavební objekt, obsahující nejméně z 50% svého obestavěného 

prostoru provozy kancelářského charakteru, určené pro studijní, správní, řídící, kontrolní, 

technickou, popř. jinou činnost. 

Základní jednotkou administrativních budov jsou samostatné, sdružené, společné 

nebo velkoprostorové pracovny. [12] 

 

6.1 Rozdělení administrativních budov 

 

Podle druhu provozu rozlišujeme: 

1. administrativní budovy, určené pro umístění správních i technických provozů, bez 

předem stanovené převahy některého z nich (např. administrativní budovy závodů, 

komerční administrativní budovy). Externí provoz se předpokládá průměrný, tj. 0,5 až 1 

návštěvník na 1 pracovníka za den. 

 

2. administrativní budovy s provozem administrativním-správním, určené k umístění 

předem stanovitelných provozů administrativně-správního charakteru s částečně 

neměnnými provozními požadavky (například administrativní budovy ústředních úřadů, 

obecních úřadů, soudů). Externí provoz se předpokládá zvýšený, tj. více než 1 návštěvník 

na 1 pracovníka za den. 

 

3. administrativní budovy s provozem technickým, tj. budovy určené pro umístění 

projekce, výzkumných ústavů, konstrukčních kanceláří apod. Externí provoz se 

předpokládá 0,5 návštěvníka na 1 pracovníka za den. 

 

6.1.1 Definice pojmů 

Pracovna - stavebně vymezený prostor, určený k umístění jednoho nebo více pracovišť. 

Podle ČSN 73 5305 musí být světlá výška pracoven o ploše do 50 m2 nejméně 2,7 m; pro 

pracovny o ploše větší musí být nejméně 3 m. 

Pracoviště - prostor, určený k pracovním procesům jednoho pracovníka a k umístění 

potřebného zařízení. [12] 
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6.2 Požadavky na administrativní budovy 

 

Administrativní budovy patří mezi občanské stavby. Proto musí splňovat požadavek 

vyhlášky č. 398/2009 Sb., aby nejméně jeden vchod umožňoval vstup osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Charakteristickým znakem provozů administrativních budov je jejich častá proměnlivost, 

vyžadující časté změny ve funkčním využití jednotlivých prostorů. 

Administrativní budovy se doporučuje orientovat ke světovým stranám tak, aby bylo 

možno umístit okna většiny pracoven na SZ, S nebo SV. Při jiné orientaci se doporučuje 

navrhnout stínící zařízení. Pro každou administrativní budovu je nutno zřídit dostatečný 

počet parkovacích stání. 

Nedílnou součástí pracovišť administrativních budov jsou shromažďovací prostory; 

jejich počet, druh, kapacita a uspořádání se řídí konkrétními provozními požadavky. Mají 

být přístupné kontrolovaným vchodem do administrativní budovy. Tyto prostory musí být 

řešeny se zřetelem na požadavky hygienické, akustické, estetické, ekonomické 

a požadavky požární bezpečnosti. Uspořádání interiérů má návštěvníkům umožňovat 

aktivní účast na jednání. 

Jsou-li shromažďovací prostory samostatnou, provozně dispoziční částí, je třeba 

postupovat podle vyhlášky č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby musí být 

situovány a vybaveny (například požárně bezpečnostním zařízením - ČSN 73 0831) tak, 

aby v případě havárie nebo požáru byla možná rychlá a účinná lokalizace a likvidace 

požáru a aby byla v nejvyšší možné míře zaručena bezpečnost osob nacházejících se v této 

stavbě nebo v její blízkosti. Pro požární a jiná pohotovostní vozidla musí být: 

 

a) zřízeny vyhovující přístupové komunikace, popřípadě nástupní plochy, 

b) nejméně dva východy vedoucí na volné prostranství, 

c) vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kde východ z podlaží na volné 

prostranství je veden po rovině nebo po rampě, 

d) stanoven maximální limit návštěvníků. 

 

ČSN 73 5305 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY stanovuje další požadavky pro následující 

typy administrativních staveb: 
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1. administrativní budovy správní (například úřady, obecní úřady, soudy a bezpečnost, 

společenské organizace), 

2. administrativní budovy technicko-provozní (například výroba, projekce, distribuce), 

3. administrativní budovy služeb (například pošta, peněžní ústavy, doprava). 

 

Administrativní budovy se umísťují v obytné a výrobní zóně sídelních útvarů. Stavby pro 

veřejnou správu se mají umísťovat na místech urbanisticky výrazných. Svou architekturou 

a úpravou okolí musí odpovídat společenskému významu stavby. 

Rozměry pracovišť jsou závislé na druzích a uspořádání nábytku. 

Proto ČSN 73 5305 nabízí optimální plochy jednotlivých pracovišť, které jsou uvedeny v 

tabulce 1: 

 

Tab. 1 Optimální plochy jednotlivých pracovišť (ČSN 73 5305) [12]  

Druh pracoven Počet pracovišť 
v pracovně [ks] 

Předpokládané určení 
pracoviště pro 

Optimální 
plocha na 1 

pracovníka[m2] 
 
 

Samostatné 

1 
1 
 
1 
 

hlavní řídící činnost 
řídící a konceptní 
administrativní činnosti  
řídící a konceptní 
technické činnosti 

26 
13 
 

17 

 
 

Sdružené 

2 
 
2 
 

konceptní administrativní 
činnosti 
konceptní a technické 
činnosti 

10 
 

13 
 

 
Společné 

3 až 83 
3 až 83 
3 až 83 

administrativní činnosti 
kresličské činnosti 
technické činnosti 

6 
6 
6 

 
Velkoprostorové 

 

 
neurčen 

všechny druhy činností s 
výjimkou hlavních řídících 
činností 

5 až 17  
podle druhu 
činnosti 

 

  

Výjimečně lze navrhovat světlou výšku 2,7 m pro pracovny o ploše větší než 50 m2, 

pokud na pracovních místech budou splněny požadavky na denní osvětlení a bude 

zajištěno požadované množství vzduchu na 1 pracovníka. 
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Nedílnou součástí pracovišť administrativních budov jsou poradní místnosti, 

zasedací, jednací a přednáškové síně, šatny, hygienická zařízení, prostory pro oddech 

a čajové kuchyňky.  

Požadavky na plochu popř. další požadavky stanovuje ČSN 73 5305. 

Tato ČSN dále uvádí i požadavky na stavební konstrukce, požadavky na prostředí, počty 

stání na parkovišti a další. [12]PŘEHLED 

VÝROBKŮ 

Z ostatních provozních požadavků je třeba uvést: 

1. poradní místnosti; vybavují se zpravidla stolovým zařízením. Na 1 osobu se počítá 1,0 

až 1,5 m2 podlahové plochy; 

 

2. zasedací síně; vybavují se místy k sezení v úpravě, odpovídající účelu zasedací síně, 

popř. v úpravě přestavitelné pro různé účely. Na 1 osobu se počítá 0,8 m2 až 1,2 m2 

podlahové plochy (kromě plochy podia, komunikací, apod.); 

 

3. přednáškové síně; navrhují se v úpravě a s vybavením podle konkrétního účelu. Na 1 

posluchače se počítá cca 1,2 m2 podlahové plochy. 

 

4. hygienická zařízení; tato zařízení je nutno zřídit v poměru 50 % mužů a 50 % žen v 

každém podlaží administrativní budovy; počty WC, mís a pisoárů na počty zaměstnanců 

vč. externích návštěvníků stanovuje ČSN 73 5305. Tato ČSN dále uvádí i požadavky na 

stavební konstrukce, požadavky na prostředí, počty stání na parkovišti a další. 

 

V praktické části byly vnitřní i vnější plochy rozčleněny dle funkcí a byla jim 

přiřazena barevná označení.(viz kapitola 8.2, obr. 11 a obr. 12). 
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7 Softwarová podpora FM  

 

Zaměření a pasport budov jsou hlavními podklady pro vytvoření databázové struktury 

softwarů určených pro správu majetku a provoz budov tzv. CAFM (computer aided facility 

management) software. Tyto systémy nebo aplikace jsou nezbytné pro dobrý facility 

management. [6] 

 

7.1 Popis CAFM 

 

Prvním podstatným rysem CAFM systémů je úzká integrace s GIS či CAD systémy. 

CAFM software poskytuje nástroj, který spravuje problematiku inženýrských sítí, 

pozemků a komunikací vně budov, spravuje data o pracovnících, plochách a procesech 

uvnitř budov, data s vysokou přidanou hodnotou, zejména v jejich jednoznačné vazbě na 

konkrétní prostor, který je přehledně zobrazitelný grafickými nástroji. [6] 

 

7.2 Vlastnosti CAFM 

 

V každém systému, který se označuje jako CAFM, bychom měli být schopní identifikovat 

následující moduly, nebo alespoň jejich části. Modul můžeme chápat jako tzv. plug-in, 

kterým si zákazník volí šíři záběru softwarové podpory správy budov. Modul je zcela 

autonomní a slouží k detailnímu popisu struktury sledovaného majetku. Jeho nasazení ale 

rozšiřuje funkcionalitu ostatních instalovaných modulů, například propojením s modulem 

Zakázka umožní analytické sledování nákladů za dané typy, zařízení či umístění. [3] 

• modul pro řízení a správu ploch, 

• modul pro řízení a správu nájemních vztahů 

• modul pro řízení a správu infrastruktury, zejména IT infrastruktury 

• modul pro řízení a správu budov a vybavení 

• modul pro řízení, správu a inventarizaci movitého majetku 

• modul pro správu a vazby s CAD a GIS systémy 
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7.3  Cíl CAFM 

 

Cílem nasazování CAFM systémů je zejména: 

• snižování provozních nákladů 

• zvyšování kvality poskytovaných služeb, zvyšování kvality prostředí 

• optimalizace vztahu mezi pracovníkem, pracovním prostředím a pracovními 

procesy 

• prodloužení životnosti sledovaných objektů a předmětů 

• zavedení standardů, pravidel a pracovních procesů v daném oboru a v systému 

zabudované obchodní logiky 

• zavedení a rozdělení vnitropodnikových nákladů a jejich adresné přiřazení útvarům, 

divizím, činnostem, projektům apod. 

• správa a údržba dokumentace, stěhování, benchmarking, inventury a kontroly, 

příprava na nenadálé události a havárie, procesy vyžadované legislativou (audity, 

revize, …) 

• příprava na nenadálé události a havárie, procesy vyžadované legislativou (audity, 

revize, …) [3] 

7.4 Software pit-FMDB 

Pit – FMDB je jedním z produktů společnosti pit software, s.r.o.. Tato společnost vznikla 

v roce 2003 s hlavní náplní zaměřenou na SW řešení pro CAD projektování a Facility 

Management. 

Pit-FMDB je řešení pro řízení podpůrných procesů organizací v oblasti Facility 

Managementu založený na grafickém znázornění objektů a prostorů (CAD) a vybavený 

silnou databázovou informační podporou. 

Pomocí SW FMDB lze provádět digitální pasportizaci objektu, za použití metod, které 

vedou k urychlení a zefektivnění práce.  
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Řešení pit-FMDB poskytuje:  

• Správu grafických a popisných dat o objektech (areálech, budovách, částech budov, 

stavebních konstrukcích, sítích atd.) po celou dobu jejich životního cyklu (projekce, 

užívání, údržba, likvidace) 

• Správu grafických a popisných dat o vybavení objektů (zařízení, nábytek, přístroje, 

technologie, atd.) po celou dobu životního cyklu vybavení 

• Propojení grafických a popisných dat o těchto objektech a jejich vybavení integrací na 

systémy AutoCAD, pit CAD (projekce i současný stav)  

• Možnost specifikace výpočtu odvozených údajů (např. obsazená plocha podlaží, 

výpočet podílu nákladů podle daného ukazatele, apod.) 

• Organizaci související dokumentace objektů a jejich vybavení propojením na 

elektronickou dokumentaci, resp. evidenci a organizaci papírové dokumentace 

(písemné i grafické dokumenty, plány, směrnice, smlouvy, pojistky, atd.) 

• Adresnou evidenci plánovaných i skutečných nákladů k jednotlivým objektům a jejich 

částem i vybavení podle požadované podrobnosti sledování, vazby na účetnictví 

• Hlášení a evidenci událostí a poruch na objektech a jejich vybavení 

• Plánování, řízení a sledování péče o objekty a jejich údržbu, revize atd. vč. řízení 

prostřednictvím zakázek jak vlastních, tak dodavatelských 

• Tvorbu úkolů a zakázek, vč. přidělení pracovníkům a sledování termínů 

• Evidence všech externích partnerů, dodavatelů, zákazníků 

• Evidence obsazení a využití objektů a jejich částí 

• Evidence práv a přístupů k objektům a jejich částem (klíče, karty atd.) 

• Analýza a podrobný reporting ve všech uvedených oblastech (standardní reporty i 

komfortní a uživatelsky orientovaný generátor reportů) 

• Respektování členění a struktury organizace při sledování i analýzách dat 

• Přístup k datům podle detailně specifikovaného oprávnění uživatelů 
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Obr. 9  Grafická provázanost [8] 

7.4.1 Systémová flexibilita 

Základním rysem pit-FMDB řešení je systémová flexibilita softwarového systému. 

Uživatel tedy může pracovat s daty jen těch oblastí a jen té úrovně podrobnosti, jakou jeho 

procesy a rozhodování vyžadují. Na jedné straně tedy není zatěžován oblastmi ani 

podrobnostmi, které nepotřebuje, na druhé straně je však možno jím požadované informace 

do systému doplnit. Koncepce systému umožňuje využití jak pro relativně malé, tak i pro 

rozsáhlé implementace. [7] 

7.4.2 Finanční hlediska 

• Organizované snížení provozních a investičních nákladů 

• Sledování nákladů na objekty a vybavení v potřebném členění a detailu 

• Rychlé ekonomické vyhodnocení plánů a skutečnosti v potřebném detailu 

• Objektivizace rozhodovacích procesů 

• Zefektivnění celkového posuzování investic 

• Ekonomické hospodaření s nemovitým i movitým majetkem 

• Efektivní využívání nemovitého i movitého majetku 

• Prodloužení fyzické životnosti majetku 
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7.4.3 Přínosy pro uživatele 

• Zásadní zlepšení a zvýšení informovanosti o objektech a vybavení 

• Správa objektů a vybavení po celou dobu životnosti 

• Snížení nákladů na správu objektů 

• Zefektivnění rozhodování o využití objektů 

• Efektivní a profesionální správa termínů 

• Efektivní a profesionální správa využití volné kapacity 

• Zhodnocení technického vybavení podle zatížení plochy a doby užití 

• Správa interní dokumentace a dodržení postupů ISO 9000 

• Libovolná analýza evidovaných objektů 

• Vícejazyčnost (Se systémem může pracovat současně více uživatelů a v různých 

jazycích – česká, německé a anglická verze, další se připravují) 

Pokud jde o systémové požadavky tak software pit-FMDB je řešen na platformě Windows, 

umí pracovat s DB systémy Oracle, MS SQL, MS Access. Pracuje v síti. [7] 

 

7.5 Software FaMa+ 

 

Softwarové řešení pro facility management FaMa+ je nová generace v praxi ověřeného 

modulárního řešení, které pokrývá veškeré procesy provozu, správy a údržby movitého 

i nemovitého majetku. Tento software je jedním z produktů společností TESCO SW a.s. 

Stejně jako pit-FMDB i software FaMa+ umožňuje: 

 

• Dokonalou evidenci  

Zahrnuje přehledné a rychle dostupné informace o spravovaném majetku zahrnují 

všechny údaje popisného a grafického charakteru – majetkové, finanční, technické 

či prostorové směrnice, výkresy, manuály, potřebné kontakty a podobně. 
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Obr. 10  Ukázka pracovního prostředí FaMa+ [8] 

 

• Efektivní plánování  

Nástroj pro plánování provozních a správních činností hlídá termíny plánovaných 

revizí, prohlídek a dalších úkolů a zvolenou formou (SMS, e-mail) připomíná a 

sleduje jejich plnění. Pravidelná údržba redukuje četnost a nepříznivé ekonomické 

důsledky neplánovaných servisních zásahů. FaMa+ nachází též uplatnění při 

plánování obsazenosti prostor či sledování periodicit v oblasti BOZP a PO. 

 

• Kvalitní služby 

FaMa+ umožňuje zadávání elektronických požadavků, jejich schvalování a 

kontrolu plnění, čímž zrychluje a zprůhledňuje komunikaci mezi odběratelem a 

dodavatelem. Dokumentuje smluvní závazky a umožňuje vystavování objednávek, 

rozúčtování služeb či efektivní plánování. Usnadňuje evidenci smluvních závazků, 

sledování a plnění požadavků, rozúčtování služeb či efektivní plánování zdrojů. 
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• Unikátní KNOW-HOW 

Znalostní databáze v podobě metodik, manuálů a pracovních postupů pomáhá při 

zavedení pořádku do majetkové evidence, k zefektivnění procesů, dodržování 

legislativy a snížení celkových nákladů. 

 

• Datová základna 

V maximální míře je využita veškerá dostupná data z předcházejících systémů< 

výkresovou dokumentaci apod. 

 

• Optimalizace nákladů 

Náklady je možno přiřazovat plochám či zařízením, druhům činností pracovníků a 

nákladovým střediskům. FaMa+ následně poskytuje agregované výstupy ve 

struktuře a časovém rozlišení dle potřeb uživatele. 

 

• Aplikace outsourcing 

Technologická vyspělost řešení umožňuje také jeho využití v rámci outsourcingu. 

• Otevřené řešení 

Řešení je možno integrovat nejen s podnikovými informačními systémy, ale i se 

specializovanými aplikacemi používanými správci majetku. Součásti je i 

integrovaná grafická nádstavba, která je kompatibilní s běžnými CAD nástroji. 

• Integrace s MS produkty 

Ovládání a aplikace je intuitivní a uživatelsky komfortní. Aplikace je integrována 

s vybranými produkty Microsoft (Word, Excel, Outlook) [3] 
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8 Praktická část -vybraný objekt radnice v Krásném Poli 
 
Územní klasifikace 

Část obce – městská část 
Název obce – části obce 

 
Krásné Pole 

 

Katastrální území (kód) 

Katastrální úřad 

Katastrální pracoviště 

 

Krásné Pole (673722) 

pro Moravskoslezský kraj 

Ostrava 

Parcela 
Parcelní číslo 
List vlastnictví č. 

 
12 
1662 

Adresní místo 
Ulice 
Číslo evidenční 
Číslo popisné 

 
Družební 
- 
576 

 
V evidenci ÚMOb Krásné Pole je celkem 9 stavebních objektů (viz tab. 2). Výběr objektu 

byl specifikován dle zadání na budovu s administrativním provozem. Vybraný objekt je 

kombinací administrativní budovy služeb a administrativní budovy správní.   

 

Tab. 2  Stavební objekty v evidenci ÚMOb Krásné Pole 

Označení 
objektu 

Název objekt Parcelní číslo Adresa 

SO 01 
 

Budova radnice 12 Družební č. 576, Krásné 
Pole, 72526 

SO 02 
 

Smuteční síň 758 Družební č. 175, Krásné 
Pole, 72526 

SO 03 
 

Hasičská zbrojnice-nová 
budova 

325/4 Krásnopolská č. 683, 
Krásné Pole, 72526 

SO 04 
 

Hasičská zbrojnice-stará 
budova 

10 Vrbka č. 182, Krásné 
Pole, 72526 

SO 05 
 

Kaplička / Družební, Krásné Pole, 
72526 

SO 06 
 

Sklad materiálů-hřbitov 759 Družební, Krásné Pole, 
72526 

SO 07 
 

Autobusová zastávka 800 Družební, Krásné Pole, 
72526 

SO 08 
 

Základní škola 445/1, 445/2, 445/3 Družební č. 336, Krásné 
Pole, 72526 

SO 09 
 

Mateřská škola 160 Družební č. 5, Krásné 
Pole, 72526 
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8.1     Charakteristika vybraného objektu 

 

8.1.1 Stavební objekt 01: Budova radnice 

Tento pětipodlažní objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím, jehož 

stáří je 14 let, se nachází v hustě zastavěné oblasti, ve středu obce s dobrou přístupností 

z hlavní ulice Družební a z vedlejší ulice Vrbka. 

Budova je obklopena několika druhy vnějších ploch, a to zejména: pěší 

komunikací, parkovištěm, zatravněnou plochou a asfaltovou komunikací. Všechny tyto 

druhy jsem zohlednila v následujícím řešení kódování ploch. 

Označených parkovacích míst je celkem 14 a 2 místa vyhrazena pro bezbariérová 

stání. Západní parkoviště dostupné z hlavní komunikace skýtá 7 míst, východní parkoviště 

4 místa. Další 3 místa jsou půdorysně vyznačena na asfaltové komunikaci. Bezbariérová 

stání jsou taktéž vyznačena půdorysně v pěší zóně se zámkovou dlažbou. 

Tato budova slouží jako objekt občanské vybavenosti. V objektu se nachází: 

- úřad městského obvodu Ostrava-Krásné Pole 

- služebna městské policie 

- pobočka České pošty 

- obvodní knihovna 

 

8.1.2 Popis jednotlivých podlaží: 

V 1PP se nachází kotelna, sklady, garáž s přilehlou dílnou a šatlava se zvláštním vchodem. 

Přístup do 1PP je po schodišti z 1NP nebo výtahem a vjezd do garáží je z jihu. 

1NP je rozčleněno na část pošty, knihovnu a služebnu policie. Přístup do úřadu je řešen ze 

severní strany z arkádového ochozu. 

Ochoz má přístup jednak rampou a jednak dvoustupňovým schodištěm. Z ochozu je 

vstup pro veřejnost na poštu a hlavní vstup do budovy s přístupem do knihovny a ke 

tříramennému schodišti a výtahu. 

Vstup do služebního prostoru pošty je z východní strany a to schodištěm 

s vykládací rampou. Z východní strany je také vstup z venkovního schodiště do služebny 

policie. 

V 2NP jsou na severní straně umístěny úřadovny starosty, sekretariátu a tajemníka 

s příslušným sociálním zařízením určeným i pro veřejnost (se zvláštním WC pro tělesně 
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postižené). V jižní části se nachází obřadní síň s malou zasedací místností a kancelář 

referenta majetku. 

V 3NP jsou umístěny oddělení výstavby, sociální a finanční, archívy a kancelář 

pojišťovny, příslušné sociální zařízení a vstup na balkón obřadní síně. 

4NP tvoří strojovna výtahu a sklad. Ve strojovně výtahu je přístup do meziprostoru 

pro údržbu hodin. 

 

8.2     Současný stav 

 

Po důkladném prostudování neúplné projektové dokumentace, bylo nutno přihlédnout ke 

stávajícímu stavu kódování ploch v objektu. Evidence byla neúplná a ne všechny prostory 

byly očíslovány, tak jako v projektové dokumentaci. Bylo nutno tedy prostory přečíslovat 

podle nových norem a dodat tak budově logický řád. 

 

8.2.1 Vnitřní plochy návrh 

V číslování místností jsem postupovala podle normy ČSN EN ISO 4157-2 : Názvy a čísla 

místností, kdy jsem použila směr číslování podle hodinových ručiček a podle logického 

uspořádání opakujících se komunikačních prostorů (schodiště, výtah, chodba). Tvar 

označení místností jsem volila v podzemním podlaží písmeno-číselný (S01, S02).

 V dalších nadzemních podlažích narůstají čísla místností v běžné posloupnosti. 

Venkovní konstrukce jako jsou schodiště, balkóny a lodžie mají zvláštní značení 

venkovních prostor končící „0“ (100, 200, 300). Nejsou zahrnuty do vnějších ploch, neboť 

jsou fyzicky připojené k objektu. 

 

Ukázka jednoduchého kódování použitého v objektu (viz tab. 3): 

 

Příklad: 01.N01.113 

01  -první dvoumístná část kódu označuje budovu dle číselníku budov (budova 01 - 

radnice) 

N01 -označení podlaží ve kterém se plocha nachází (N – je nadzemní podlaží, P- 

podzemní podlaží, 01 – číslo podlaží)  

113  -číslo místnosti 
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Tab. 3 Příklad kódování vybraných vnitřních ploch 

označení kód účel 
S01 01.P01.S01 schodiště 
S02 01.P01.S02 osobní výtah 
S03 01.P01.S03 chodba 
S06 01.P01.S06 dílna 
S07 01.P01.S07 obecní šatlava 
S08 01.P01.S08 zádveří 
S09 01.P01.S09 garáž 

100-A 01.N01.100-A venkovní vstupní schodiště 
100-B 01.N01.100-B arkádový ochoz 
101 01.N01.101 schodiště 
102 01.N01.102 osobní výtah 
103 01.N01.103 vstupní hala 
112 01.N01.112 vstup kola 
113 01.N01.113 výpravna balíků 
114 01.N01.114 doručovatelé 
115 01.N01.115 sklad 
116 01.N01.116 šatna 
117 01.N01.117 denní místnost 
118 01.N01.118 sprcha 
207 01.N02.207 rozhlas 
208 01.N02.208 kuchyňka 
209 01.N02.209 wc ženy 
210 01.N02.210 wc muži 
211 01.N02.211 wc bezbariér 
300 01.N03.300 lodžie 
301 01.N03.301 schodiště 
302 01.N03.302 osobní výtah 
303 01.N03.303 finanční oddělení 
304 01.N03.304 sociální oddělení 
305 01.N03.305 oddělení výstavby 
401 01.N04.401 schodišťový prostor 
402 01.N04.402 strojovna výtahu 
403 01.N04.403 sklad 

 
 

Barevné odlišení vnitřních ploch budov jsem zvolila na základě účelu prostoru či 

místnosti: kancelářské prostory, skladovací plochy, komunikační prostory, prostory pro 

veřejnost, sociální zařízení, zázemí zaměstnanců, místnosti s technickým zařízením a 

plochy, jež jsou z konstrukčního hlediska nevyužitelné. Ukázka barevného rozlišení 

použitého ve výkresech je na obr. 11. 
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Obr. 11 Ukázka barevného rozlišení vnitřních ploch dle účelu 

 

8.2.2 Vnější plochy návrh 

Tyto plochy nebyly nijak evidovány tzn. bez označení. Proto bylo nutné vypracovat 

číslování, dle účelu, umístění a povrchů jednotlivých ploch.  

Ukázka jednoduchého kódování použitého v exteriéru (viz tab. 4).  

 

Příklad: 01.E04.06 

01  -první dvoumístná část kódu označuje přiřazení k budově dle číselníku budov 

(budova 01 - radnice) 

E04 -alfanumerické označení plochy (E - exteriér; 04 účel plochy - složiště materiálu)  

Vycházíme z účelu dané plochy: 

01- komunikace    

02- parkování    

03- manipulační prostor  

04- složiště materiálů  

05- rozptylová plocha budovy 

06- plocha vjezdu 

06 -označení konkrétní plochy  
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Tab. 4 Kódování ploch v exteriéru 
 
označení kód m2 vnější plochy materiál povrchu 

E1 01.E05.01 29,13 travnatá plocha 01 západní strana travnatý porost 
E2 01.E05.02 14,34 travnatá plocha 02 severní strana travnatý porost 
E3 01.E05.03 2,64 travnatý plocha 03 východní strana travnatý porost 
E4 01.E05.04 174,07 travnatá plocha 04 travnatý porost 
E5 01.E06.05 84,46 vjezd do garáže litý beton 
E6 01.E04.06 8,08 složiště materiálů travnatý porost 
E7 01.E02.07 249,66 parkoviště - západní strana zámková dlažba 
E8 01.E02.08 358,55 parkoviště- východní část zámková dlažba 
E9 01.E01.09 522,69 asfaltová vozovka-západní strana asfalt 
E10 01.E01.10 53,63 pěší komunikace-západní strana zámková dlažba 
E11 01.E01.11 269,5 pěší komunikace severní strana zámková dlažba 

 
 

Při vypracování výkresové části, jsem navrhla také v exteriéru barevné rozlišení 

jednotlivých ploch podle účelu, funkce a použitého materiálu. Toto rozlišení napomáhá ke 

snadné orientaci a umístění ploch v exteriéru (obr. 12).  

 

 
 

Obr. 12  Ukázka barevného rozlišení vnějších ploch dle účelu a materiálu 

 

8.3      Zpracování návrhu kódování pomocí SW pit-FMDB 

 

Schematická výkresová dokumentace je vytvořena ve vektorovém grafickém prostředí 

(tzv. v křivkách) v běžném grafickém vektorovém formátu. Je možné ji využít v 

libovolných aplikacích CAD či GIS či specifických aplikacích pro facility management 

(tzv. CAFM aplikace). Díky vektorovému provedení je možné je dle typu dokumentace 

přímo provázat na popisná data v kancelářských aplikacích souborového typu, na 

databázové systémy nebo na softwarové aplikace pro správu dat. 

V této části proběhlo praktické využití SW podpory pro FM s aplikací na danou 

budovu. Po vytvoření všech funkčních celků – podlaží, místností, vnějších ploch, jsem 
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provedla import dat z MS Excel do SW pit-FMDB. Import byl proveden přes primární 

klíče a byly dodrženy všechny zásady importu dat. Dále jsem lokalizovala stávající 

zaměstnance na příslušná pracoviště, včetně jejich osobního čísla, funkce a telefonního 

kontaktu. Ukázky výstupů jsou v příloze č. 4.  

 
8.3.1 Praktické využití 

U všech ploch a místností jsou uvedeny i plochy podlah včetně materiálu povrchu podlah a 

stěn. Tato evidence umožní snadnější kontrolu a efektivnost při úklidu či výměně materiálu 

a údržbě těchto ploch. V příloze č. 2 je uveden vzor pro úklid plochy od úklidové firmy 

CLARA. Kde jsou uvedeny všechny důležité informace k určenému úkonu.  

Podle požadavku zadavatele lze do programu zavést i specifické informace o 

místnosti a prvcích a zobrazit je ve schematické výkresové dokumentaci. Pro praktické 

využití jsou to tyto uživatelské údaje: 

• výška, šířka, délka místnosti 

• typ a plocha podlahy v m2 

• plocha keramického obkladu 

• plocha oken 

• plocha ostění dveří a výklenků 

• plocha malby stěn 

• vnitřní úprava stěn 

• plocha malby stropů 

• stavební prvky - dveře, okna, sloupy 

• vytápěná plochu 

• druh podlahové krytiny 

• kapacita plochy (počet návštěvníků, počet pracovníků) 

• umístěné technické zařízení 

• prvky bezpečnosti 
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9 Závěr  

V souvislosti se zpracováním této práce je třeba konstatovat, že je tato práce zaměřena na 

praktické využití všech použitých teoretických znalostí, včetně znalostí softwarové 

problematiky, je třeba také uvést, že požadavky praxe mohou být zcela rozdílné podle 

konkrétních preferencí zadavatelů, a proto není možné úplně sjednotit teoretickou bázi 

označování ploch, včetně označování konstrukčních prvků a technického zabezpečení 

z pozice FM. Dokud problematika FM nebude kompletně upravena právními nebo 

technickými normami, nebude možno přistoupit na jednotné označování prvků a návrhy 

budou vždy podléhat preferencím zadavatelů. 

 Zpracovaná práce nejen mapuje teoretickou bázi kódování, ale uvádí i možnosti 

praktického využití na stávající podmínky, a to včetně možnosti využití softwarové 

podpory. Vybrané softwarové programy, které byly vytvořeny vždy podle přání zákazníků, 

nejsou sice použitelné vždy a ve všech případech, ale je nepochybné, že přinášejí rámcové 

zjednodušení práce pro osoby zabývající se správou a provozem budov. Předpokladem pro 

toto zjednodušení práce je ovšem to, že tyto osoby jsou ochotny a schopny s tímto 

softwarovým produktem pracovat.  

Kvalitní výkon FM sice není podmíněn jednotným označováním a zpracováváním 

podkladů pomocí softwarové podpory, ale je pro něj rozhodně přínosem. Abychom dosáhli 

vrcholového FM, je nezbytné, abychom sloučili znalosti a dovednosti z mnoha oborů, ať 

již městského inženýrství, legislativy, ekonomiky, používání technických norem včetně 

možného používání IT technologií, a proto bude v budoucnosti potřeba vyškolit pro výkon 

této činnosti osoby se specifickým zaměřením na tento obor činnosti tak, jak se děje na 

VŠB-TUO.  

Při zpracování praktické části jsem vycházela z teoretických znalostí, které jsem 

aplikovala pro označení a popis vnějších a vnitřních ploch. Po zaměření budovy radnice 

ÚMOb Krásné Pole a získání potřebných podkladů jsem zpracovala návrh označení pro 

konkrétní plochy. Z původní výkresové dokumentace jsem pomocí softwarových 

grafických nástrojů zhotovila schematickou výkresovou dokumentaci s označením 

místností, obsahující vnitřní uspořádání prostoru a vnějších ploch. V následném propojení 

se softwarem pit-FMDB jsem použila návrh AKS kódování vnitřních i vnějších ploch 

v kombinaci s jednoduchým označením ve výkresech a provedla jsem elektronickou 

lokalizaci pracovníků. 
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 Závěrem bych chtěla zmínit praktický přínos této práce, která vznikla ve spolupráci 

s paní Vavrečkovou, která mi umožnila nejen přístup do budovy, ale poskytla mi mnoho 

podkladů a námětů v průběhu zpracování. Věřím, že má práce bude užitečnou součástí 

evidence budovy městského úřadu v Krásném Poli a bude základním podkladem pro 

plánovanou pasportizaci objektu. 
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