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1. Úvod 

Tématem této práce bude pasportizace sociálního objektu. Teoretická část bude rozdělena 

na pět kapitol, které popisují problematiku pasportizace. Praktická část bude shrnuta 

v kapitole „Pasportizace sociálního objektu v Roţnově pod Radhoštěm“, která představuje 

pasportizaci konkrétního sociálního objektu s vyuţitím softwarové podpory. 

 První kapitola se obecně zabývá pojmem facility management a jeho uplatněním, 

protoţe úzce souvisí s procesem pasportizace. Následující kapitola zpracuje návrh 

metodiky kódování vnějších a vnitřních ploch a stavebních konstrukcí – budou zde 

uvedeny moţné příklady jednotného značení dle kódu KKS. Třetí kapitola se představí 

především postup zaměření objektu, potřebné dokumenty a pojmy uţívané při tomto 

procesu. Výstupem pasportizačního procesu je pasport, kterému bude věnována další 

kapitola a v ní popsány přínosy a druhy pasportů uţívaných pro FM ve stavebnictví. 

Obsahem poslední teoretické kapitoly bude softwarová podpora FM - struktura, cíle a 

vlastnosti systémů uţívaných pro tuto oblast působnosti. 

Praktická část bakalářské práce vyjde z poznatků uvedených v části teoretické a 

týká se domova pro seniory v Roţnově pod Radhoštěm, spravovaného neziskovou 

organizací Sociální sluţby Vsetín. V první podkapitole bude daný objekt popsán z pohledu 

architektonického a stavebně technického řešení, druhá podkapitola představí postup prací 

při zadávání dat do programu pit – FM. Cílem bude aplikovat na objekt sociálních sluţeb 

metodiku kódování a vybavení místností a vyuţít softwarové podpory při pasportizačním 

procesu v programu pit – FM. Snahou především bude, aby navrţené značení bylo moţné 

následně pouţít jako podklad při zpracování pasportizace dalších objektů - správce 

popisovaného budovy má totiţ v plánu podrobit pasportizaci všechny spravované objekty. 

Součástí praktické části proto bude vytvoření informační databáze pomocí softwarových 

nástrojů pit – FM a pit – CAD; tato databáze by měla být v budoucnu taktéţ uţívána 

správcem objektu. 
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2.  Facility management 

Obor facility managementu proţívá období intenzivního rozvoje v  řadě evropských zemí 

Na základě historických a kulturních okolností si podniky a obchodní organizace, které 

facility management vyuţívají, vytvořily rozdílné vnímání a přístupy. Obecně lze tvrdit, ţe 

všechny organizace, ať veřejné či soukromé, pouţívají budovy, majetek a sluţby 

(podpůrné sluţby) za účelem podpory svých základních činností. Facility management 

díky koordinaci majetku a sluţeb, vyuţívání řídících schopností a zapracování různých 

změn do prostředí organizace ovlivňuje její schopnost chovat se proaktivně, zajišťuje její 

poţadavky, a také optimalizuje provoz majetku a sluţeb i nákladů.                                 [22]                       

2.1 Pojem facility management  

Pojem facility management se skládá ze dvou anglických slov, první z nich znamená: 

dovednost, lehkost, výhoda, vhodné zařízení, plynulost, a druhé má význam: obratnost, 

vedení, hospodaření nebo řídící orgán organizace. 

Facility management je  moţné definovat jako metodu, jak v organizaci vzájemně 

sladit a propojit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí. Tato metoda v sobě 

zahrnuje mnoho vědních oborů, především administrativu, architekturu, humanitní a 

technické vědy.                                                                                                                    [7] 
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Obr. č. 1- Model facility managementu 

Zdroj: ČSN EN 15221 - 1 

 



3 

 

V detailnějším pohledu se jedná o: 

 hard služby zajišťující činnosti, které se nedotýkají bezprostředně klientů. Do této 

skupiny náleţí především celá skupina technických zařízení budovy, servis 

výrobních technologií, správa kotelen, odpady a revize všech zařízení. Je zde taktéţ 

zahrnuta údrţba a oprava stavebních objektů; 

 soft služby přímo pokrývající potřeby klientů. Zajišťují práci, která napomáhá 

realizaci plánů a úkolů klienta. Patří sem úklid prostorů, ostraha, objektů, 

stravování zaměstnanců, údrţba zeleně a sněhový servis; 

 administrativní služby, které zahrnují účetnictví, právní servis, finanční servis, 

helpdesk, nájemní agendu či správu vyuţití prostor.                                               [8]  

2.2 Historie facility managementu 

Kořeny facility managementu (dále jen FM) sahají do sedmdesátých let v USA, kde jeho 

náplní byly především sluţby související s provozem a správou budov a nemovitého 

majetku. Do Evropy dorazil FM aţ počátkem devadesátých let minulého století. Prvními 

státy, v nichţ se tento pojem začal uţívat, byly Velká Británie, skandinávské země a 

Francie; o pět let později také  Německo. Dle obr. č. 2, který zobrazuje vývoj FM ve 

skandinávských zemích, můţeme s jistotou tvrdit, ţe v České republice se FM nachází ve 

III. etapě, nazvané Externí zdroje. V tuto chvíli je mnoho sluţeb FM zajišťováno pomocí 

outsourcingu (nákup sluţeb mimo podnik).                   [9]  
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Zdroj: www.ifma.cz 

2.3 Hlavní důvody uplatnění facility managementu  

Zavedení FM je dáno především zaměřením výrobních podniků pouze na činnosti 

související s vlastním podnikáním (core business). Řízení a zajištění ostatních aktivit 

přenechávají dodavatelským firmám. Tyto firmy dle smluvních poţadavků zajišťují např. 

ostrahu objektů, stravování zaměstnanců, administrativní úkony a další.                         [11] 

2.3.1 Snižování finančních nákladů na životní cyklus stavby 

Důleţitým úkolem FM je sniţování finančních nákladů na stavbu po celou dobu její 

ţivotnosti (od vzniku myšlenky po demolici stavby) a prodlouţení doby uţívání stavby. 

Toho lze dosáhnout častějšími preventivními prohlídkami a pravidelnou údrţbu 

technických zařízení budov a samotného stavebního objektu. Světové studie IFMA 

dokazují, ţe při správném vedení FM můţeme docílit aţ 30 % úspor provozních nákladů.  

                                                                [11] 

 

                                        

Tab. č.  1 - Vývoj facility managementu 

Obchod, konkurence, efektivita

1970 – 1980 1980 – 1990 1990 – 1995 1996 – 1998 2000 – .......

Vlastní prostředky Smluvní servis Externí zdroje Integrovaný FM Infrastrukturní Mng.

ÚKLID ÚKLID ÚKLID ÚKLID

OSTRAHA OSTRAHA OSTRAHA

STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ

ÚDRŽBA ÚDRŽBA ÚDRŽBA

POZEMKY POZEMKY POZEMKY KAPITÁL

POŠTA POŠTA NÁVRH

TELEKOMUNIKACE TELEKOMUNIKACE KONTRUKCE

IT IT VYBAVENÍ

TISKY TISKY INTEGROVANÝ MNG.

SPRÁVA SPRÁVA VYUČTOVÁNÍ

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

ŠKOLENÍ

NEMOVITOSTI

POJEKT MNG.

KONZULTACE  

Tabulka  2: jhghgcxth 
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Metoda LCA 

V dnešní době je kladen důraz na ochranu ţivotního prostředí, a proto jsou zkoumány 

moţné dopady výroby, uţívání i spotřebování (recyklace) materiálů a výrobků na ţivotní 

prostředí. Jednou z metod, která byla za tímto účelem vyvinuta, je metoda posuzování 

vlivu stavby (výrobku) na ţivotní prostředí během ţivotního cyklu Life Cycle  Assessment 

(dále jen LCA).  

 Ve smyslu normy ČSN EN ISO 14040 lze metodu LCA definovat jako 

shromaţďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a moţných dopadů na ţivotní prostředí 

výrobkového systému během jeho celého ţivotního cyklu.                                    [12] 

 

Obr. č. 2 -  Životní cyklus stavby 

Zdroj: http://www.enviros.cz/udrzitelna_vystavba/ 

 V případě stavebních objektů s dlouhým nebo příliš sloţitým ţivotním cyklem musí 

uţití metody LCA zohlednit různorodé chování objektu, a to komplikuje stanovení jeho 

chování v budoucnu. Výsledky hodnocení mohou být zkreslené nedostačujícími 

informacemi o objektu nebo kvalitou zpracovaných dat.  
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Obr. č. 3 - Rámec posuzování životního cyklu 

Zdroj: ČSN EN ISO 14040 

Metoda LCC 

Metoda LCC (Life Cycle Costs - dále jen LCC) vychází z ţivotního cyklu (LCA), 

analyzuje celkové finanční náklady spojené s  dobou ţivotnosti stavby včetně nákladů 

spojených s její likvidací. Tuto metodu můţeme vyuţít při rozhodování o finanční investici 

např. do oprav nebo rekonstrukce objektu. Pro stanovení celkových nákladů na ţivotní 

cyklus stavby je nutné metodu LCC rozčlenit na základní poloţky kalkulačního vzorce.  

                                                                                                             [1] 

Metodu LCC definuje vztah: 

LCC = CT + CP + CA 

Kde: 

LCC…náklady ţivotního cyklu (Life Cycle Costs) 

CT …. náklady související s technickými parametry budovy 

CP …. náklady provozní 

CA …. náklady administrativní                             [2]  
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2.3.2 Minimalizace nepotřebných kapitálových vydání 

Při správném vedení FM, provedení  pasportizačního procesu a naplnění databází údaji 

získáváme lepší přehled o spravovaném majetku. Díky tomu se můţeme při dlouhodobém 

plánování vyvarovat zbytečného vynaloţení finančních prostředků na nákup nového 

vybavení, pronájmu nových prostor nebo oprav.                          [11] 

2.3.3 Efektivnější dohled a správa majetku 

Facility management a softwarová podpora FM přispívají k plnění strategických cílů 

organizace, jelikoţ zajišťují stálý přístup k detailním modelujícím informacím o všech 

plochách, vlastnických právech, uţívání majetku, statistikách a vlastnostech stavebně 

technického stavu objektu.                                                  [11] 

2.3.4 Umožnění a usnadnění tvorby strategických rozhodnutí díky FM 

Data popisující spravovaný majetek umoţňují dlouhodobou předpověď jeho budoucího 

stavu, a tudíţ usnadňují plánování všech nutných prací souvisejících se zachováním jeho 

důleţitých vlastností.                                                                                                         [11] 

2.3.5 Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 

Zvýšení produktivity práce zaměstnanců šetří finanční prostředky, coţ přispívá k 

ekonomickému růstu organizace. FM sniţuje úsilí, které je nutné ke splnění podruţných, 

avšak časově náročných nezbytných úloh. Opakující se úkoly zatěţují lidské zdroje, a 

proto je cílem zkrátit čas, nutný pro realizaci zmíněných úloh.                                        [11] 
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3. Metodika kódování 

Před zavedením IT systémů správy majetku je nutné provést pasportizaci, a také s ní 

spojenou inventarizaci veškerého zařízení budovy. Všechny prvky musí být vhodně a 

jednotně označeny. Kaţdý předmět, plocha nebo konstrukční prvek můţe být popsán 

několika způsoby, s ohledem na to, jakou plní funkci nebo kde se nachází. 

Metodice kódování je věnována norma ČSN EN 61346-1,2, popisující systém značení 

technologických výrobních zařízení. Zásady, které jsou v ní uvedeny, je moţné pouţít ve 

všech technologických odvětvích. Pro standardizované označení se uţívá tzv. kódu KKS.  

ČSN EN 61346-1,2 se zabývá třemi strukturami značení: 

 strukturou orientovanou na funkci, 

 strukturou orientovanou na produkt,  

 strukturou orientovanou na umístění prvků  .                                                         [3]                                   

3.1 Metodika kódování vnějších ploch 

Cílem tohoto druhu kódování je jednoznačná identifikace lokality vůči areálu nebo celé 

organizaci. 

AA.BBB.CC  

Kde: 

AA … dvoumístný alfanumerický kód umoţňuje jednoznačnou identifikaci umístění 

lokality v rámci celé organizace nebo areálu 

Příklad: 

 03… konkrétní číslo budovy v číselníku organizace pro areály domovů pro 

seniory 

 RR… lokalita Roţnov pod Radhoštěm 

BBB… trojmístný alfanumerický kód určuje účel uţití dané plochy, s uţitím písmena E 

pro označení plochy v exteriéru 
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Příklad: 

 01… parkovací stání 

 02... zatravněná plocha  

 03… komunikační cesty (chodníky)  

 04... plocha pro zásobování 

CC… dvoumístný alfanumerický kód označuje konkrétní plochy  

Příklad: 

 03… plocha číslo 3 

 24… plocha číslo 24 

Příklad na objektu v Roţnově pod Radhoštěm: 

RR.E01.05 

Parkovací plocha číslo 5 v lokalitě Roţnov pod Radhoštěm 

3.2 Návrh kódování vnitřních ploch 

Hlavním cílem je označit vnitřní plochu tak, aby bylo dle značení moţné určit její polohu 

v rámci celé organizace. 

AA.BBB.CCC 

Kde: 

AA… určuje konkrétní budovu a umístění v rámci areálu nebo organizace 

Příklad: 

 03… konkrétní číslo budovy v číselníku organizace pro areály domovů pro 

seniory 

 RA… lokalita Roţnov pod Radhoštěm objektu A 

BBB…označuje podlaţí 
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Příklad: 

 01P… 1. podzemní podlaţí 

 02N… 2. nadzemní podlaţí 

CCC… určuje místnost  

Příklad: 

 038… místnost číslo 38 

 116… místnost číslo 116 

Příklad v objektu v Roţnově pod Radhoštěm: 

RA.04N.16 

Místnost číslo 16 nacházející se v 4. nadzemním podlaţí v objektu A v lokalitě Roţnov 

pod Radhoštěm. 

Takto navrţená metodika kódování nebyla pouţita v praktické části této práce - po 

domluvě s investičním technikem ing. Zdeňkem Metzem bylo vybráno jiné značení, viz. 

Příloha 2 - Výkresová dokumentace. Pro potřeby zadavatele byla odlišná metodika 

vhodnější z důvodu přehlednosti a snadného začlenění plochy vůči objektu. 

3.3  Metodika kódování konstrukčních prvků 

Tento typ slouţí k označení konstrukčních a stavebních prvků, tj. podlah, stěn, dveřních a 

okenních otvorů aj. Vycházím z návrhu značení v předchozí kapitole. 

AA.BBB.CCC.DDD 

Kde: 

AA… představuje konkrétní budovu a umístění v rámci areálu nebo organizace 

Příklad: 

 03… konkrétní číslo budovy v číselníku organizace pro areály domovů   

pro seniory 

 RA… lokalita Roţnov pod Radhoštěm, objekt A 
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BBB…označuje podlaţí 

Příklad: 

 01P… 1. podzemní podlaţí 

 03N… 3. nadzemní podlaţí 

CCCC… určuje místnost nebo bytovou jednotku (BJ) 

Příklad: 

 0038… místnost číslo 38 

 0116… místnost číslo 116 

 BJ05… bytová jednotka číslo 5 

DDDD…  označuje konkrétní prvek budovy 

Příklad: 

 O026… stavební prvek okno číslo 26 

 D125… stavební prvek dveře číslo 125 

 P003… konstrukční prvek podlaha číslo 3 

 S032… konstrukční prvek stěna číslo 32 

Příklad v objektu v Roţnově pod Radhoštěm: 

RA.02N.BJ16.O010 

 

Okno číslo 10 v bytové jednotce 16 nacházející se v 2. nadzemním podlaţí v objektu A 

lokality Roţnov pod Radhoštěm.  

Taktéţ tato metodika nebyla pouţita v praktické části bakalářské práce z důvodu 

nezájmu zadavatele o takový typ označení. Stavební prvky byly označeny vygenerovaným 

číslem z programu pit – FM. 
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4. Pasportizace budov 

Podmínkou úspěšného a efektivního vedení facility managementu je kvalitně zpracovaná 

pasportizace stavebního objektu. Pasportizace je proces, který se zabývá zmapováním, 

zaměřením a zpracováním komplexní evidence prostorů a zařízení a shromaţďuje 

nezbytné detailní informace o majetku, jeho parametrech a aktuálním technickém stavu. 

                    [14] 

4.1 Pojem pasportizace 

Pasportizace je dnes v určitých oborech povinností. Stavební zákon 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jiţ tento pojem obsahuje a v 

okolních státech je proces pasportizace běţnou součástí zákonů. Provedením pasportizace 

získáme přehlednou a ucelenou databázi potřebných informací o objektech, a  tak máme 

vytvořen účinný nástroj pro zajištění efektivnosti a hospodárnosti prostředků 

vynakládaných na údrţbu a opravy spravovaného objektu. Proces pasportizace zahrnuje 

nejen detailní prohlídku objektu, ale i zdokumentování pomocí fotodokumentace.                                                                                                                         

  Výstupem pasportizačního procesu je pasport (prostorový, stavební, technický), 

který podrobně popisuje zjištěný stav a všechny jeho atributy. Výsledkem pasportizace je 

popisná a grafická část pasportu. Do skupiny popisových dat patří např. identifikační číslo, 

rozměry objektu, podlahová plocha, soupis inventarizace dané místnosti. Grafickými daty 

rozumíme mapové podklady dané lokality, výkresovou dokumentaci vztahující se k 

pasportizovanému objektu. Všechna získaná data pasportů můţeme pouţít také jako 

podklad pro kalkulaci investičních záměrů a pro zpracování energetického auditu budov.  

                                          [15]               
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Obr. č. 4 - Ukázka grafického prostorového pasportu, zanesení v katastru nemovitostí 

Zdroj: www.cuzk.cz 

4.2 Pojmy užívané při pasportizaci 

Při pasportizaci je uţíváno velké mnoţství různých odborných pojmů, proto v této kapitole 

uvádím jen z mého pohledu nejdůleţitější a nejvíce uţívané. 

Parcela 

Jedná se o geometrický obraz pozemku značený parcelním číslem. Tímto číslem je parcela 

označena v operátu Katastru nemovitostí. 

Pozemek 

Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí správní, hranicí vlastnickou, 

uţívací nebo hranicí druhů pozemků.                                                                                 

Druhy pozemků:

 orná půda,  

 chmelnice,  

 vinice,  

 zahrada,  

 ovocný sad,  

 trvalý travní porost,  

 lesní půda,                         

 vodní plocha, 

 zastavěná plocha  

 nádvoří.                                
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Pozemek stavební 

Pozemek vedený v katastru nemovitostí, kdy v druhu je uvedeno buď zastavěná plocha, 

nebo nádvoří. Tento pozemek je určený územně plánovací dokumentací obce nebo 

vydaným územním rozhodnutím k zastavění. 

Výměra pozemku 

Výměra pozemku je plocha vztaţená k vodorovné rovině zobrazená v katastrální mapě. 

Výměra se zaokrouhluje na celé metry čtvereční a je součástí listu vlastnictví. 

Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha stavby je ohraničená vnějšími svislými konstrukcemi všech nadzemních i 

podzemních podlaţí do vodorovné roviny. 

List vlastnictví 

Doklad evidence vlastnictví a věcných práv v katastru nemovitostí. Součást souboru 

popisných informací KN. Obsahuje jméno (název) vlastníka (spoluvlastníků), rodné číslo 

nebo číslo právnických osob, seznam nemovitostí, které vlastník (spoluvlastníci) v 

katastrálním území vlastní s uvedením jejich parcelních čísel, příp. evidenčních a údaje o 

právních vztazích k nemovitostem.                            [13] 

Budova 

Je stavba o nejméně jednom nadzemním podlaţí, která je převáţně uzavřena obvodovými 

stěnami a zakončena střešní konstrukcí 

Podlaţí budovy 

Rozlišujeme podlaţí nadzemní a podzemní. Za podzemní podlaţí povaţujeme kaţdé 

podlaţí, které má úroveň podlahy nebo její části níţe neţ 0,80 m pod nejvyšším bodem 

přilehlého terénu v pásmu širokém 5,00 m po obvodu domu. Ostatní podlaţí se povaţují za 

nadzemní.                                                                                                                           [23] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podlaží
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podlaží
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podlaží
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podlaží
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Místnost 

Je prostor, který je uzavřen ze všech stran stěnami, podlahou a stropem a je uzamykatelný, 

tedy je opatřen standardními zárubněmi a vstupními dveřmi. 

Podlahová plocha 

Jedná se obsah příslušného geometrického tvaru, který tvoří podlahová plocha místnosti.                                                                                                                 

                                                                                                                                           [16] 

4.3 Zaměření pasportizovaného objektu 

Pasportizace je fyzicky náročný proces, při kterém zjišťujeme potřebné vlastnosti a jiné 

informace, které pak importujeme do databázového softwaru. Způsob provedení a výsledek 

tohoto procesu je dán tím, jaké podklady máme k dispozici a jak kvalitně jsou zpracovány. 

Tyto ukazatele jsou rozhodující pro způsob provedení pasportizačního procesu. 

Moţné činnosti spojené s pasportizací: 

 příprava výchozích dat, 

 fyzická obhlídka – zaměření objektu, fotodokumentace, sběr informací, 

 zpracování typového katalogu majetku, 

 zpracování kompletní výkresové dokumentace zachycující aktuální stav, 

 import nashromáţděných dat do databázového systému.                                      [18] 

4.3.1 Pasportizace fyzická, zaměřením objektu 

Pokud má být proveden pasportizační proces, ale není k dispozici potřebná dokumentace, 

je nezbytné provést fyzické zaměření objektu. Tento proces je časově náročný a finančně 

nákladný. Je nutné zaměřit objekt, vnější plochy a všechny funkční části, nejlépe 

laserovým dálkoměrem, případně také provést fotodokumentaci sloţitých konstrukčních 

prvků. Následně musí být vypracována dokumentace skutečného provedení stavby se 

všemi náleţitostmi. Takto je získán základní podklad pro pasportizační proces. 

4.3.2 Pasportizace z dokumentace skutečného provedení stavby 

Pro účel pasportizace je podstatnou vlastností dokumentace skutečného provedení stavby 

způsob jejího provedení - dokumentace průběţně aktualizovaná a v digitální podobě je 
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základním podkladem pro zpracování pasportizace. Dokumentaci v tištěné podobě je nutné 

nejprve převést do digitální formy, nejlépe do vektorového formátu ,,dwg“ (DraWinG).  

Další potřebné podklady pro pasportizaci: 

 inventarizační seznamy majetku, 

 seznam zaměstnanců, 

 popis technického zařízení budovy, 

 seznam technologií budovy, 

 provozní řády, 

 doklady o provedených revizích, 

 mapová díla s vyznačeným zájmovým územím, 

 soupis vlastností konstrukčních prvků budovy (okna, dveře, podlahy, stěny, stropy). 
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5. Pasport 

V dnešní době si jiţ nelze představit správu majetku a provoz budov bez vyuţití výpočetní 

techniky. Pro efektivní řízení je nezbytná datová základna v poţadované míře. Základem 

pro vyuţití těchto softwarových nástrojů je existence pasportu v elektronické podobě a ve 

správném formátu.                                                                                                             [19]                                                                                                      

Pasport obsahuje datovou základnu, která pokrývá specifické a obecné procesy pro 

správu a provozu budov. Obsahem datové základny je evidence provozně-technických 

jednotek, technického zařízení budovy a všech pracovníků.                                             [20] 

5.1 Přínosy pasportu 

Při správném provedení pasportizačního procesu získáváme ucelenou datovou sloţku, díky 

které můţeme dosáhnout: 

 vytvoření jednotného a aktuálního zdroje s podrobnostmi o provozně-technických 

vlastnostech objektu a všech jeho částí, 

 evidence činností spojených se správou majetku a jeho provozem, 

 evidence opakujících se činností (revize, prohlídky, údrţba) pro jednotlivá 

technická zařízení včetně informování pracovníků o termínech realizace těchto 

činností, 

 evidence pracovníků, včetně potřebných údajů o nich (umístění v rámci organizace, 

adresy, doklady, profese), 

 sledování a dokladování všech procesů spojených s odpovědností pracovníků 

(školení, BOZP, přezkoušení), 

 přehledná grafická prezentace dat s moţností barevného rozlišení prostorových 

jednotek dle daných kritérií (typ, účel, úroveň organizační struktury)                  [20] 
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5.2 Druhy pasportů 

Pro obor FM se vypracovává řada pasportů, které svým nasazením zpřehledňují a 

zefektivňují vedení různých agend, správu majetku nebo poskytují okamţité a přesné 

informace v případě krizových situací. 

5.2.1 Prostorový pasport 

Obsahuje soubor grafických a popisných údajů, které se týkají stavebních objektů a 

venkovních ploch (zpevněné, zatravněné, zastavěné). Prostorový pasport umoţňuje lokaci 

pasportovaného objektu vůči mapovému podkladu, pomocí vazby mezi popisnou částí a 

grafickou částí pasportu.                                                                                                    [21] 

 Tab. č. 2- Ukázka prostorového pasportu - popisová data, Zdroj: autor 

Obec  

Část obce Roţnov pod Radhoštěm 

Adresa Julia Fučíka 1605 

Katastrální území 

Název KU Roţnov pod Radhoštěm  

Číslo KU 742937 

Parcela 

Parcelní číslo 1965 

Č. listu vlastnictví 1242 

Výměra [m2] 3758 

Druh parcely Zastavěná plocha a nádvoří 

Majetková práva 

Majitel Zlínský kraj 

Jméno a adresa třída Tomáše Bati 21, Zlín,761 90  

 
Uţivatel Sociální sluţby Vsetín 

Jméno a adresa Záviše Kalandry 1353, Vsetín, 755 01  

 
Věcné břemeno Nejsou evidována 
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5.2.2 Stavební pasport 

Základem stavebního pasportu je evidence všech konstrukčních prvků objektu. Informuje o 

materiálovém provedení, ploše prvku a jeho dalších vlastnostech. Příkladem mohou být 

údaje o místnostech, které zahrnují podlahovou plochu místnosti, plochu stěn, rozměry 

oken a dveří, materiálové provedení podlahové krytiny nebo výmalby stěn.                     [4] 

Tab. č. 3 -  Ukázka stavebního pasportu -  místnost A.2NP.05-03, Zdroj: autor 

Typ místnosti 

Uţití místnosti Ubytovací jednotka 

Umístění místnosti 2.NP v levé části objektu 

Rozměry místnosti 

Délka  [mm] 4720 

Šířka  [mm] 3450 

Výška [mm] 2610 

Podlahová plocha [m2] 16,28 

Plocha stěn [m2] 39,57 

Okna 

Počet 1 

Rozměr okna 1200 x 1600 

Plocha okna[m2] 1,92 

Typ okna Otevírané s ventilací 

Rozměr balkónových dveří 900 x 2400 

Plocha balkónových dveří [m2] 2,16 

Typ balkónových dveří Otevírané dovnitř 

Materiálové provedení Plast 

Dveře 

Počet 1 

Rozměr 900 x 1970 

Plocha [m2] 1,77 

Typ Dveře vnitřní 
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5.2.3 Personální pasport 

Umoţňuje sledovat zaměstnance umístěné na různých pracovištích, v organizačních 

jednotkách nebo kancelářích. Tyto informace lze vyuţít pro efektivní plánování úkolů, 

řízení údrţby nebo rozmisťování jednotlivých zaměstnanců v organizaci. 

Personální pasport bývá propojen se stavebním pasportem z důvodů lepší 

komunikace a větší přehlednosti pracovišť.  

Praktická část bakalářské práce tento pasport nezohledňuje, jelikoţ se velmi často 

obměňuje klientela sociálního objektu a k sesternám není pevně přiřazen ţádný zdravotní 

personál. Proto uvádím pouze moţný příklad tohoto pasportu.                       [20] 

Tab. č. 4 -  Ukázka personálního pasportu – sesterna A.1NP.11-03, Zdroj: autor 

Umístění a typ pracoviště 

Typ pracoviště Sesterna 

Umístění místnosti 1.NP, levá část objektu 

Číslo místnosti A.1NP.11-03 

Seznam pracovníků 

Telefonní číslo + 420 571 654 886 

Počet pracovníků 5 

Zodpovědný pracovník Lydie Solanská 

Vrchní sestra 
Jmenný seznam pracovníků  

5.2.4 Technický pasport 

V tomto pasportu je zahrnuta celá řada důleţitých údajů týkající se majetku (podrobný 

soupis inventáře). Mohou obsahovat rovněţ data o osobě, která za majetek přebírá 

zodpovědnost a zajišťuje pravidelnou kontrolu a údrţbu. Technický pasport bývá 

provázaný s pasportem prostorovým, a díky tomu je moţné sledovat vykonání 

opakovaných činností (revize zařízení), včetně grafické prezentace.                    
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Technická zařízení jsou rozdělena na kategorie:  

 technologické zařízení budov (vytápění, klimatizace), 

 informační technologie (softwarová podpora, intranet), 

 slaboproudé systémy, 

 bezpečnostní a komunikační zařízení (centrály, kamerové systémy), 

 dopravní prostředky (vozový park organizace), 

 inventář objektu (vybavení kanceláří), 

 zdravotnická technika.                                                                                             [6]                                                                       

5.2.5 Technologický pasport 

Na stavební pasport navazuje technologický pasport, který je zpracováván z důvodu správy 

a údrţby technologie budov, potaţmo moţného šetření nákladů na provoz objektu. 

Technologickým pasportem se rozumí soubor grafických a atributových informací 

popisujících technologie, které zajišťují správný provoz budovy. Obsahem jsou data o 

technologiích vytápění, chlazení, výměny vzduchu, rozvodech energií a o přístupových a 

zabezpečovacích systémech. Všechny popisované prvky technologií jsou označeny 

inventarizačním i technologickým kódem a jsou popsány pomocí atributů. Tento pasport 

taktéţ umoţňuje popis vztahů mezi zařízeními v rámci technologie.                                 [4] 

5.3 Další druhy pasportů  

Podle druhu majetku lze pro různé účely vypracovat i jiné neţ v předchozí kapitole 

zmiňované pasporty. Příkladem mohou být obce, které mají ve svém vlastnictví místní 

komunikace, osvětlovací soustavy, stavební objekty, zeleň. Tyto pasporty mají svoje 

náleţitosti, které souvisejí s jejich správou, ale neliší se ve způsobu zpracování.  

Další druhy pasportů: 

 Pasport domu, 

 Pasport bytu, 

 Pasport místnosti, 

 Pasport osvětlovacích soustav, 

 Pasport místních komunikací, 

 Pasport zeleně, 

 Pasport vodohospodářských děl, 

 Pasport hospodářských zvířat. 
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6. Softwarová podpora FM  

Vedení kvalitní správy majetku a provozu budov rozsáhlých areálů či administrativních 

komplexů jiţ není moţné pomocí tuţky, papíru nebo softwaru s tabulkovým rozhraním. 

Nezbytní jsou zkušení pracovníci a především vhodný informační systém přizpůsobený 

potřebám klienta.  

 Pro správné fungování SW aplikací je nutné zvolit vhodnou metodiku a definici 

konkrétních objektů, tj. budov, místností, technického vybavení, pracovníků a správních 

celků organizace. Prostorový, stavební a technický pasport jsou tedy klíčovými daty pro 

tyto SW aplikace.                                                    [17] 
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Obr. č.5 -  Schéma systémů a jejich možných aplikací 

Zdroj: www.aspas.cz 
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6.1 Systémová podpora CAFM 

Z celkového majetku společnosti tvoří nemovitý majetek a vybavení 35 %. Finanční 

náklady spojené s jeho správou a údrţbou činí v průměru aţ 45% všech nákladů. Při 

zavedení softwaru CAFM (Computer Aided Facility Management) v organizaci, je moţné 

sníţit tyto náklady aţ o 30%.               

Software CAFM se vyuţívá zejména pro celkové podnikové řešení. Tyto systémy 

například sledují, kdo, kdy a jaký druh poţadavku zadal (údrţba, objednávka), následně 

kdo a kdy jej realizoval. Analýzou získaných dat můţeme v rámci sledovaného procesu co 

nejpřesněji definovat problém, následně jej vyhodnotit a přijmout nápravná opatření (sníţit 

prioritu, financování). Většina těchto systémů vychází z grafické podpory CAD, 

komunikuje s ním a je opatřena databázemi pro další informace. Usnadňuje tedy práci 

s daty.  

Systémy CAFM zajišťují: 

 organizační uspořádání prostoru, 

 informace o budovách, technologiích, inventáři, pracovnících,  

 vzájemné vazby a organizační členění společnosti, 

 evidenci plánovaných, probíhajících procesů a ukončených činností, 

 přehled pořizovacích, procesních nákladů a odpisů, 

 dokumenty a jejich work - flow (průběh práce).                                                   [17] 

6.1.1 Cíle systému CAFM 

Tento systém je především určený pro střední a vrcholový management, pro plánování a 

taktické řízení s cílem sniţování finančních nákladů, prodlouţení ţivotnosti objektů a 

předmětů.  

 Cíle CAFM systémů: 

 sniţování finančních nákladů na provoz a údrţbu, 

 zvyšování jakosti prostředí a poskytovaných sluţeb, 

 optimalizace vztahu mezi pracovníkem, pracovním prostředím a pracovními 

procesy, 
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 prodlouţení ţivotního cyklu stavby nebo výrobku, 

 zavedení standardů, pravidel a provozních procesů,  

 zavedení a rozdělení vnitropodnikových nákladů a jejich adresné přiřazení v rámci 

jednotek organizace 

 správa a údrţba dokumentace, inventury a kontroly,  

 příprava na nenadálé události a procesy vyţadované legislativou (audity, revize), 

trvale udrţitelný rozvoj.                                                                                         [17] 

6.1.2 Vlastnosti CAFM 

Kaţdý software CAFM obsahuje základní pracovní moduly. Tyto systémy je moţné 

přizpůsobovat poţadavkům uţivatele a ušetřit tím finanční prostředky, které by vynaloţil 

za plnou verzi modulů a přitom by je všechny nevyuţil. Důleţité je proto předem stanovit, 

které moduly jsou pro činnost FM nejvhodnější a které přinášejí největší prospěch v jak 

nejkratší době.  

Moduly se volí podle toho, jaké procesy budou ve společnosti kontrolovány a kde 

budou hledány úspory. Personální modul sleduje a vyhodnocuje všechny pracovní procesy 

zaměstnanců. Stavební modul řeší moţné opravy, revize a údrţby objektů. Ekonomický 

modul zajišťuje kontrolu nad tokem peněz (cash – flow). 

Další moduly systému CAFM: 

 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 nemovitého majetku, 

 modul pro správu a vazby s CAD a GIS systémy.                                                [17] 

Další důleţité vlastnosti systému CAFM: 

 jednoduché a intuitivní ovládání, 

 příjemné pracovní prostředí, 

 snadné filtrování dat, 
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 import a export dat, 

 propojení grafických a popisných dat se systémy CAD, GIS, 

 přístup k datům podle detailně specifikovaného oprávnění uţivatelů, 

 zabezpečený provoz, 

 moţnost vlastní konfigurace,  

 vytváření detailních zpráv.                                                                                     [17] 

Příklady CAFM softwarů: 

 Pit – FM od společnosti pit Software, s.r.o., 

 Archibus od společnosti Archibus Inc., 

 FaMa+ od společnosti TESCO SW a.s., 

 AFM - Alstanet Facility Management,  

 GTFacility od společnosti ASP a. s. 

V příloze č. 4 je uvedeno srovnání softwaru Pit – FM s několika dalšími CAFM 

softwary. 

6.2 Software pit - FM 

Software pit – FM je poměrně nový systém a je jedním z mála produktů společnosti pit 

Software, s.r.o. Tato společnost působí na českém trhu od roku 2003 a vznikla za účelem 

poskytování sluţeb v oblasti CAD projektování a SW řešení Facility Managementu. Pit – 

FM podporuje účinnou správu informací o objektech a jejich vybavení i vedení záznamů o 

výkresech a dokumentech. Pit – FM je řešen na platformě operačního systému Windows, 

je schopen spolupracovat s databázovými systémy Oracle, MS SQL, MS Access a 

fungovat v síti. Důleţitou vlastností je systémová flexibilita systému. Uţivatel můţe 

pracovat jen s těmi daty, které vyuţívá pro rozhodování a vyhodnocování sledovaných 

procesů. Pit – FM je zaloţený na propojení CAD dokumentů s informační databází. Dalším 

rysem je vícejazyčnost, současně můţe pracovat více uţivatelů v různých jazycích.      [10]                                      
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Přínosy pro uţivatele pit-FM: 

 zlepšení a zvýšení informovanosti o objektech a vybavení, 

 správa objektu a jeho vybavení po celou dobu ţivotnosti, 

 sníţení finančních nákladů na správu objektu, 

 zefektivnění rozhodování o vyuţití objektu, 

 efektivní a profesionální správa termínů, 

 zhodnocení technického vybavení,  

 správa interní dokumentace a dodrţení postupů ISO 9000, 

 schopnost obsluhy více mandantů ve stejné databázi, 

 přístup do databanky z různých počítačů, 

 komunikace s pit – CAD (s výkresovou dokumentací), 

 objektová orientace, volně přizpůsobitelná architektura. 

Hlavní úkoly řešené v pit-FM: 

 strategické plánování prostor, zařízení a vybavení, 

 architektura, projektování, inţenýring, 

 výstavba, rekonstrukce a stěhování, 

 plánování a řízení úkonů a postupů, 

 provoz, údrţba a správa budov a zařízení, 

 monitorování energií a médií, 

 nájem, pronájem a správa nemovitostí, 

 volba nábytku, zařízení a externích sluţeb, 

 zabezpečení ochrany při uţívání objektu, 

 dozor nad obchodními sluţbami (doprava, úklid, stravování), 

 telekomunikace, počítačové sítě.                                                                           [10] 

                                                                                                                              



 

 

27 

 

7.  Pasportizace sociálního objektu v Rožnově pod Radhoštěm 

Praktická část bakalářské práce je věnována pasportizaci sociálního objektu v Roţnově pod 

Radhoštěm. Dle zadání a poţadavků investičního technika byl vypracován prostorový, 

stavební a technický pasport budovy. Tento objekt je majetkem Neziskové organizace 

Sociální sluţby Vsetín a nachází se v katastrálním území Roţnov pod Radhoštěm, v ulici 

Julia Fučíka. V práci je proveden pouze pasport na objekt A, kde byly v lednu tohoto roku 

dokončeny rekonstrukční práce; objekt B bude z finančních důvodů rekonstruován 

v nejbliţších 5 letech.  

Provedené rekonstrukce na objektu A: 

 2006 Rekonstrukce technického zařízení budovy (kanalizace, plynoinstalace,                            

elektroinstalace),  

 2007 Zateplení obvodového pláště, 

 2009 Rekonstrukce tepelného hospodářství, 

 2010 Stavební úpravy hygienických jader. 

 

Obr.č. 6 – Schéma komplexu doma pro seniory 

Zdroj: autor 

A… ubytovací zařízení se zdravotním zázemím, pasportizovaný objekt 

B… ubytovací zařízení 

C… jídelna a příprava pokrmů 
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C1.. hlavní budova – bufet a vedení domovu pro seniory 

D… trakt propojující všechny části komplexu  

7.1 Architektonické a stavebně technické řešení objektu 

Objekt A se nachází v k. ú. Roţnov pod Radhoštěm 742937, okres Vsetín, na stavebních 

pozemcích p. č. 1543/12, 1551/5, 1552/1, 1565/2, 1965, 3767 a byl realizován v roce 1975. 

Listy vlastnictví jsou uvedeny v příloze č. 3. Objekt, který zajišťuje ubytování seniorů, je 

řešen jako samostatně stojící objekt propojený s ostatními objekty spojovacím traktem D. 

Dům je čtyřpodlaţní.  

Budova je rozdělená do dvou traktů, uprostřed je veden hlavní komunikační 

prostor. Po stranách jsou umístěny bytové jednotky pro seniory. Ke kaţdému pokoji náleţí 

lodţie. V prvním nadzemním podlaţí se nachází zdravotní zázemí pro seniory, převáţně 

sesterny, prostory rehabilitace, zubní a lékařská ordinace. Dalšími místnostmi jsou sklady, 

prádelna a šatna zaměstnanců. V ostatních nadzemních podlaţích se nachází bytové 

jednotky pro seniory, pouze v 2.NP a 4.NP je vytvořeno další zázemí pro ošetřující sestry. 

V objektu A je celkem 50 bytových jednotek. 

Vnější nosné a vnitřní svislé konstrukce jsou provedeny ze ţelezobetonových 

panelů. Obvodové zdivo je zatepleno polystyrénem o tloušťce 80 mm. Veškeré zdivo je 

omítnuto hladkou omítkou. Objekt je zakončen sedlovou střechou. Tato střecha byla 

vybudována na původní ploché střeše. Střešní krytina byla provedena z asfaltového 

šindele, červené barvy. Všechna okna jsou plastová, dveře do bytových jednotek jsou 

protipoţární a ostatní dveře jsou dřevěné. Z důvodů snadné údrţby jsou všechny podlahové 

krytiny z PVC. 

7.2 Provedení pasportizace zadaného sociálního objektu  

Prvotním úkonem bylo kontaktovat pracovníka Neziskové organizace Sociální sluţby 

Vsetín, která zadaný komplex spravuje. Při první návštěvě byly stanoveny parametry 

pasportizačního procesu (objekt, druhy pasportů a obsah výstupních dat). Nakonec bylo ze 

strany zástupce vlastníka objektu rozhodnuto, ţe se provede pasport na ubytovacím objektu 

A, jelikoţ budova B projde v následujících letech rekonstrukcí zahrnující změnu 
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prostorových dispozic. Samozřejmostí byla fyzická prohlídka objektu a provedení 

fotodokumentace důleţitých částí. 

 Zadaný objekt A právě procházel rekonstrukcí všech bytových jader, a díky tomu 

byla k dispozici aktuální výkresová dokumentace v digitální podobě. Před samotnou 

pasportizací bylo ještě nutné výkresy upravit, pro propojení databázové části softwaru pit - 

FM s grafickou částí pit – CAD.  

Z důvodů neexistující jednotné metodiky kódování ploch místností objektu byla 

nutná opětovná návštěva objektu. Nastaly problémy při projednávání návrhu metodiky 

kódování ploch místností: vedení sociálního objektu mělo jiné poţadavky na značení ploch 

neţ investiční technik ing. Metz, který spravuje veškerý majetek. Vedení poţadovalo pro 

kaţdý druh vyuţití plochy vlastní typ kódu. Po konzultaci s vedoucím bakalářské práce, 

bylo navrţeno značení ploch, které původně navrhoval ing. Metz a následně jej přijal za 

své. 

Příklad navrţeného značení místností: 

A.2NP.07-03 

Kde: 

A … označení objektu 

2NP… druhé nadzemní podlaţí 

07 … značení plochy vůči danému podlaţí 

03 … označení plochy vůči bytové jednotce (pokoj klienta) 

Po této etapě byla započata samotná práce se softwarem pit – FM a pit -CAD 

7.2.1 Popis prací v softwaru pit – FM 

Pro práci a zadávání dat vztahujících se k pasportizovanému objektu je nutné nejprve 

vytvořit nového mandanta. Tento krok dává moţnost pracovat jen v oblasti dat pro daný 

objekt. Tato data jsou k dispozici pouze uţivatelům s příslušným přístupovým právem. 
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Obr. č. 7 – Ukázka pracovního prostředí softwaru pit – FM 

Zdroj: autor 

Před vytvořením nového objektu bylo nutné zvolit úroveň kontextového stromu, ve kterém 

se příslušná třída zobrazuje. Dalším krokem bylo přiřadit k novému objektu určující 

atributy.  

Ukázka vloţených atributů: 

 název objektu, 

 lokalita (obec, ulice, PSČ), 

 vlastník, 

 hlavní vyuţití, 

 pozemky, 

 rok výstavby, 

 rozměry (délka, šířka, výška), 

 zastavěná plocha, 

 počet podlaţí, 

 stav (rekonstruován). 

Nástrojový panel 
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Následným krokem bylo zaloţení nových podlaţí, a k nim všech místností. Postup při 

vytvoření podlaţí byl stejný jako při zadání nového objektu. Jen před započetím tvorby 

místností byly vytvořeny bytové jednotky v úrovni kontextového stromu ,,nájemní 

jednotky“, aby bylo moţné následně přiřadit místnosti k bytovým jednotkám. To poskytuje 

větší přehlednost a umoţňuje rychlejší práci s daty (filtrování dat). V objektu je celkem 50 

bytových jednotek. Kaţdá taková jednotka obsahuje společnou chodbu, hygienické 

zařízení, dva pokoje a ke kaţdému pokoji náleţí lodţie. 

Pro tvorbu nových místností byla pouţita jiná metoda neţ v předchozích případech, 

protoţe bylo nutné vloţit velký počet místností se stejnými parametry. Nejprve byly 

provedeny dvě místnosti původním způsobem a k nim přiřazeny všechny poţadované 

údaje. Dalším krokem bylo vyuţití funkce export dat v záloţce funkce, to znamená, ţe se 

zadaná data obou místností převedly do tabulkového rozhraní softwaru Microsoft Excel. V 

průběhu exportu těchto dat museli být atributy uloţeny s přiřazením prvků k jednotlivým 

poloţkám, udávající parametry, podle kterých se řídí export místností. V programu Excel 

bylo pomocí kopírování buněk vytvořeno všech 346 místností, a k nim přiřazeny popisné 

údaje. Import takto vytvořeného pasportu místností byl proveden přes funkci import dat ze 

souboru. Byl vybrán poţadovaný soubor, přiřazen předdefinovaný klíč a následně určena 

třída, do které mají být data přiřazena. 

Všechna podlaţí a místnosti objektu bylo nutné propojit s grafickými daty 

(výkresovou dokumentací) pomocí softwaru pit – CAD. Nejprve byl spuštěn program pit – 

CAD a poţadovaný propojovaný výkres. V záloţce FM bylo nutné zvolit příkaz „vytvořit 

propojení s pit – FM“. Dalším úkonem bylo označení podlaţí a místností pomocí příkazu 

„podlaţí a místnost“ v záloţce „stavební konstrukce“. Většina podlaţí a místností byla 

označena obdélníkem, a členitější místnosti pomocí polygonu. V pit – FM bylo důleţité 

takto označené plochy přiřadit. Pro propojení výkresu se v záloţce CAD daného podlaţí 

vytvoří nový objekt typu CAD a nový objekt typu CAD – výkres. Pro připojení místnosti 

je nutné vytvořit nový objekt typu CAD – místnost. Všechny místnosti musí být takto 

propojeny. 
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Obr. č. 8 - Ukázka propojeného podlaží 

Dle zadání bakalářské práce bylo ještě nezbytné vytvořit databázi stavebních 

konstrukcí (okna, dveře, stěny, podlahy), a inventáře pro jednu zvolenou místnost. 

Pro publikaci všech poţadovaných dat je moţné pouţít příkaz „reporty“. Tímto 

příkazem byla vygenerována celá databáze do prezentovatelné formy a připravena k tisku, 

viz Příloha číslo 3. 

7.3 Využití provedené pasportizace 

Pasportizace bude slouţit pro vedení správy majetku a provozu budov.  Po naplnění 

databáze všemi poţadovanými daty bude především moţné: 

 sledovat a řídit údrţbu, kontrolu objektu a revize technických zařízení 

 spravovat vybavení objektu 

 plánovat opravy a rekonstrukce 

Teprve při uţití databáze v praxi se prokáţe, zda byli poznatky aplikované při vypracování 

pasportu správné. 

 

Propojení výkresu 

Propojení podlaţí 
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8. Závěr 

Úkolem bakalářské byla rekapitulace teoretických východisek, vztahujících se k 

problematice pasportizace, shrnutí aktuálního stavu v oblasti softwarové podpory facility 

managementu, a následná aplikace teoretických poznatků na zadaný objekt, včetně 

vytvoření pasportu tohoto objektu. 

 V teoretické části bakalářské práce byly představeny způsoby a metody vyuţití 

pasportizačních dat pro efektivní správu budov a zajištění jejího provozu za pomoci 

softwarové podpory v oblasti facility managementu. Hlavní kapitoly pasportizace a pasport 

budov pojednávají o jeho vyuţití, přínosech, výstupech a způsobech provedení. 

 V praktické části byl vytvořen prostorový, stavební a technický pasport objektu 

domova pro seniory v Roţnově pod Radhoštěm. Při zpracování pasportu byly vyuţity 

především teoretické poznatky, týkající se metodiky kódování vnějších, vnitřních ploch a 

konstrukčních prvků objektu. Konečný návrh jednotného značení ploch a vybavení objektu 

vycházel z kódu AKS. Prostorový pasport byl zpracován na okolní pozemky a celý  objekt 

A. Stavební a technický pasport byly provedeny pouze na vybranou místnost  ozn. 

A.2NP.07-03. Významnými podklady pro zpracování databáze byly poznatky z teoretické 

kapitoly věnované softwarové podpoře FM. Pasportizace byla vytvořena v prostředí 

softwarové podpory FM v programu pit – FM a pit – CAD. Vytvořený pasport by měl 

slouţit pro evidenci majetku, sledování procesů úklidu, údrţby a následné plánování 

rekonstrukcí, které prodlouţí ţivotnost stavby. Aţ v průběhu času se ukáţe, zda 

předpoklady při navrhování řešení byly správné a zpracovaná databáze bude správně 

slouţit svému účelu. Všechny poţadované body a cíle bakalářské práce byly splněny. 
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