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1.  Úvod 

Obsahem této bakalářské práce je přiblíţení problematiky pasportizace budovy, značení 

obecných typů ploch a softwarové podpory FM, která v dnešní době k tématu 

neodmyslitelně patří. 

 

Rozdělení bakalářské práce bude na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

je rozebrána pasportizace, zahrnut její vývoj, účel, rozdělení a výstupy pasportizace. 

Následující kapitola je věnována obecně softwarové podpoře, dále jsou zde krátce 

rozepsány společnosti nabízející tuto SW podporu. Závěr této kapitoly patří programu pit-

FM, ve kterém jsou detailněji popsány jeho moţnosti, rozsah působení a výhody. Kapitola 

metodika kódování místností a ploch je zaměřená na jednoznačné značení těchto ploch a je 

zde uveden příklad takového to kódování.  

 

Při zpracování praktické části jsou vyuţity poznatky z části teoretické, konkrétní 

údaje poskytnuté Fakultou stavební, VŠB - TU Ostrava a vlastní pořízené data pro 

vyhotovení pasportizace budovy H Fakulty stavební. Zvolená budova bude následně 

detailněji popsána. Pomocí grafických a softwarových nástrojů bude zpracován prostorový, 

stavební, technologický a personální pasport. 
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2. Pasportizace 

Pasportizace je proces vedoucí k získání komplexního souboru aktuálních informací o 

stavebnětechnickém stavu určitého objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí přes 

přípojky inţenýrských sítí a instalace aţ po vybavení a zařízení objektu. Tyto ucelené 

informace dovolují správci efektivní spravování daného objektu a plánování nákladů na 

jeho údrţbu a obnovu. Pasportizace se dělá individuálně dle přání zákazníka a rozsah je dle 

daného objektu a vyplývá z předpokládaného vyuţití získaných podkladů. [2,9] 

 

2.1 Historie pasportizace    

Vláda ČSR v roce 1970 zavedla usnesením č. 136, o opatřeních k postupnému sníţení 

počtu demolic spojených s novou investiční výstavbou pravidelné sledování pasportizace 

bytového majetku. Povinná pasportizace pro podniky bytového hospodářství se zavedla 

z důvodu, aby se sledovalo sníţení vynakládaných finančních prostředků na opravy 

bytového fondu. Pro potřeby tohoto plánu byla v roce 1971 vydána Metodika pro vedení a 

zpracování pasportů domů a bytů, které by měly být modernizovány a pravidla výběru bytů 

a domů k likvidaci. Doufalo se, ţe výsledky pasportizace by napomohly k plánování oprav, 

modernizace a demolic domů a bytů a také jako podklad k určení mnoţství materiálu, 

zařizovacích předmětů a zajištění potřebných stavebních kapacit. [2] 

  

Za dobu, po kterou se pasportizace zpracovává, prošla jistým vývojem, co se týká 

rozsahu monitorovaných prvků na jednotlivých druzích pasportů. Hlavním podkladem pro 

určení potřeby oprav domů a bytů byly technické údaje uvedené v tiskopisech Pasport 

domu, Pasport bytu a Pasport nebytového prostoru. [2,6] 

 

2.2 Účel pasportizace 

Účelem pasportizace je tedy pokud moţno věrně a jednoznačně popsat stav stavebního 

objektu, který by mohl být zasaţen vlivy stavby. Ze správy nemovitostí vyplývá pro 

většinu správců, nezbytnost neustálé péče o svěřený majetek. Dobrý správce nemovitostí 

usiluje o co nejefektivnější vyuţívání svěřeného majetku a dlouhodobě usiluje o 

zkvalitnění jeho technického zařízení a vybavení. Všechny tyto procesy vyţadují 

důkladnou evidenci. Nástrojem, který sleduje zajištění maximální efektivnosti a 
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hospodárnosti při vynakládání prostředků na údrţbu a opravy, je pasportizace. Pasportizace 

objektů je základem poznání jejich stavebně - technického stavu. Kdyţ je pasportizace 

dobře pouţívaná, vede k hospodárnému a efektivnímu provozu a správě tohoto majetku. 

Většina správců majetku tedy můţe z pasportizace získat potřebné informace, jako jsou 

například nutnost oprav, kolik toho bylo zanedbáno v minulých letech, efektivní potřebu 

oprav dle jednotlivých konstrukčních prvků, zhodnocení majetku při rozhodování o jeho 

rekonstrukci, modernizaci, demolici. [2,6] 

 

2.2.1 Způsob vedení pasportů 

Správce majetku má dnes na výběr ze dvou moţností. Můţe se rozhodnou, zda pouţije 

základní doklady a ruční aktualizaci údajů (většinou u budov menšího rozsahu) nebo zda 

vyuţije softwarovou podporu k zpracování. Právní úprava neukládá správci majetku 

evidovat jednotlivé druhy pasportů. Je to jenom jedna z variant, jak opatřit komplexní 

soubor ověřených informací o stavebně-technickém stavu majetku. [2,6] 

 

2.2.2 Důvod obstarání pasportů 

Důvodem obstarávání pasportů je potřeba aktuální evidence. Provedení pasportizace je jiţ 

dnes v některých případech povinností, stavební zákon v ČR jiţ pojem pasportizace 

obsahuje a v okolních státech je jiţ pasportizace běţnou součástí zákonů v mnoha oborech. 

V současné době je v ČR nejčastěji pasportizace vyuţívána při pasportizaci hospodářských 

zvířat, kde je pasport povinný. [9] 

 

2.3 Obsah pasportizace objektů 

 Stará projektová dokumentace, nebo geodetické zaměření objektu 

 Důkladná a hlavně aktuální fotodokumentace objektu 

 Digitální videozáznam objektu 

 V tabulce uvedené nutné výměry jednotlivých konstrukcí objektu 

 Teoretická část: 

1. přesný popis jednotlivých instalací, stavebně – technologické řešení 

2. přesné rozměry jednotlivých místností s údaji o technickém vybavení 

3. celkové zhodnocení současného stavu objektu 

4. vytvoření efektivního průběhu při údrţbě a rekonstrukci v celém ţivotním cyklu      [4,8] 



4 

2.4 Pasport 

Výstupem pasportizačního procesu je pasport. Jedná-li se například o pasportizaci budovy 

nebo pozemku, pak je tento výstup nazýván pasport objektu, v případě hospodářských 

zvířat jde o pasport hospodářského zvířete, u pasportizace zeleně jde o pasport zeleně, u 

pasportizace dopravního značení jde o pasport dopravního značení. [9] 

 

2.5 Druhy pasportů: 

Pasport se při správě nemovitostí dělí na tyto čtyři základní druhy: 

 

 

Obr. č.1 - Druhy pasportů 

2.5.1 Pasport objektů 

Tento pasport je základní evidencí o opravdovém aktuálním stavebně-technickém stavu 

objektu. Je na kaţdém zákazníkovi, jak podrobný souhrn informací o stavebně-technickém 

stavu objektu chce mít. Je také na něm jestli bude vyuţívat klasický formulář, nebo vyuţije 

vhodný software pro správu budovy. Pasport objektu má tyto 4 části: 

 Základní údaje o budově 

 Pouţité konstrukční prvky 

 Zdravotně technická instalace 

 Vybavení a zařízení objektu 

[2,4,8] 

Pasport 

Objektů 

Místností 

 

Technického zařízení 

 

Technologického zařízení 

 

Obr. č. 1 – Druhy pasportů, zdroj: autor 
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2.5.2 Pasport místností 

Tento pasport obsahuje 3 základní části: 

 Záhlaví (poloha místnosti v objektu, podlaţí, vyuţití místnosti) 

 Základní údaje (plocha a rozměry, světlá výška, způsob vytápění, další zařízení) 

 Zařízení a vybavení místnosti (úpravy povrchu, podlahy, prvky vodoinstalace a 

kanalizace) 

[2,4,8] 

 

2.5.3 Pasport technického zařízení 

Slouţí k popisu majetku z technicky evidenčního hlediska aţ do úrovně jednotlivých 

místností. U kaţdého zařízení jsou evidovány základní údaje o vlastním zařízení, výrobci, 

servisu, záruce, apod. Technická zařízení jsou rozdělena na kategorie: 

 technologické zařízení 

 informační technologie 

 slaboproudé systémy 

 dopravní prostředky 

 inventář 

 zdravotnická technika 

[2,4,8] 

 

2.5.4 Pasport technologického zařízení 

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. Tu stanoví vyhláška ČUBP č. 48/82 Sb. „Základní poţadavky k 

zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“. Technologický pasport tak lze rozdělit 

na základní a rozšířený a to zejména s ohledem na výše uvedené potřeby, ale i další 

potřeby uţivatele po stránce informačních zdrojů. [2] 
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2.6 Typy pasportů 

Pasport se při správě nemovitostí dělí na tyto čtyři základní typy: 

              

 

2.6.1 Prostorový pasport 

Prostorový pasport představuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních 

plochách a stavebních objektech. Přesné určení údajů a informací je nezbytným 

předpokladem pro řádné provozování a vyuţívání většiny informačních systémů. Tato 

identifikace je dána vyhláškou č. 448/1993 – odst. 2.1.  „Standardem státního informačního 

sytému k územní identifikaci“, který byl schválen usnesením vlády ČR 19. srpna 1993. 

Tento standard tvoří jednotnou prostorovou identifikaci v informačních systémech, 

zejména pak vymezuje Soustavu standardních prvků prostorové identifikace. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy pasportů 

Prostorový pasport 

Stavební pasport 

 

Technologický pasport 

 

Personální pasport 

 
Obr. č. 2 - Typy pasportů, zdroj: autor 
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Tab. č. 1 - Skladba dat prostorového pasportu [3] 

Skladba dat Atributy 

Územní klasifikace Kód CZ-NUTS5 

Část obce – městská část Název obce – části obce 

Adresní místo Ulice  

 Číslo popisné 

 Číslo evidenční 

Parcela Parcelní číslo 

 List vlastnictví 

Katastrální území Název KÚ 

 Číslo KÚ 

2.6.2 Stavební pasport 

Tento pasport obsahuje podrobný popis budovy a jejího vnitřního členění a popis 

jednotlivých ploch. Stavby a místnosti jsou určeny a vymezeny stavebními konstrukcemi 

otvory ve stavebních konstrukcích, výplněmi otvorů.  

 

Členění stavebního pasportu: 

 Popisné údaje 

1. Počet podlaţí 

2. Uţitková plocha 

3. Zastavěná plocha 

4. Obestavěný prostor 

5. Vstupy 

6. Materiální provedení budovy 

 Konstrukční prvky 

1. Výtahy 

2. Střecha (typ střechy, materiál střechy, provedení střechy) 

3. Okna (typ oken, počet, plocha oken, počet střešních oken) 

4. Napojení na inţenýrské sítě (ANO/NE, popis) 

 Tepelně technické parametry budovy 

1. Vstupy paliv a energie (zdroj, mnoţství tepla, topné medium) 

2. Průměrná energetická účinnost zdroje 
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3. Páteřní a hlavní rozvody 

4. Významné spotřebiče 

[2] 

  

Tab. č. 2 - Skladba dat stavebního pasportu [3] 

Skladba dat Atributy Číselník 

Popisné údaje budovy Typ budovy Číselník typů 

 Vyuţití budovy Číselník 

 Poloha domu Číselník 

 Druh stavby Číselník 

   

Rozměry domu Délka Jednotka m 

 Šířka Jednotka m 

 Výška Jednotka m 

 Vnější objem pláště Jednotka m2 

 Počet podlaţí Jednotka ks 

 Z toho podzemních Jednotka ks 

 Uţitková plocha Jednotka m2 

 Zastavěná plocha Jednotka m2 

 Obestavěný prostor Jednotka m2 

 

2.6.3 Technologický pasport 

Technologický pasport vychází ze stavebního, který obsahuje podrobný popis vnitřních 

technologií budovy a zařízení. Vzhledem k mnoţství jednotlivých technologických prvků 

má pasport smysl především tam, kde je nutno dbát na maximální bezpečnost budovy. Tu 

stanoví vyhláška ČUBP č. 48/82 Sb. „Základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení“ ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. Rozdělení technologického 

pasportu na základní a četný a to hlavně s ohledem na výše uvedené potřeby, ale i další 

potřeby uţivatele po stránce informačních zdrojů. [2] 
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Tab. č. 3 - Skladba dat technologického pasportu [3] 

Technika Popis 

Technické zařízení Topení (zdroj tepla, otopná tělesa, ventily, rozvody) 

 Elektrika (rozvody, spotřebiče, zásuvky, osvětlení) 

 Kanalizace (přípojka, rozvody, klozety) 

 Vodoinstalace (rozvody, armatury, vana) 

 Plynofikace (přípojka, spotřebiče) 

 Teplá voda (ohřev TUV, rozvody) 

  

Vzduchotechnika Vzduchotechnické jednotky 

 Klimatizační jednotky 

  

Systémy Poţární (hasicí přístroje, elektronický poţární systém, snímače) 

 Zabezpečovací (elektronický zabezpečovací systém, senzory, čidla) 

 Elektronické (počítačová síť, servery) 

 

 

 

 

Obr. č. 3 - Schéma elektroinstalace [3] 
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Obr. č. 4 - Schéma vodoinstalace [3] 

 

 

2.6.4 Personální pasport 

Personální pasport poskytuje podrobné informace o umístění a pohybu zaměstnanců 

v budově, informuje o výkonu jejich činnosti, o přesunech na jednotlivá pracoviště. Dále 

také obsahuje osobní číslo kaţdého pracovníka a jeho telefon. [2,4] 

 

Tab. č. 4 – Skladba dat personálního pasportu [3] 

Skladba dat Atributy 

Číslo pracovníka Osobní číslo 

Vlastní údaje Jméno 

 Příjmení 

 Pohlaví 

 Rodné číslo 

Adresa Ulice 

 Bydliště 

 PSČ 

Zaměstnání Pracoviště 

Kontakt Mobil/Telefon 

 Email 
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2.7 Využití pasportizace v FM 

Pasportizace, která leţí správci majetku ve stole v zásuvce je k ničemu. Je tedy zbytečné 

nechávat si vyhotovit pasportizaci a vynakládat finanční prostředky pokud není vyuţívána. 

Taktéţ je zbytečné nechávat si vyhotovit pasportizaci, která obsahuje zbytečné parametry. 

Je tedy nutné přesně definovat parametry, které mají být v pasportizaci zahrnuty a se 

kterými se bude následně pracovat. 

 

Kompletní a aktuální pasportizace pokud je správně vyuţívaná pomáhá sniţovat 

náklady po celou dobu ţivotního cyklu stavby. Sniţuje náklady na opravy a rekonstrukce, 

můţe slouţit jako podklad pro přehled o objektech a jejich vyuţití, zajišťuje efektivnější 

dohled a spáru majetku, zvyšuje efektivitu a produktivitu práce zaměstnanců, umoţňuje a 

usnadňuje tvorbu strategických rozhodnutí díky centrálnímu sdílení dat ve společnosti a 

moţnosti jejich vyuţívání.  

 

Pasportizace je přínosná pro všechny účastníky projektu výstavby, tzn. pro 

zhotovitele nové stavby, investora nové výstavby i majitele stávajících objektů. Kvalitně 

zpracovaný pasport pomáhá předcházet sporům mezi uvedenými účastníky a zároveň 

nalézat efektivní řešení případných problémů. Klient má po vypracování pasportu 

k dispozici jednoznačný doklad o stavu objektu (stavby či sousedních budov) před 

započetím stavební činnosti. Tento dokument můţe slouţit jako podklad pro jednání s 

pojišťovnou nebo pro případ soudních sporů. [14] 
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3. Softwarová podpora 

Facility Management jako celek můţe být efektivní jen tehdy, jsou-li maximálně 

optimalizovány a integrovány všechny činnosti v organizaci, nemovitost je plně vyuţita a 

zaměstnanci dosahují vysoké produktivity práce. Čím je organizace větší, tím je dosaţení 

tohoto cíle sloţitější, z toho důvodů zavádíme ve firmách specializovaný CAFM software, 

jenţ znázorňuje kvalitní a efektivní nástroj pro správu výše zmíněných procesů facility 

managementu. [10] 

 

CAFM nám přináší přehlednou formou informace o: 

 objektech, jejich velikosti, vyuţitelnosti, obsazenosti 

 vybavení a zařízení, jeho vyuţívání, technickém stavu 

 vlastních dokumentech (plány, projektové dokumentace, směrnicích a materiálech) 

 zakázkách, zákaznících, obchodních partnerech, subdodavatelích 

 právech a přístupech do objektu 

 interních úkolech, termínech 

 dalších podrobných informacích (klíčovém hospodářství, autoparku a dalších) 

[10] 

 

Nashromáţděná data se pomocí CAFM softwaru ukládají v podobě, která je pro zákazníka 

nejvýhodnější, z důvodů, aby je bylo moţno rychle a efektivně aktualizovat, upravovat, 

pomocí různých filtrů filtrovat, porovnávat, analyzovat, doplňovat fotografickým či 

grafickým materiálem (například propojit s CAD nebo GIS systémem), jednoduše řečeno s 

nimi přehledně pracovat a umět je efektivně využívat. 

 

 Velká část firem má k dispozici větší či menší část výše zmíněných informací. Klíč 

k úspěšnému Facility Managementu je ve správném integrování a přizpůsobení specifikům 

zákazníka a jeho očekáváním od CAFM systému. Při jeho správném nastavení přináší 

CAFM softwarové řešení zejména tyto hlavní výhody: 

 prodlouţení ţivotnosti objektového vybavení a zařízení, souhrnnou správu oprav, 

 kontrol, revizí 

 sníţení nákladů na správu objektů maximálním vyuţitím jejich kapacity, 

obsazenosti, zatíţení 
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 propojení s jinými informačními systémy ve společnosti (DMS, CAD, GIS 

systémem) 

 usnadnění finančního plánování, budoucích nákladů na jednotlivé objekty a jejich 

části 

 řízení termínů, prováděných činností, úkolů a jejich přidělování 

 správa a údrţba inţenýrských sítí a zdravotechniky 

 poskytování pohotovosti a havarijní sluţby 

 dálkový monitoring prvků inteligentních budov s napojením na centrální dispečink 

 a spoustu jiných výhod 

 

Obr. č. 5 - Dispečink CAFM  – pracovní prostředí dispečera, zdroj: www.cad.cz 

 

Při propojení CAD dokumentů s databází FM se automaticky zaloţí základní data 

pasportizace objektu. U vyspělejšího systému FM se vytváří inteligentní propojení 

databáze FM a CAD. FM manaţer tak můţe vyuţívat informace k různým účelům, např.: 

 vyhledávání objektů, které mají být opraveny 

 zadání kriterií výběru ploch dle potřebných hledisek a jejich vyznačení (vybarvení) 

v CAD dokumentu 
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 přenos dat z databáze do výkresu s jejich současnou vizualizací – např. volné a 

obsazené plochy, plochy dle velikosti ploch, dle vyuţití, hospodářských středisek 

atd. 

[10] 

 

Obr. č. 6 – Ukázka prostředí ARCHIBUS,  zdroj: www.cad.cz 

 

3.1 Společnosti nabízející SW podporu pro FM 

Facility management je systém pro podpůrné činnosti. Měl by být připraven vstřebávat a 

vést všechny data, jeţ jsou společností pouţívána. Doba, po kterou je objekt uţíván je 

zatím nejméně monitorované období ţivotního cyklu stavby a tím pádem i nejméně 

podporováno IT systémy. Přičemţ firem, které nabízejí SW systémy je celkem dost.  
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Obr. č. 7 – Propojení CAFM systému s ostatními činnostmi, zdroj: www.cad.cz 

 

 Špičkou mezi těmito systémy jsou tzv. CAFM systémy, které propojují staré známé 

CAD prostředí (půdorysy a řezy objektů) s kvalitní informační databází (evidenční i 

procesní). Většina těchto nástrojů je propojena na informační systémy (EPR) uţivatele, 

správce nebo majitele. EPR je základní informační systém společnosti, který je uţíván 

k řízení hlavních činností podniku (obchodu, výroby, logistiky, marketingu atd.) 

 

 Data jsou základním prvkem všech SW produktů. Jsou tři základní kategorie dat 

z pohledu CAFM uţivatelů: 

1. Data primární (popisná) – pasporty a evidence majetku 

2. Data provozní (časové plánování, náklady, spotřeby) – oblast údrţby, nájmů, energii 

3. Doplňující data 

[1] 

 

3.1.1 Vybrané softwarové firmy 

ARCHIBUS 

Je mezinárodně působící společnost se sídlem v Bostonu, USA. Tento světový gigant jiţ 

více neţ 25 let vyvíjí a nabízí produkt pod stejným jménem. ARCHIBUS je dostupný ve 

více neţ 130 zemích světa a ve více neţ dvaceti různých jazykových variantách. NA 
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Slovensku a v České republice je ARCHIBUS – tento „Mercedes v ceně Škodovky“ mezi 

systémy pro Facility Management a správu infrastruktury – přítomen od roku 2002, 

prostřednictvím společnosti IKA DATA spol. s r.o. 

 

Při neustálém vývoji toho softwaru a jednotlivých produktových vylepšení, 

loajálními, spokojenými uţivateli zůstává ARCHIBUS číslem 1 v oblasti managementu 

nemovitostí, infrastruktury a FM na světě. Přednosti a výhody tohoto systému: 

 klasická podpora průmyslových standardů (AutoCAD, ESRI, ORACLE, SYBASE) 

 nástroje umoţňující provádění změn v grafické části a jejich automatické přepsání 

do databázových poloţek a nástroje pro pouţití grafiky ve výstupech 

 snadné individuální přizpůsobení potřebám kaţdého zákazníka 

 je zde moţnost vlastního vývojového prostředí 

 moţnost propojení s ostatními představiteli IS 

 komplexnost a modularita produktu (pokrývá automatizací všechny FM procesy) 

[11] 

 

ASP a.s. 

ASP se soustřeďuje na softwarový vývoj a  nabízí celou škálu sluţeb pro implementaci a 

vlastní provoz facility management systému pro uţivatele v České republice a na 

Slovensku. Tyto produkty a sluţby většinou vyuţívají pro management svých podpůrných 

procesů  podnikatelské subjekty nebo instituce. Dále pak firmy nabízející FM sluţby 

(správa budov, energetický management, správa a poskytování dopravního vozového 

parku) a firmy provádějící realitní nebo developerskou činnost.  

 

GTFACILITY - informační systém pro facility management představuje masivní 

softwarový nástroj pro implementaci moderního facility managementu jako samostatné 

řešení integrované do ERP a do souvisejících systémů IT infrastruktury společnosti. 

Centrum systému tvoří moduly pro jedinečnou identifikaci/přiřazení a vlastní řízení  všech 

facility management procesů společnosti – CMMS (Computer Maintenance Management 

Systems) moduly. Řešení finančního plánování a optimalizaci FM procesů zajišťují CPMS 

(Capital Planning and Management Solution)  moduly. A jsou zde samozřejmě i CAFM 

moduly umoţňující propojení s CAD dokumenty a řešení prostorových FM procesů. [12] 
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TESCO SW a.s. 

Informační systém FaMa+ je nová řada modulárního facility management systému 

(CAFM software), který v sobě zahrnuje všechny procesy evidence, provozu, správy 

a údrţby movitého majetku i nemovitostí. Zajišťuje kvalitní evidenci a pasportizaci 

majetku a jeho efektivní správu a údrţbu. 

 

 Facility management software FaMa+ je software modulární. Kaţdý jednotlivý 

modul je moţno kombinovat tak, aby kaţdá společnost získala CAFM software pouze pro 

ty procesy, které chce prostřednictvím systému řídit a mít nad nimi kontrolu. Řešení tak 

můţe být sloţeno jen z modulů bezprostředně souvisejících se správou majetku (např. 

Pasport či Operativní evidence), nebo můţe obsahovat větší objem modulů pro řízení 

všech podpůrných procesů společnosti (např. řízení externích vztahů, ţádankový 

systém (helpdesk), vozový park atd.). 

 

Správce bude mít díky informačnímu systému FaMa+: 

 komplexní evidenci majetku 

 kontrolu nad řízením údrţbových prací 

 snadné zadávání poţadavků na sluţby 

 evidenci pronajatých místností, zařízení či ploch 

 přehled o skutečných odběrech energií 

 informace o vyuţívání vozového parku 

 atd. 

 

Manaţer zavedením informačního systému FaMa+ dosáhne: 

 vyšší efektivity práce 

 úspory nákladů 

 zvýšení konkurenceschopnosti na trhu 

[13] 

 

V následující tabulce byly porovnány vybrané softwarové firmy nabízející komplexní 

moduly obor Facility Managementu. Zde je vybráno celkem 9 firem poskytující software 

pro FM. Tyto firmy jsou dále rozčleněny podle objemu poskytujících modulů potřebných 

http://www.tescosw.cz/cz/produktove-popisy/moduly-fama-1/pasport-1/art_2828/pasport.aspx
http://www.tescosw.cz/cz/produktove-popisy/moduly-fama-1/operativni-evidence-dhm/art_4359/operativni-evidence-dhm.aspx
http://www.tescosw.cz/cz/produktove-popisy/moduly-fama-1/rizeni-externich-vztahu-1/art_2830/rizeni-externich-vztahu.aspx
http://www.tescosw.cz/cz/produktove-popisy/moduly-fama-1/zadankovy-system-1/art_2841/zadankovy-system-helpdesk.aspx
http://www.tescosw.cz/cz/produktove-popisy/moduly-fama-1/zadankovy-system-1/art_2841/zadankovy-system-helpdesk.aspx
http://www.tescosw.cz/cz/produktove-popisy/moduly-fama-1/vozovy-park-1/art_2839/vozovy-park.aspx
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pro správu majetku. Jednalo se celkem o 25 vybraných modulů běţně nabízených v oblasti 

FM. Těchto 25 modulů v daném případě zastupuje 100%. [1] 

 

Tab. č. 5 – Procentuální vyhodnocení poskytovaných modulů v oblasti FM [1] 

 SW společnosti činné ve FM počet modulů % modulů 

1 Alstanet s.r.o. 21 84,00 

2 ASP a.s. 25 100,00 

3 Berit a.s. 13 52,00 

4 Cegra, spol. s r.o. 13 52,00 

5 HSI, spol. s r.o. 18 72,00 

6 IKA DATA, spol. s r.o. 15 60,00 

7 PIT software s.r.o. 19 76,00 

8 Tesco SW a.s. 20 80,00 

9 XANADU s.r.o.  18 72,00 

 

3.2 Pit-FM 

Dnešní IT systémy pro podporu procesů FM jsou svým rozsahem na stejné úrovni, ale 

zpracování určitých oblastí je v kaţdém ze systémů pojato jiným způsobem a s různou 

mírou podrobnosti.  

 

pit-FM je relativně nový systém a to je rovněţ jeho výhodou. Jedná se o 

vícejazyčný systém. Kaţdý uţivatel si při zahájení práce zvolí jazykovou verzi. V současné 

době je podporován jazyk český, německý a anglický. Přidat další jazyk přitom není 

problém, jde pouze o úpravu META-báze a doplnění příslušných přeloţených výrazů.  

 

Byl a je stále vyvíjen v nejmodernějším vývojovém prostředí. Autorská firma pit-

cup GmbH (zal. 1991 v Heidelbergu) jej prodává od roku 2000. V současné době má pit 

přes 6 000 uţivatelů v Německu, Rakousku, České republice, Slovensku a dalších 

evropských zemích a Asii. Na českém a slovenském trhu se pit-FM objevuje zhruba od 

roku 2008. Nasazení FM systému je velmi rozdílné u organizace s velkou datovou 

základnou (velký počet objektů, členění, vybavení a jiné) či u malé firmy (např. začínající 

firma, menší nemocnice, obchodní společnosti aj.). Systém pit-FM pracuje ve firmách, 
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které spravují jen několik stovek metrů čtverečních aţ po FM sluţby pro řádově miliony 

metrů čtverečních. 

 

pit-FM vychází z ţivotního cyklu stavebních objektů od přípravy záměru investora, 

přes projektování, realizace vlastní stavby, uţívání, modernizaci, údrţbu aţ po demolici 

objektů. Cílem je dosáhnout co nejefektivnějšího vyuţití objektu z hlediska ekonomického 

a provozního, sníţení nákladů a vylepšení práce FM manaţerů.[5] 

 

3.2.1 FM datový model 

Určující volbou je definice a interpretace datového modelu IS. Rozhoduje o tom, jak bude 

systém schopen zpracovávat poţadované funkce. Spolehlivost určuje zpracování dat a dává 

předpoklad moţností následujícího vývoje systému. V zásadě větší mnoţství systémů 

vyuţije ke svému provozu databáze některý ze základních systémů správy. Z praxe jiţ 

vyplývá, ţe to jsou většinou standardizované systémy - MS Access, MS SQL Server nebo 

ORACLE pro robustnější implementace. U SW pit-FM vyuţíváme velmi progresivní 

řešení. Jde o oddělenou definici DB obsahující popisy tabulek, funkcí, relací a dalších 

definic – Metadatabáze (MDB) a DB obsahující a zpracovávající vlastní uţivatelská data 

pod zvoleným DB systémem, ale dle pravidel uloţených v MDB.  

 

Datový model je objektově orientován – včetně víceúrovňové návaznosti, 

polymorfie, dynamické změny typu objektu. Pro specifické poţadavky kaţdého zákazníka 

je datový model plně definovatelný díky MDB. Datový model je vytvářený pomocí 

jednoduchého a jasného schématu tabulek. [10] 

 

Pouţívají se dvě oddělené datové oblasti. Metadatabáze (MDB) a databáze (DB) 

uţivatele. MDB obsahuje definici tříd, rovinu mandantů (část DB definovaná pro určitého 

uţivatele nebo skupinu uţivatelů). K MDB má přístup pouze systémový administrátor, 

který můţe např. vytvářet nové oblasti mandantů, nové skupiny uţivatelů, nové uţivatele, 

určovat přístupová práva, rovněţ můţe měnit a rozšiřovat datový model. V uţivatelské 

oblasti (UDB) jsou uloţena konkrétní data uţivatele tj. objekty a jejich hodnoty. Běţný 

uţivatel se dostane k určité části dat a podle přístupových práv je můţe číst, zapisovat, 

vytvářet či rušit. [5] 
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3.2.2 Možnosti systému pit-FM přínosné pro uživatele 

Výše uvedená koncepce datového modelu dovoluje dosáhnout při implementaci řešení 

podle potřeb a povahy uţivatele. Kaţdá funkcionalita, struktura dat přístupová práva jsou 

definována v MDB, která je součástí instalace u uţivatele. Téměř celkovou správu systému 

zvládne uţivatel po zaškolení sám. Rozšiřování funkčnosti systému je otázkou 

implementačních prací a dat, nikoliv nákupu nových licencí a modulů. Při vydávání 

nových verzí v souvislosti s vývojem systému se u zákazníka nemění stávající funkčnost, 

ale pouze dodané programy. Databáze zákazníka je doplněna o nové objekty a vazby. [5] 

 

3.2.3 Možnosti systému pit-FM, které pocítí dodavatel 

Správa systému je oddělena od datových oblastí, coţ je pro sluţby supportu a úprav 

výrazně bezpečnější. Účinné nástroje k řešení jednotlivých úkolů umoţňují dodavateli 

vytvořit aplikaci šitou na míru s vysokou produktivitou. Vývoj programů a datových 

struktur je od sebe oddělen. Přechod na nové verze je jednotný pro všechny, nezáleţí na 

odlišnostech databází uţivatele. Nové verze lze tedy implementovat u uţivatele poměrně 

snadno, ten se nemá důvod bránit upgradům. [5] 

 

3.2.4 Hlavní úkoly řešené pomocí pit-FM 

 Provoz budov a zařízení, údrţba a správa 

 Strategické plánování prostor, zařízení a vybavení 

 Architektura, projektování, inţenýring 

 Výstavba, rekonstrukce a stěhování 

 Prostorové plánování a řízení 

 Sledování médií a energií 

 Nájem, pronájem a správa nemovitostí 

 Výběr nábytku, zařízení a externích sluţeb 

 Financování zařízení a vybavení 

 Zdraví, bezpečnost, ochrana 

 Stanovení organizačních pravidel a postupů 

 Dohled na obchodní sluţby (doprava, úklid, stravování) 

 Telekomunikace, počítačové sítě 

 Sledování ekonomiky        [5] 
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3.2.5 Zpracovávání dat 

Při distribuovaném zpracování dat se data zpracovávají ve více na sobě navazujících 

propojených databázích. Nejedná se o zpracování v reţimu client-server nebo o dálkové 

zpracování Internet/Intranet. V tomto typu zpracování dat mohou jednotlivé DB v daném 

okamţiku provádět samostatně operace s daty. Zajištění synchronizace provádí replikační 

mechanizmus. Obecné systémy správy DB tuto technologie dávno obsahují. Je však nutno 

ji pro kaţdou aplikaci definovat. Systém pit- FM 2009 je vybaven replikačním procesem, 

který umoţňuje: 

 Vytvořit satelitní (neboli Slave) DB z hlavní (neboli Master) DB 

 Struktura Slave a Master DB nemusí být stejná 

 Rozdělení dat na dílčí oblasti 

 Replikace aţ do úrovně atributů 

 Porovnání - synchronizace 

 Rozpoznání datových konfliktů 

 Automatické i manuální řešení konfliktů 

Replikace v FM uplatňujeme v mnoha různých situacích např.: 

 Pro pasportizaci se definuje struktura DB jen s daty, které jsou předmětem 

pasportizace. 

 Pro některé oblasti se vytváří jednodušší struktura DB a tím se výrazně zrychlí 

práce 

 Replikace se uplatní na pracovištích, která nemají dostatečně výkonné a spolehlivé 

propojení s hlavní DB nebo nejsou vůbec propojena (exteriéry). 

 Replikace dislokovaných pracovišť nebo z míst s méně výkonným připojením se 

mohou provádět v pravidelných intervalech nebo vyvolat manuálně. 

 Replikace Slave DB z pracovišť v síti mohou být prováděny průběţně. Stav dat 

Slave DB je potom stále shodný s Master DB. 

[5] 

3.2.6 Propojení na CAD dokumenty – snadná cesta pro naplnění databáze 

pit-FM upřednostňuje propojení s CAD dokumenty jako zdroji dat. Uţivatel má k dispozici 

rozsáhlý funkční aparát pro rozpoznání a obousměrný přenos dat mezi databází FM 

systému a CAD dokumenty. Doporučuje se včasné zavedení standardů CAD dokumentů, 

nejlépe jiţ před zahájením projekčních prací. Uţivatel si tak ušetří mnoho práce i 
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dodatečných nákladů při importech dat do databáze FM systému, a to jak při počátečním 

naplnění, tak při samotné práci se systémem. Je totiţ všeobecně známo, ţe tyto náklady 

často tvoří rozhodující podíl při implementaci jakéhokoliv systému. Pokud zadavatel – 

investor přijme standardizovanou definici systému závazně pro celý proces – od projekční 

přípravy přes předání objektu do uţívání aţ po samotnou správu objektu, je tak zajištěna 

jednotnost dat a odstraněna duplicita zpracování. CAD standardy zahrnují především 

definice názvů hladin, struktury atributů CAD objektů – konstrukčních prvků (stěny, okna, 

dveře) vybavení TZB a další. Taková CAD dokumentace je nejen podkladem k vytvoření 

podstatné části databáze FM systému, ale zabezpečuje trvalé „inteligentní“ propojení FM 

systému s dokumenty. Tento postup přináší uţitek v průběhu celého ţivotního cyklu 

objektu – stavby, předání do uţívání, stěhování, opravy aţ po případné ukončení 

ţivotnosti. [5] 

 

Obr. č. 8 – Ukázka propojení databáze FM a CAD dokumentů, zdroj: autor 

 

3.2.7 Jednoduché úpravy všech reportů – výhoda pro uživatele 

Mnoţství řešení pit-FM v prezentační části je zajištěna integrací výkonného generátoru 

reportů. Je zde moţnost vytvořit libovolný report ve všech běţně pouţívaných datových 

formátech (MS Office). Definovat report nebo upravit předem připravený výstup si dokáţe 

uţivatel po krátkém zaškolení sám. [5] 
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4. Metodika kódování místností a ploch 

Cílem jednotného kódování místností je jednoznačná identifikace plochy v rámci celé 

společnosti. Pro standardizaci tohoto kódování se vyuţívá tzv. AKS kódování. 

4.1 Příklad kódování ploch a místností 

XX.YY.ZZZZ 

Kde: 

 XX = dvouciferný kód, který představuje samostatnou budovu a její umístění 

v určitém území nebo začlenění do konkrétního areálu. 

Příkladová pouţití:  

- 21 – konkrétní číslo budovy v číselníku budov společnosti 

- P1 – lokalita Praha, budova č.1 

- 3A – číselné označení areálu v číselníku areálů organizace, budova A 

- H2 – vlastní označení budovy organizací 

 YY = dvouciferný kód pro podlaţí, podzemní podlaţí začíná první číslicí 9 

Příkladová pouţití:  

- 03 – třetí nadzemní podlaţí 

- 91 – první pozemní podlaţí 

 ZZZZ = čtyřciferné označení vlastní plochy (u budov s méně neţ 9 podlaţími můţe 

být kód pouze třímístný 

Příkladová pouţití:  

- 0304 – místnost 04 v 1.NP 

- 9113 – místnost 13 v suterénu – 1.PP 

- 9309 – místnost 09 ve 3.PP 

 

Příkladová použití konkrétních kódů:  

 P1.03.0121 

- budova P1 areálu v Praze 

- 3. nadzemní podlaţí 

- místnost číslo 121 
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 16.91.0022 

- budova areálu v Praze, na ulici Křiţíkova 16  - viz číselník budov 

- suterén budovy = 1.podzemní podlaţí 

- místnost číslo 22 v suterénu 

[3,12,13] 

4.1.1 Rozšíření kódu: 

Vlastní kód můţe být v odůvodnitelných situacích rozšířen doplňujícím jedno aţ 

dvouciferným kódem, určujícím především pododdělení určité plochy či definici 

pracoviště v případě velkoplošných (tzv.Open Space ploch) kanceláří. [3] 

4.1.2 Zdůvodnění 

Kaţdá místnost v hierarchii ploch a místností musí mít jednoznačný identifikátor a to 

zejména pro: 

 snadnou orientaci jednotlivých uţivatelů kódu, která intuitivně definuje kaţdou 

plochu a její umístění v konkrétní nemovitosti a konkrétním areálu či regionu 

 integrační vazby mezi DB pouţitím a grafickým zobrazením a především pro 

moţnost automatizovaného generování kódů z dostupné výkresové dokumentace 

projekční kanceláře 

 umístění objektů na jednotlivé plochy, přičemţ objektem můţe být zařízení, 

technologie, inventář a nábytek, ale i konkrétní osoba (pracovník, nájemník) či 

organizační struktura 

Svou nezastupitelnou roli rovněţ sehrává definice kódu v případě sofistikovaného systému 

evidence klíčů k jednotlivým dveřím místností či vstupních karet. [3,12,13] 

4.1.3 Použité kódování 

Tato bakalářská práce se vztahuje na jiţ postavenou a plně funkční budovu, takţe zde 

nebylo nutné zavádět novou metodiku kódování, ale vyuţil jsem stávajícího kódování 

místností. 

Příklad pouţitého kódování: H309 

- H - poţadovaná místnost se nachází v budově H 

- 309 – místnost číslo 9 ve třetím nadzemním podlaţí 

V rámci celé univerzity VŠB se můţeme setkat s označením LPH309, coţ znamená, ţe se 

hledaná místnost nalézá v areálu Fakulty stavební na ulici Ludvíka Podéště. 
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5. Zvolená budova – blok H Fakulty stavební, VŠB- TUO  

Výstavba nového objektu v areálu Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava v ulici L. Podéště 

byla zahájena v červenci roku 2007 a dokončena byla v roce 2009. 

 

Obr. č. 9 – Nová budova Fakulty stavební, zdroj: www.konstrukce.cz 

 

Jedná se o šesti podlaţní budovu, která byla postavena za účelem zlepšení podmínek pro 

výuku na Fakultě stavební, na které došlo od roku 1999 k několikanásobnému navýšení 

počtu studentů v magisterských a bakalářských studijních programech. 

 

5.1 Architektonické pojetí 

Pavilon velkých poslucháren FAST vychází hlavně z racionálního konceptu, tzn. dvě 

křídla spojená v jednom rohu, v místě soustředění komunikací. Kaţdé křídlo má pruţný 

půdorys, který umoţňuje přizpůsobit dispozice různým poţadavkům univerzity v čase. 

Přirozené osvětlení chodeb velkými okny směrujícími do dvora. 

 

V parku za stávajícími budovami vyrostly dvě hlavní posluchárny s tvarem, který 

jasně vyjadřuje svojí funkci. Svislé členění vnitroblokové fasády kontrastuje s vodorovným 

členěním hlavní fasády a tím budova získává dvě odlišné osobnosti. 

 

Kříţení komunikací, kde se prostor otevírá, aby slouţil k setkávání studentů v čase 

střídání vyučovacích hodin je velkorysým prvkem. Celý schodišťový prostor je prosklený, 

a to aţ k výstupu na střechu, coţ vytváří rohovou dominantu pro celý objekt. Tento prvek 
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je ještě zvýrazněný výtahovou šachtou, která prosklenou část ještě převyšuje. Nároţí se 

stává i hlavním vstupem, kde velké venkovní schodiště a markýza dokončují jeho 

zvýraznění. [15] 

 

5.2 Prostorová koncepce 

Hlavní pojetí návrhu jsou dva na sebe kolmo umístěné dvoutraktové objekty propojené 

proskleným atriem, kde je umístěn hlavní vstup a vertikální komunikace. 

 

 Celý objekt je navrţen jako soubor několika částí spojených v jeden celek – dvou 

kolmých křídel s posluchárnami a kancelářemi, dále pak vertikálního proskleného atria s 

komunikacemi, dvou velkých přednáškových sálů a malých prosklených krčků, které 

objekt propojují se stávajícími objekty. Hlavní vstup do objektu je „vstupní branou“, 

tvořenou konstrukcí vycházející ze skleněné hmoty atria. 

 

 Obě křídla jsou šestipodlaţní, poslední ateliérové patro v křídle poslucháren je bez 

chodby tvořeno otevřeným prostorem. Kanceláře a posluchárny jsou v obou křídlech 

prosklená výraznými pásovými okny, na chodbách se pak naopak mění členění na 

vertikální prosklené pásy, které se střídají s plnými stěnami. 

 

Prosklené atrium trochu převyšuje obě křídla a umocňuje tak dominantu celého 

objektu. Přednáškové sály jsou lichoběţníkového tvaru, výškově střechou navazují na strop 

2. NP. Stěny jsou plné vyzdívané systémem POROTHERM. 

 

 Při situování objektu bylo mimo jiné nutností napojit jej na stávající pavilony. Také 

bylo důleţité vybrat vhodnou orientací oken poslucháren a kanceláří kateder ke světovým 

stranám. Objekt má půdorys tvaru L. Přízemí objektu je propojeno s menším atriem a 

terasou. V přízemí je v místě sevřeném oběma šestipodlaţními křídly budovy umístěna 

přístavba dvou velkých poslucháren lichoběţníkového tvaru, které jsou odděleny 

průchodem na venkovní terasu. Spojovací krček do pavilonu B dává vzniknout atriu mezi 

stávajícím a nově postaveným objektem. Ve 2. nadzemním podlaţí východního křídla 

nového celku je umístěn děkanát fakulty. Obě křídla jsou řešena jednotně, 

charakteristickým tvarem průčelních fasád jsou rámy tvořené hlavní římsou v úrovni 

http://www.ekonomicke-stavby.cz/
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stropu nad pátým podlaţím a svislými stěnami na koncích této římsy. Horizontály 

průčelních fasád obou křídel zdůrazňují vodorovné parapetní pásy. [15] 

 

Obr. č. 10 – Pohled na návaznost obou křídel a velkých poslucháren, zdroj: autor 

5.3 Konstrukční řešení 

Objekt je rozdělen na 5 dilatačních celků – nároţní věţ, dvě křídla, velké posluchárny a 

spojovací krček. Objekt je nepodsklepený. 

 

5.3.1 Severní a východní křídlo 

Obě šestipodlaţní křídla jsou navrţena jako dvoutrakt v osových roztečích sloupů 3 200 a 

6 800 mm, z ţelezobetonového prefabrikovaného skeletu s příčnými rámy v osové rozteči 

6 000 mm, s ţelezobetonovými stropními deskami. Ţelezobetonový skelet je zaloţen na 

vrtaných pilotách. Zaloţení obvodových plášťů je na betonových monolitických pásech. 

Konstrukční výška podlaţí 3 600 mm vychází z konstrukční výšky stávajících pavilonů. 

Úniková schodiště jsou ocelová na konci kaţdého traktu. Plochá střecha je odvodněna do 

vpustí, které jsou vyhřívané. Obvodový plášť je tvořen vyzdívkami POROTHERM a 

omítkou, okna jsou plastová, rastrové prosklené stěny jsou z hliníkových profilů a tepelně 

izolačních dvojskel. Příčky jsou vyzdívané. Exteriérová povrchová úprava zdiva je 

provedena převáţně v omítkách. 
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5.3.2 Rohová věž 

Rohová věţ je tvořená ocelovým skeletem s ţelezobetonovými stropními deskami. 

Poţadovaná poţární odolnost je zajištěna pomocí ochranných nátěrů a podhledů. Skelet je 

zaloţen na pilotách. Uvnitř je ocelové, trojramenné schodiště se střední schodnicí.  

Opláštění tvoří strukturální prosklené stěny se skleněnými svislými výztuhami, bodově 

kotvenými na trubkové paţdíky. Plochá střecha je se světlíky je pokryta ţivičnou krytinou, 

odvod vody do podokapního ţlabu. Na střeše je osazena ocelová konstrukce pro zavěšení 

lávky pro mytí prosklených fasád. Před věţí stojí vstupní portál z monolitického betonu se 

zavěšenou kovovou markýzou – stříškou, opláštěný kamenným obkladem. Stříška je 

obloţena plechovými kazetami šedé barvy. 

 

 Šachty výtahů jsou hrázděné s vyzdívkami do ţelezné konstrukce, a jsou ukončeny 

ocelovou konstrukcí se ţaluziemi. Na výtahovou šachtu je ukotven vertikální kovový 

prvek. Ve výtahové šachtě jsou umístěny dva osobní výtahy. 

 

5.3.3 Velké posluchárny 

Nosný systém velkých poslucháren je zděný ve tvaru lichoběţníku. Zastřešení je navrţeno 

na světlé rozpětí 15000 mm pomocí vějířovitě kladených dřevěných plnostěnných vazníků. 

Celá konstrukce je zaloţená na monolitických ţelezobetonových pásech. Střecha nad 

posluchárnami je ve sklonu min. 7 ° a je krytá ţivičnou krytinou, odvodněná do svodů. 

Plochá střecha kolem poslucháren, s nosnou ocelovou konstrukcí chráněnou podhledy, se 

světlíky, s ţivičnou krytinou, krytou kačírkem je odvodněná do vpusti. Fasáda má 

povrchovou úpravu v kombinacích barev bílé a červené. 

 

5.3.4 Propojovací krček 

Konstrukční systém propojovacího krčku je z ocelových rámů ošetřených nátěry a 

podhledy, zaloţení na podélných základových pásech z monolitického betonu. Na 

zastřešení propojovacího krčku jsou pouţity trapézové plechy, které tvoří plochou střechu s 

ţivičnou krytinou, krytou kačírkem, odvodněná do podokapního ţlabu. Rastrové prosklené 

stěny jsou tvořeny z hliníkových profilů a tepelně izolačních dvojskel.  

[15] 
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6. Vlastní pasportizace v software pit-FM 

Nejdůleţitější bylo sehnání kvalitních podkladů (plánu budovy), aby bylo z čeho vycházet, 

a následně se pak daly vyuţít v softwaru.  

 

 Na začátku musíme přes administrátora vytvořit vlastní účet neboli mandanta 

s vlastním jménem. Poté nastavit jazykovou verzi na češtinu, aby další naplňování 

databáze bylo pohodlné. Prvním krokem je vytvoření lokality Vysoké školy Báňské, aby se 

později mohly doplnit třeba i ostatní fakulty, nejen stavební. V další úrovni se vytvoří jiţ 

zmiňovaná stavební fakulta a k ní se přiřadí řešený blok H.  

 

 V bloku H se vytvoří šest nadzemních podlaţí a propojí se databáze pit-FM 

s výkresy příslušných podlaţí v AutoCadu. Díky tomuto kroku se vygenerují rozměry a 

plochy jednotlivých podlaţí. Následně se projde celá budova od přízemí aţ do šestého 

podlaţí a ručně vypíše jednotlivé místnosti na všech podlaţích a jejich vyuţití. Tyto údaje 

zadáme do pit-FM a přiřadíme k jednotlivým podlaţím.  

 

Obr. č. 11 - Výpis místností v softwaru pit-FM, zdroj: autor 
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Kaţdá z těchto místností je propojena s AutoCadem, opět pro získání informací o ploše 

místnosti. Při vytváření místností je nutné zadat číslo místnosti pro jednoznačné určení 

dále pak vyuţití jako např. chodby, konferenční místnost, kancelář, atd.  

 

 Zadávání zaměstnanců do softwaru probíhá trošku jinak, protoţe ručně si sepsat 

všechny zaměstnance a poté je po jednom zadávat do pit-FM by bylo zdlouhavé. Vyuţitím 

telefonního seznamu fakulty získáme podklad v digitální podobě. Jenţe ne zcela 

vyhovující, jména a příjmení se nacházely v jedné buňce a to je nevyhovující pro import do 

pit-FM. Proto je nutné provést určité úpravy. Nejprve se vytvoří jeden náhodný 

zaměstnanec v softwaru, doplní se u něj potřebné údaje, jako je jméno, příjmení, titul, 

telefon a číslo místnosti, ve které se nachází. Tohoto zaměstnance exportujeme do Excelu, 

jenţ se pouţije jako vzor pro zbytek zaměstnanců. Při exportu se nesmí zapomenout na 

uloţení tzv. „cxd“ souboru, aby bylo moţné doplněnou tabulku zpět importovat. Telefonní 

seznam se pomocí filtrů upraví do poţadovaného tvaru, a jednotlivé sloupce se nakopírují 

do předem připraveného vzoru. Ten se následně importuje zpět do softwaru. Při importu se 

nesmí zapomenout načíst „cxd“ soubor a přiřadit „klíčové pole“, díky němuţ se kaţdý 

zaměstnanec přiřadí do správné místnosti, kde má být.  

 

Obr. č. 12 -  Výpis zaměstnanců v softwaru pit-FM, zdroj: autor 
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 Pro vytvoření inventáře a zařízení místnosti se všechny poloţky vypíšou ručně na 

papír, jejich inventární čísla, počet, barvu, atd. Poté následuje jejich vytvoření v pit-FM. 

Zde však můţe nastat problém, ţe ne kaţdé zařízení bylo uţ v databázi nadefinováno a šlo 

jej jednoduše vyuţít. Takţe se vyuţijí podobně nadefinované předměty, zařízení a přepíše 

se název a určité parametry, aby vyhovovaly předmětům ve zvolené místnosti. 

 

 Na závěr se udělají výstupy v Excelu a reporty všech potřebných údajů, jako jsou 

místnosti, zaměstnanci, inventář, aj. 

 

6.1.1 Využití provedené pasportizace 

Provedenou pasportizaci bude moţno vyuţít například pro úklid budovy. Bude moţno 

porovnat cenovou výhodnost uklízení vlastními prostředky a vyloţené náklady při najmutí 

úklidové firmy. To znamená spočítat náklady, které se vynaloţí na výplaty uklízeček, plus 

ceny chemie a pracovních pomůcek, které jsou zapotřebí pro úklid dané plochy. Zároveň 

oslovit úklidové firmy a nechat si vytvořit cenovou nabídku na úklid dané plochy a poté je 

porovnat. 

 

Tato práce můţe v budoucnosti také poslouţit jako šablona a při dalším doplnění 

databáze ji bude moţno vyuţít pro pasportizaci celé univerzity. 
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování pasportizace pro část budovy Fakulty stavební, 

naplnění databáze softwaru pit-FM a následně z něj exportován stavební, technologický, 

technický a personální pasport.  

 

 Nároky na zpracování pasportu a kódování místností a ploch se od sebe mohou 

velice lišit. Vţdy záleţelo na individuálních a konkrétních poţadavcích určitého 

zadavatele. Díky těmto konkrétním poţadavkům není moţné sjednotit obsahy jednotlivých 

pasportů ani označování objektů. Dokud není daná problematika pevně upravena právními 

předpisy nebo normami, není moţné přikročit k jednotnému provádění pasportů ani 

jednotnému značení.  

 

V první kapitole byla nastíněná problematika pasportizace, její vývoj, účel, 

rozdělení a výstupy, kterými jsou pasporty. Ty se také podrobněji popsaly a rozdělily na 

jednotlivé typy a druhy. Závěrečná část pasportizace se krátce věnuje jejímu vyuţití. 

 

Další kapitola se zabývala softwarovou podporou a obecně CAFM systémy. Závěr 

této kapitoly se věnoval programu pit-FM a detailnějšímu popisu jeho moţností, výhod a 

rozsahu působení. K těmto tématům patří metodika kódování ploch a místností. Pro tuto 

práci se vyuţilo jiţ stávajícího značení, existuje však mnoho jiných způsobů a kaţdý 

správce si je upraví podle své potřeby. 

 

Praktická část se vztahovala na budovu H Fakulty stavební, VŠB – TU Ostrava, 

popis a charakteristika této budovy se nachází v poslední kapitole. Dále se tam také nalézá 

vlastní popis pasportizace v softwaru pit-FM, ve kterém byl zpracován pasport stavební, 

technologický, technický a personální, čímţ byly splněny cíle bakalářské práce. Tyty 

výstupy jsou součástí příloh buď jako tabulky v Excelu nebo přímo reporty z pit-FM. 

Taktéţ byl do příloh vloţen prostorový pasport spolu s katastrální mapou a listy vlastnictví 

dotčených parcel. 

 

Tato práce můţe v budoucnosti poslouţit jako šablona a při dalším doplnění 

databáze ji bude moţno vyuţít pro pasportizaci celé školy. 
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