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1. ÚVOD 

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Obsahem teoretické práce 

je objasnění problematiky spojené s vytvořením prostorového, stavebního, technického a 

personálního pasportu pro část budovy Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Jedná se o kapitoly věnované Facility Managementu a správě budov. 

 

 V další kapitole je pojednáváno o softwarové podpoře v oblasti Facility 

Managementu, konkrétně je kladen důraz na oblast CAFM systémů, jelikož v jednom 

takovém produktu od společnosti pit Software, který spadá do téhle kategorie programů, je 

vytvořena převážná většina části praktické.   

 

 Následující kapitoly popisují systém pasportizace, doporučenou metodiku kódování 

ploch a technologií a informace o objektu, na němž byly aplikovány teoretické podklady 

z celé textové části této práce.  

 

 Ke zpracování praktické části je využito podkladů získaných od zaměstnanců 

fakulty a všech podkladů uvedených v seznamu použitých zdrojů. V rámci této části 

bakalářské práce byla zpracována pasportizace bloku A, B, D Fakulty stavební, Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, pomocí programu pit-software. 

 

  

 

 

 

 



2 

 

2. FACILITY MANAGMENT – ŘÍZENÍ PODPŮRNÝCH 

PROCESŮ 

Správa budov úzce souvisí s pojmem, který doposud společnosti není tolik známý. Jedná 

se o facility management. Tento nástroj řízení podpůrných procesů, který ve výsledku 

podporuje a zvyšuje efektivnost základních činností dané společnosti, je v praxi využíván 

stále častěji a zároveň se v této oblasti služeb začíná pohybovat stále větší kapitál.  

 

 2.1  Vývoj a cíle managementu podpůrných procesů 

 

Facility management působí v ČR zhruba 10 let, v Evropě a ve světě zhruba 30 let. Vývoj 

začínal od obyčejných služeb, jako jsou úklid, ostraha, údržba o pozemky a dosáhl dnešní 

úrovně, kdy komplexní správa představuje soustavnou péči o majetek, která vyvolává 

celou řadu vztahů mezi vlastníky na straně jedné a dodavateli prací, služeb a energií 

nezbytných pro plynulý a bezporuchový provoz na straně druhé (viz obr. č. 1). 

 

 

Obr. č. 1 – Vývoj FM (Zdroj:Kuda,Koudela) 

 

Rostoucí zájem o možnostech uplatnění managementu podpůrných procesů v rámci 

ČR a samozřejmě nejen v ČR, ale i globálně, souvisí především se základním principem 

zeštíhlení výroby. V dnešní době se pozornost zaměřuje na přežití hlavního předmětu 
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činnosti s cílem udržení se na trhu, proto je velice důležité, aby podpůrné činnosti nastavily 

primárním činnostem optimální pracovní prostředí.  

 

Obr. č. 2 – Synergie 3P (Zdroj:IFMA) 

 

Tato správná součinnost je často prezentována schématem „3P“ (Pracovníci + 

Procesy + Prostory) (viz obr. č. 2) a je formulována definicí IFMA takto: „Metoda, jak 

v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, která 

v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických 

věd.“ Celkově se dají tyto úkoly FM shrnout do tří základních bodů: 

 zajišťovat co nejkvalitnější pracovní prostředí 

 zvyšovat efektivitu primární činnosti 

 snižovat náklady na provoz 

[1, 2, 3] 

 

2.2 Způsoby poskytování služeb FM a jednotlivé úrovně plánování 

 

Není dán jednotný obraz toho, jak má vypadat přesná definice struktury podpůrných 

činností FM, jednotlivá nabídka služeb se vždy musí každé firmě, organizaci či jakékoliv 

společnosti maximálně přizpůsobit. Každá společnost si sama rozhodne, do jaké míry si 

nechá jednotlivé služby zajišťovat externí firmou a také po jak dlouhou dobu. Prvek 
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plánování dlouhou dobu ve FM chyběl, norma ČSN EN 15 221 specifikuje 3 úrovně 

plánování: 

 

 strategická úroveň počítá s výhledem přibližně na 3-5 let a aktivně vstupuje do 

organizace na podnikové úrovni. 

 taktická úroveň počítá s výhledem na rok a krátkodobě vstupuje do organizace 

 provozní úroveň počítá s výhledem od několika dnů až do období jednoho čtvrtletí a 

dává si za cíl vytvoření potřebného prostředí pro koncové uživatele.   

 

Dále se budeme věnovat dalšímu základnímu rozdělení z toho důvodu, že je v tomhle 

oblast podpůrných služeb specifická.  Je velmi častým jevem outsourcovat činnosti facility 

managementu, dokonce takovéto zajištění podpůrných činností bývá mnohokrát 

ekonomicky nejvýhodnější. Proto připadá v úvahu následující jednoduché rozdělení 

způsobu formy řízení podpůrných činností: 

 

 Interní forma se týká především větších společností. Vedením společnosti je 

samostatně vyčleněn útvar, který je zodpovědný za strategické řízení podpůrných 

procesů včetně kontrolní úlohy. Hlavní slovo u takové formy řízení má podnikový 

facility manažer (Corporate facility manager), který musí plně znát detailní strategii 

podnikání. Je zcela jasné, že každá společnost si nemůže vyčlenit speciální útvar pro 

tuto činnost, ačkoliv mít zkušeného a schopného podnikového facility manažera by bylo 

asi nejlepší řešení, proto však tato forma není tak často využívaná jako forma 

následující. 

 Externí forma je postavena na outsourcingu podpůrných činností. Může být 

zajišťována plným outsourcingem, plným insourcingem a kombinovaným jištěním. Plný 

outsourcing znamená zajištění všech požadovaných služeb jednou FM společností, která 

vše zajistí vlastními pracovníky a vlastními prostředky. Plný insourcing je častý u 

velkých společností, kde si společnost vytvoří vlastní dceřinou společnost, která ji poté 

zásobuje komplexní dodávkou podpůrných činností. Kombinované zajištění je 

nejčastější formou, kdy některé typické podpůrné činnosti jsou prováděny interními 

zaměstnanci[2]. 
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3.2.1 Outsourcing a jeho výhody a nevýhody 

 

Podle průzkumu společnosti IAOP se potvrdilo, že téměř polovina respondentů se uchýlilo 

k uplatnění outsourcingu především s cílem snížit náklady na provoz. Důvody 

outsourcingu můžeme rozdělit na ekonomické a strategické. Tyto dva hlavní důvody by se 

daly dále rozdělit na důvody organizační, procesní, finanční, výnosové či nákladové, ale 

pojďme raději shrnout výhody a nevýhody outsourcingu. Řekněme si rovnou, že na první 

pohled se může zdát, že nevýhody převažují výhody, musíme si však uvědomit, že velkou 

roli zde hraje výběr spolehlivého poskytovatele a sepsání vhodné smlouvy s ním[2]. 

 

 

Výhody Nevýhody 

 důkladnější zaměření na hlavní činnost 

 přístup ke světové úrovni služeb 

 nové technologie bez vedlejších 

nákladů 

 rychlejší nástup nových technologií 

 odpadá zodpovědnost řízení oblasti 

 rozložení nákladů 

 přísun peněz 

 lépe se řídí okrajové aktivity 

 možnost snadnější fúze podniků 

 nízká operabilita 

 ztráta kontroly nad procesem 

 nevratnost rozhodnutí bez vysokých 

nákladů 

 vyšší náklady případné změny 

 nutnost řízení vztahu 

 rizika krachu poskytovatele 

 rizika nízké úrovně služeb 

 nekontrolovatelné toky vnitřních 

informací 

 ztráta interních talentů 

 možnost vzniku právních a sociálních 

problémů 

Tab. č. 1 – Výhody a nevýhody outsourcingu (Zdroj:Vyskočil, V. a kol) 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. SPRÁVA BUDOV – SOUČÁST FM 

Správou majetku můžeme nazývat proces zajišťování administrativní a operativní činnosti. 

Jak už bylo zmíněno výše, jedná se o činnost, která zajišťuje soustavnou péči o majetek, 

která vyvolává celou řadu vztahů mezi vlastníky administrativních budov na straně jedné a 

dodavateli prací, služeb a energií nezbytných pro plynulý a bezporuchový provoz na straně 

druhé. A jelikož se v dnešní době hledí do budoucna více než například před dvaceti lety, 

proto význam správy v souvislosti se zachováním udržitelného rozvoje stále roste. 

Následující podkapitola se proto bude zaměřovat na objasnění pojmů a další 

podkapitoly objasní stručně problematiku správy budov[1, 2]. 

 

3.1 Objasnění pojmů spojených se správou budov 

 

3.1.1 Udržitelný rozvoj a udržitelná výstavba 

 

Jedná se o způsob rozvoje, uspokojujícího současné potřeby lidské společnosti, aniž by 

oslaboval možnost tyto potřeby uspokojovat budoucím generacím. Udržitelný rozvoj je 

charakterizován třemi oblastmi udržitelnosti:  

 ekonomická omezení 

 sociální a kulturní aspekty 

 kvalita životního prostředí 

 

Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu definovala koncepci, jak může stavební průmysl 

přispívat k dosahování udržitelného rozvoje. Úkoly pro stavebnictví teda jsou: 

 podporovat energetickou účinnost staveb 

 šetřit neobnovitelné přírodní zdroje 

 snižovat spotřebu kvalitní vody 

 přispívat k trvale udržitelnému rozvoji měst 

[4] 
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3.1.2 Životní cyklus staveb 

 

Jelikož problematika životního cyklu staveb by zabrala jednu dlouhou kapitolu sama o 

sobě, záměrně bude tato podkapitola velmi okrajově popsána. Jedná se o časové období od 

vzniku myšlenky na stavbu, přes projektování, realizaci stavby, užívání, do její likvidace. 

Skýtá v sobě tři fáze, a to fázi investiční, provozní a likvidační[4]. 

 

3.2 Předpoklady kvalitní správy budov 

 

3.2.1 Zajištění operativní činnosti 

 

 

Obr. č. 3 – Operativní činnost 

 

 Mezi provozní činnosti patří vedení evidence o skutečném stavu budov, 

zajišťování běžné i havarijní údržby, zabezpečování dodávek médií nutných pro provoz 

budov (např. elektřina, plyn, voda, teplo), zajišťování provozu zařízení a vybavení budov 

(např. klimatizace, výtahy), zabezpečování úklidu požadovaných prostor v budovách, 

popřípadě v okolí budov, zajišťování dalších služeb (např. odvoz odpadků). 

 Technické činnosti v sobě zahrnují celkovou kontrolu objektů, jejich zařízení a 

vybavení, popřípadě nápravu objevených problémů, dále pak zabezpečování povinných 

revizí, odborných prohlídek či zkoušek, vypracování návrhů rozsáhlejších oprav, 

rekonstrukcí a modernizací, spolu s odhadem rozpočtových nákladů[1]. 
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3.2.2 Evidence 

 

Jedním ze základů pro výkon kvalitní správy je řádné vedení evidence. Prozatím není 

žádnou právní úpravou stanoven závazný způsob vedení evidence ke správě a provozu 

budov, proto si každý volí evidenci, ve které se dobře sám zorientuje. Důležité řádně 

zrevidovat každý předmět a převést do databáze. V každé databázi by měl mít každý jeden 

prvek své vlastní evidenční číslo. Pokud se jedná o předměty, které jsou součásti 

technologického celku, je vhodné držet se normy ČSN EN 61346-2, která se zabývá 

problematikou třídění předmětů (viz níže). Pokud máme na mysli například zařizovací 

předměty, jako třeba nábytek, pak je číslování vyloženě na nás, nebo je také vhodné použít 

software, který nám jednotlivé evidenční čísla automaticky vygeneruje. 

 

3.2.3 Výběr správce objektu 

 

V první řadě je třeba zmínit, že nákladová stránka věci by neměla být rozhodujícím 

faktorem při hledání toho nejlepšího správce. Je potřeba najít důvěryhodného 

provozovatele FM služeb, který nabízí námi potřebný rozsah služeb za dobré ceny a 

zároveň se při zajištění správy objektu mezi objednatelem a zhotovitelem sepisuje rámcová 

smlouva o dílo. Tato smlouva musí obsahovat:  

 jasné a jednoznačné stanovení práv a povinností vlastníka i správce 

 výši odměny odpovídající rozsahu sjednaných činností 

 dobu plnění jednotlivých úkolů 

 způsob vedení účetnictví a předávání jeho výsledků v konkrétních termínech za 

sjednaných podmínek 

 stanovení sankcí za neplnění úkolů 

[1, 2] 

 

3.2.4 Nástroje FM 

 

Výkon správy objektů by měl představovat soustavnou a důslednou péči, která počítá 

s navázáním vztahů například s dodavateli vody, tepla, elektřiny, ale i na zajištění různých 
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údržbářských prací. Řízení provozu a údržby budov se stává komplexní činností, která je 

stále více svěřována profesionálním firmám. Řádné užívání vyžaduje vedení evidence o 

zásazích do technického a ekonomického stavu objektu. Aby budova vykazovala 

parametry dané projektovou dokumentací, je nutné, aby se provozovatel již v počátečním 

období řídil pokyny pro provoz a údržbu jednotlivých zařízení a aby udržoval a vedl další 

dokumentaci související s provozem. Tímto je myšleno zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby 

 pasport budovy 

 standardní návody na užívání stavebních děl 

 dokumentaci užívání a provozu budovy 

 dokumentaci strategických cílů 

[2] 
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4. SOFWAROVÁ PODPORA 

Využití výpočetní techniky a vhodných počítačových programů může významně ovlivnit 

správu a provoz budov. Pokud mluvíme o ovlivnění v dobrém slova smyslu, pak máme na 

mysli zejména zefektivnění procesu facility managementu. I díky velkému rozvoji 

informační techniky můžeme zaznamenat v této oblasti veliký posun vpřed, a to především 

o rozsah, podrobnost a kvalitu vstupních dat popisujících provozně technické informace. 

To vše při správné aplikaci SW programů vede k účinnějšímu plánování v oblasti 

podpůrných služeb. Tato kapitola se bude věnovat především SW systémů pro podporu 

procesů facility managementu, které poskytují komplexní nabídku pokrytí všech oblastí 

správy a provozu budov a poskytují komplexní souhrny a výkazy. Tyto počítačové 

programy jsou označované jako CAFM systémy (Computer Aided Facility Management). 

[2] 

 

4.1 Data a informace 

 

Pojem data je v této oblasti velice důležitý, jelikož první fází k tomu, abychom mohli 

vykonávat kvalitní správu pomocí SW podpory, je vytvořit co nejobsáhlejší databázi 

s údaji o spravovaném objektu. Definic pro pojem data se vyskytuje obrovské množství, 

shrneme-li několik definic dohromady, pak může být následující pojem vysvětlen třeba 

takovým způsobem: Data představují odraz jevů, procesů a vlastností, které probíhají 

v části reálného světa. Samotné data jsou jen potencionální informace, které se musí 

nejdříve zpracovat a vyhodnotit a až po zhodnocení se stanou informacemi[2, 9]. 

 

4.1.1 Data v dalších slovních spojeních 

 

Pojem data využíváme v řadě slovních spojení, se kterými se běžně v praxi setkáváme. 

Mezi nejpoužívanější patří: 

 Databáze – databázi tvoří data, která slouží více aplikacím. Cílem databáze je 

uspořádat datovou základnu tak, aby tyto zdroje mohly být využívány na více 

počítačích a více uživateli. 
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 Datová základna – datovou základnu představuje množina datových souborů. Nese 

informace o struktuře ostatních datových souborů. 

 Datový soubor – je množina datových vět 

 Datová věta – datová věta sdružuje datové položky do jednoho většího celku 

 Datová položka – je základní nedělitelná jednotka 

 Systém řízení bází dat (DBMS) – je to soustava programů, která umožňuje 

organizování dat, jejich efektivní správu a zajišťuje přístup k datům z různých 

informací. 

[2, 9] 

 

4.1.2 Sběr dat 

 

Data jsou nezbytným zdrojem pro informace. Informačními systémy tak začnou doopravdy 

plnit svou funkci, budou-li obsahovat dostatečné množství dat. Proto je potřeba tato data 

nejdříve nashromáždit.  

 

Sběr dat probíhá jednoduchou evidencí, která se vykonává nejdříve počátečním 

nasbíráním informací o původním stavu, poté se v průběhu období v určitých časových 

intervalech aktualizuje a doplňuje o další data. Takto jednoduše sledovaná a aktualizovaná 

data se dají po určitém časovém úseku vyhodnotit a vyvodit z nich všelijaké závěry[2]. 

 

4.1.3 Funkční rozdělení dat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Schéma funkčního rozdělení dat 
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 Statická data – data, která se v čase příliš nemění. Jako například číselníky, 

katalogy, pasportizační data, data o budovách, plochách apod. (viz obr. č. 5) 

 

 

Obr. č. 5 – Karta místnosti 

 

 Dynamická data – jsou data proměnná, v některých případech se hodnota těchto 

dat mění i v průběhu několika vteřin. Každá dynamická data vyžadují pro svou 

evidenci data statická, protože každý proces nebo úkol se musí vztahovat 

k nějakému objektu. Příkladem jsou hodnoty měřidel, hodnoty opotřebení, 

sledování provozu zařízení, zakázky apod. 

 Výstupní data – jsou to data z obou předchozích kategorií, shrnutá do konkrétní 

informace. Výstupem může být report, nebo jednoduchý tabulkový přehled, který 

může být dále určený pro analytické rozbory, srovnání či podklady k následné další 

strategii či plánování. Nejčastěji jsou zobrazována v textové, tabulkové či grafické 

podobě. 
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U dat pasportizačního charakteru je kladen větší důraz na složitost struktury a na míru 

detailizace. Na obr. č. 6 máme ukázku základní struktury, ale častokrát bývá charakter 

struktury ještě detailnější (viz obr. č. 7). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 a 7 – Základní a rozšířené schéma dat prostorového pasportu 

 

4.1.4 Zdroje dat 

 

Jak už bylo zmíněno výše, takřka nikdy při startu činnosti podpůrných procesů není 

databáze okamžitě k dispozici, proto tyto data musíme sami posbírat. Těchto datových 

zdrojů je několik: 

 Elektronická výkresová dokumentace – můžeme z ní vyčíst tato data: informace 

o plochách, informace o výškových rozměrech místností, tloušťky zdiva či jiných 

prvků stavebního pasportu, podkladem pro technologický pasport výkresy TZB, 

propojování CAFM souboru s CAD souborem.  

 Digitalizace papírové výkresové dokumentace – tam, kde výkresová 

dokumentace existuje dosud jen v papírové podobě. Prostřednictvím scanu nebo 
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ručním překreslení dostaneme takový výkres do vektorové podoby, zjednodušeně 

řečeno stane se z něj CAD výkres a poté s ním můžeme pracovat stejně jako 

v prvním bodě. 

 Fyzický sběr dat na místě – tam, kde není výkresová dokumentace k dispozici 

nebo pokud nejsou patřičné údaje a parametry zaneseny do výkresu, tam můžeme 

provést fyzické zaměření ploch. Dále při evidenci nábytku, elektroniky, vybavení a 

ostatního majetku. 

 Dodavatelé projekčních služeb – sběr dat bývá časově i finančně náročný, proto 

facility management spolupracuje s projekčními službami a v případě rekonstrukcí 

či výstavby nových objektů si obstará potřebnou projektovou dokumentaci opět 

v CAD souboru. 

 Dodavatelé stavby – pokud není projektová dokumentace obstarána už od 

projektantů, mohou tato data pořídit od dodavatelů staveb a rekonstrukcí. 

Podkladem pak může být Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která 

je nezbytná pro kolaudaci objektu. Zahrnuje v sobě výkresovou část a technickou 

zprávu, z kterých lze potřebná data dobře čerpat. 

 Dodavatelé technických zařízení a technologií – stejně tak, jako u dodavatelů 

staveb 

 Dodavatelé servisních služeb – také dodavatelé servisních služeb mohou být 

vlastníky některé části výkresové dokumentace, rovněž si mohou vést svou vlastní 

databázi, ze které lze data obstarat. 

 Všeobecné centrální registry:  

- Katastr nemovitostí, kde lze získat data i s přístupného registru 

na internetu (http://nahlizenidokatastru.cuzk.cz/) nebo 

prostřednictvím ISKN 

- Územně identifikační registr adres taktéž na internetu 

(http://forms.mpsv.cz/uir) 

- Registry ekonomických subjektů rovněž na internetu na portálu 

Justice.cz a na stránkách ministerstva financí 

- Registr silnic 

[2, 8] 
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4.2 CAFM systémy 

 

CAFM systémy jsou informační systémy, poskytující komplexní nabídku pokrytí všech 

oblastí správy a provozu budov. Umí poskytovat komplexní souhrny a výkazy, jiným 

názvem taky reporty[2]. 

 

4.2.1 Vývoj 

 

Zhruba 15 let jsou vyvíjeny počítačové programy, které bychom mohli zařadit do kategorie 

CAFM systémů. V prvé řadě se jednalo o jednotlivé moduly, které se týkaly jednoho 

konkrétního problému, jako například systémy evidence odpadového hospodářství, až 

postupem času nastala potřeba vše spojit do jednoho komplexního programu[2]. 

 

4.2.2 Funkce CAFM 

 

CAFM systémy obsahují takové funkce, kterými lze popsat jednotlivé okruhy podpůrných 

procesů. Každá taková funkce obsahuje statická data, kterým jsou následně přiřazena data 

dynamická.  

Příklady funkcí : - prostorový pasport 

   - stavební pasport 

   - technický pasport 

   - rozvody a inženýrské sítě 

   - vozový park 

   - informační a komunikační technologie 

   - klíče a karty 

   - periodické činnosti (kontroly, revize, apod.) 

   - zakázky a úkoly 

   - úklidové služby a další 

[2] 
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4.2.3 Oblast pasportizace a CAFM 

 

Jednou ze součástí komplexní databáze CAFM systémů je oblast pasportizace. Informační 

systémy FM pokrývají procesy správy, provozu a údržby budov, areálů a kancelářských či 

výrobních ploch. Pomocí softwaru lze provádět detailní technické a komplexní evidence, 

pasportizace inventáře, technických zdrojů a objektů. Jak už bylo zmíněno výše, systémy 

také umožňují průběžné a plánované řízení provozních a správních činností, údržbových 

prací, sledování veškerých nákladů na provoz, řízení využití jednotlivých ploch a nájmů a 

další. 

 

Většina SW používá datovou normativní základnu s obdobně definovanými typy 

pasportů. 

Jedná se o: 

1. prostorový pasport 

2. stavební pasport 

3. technologický pasport 

4. personální pasport 

 

Přínosy při využívání SW při pasportizaci 

Komplexní informace o stavu objektů 

Technický stav a životnost objektů, vybavení a zařízení 

Vytíženost a obsazenost ploch 

Snížení nákladů optimalizací procesů 

Snadnější a přesnější tvorba rozpočtů 

Odstranění neefektivních činností – outsourcing služeb 

Zvýšení bezpečnosti budov a zařízení 

Preventivní odhalování kolizí a závad 

Kontrola plnění vybraných provozních činností 

Přesná evidence a kategorizace nákladů 

Skutečné náklady na provoz objektu a jeho dílčích ploch 

Kategorizace plateb dle povahy – nájemné, nákupy 

[2, 5] 
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4.2.4 Přehled CAFM 

 

Na českém trhu se vyskytují tyto produkty: AFM, AMI-HSI, ArchiBUS, ArchiFM, EFA, 

FaMa+, FM @WEB, Buildpass nebo třeba námi používaný pit – FM[2]. 

 

4.3 Software pit – FM 

 

Pit–FM je databázová aplikace pro správu dat stavebních objektů. Pomocí softwaru pit–

FM můžeme spravovat plochy, přístroje, termíny událostí, dokumenty apod. a slučovat je s 

příslušnými technickými a obchodními údaji. Pro vyhodnocování údajů je k dispozici 

několik funkcí. Je možné také propojení s CAD-daty či jinými dokumenty[5]. 

 

4.3.1 Pracovní prostředí pit – FM 

 

Veškerá vstupní data vkládáme pomocí kontextového stromu.  V okně kontextového 

stromu mohou být zobrazeny různé kontextové stromy. Kontextové stromy jsou podobné 

jako Explorer adresáře ve Windows a slouží pro navigaci objektů vytvořených v pit – FM. 

 

Ve spodní části obrazovky je zobrazena tabulka. V tabulce jsou zobrazeny všechny 

datové objekty podle hierarchie označené v kontextovém stromu. Jeden řádek přitom 

odpovídá jednomu datovému objektu. Tuto tabulku můžeme dle potřeby exportovat do 

Microsoft Excelu, tam dále doplňovat potřebná data a po naplnění můžeme importovat 

zase zpět[5]. 

 

 

4.3.2  Hlavní oblasti využití pit – FM 

 

Facility Management 

Stavební firmy, developerské společnosti 



18 

 

Veřejná správa/města a obce 

Nemocnice a zdravotnická zařízení 

Hotely, sportovní a kulturní zařízení 

Školy 

Obchodní domy, obchodní organizace 

Výstavnictví 

Banky a pojišťovny 

[5] 

 

4.3.3  Řešení poskytující pit – FM 

 

Správa dat o objektech (areálech, budovách, částech budov, stavebních konstrukcích, 

sítích) přes údržbu, užívání až po likvidaci 

Správa dat o vybavení objektů (zařízení, nábytek, přístroje, technologie, atd.) 

Propojení grafických a popisných dat na systémy CAD, GIS 

Výpočet potřebných údajů (např. obsazená plocha podlaží, apod.) 

Adresnou evidenci plánovaných i skutečných nákladů k jednotlivým objektům 

Hlášení a evidenci událostí a poruch 

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

Tvorbu úkolů a zakázek 

Evidence externích partnerů, dodavatelů, zákazníků 

Evidence obsazení a využití objektů 

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

Respektování členění a struktury organizace při sledování i analýzách dat 

Přístup k datům podle detailně specifikovaného oprávnění uživatelů 

[5] 
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5. PASPORTIZACE 

Pasportizace je činnost, kterou provádíme za účelem získání celkového souboru ověřených 

informací o aktuálním stavebně - technickém stavu objektu. Tato činnost vede ke 

zpracování přehledně ucelené databáze informací od jednotlivých stavebních konstrukcí 

přes instalace a přípojky inženýrských sítí až po vybavení a zařízení objektu, která umožní 

efektivní spravování budovy a vhodné plánování nákladů na údržbu a obnovu. Vymezení 

rozsahu se vždy řídí podle přání objednatele a vychází z toho, co objednatel předpokládá 

za důležité k případnému dalšímu využití. 

  

 Každý vlastník budovy by měl svůj majetek co nejefektivněji využívat a trvale 

zlepšovat jeho technické zařízení a vybavení. Tato problematika vyžaduje řádnou evidenci 

a to je úkolem pasportizace. Kvalitně vypracovanou pasportizací může vlastník získat 

nezbytné základní informace, jako například optimální potřebu oprav, výši zanedbanosti z 

let minulých, optimální roční potřebu oprav, zhodnocení objektu při rozhodování o jeho 

prodeji, demolici, modernizaci či rekonstrukci, nebo jako podklad pro zpracování 

investičního záměru na další provedení stavebních úprav či modernizací.  

 

 Jelikož právní úprava v ČR neukládá povinnost vést jednotlivé druhy pasportů, je 

vyloženě na vlastníku objektu, zda si pasportizací nechá zpracovat a jak s ní dále naloží. 

Může se rozhodnout, zda-li ke zpracování využije vhodný CAFM software, nebo použije 

jen ruční aktualizaci. Avšak při porovnání organizací, kde pasporty využívají, s těmi kde je 

zatím nevyužívají, dochází k výrazně vyšší produktivitě práce[2, 6].  
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5.1 Typy pasportu 

 

Obr. č. 8 – Typy pasportu 

 

5.1.1 Prostorový pasport 

 

Prostorový pasport představuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních 

plochách a stavebních objektech. Pro využívání většiny informačních systémů je potřeba 

jednoznačná prostorová identifikace. Tato identifikace je dána „Standardem státního 

informačního systému k územní identifikaci“, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 

448/1993 – odst 2.1) Tento standard zabezpečuje jednotnou prostorovou identifikaci 

v informačních systémech, zejména však vymezuje Soustavu standardních prvků 

prostorové identifikace[4].  

 

Struktura dat základního prostorového pasportu: 

 Územní klasifikace 

 Část obce 

 Katastrální území 

 Parcela 

 Adresní místo 
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5.1.2 Stavební pasport 

 

Stavební pasport obsahuje detailní popis budovy a jejího vnitřního uspořádání a popis 

jednotlivých ploch. Budovy a místnosti jsou tvořeny a vymezeny stavebními konstrukcemi 

(vodorovné, svislé, šikmé či převislé), otvory ve stavebních konstrukcích (dveřní, okenní), 

výplněmi otvorů (okna, dveře). Stavební pasport obsahuje popisnou a grafickou část, která 

bývá v dnešní době zpracována pomocí CAD softwarů jako je AutoCAD a ArchiCAD[4]. 

 

I. Základní údaje Poloha domu (řadový, rohový, v bloku, samostatný) 

 Druh stavby (dřevěná, cihlová, kamenná, apod.) 

 Rozměry domu(délka, šířka, výška, apod.) 

 Zelené pásy (plocha zahrad, stromy užitkové, ploty,apod.) 

 Vnější komunikace 

 Schodiště (dřevěné, kamenné, betonové, apod.) 

  

II. Konstrukční prvky Druhy krytin (tašky hladké,nátěry ochranné, krov, apod.) 

 Klempířské prvky(svody povrchové, plechování, apod.) 

 Komíny (komínová tělesa, komínové lávky, apod.) 

 Povrchové úpravy(fasáda měkká, malby, nátěry stěn) 

 Podlahy (palubky, dlaždice kameninové, apod.) 

 Sklepy (kóje, plocha kójí) 

 Okna (jednoduchá, dvojitá, kyvná, nátěry, apod.) 

 Dveře (bytové, domovní, vrata, nátěry, apod.) 

 Stropy (dřevěné trámové, železobetonové, apod.) 

Tab. č. 2 – Struktura dat stavebního pasportu 

 

 

5.1.3 Technický pasport 

 

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

jednotlivých místností. U každého zařízení jsou evidovány základní údaje o vlastním 

zařízení, výrobci, servisu, záruce, apod.   



22 

 

Technická zařízení jsou rozdělena na kategorie:  

- technologické zařízení (TZ)  

- informační technologie (IT)  

- slaboproudé systémy (SS), bezpečnostní a komunikační  

- dopravní prostředky (DP)  

- inventář (IN)  

- zdravotnická technika (ZT)  

[4] 

 

5.1.4 Technologický pasport 

 

Na stavební pasport navazuje pasport technologický, který obsahuje detailní popis 

vnitřních technologií budovy a zařízení. Pasport vnitřních technologií má význam 

především u budov, u kterých je potřeba zajistit plnou bezpečnost.  Základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví vyhláška ČUBP č. 48/82 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. Technologický pasport tak lze rozdělit na základní a 

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

stránce informačních zdrojů[4].  

 

5.1.5 Personální pasport 

 

Personální pasport obsahuje detailní informace o zaměstnancích, kteří se po daném objektu 

pohybují a vykonávají nějakou činnost. Tento pasport je důležitý pro úplnou 

informovanost o zaměstnancích a jejich umístění. Pomocí CAFM systémů lze personální 

pasportu využít například pro plánování služeb a úkolů[1, 4]. 
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5.2 Dělení pasportu 

 

 

Obr. č. 9 – Rozdělení pasportu 

 

5.2.1 Pasport objektu 

 

Pasport objektu obsahuje: 

 Základní údaje o domu 

 Konstrukční prvky 

 Zdravotně technická instalace 

 Vybavení a zařízení objektu 

 

V kategorii základní údaje o domu se uvádí poloha domu, druh stavby, rozměry domu, 

zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, plocha stavební parcely, 

plocha vnějších komunikací domu, zelené pásy, vnější komunikace, schodiště, hlavní 

uzávěry, provozní prostory v budově nebo také finanční údaje o pořizovací a zůstatkové 

hodnotě. 

 

 Druhá kategorie se věnuje konstrukčním prvkům. V této kategorii sledujeme 

umístění, počet měrných jednotek, rok pořízení popřípadě rok poslední opravy a procento 

opotřebení jednotlivých konstrukčních prvků. Jedná se o klempířské prvky, komíny, 

podlahy, sklepy, okna, dveře, stropy, střešní krytinu apod. Tyto prvky můžeme ještě 

rozdělit do 3 kategorií, a to na prvky, které nevyžadují obvyklé úpravy, dále na prvky, u 
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kterých je třeba provádět pravidelné opravy a případnou výměnu a poslední skupinou jsou 

prvky, které se neopravují, ale po skončení životnosti se vymění. 

 

 Ve zdravotně technické instalaci jsou zjišťovány údaje o vodoinstalaci, 

kanalizaci, plynoinstalaci, elektroinstalaci, topení a teplé vodě. V poslední kategorii o 

vybavení a zařízení objektu sledujeme tyto prvky: výtahy, klimatizační jednotky, 

bezpečnostní zařízení, výpočetní technika, telefonní ústředna, multifunkční stroje apod. 

[2, 4, 6] 

 

5.2.2 Pasport místnosti 

 

Pasport místnosti může obsahovat: 

 Záhlaví (údaje o umístění místnosti v objektu, podlaží, účel místnosti) 

 Základní údaje (plocha místnosti, světlá výška místnosti, otápěná plocha, 

vytápění, další zařízení a vybavení) 

 Zařízení a vybavení dané místnosti (povrchové úpravy, dveře, okna, podlahy, 

elektroinstalace, topení, teplá voda, kamna apod.) 

[2, 4, 6] 

 

5.2.3 Pasport technického zázemí 

 

Pasport technického zázemí v sobě zahrnuje: 

 Identifikační údaje 

 Základní údaje 

 Informace o konstrukčních prvcích 

[2, 4, 6] 
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5.3 Europas 

 

V současné době se při pořizování a následném užívání staveb stále opomíjí jejich 

ekonomické aspekty. Tento problém by mohl v budoucnu řešit projekt nazvaný 

EUROPAS. EUROPAS by měl obsahovat poznatky a dokumenty o technicko-

ekonomickém stavu té konkrétní budovy. Měly by zde být zahrnuty také všechny 

dosavadní důležité změny budovy.  Takovýto soubor spisů, by měl sloužit k posouzení 

efektivního hospodaření s majetkem s výhledem na několik desítek let a měl by být 

součástí tzv. domovního spisu. Ve výsledku je EUROPAS soubor dokumentů, který se na 

budovu dívá jak z pohledu stavebního, tak především z pohledu ekonomického.  

 

Europas se skládá z 3 hlavních částí, které obsahují potřebné dokumenty: 

 

I. Technicko – ekonomická dokumentace 

 Pas (projekt a stav) budovy – novostavby 

 Energetický audit 

 Projektová dokumentace stavby 

 Technické vybavení 

 Použité materiály a instalační předměty 

 Účastníci přípravy, schvalování a realizace projektu 

 Přejímací protokol / zabezpečení plnění lhůt 

II. Užívání stavby 

 Kontrola technická údržba 

 Náklady vzniklé za dobu užívání stavby 

 Provedené údržby, obnovy, modernizace 

 Fotodokumentace 

III. Smluvní dokumentace 

 Plánování a realizace stavby 

 Financování 

 Pojištění 

[7] 
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6. METODIKA KÓDOVÁNÍ PLOCH A TECHNOLOGIÍ 

6.1 Číslování ploch místností, logické uspořádání a směr číslování 

 

Ve vlastním projektu můžeme nebo nemusíme dodržovat standardy ČSN. 

 

Všechny místnosti označujeme čísly v logické posloupnosti (vzrůstající). Začínáme číslem 

n01, kde n značí číslo podlaží. Číslujeme obvykle po směru hodinových ručiček a 

začínáme u vstupu do objektu. Svislé prostory (schodišťové prostory a šachty) označujeme 

vždy stejnými čísly s číselným označením příslušného podlaží.  

 

 Příklad: Schodiště v 1.NP  115 

   Schodiště v 2.NP  215  

 

V případě vysokých budov přichází v úvahu číslování např. 11.NP číslem místnosti 

1101, stejně tak v případě budov, kde je na jednom podlaží více než 99 místností, např. 

místnost 123 ve 2.NP bychom číslovali 2123. 

 

Přízemí a suterén se podle aktuální normy číslují číselnou řadou, před kterou značí 

písmeno „P“ přízemí a písmeno „S“ suterén. Číslování místností v přízemí a suterénu pak 

vypadá následovně: P01 - P99, S01 - S99. U objektu s více podzemními podlažími se před 

písmeno „S“ uvede číslo podzemního podlaží, např. 2S04. 

[10, 11] 

 

6.2 Značení technologických celků 

 

Cílem jednotného značení technologických celků je identifikace nadřazenosti technologie a 

její jednotné značení. Značení se uvádí ve formátu AAAA.BBBB.CCCC. 
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Jednotlivé části značení potom vystihují vždy čtyřmístné alfanumerické kódy, které 

představují následující označení: 

 AAAA – představuje konkrétní technologický celek. 

Např.: KL01 – klimatizace, UT01 – ústřední vytápění. 

 BBBB – představuje označení konkrétní technologické části. 

Např.: OS01 – okruh světla, UV05 – úpravna vody, OR01 – rozvody. 

 CCCC - představuje označení konkrétního zařízení. 

Např.: F001 – filtr, V001 – vypínač, Z001 – zásuvka, Č001 – čerpadlo. 

 

Výsledné značení konkrétního prvku (například zásuvky) pak vypadá následovně:  

EL01.OR02.Z010 – okruh číslo 2, zásuvka 10.  

[12, 13] 
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7. PASPORTIZACE FAKULTY STAVEBNÍ – BLOKU A, 

B, D 

7.1 Historie fakulty stavební 

 

Vznik fakulty stavební se datuje k 1. 1. 1997 a je druhou nejmladší fakultou na VŠB – 

TUO. Na základě rozhodnutí Magistrátu města Ostravy byl vyčleněn pro tyto potřeby 

objekt základní školy na ulici Ludvíka Podéště v Ostravě - Porubě. Původní objekt byl 

vyprojektován v roce 1971 a před uvedením provozu fakulty byl v roce 1997 postupně 

rekonstruován.  

 

7.2 Popis budov fakulty stavební 

 

 Prostory fakulty stavební se nachází v Ostravě v městském obvodu Poruba na ulici 

L. Podéště, 1875/17. Tento objekt je situován na parcele číslo 3751/24. Pozemky Fakulty 

stavební se nachází na parcelách číslo 3751/79, 3751/192, 3751/197, 3751/198, 3751/199, 

3751/200, 3751/201, 3751/204, 3751/205, 4460/9, 4460/16. Vlastníkem stavby a pozemků 

je VŠB- TU Ostrava (viz příloha č. 2).  

 

 K původním zrekonstruovaným pavilonům byly přistavěny další dva pavilony 

velkých poslucháren. Rozpočet výstavby měl být kolem 177 mil. Kč bez DPH. Nové dva 

pavilony jsou vyšší, mají 6 nadzemních podlaží, oproti tomu pavilony starší zástavby mají 

maximálně 3 nadzemní podlaží.  

 

7.3 Pasport pavilonu A, B, D 

 

Zpracované pasporty jsou obsaženy v příloze č. 2. Jedná se prostorový pasport a personální 

pasport vybraných pavilonů, dále pak technický a stavební pasport vybrané místnosti. 

Cílem práce bylo zavedení budov do databáze softwarového produktu pit – FM. Tato 
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databáze může v následujících letech sloužit jako podklad pro provedení kompletní 

pasportizace budov fakulty stavební, popřípadě všech budov VŠB – TUO. 

 

 V přílohové části je dále obsažena fotodokumentace (příloha č. 1), která slouží 

k lepší orientaci a k ověření správnosti dat obsažených v pasportu. Tabulkové výstupy 

pasportu a reporty jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou doplněny o ortofotomapu, výsek 

z katastrální mapy a o výpisy z listu vlastnictví. Příloha č. 2 je ještě doplněna o výkresovou 

dokumentaci (příloha č.3). 

 

7.3.1 Prostorový pasport 

 

Podkladem k vypracování prostorového pasportu byly údaje z internetových stránek 

českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, dále také projektová dokumentace 

jednotlivých pavilonů a návštěva jednotlivých místností. Všechna nashromážděná data 

byla následně zpracována a převedena do databáze programu pit – FM, cílem bylo vytvořit 

vhodnou a přehlednou strukturu dat v tomto softwaru, jenž je pro tuto práci dobře 

vymyšlen. Zároveň byly jednotlivé místnosti propojeny s CAD výkresy a tím byla 

umožněna komunikace a výměna dat mezi těmito programy. 

Obr. č. 10 – Struktura dat prostorového pasportu 
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7.3.2 Personální pasport 

 

Podkladem pro zpracování personálního pasportu byl seznam zaměstnanců, který 

obsahoval jejich jména, příjmení, tituly, telefon, místo pracoviště, katedry. Tento seznam 

byl pořízen ve formátu, který byl nepoužitelný pro export do databáze pit – FM, proto byly 

namístě dvě možnosti zpracování těchto dat. První možností bylo ruční přepisování 

jednotlivých zaměstnanců do databáze, nebo druhou možností, která ovšem vyžaduje 

pokročilejší znalost práce v programu Microsoft Office Excel, bylo upravení tohoto 

souboru pomocí textových funkcí a následné upravení do tabulky, kterou jsme schopni 

importovat zpátky do pit – FM. Každý zaměstnanec byl pak následně přiřazen 

k jednotlivým místnostem a funkčním oddělení.  

 

 

Obr. č. 11 – Struktura zaměstnanců přiřazených do oddělení 

 

7.3.3  Technický a stavební pasport 

 

Podkladem pro zpracování technického a stavebního pasportu byla vlastní prohlídka 

objektu. Výstup z následně vytvořeného inventáře je uveden v tabulkové příloze práce. 
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8. ZÁVĚR 

 

V teoretické části této práce byla objasněna problematika spojená s vytvořením 

prostorového, stavební, technického a personálního pasportu pro část budovy Fakulty 

stavební, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V prvních kapitolách byla 

věnována pozornost obecnému teoretickému objasnění pojmů Facility Management a 

správa budov. 

 

 Jelikož je znát velký rozvoj informačních technologií i v této oblasti, následující 

kapitoly pojednávaly o softwarové podpoře v oblasti Facility Managementu, konkrétně 

oblast CAFM systémů byla popsána podrobněji. To taky z důvodu, protože velká část 

praktické části byla zpracována v programu pit – FM, jenž spadá do kategorie produktů 

vyskytujících se na českém trhu v oblasti CAFM systémů. 

 

 V navazujících kapitolách byla popsána témata o pasportizaci a o metodice 

kódování. V oblasti metodiky kódování ploch a místnosti neexistuje předepsaný způsob 

značení, proto byl vybrán popis, který autorovi přišel nejvíce srozumitelný a přehledný. 

 

 V praktické části bylo čerpáno z informací, které jsou uvedené v části textové, dále 

bylo využito podkladů získaných od zaměstnanců fakulty ke zpracování pasportu. Jednalo 

se o pasportizaci bloku A, B, D Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Zpracovaný prostorový, personální, stavební a technický pasport bude 

přínosem při evidenci a údržbě majetku a je určen k následujícímu doplnění. Vše bylo 

zpracováno v programu pit – FM. 
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