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ANOTACE 

Bakalá!ská práce je zam"!ena na pasportizaci #ásti budovy fakulty stavební. Úvodní kapi-

tola je všeobecn" o facility managementem, jelikož pasportizace je pod!azenou složkou 

facility managementu. Následuje téma o pasportizaci a pasportech. Tato kapitola je nejdel-

ší. Poslední téma v teoretické #ásti je o systémové podpo!e, jelikož praktická #ást je 

v softwaru realizovaná. Tato #ást je zam"!ena na konkrétní budovu pro vytvo!ení  paspor-

tiza#ních dat.  Pro zavedení konkrétní budovy do CAFM systém$ je použit pit-FM. Sou-

#ástí práce jsou schematické výkresy, v nichž je proveden návrh ozna#ení funk#ních ploch 

dle jednotlivých typ$ provoz$. Celkový po#et #íslovaných stránek je 37. 

Citace názvu: Pasportizace #ásti budovy Fakulty stavební VSB-TU Ostrava 

 

 

ANNOTATIONS 

The bachelor´s is focused on Faculty of Civil Engineering building part passportization. 

Opening charter is generally about Facility Management, because passportization is secon-

dary unit of  Facility Management. Next charter is about passportization and passport´s. 

This charter is the longest. The last subjekt in theoretical part is about system support, be-

cause practical part is created in software.This part is focused on concrete building for 

creating data of passportization. For introduction the building to CAFM system´s is used 

the pit FM. Component´s of bachelor´s are schematical plan´s in which is designd labeling 

of functional area by single types of functioning. The scope of this work is 37 pages. 
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ÚVOD 

Obsahem vypracování bakalá!ské práce je vytvo!ení pasportizace #ásti budovy Fakulty 

stavební VSB-TU Ostrava. Výstupem je zpracování pasportizace budovy I. Pasportizace je 

pod!azenou složkou facility managementu, proto je na úvod zpracovaná kapitola o této 

problematice, jeho rozsahu a p$sobnosti v (R. Následující kapitolou je pasportizace. 

V roce 1970 byla pasportizace zavedena z d$vodu snižování po#tu demolic v bytovém 

hospodá!ství.  facility management se objevuje na našem trhu až po#átkem 21. století. 

Nicmén" je pasportizace pod složkou facility managementu a proto je popsána tato pro-

blematika v první kapitole. Nejobsáhlejší kapitolou této práce je pasportizace. V této #ásti 

je uveden rozdíl mezi pasportizací a pasporty, d$vody po!ízení pasportizace, užite#nost 

pasportizace, druh pasportiza#ních dat. Poslední kapitolou, zpracovanou v textové #ásti je 

softwarová podpora FM, jelikož v sou#asné dob" se zpracovává v"tšina dat formou systé-

mových program$. Od starých metod zpracování pasportizace, jako je papírový pasport 

nebo pasport v tabulkovém Excelu, se již opouští. 

V praktické #ásti je provedena pasportizace v prost!edí softwarové podpory FM.  

V této #ásti bakalá!ské práce jsem aplikoval získané znalosti z p!edm"t$ vyu#ovaných na 

naší fakult" Stavební VSB-TUO. Dále jsem #erpal informace z r$zných literárních, inter-

netových nebo podobných zdroj$.  V softwarovém programu pit- FM je zpracován prosto-

rový, stavební, technický, technologický a personální pasport na konkrétní místnosti #i 

podlaží budovy I. P!ílohou jsou schematické výkresy vypracované pro ú#ely ozna#ení 

funk#ních ploch dle jednotlivých typ$ provoz$, dále je uveden obsah popisných dat 

k jednotlivým parcelám. Podkladem pro vypracování návrhu ozna#ení funk#ních ploch 

byly stavební výkresy Fakulty stavební VSB-TUO, které byly zpracovány pro pot!ebu vý-

stavy nového komplexu Fakulty stavební v roce 2007-2009. Do softwarového programu 

jsem importoval data získaná z místního šet!ení nebo z výkresové dokumentace stavby. 

Místní šet!ení obsahovalo d$kladnou prohlídku parcel Fakulty stavební a zaznamenání 

jednotlivých údaj$ do textové podoby, prohlídku místností, sepsání všech za!ízení, které se 

v místnosti vyskytují, spolu s inventárními #ísly. Takto získané údaje mi posloužily 

k vypracování pasport$ v softwarové podob". Údaje s inventárními #ísly jsem využil p!i 

zpracování inventá!e ur#ité místnosti.   
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1 FACILITY MANAGEMENT 

V sou#asné dob" jsou pasporty zpracovávané pro procesy údržby a jsou stejn" vhodné a 

nezbytné i pro ostatní procesy facility managementu. [4] 

Pasportizace je pod!azenou složkou facility managementu, proto se zabývám v této 

bakalá!ské práci i vývojem facility managementu. 

1.1 Historie facility managementu 

Facility management jako obor vzniká v sedmdesátých letech 20. století. Základy facility 

managementu byly položeny ve Spojených státech amerických. V USA byl FM zam"!en 

na !ízení rozvoje kancelá!ských prostor$ formou užívání voln" p!estavitelných p!í#ek nebo 

zást"n, což zásadn" zm"nilo strukturu kancelá!ského nábytku a dále zavedením výpo#etní 

techniky až do místa pracovišt" jednotlivých pracovník$. [2] 

V kv"tnu 1980 na setkání zájemc$ o facility management v Houstonu byla založena 

organizace National Facility Association. V roce 1981 byl název asociace pozm"n"n na 

International Facility Management Association, taktéž známá pod zkratkou IFMA. 

V Evrop" se facility management objevuje po#átkem 90. let minulého století. Jedny 

z prvních zemí, ve kterých se tento obor objevuje, byly Velká Británie, Skandinávské zem" 

a Francie s Beneluxem. V dubnu 2000 se za#lenila i (eská republika do celosv"tové sít" 

facility manažer$ IFMA. Dnes má asociace IFMA cca 20 000 #len$ po celém sv"t". [2] 

1.1.1 Definice a rozd!lení facility managementu 

Facility management je obor, který zkoumá a v praxi ov"!uje, jak v organizacích vzájemn" 

sladit pracovníky, pracovní #innosti a pracovní prost!edí. Ozna#ují se jako pr$nik t!í oblas-

tí zna#ené zkratkou 3P. Informace o majetku jsou základem pro !ízení proces$ FM. [5]  

 

 

 

 

  

 

Obr. 1  Pracovníci, procesy, prost"edí [2] 
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Jejich hlavním úkolem je zajistit dlouhodobou maximální ziskovost spole#nosti, a 

to p!i optimálních nákladech. [7] 

Facility management zajiš*uje celou !adu tzv. podp$rných #inností. Sou#ástí chodu 

každé firmy je !ada proces$, #inností a služeb, které p!ímo nesouvisejí s jejími klí#ovými 

aktivitami, pro fungování a existenci firmy jsou ovšem nezbytné. Tyto služby jsou nazýva-

né podp$rnými. Pat!í do nich nap!. #innosti jako evidence a správa majetku, správa a údrž-

ba budov.  Mnoho poskytovatel$ služeb se soust!e+uje na poskytování kvalitní podpory, 

která je svým provedením a cenou natolik výhodná, že provozovatelé nemovitostí si ji ob-

jednávají. Z t"chto poskytovatel$ jednotlivých služeb se stávají postupn" spole#nosti nabí-

zející „Integrovaný FM“. Ve vyšší úrovni si najímají spole#nosti komplexní servis, kde 

nevyžadují od spole#ností jednotnou správu dat.  Nejvyšším stupn"m je „Komplexní po-

skytovatel FM služeb“.  FM poskytovatel tvo!í tým s facility manažerem spole#nosti, který 

je schopen poskytnout strategické informace managementu spole#nosti. [12] [3] 

1.1.2 Outsourcing – forma zajišt!ní služeb ve firm! 

Jaké jsou hlavní #innosti podnikání, musí p!esn" definovat firma sama a taky, co s touto 

#inností nesouvisí. Dle toho se ur#í, které #innosti z$stanou pod p!ímou kontrolou firmy a 

které mohou být objednány u jiné organizace. Outsourcing je rychle se rozvíjející forma 

zajiš*ování facility služeb externí dodávkou. Na našem trhu se již objevují dodavatelé faci-

lity služeb. Ti zajiš*ují v"tšinu z níže uvedených služeb: údržba budov, prodejní automaty, 

bezpe#nostní služby, protipožární služby, st"hovací služby, úklidové služby, stravování, 

p!epravní služby, parková úprava, technická správa, ni#ení šk$dc$, recep#ní služby. [12] 

1.1.3 Integrovaný facility management FMi 

Spojení n"kolika #inností do jednoho celku je cílem integrovaného FM.  Je to d$sledné 

odd"lení  podp$rných proces$ a pod!ízení je sjednocujícímu !ízení - facility managemen-

tu.[12]  

1.1.4 Komplexní FM firma  

Nenabízí pouhý soubor jednotlivých služeb. Tato organizace disponuje managementem a 

týmem zkušených odborník$, kte!í komplexn" zhodnotí stávající stav a nabídnou efektivní 

!ešení pro budoucnost. Organizace zárove% disponuje technickým zázemím, které veškeré 



 

4 

tyto služby zajistí. Zákazník této organizace se tak m$že pln" soust!edit na hlavní p!edm"t 

podnikání a tím zvýšit svoje zisky. [12] 

1.2 Struktura FM  

Facility management se #asto d"lí na specifické oblasti ve sv"t" známé jako Assets Ma-

nagement,  Property Management, Administration Management apod. V (R je znám"jší 

d"lení na tzv. hard služby, soft služby a administrativní služby. Základním znakem v"tšiny 

#inností v oblasti FM je služba neboli servis. Vnit!ní #len"ní služby se d"lí na kategorie 

hard, soft a administrativní. [8] 

1.2.1 Hard služby  

Jsou zajiš*ované jako tzv. hard servisy. Zajiš*ují #innosti, které se klient$ týkají nep!ímo: 

pat!í zde celá skupina technických za!ízení budov a pé#e o n", servis výrobních technologií 

nebo stavební údržba a opravy. [8] 

1.2.2 Soft služby  

Mezi soft servisy pat!í ty služby, které p!ímo souvisí s pot!eby klient$.  Jsou to zejména 

tyto služby: úklid, ostraha, recepce, stravování, doprava, kopírovací služby, informatická 

podpora, poštovní a kurýrní obsluha, po!ádání spole#enských akcí atd. [8] 

1.2.3 Administrativní služby 

 Do této kategorie pat!í ú#etnictví, problematika daní a odvod$, právní servis, finan#ní 

servis, nájemní agenda #i správa využití prostor (tzv. space management). [8] 

1.3 Podp(rné procesy 

Jsou to takové procesy, které bezprost!edn" nevytvá!ejí produkt. Z hlediska vztah$ jednot-

livých proces$ k tvorb" produktu se používá následující #len"ní na: 

! Základní – hlavní procesy 

! Pomocné procesy 

! Obslužné procesy 

 [2] 
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1.3.1 Základní procesy 

Jsou to ty procesy, p!i kterých se p!ímo vytvá!í finální produkt. Tímto produktem se rozu-

mí poskytnutí služby. [2] 

1.3.2 Pomocné procesy 

P!edstavují procesy, p!i kterých se jejich výsledky spot!ebovávají b"hem proces$ základ-

ních proces$, p!ípadn" pomocných a obslužných, p!i#emž do produktu základního procesu 

nep!echázejí, ale p!enášejí pouze na n" #ást své hodnoty. Mohou to být #innosti jako údrž-

ba technického za!ízení, vodárny a podobn". [2] 

1.3.3 Obslužné procesy 

Jsou souhrnem r$zných #inností složených z netechnologických operací, b"hem kterých se 

produkt nem"ní. M$žou to být #innosti jako manipulace s materiálem, doprava, stravování. 

[2] 

1.4 Konkrétní pot)eby facility manažera 

Úkolem facility manažera je sledovat, vyhodnocovat, plánovat, koordinovat, p!emýšlet o 

zlepšení, hledat oblasti úspor. Efektivn" spravovat majetek nelze bez znalosti toho, co se 

bude spravovat. Informace o majetku zahrnují r$zné oblasti od pohledu plánování investice 

až po její realizaci a údržbu. [5] 

1.5 Postavení facility manažera v organiza#ní struktu)e 

Facility management je definován jako metoda !ízení podp$rných #inností. Ze strany dlou-

hodobých cíl$, sou#innosti a odpov"dnosti za celkové !ízení firmy je facility manažer 

z hlediska rozhodování dosazen do vrcholového managementu. [2] 

1.6 Vývoj facility managementu u nás a ve sv"t" 

V (eské republice se facility management datuje až od po#átku 21. století. V roce 2000 

byla v (R založena pobo#ka mezinárodní profesní asociace IFMA CZ.  S #inností této 

asociace je úzce spjato formování a rozši!ování myšlenky facility managementu u nás. [2] 



 

6 

(eský normaliza#ní ú!ad vydal první dv" normy ((SN EN 15221-1 a (SN EN 

15221-2). Pomocí t"chto norem je nejen údržba, ale jsou i ostatní podp$rné #innosti za#le-

n"ny a konkretizovány, hlavn" v oblasti názvosloví, rozsahu a standardu služeb FM. [4] 

Podobn" jako ve všech ostatních zemích dochází k p!irozenému vývoji. Na za#átku 

se prosazuje nabídka jednotlivých specializovaných #inností, kterými jsou úklid, ostraha, 

catering a podobn". Po #ase se objevují na trhu komplexní dodavatelé facility služeb, kte-

rými jsou dodávky blížící se již více ,,partnerství“ než pouze integrovanému facility ma-

nagementu. Integrovaný facility management p!edstavuje pouze zajišt"ní služeb. Facility 

management je obor, který p!ímo navazuje na historii vývoje služeb jednotlivých podp$r-

ných #inností. Na schéma je patrný vývoj facility managementu ve Skandinávských ze-

mích. Dá se p!edpokládat, že stejným zp$sobem se bude ubírat i vývoj v (R. [2] 

Tab. 1  Vývoj facility managementu ve Skandinávských zemích [2] 

OBCHOD, KONKURENCE, EFEKTIVITA 

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

VLASTNÍ   

PROST&. 

SMLUVNÍ  

SERVIS 

EXTERNÍ 

ZDROJE 

INTEGROVANÝ 

FM 

INFRAST. 

MNG. 

ÚKLID ÚKLID ÚKLID ÚKLID  

 OSTRAHA OSTRAHA OSTRAHA 

STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ 

ÚDRŽBA ÚDRŽBA ÚDRŽBA 

POZEMKY POZEMKY POZEMKY KAPITÁL 

 POŠTA/KURÝR POŠTA/KURÝR NÁVRH 

TELEKOMUNIKACE TELEKOMUNIKACE KONSTRUKCE 

IT IT VYBAVENÍ 

TISKY TISKY INTEGROVANÝ 

FM 

SPRÁVA SPRÁVA VYÚ%TOVÁNÍ 

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA  

 ŠKOLENÍ 

NEMOVITOSTI 

PROJEKT MNG. 

KONZULTACE 

 

V (eské republice se v sou#asné chvíli nacházíme ve III. etap" Externí zdroje. Velká 

#ást poskytovatel$ služeb se soust!e+uje na poskytování kvalitní podpory, která je svým 

provedením a cenou natolik výhodná, že provozovatele nemovitostí si ji objednávají. Spo-

le#nosti si najímají komplexní servis, ale zatím od nich nepožadují sou#asn" jednotnou 
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správu dat. Pokud se facility management posune do vyššího stupn", potom bude dodava-

tel facility služeb ve spolupráci s facility manažerem spole#nosti tvo!it tým, jenž bude 

schopen okamžit" poskytnout strategické informace managementu spole#nosti. Tím se 

stane komplexním dodavatelem facility služeb. [2] 
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2 PASPORTIZACE 

Pasportizace byla v (eské republice zavedená d!ív než facility management, ale v sou#as-

né dob" se !adí pasportizace mezi širokou škálu #inností facility managementu. Pasportiza-

ce se m$že realizovat bez podpory softwarových program$ nebo pomocí softwarových 

program$, které se !adí do systém$ CAFM. 

2.1 Vznik a vývoj pasportizace 

Pasportizace byla zavedena podle usnesení vlády (SSR #.625/1964 a sledovalo se jím zvý-

šení hospodárnosti v opravách domovního majetku. První zásady pro zavedení jednotné 

technické pasportizace byly publikovány v Provozním zpravodajství #.23-24/1965.  

Vláda (SR uložila úkol vedení a pravidelného vyhodnocování pasportizace byto-

vého majetku v roce 1970 usnesením #. 136 z d$vodu postupného snížení po#tu demolic 

spojeného s plánovanou investi#ní výstavbou. V roce 1971 na základ" usnesení #.136 vy-

dalo ministerstvo vnitra (SR spolu s ministerstvem výstavby a techniky Metodiku pro 

vedení a zpracování pasport$ dom$ a byt$, které p!icházejí v úvahu k modernizaci a krité-

ria výb"ru byt$ a dom$ k likvidaci. [6] 

Vláda (SR v usnesení #. 136/1970 po#ítala s tím, že výsledk$ pasportizace bude 

použito pro plánování oprav, modernizace a odpadu dom$ a byt$ ve státním vlastnictví, 

dále pro plánování pot!eb materiál$, za!izovacích p!edm"t$, po#tu pracovník$, jejich p!í-

pravy a zajišt"ní stavebních kapacit. Z tohoto d$vodu vláda (SR p!ijala usnesení 

#.179/1971, kterým využití výsledk$ pasportizace v plánovacím procesu pro pot!eby oprav 

bytového fondu uložila jako závazný úkol pro stanovení hmotné zainteresovanosti p!ísluš-

ných vedoucích pracovník$, zejména podnik$ bytového hospodá!ství národních výbor$. 

Pro !ádné využití informací získaných pasportizací je pot!eba základní soubor obno-

vovat, dopl%ovat a vyhodnocovat vzniklé zm"ny a tím soubor pasportizace neustále aktua-

lizovat. Metodika pasportizace prošla ve svém vývoji celou !adou zm"n. [6] 

2.2 Úloha pasportizace 

Je technicko-ekonomická dokumentace o stavu jednotlivých obytných dom$, byt$ a neby-

tových prostor i ostatních základních prost!edk$. [6]  



 

9 

Pasportizací se zjiš*uje aktuální stav objektu a míra opot!ebení. Zmapování a mi-

nimalizace rizik p!edstavuje p!edevším v sou#asné dob" aspekt, který m$že výrazn" ovliv-

nit pr$b"h, bezpe#nost a zdárné dokon#ení stavby. Taktéž má pasportizace význam p!i 

koupi #i prodeji nemovitosti. Základní data, stru#ný technický popis stavu a výkresová 

schémata mohou sloužit jako doklad o stavu domu nap!íklad pro ocen"ní, podklad pro ná-

jemní smlouvu, zavedení plánu údržby nebo pro zavedení nových technologií. [10]  

Výstupem pasportizace, která p!edstavuje bádání a získávání informací, jsou paspor-

ty. V pasportech se zaznamenávají data, pomocí kterých lze získat informace o stavu a 

chodu objektu. [10]  

2.3 Rozdíl mezi pasportizací a inventarizací 

Pasportizace a inventarizace neznamená to samé. Inventarizace je sice taky evidencí o ma-

jetku, ale pouze evidencí vybavenosti. To znamená, že jsou v ní uvedeny pouze informace 

o množství jednotlivých prvku, nikoliv o stavu, jako je tomu u pasportizace. [10]  

2.4 Nej#ast"ji pasportizované stavby 

Nej#ast"ji jsou pasportizované objekty v souvislosti s výstavbou liniových staveb, kterými 

jsou silnice, železnice, tunely a mosty, u kterých dochází k zna#nému ovlivn"ní okolní 

zástavby ve velké mí!e, další skupinou jsou objekty dot#ené v prolukách, #astým typem 

projekt$ je zhodnocení stavu souboru nemovitostí bez dostate#né stávající dokumentace 

(bytové družstva, velké státní podniky, v"tší portfolia budov privátního investora. Dále pak 

zdravotnická za!ízení, vojenské #i jiné školní akademie, školy a školská za!ízení, muzea a 

památníky, laborato!e, atd..) [11] 

V sou#asnosti se objevují moderní technologie, je možné sdílet on-line všechna data 

v#etn" videozáznamu, fotodokumentace a pln" digitálních podklad$ a výstup$, kterými 

jsou p$dorysy, výkazy vým"r atd. Pomocí nových technologií je celý proces pasportizace 

výrazn" urychlen a zárove% je umožn"n sb"r daleko podrobn"jších dat než d!íve. [11] 

 

2.5 Užite#nost pasportizace a omezení rizik 

Pasportizace je užite#ná pro všechny ú#astníky projektu výstavby, t"mi jsou zhotovitel 

nové výstavby, investor nové výstavby i majitel stávajících objekt$. Je-li pasportizace pro-

vád"na v dostate#ném p!edstihu p!ed zahájením vlastní stavby (období se nazývá p!edrea-
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liza#ní fáze), získá objednatel brzké informace o slabých místech projektu. Minimalizuje 

se tím možné riziko havárií a pop!ípad" zastavení stavebních prací na projektu. [11] 

Pasportizací lze odhalit závady v prostorách, které nejsou b"žn" užívány, závady skryté a 

ty, které nejsou vid"t z exteriéru. Další možné nedostatky mohou být objeveny u projekt$, 

které byly realizované bez podrobné znalosti konkrétních podmínek území. T"mi jsou 

nap!. sesuvy p$dy, vliv spodní vody. [11] 

2.6 Náklady na pasportizaci, zpracování pasportizace   

Konkrétní suma vždy závisí na druhu a složitosti zakázky. Finan#ní náro#nost se pohybuje 

v desítkách tisíc K# pro jeden objekt. (ástka za provedení pasportizace !ádov" odpovídá 

promile z hodnoty stávajícího objektu nebo maximáln" jednotkám procent. V#asné odha-

lení závad podstatn" zjednodušuje nápravu škod a snižuje náklady na opravu. [11] 

Projekt pasportizace musí vést osoba s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi 

v oblasti stavební a manažerské. Podrobnost a forma zpracování posudku je pro každý pro-

jekt individuální. V"tšinou pasportizaci zpracovává projektový tým, který je složený 

z profesí: specialista v oboru pozemních staveb, statik, rozpo#tá! a stavební technici. [11] 

2.7 Postup pasportizace a její výstupy 

Celý proces pasportizace se skládá ze dvou klí#ových fází, kterými jsou definování para-

metr$ zakázky s klientem (rozsah, d$vody, forma výstupu a termín odevzdání) a místní 

šet!ení v#etn" jeho interpretace. Po ujasn"ní požadavk$ klienta se provede místní šet!ení 

dle p!edem ur#ených pravidel, p!i kterém je zdokumentován stav objekt$, a to formou zá-

kres$, zam"!ení, fotodokumentace #i videozáznamu. Posléze se provede zpracování pod-

klad$ a vytvo!í se záv"re#ná zpráva s p!ípadným návrhem !ešení. [11] 

Výstup se zpravidla d"lí na #ást textovou a #ást s p!ílohami. V textové #ásti jsou 

uvedeny informace o stá!í objektu, stavebn" historické, vývoji, d$vodu pasportizace a je-

jím obsahu, popisu konstrukce, souhrnném popisu místního šet!ení a hodnocení zjišt"ných 

poruch v#etn" pravd"podobných p!í#in jejich vzniku. Všechny další zm"ny po provedení 

pr$zkumu se zaznamenávají do pln" digitální podoby již vyhotovené dokumentace. To 

vede k udržování dokumentace v aktuálním stavu. Sou#ástí pasportu je návrh monitoringu 

s uvedením hodnot varovných stav$ a maximálních možných p!ípustných hodnot deforma-

ce. Je- li pasport ur#en jako podklad pro soudn"-znalecký posudek, je jeho nezbytnou sou-



 

11 

#ástí znalecká doložka. P!ílohová #ást je tvo!ena zákresy, zjednodušenou stavební doku-

mentací, fotodokumentací a p!ípadn" videozáznamem. [11] 

2.8 Realizace pasportizace v jednotlivých fázích životního cyklu stavby 

Pasportizace není jednorázový proces. Trvá naopak déle než samotná výstavba. Provádí se 

p!ed zahájením, b"hem i po dokon#ení realizace. Nejd$ležit"jší je zaznamenání stavu ob-

jekt$ p!ed zahájením, v pr$b"hu výstavby je vhodné provád"t pravidelné prohlídky a po 

dokon#ení zhodnotit její p!ípadný vliv na okolní objekty. [11] 

 Z #asového hlediska životního cyklu je nejdelší fáze období užívání stavby, a proto 

je d$ležité, aby správce majetku se snažil o prodloužení užitku jim spravované stavby. 

Prodloužení užitku stavby by se m"lo provád"t tak, aby p!i tom nedošlo k neúm"rnému 

zvýšení náklad$ na provoz a chod stavby. [10] 

 Pasportizace je jedním ze základních metod finan#ního plánování obnovy a zhodno-

cení budov sloužící zejména k: 

! ekonomické bilanci a rentabilit" objektu 

! požadavk$m na investice a opravy 

! plánování a optimalizaci vynaložených náklad$ na údržbu a obnovu 

! zpracování energetického pr$kazu budovy 

! komplexnímu hodnocení kvality budov v rámci životního cyklu 

! hodnocení náklad$ životního cyklu budov 

[10] 

2.9 Po)ízení elektronických dat pasportizace 

Elektronická data lze po!ídit p!epracováním papírových výkres$ do formát$ kompatibil-

ních s CAD systémy. Posléze napln"ním #ásti dat dostupných z této dokumentace do in-

forma#ního systému a dopln"ní o vlastní pasportizaci, #ili aktuální sb"r technických údaj$ 

p!ímo v prostorách budovy a jejím okolí. Tyto služby jsou schopni dodavatelé 

s komplexním p!ístupem zajistit. [4] 
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2.10 Pasport 

Je detailní technický popis stavby. Pasport budov není jen seznam ploch, ale obsahuje p!e-

devším jednotlivé stavební prvky budovy, doklad o vybavenosti, informace o technických 

parametrech, stavu a zp$sobu použití. Pasporty, s kterými se lze setkat jsou: papírové 

pasporty, v excelovské tabulce a pasporty realizované v r$zných softwarech. Data 

z tabulek lze importovat do každého moderního systému, ale nejsou všechny excelovské 

tabulky zpracované ve správném a vhodném formátu pro p!ípadné importy. P!epracování 

takové tabulky by bylo stejn" pracné, jako vytvo!it nové záznamy pasportizace. [4] 

Kvalitn" zpracovaný pasport pomáhá p!edcházet spor$m mezi uvedenými ú#astní-

ky a zárove% nalézat efektivní !ešení. Po vypracování pasportu má klient k dispozici jed-

nozna#ný doklad o stavu objektu (stavby #i sousedních budov) p!ed zapo#etím stavební 

#innosti. Tento dokument pomáhá p!edcházet p!ípadným spor$m o vlivu a d$sledcích 

stavby a zárove% m$že sloužit jako podklad pro jednání s pojiš*ovnou nebo pro p!ípad 

soudních spor$. [10]  

V sou#asné dob" se k realizaci pasport$ využívají vhodné softwary na po#íta#ích. 

Aktualizace soubor$ pasport$ poskytuje cenné údaje, které se využívají nap!. pro uzav!ení 

nové nájemní smlouvy nebo p!i zpracování prohlášení vlastníka, který se rozhodl pro pro-

dej jednotlivých byt$ v oblasti bytového fondu. [6]  

Po!ízení dat a pasport$ bez budoucí možnosti rozší!ení systému o moduly a funkce 

pro následné pokrytí softwarové podpory ostatních podp$rných proces$ není v dnešní dob" 

nejlepší varianta. [4] 

2.11 Rozd"lení dat pasport( 

Data, která jsou zaznamenaná v níže uvedených pasportech, poskytují správci budovy nebo 

facility manažerovi dokonalý a p!esný p!ehled o stavu objektu a jejím provozu. Tyto data 

mohou být statická a dynamická. [10] 

2.11.1 Statická data 

Jsou data, která by se nem"la m"nit po celou dobu životního cyklu objektu.  Statická data 

jsou stálá data. Tyto data jsou tzv. eviden#ní a mohou obsahovat nap!íklad informace o 

konstruk#ních materiálech nosných st"n a strop$, po#tu pater objektu nebo zastav"né plo-

še. [10] 
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2.11.2 Dynamická data 

Tyto data jsou prom"nná. Popisují #innosti údržby, provozu.  Pomocí t"chto údaj$ lze sle-

dovat záznamy b"žné spot!eby. Nap!íklad v odv"tví catering, kde se m"ní po#et strávník$. 

[10]  

2.12 Rozd"lení pasport( 

! Prostorový pasport 

! Stavební pasport 

! Technický pasport 

! Technologický pasport 

! Personální pasport 

! Pasporty vn"jších ploch 

[13] 

2.13 Prostorový pasport 

Zahrnuje soubor grafických a popisných údaj$ o venkovních plochách, kterými jsou po-
zemky a parcely. 

2.13.1 Obsah grafických dat 

! výsek katastrální mapy obsahující parcely ve vlastnictví 

! p!ehlednou mapu (ortofotomapu) se zakreslením umíst"ni jednotlivých budov 

2.13.2 Obsah popisných dat 

! výpis popisných dat z katastru nemovitostí k jednotlivým parcelám  

[10]   

2.14 Stavební pasport 

P!edstavuje soubor popisných a grafických dat o stavebních objektech. Stavební pasport 

zaznamenává popis jednotlivých ploch a popis vnit!ního uspo!ádání. Jsou zaznamenány 

údaje o materiálu podlah, stropní konstrukce, st"n a výplní otvor$. [10] 
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2.14.1 Obsah popisných dat 

Popisné údaje k jednotlivým místnostem. 

2.14.2 Obsah grafických dat 

Výkresy jednotlivých podlaží a data k jednotlivým místnostem, kterými jsou p$dorysná 

plocha místností, konstrukce podlah. [10] 

2.15 Technický pasport 

Zaznamenávají se informace o vybavenosti místností. U každého za!ízení jsou evidovány 

základní údaje o vlastním za!ízení, výrobci, servisu, záruce, apod. Technická za!ízení jsou 

rozd"lena na kategorie: 

! technologické za!ízení (TZ) 

! informa#ní technologie (IT) 

! slaboproudé systémy (SS), bezpe#nostní a komunika#ní 

! dopravní prost!edky (DP) 

! inventá! (IN) 

! zdravotnická technika (ZT) 

 [10] 

2.16 Technologický pasport 

Slouží pro podporu správy a údržby technologií budov. Obsahuje popis vnit!ních techno-

logií budovy a za!ízení.  Zaznamenávání informací technologického pasportu obsahuje 

data o technologiích vytáp"ní, chlazení a vým"ny vzduchu, o rozvodech energií a médií, o 

datových, hlasových a technologických sítích, o p!ístupových a zabezpe#ovacích systé-

mech a ostatních technologiích. Grafická data p!edstavují p$dorysy za!ízení a propojova-

cích prvk$ technologií. Evidovány mohou být i relativní výšky, takže je možné s využitím 

dat stavebního pasportu vytvá!et 3D modely technologií v budovách. [14] 

2.17 Personální pasport 

Obsahuje informace o lidech.  Personální pasport p!edstavuje zaznamenání informací p!e-

devším zam"stnanc$ a nájemník$. 
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2.18 Pasporty vn"jších ploch 

Pasportizace obsahuje popis a m"!ení ploch. Mezi pasportizované objekty pat!í nap!íklad: 

! H!bitovy 

! Chodníky, komunikace, parkovišt" 

! Letišt" 

! Venkovní koupališt", aqvaparky 

! Sportovní venkovní areály, kurty 

! Parky 

! D"tské a školní h!išt" 

 [13] 

2.19 Nebytový prostor 

Tento pojem vymezuje zákon #. 116/ 1990 Sb. Podle tohoto zákona jsou nebytovým pro-

storem místnosti nebo soubory místnosti, které dle rozhodnutí stavebního ú!adu jsou ur#e-

ny k jinému ú#elu než k bydlení. [6] 

Škola VSB – TUO je nebytovým prostorem a proto se budu v mé bakalá!ské práci 

zabývat podrobn"ji jen pasporty nebytového prostoru. 

2.20 Pasport nebytového prostoru 

V pasportu nebytového prostoru jsou evidovány pouze nebytové prostory pronajímané, 

nikoliv nebytové prostory, které pat!í k domu a tvo!í jeho nedílnou sou#ást. Pasport se 

zpracovává a vede pouze na ty prostory, jež jsou nájemní smlouvou pronajaty ur#itému 

nájemci. [1] 
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3 PO%ÍTA%OVÁ &EŠENÍ PRO SPRÁVU INFORMACÍ O 

MAJETKU 

Pomocí po#íta#ové podpory se zpracovává v sou#asné dob" v"tšina dat. Papírové zpraco-

vání dat, excelovské tabulky jsou postupn" nahrazovány po#íta#ovou podporou. 

3.1 D(vody rostoucího zájmu o správu informací o majetku 

Níže jsou jednotlivé d$vody zájmu o správu informací o majetku rozd"leny podrobn"ji. 

3.1.1 Tlak na evidence majetku ze strany vlastník# 

Vlastníci mají skute#ný zájem o majetek, který spravují, protože ten tvo!í podstatnou #ást 

aktiv, které mohou vložit do dalšího podnikání #i jiných aktivit, jež jsou p!edm"tem jejich 

#inností. [5] 

3.1.2 Tlak na efektivitu správy majetku (FM proces#) 

Tlak na efektivní spravování majetku se v tržním prost!edí zvyšuje. Jde o racionální údrž-

bu majetku a analýzu návratnosti investic vložených do majetku. Nepot!ebný majetek je 

t!eba komer#n" využít, tzn. pronajmout, p!ípadn" odprodat. [5] 

3.1.3 Outsourcing 

Ucelené a jednotné informace umožní p!ípadné vy#len"ní n"kterých služeb správy majet-

ku, které je efektivn"jší zabezpe#it extern". [5] 

3.1.4 Nutnost prokazování investi$ních pot"eb p"i žádostech o finan$ní prost"edky ze 

státního rozpo$tu a fond# EU 

Prokázání skute#ného využití finan#ních prost!edk$ získaných z ve!ejných zdroj$ na in-

vesti#ní akce. [5] 

3.1.5 Fúze a akvizice podnik#  

Podnikové areály, regionální pobo#ky nebo sou#ásti vysokých škol pat!ící pod spole#ný 

subjekt jsou #asto jednotn" !ízeny z centra. Z toho vyplývá pot!ebnost sjednocení formál-

ního obsahu p!edávaných údaj$ mezi jednotlivými #ástmi a centrem. [5] 
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3.2 Dostupná SW )ešení pro FM 

Informa#ní podpory pro správu majetku jsou prezentována pod pojmem CAFM, což zna-

mená (computer aided facility management) nebo CMMS (computer maintenance ma-

nagement system. Jejich nejznám"jším p!edstavitelem je americký systém Archibus/ FM. 

K nejznám"jším tuzemským systém$m pat!í systémy: [5] 

! AMI, výrobce je HSI 

! FaMa, výrobce Tesco SW 

! FM @Web, výrobce AAC Solution 

! PitSoftware 

 [5] 

Nabídky t"chto systém$ se liší v d$razu na r$zné okruhy FM, a tím pádem v propracova-

nosti jednotlivých problémových okruh$, p!ípadn" CAD/GIS platformách, které tato !ešení 

podporují. Mezi obvykle nabízené moduly pat!í:  

! Pasport staveb  

! Areály (pozemky, komunikace) 

! Správa inženýrských a komunika#ních sítí 

! Nábytek a vybavení 

! Správa a provoz (údržba, poruchy, oprava, revize) 

! Správa dokument$ (archivace, vizualizace, generování) 

! Nájmy a pronájmy 

! Bezpe#nostní management (podpora havarijního a krizového plánování) 

! M"!idla a ode#ty 

 [5] 

P!ed nasazením systém$ CAFM jeho roli obvykle do jisté míry nahrazuje ekonomická evi-

dence majetku. V ní je evidence majetku vedena z ú#etního pohledu, který pot!ebám pro-

vozu, údržby v mnohých ohledech nevyhovuje. Informace o majetku vedené 
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v ekonomickém systému a CAFM nejsou vedeny duplicitn", ale navzájem se dopl%ují, 

protože jsou vedeny z hlediska odlišných pot!eb r$zných útvar$. [5] 

3.3 Pit – FM 

Pit-FM je software, kterým je zpracovaná praktická #ást moji bakalá!ské práce dle zadání: 

Pasportizace #ásti VSB-TUO.  

Historie produkt$ pit se datuje od roku 1991. V sou#asnosti má pit uživatele 

v N"mecku, Rakousku, (eské republice, Slovensku, Turecku, Špan"lsku a dalších zemích. 

Tento software je !ešením pro efektivní !ízení proces$ facility management ve firmách. 

Poskytuje CAD aplikace s p!ednostním zam"!ením na technické zabezpe#ení budov TZB 

na bázi !ešení pit-CAD. Vychází z životního cyklu stavebních objekt$ a zahrnuje fáze p!í-

pravy zám"ru investora p!es projekci, realizaci, užívání, rekonstrukci, údržbu až po fázi 

likvidace. Cílem je dosáhnout co nejlepšího provozního a ekonomického využití objek-

t$.[9]  

3.3.1 Oblasti "ešení pit-FM 

! Správa ploch  

! Správa vybavení 

! Správa médií 

! Náklady 

! Rozpo#ty 

! Nájmy 

! Smlouvy 

! Údržba/obsluha 

! Zakázky/úkoly 

! Projekty 

! Správa adres 

! Obsazení ploch 

! Plán využití místností a ploch 
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! Správa dokument$ 

! Správa klí#$ 

! Správa vozidel a vozového parku 

! Skladové hospodá!ství 

! (išt"ní ploch 

! Požární ochrana 

! Odpadové hospodá!ství  

[9] 

3.4 Metodika kódování ploch 

Metodika kódování ploch je d$ležitá zejména p!i správ" objekt$ a dokumentací. Je ne-

zbytné, aby se používala jednotná metodika kódování ploch. V moji praktické bakalá!ské 

práci není metodika kódování ploch použita. (SN EN 61346-1,2: obecná rovina o systému 

referen#ního zna#ení definuje 3 základní struktury: 

! Strukturu orientovanou na funkci 

! Strukturu orientovanou na produkt 

! Strukturu orientovanou na umíst"ní prvk$  

 [9] 

3.4.1 Kódování technologií a technologických celk# (KKS) 

Zkratka KKS je odvozena z n"meckého jazyka a v p!ekladu p!ibližn" znamená elektráren-

ský identifika#ní systém. Tato metodika m"la jasný cíl a ten byl zavedení jednotného zna-

#ení pro celou energetickou Evropu. KKS je nástroj pro jednotné zna#ení ve strojírenství, 

stavebnictví, elektrotechnice. Zna#ení je provedeno podle vykonávané funkce, umíst"ní 

v objektech a dle polohy v napájecích a !ídících sk!íních. KKS se používá ke zna#ení 

v dokumentacích, ale p!ímo i na za!ízení, kterými jsou zásuvky, armatury, po#íta#e, objek-

ty. Pomocí kódu KKS lze ur#it umíst"ní všech za!ízení v elektrárn". [15] 

KKS má #ty!i stupn" podrobnosti ozna#ení: 0 stupe% (celek za!ízení), 1 stupe% 

(systém), 2 stupe% (agregát), 3 stupe% (komponenta). [16] 
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3.4.2 Kódování TZB a za"ízení b!žných stavebních objekt# (AKS) 

! Zna#ení a kódování ploch 

   

 

 

 

Typ objektu – t)íd"ní  

Budova - vn"jší plocha 

Objekt – ozna#ení  

Konkrétní ozna#ení budovy  

#i více spojených budov 

Podlaží nebo zóna – ozna#ení  

Ozna#ení podlaží nebo zóny vn"jší plochy 

Místnost-plocha – ozna#ení  

Kód místnosti nebo vn"jší plochy  

Díl místnosti - plochy – ozna#ení  

Dopl%ující kódové ozna#ení #ásti plochy nebo jejího rozd"lení na menší #ásti 

Dle charakteru #i významu použití 

 

! Zna#ení a kódování za!ízení 

 

 

 

 

Typ profese – t)íd"ní  

ozna#ení konkrétního typu technologie 

Systém – ozna#ení  

konkrétní ozna#ení charakteristické #ásti profese 

 

Agregát-za)ízení  – ozna#ení  

ozna#ení pro konkrétní za!ízení v systému 

Prvek – #íslování  

jedine#né numerické ozna#ení konkrétního prvku  

Obr. 2  Zna$ení a kódování ploch (AKS) [9] 

Obrázek 3  Zna$ení a kódování za"ízení (AKS) [9]
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4 ZAVEDENÍ BUDOVY I VSB- TUO DO CAFM SYSTÉM$ 

Zavedení budovy I do CAFM systém$ je hlavní kapitola moji bakalá!ské práce. Pro 

pasportizaci budovy I je použit systém pit-FM 2010. 

4.1 Popis postupu zavedení dat do pit-FM 2010 

V kontextovém strom" v prost!edí pit-FM 2010 jsou uvedeny hlavní záložky. Mezi t"mito 

záložkami jsou nap!íklad adresy, plochy, odpadové hospodá!ství, katalogy, atd. Napl%oval 

jsem popisná data a záložce adresy, kde je uveden seznam zam"stnanc$. V další hlavní 

záložce plochy jsem vytvo!il v podadresá!i budovy novou budovu I. Vyplnil jsem k ní po-

pisná data. Ve složce podlaží jsem založil jednotlivá nadzemní podlaží, kterých je v této 

budov" 6. V jednotlivých podlažích jsem zavedl všechny místnosti. Vytvo!il jsem funk#ní 

oblasti.  Tyto místnosti jsem propojil s funk#ními oblastmi. V této budov" je 7 funk#ních 

oblasti a jsou jimi: Hygienické prostory, komunika#ní prostor, schodiš*ový prostor, šatny, 

technická místnost a výuka. V podlaží 02. NP jsem v jednotlivých místnostech v záložce 

stavební konstrukce zavedl údaje o stropu, dve!ích, podlaze, oknu a st"n".  Všechna podla-

ží a místnosti jsem propojil s CAD výkresy. V záložce inventá! je v místnosti I 202 vypra-

cován technický pasport. 

 

Obr. 4  Vý"ez z prost"edí pit-FM 2010 
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4.2 Základní údaje o nemovitosti 

Mezi základní údaje pat!í poloha objektu, údaje o majiteli, druh stavby a typ domu Fakulty 

stavební budovy I. 

4.2.1 Poloha objektu 

Budova I Vysoké školy bá%ské- Technické univerzity Ostrava, fakulty Stavební se nachá-

zí: 

! lokalita:    Ostrava- Poruba  

! ulice:     Ludvíka Podéšt" 

! katastrální území:   Poruba- sever 715221 

! parcelní #íslo:    3751/24 

! #.p:     1875 

! PS(:     Poruba 708 33 

4.2.2 Údaje o majiteli  

! vlastník:    Vysoká škola Bá%ská- TU Ostrava 

! adresa vlastníka:   17. listopadu 2172/15, Poruba 708 33  

4.2.3 Druh stavby 

! budova I je:    nebytovým prostorem 

! za!azením:    budova školy 

! je sou#ástí:    Fakulty stavební VSB- TUO 

4.2.4 Typ domu 

! z technologického hlediska:  skeletová konstrukce 

! po#et nadzemních podlaží:  6 

! stavba:      nepodsklepená 
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4.3 Pr(vodní zpráva 

Generálním dodavatelem stavby je:  OHL ŽS, a.s. 

Projek#ní a inženýrská spole#nost:  PPS KANIA, s.r.o. 

Ú#el stavby:     Zlepšení podmínek pro výuku na Fast  

Budova I byla postavena v roce 2009. Tato budova byla sou#ásti výstavby nového kom-

plexu Fakulty stavební. Nová p!ístavba se d"lí na 5 dilata#ních celk$ a jsou to: Severní 

k!ídlo, východní k!ídlo, prosklená v"ž a spojovací kr#ek, posluchárny. 

Budova I je tzv. severní k!ídlo. Je to šestipatrová budova, která navazuje na budovu 

H a p!iléhá k ní velká posluchárna. Budova I a H jsou k sob" navzájem kolmé a tvo!í spolu 

tvar L. Konstruk#ní výška ve všech podlažích je 3600 mm. V p!ízemí jsou umíst"ny tech-

nické místnosti. V nejvyšším 6. NP je ateliérové patro, které je tvo!eno otev!eným prosto-

rem bez chodby. Mezilehlá podlaží jsou ur#ena pro posluchárny a internetové místnosti. 

Chodby v 2.NP až 5.NP jsou osv"tleny velkými okny, které sm"!ují do dvora. 

Spole#ným komunika#ním prostorem pro budovu I a H je prosklená v"ž, v které je 

umíst"no ocelové schodišt" a dv" výtahové šachty. Výtahové šachty vystupují nad úrove% 

st!ešní konstrukce a zvyšují tak nárožní dominantu proskleného komunika#ního prostoru.  

Naopak poslední 6. NP je ustupující a snižuje tak opticky konstruk#ní výšku objektu. 

V p!ízemí je v prostoru spole#ného komunika#ního prostoru umíst"n hlavní vstup do ob-

jektu. P!ed vstupem je provedeno velké venkovní schodišt" a nad vstupem je konstrukce 

markýzy.  

Stavba je založena na monolitických základových pasech a vrtaných pilotách, které 

jsou vetknuty do št"rkové vrstvy podloží. Nosný konstruk#ní systém je prefabrikovaný 

skelet, výpl% je vyzdívaná z keramických tvárnic. Rastrov"  prosklené st"ny jsou z hledis-

ka konstruk#ního provedeny z hliníkových profil$. Stropní konstrukce je !ešena jako mo-

nolitická deska s využitím prefabrikovaných filigránových desek. St!ešní konstrukce je 

provedena jako plochá s odvodn"ním do vyh!ívaných vpustí. Exteriérová povrchová úpra-

va je omítková, bílé barvy.  

4.4 Širší vztahy 

Fakulta stavební vysoké školy bá%ské- TUO se nachází nedaleko hlavního areálu VSB 

severozápadním sm"rem. Fakulta stavební sídlí v ulici Ludvíka Podéšt". V okolí fakulty se 
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nenachází moc významné objekty. Sm"rem na Opavu, podél Opavské silnice se cca 250 

metr$ severozápadn" nachází supermarket Globus. Sm"rem na východ od Fakulty staveb-

ní, v blízkosti ulice 17. listopadu se vyskytuje pošta. Autobusová zastávka je umíst"na 

v ulici Ludvíka Podéšt" a v ulici Pr$b"žné. P!íjezd automobilem do areálu Fakulty staveb-

ní je možný z ulice P!í#né. V okolí Fakulty stavební se nachází SUPŠ, mate!ská škola, 

supermarket Albert, restaurace. Mapa širších vztah$ je uvedena v p!ílohové #ásti. 

4.5 Prostorový pasport 

Zahrnuje soubor grafických a popisných údaj$ o venkovních plochách, kterými jsou po-
zemky a parcely areálu Vysoké školy bá%ské- Technické univerzity Ostrava. 

4.5.1 Obsah grafických dat 

Níže uvedené mapy jsou sou#ástí p!ílohové #ásti 

! výsek katastrální mapy obsahující parcely ve vlastnictví VSB- TUO 

! p!ehledná ortofotomapa se zakreslením umíst"ní jednotlivých budov VSB- TUO 

4.5.2 Obsah popisných dat 

Výpis popisných dat z katastru nemovitostí k jednotlivým parcelám Fakulty stavební VSB- 

TUO je uveden níže v tabulce. Data o parcelách jsou poskytnuta #eským ú!adem zem"m"-

!ických a katastrálním (#úzk). Taktéž jsem zpracoval informace o jednotlivých parcelách a 

v tabulce jsou uvedeny údaje ke každé parcele. Prostorový pasport budovy je proveden 

v p!ílohové #ásti. 
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Tab. 2  Prostorový pasport venkovních ploch 

Parcela 

#. 

 

Obsah popisných dat z katastru nemovitostí a údaje o parcele 

 

 

 

3751/24 

vým"ra: 7321 m2, druh pozemku: zastav"ná plocha a nádvo!í, #íslo LV: 

4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 

2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Na parcele se nachází Fakulta stavební staré zástavby, která zahrnuje budovy 

A, B, C a budovy nové výstavby, kterými jsou prosklená komunika#ní v"ž, 

budova I a budova H, ke které pat!í dv" posluchárny. Taktéž se na této parce-

le nachází atrium, vymezené budovami A, B, spojovacím kr#kem nové vý-

stavby a budovou H. V atriu jsou vytvo!eny pochozí plochy z kameniva, 

ostatní plochy jsou travnaté. Je na ní vybudováno jezírko a okrasná skalka. 

 

 

3751/197 

 

vým"ra: 1189 m2, zp$sob využití: zele%, druh pozemku: ostatní plocha, #íslo 

LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 

2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Plochy parcely jsou tvo!eny travnatým porostem. Na této parcele se nachází 

4 vzrostlé b!ízy a trafostanice. 

 

3751/192 

vým"ra: 121 m2, druh pozemku: zastav"ná plocha a nádvo!í, #íslo LV: 4031, 

vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 2172/15,Ostrava, 

Poruba, 708 33 

Na parcele se nachází garáž pro t!i parkovací stání. 

 

3751/79 

vým"ra: 1134 m2, druh pozemku: zahrada, #íslo LV: 4031, vlastník: Vysoká 

škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Plochy parcely jsou tvo!eny travnatým porostem. Na této parcele se nachází 

6 vzrostlých b!íz. 

 

3751/199 

vým"ra: 990 m2, zp$sob využití: zele%, druh pozemku: ostatní plocha, #íslo 

LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa:17.listopadu 

2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Parcela je pokrytá travnatým porostem a vzrostlými stromy 
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Parcela 

#. 

 

Obsah popisných dat z katastru nemovitostí a údaje o parcele 

 

 

3751/200 

vým"ra: 695 m2, zp$sob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 

plocha, #íslo LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. 

listopadu 2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Parcela je využita jako p!íjezdová komunikace z ulice Pr$b"žné. P!íjezd na 

parkovišt" je regulován závorami. Povrchová úprava komunikace je asfalto-

vá. Nachází se na ní dv" parkovací místa vyhrazená pro t"lesn" postižené. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3751/198 

vým"ra: 4745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, #íslo LV: 4031, vlastník: 

Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 2172/15,Ostrava, Poruba, 

708 33 

Parcela je #len"na na 4 #ásti a nachází se na ní 8 parkovacích zón. Zóna A je 

umíst"na u bývalého vjezdu na parkovišt", je na ní k dispozici 21 parkova-

cích míst. Z toho 5 je reservé pro t"lesn" postižené osoby. Povrch vozové 

plochy je asfaltový. Zóna B má 26 parkovacích míst, povrch vozovky je as-

falt. Zóna C zaujímá 16 parkovacích míst, povrch vozové plochy je asfaltový. 

Zóna D má 14 parkovacích míst, povrch vozové plochy je asfaltový. Zóna E 

je tvo!ena 22 parkovacími plochami, povrch vozové plochy je asfaltový a 

v #ásti je povrch tvo!en zámkovou dlažbou #ervené barvy. V zón" F je 8 par-

kovacích míst, z toho jedno parkovací místo je reservé pro osoby t"lesn" po-

stižené, povrch vozové plochy je ze zámkové dlažby #ervené barvy. Zóna G 

je tvo!ena 21 parkovacími plochami, povrch vozové plochy je asfaltový. Zó-

na H je umíst"na u vjezdu na parkovišt", je tvo!ena 18 parkovacími plochami 

a povrch vozové plochy je asfaltový. Celkový po#et parkovacích míst ve 

všech zónách je 138 a z toho pro t"lesn" postižené je vyhrazeno 6 parkova-

cích míst. P!ed"ly mezi zónami jsou tvo!eny zelenými pásy. Komunikace 

mezi zónami je provedena zámkovou dlažbou #ervené barvy a komunikace 

pro p"ší je ze zámkové dlažby šedé barvy. 
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Parc. #. Obsah popisných dat z katastru nemovitostí a údaje o parcele 

 

 

751/204 

vým"ra: 125 m2, zp$sob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 

plocha, #íslo LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. 

listopadu 2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Velké p!edložené schodišt" s osmi velkoplošnými stupni a komunikací pro 

chodce jsou obsahem této parcely. 

 

3751/201!

vým"ra: 35 m2, zp$sob využití: jiná plocha, druh pozemku: ostatní plocha, 

#íslo LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 

2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

 

 

4460/16 

vým"ra: 232 m2, zp$sob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní 

plocha, #íslo LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. 

listopadu 2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Tuto parcelu tvo!í zpevn"ná plocha, která je tvo!ená betonovou dlažbou 

z dlaždic 30x30 cm, 17 lavi#ek pro posezení, obvod zpevn"né plochy je le-

mován osv"tlením 12 sloupky, vysokými 80cm. Tento prostor je ur#en pro 

rekreaci student$. 

 

 

4460/9 

vým"ra: 10443 m2, zp$sob využití: zele%, druh pozemku: ostatní plocha, 

#íslo LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 

2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33 

Z p!evážné #ásti parcelu tvo!í travnatý porost, v blízkosti p!íjezdu na parko-

višt" se na parcele vyskytuje zpevn"ná plocha, která je vytvo!ena asfaltovým 

povrchem. 

 

 

3751/205!

 

vým"ra: 237 m2, zp$sob využití: zele%, druh pozemku: ostatní plocha, #íslo 

LV: 4031, vlastník: Vysoká škola bá%ská- TUO, adresa: 17. listopadu 

2172/15,Ostrava, Poruba, 708 33!

Na této parcele je vysázen porost malých jehli#natých zakrslých stromk$, 

mezi kterými je na terénu nasypaná k$ra z d!evin.!

3750! vým"ra: 78 m2, druh pozemku: zastav"ná plocha a nádvo!í, vlastník: (EZ 

Distribuce, a.s., adresa: Teplická 874/8, D"#ín, D"#ín IV- Podmokly, 405 02 
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4.5.3 Návrh funk$ních ploch 

V prostorovém pasportu budovy I Fakulty stavební jsem provedl návrh funk#ních ploch v 

jednotlivých podlažích. Funk#ní plochy, v níže uvedeném obrázku odpovídají s rozd"lením 

funk#ních ploch v pit-FM. 

 

 

 

 

 

4.6 Stavební pasport 

Obsah popisných dat, kterými jsou popis jednotlivých místností, je uveden v p!ílohové 

#ásti. Tyto data jsou zpracované v software pit- FM 2010. Grafické data, kterými jsou jed-

notlivé výkresy podlaží, jsou taktéž uvedena v p!ílohové #ásti. 

4.6.1 Popisná data  stavebního pasportu souhrnn! pro jednotlivé místnosti 

! U#ebny a internetové místnosti 

Podlahy jsou z PVC, #ervené barvy. Okna jsou plastová z PVC profil$, bílé barvy. Povr-

chová úprava st"n je omítka, bílená s nát"rem. Povrchová úprava stropu je !ešena jako 

rastrový podhled. Dve!e jsou d!ev"né, #ervené barvy, rozm"r 900/2000 mm. 

! Chodby 

Podlahy v komunika#ních prostorách jsou realizovány z keramických dlaždic sv"tlé, béžo-

vé barvy.  Okna jsou rastrová, plastová, #erné barvy. Povrchová úprava st"n je omítka, 

bílená s nát"rem. Stropní konstrukce je !ešena jako rastrový podhled. Dve!e na chodbách 

jsou dvouk!ídlová, plastová, #erné barvy, rozm"ru 1600/2600 mm.  

 

 

                Obr. 5  Legenda funk$ních ploch 
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! Schodišt" 

Povrchová úprava st"n je omítka, bílená s nát"rem. Okna jsou rastrová, plastová, #erné 

barvy. Konstrukce schodišt" je z oceli, #erné barvy. 

! Rozvade#e, rozvade#e EPS, sklad mobiliá!e, UPS, vým"ník UT 

Podlahy jsou z betonové mazaniny, opat!ené nát"rem. Povrchová úprava strop$ je štuk, 

bílený. Dve!e jsou d!ev"né, #ervené barvy, rozm"ru 900/2000 mm. 

! WC  

Podlahy jsou z keramické dlažby, #erné barvy. Povrchová úprava st"n je omítka, bílená, do 

výšky 2m jsou provedeny keramické obklady, sv"tlé barvy. Stropní kce je !ešena jako 

SDK podhled. Dve!e jsou d!ev"né, #ervené barvy, rozm"ru 900/2000 mm. 

4.7 Technický pasport  

Technický pasport je proveden v programu pit-FM 2010 a je obsažen v p!ílohové #ásti. 

4.8 Technologický pasport 

V p!ízemí – 01.NP jsou místnosti, v kterých jsou umíst"ny za!ízení technologie. V míst-

nosti I 108 je umíst"n vým"ník UT, v místnosti I 110 se nachází rozvad"#e, v místnosti I 

111 je rozvad"# EPS a v místnosti I 113 je umíst"n UPS (Uninterruptible Power Supply). 

Technologický pasport vybraných místností v 01. NP je zpracován v níže uvedené tabulce 

a v software pit-FM 2010 a je uvedený v p!ílohové #ásti. 
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Tab. 3 Technologický pasport  

Místnost Za!ízení technologie!

 

I108 

! Vyrovnávací nádrž tlaku pro úst!ední topení, eviden#ní #íslo 500 794 

! Vyrovnávací nádrž pro vodovodní potrubí 

! hlavní uzáv"r studené vody, mechanický filtr na p!ívodu studené vody, 

ob"hové #erpadlo, rozvod teplé vody 

! Vým"ník tepla, rozvody pro úst!ední topení  

I110 ! Pojistková sk!í% 

I111 ! Pojistková sk!í% EPS – modulární úst!edna EPS, jisti#e pro požární 

ventilátory a osv"tlení schodišt" 

I113 ! UPS – nep!erušitelný zdroj el. energie, funguje na principu akumuláto-

ru, chrán"nými systémy jsou telekomunika#ní sí* 

I301 ! Telefonní úst!edna 

I602 ! V ateliérové místnosti je vedeno vzduchotechnické za!ízení. Technolo-

gie je !ízena 4 klimatiza#ními jednotkami. 

 

4.9 Personální pasport 

V budov" I Fast- TUO jsou situovány p!evážn" místnosti pro výuku. V 01.NP  se nachází 

šatna pro zam"stnance vykonávající úklidové práce. Personální pasport t"chto zam"stnan-

c$ jsem provedl v systému pit-FM 2010. 

4.10 Výkresová #ást 

P$dorysy všech podlaží a !ez objektem jsou umíst"ny v p!ílohové #ásti. 

4.11 Fotodokumentace 

Fotodokumentace interiéru i exteriéru je zpracována v p!ílohové #ásti. 
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5 ZÁV'R 

Pasportizace Fakulty stavební VSB- TU Ostrava, budovy I je provedena v softwarové pod-

po!e pit- FM 2010. Je proveden kompletn" prostorový pasport vn"jších ploch zpracováním 

dat z #eského ú!adu zem"m"!ictví a katastrálního (cuzk) a zpracováním popisných dat 

k využitelnosti parcel místním šet!ením v papírové podob". Budova I má šest podlaží a 

jednotlivé místnosti jsou zavedeny do programu pit- FM ve form" m"rných ploch a funk#-

ního využití. V personálním pasportu jsou zpracovány údaje o zam"stnancích vykonávající 

úklidovou #innost v bloku I. V podlaží 01. NP je situována šatna pro tyto zam"stnance. 

Technický pasport je proveden v konkrétní místnosti, kterou je místnost I 202. Je uveden 

druh a po#et všech za!ízení vyskytují se v dané místnosti. Jsou zpracovány inventární #ísla 

k p!íslušným p!edm"t$m ve form" inventá!e. 

 V p!ílohové #ásti je zpracovaná podrobná fotodokumentace budovy I z interiéru a 

exteriéru. V této #ásti jsou provedeny výkresy návrhu funk#ních ploch. Funk#ních ploch 

v budov" I je 7. T"mito plochami jsou: Komunika#ní prostory, Hygienické prostory, výu-

ka, šatna, technické místnosti, schodiš*ový prostor, internetová místnost. Sou#ástí p!íloho-

vé #ásti je i katastrální mapa, mapa širších vztah$, jsou uvedeny informace o parcelách a 

reporty z pit-FM 2010.  
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Pohled na nárožní v!ž 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled ze dvora na budovu I 
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 Severní pohled na budovu I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na budovu I vzhledem k okolí 
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    Komunika$ní prostor 01.NP         Hygienický prostor, p"edsí&-WC M  

Záchodové kabiny, WC- M    Hygienické za"ízení 

 

 

 

 

 

 

        

Místnost I 111- Jisti$e EPS Komunika$ní prostor 
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Rozvody úst"edního topení a teplé vody, I 108 
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  UPS – náhradní zdroj elektrické energie, místnost I 113 
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   Komunika$ní prostor budovy I a H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komunika$ní prostor budovy I, podlaží 2 
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Rozvad!$e v místnosti I 301    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Místnost I 301- telefonní úst"edna 

                                        Místnost I 301- telefonní úst"edna 
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Vertikální komunikace     Vertikální komunikace 

 

 

 

   

 

 

 Vertikální komunikace 
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Ateliér, místnost I 602 
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