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Metodika zpracování dat pro vizualizaci FM objektů v GIS 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití geografických informačních 

systémů v prostředí facility managementu. Dává si za úkol ukázat výhody takového 

propojení a to především díky vizualizačním a analytickým možnostem GIS. V první 

části práce je rozebrán obor facility management – čím se zabývá, co přináší, jsou 

uvedeny nejdůležitější definice a standardy. Práce pokračuje teorií o spolupráci 

s GIS, kde řeší, proč je taková spolupráce výhodná. Následuje popis významu GIS 

během celého životního cyklu nemovitosti. Kapitola je zakončena definováním 

dalšího silného nástroje v oblasti FM – CAD/BIM. Ve čtvrté kapitole práce rozebírá 

jeden z důležitých úkolů FM – pasportizaci a její význam. Poslední kapitola před 

závěrem je zaměřena na praktickou část zabývající se areálem České pošty 

v Malešicích 

Klíčová slova: Facility management, GIS, pasportizace, vizualizace 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the use of geographic information systems in issue of 

facility management. Its purpose is to show the advantages of this connection, mostly 

the visualization and analytical capabilities of GIS. The general issues of facility 

management are described in the first part of the thesis – what it is about, what it 

brings, the most important definitions and standards are provided there. Then it 

continues with theory about connection with GIS and answers the question, why this 

cooperation is beneficial. It continues with description of importance of GIS during 

whole life circle of real estate. The chapter is concluded by definition of another 

powerful tool in FM – CAD/BIM. The fourth chapter discusses one of the important 

tasks of FM – passportization and its meaning. The last chapter before conclusion 

focuses on the practical part of thesis dealing with campus of the Czech Post in 

Malešice. 

Keywords: Facility management, GIS, passportization, visualization 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BIM Building Information Modelling, technologie informačního modelu 

budovy pro architektonické a projekční CAD aplikace 

CAD Computer-aided design, počítačem podporované navrhování - zkratka 

označující software (nebo obor) pro projektování či konstruování na 

počítači 

CAFM Computer Aided Facility Management, informační systém pro Facility 

Management 

ČSN Česká technická norma (Česká soustava norem) 

FM Facility Management 

GIS Geographic Information System (Geografický informační systém) 

IFMA International Facility Management Association 

IS Informační systém 

KN Katastr nemovitostí 

WFS Web Feature Service, Služba pracující na principu klient-server 

umožňuje sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v 

prostředí Internetu 

WMS Web Map Service, služba pracující na principu klient-server umožňuje 

sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí 

Internetu 

WS Web Service, souhrnné označení pro sadu technologií umožňujících 

komunikaci a výměnu dat mezi aplikacemi na bázi XML. 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

 

Tato diplomová práce si dává za úkol ukázat využití geografických informačních 

systémů ve facility managementu, upozornit na výhody jejich vzájemné spolupráce 

a pokusit se je aplikovat na příkladu areálu státního podniku Česká pošta, podniku, 

který je na území České republiky hlavním zprostředkovatelem doručovacích služeb.  

Geografické informační systémy (GIS) byly v minulosti využívány především pro 

získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah 

k zemskému povrchu a týkají se přírodních ekosystémů. V poslední době ale GIS 

stále více nachází uplatnění v mapování a řízení ekosystémů umělých, tzn. lidmi 

vytvořených zařízení. Řada analytických nástrojů GIS lze totiž velmi jednoduše 

převést z vnějšího prostředí do interiéru budovy, popř. do areálu. Například 

prostorový dotaz: „Kde se od mého domu nachází nejbližší hasičská stanice“ lze 

jednoduše přeformulovat pro vnitřní prostředí na: „Kde se od mé kanceláře nachází 

nejbližší hasicí přístroj“, „Zobraz veškeré vodovodní potrubí na území města“ lze 

jednoduše převést na: „Zobraz rozložení vodovodního potrubí prvního patra budovy 

A1“, či jaký má vliv vzdálenost od řeky na odhad tržní hodnoty mé nemovitosti“A dalo 

by se pokračovat dále. 

GIS nachází uplatnění během celého životního cyklu budovy – od výběru 

vhodného místa na základě nejrůznějších analýz (Je v okolí budoucí pobočky 

obchodu s potravinami dostatečná kupní síla? Není oblast, kde je plánována naše 

nová pobočka rychlého občerstvení, z tohoto pohledu příliš předimenzovaná? Jak 

odpovídá územní plán mé zamýšlené stavbě, jak lze stavbu umístit do digitálního 
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modelu terénu?) přes návrh a konstrukci (Kde lze nejlépe napojit výjezd 

z podzemních garáží nové budovy na komunikaci?), údržbu a úpravy (Najdi všechny 

hasicí přístroje v přízemí a ukaž, které z nich mají propadlou servisní kontrolu). GIS 

lze využít při vizualizaci napojení na inženýrské sítě, při vizualizaci industriálních 

potrubních vedení, či napojení na dopravní systémy, při změně využívání popř. 

rekultivaci prostor. 

Facility management (FM) je obor u nás poměrně málo známý a někdy je za 

jeho objekt zájmu považována pouze správa budov. Nicméně dnes má tento obor 

záběr daleko širší. Je dle IFMA definován jako: „Metoda, jak v organizacích 

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

sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních 

a technických věd.“ Zkráceně lze říci, že je to obor, který se podílí na řízení 

organizace a optimalizuje vedlejší činnosti a procesy, tzn. to, bez čeho se organizace 

neobejde, ale je to nezbytné pro její efektivní fungování. Jeho úkolem je 

maximalizovat výhody zařízení pro společnost a zároveň minimalizovat náklady, 

dopad na životní prostředí a další negativní faktory. Je tedy zřejmé, že na dotazy 

uvedené o pár řádků výše bychom měli dostat odpovědi právě díky facility 

management.  

Obor FM byl nejprve spojován převážně se systémy CAD (Computer-aided 

Design), případně s jeho pokrokovější verzí BIM (Building Information Modeling). FM 

pracoval s budovami a digitální, lehce editovatelné výkresy půdorysů jednotlivých 

pater budov a budov samotných byly pro něj jednoznačně přínosem. Navíc jsou tato 

data v dnešní době často tvořena architekty během projektování nových budov, tudíž 

není důvod, aby nebyla dále využívána při chodu stavby. S rozrůstajícími se 

společnostmi a s rostoucím rozsahem služeb, které může dnešní facility 

management svým uživatelům nabídnout, je však často potřeba výrazně větší 

měřítko, než je rozsah pouhé budovy. 

GIS se tady jeví pro FM jako ideální platforma, jelikož je to jediná technologie, 

která má záběr na jakékoliv rozlohy – ať už se týkají jednotlivých druhů majetku 

v rámci budovy (hasicí přístroj) nebo celých komplexů nadnárodních společností 

rozkládajících se po celém světě. Navíc pokud jsou složité a obsáhlé informace 
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vizualizovány, je často výrazně jednodušší pochopit jejich souvislosti s okolím. To je 

tedy další z jednoznačných přínosů GIS. 

Předvedení užitečnosti facility managementu s využitím geoinformačních 

systémů na objektu areálu České pošty bylo zvoleno z toho důvodu, že tento podnik 

žádných služeb FM nevyužívá a autor by chtěl tudíž ukázat možnosti, které by bylo 

možné využívat právě díky aplikaci GIS v FM tohoto podniku. V práci bude proto 

analyzována situace, v jaké se momentálně Česká pošta a správa jejích nemovitostí 

nachází, jak se hospodaří s daty o nemovitostech, jak jsou data ukládána, jak jsou 

využívána a o co efektivnější a rychlejší by práce v tomto ohledu mohla být, jaké 

nové možnosti by mohl systém FM takovému podniku nabídnout.   
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KAPITOLA 2 

Facility management 

Seznámení se s tím, co to facility management je, je pro celou práci stěžejní, proto 

se budou následující strany snažit tento pojem objasnit. 

2.1 Facility management obecně 

Snažíme-li se najít význam slov Facility a Management ve slovníku, příliš nás to 

inspirovat nebude. Facility znamená příslušenství, zařízení, snadnost, lehkost, 

obratnost, dovednost, poddajnost, přístupnost, výhodu, prostředek, plynulost, 

zručnost, nadání a management – vedení, řízení, správa, obratné zacházení či 

řiditelství. Proto pouhé přeložení významu těchto slov pro pochopení tohoto oboru. 

Díky tomu, že překlad těchto slov nabízí řadu možností, byl i pro Českou republiku 

ponechán mezinárodně uznávaný a zažitý výraz facility management. 

Na světě existuje řada definic, kterými se facility management popisuje. 

V zásadě platí, že každý stát či region si modifikuje definici podle svých potřeb, ale 

všechny více či méně modifikují původní definici asociace IFMA: 

Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní 

činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, 

humanitních a technických věd. 
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Obr. 1 Schéma facility managementu (http://www.propertymanagement.cz) 

Tuto definici můžeme vyjádřit i graficky (obr. 1). Z tohoto schématu je patrné, že 

první dvě oblasti jsou identické ve všech odvětvích managementu (oborech řízení). 

Vždy jde o souhrn činností určených pro skupinu osob. Pro facility management je 

však podstatná právě třetí oblast, označená jako „Prostory“. Definice základního cíle 

facility managementu dle IFMA je tedy následující: 

Cílem je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci 

podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí 

k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. Takže výkon 

podpůrných činností lze měřit ve zvýšení efektivity tzv. „core-bussinessu“.  

Další z definic, kterou je nutné zde uvést, je definice z evropského standardu 

ČSN/EN 15221-1. Její znění je následující: 

Facility management znamená integraci činností v rámci organizace k zajištění 

a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní 

základní činnosti. 

Každá společnost by přirozeně měla zajišťovat všechny činnosti, které jsou pro 

její chod potřeba. U nových či menších společností je vše relativně jednoduché 

a průhledné. Nicméně ve chvíli, kdy se společnost začne rozrůstat, má větší majetek, 

více zaměstnanců, vzrůstá její vliv v komerčním prostředí, stává se efektivita 
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fungování společnosti stále důležitější záležitostí. Odhaduje se, že majetek uložený 

v nemovitostech činí v průměru okolo 35% podílu na celkovém majetku. Je 

samozřejmé, že optimalizace základních činností by měla probíhat neustále, jelikož 

je stále v zorném poli vedení firem (Nutt, McLennam 2000). Oblast podpůrných 

činností je však často přehlížena a stává se tak značně neefektivní. Tyto činnosti 

zajišťují zázemí, což v podstatě znamená, že zajišťují prostředí, ve kterém pracují 

jednotliví zaměstnanci, ať se jedná o generálního ředitele či hlídače na vrátnici. Ti 

všichni potřebují pro zajištění jejich práce množství zásadních či méně významných 

služeb k tomu, aby se mohli plně věnovat „své“ činnosti, kterou mají v popisu práce. 

Facility management má za úkol jim toto vše zajistit a to v podobě, která je (Cotts et 

al., 2010): 

 nákladově optimální 

 pro pracovníka nejpříjemnější, 

 legislativně a formálně regulérní, 

 ekologická a energeticky efektivní, 

 odpovídající firemním standardům. 

Jednotlivé body se navzájem velice ovlivňují. Bohužel se často stává, že 

představy jednotlivých představitelů či zaměstnanců společnosti o jejich naplnění se 

liší. To v praxi znamená, že facility manažer zodpovědný za proces facility 

managementu musí zvládnout vyvážit jednotlivé složky tak, aby výsledek byl 

optimální - pro všechny složky přijatelný. Na příklad pro zaměstnavatele je žádoucí, 

aby náklady na podpůrné činnosti byly pokud možno minimální. Tzn. je pro něj 

v tomto směru optimální pracoviště o několika málo metrech čtverečních (jedno vedle 

druhého) v jedné otevřené hale, téměř bez společných prostor, větrané pouze 

otvíranými okny atd. Z opačného pohledu zaměstnanec si zase jako optimální 

představuje samostatnou prostornou plně klimatizovanou kancelář, s přilehlými 

společenskými či jednacími místnostmi a plným zabezpečením stravovacích služeb 

atd. V obou případech jde o více či méně nereálný, extrémní případ. Vždy je třeba 

zvážit vše a výsledkem musí být takové řešení, které je nejen nákladově, ale i 

provozně optimální a tudíž nejefektivnější. Do konečného efektu je třeba započítat i 

velice špatně finančně vyjádřitelnou položku přirozeně přidané hodnoty zvýšeného 

výkonu pracovníka v příjemném a výkonnost podporujícím prostředí.  
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Výsledek aplikace FM na konkrétní společnost samozřejmě závisí i na kvalitním 

zřizovateli. Rozeznávají se dva typy facility manažerů (Rondeau et al. 2006): 

 Facility manažer společnosti  

 Facility manažer dodavatelské společnosti  

Jejich cíl je stejný, rozdíl je však v tom, že facility manažer společnosti je 

podrobněji seznámen s veškerými procesy, které ve firmě probíhají a je lépe 

obeznámen se schopnostmi a požadavky zaměstnanců, vedení, technologií, či 

zařízení. Jeho činnost se soustředí na dlouhodobé plánování, kontrolu a 

vyhodnocování jejích výsledků. 

Druhý typ facility manažera nemůže být s chodem firmy obeznámen tak 

dokonale, ať už z důvodu bezpečnosti, časové náročnosti či jiného. Musí však znát 

dostatečně dobře činnosti společnosti na to, aby mohl FM systém aplikovat. Jeho 

prioritou je především střednědobé a krátkodobé plánování a řešení. Proto je nutná 

častá kontrola a vyhodnocování výsledků jeho činnosti.  

 

2.2 Historie FM 

Přestože snaha o optimalizaci lidské práce je stará snad jako lidstvo samo, první 

iniciativa pod slovy facility management se utvořila ve Spojených státech amerických 

roku 1980. Do té doby si většina odborníků v oblasti správy budov, majetku či 

administrativy neuvědomovala potenciál sloučení jejich práce pod jednu oblast. To se 

změnilo až v květnu roku 1980, kdy byla na konferenci v USA ustanovena nová 

organizace pod názvem National Facility Management Association z které se krátce 

nato stala International Facility Management Association, jelikož zájem o facility 

management začal vzrůstat ne jen v USA, ale i v dalších zemích (Media/Press 

Resources IFMA, 2011). Tak začala členská základna IMFA poměrně značně 

narůstat. Dnes má tato asociace členy, pobočky a přidružené organizace po celém 

světě. 
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Největší rozvoj v oblasti facility management však i nadále zůstal a zůstává 

v USA. Zde se postupně prosazovalo komplexní pojetí optimalizace podpůrných 

procesů, tzn. od jednotlivých služeb, až po dnešní pojetí “Integrovaného Facility 

Managementu", "Inteligentním budovám" a začlenění facility managementu do 

"Integrovaného procesu" (počínajícího návrhem budovy, její realizací, užíváním 

včetně řízení hlavní výrobní činnosti až po rekonstrukci resp. destrukci objektu) 

(Strategic plan IFMA, 2011). 

Do Evropy dorazil facility management až o deset let později, tzn. na počátku 

90. let. První země, které se zde v tomto oboru začaly angažovat, byly Velká Británie, 

Skandinávské země a Francie s Beneluxem. Německy hovořící země zaznamenaly 

tento obor až o 5 let později. První zemí zavádějící FM v postkomunistické zóně bylo 

Maďarsko. V této zemi vznikla národní asociace facility manažerů (HUFMA) již v roce 

1998. Od dubna roku 2000 je součástí mezinárodní sítě IFMA i Česká Republika 

(Historie FM – IFMA, 2011). 

 

2.3 Současnost 

Jelikož Česká republika se v oblasti FM pohybuje výrazně kratší dobu než státy 

Severní Ameriky a západní Evropy, není v jeho aplikaci tak daleko. Nicméně etapy, 

kterými procházelo zavádění FM do praxe, byly více či méně podobné. Na obrázku 2 

je zobrazen předpokládaný vývoj oboru koncem 90. let minulého století. Následující 

obrázek zachycuje vývoj na konci roku 2010. 
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Obr. 2 Předpokládaný vývoj FM koncem 90. let v USA (http://www.ifma.cz) 

 

Obr. 3 Předpokládaný vývoj FM v současnosti 
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Z řady přínosů po zvládnutí IV. etapy lze jmenovat: 

 Snížení základních nákladů (5% - 30%)  

 Zvýšení výkonnosti  

 Zkvalitnění kontroly  

 Vyšší využití zdrojů / majetku  

 Lepší obchodní přehled  

 Zvýšená flexibilita  

 Povýšení expertních zkušeností/technologií  

 Zkvalitnění servisů a služeb  

 Vyšší uspokojení zákazníků  

 Snadnější komunikace 

Česká republika se momentálně nachází ve III. etapě „Externí zdroje“ a směřuje 

k „Integrovanému FM“. 

 

2.4 Standardy v oblasti FM 

Stejně jako řada dalších oborů, i FM má své normy, čili určitý standard, kterého by 

poskytnuté služby měli dosahovat. EU normou v této oblasti je ČES EN 15 221, která 

vstoupila v platnost v květnu roku 2007. Je významná především tím, že 

sjednocuje doposud nejednotnou terminologii a definice a přináší návod, jak 

připravovat FM smlouvy.  

Norma se skládá z šesti částí, přičemž u nás byly přeloženy a přijaty zatím 

první dvě. První je ČSN EN 15 221-1 "Facility management - Termíny a definice" a 

druhou pak ČSN EN 15221-2 - "Facility management – Průvodce přípravou FM 

smluv".  Výňatky z uvedených norem: 

ČSN EN 15 221-1 "Facility management - Termíny a definice" 

"Evropský trh Facility Managementu (interní i externí) s odhadovaným objemem 

několika stovek miliard Euro jasně ukazuje, že tuto oblast je potřeba jasněji definovat 

a popsat. Optimalizace Facility Managementu vyžaduje úplné a jasné pochopení 
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závislostí organizačních procesů a podpůrných Facility Management procesů (dále 

FM-procesů). Za účelem stanovení společného jazyka se tato norma zaměřuje na 

popis základních funkcí Facility Managementu a stanovuje relevantní termíny, které 

jsou potřebné pro pochopení kontextu." 

"Facility Management pokrývá a slučuje velmi širokou škálu procesů, služeb, 

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

stanoveno individuálně každou jednotlivou organizací." 

"Základním konceptem Facility Managementu je zajištění integrovaného řízení 

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

poskytovaných podpůrných služeb (FM-služeb). Toto vyžaduje specifické 

odborné způsobilosti a tím se Facility Management odlišuje od izolovaného 

obstarání jedné nebo více služeb." 

ČSN EN 15221-2 - "Facility management – Průvodce přípravou FM smluv 

"Cílem této evropské normy je poskytnout návod na přípravu efektivní FM-

smlouvy. Takováto smlouva ve své podstatě definuje vztah mezi organizací, která 

získává FM-služby (klient), na jedné straně a na druhé straně organizací, která 

poskytuje tyto služby (poskytovatel FM-služeb, nebo také FM-poskytovatel)." 

"Přestože Facility Management může představovat jak kombinaci jednotlivých 

FM-služeb (např. bezpečnostních a čistících služeb) až po úplně integrované FM-

služby a/nebo hledisko fungování organizace (např. „pracoviště“ nebo „mobilita“), tato 

evropská norma je vytvořena přednostně pro organizace, které si přisvojily 

integrované FM-služby a/nebo funkční hledisko. V souladu s technickým vývojem a 

rozvojem ekonomických systémů budou růst požadavky na tento druh FM-služeb jak 

národních tak mezinárodních." 
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KAPITOLA 3 

GIS ve facility management 

Tato část práce si dává za úkol ukázat, že GIS může mít ve facility managementu 

nesporný význam a že propojení těchto systémů má smysl a je výhodné ho využívat. 

3.1 Proč GIS v FM? 

Geografické informační systémy jsou technologií, která má pro facility manažery 

mnoho praktických využití. GIS je systém umožňující pohled, dotazovaní, interpretaci 

a vizualizaci dat z mnoha pohledů, což pomůže odhalit vztahy a trendy mezi nimi. 

GIS je využíván facility manažery k řízení prostor, vizualizaci, analýzám na bázi 

polohy a demografie plánování, simulaci mimořádných událostí a jejich dopadů řadě 

dalších úkolů. 

Globalizační tendence dnešní svět den ode dne zmenšují. Díky rozvíjejícím se 

technologiím se vzdálenosti zkracují, z dříve malých společností se mohou stát 

mezinárodní organizace obchodující po celém světě. Na tento jev samozřejmě musí 

reagovat i oblast facility managementu. Pro správu budov, majetku a údržbu 

infrastruktury v zásadě geograficky rozptýleného portfolia proto facility management 

musel začít hledat nástroj, který umožňuje práci na úrovni budovy, areálu, ale i na 

regionální či nadnárodní úrovni. 

Facility management je prvotně spojován s řízením staveb. Z pochopitelného 

hlediska se tedy staly pro vizualizaci staveb významnými architektonické půdorysy. 

Z logického důvodu časem došlo k propojení facility managementu s programy pro 

počítačové navrhování CAD (computer aided design). Pokrok od ručně kreslených 

půdorysů přes CAD kresby po informační modely budovy – BIM (viz 3.5.1) je 

v podstatě pokrok od pohledu na jednotlivá podlaží k pohledu na celou budovu. 



Kapitola 3: GIS ve facility management 

 

17 

 

Pokud má být facility management ale skutečně efektivní napříč širokým portfoliem 

nemovitostí společností, je třeba posunout měřítko od jednotlivých budov dále. CAD 

byl navržen jako soubor nástrojů a aplikací pro návrh a konstrukci. GIS zase naopak 

jako nástroj pro správu prostorových informací napříč krajinou. Nabízí se tedy využití 

GIS pro facility management s podporou CAD a dalších aplikací z oboru CAFM. 

Tento směr dalšího vývoje facility managementu zdůraznili ve své knize Rich, Davis 

(2010). Jejich kniha cenným a také jedním z hlavních zdrojů informací, ze kterých 

čerpá předkládaná diplomová práce. 

Rich a Davis (2010) upozorňují, že jednou z nejvýznamnějších vlastností GIS je 

jeho škálovatelnost, protože v různých měřítcích, tzn. na globální, regionální či místní 

úrovni, může mít pro FM různý význam. Jako příklady lze uvést: 

V globálním měřítku 

 Vizualizace modelu výkonnosti napříč portfoliem. 

V regionálním měřítku 

 Výběr vhodné lokality na základě vzdálenosti pracovní síly 

 Výběr lokality na základě kupního potenciálu v okolí 

 Výběr lokality na základě ceny a jejího vývoje, na základě digitálního 

modelu terénu a možnostech připojení k moderní infrastruktuře 

Na místní úrovni 

 Analýzy a vizualizace 2,5D prostorových dat v rámci areálu 

 Vizualizace rozmístění jednotlivých ploch v rámci areálu 

 Prostorová inventarizace majetku a infrastruktury 

Vizualizace ve 2,5D odkazuje na 3D většinou s tím, že je změřena průměrná 

výška od podlahy ke stropu, popřípadě od podlahy k podlaze a pak použita pro 

vytvoření reprezentativního modelu budovy o délce x, šířce y a výšce z. V kontrastu 

s tímto je plně 3D architektonicky přesný model. Ten je důležitý především pro 

stavební účely. Pro naprostou většinu případů v provozu a údržbě je však 2,5D úplně 
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dostačujícím formátem, který je navíc mnohem méně nákladné a časově náročné 

zajistit. 

Snad ve všech větších organizacích byla informační technologie uznána jako 

jeden ze základních strategických majetků firmy. Moderní organizace se již 

neobejdou bez dostatečně zabezpečené páteřní sítě, podnikových databází, aplikací 

pro účetnictví, management, a řady dalších. Mezi nimi už v posledních letech působí 

i GIS. GIS může být implementován na úroveň podnikových databází, může být 

publikován pomocí webových služeb, lze ho propojit s mobilními zařízeními. Právě 

díky webu již dnes nestojí GIS jako stand-alone systém na pár podnikových 

počítačích, ale může být sdílen širokou škálou uživatelů v celé organizaci (ESRI, 

2011). To pak může vést k tomu, že tito uživatelé mohou dělat řadu rozhodnutí 

založených na prostorových datech, která mohou podložit a prezentovat 

vizualizacemi z GIS. 

Prostorová data v geodatabázích jsou často vytvořena na základě leteckých 

snímků či sběru dat pomocí GPS (Schuurman, 2004). Omezením těchto technik 

sběru dat je, že jsou slepé k zakrytým prostorám. Letecká kamera nevidí pod střechy, 

GPS signál uvnitř budov není k dispozici. Proto je zde nutná integrace s jinými 

metodami sběru dat, či využití např. již vyhotovených půdorysů. Z těch lze vytvořit 

mnoho vrstev jako například podlaží, zdi, okna, dveře, prostory. Jakmile jsou tyto 

architektonické prvky rozděleny do vrstev, lze díky nim odvodit řadu dalších. Jako 

příklad mohou sloužit: 

 Nájemní plochy 

 Bezpečnostní zóny 

 Lokalizace majetku 

 Využití prostor a jeho definice 

Jakmile jsou vymezena i tato data, která modelují objektivní realitu, a jsou 

přidána do geodatabáze, lze poskytovat podporu široké škále procesů pro facility 

management komunitu: 

 Vizualizace údajů o spotřebě energie v rámci místnosti, budovy či na 

celopodnikové úrovni v určitém období 
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 Analýza využití prostoru, dostupnosti prostoru a optimalizace prostoru 

v areálu či v regionu 

 Vizualizace dopadu výstavby nového areálu na životní prostředí 

 Modelování přínosu vybudování nové infrastruktury na současný stav 

 

3.2 GIS a analýzy užitečné pro FM 

FM je interdisciplinárním oborem, který – mimo jiné – posuzuje vhodnost realitního 

portfolia, jeho skladby a regionálního rozprostření vzhledem k procesům, které 

společnost vykonává (Teicholz 2001). V procesech vzniku, modernizace, 

přeuspořádání a posuzování (benchmarking) vhodnosti jednotlivých částí realitního 

portfolia se s výhodou používá analytických a vizualizačních nástrojů GIS, např.  

geoprostorové analýzy. Ty mohou facility manažerovi rychle a snadno odpovědět na 

otázky, na které by jinak obtížně získával odpovědi. Tyto analýzy umožňují využívat 

shromážděných dat anebo dat získávaných na základě dynamických dotazů 

zprostředkovaných jinými veřejnými zdroji (obvykle WEB SERVICE) a propojovat je 

s daty GIS systému. GIS pak umožňuje takové analýzy snadno a rychle vizualizovat. 

Zde je několik geoprostorových skupin analýz využívaných ve facility managementu 

s příklady jejich užití: 

Buffer – tzv. obalová zóna; říká, co se nachází v určité vzdálenosti x od daného 

místa. 

- Kolik parkovacích míst se nachází ve vzdálenosti 100m od této budovy? 

- Kolik prodejen je ve vzdálenosti 50km od tohoto skladu? 

Overlay – překrytí; říká, jaké objekty jsou v hranicemi stanovené oblasti 

- Jaké kanceláře jsou v prostoru, který popisuje tato nájemní smlouva? 

- Kde jsou na chodbách prvního patra této budovy hasicí přístroje? 

Proximity – blízkost; ukáže, jaké jsou nejbližší objekty ke konkrétnímu místu. 

- Jaké jsou nejbližší toalety k této kanceláři? 
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- Jaké jsou dva nejbližší parkovací automaty k tomuto parkovacímu místu? 

Geocoding – určuje místo korespondující s určitou adresou. 

- Jaká je GPS souřadnice adresy P. Bezruče 25/1899? 

- jaké jsou hranice katastrálního území Záběhlic? 

Density – hustota; ukazuje hustotu daných objektů v daných jednotkách. 

- Kde je největší koncentrace obyvatelstva? 

- Kde je největší pohyb zákazníků na obchodní ploše. 

- Kde zákazníci nejraději parkují?? 

Route – trasování; zobrazí nejrychlejší nebo nejkratší trasu mezi dvěma body 

- O kolik se prodlouží čas evakuace z této kanceláře, jestliže bude tato 

chodba zablokovaná? 

- Jaká je nejrychlejší cesta z bodu A do B? 

Spatial selection – prostorový výběr; vybere objekty v jedné vrstvě, které jsou ve 

vymezeném prostoru jiné vrstvy  

- Vybere všechny zaměstnance budovy, kteří by měli být v budově a lze je 

následně všechny upozornit na nečekanou událost. 

- Vybere všechny kanceláře druhého podlaží a ukáže, neobsazená místa.  

- Vybere a vizualizuje všechny zasedací místnosti, které odpovídají 

zadaným kritériím. 

Drive time – dojezdový čas; ukáže všechny objekty, které mohou být dosaženy 

v určitém čase. 

- Kolik zaměstnanců má dojezdový čas do podniku s využitím městskou 

hromadnou dopravou do 15 minut? 

- Kolik potenciální kupní síly (zákazníků) se nachází do 10 minut pěší chůze 

od navrhovaného obchodu s potravinami? 
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Temporal – časové; ukáže vývoj elementů v čase 

- Ukaž spotřebu elektřiny na čtvereční metr v každé kanceláři za poslední 

čtvrtletí. 

- Ukaž množství poruch výtahu za měsíc před a po jeho generální 

rekonstrukci. 

Line of sight – dohlednost; co bude vidět z místa A? 

- Jaký záběr budou mít navrhované kamery nového bezpečnostního 

systému? 

- Jak vysoká budova může být postavena, aby nebyla vidět z daných míst 

v okolí? 

- Kam lze umístit zařízení bezdrátové sítě tak, aby měla přímou viditelnost 

na bod B? 

GIS je pro výše zmíněné analýzy, ale i pro řadu dalších, ideálním nástrojem. Na 

základě těchto analýz dochází k lepšímu pochopení geoprostorových vztahů, což 

napomáhají ke vzniku sofistikovanějších rozhodnutí, která směřují k chodu každého 

zařízení během jeho existenčního cyklu. To vede k pohotovějšímu, efektivnějšímu 

a i méně nákladnému řešení řady problémů, což je vlastně hlavním úkolem facility 

manažera. Koneckonců jsou digitální model terénu a analýza bezprostředního, ale 

i vzdálenějšího okolí stavby (parkovací možnosti, veřejná doprava, občanská 

vybavenost, hustota a charakter okolní zástavby, atd.) základními údaji, které 

společně s požadavky investora, určují umístění, tvar a uspořádání zamýšlené 

stavby. Například analýza dostupných vodních zdrojů umožňuje použít takového 

systému vytápění či chlazení (tepelná čerpadla), které je z hlediska životního 

prostředí nejméně škodlivé. Správné umístění stavby z hlediska světových stran, 

správné rozmístění vnitřních ploch vzhledem k osluněným částem stavby, volba 

zastínění stavby, volba umístění zabudované fotovoltaiky, jsou rozhodující mi údaji, 

které na dlouhou dobu určují energetickou náročnost stavby a její přirozené splynutí 

s okolím.  
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3.3 Vizualizace v praxi 

Již od dávných dob se lidé snažili nějakým způsobem zaznamenat zemský povrch, 

zaznamenávat důležité údaje (zdroje vody, cesty) a předat tyto informace dalším 

generacím, které by je dále využívaly a rozšiřovaly. V průběhu času se mapové 

zobrazovací techniky vyvíjely, aby tak napomáhaly k lepšímu pochopení 

geografických vztahů. Mapy začaly být kresleny v měřítku, rozrůstalo se množství 

zaznamenaných údajů, začal do nich být zapojován element času a další informace 

o souvislostech k danému místu. 

V roce 1987 americká NSF (National Science Foundation) na základě řady 

výzkumů potvrdila význam vizualizace. Z její zprávy vyplývá, že pokud jsou tvůrčí 

procesy a rozhodování podloženy komplexní a sofistikovanou vizuální představou, 

výrazně se zvyšuje potenciál pro lepší a rychlejší intelektuální zpracování informací.  

To samé samozřejmě platí i pro vizualizaci v GIS. Pokud jsou složité a obsáhlé 

informace sdělovány pomocí geografické vizualizace, je pro člověka mnohem 

jednodušší je pochopit. 

První stavby ve starověku (např. pyramidy či Koloseum v Římě) předcházely 

jejich kresby a zhotovování modelů. Starověcí architekti vyráběli své plány nejenom 

proto, aby podle nich mohla být inženýrská díla zhotovena, ale také, aby pro jejich 

stavbu získali investory a prostředky. Stavební díla byla a stále jsou umísťována do 

modelu terénu. Vztah mezi stavbou a jejím umístěním do lokality byl vždy velice 

těsný. Postupný vývoj vedl k rozvoji technik modelování a jejich standardizaci 

v podobě nejprve 2D a později 3D modelů. Rozvoj číslicové techniky přivedl na svět 

CAD systémy, jimiž se modelují stavební objekty a GIS systémy modelující jejich 

okolí a vztahy (kromě jiných věcí). Stejně tak lze od starověku, přes středověk až do 

současnosti sledovat soupisy majetku, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nazývané 

jako zemské desky a později pozemkové knihy. Tyto dokumenty vlastně 

představovaly základní atributy samostatného státu, neboť obsahovaly i rozhodnutí 

soudu a zákony. Později byly nahrazeny pozemkovými knihami a dnes katastru 

nemovitostí. Digitální technologie umožňují tyto skutečnosti vtělit do 3D modelů sídel, 

měst, regionů, zemí a světadílů a pomalu stírají rozdíl mezi mapou a stavebním 

modelem (viz Google Earth). 
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Vizualizace v GIS samozřejmě není jenom o zobrazení mapových výstupů. 

Využíváme jí i při zobrazování různých grafů, schémat nebo diagramů. Pokud 

mluvíme o vizualizaci v GIS, máme na mysli počítačové zpracování alfanumerických 

dat (Hearnshaw, Unwin 1994). GIS poskytuje jedinečnou platformu pro interakci 

prostorových a popisných dat z celé řady systémů. Díky vizualizaci pak umožňuje 

uživatelům rozpoznávat vzory, trendy a vidět podmínky v reálném čase ve velkých i 

malých měřítcích, které není možné zjistit jednoduchým pohledem do tabulek. 

Dnešní možnosti grafických softwarů pro zobrazení složitých mapových 

informací jsou čím dál zajímavější. Stejně tak, jako se neustále vyvíjí výkonnost 

hardwarových součástí výpočetní techniky, zlepšují se i možnosti dnešního software, 

s tím se zlepšují i vizualizační schopnosti a množství a přesnost z nich zjištěných 

poznatků. Dalším přínosem moderních technologií poslední doby může být i to, že 

minimálně pro sdílení vizualizovaného materiálu už není zapotřebí desktop aplikace, 

ale vzhledem ke stále se zlepšujícímu přístupu na internet a k jeho zvyšující se 

rychlosti lze takové informace prezentovat právě na webu. V budoucnu se s největší 

pravděpodobností budou tyto možnosti stále zlepšovat. 

 

3.4 GIS v průběhu životního cyklu nemovitosti 

Jak již bylo řečeno, z používání GIS technologií integrovaných ve facility 

managementu může plynout řada výhod – rychlejší rozhodování vedoucí k dřívější 

realizaci projektu, zvýšená efektivita a produktivita, snížení nákladů. Tyto skutečnosti 

samozřejmě neplatí pouze pro fázi údržby a řízení nemovitosti, ale pro její celý 

životní cyklus. 

 

3.4.1 GIS ve fázi projektování  

- výběr lokality 

Co nejpřesnější definování místa pro výstavbu pomáhá projektantům lépe snížit 

rizika s významnými kapitálovými výdaji na nové stavby, či rekonstrukce staveb 
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stávajících. S GIS může být proces výběru lokality rychlejší, méně nákladný a s vyšší 

pravděpodobností bude její identifikace úspěšnější z důvodu možnosti sloučení 

dostupných údajů o této lokalitě. GIS umožňuje využití více druhů dat, tzn. kromě 

využití dopravních (dostupnost lokality vozem, mhd) a populačních statistik (hustota 

obyvatelstva, věková struktura), lze například zjišťovat i dojezdovou dobu 

zaměstnanců či dostupné pracovní síly. Podstatná pro novou lokalitu je analýza trhu 

a zákazníků. Velmi přínosná je prostorová analýza konkurence v oboru, kdy se 

vizualizuje vzdálenost současné konkurence a dostupné kapacity spotřebitelských 

výdajů v oblasti navrhované lokality, což je v maloobchodní oblasti velmi významné. 

Lze také sledovat sociální úroveň populace a s ní související potencionální kupní 

síla, ale i kriminalita a její vývoj. Lze jednoduše zjistit vzdálenosti podpůrných služeb 

(nemocnice, hasiči, parking). Vzhledem k výši nákladů, které se v případě nové 

výstavby odhadují v průměru na cca 20% z celkové částky, které si nemovitost za 

dobu své existence vezme, lze tedy nákup či pronájem nové plochy podložit řadou 

analýz a vyhnout se tak spekulacím, že tohle místo bude dobré, protože si to 

zástupce ředitele myslí, či nákladným místím šetřením, které ve výsledku stejně 

nepřinesou tolik informací, jako právě GIS analýzy. 

 

3.4.2 GIS ve fázi provozu  

- řízení údržby 

Pomocí GIS zapojeného do FM systému lze sledovat a informovat pracovníky údržby 

o týdenním, měsíčním nebo ročním plánu údržby, revizí, průzkumu stavu, apod. GIS 

sleduje umístění objektů, které mají být udržovány a pomáhá zaměstnancům skloubit 

pracovní příkazy z různých plánů se stejným nebo bližším místem. Díky tomu je 

možné výrazně snížit čas a vynaložené prostředky k dokončení údržby a pracovních 

příkazů. Kromě toho, GIS analýza trasy doporučí, jak snížit čas a plýtvání zdroji 

optimalizací cestovních tras pro více efektivní dokončení pracovního příkazu. To se 

samozřejmě netýká jen údržby v rámci budovy, ale především areálů či regionu. 

Zaměstnanci, kteří se údržbou všech možných objektů v podniku zabývají, musí 

být za svou práci samozřejmě oceňováni. Ať už jde o každodenní činnosti, jako je 
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úklid vnitřních i venkovních prostor či údržba zelených ploch areálu, nebo o nárazové 

činnosti, jako malířské práce v konkrétních prostorách budovy, lze pomocí GIS 

snadno určit rozsah udržované plochy a dle toho jasně stanovit adekvátní 

ohodnocení. Díky pohledu do FM systému podpořeného GIS tak lze velmi rychle 

získat potřebné informace a podložit ohodnocení zaměstnance či práce externí firmy 

reálnými daty. 

Dalším přínosem GIS může být vizualizace na čase založených jevů, jako je 

spotřeba elektřiny v rámci místností či celých areálů, intenzita vytápění, spotřeba 

vody, aj. Tyto elementy se pak mohou dát do kontrastu s různými faktory, jako je 

obsazení budovy, provozní plán budovy nebo třeba ročními obdobími. Na základě 

výsledků analýz pak mohou být postavena rozhodnutí, díky kterým se sníží zbytečné 

náklady – zateplení budovy či výměna oken kvůli úniku tepla, výměna energeticky 

náročnějších spotřebičů za úspornější, atd. 

- tvorba krizových plánů 

Jednou z oblastí, kde může být GIS velmi dobře využit je při podpoře bezpečnosti, 

resp. v přípravě krizových plánů a navrhování hypotetických situací, v kterých může 

dojít k ohrožení obyvatel/zaměstnanců budovy a jejich řešení. Ať už se jedná o 

každodenní požáry budov na celém světě, dopady přírodních katastrof (zemětřesení 

a následné poškození stavby) nebo například dopady teroristických útoků (útoky 

z 11. září, bombové útoky v Bombaji, atd.), to všechno jsou situace, kdy mohou 

přesné informace o tom, jak budova zevnitř vypadá, které jsou včas dodané 

záchranným složkám, zachránit řadu životů. A nakonec i samotná informovanost 

obyvatel budovy o únikových možnostech v případě nečekané události může mít 

značný vliv na počet obětí. 

Jedním z příkladů využívání GIS v přípravách na možné krizové situace může 

být sledování potencionálně nebezpečných materiálů. Díky vizualizaci a analýze 

v GIS lze navrhnout co nejvhodnější umístění takových materiálů (například aby 

plynové bomby nebyly umístěné blízko místa, kde je v budově velká koncentrace lidí, 

protože by v případě výbuchu mohly být značně nebezpečné). Při přípravě 

evakuačních plánů budovy lze v GIS naplánovat co nejrychlejší a zároveň i 

nejbezpečnější evakuační cesty, aby lidé opouštějící budovu neprocházeli oblastí 
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s potencionálním únikem nebezpečných plynů, kapalin. I pro záchranné složky je 

samozřejmě taková informace maximálně přínosná.  Na jejím základě se mohou 

rozhodovat, v jaké části budovy je vhodné nejdříve zasahovat, popř. naopak, kde je 

riziko natolik velké, že riskovat zde svůj život by byl příliš velký hazard. 

S přesnými a aktuálními mapami budov a jejich okolí mohou odborníci, 

zabývající se veřejnou bezpečností, lépe identifikovat provozní rizika daného místa, 

vyhodnotit je a následně lépe reagovat na vniklou událost (viz obrázek 4). GIS lze 

dobře využít i v mobilní podobě, kdy odborník při náhodné či pravidelné vnitřní 

prohlídce budovy může zaznamenávat případné změny od stávajícího stavu a 

následně vyhodnotit jejich potencionální nebezpečí.  

  

Obr. 4 Krizový plán vzdálenosti východů daného poschodí (Rich, Davis, 2010) 

Přínosem GIS je také to, že jeho prostřednictvím mohou být také takové plány 

a analýzy umístěny na internetu, což napomáhá k distribuci a z ní vyplývající lepší 

informovanosti uživatelů budovy či areálu. Zde však také přichází riziko, že se takové 
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materiály dostanou do nepravých rukou a následně mohou být zneužity. Proto je 

třeba zvážit, co všechno lze uveřejnit a na jaké materiály by měla být nasazena 

omezení v přístupu, popř. jaké informace není vhodné prezentovat vůbec.  

Vedení některých světových metropolí nebere užitečnost takových informací na 

lehkou váhu. Například vedení města New York ustanovilo, že všichni majitelé více 

než 15 podlažních domů mají povinnost předkládat evakuační plány jednotlivých 

podlaží hasičskému oddělení aspoň jednou za 6 měsíců. I řada dalších měst zavedla 

nebo zavádí svá pravidla, týkající se takových informací. Trend je všude stejný – aby 

mohla být bezpečnost efektivnější, je zapotřebí lepších informací o interiérech budov.  

Závěrem lze říci, že GIS může poskytovat ucelený přehled vlastností interiéru i 

exteriérů budov, a to jak nad povrchem, tak i pod ním. Díky tomu má značný 

potenciál pro řešení neplánovaných událostí, při kterých může jít o lidské životy. 

Stává se proto pro facility management mocným nástrojem, díky kterému lze dělat 

fundovaná rozhodnutí v otázce bezpečnosti. 

- podpora pro daňové výpočty 

Pro Českou republiku platí, že předmětem daně jsou všechny pozemky, které jsou 

evidované v katastru nemovitostí a stavby na území ČR, které jsou spojené se zemí 

pevným základem a podléhají kolaudačnímu řízení. Daň z nemovitostí se skládá ze 

dvou částí - daně z pozemků a daně ze staveb. Přiznání k dani z nemovitosti se 

podává každoročně. Pokud už vlastník v minulosti přiznání podal a nic se nezměnilo, 

pak stačí jen počkat na výměr správce daně, který podle aktuálních sazeb a 

koeficientů daňovou povinnost vypočítá. Pokud se ale něco změnilo, například 

výměra nebo cena nemovitosti, druh pozemku, užívání stavby nebo počet 

nadzemních podlaží či půdorys, což je zvláště u větších společností, resp. 

společností s větším nemovitým majetkem velmi časté, musí se počítat daňové 

přiznání znovu. Pro výpočet nemovité daně se berou jako směrodatné údaje 

z katastru nemovitostí. Pokud se tyto údaje podaří synchronizovat s daty v FM 

systému podporovaným GIS, je z něj nástroj pro rychlý a efektivní výpočet nemovité 

daně. Navíc veškeré majetkové změny podává na katastr majitel nemovitosti. Je tedy 

velmi jednoduché s touto změnou v katastru aktualizovat i data v GIS databázi a 

udržovat ji tak stále aktuální. 



Kapitola 3: GIS ve facility management 

 

28 

 

3.5 Vztahy mezi různými informačními systémy ve stavebnictví.  

Stavebnictví je jako obor charakteristické složitými vztahy mezi jednotlivými účastníky 

výstavby. Životní cyklus budovy zahrnuje všechny fáze počínaje přípravou 

a studiemi, pokračuje zhotovením a užíváním budovy a konče její demolicí (Hampl, 

2010). Hlavním účelem, s nímž se každá budova připravuje a zhotovuje, představuje 

fáze jejího užívání. Ve všech fázích přípravy realizace a užívání budovy se používají 

různé automatizační nástroje a informační systémy, které napomáhají účelnému, 

estetickému a správnému návrhu, efektivnímu a kvalitnímu zhotovení a odpoví-

dajícímu, šetrnému a dlouhotrvajícímu užívání, správě a údržbě budovy. Mezi 

informační nástroje používané v různých fázích životnosti budovy patří i geografické 

informační systémy. Jsou neocenitelné při výběru lokality stavby (majetkové 

a cenové charakteristiky, územní plány, katastrální informace), zasazení stavby do 

kontextu lokality a terénu (digitální model terénu), napojení stavby k inženýrským 

sítím (GIS dodavatelů médií a energií) a nakonec uveďme použití GIS v CAFM 

systémech. Následující obrázek schematicky zobrazuje postavení jednotlivých IS 

v rámci životního cyklu budovy s vyznačením postavení GIS v daném kontextu.  

 

Obr. 5 IS v rámci životního cyklu budovy (upraveno Sjøgren, 2008) 
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K vizualizaci stavby v libovolné fázi jejího životního cyklu se používají CAD 

dnes spíše označované za CAD/BIM systémy v převážné míře pro zobrazení 

konstrukcí, jejich struktur, technologií, vnitřního uspořádání, atd. K zobrazování 

vnějších souvislostí, pozemků, situací, ploch apod. se používají GIS. Jejich vzájemné 

postavení bude popsáno na dalších stránkách.  

 

Obr. 6 Fáze životního cyklu budovy (Hampl, 2010) 

3.5.1 Co je BIM? 

BIM, neboli Building Information Modeling, je proces a technologie, pomocí které je 

tvořen velice detailní informační model budovy, který by měl být funkční po celou 

dobu životnosti (Hampl 2010). Životní cyklus stavby a IT, které jej doprovázejí je 

graficky vyjádřen na obrázku 5.  

BIM je tvořen z databáze objektů, která obsahuje údaje o geometrii, vztazích 

k okolním objektům, data, týkající se materiálů a jejich ostatní vlastnosti. BIM je 

evolucí CAD (Hampl 2010), který je dnes ve své prvotní podobě vnímán především 

jako „automatizace kresličských prací“. Všechny moderní CAD systémy o sobě 
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prohlašují, že jsou BIM anebo „BIM compatible“. Prvotní impuls pochází z dílny 

Graphisoftu, s jejich principem virtuální budovy. Snahu po zavedení jiného přístupu 

k předvýrobní, výrobní i užívacím fázím životního cyklu staveb, kde jediný model by 

mohl být použit ve všech těchto fázích, lze motivovat špatným vývojem produktivity 

práce ve stavebnictví, jak lze odvodit ze statistik posledních let (Hampl 2010). 

Základními elementy používanými BIM nejsou grafické entity, ale konstrukční 

elementy. BIM není jen software, ale představuje nový přístup (metodiku) pro: 

 Návrh, dokumentaci a modelování projektů; 

 Představuje také jednotný komunikační prostředek dostupný pro všechny 

zúčastněné subjekty po celou dobu životnosti; 

 Model je charakterizován: 

o Stavebními PARAMETRICKÝMI komponentami s digitální reprezentací, 

které jsou si „vědomy“, co představují a mohou být asociovány s 

grafikou, popisnými atributy a parametrickými pravidly 

o Komponentami obsahujícími data, která popisují chování prvku 

potřebná k pracovním postupům a analýzám, např. energetických 

spotřeb 

o Konzistentními a neredundantními daty, která umožňují každou změnu 

v libovolné části modelu propagovat do všech dalších pohledů 

o Daty pro koordinaci, která jsou použita k tomu, že všechny pohledy jsou 

poskytovány koordinovaně. 
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Obr. 7 BIM inženýrských sítí (http://www.bimoutsourcing.com) 

Koncept parametrických pravidel je klíčem BIM. 

 Spočívá v geometrických definicích a asociovaných datech a pravidlech 

 Geometrie objektů je zachycena neredundantně. Plán a elevace daného 

objektu musí být vždy konzistentní. Dimenze nemohou být „falšovány“. 

 Parametrická pravidla automatizovaně modifikují asociované dimenze při 

umísťování do modelu anebo při změnách či interakcích jednotlivých 

objektů.  

 Objekty mohou být definovány v různých úrovních agregace. Objekty 

mohou být definovány a řízeny v libovolné úrovni hierarchie. Např. 

zaměníme-li nějakou komponentu zdi, musí se změnit i váha zdi.  

 Pravidla spojená s objekty by měla umožnit identifikaci situací, kdy z 

různých důvodů (velikost, doprava, vyrobitelnost, náklady, atd.) nelze 

takový prvek použít. 

Objekty by měly mít schopnost absorbovat množství rozšiřujících popisných 

dat, např. data o neprůzvučnosti, data o tepelných odporech, data o struktuře, 

nákladová data, apod. Mezi těmito elementy pak vznikají tzv. logické vazby, které 

zajišťují kompaktnost celého modelu (Eastman et al 2011). V praxi to vypadá tak, že 

pokud uživatel změní např. nosnou stěnu budovy v jednom podlaží, BIM automaticky 
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detekuje, na jaké další části budovy bude mít tato změna vliv a podle následně 

zadaných parametrů tyto části upraví tak, aby nebyla porušena jednak kompaktnost 

budovy (tzn. aby se nestalo, že při posunu obvodové zdi v přízemí nezůstane mezi 1. 

NP a 2. NP v budově „prázdný otvor“) a zároveň aby nebyla porušena konstrukční 

pravidla (např. pokud se posune tato nosná stěna o metr, bude třeba udělat nové 

statické posouzení). A právě díky výše zmíněnému dochází při používání BIM ke 

značné eliminaci chyb a s tím spojené úspoře času, jelikož mnoho konfliktů řeší 

anebo na ně upozorňuje software. Takový model budovy pak může být využíván 

během celého jejího existenčního cyklu, jelikož je schopen asistovat u jakýchkoliv 

dalších úprav. 

GIS se v tomto případě nesnaží konkurovat nebo dokonce nahrazovat CAD či 

BIM, naopak. Snaží se o spolupráci s těmito platformami a o využívání jejich dat ve 

svůj prospěch. Cílem facility manažerů je kombinovat tyto technologie. GIS nikdy 

nemůže být natolik detailní jako BIM, z BIM však může získat značné množství 

informací (pokud jsou dostupné), které mohou sloužit FM odborníkovi k řešení 

každodenních úloh. Naopak zpětně může GIS referovat, kdy a jaké vysoce detailní 

informace jsou potřebné. BIM a CAD mohou tedy sloužit GIS jako další datový zdroj. 

 

3.5.2 BIM v provozu a údržbě 

Přes obrovskou hodnotu BIM v projektovém plánování (odhad nákladů, vizualizace), 

návrhu (energetické analýzy) a výstavbě (digitalizace konstrukce), v oblasti provozu 

a údržby, která na časové ose životního cyklu budovy představuje jednoznačně 

největší část, má několik limitů (Hampl 2010). 

OMEZENÍ: 

 Málokdo v celém řetězci sdílení ocení komplexnost dat (kromě vlastníka a 

FM) 

 Uživatelé se vrací zpět k výměně souborů, než by sdíleli celý model 

 Doposud neexistuje odpovídající datový model pro sdílení a centrální 

ukládání dat (práva, verze, verze objektů, zamykání, role,…) 
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 Centrální detailní model neposkytuje podporu pro alternativy 

 Zatím malá podpora pro odbornosti s otázkami typu „co se stane když“, 

které jsou nutné pro energetické analýzy, osvětlení, atd.) 

 Představa a očekávání, že každá firma v řetězci akceptuje jediný model a 

jediný SW je naivní.   

Jak již bylo uvedeno, BIM vytváří velice detailní modely budovy. Výsledkem 

toho může být, že v rámci jednoho modelu může dojít k momentu, kdy bude model 

obsahovat takové množství dat, že ho nebude možné provozovat na dostupném 

počítačovém systému. To může být pro facility manažery poměrně problémové, 

jelikož ve většině případů nemají k dispozici hypervýkonné počítačové sestavy. Navíc 

kromě samotné budovy se jejich činnost týká i provozu a údržby přilehlých oblastí 

k této stavbě, což je řada dalších informací, s kterými systém musí pracovat. Záběr 

facility manažerů může být přitom i na regionální, či celosvětové úrovni. 

Dalším limitem může být fakt, že většina již postavených budov byla vystavěna 

v době, kdy ještě technologie BIM buď nebyla k dispozici, anebo k její stavbě nebyla 

využita. A zatímco při stavbě budovy se BIM jednoznačně vyplácí, jeho tvorba pro již 

exitující stavbu již tolik výhodná není. Pořízení takového modelu je pak značně 

nákladné a problematické. Navíc některé informace už po dokončení výstavby 

nemají význam (vizualizace, odhad nákladů, aj.) 

Používání BIM vyžaduje značné technické zkušenosti a vytváří značné 

množství vysoce specifických a detailních dat. Z pohledu facility managementu se 

proto pro údržbu a provoz jednoznačně více hodí GIS, jelikož jejich používání je do 

jisté míry jednodušší a přitom poskytují veškeré možnosti, kterých takový odborník 

potřebuje využívat. Zároveň lze výsledky z GIS snáze prezentovat širší skupině 

uživatelů. 

Není třeba vést spory o přednostech jednotlivých systémů vizualizace a správy 

dat o nemovitostech. Všechny mají své místo, své přednosti a nedostatky a zejména 

své pevné postavení v uživatelském kontextu. CAFM systém musí využívat obou 

grafických systémů, umět snadno přecházet ze zobrazení vnitřních souvislostí do 

globálního vnějšího pohledu.  
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KAPITOLA 4 

Pasportizace 

Následující kapitola se týká pasportizace, která s facility managementem 

jednoznačně souvisí. Vysvětluje stěžejní pojmy a popisuje, k čemu se tento proces 

využívá. 

4.1 Pasportizace, pasport a jeho význam 

Podíl hmotného majetku na vlastnictví společností je různý, závislý na velikosti 

a oboru činnosti. Český právní řád definuje tento majetek, lépe řečeno dlouhodobý 

hmotný majetek, mezi aktiva. Je to majetek dlouhodobého charakteru, který se 

v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. 

Dlouhodobý majetek se díky této své vlastnosti postupně opotřebovává a toto 

opotřebení je vyjádřeno odpisy. Za hmotný majetek se bez ohledu na cenu považují 

například: 

 pozemky 

 budovy 

 stavby 

 byty 

 nebytové prostory 

 otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť 

 základní stádo a tažná zvířata 

 pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 toky 

V průměru představuje tento typ majetku něco mezi 30 – 45% podíl ve všech 

aktivech společnosti. Facility management je zaměřen na správu a údržbu prvých 5 

http://www.testyzucetnictvi.cz/ucetni-a-danove-kalkulatory/danove-odpisy/
http://www.testyzucetnictvi.cz/ucetni-a-danove-kalkulatory/danove-odpisy/
http://www.testyzucetnictvi.cz/slovnicek-ucetnich-pojmu.php?pojem=odpis
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odrážek výše uvedeného seznamu, odhlédneme-li od dalších součástí FM, jako je 

poskytování služeb pro tzv. hlavní procesy.  

Mít přehled o stavbách, technice, lidech atd. je důležité pro správné fungování 

každého podniku. Je to základ pro poskytování kvalitní výrobní základny. Z tohoto 

důvodu je dobré mít jasný přehled v tom, co všechno podnik vlastní a v jakém je 

movitý i nemovitý majetek stavu, vědět o věcných břemenech probíhajících přes 

majetek firmy. Tento přehled dává správně zpracovaný pasport.  

„Pasport je detailní popis sledovaného majetku, tedy stavebních či jiných 

objektů, jejich vybavenost konstrukčními prvky, technickým zařízením, 

nábytkem a příslušenstvím, popis jejich rozvodů, sítí a podobně“ 

(http://www.tescosw.cz/). 

K vytvoření tohoto popisu nám slouží proces pasportizace, tj. zpracování 

technické dokumentace do jednotné soustavy, inventarizace skutečného stavu 

(http://www.tescosw.cz/). 

 Prostorový – zahrnuje všechna prostorová umístění, tj. parcely, areály, 

budovy, místnosti… Umožňuje dokonalý přehled o budovách a plochách 

a jejich umístění v prostoru areálu. 

 Stavební- zahrnuje veškeré stavební a konstrukční prvky zejména budov 

a ostatních stavebních objektů 

 Technický – zahrnuje veškerá technická zařízení budov, výrobní zařízení, 

tj. stroje a technologie, ale i vnější technická zařízení, inženýrské sítě 

a pod 

 Personální - zahrnuje umístění jednotlivých pracovníků na pracovištích. 

Prostřednictvím detailních parametrů a uživatelsky definovaných popisných 

údajů slouží pasport jako dokonalý přehled o jednotlivých typech ploch v budově i 

mimo ni, o technických zařízeních a vybavení budov a umístění místností 

v jednotlivých budovách či areálu, data o strojním a technologickém vybavení 

podniku, inženýrských sítích, o inventáři atd. Vybraná popisná data lze v rámci 

hierarchické struktury kumulovat na vyšší hierarchický uzel a naopak, jednorázové 

informace za plochy (zejména ekonomické údaje) lze rozpadat do nižších 
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hierarchických úrovní a získávat komplexní informace za celé objekty či areály stejně 

jako za jednotlivé místnosti či oddělení. 

Díky zpracovaným pasportům získá správce nezbytný komplexní přehled 

o spravovaném majetku. To pak slouží jako jeden ze základních podkladů pro CAFM 

systém podniku, který už umožní získat jednoduchým způsobem informace, které 

jsou požadovány vrcholovými manažery.  

Detailní parametry a popisné údaje jednotlivých objektů a prvků umožní správci 

rychlou a aktuální dostupnost informací, např. o velikosti všech oken na konkrétní 

budově a možnosti přesně vydefinovat náklady na jejich údržbu, o velikosti ploch 

k malování, úklidu apod. Zejména však má správce dostupné informace 

i o obsazenosti místností a jejich efektivním využívání.  

Datumová část pasportů pak poskytuje správci vizuální operativní kontrolu 

o nezbytných revizích a kontrolách stavebních a technických prvků vč. končících 

záručních období, kdy je vhodné provést poslední záruční prohlídky. 

 

4.2 Pasportizace vnějších ploch 

O pasportizaci se u nás mluví především ve spojení s budovami a jejich vnitřními 

plochami, zařízeními a jejich obsluhou. Nicméně významná část především 

nemovitého majetku je mimo zastavěné plochy. Jedná se o pozemky, lesy, zelené 

plochy, komunikace, parkoviště, vodní plochy a jiné. Získání informací o takovém 

majetku má samozřejmě také svůj nesporný význam. Ať už má takový pasport sloužit 

pouze v rámci inventarizace majetku nebo jsou tato data dále využívána v CAFM 

systému s implementací GIS a slouží jako podklad pro další rozhodování o údržbě, 

využití, pronájmu a tak dále. 

 

4.2.1 Pasport zeleně 

Asi nejčastějším typem ploch je vedle zástavby zeleň. Zeleň se nijak nevymyká z 

vlastnictví, ba naopak. Pro účelnou a hospodárnou péči o soubor zeleně je nezbytně 
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nutné, aby ten, kdo ji spravuje a udržuje, měl jednotný, centralizovaný 

a aktualizovaný přehled. Pasportizace zeleně vymezuje základní plochy zeleně 

a analyzuje skladbu vegetačních a technických prvků. Provádí se terénní průzkum 

(zjištění aktuálního stavu prvků zeleně a technických prvků). Získaná data 

a informace se potom zpracují a vyhodnocují. Výstupem je přehledný podklad pro 

správu zeleně.   

Samozřejmě jinou detailnost pasportu potřebuje botanická zahrada, jinou sídlo 

mezinárodní firmy, které se chce nějakým způsobem prezentovat a areál 

průmyslového podniku, kde je zeleň pouze proto, aby vyplnila plochy mezi 

jednotlivými stavebními objekty. Společné však mají všechny tyto případy to, že by 

o jejich rozsahu a umístění mělo vědět vedení popř. správa podniku, jelikož by tyto 

plochy měli být nějakým způsobem udržovány a lze je v případě nutnosti využívat 

i jiným způsobem (dočasné parkoviště). 

 

4.2.2 Pasport komunikací 

Další důležitou součástí vnějších ploch jsou bezpochyby komunikace. Takový 

pasport může být pojat komplexně, tzn. zahrnovat jak dopravní cesty, tak chodníky, 

parkoviště, přechody, přejezdy, dopravní značení a ve výjimečných případech i 

vlečku nebo se dají do pasportu komunikací započítat pouze komunikace ve smyslu 

dopravních cest určených pro silniční a jiná vozidla. Vhodným podkladem pro tvorbu 

takového materiálu jsou letecká ortofota, katastrální mapy, případně vektorové či 

rastrové mapy vyhovující svou aktuálností a podrobností. Namístě jsou pak 

prováděna místní šetření pro vyřešení nejasností, správný zákres míst, která 

z pohledu leteckých snímků nejsou vidět, dále je zaznamenáván stav komunikace, 

její povrch a další požadované údaje. Stejně jako u každého pasportu je vhodné 

doplnění fotodokumentací. 
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4.2.3 Pasport inženýrských sítí 

Nedílnou součástí vnějších ploch jsou inženýrské sítě. Jelikož některé součásti, jako 

kanalizace, vodovodní potrubí, plynové rozvody atd. jsou vedeny pod zemí, jejich 

zjištění v případě chybějící či zastaralé stavební dokumentace může být poměrně 

obtížné. Na vedení inženýrských sítí by mělo být zřízeno věcné břemeno a tento údaj 

by měl být v katastru nemovitostí zapsán k danému pozemku. Stává se ovšem, že je 

např. vedení plynu položeno pouze na základě ústní dohody majitele pozemku 

a zastupitelů obce a následný zápis údajů na patřičných místech již neproběhne 

adalší majitel o něm tak nemusí vůbec vědět. Součástí pasportizace je samozřejmě 

zákres takového vedení. To je v případě podzemních rozvodů možné pouze 

z existujících plánů vedených k pozemku nebo z údajů společnosti, která plynovod 

spravuje. Pokud detailní plány neexistují, je zákres pořízen na základě měření, např. 

u zmíněného plynu měření polohy za použití radiodetekce, pro nevodivé materiály se 

pak používá technologie zvukového rázu nebo sondy. K pasportu jsou přidány údaje 

o typu vedení, průřezu potrubí, šířce koridoru vedení, kterou zahrnuje věcné 

břemeno a další údaje. Ze získaných údajů pak lze snadno zjistit například místa 

napojení objektů v areálu na jednotlivé sítě, jaký je stav kanalizační sítě a jestli není 

nutná její rekonstrukce, kde jsou po areálu rozmístěné hydranty. Tyto údaje jsou pak 

velmi užitečné v rámci tvorby krizových plánů pro případ požáru. Zde je třeba říci, že 

větší spolupráce mezi správci vedení a distributory energií a médií (kteří GIS 

systémů ve velké míře využívají) na bázi WMS, by majitelům využilo mnoho v CAFM 

využitelných informací. 

 

4.2.4 Pasport ostatních ploch 

Sem lze zařadit všechny ostatní vnější plochy - zpevněné či nezpevněné plochy, 

dvory, hříště, skládky, vodní plochy a další. Ani ty nesmí být vynechány, pokud má 

být pasport vnějších ploch komplexní, jelikož každý druh povrchu může mít své 

využití a je dobré o něm vědět maximum. 
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4.3 Důvody pasportizace areálů. 

Proč vůbec potřebujeme pasportizovat areály a definovat a popsat nejbližší okolí 

budov? Třebaže by se mohlo zdát, že odpověď je nasnadě, pokusíme se tato fakta 

ve zkratce popsat v tomto odstavci. V prostorovém zobrazení lze snadno vizualizovat 

vnější okolí budov, zobrazovat majetkové a administrativní hranice. Běžné CAD 

výkresy obsahují lokální souřadný střed, volený zhotovitelem výkresu a logický 

„pravotočivý“ souřadný systém, který výkres umísťuje do prvního kvadrantu. Metoda 

k umístění CAD výkresu do geoprostoru je popsána na jiném místě této práce. 

Facility management na vnějších plochách nesleduje pouze majetkové 

a administrativní uspořádání, ale zejména stav a účel vnějších ploch. Tyto plochy se 

pouze částečně a pouze v některých oblastech shodují s hranicemi pozemků. FM 

plochy člení a sleduje zejména z pohledu služeb, které jsou na nich poskytovány 

(parkování, sekání, údržba zeleně, výsadba zeleně, rezervace parkovacích míst, 

ostraha, čištění, odstraňování odpadů, apod.). Tyto služby jsou obvykle svázány 

s výměrou plochy, na které je služba poskytována. Komunikace, vjezdy, brány, 

připojení k médiím a poskytovatelům energií jsou dalšími markanty, které pasport by 

měl zahrnovat. 
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KAPITOLA 5 

GIS v FM v praxi 

Po objasnění všech potřebných pojmů následuje praktická část práce. V této kapitole 

je popsán pracovní postup při tvorbě FM systému s podporou GIS na konkrétním 

příkladu, a to od charakteristiky podniku po dokončení práce v GIS před finálním 

importem do CAFM. 

5.1 Česká pošta 

5.1.1 Profil společnosti 

Česká pošta, s. p., je státní podnik provozující poštovní služby na území České 

republiky, je držitelem monopolu na drobné zásilky, tzn. zásilky, jejichž hmotnost je 

nižší než 50 g a zároveň cena nižší než 18 Kč, jejím zřizovatelem je Ministerstvo 

vnitra ČR. Státní podnik Česká pošta vznikl současně s osamostatněním České 

republiky 1. ledna 1993, kdy byl oddělen od Slovenské pošty a zároveň i od správy 

telekomunikací. V posledních letech je plánována přeměna na akciovou společnost. 

Kromě přijímání, přepravy a doručování poštovních a neadresných zásilek 

Česká pošta zajišťuje smluvní služby pro jiné podnikatelské subjekty či úřady jako 

ČSSZ (výplata starobních důchodů), Poštovní spořitelna a ČSOB (pronájem místa 

pro bankovní služby), SAZKA (příjem tiketů, vyplácení výher, prodej losů), Česká 

pojišťovna (uzavírání smluv), platby prostřednictvím SIPO atd.). Dále Česká pošta 

hradí náklady na vydávání poštovních známek a uvádí poštovní známky do oběhu 

(včetně emisního plánu a služeb filatelistům a podobně) (http://www.ceskaposta.cz/).  
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Česká pošta ve statistikách (2010): 

 3 387 pošt, na 45 % pošt pracuje do pěti lidí, 25 % pošt má jen dva 

zaměstnance. Dvě třetiny pošt jsou ztrátové.  

 15 poštoven 

 102 poštovních středisek 

 9 dislokovaných přepážek 

 10 471 doručovacích okrsků 

 24 107 poštovních schránek 

 37 200 zaměstnanců. Od roku 2008, kdy byl transformován podnik České 

dráhy, je Česká pošta největším zaměstnavatelem v Česku. 

 4 091 aut 

 

5.1.2 Organizační struktura, data o nemovitostech 

Jak již bylo psáno, Česká pošta je největším zaměstnavatelem v České republice. 

Organizace takového množství lidí, zajištění nabízených služeb, péče o majetek 

a další, se tak stává velmi náročnou a proto, ač se většina zaměstnanců zabývá 

záležitostmi přímo se týkajícími poštovních služeb, je zde řada dalších, kteří se 

zabývají projektováním, správou majetku, atd. Organizační struktura pošty se dělí do 

sedmi základních celků, přičemž minimálně čtyři z nich by mohli případný existující 

CAFM systém využívat. Následující řádky uvádí některé divize a příklady pro 

možnosti využití takového systému.  

Divize finance 

 Výpočet daně z nemovitosti 

 Katastr nemovitostí 

 Controlling – rozúčtování nákladů na nemovitosti 

Divize obchod a marketing 

 Sledování reklamních ploch 



Kapitola 5: GIS v FM v praxi 

 

42 

 

Divize správa majetku 

 Kompletní FM 

 Nájmy 

 Pronájmy 

 Správa ploch 

 Katastr nemovitostí 

 Revize 

 … 

Divize poštovní provoz a logistika 

 Získávání informací o poštách 

 Poloha 

 Plánování tras 

Dle informací od zaměstnanců nejzásadnějším problémem je, že data o 

majetku jsou momentálně shromažďována na mnoha místech a v mnoha formátech. 

Proto se často stává, že zaměstnanci vytváří redundantní data, tzn. data, která už 

někdo vytvořil, ovšem téměř nikdo o tom neví, natož aby tušil, kde jsou data uložena, 

lidé pracují s neaktuálními daty, jelikož chybí údaje o aktualizaci, popř. se zjišťuje 

řada informací složitou a zdlouhavou cestou z mnoha zdrojů, jelikož informace o 

majetku nejsou na jednotném místě. Některé příklady uložení dat o nemovitostech:  

 tabulka s řadou popisných informací o všech poštách ČR (xls) 

 fotodokumentace k jednotlivým nemovitostem (jpg)  

 výkresy jednotlivých podlaží nemovitostí (dwg) 

 listy vlastnictví (LV) a nabývací tituly (pdf) 

 evidence nájemních smluv (xls) 

 energetika, odečty (xls) 

 evidence rekreačních zařízení (xls) 

Je tedy jasné, že pokud by se tyto údaje podařilo seskupit do jednoho CAFM 

systému, byl by to pro takový podnik jednoznačný přínos, jelikož pokud budou data 

na jednom místě, bude výrazně jednodušší je udržovat aktuální, nebudou nastávat 
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problémy s redundantními daty, což v mnoha případech usnadní a urychlí práci, data 

budou přehlednější. Navíc data o nemovitostech využívá řada zaměstnanců 

z různých divizí a pro různé účely a bylo by pro ně jednoznačně jednodušší, pokud 

by se veškeré potřebné informace daly čerpat z jediného místa/systému. Neměli by 

pak nastávat situace, kdy např. během projektu pasportizace bylo zjištěno množství 

rozdílů, mezi údaji o nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí a mezi údaji o 

nemovitostech zapsaných v databázi pošty. 

S pomocí GIS pak může řada popisných dat dostat svou vizuální podobu a díky 

jeho analytickým funkcím vznikat množství nových, užitečných informací. To 

samozřejmě platí jak pro vnější plochy (rozmístění osvětlení a datum jeho poslední 

kontroly, atd.), tak pro interiéry (rozmístění jednotlivých místností a jejich vybavenost, 

obsazenost, užití, atd.).  

Vzhledem k množství nemovitostí ČP a údajů o nich samozřejmě není v moci 

jediného člověka takový systém vytvořit a to ani tehdy, odprostíme-li se od finančních 

nákladů a dalších záležitostí. Nicméně to ani není a nemá být náplní této práce. Pro 

praktický příklad využití a přínosu GIS do FM byla proto pro práci vybrána oblast 

areálu ČP v Sazečské ulici v pražských Malešicích, aby mohly být uvedeny příklady 

jak na vnějších, tak na vnitřních plochách, ale práce byla realizovatelná v daném 

časovém období. 

 

5.2 Datové zdroje 

5.2.1 Katastr nemovitostí ČR  

Na webových stránkách českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

(www.cuzk.cz) je uveden následující popis katastru nemovitostí ČR: 

Katastr nemovitostí České republiky (KN) je soubor údajů o nemovitostech v 

České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové 

určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, 

zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Úřadem v jehož povinnostech je 

zapisovat, poskytovat a spravovat informace o těchto skutečnostech je Český úřad 

zeměměřičský a katastrální. 
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KN je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro 

daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního 

půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k 

oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu 

dalších informačních systémů.  

Je veden jako informační systém o území České republiky převážně 

počítačovými prostředky, kde základní územní jednotkou je katastrální území a jeho 

operát mimo jiné tvoří:  

 Soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu (včetně 

jejího číselného vyjádření ve stanovených katastrálních územích) 

 Soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních územích, 

o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a 

jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, 

stanovených zákonem. 

 

5.2.2 INSPIRE  

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. 

Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský 

legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových 

informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury 

prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní 

prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních 

a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik 

Společenství na všech úrovních členských států (převzato z Národního geoportálu 

INSPIRE). 

Základní principy INSPIRE:  

 data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde 

se tomu tak děje nejefektivněji 
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 možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a 

sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi 

 prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena 

jejími dalšími úrovněmi 

 prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat 

jejich rozsáhlé využití 

 snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení 

vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za 

jakých podmínek je možné tato data využít. 

V práci bylo využito především ortofotomapy české agentury životního prostředí 

CENIA, jejíž Mapové služby byly od 31. 3. 2011 přesunuty z geoportal.cenia.cz na 

geoportal.gov.cz a fungují zde právě v rámci iniciativy INSPIRE. 

 

5.2.3 Data z pasportizace objektů ČP 

Pasportizace objektů ČP byl projekt probíhající v letech 2009 – 2010, jehož 

výsledkem bylo získat a zhodnotit stav nemovitého majetku České pošty v rozsahu 

cca 4000 budov, tedy vytvořit tzv. pasport V rámci prací na pasportech byly 

zhotovovány také výkresy skutečného zhotovení stavby. Přímo ve výkresu byly 

specifikovány jednotlivé kategorie ploch, jejich účel a další popisné informace, které 

byly automatizovaně vyčítány přímo z elektronického výkresu. Pro práci byly 

využitelné především půdorysy - výkresy jednotlivých podlaží budov v rámci 

vizualizovaného areálu a k nim se vztahující popisné informace. Přínosem však byly i 

nejrůznější dokumentace a standardy sepsané pro tvorbu pasportů. Data byla 

poskytnuta firmou IKA Data se svolením zástupců České pošty. 
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5.3 Definice modelované oblasti 

Podle směrnic České pošty je areál definován následně: 

„Fyzicky a/nebo funkčně související soubor pozemků a budov či jiných staveb na nich 

stojících nebo v nich položených (např. inženýrské sítě). 

Základním typem Areálu je ucelený soubor pozemků, budov a jiných 

staveb ve vlastnictví České pošty. 

Areálem je pro potřeby modulu Nemovitosti však i: 

 izolovaný nezastavěný pozemek (soubor pozemků) ve 

vlastnictví České pošty, 

 komplex stavby (převážně budovy) ve vlastnictví České pošty 

a cizího pozemku, 

 komplex stavby (převážně budovy) ve vlastnictví jiné osoby 

bez využití Českou poštou na pozemku ve vlastnictví České 

pošty, 

 komplex stavby (převážně budovy) ve vlastnictví jiné osoby s 

využitím Českou poštou na pozemku ve vlastnictví cizí osoby 

či České pošty (= typicky nájem celé nebo části budovy na 

cizím/vlastním pozemku), 

 všechny výše uvedené případy tam, kde je Česká pošta 

pouhým spoluvlastníkem stavby (budovy) či pozemku.“ 

Areál České pošty v ulici Sazečská v pražských Malešicích je centrálním uzlem 

pro třídění listovních zásilek a balíků. Jedná se o areál o rozloze 204 195 m2 (údaj 

z KN), kde jsou dvě dominantní budovy – třídírna listovních zásilek a třídírna balíků. 

Většinu prostoru ovšem zabírají vnější plochy – komunikace, parkoviště, zelené 

plochy a další. Areál je tvořen 44 pozemky (viz příloha 1 – Pozemky pošty), kde však 

v mnoha případech nekoresponduje způsob využití uvedený v KN s realitou. Proto by 

mohl výsledný model areálu zároveň sloužit jako podkladový materiál pro provedení 

úprav v KN. V příloze 3 je areál vymezen nad katastrální mapou. 
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5.4 Tvorba areálu  

Celý model byl tvořen v softwaru ArcGIS 10 firmy ESRI. K tomu bylo ještě využito 

volně stažitelného softwaru na prohlížení dwg výkresů firmy Autodesk. Tvorbě 

samotného areálu v GIS předcházelo několik jednání na katastrálním úřadě a České 

poště, která se týkala především dostupných dat, nejrůznějších povolení a přístupů 

do objektů pošty. Až poté mohla započít práce na samotném modelu. Během práce 

bylo vyčleněno několik tříd prvků, resp. druhů krajinného pokryvu, které se v areálu 

nachází. Ty byly setříděny do následujícího číselníku: 

 Zastavěná plocha 

 Komunikace 

 Parkoviště 

 Chodník 

 Zeleň 

 Vlečka 

 Přejezd 

 Koleje 

 Oplocení 

 Osvětlení 

 Ostatní plochy 

Jednotlivým typům ploch byly poté přiřazovány další atributy, které je blíže 

specifikovaly a především atributy, které mohou mít z hlediska FM nějaký význam. 

Tento číselník je sestaven tak, aby vyhovoval podmínkám modelovaného areálu. 

Pokud by měl být pasportizován veškerý nemovitý majetek pošty pod jednotným 

číselníkem, musel by být pravděpodobně rozšířen o další položky – rekreační plochy, 

vodní plochy a další. Veškeré vrstvy byly uloženy do jednotné geodatabáze 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Jednotlivé tematické projekty pak mohli být 

publikovány na ArcGIS serveru buď jako 2D (ArcMap Project .mxd) nebo ve 3D 

(pouze ArcGlobe .3dd, formát ArcScene .sxd zatím není ArcGIS Serverem 

podporován, ArcGlobe je tudíž jedinou variantou) a čerpat data právě z této 

„domovské“ databáze. 
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5.4.1 Zastavěná plocha 

- příprava, volba metodiky 

Při tvorbě vrstvy zástavby bylo nejprve z leteckého snímku zjištěno 23 ploch, které se 

jevily jako zástavba. Tato místa byla následně kontrolována přes náhled do KN, kde 

bylo zjištěno, že 8 z těchto ploch je zapsáno jako budova, z toho 2 s číslem popisným 

a 6 bez čísla popisného. Jedna z 6 staveb bez čísla popisného však není ve 

vlastnictví ČP, přestože leží na jejích pozemcích. Stavba je vedena jako regulační 

stanice plynu ve vlastnictví Pražské plynárenské, a.s. Ostatní plochy v KN jako 

budovy zapsány nebyly. Část byla zahrnuta do manipulační plochy areálu, část jako 

jiná plocha či dráha (vlečka). V rámci podniku Česká pošta v posledních dvou letech 

probíhal projekt pasportizace všech objektů, které jsou v jejím vlastnictví popř. je zde 

pošta v nájmu. Proto bylo nahlédnuto do dat pořízených pasportizací, kdy bylo 

v rámci areálu v Sazečské ulici nalezeno 10 pasportizovaných objektů. Pro úplné 

zjištění stavu v areálu však bylo nutné místní šetření, kdy bylo zjištěno, že budovy, 

které nebyly pasportizovány a jsou v majetku pošty, jsou označeny pouze jako 

dočasné stavby, které nikdy nebyly v KN vedeny a měli by být v budoucnu 

odstraněny. Vzhledem k tomu, že práce se snaží zachytit současný stav majetku, 

jsou tyto budovy do modelu areálu zahrnuty s atributem „dočasná stavba“. 

Druhou fází bylo zařazení pasportizovaných objektů do modelu areálu. 

Nabízelo se několik možností: 

 Vektorizace objektů přímo z ortofota - takové řešení by bylo ovšem značně 

nepřesné díky tomu, že snímky jsou foceny z výšky a většinou ne přímo nad 

objektem. Navíc u vícepodlažních budov mohou vrchní podlaží přesahovat 

půdorys podlaží přízemního, což z ptačí perspektivy také není vidět. 

 Využití katastru nemovitostí ČR – původní plán využít WS dálkového přístupu 

do katastru nemovitostí bohužel selhal, jelikož katastr zatím nedokáže vrátit na 

dotaz o poloze objektu / pozemku relevantní data. Při dotazu na polohu vrací 

pouze souřadnice levého horního a pravého dolního rohu nejmenšího 

opsaného obdélníku. Služby WFS zatím katastr také neposkytuje, nicméně 

jejich zprovoznění je plánováno během příštího roku. Důvod, proč je tato 

služba stále nezprovozněna, je pravděpodobně hlavně díky zatím 
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nedokončené digitalizace katastru (k 31.6.2011 bylo v digitální podobě 56% 

území ČR, zbytek pouze v podobě rastru). WFS totiž vrací odpovědi ve 

vektorové podobě. 

 Využití dat pasportizace ČP – V rámci pasportizace ČP byla u všech objektům 

určena přibližná poloha a vytvořena výkresová dokumentace všech podlaží. 

Výkresy byly vytvářeny podle CAD standardu a ve formátu dwg. 

Na výsledný model byly nakonec použity zmíněné výkresy, které byly do 

modelu nejprve přidány jako dwg. Jelikož CAD používá pro výkresy vlastní 

souřadnicový systém, bylo nutné nejprve objekty správně umístit v prostoru. K tomu 

bylo využito WMS katastru nemovitostí, kdy byly do GIS nataženy vrstvy katastrální 

mapy s ortofotomapou, aby bylo patrné, kam který objekt patří. Výkresy byly 

následně umisťovány do správné pozice pomocí nástrojů georeferencingu tak, aby 

okraje půdorysu co nejvěrněji kopírovali hranice parcely katastrální mapy. V ideálním 

případě by měli být objekty zasazovány do modelu pomocí aspoň dvou geodeticky 

zaměřených bodů, nicméně ty bohužel nebyly k dispozici.  

Druhý možný postup, jak umístit výkresy do GIS, by bylo jejich převedení na 

shape file a zařazení do globálního souřadnicového systému přímo v CAD. Problém 

je ovšem v tom, že ač je tento postup o něco rychlejší, základní verze, které lze 

občas získat i zdarma, tuto možnost neposkytují. Tuto možnost nabízejí výrobci až 

v rámci některých rozšíření, což ovšem znamená další finanční náklady. Pro příklad 

lze uvést Bentley – PowerMap popř. AutoCAD Map 3D, resp. Civil 3D. Ve výsledku je 

pro zařazení do souřadnicového systému stejně zapotřebí minimálně dvou, v tomto 

systému zaměřených bodů. 

- dwg / shp transformace 

Jelikož dwg je formát, který sice v GIS lze zobrazit, nicméně práce s ním je v GIS 

v mnoha ohledech omezená, bylo nutné transformovat tyto výkresy do formátu shape 

file, v GIS běžně používaném. Stejně jako GIS data jsou uložena v rámci vrstev, CAD 

formáty pracují s hladinami. Po načtení v GIS ovšem není dwg rozčleněno podle 

jednotlivých hladin, ale zobrazí se do pěti vrstev, které v sobě název hladiny resp. její 

označení definované v rámci CAD standartu nesou jako atribut (CAD standardů 

existuje celá řada. Pro celkové porozumění výkresu je proto více či méně nutné se 
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s takovým dokumentem seznámit, v tomto případě byly výkresy vytvářeny podle CAD 

standardu společnosti IKA Data, která pasportizaci objektů ČP prováděla). Vrstvy:  

Point – obsahuje veškeré bodové prvky. Tato vrstva také nesla veškeré popisné 

informace o jednotlivých plochách, které nebyly geometrického charakteru 

(využití místnosti, podlahový materiál a jiné) 

Polyline – obsahuje veškeré liniové prvky, jako jsou okna, dveře či ohraničení zdí.  

Polygon – obsahuje veškeré prvky, které jsou ve výkresu vykresleny jako plochy.  

Pro práci byly důležité položky s atributem, který odpovídal jednak půdorysu 

objektu a jednak jednotlivým místnostem.  

Annotation – nenesla z hlediska tvorby areálu žádné důležité informace 

MultiPath – stejně jako annotation, ani vrstva multipath žádné využitelné informace 

pro projekt nenesla 

Transformace výkresů do několika nových vrstev s různou tématikou vyžaduje 

použití řady funkcí, ale její postup je u všech objektů stejný. Z toho důvodu byl 

vytvořen nový ArcToolbox, v kterém byl pomocí ModelBuilderu sestaven model 

funkcí s určitou posloupností, který celou transformaci značně urychluje (obr. 8). Ten 

byl použit na všechny objekty pasportizace a jejich podlaží, přičemž spuštění modelu 

předcházelo pouze nastavení cest pro parametry vstupních, popř. výstupních dat.  

 

Obr. 8 Model pro zpracování dwg do shp 
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- kontrola výkresů a rozložení zástavby v areálu 

Aniž by to bylo původním plánem, díky tomu, že nově vytvořené vrstvy objektů již 

byly umístěny v souřadnicovém systému, bylo možné jednoduchým způsobem najít 

řadu chyb zavedených do výkresů a to jak v interiérech, tak v místech, které se již 

týkali vnějších ploch. Například při zobrazení dvou podlaží nad sebou s nastavením 

transparence bylo jasně patrné, že některé nosné sloupy, které by měli procházet 

skrz všechna podlaží, byly v jednom z podlaží na několika místech vynechány, popř. 

posunuty, což by v reálném případě mohlo znamenat narušení statiky celé budovy. 

Další nesrovnalosti byly zjištěny při podložení objektů ortofotem - půdorys střešního 

podlaží budovy zasahoval nesmyslně ze třech stran cca 1,5 metru za hranice 

budovy, část jiného půdorysu zasahovala až do míst, kde se nikdy žádná stavba 

nenacházela a kde se momentálně nachází desítky let staré stromy. Dalším 

nedostatkem by mohl být fakt, že ač byly výkresy pořizovány v rámci jednoho 

standardu, některé elementy jsou vykresleny s různou detailností.  

Při prohlížení rozmístění jednotlivých druhů ploch areálu s podkladovou 

katastrální mapou byla také nalezena místa, kde objekt, který vlastní pošta a který je 

v současnosti v pronájmu, zasahuje mimo pozemky v jejím vlastnictví.  

- zastavěné plochy – závěr 

Z výše uvedeného vyplývá, že zástavba byla nakonec rozdělena na dvě vrstvy, a to 

na Zástavba a Zástavba_ostatní, která obsahovala dočasné stavby a věcná 

břemena. Z dwg výkresů pak vznikly ještě další vrstvy a jejich atributy:  

Půdorys – účel budovy, podlaží, rozloha 

Místnosti – rozloha, účel, podlahová krytina, obsazenost 

Zdi – materiál 

Střecha – materiál, stav 

Okna – velikost, stav 

Dveře – typ 
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5.4.2 Venkovní plochy 

Venkovní plochy byly prvotně vytvářeny na základě vektorizace ortofotomapy s 

prostorovým rozlišením 0,5m/px v kombinaci s katastrální mapou oblasti. Výsledek 

vektorizace musel být následně doplněn na základě místního šetření, jelikož řada 

míst na leteckém snímku byla krytá vegetací nebo nebyla dostatečně patrná 

(osvětlení). Z místního šetření a na základě konzultací se správcem objektu byly také 

doplněny potřebné atributy jednotlivých typů povrchu (typ zeleně, povrch parkoviště, 

stav komunikace, …). Pro jednotlivé vnější plochy byly vybrány následující atributy: 

Komunikace – rozloha, povrch, účel, stav  

Parkoviště – rozloha, povrch, stav, počet míst, ostraha, určení 

Chodník – rozloha, povrch, stav 

Zeleň – rozloha, typ zeleně  

Vlečka – rozloha, stav 

Přejezd – rozloha, signalizace, stav 

Koleje – délka, stav 

Oplocení – délka, stav, část, materiál 

Osvětlení – typ lampy, počet světel 

Ostatní plochy – rozloha, účel  

 

5.4.3 Inženýrské sítě 

Rozmístění inženýrských sítí – plynovod, elektřina, voda, kanalizace a jiné, by měl 

pasport areálu obsahovat také. Problémem ovšem bylo jejich zjištění. V rámci areálu 

by měli existovat projektové plány z doby, kdy zde byly tyto sítě vystavěny. Další 

variantou je, že tyto plány má vlastník a provozovatel těchto rozvodů (Pražské 
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vodovody a kanalizace a.s., Pražská energetika a.s.,…). To většinou záleží na tom, 

jestli rozvody po areálu patří dodavatelské firmě a jsou vedeny jako věcné břemeno 

nebo jestli jsou dovedeny pouze na okraj areálu, popř. k trafostanici a zde napojeny 

na rozvody spravované majitelem, v tomto případě Českou poštou. Tak jako tak se 

bohužel tyto podklady nepodařilo dohledat, tudíž nejsou součástí tohoto modelu. 

 

5.5 Vizualizace 

Z jednotlivých vrstev byla nakonec vytvořena v ArcMapu řada 2D projektů a v 

ArcGlobe 3D projektů s různou tématikou. Projekty byly uloženy, aby mohly být spolu 

s geodatabází odeslány a publikovány pomocí ArcGIS Serveru – geodatabáze. Aby 

bylo možné data editovat bez potřeby desktop aplikace, byl vytvořen toolbox, kam 

byly uloženy veškeré funkce a modely ModelBuilderu, které byly v průběhu práce 

užitečné. Na serveru tento toolbox funguje v rámci geoprocessingových služeb 

(Geoprocessing service). 3D grafické výstupy z modelu, uvedené v této práci, jsou 

z ArcScene, jelikož práce s ním je výrazně rychlejší a přehlednější.  

 

5.6 CAFM 

Dle původního plánu měla být výsledkem práce ukázka CAFM systému 

modelovaného areálu s podporou GIS, resp. ArcGIS serveru. Plánovaným CAFM se 

měl stát systém společnosti Archibus, jejíž stejnojmenný produkt je celosvětově 

využívanou aplikací pro služby v oblasti facility managementu. Výhoda systému je 

mimo jiné v tom, že jeho vývojáři začali spolupracovat se společností ESRI a v rámci 

spolupráce nabízejí možnost propojení Archibusu s ArcGIS. Na základě propojení 

obou produktů a jejich databází tak lze zobrazovat informace z ArcGIS serveru 

v prostředí Archibus, kde mohou být nejen alfanumericky či vizuálně zobrazeny, ale i 

dále zpracovávány, doplňovány nebo díky geoprocessingovým službám i editovány.  

Při pokusu o propojení obou systémů ovšem nastaly komplikace, které se 

nakonec nepodařilo vyřešit. Problémy nastaly jednak s propojením obou databází a 

dále také s verzí ArcGIS, s čímž možná souvisí i problém první. Archibus rozšíření 

pro ArcGIS bylo totiž vytvářeno pro verzi 9.3, nicméně celá práce byla vytvářena na 
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verzi 10. Podle vyjádření zástupců Archibus se rozšíření pro verzi 10 teprve 

dokončuje, nicméně uvolněno bude až v podzimních či zimních měsících. Avšak ani 

při pokusu o propojení systémů na verzi 9.3 nebyl výsledek uspokojivý, jelikož se 

během instalace objevila neidentifikovatelná chybová hlášení, přičemž některá se ani 

po konzultacích nepodařilo odstranit. Z toho důvodu práce výslednou aplikaci 

neobsahuje. Nicméně z pohledu geoinformatiky je problém dořešen a proto mohou 

být příklady užití prezentovány i bez CAFM. 

 

 

Obr. 9 Uživatelské prostředí systému Archibus (www.archibus.com) 

 

5.7 Některé příklady užití modelu v praxi 

a) Možnost virtuálního pohledu na areál, jeho vnitřní i vnější plochy ve 2D i 3D 

Jak již bylo řečeno v části teoretické, vizuální zobrazení informací značným 

způsobem napomáhá k jejich správnému porozumění. Čím věrněji jsou pak 

informace zobrazeny, tím rychlejší je i jejich interpretace. Přechodem od 

dvojrozměrného modelu k trojrozměrnému se reprezentace vizualizované oblast opět 

více blíží realitě, což napomáhá výrazně lepšímu pochopení prostorových souvislostí 

v areálu. Z 3D modelu lze navíc dobře pozorovat i místa, která se z pohledu 

půdorysu zakrývají (obr. 10) 
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Obr. 10 Vrátnice 

 

Obr. 11 3D vizualizace areálu 
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b) Plán areálu a přehled veškerých funkčních prvků 

 

Obr. 12 Plán areálu 
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Obr. 13 Vizualizace funkčních prvků v areálu 
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Bodové prvky: 

Osvětlení: 80 lamp (z toho 50 pouličních, 17 drážních, 13 chodníkových) 

Liniové prvky: 

Kolejivo: celková délka 2 212 m 

Oplocení: celková délka 1 222 m (z toho 1181 m pletivo, 41 m betonová zeď) 

Plošné prvky: 

Zastavěná plocha: 37 330 m2 (z toho 4 032 m2 dočasná zástavba či věcná břemena, 

33 298 m2 pasportizované budovy) 

Komunikace: 28 818 m2 

Parkoviště: 11 834 m2 (z toho 7 731 m2 (65,3%) asfalt, 1 066 m2 (9%) zatravňovací 

tvárnice, 2 964 m2 (25%) nezpevněné, 73 m2 (0,7%) dlažba) 

Chodník: 4 598 m2 

Přejezd: 628 m2 

Vlečka: 14 771 m2 

Zeleň: 74 387 m2 (z toho - 53 974 m2 (72,5%) rostlá zeleň, 20 412 m2 (27,5%) zatravněná 

plocha) 

Ostatní plochy: 11 680 m2 (z toho - 11 227 m2 (96%) zpevněné plochy, 453 m2 (4%) 

retenční nádrž) 

Tab. 1 Přehled funkčních prvků areálu 
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c) Tvorba krizových plánů 

Možná podoba evakuačního plánu 3. podlaží budovy Třídírna listovních zásilek  

 

Obr. 14 Vizualizace vzdálenosti východů na chodbách 
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d) Vizualizace rozmístění místností, možnost sledování řady atributů (plocha, 
obsazenost, obsazenost na plochu, využití, podlahové krytiny, vybavení, ….) 

V rámci 3D modelu lze také přehledně procházet jednotlivá podlaží budov a 

jednoduše si tak udělat obrázek o rozmístění jednotlivých místností, jejich využití atd. 

Na rozdíl od procházení jednotlivých výkresů, které jsou navíc pro člověka mimo obor 

poměrně špatně čitelné, může takový model fungovat i jako navigační plán budovy. 

 
 

 

Obr. 15 Vizualizace využití místností v celém areálu 
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Obr. 16 Vizualizace rozložení a využití místností 3. podlaží TLZ 

 
 
e) Vnější plochy – výpočty rozlohy -> výpočet ceny pro externí údržbářské 
firmy na reálných podkladech, nikoliv „od oka“. 
 
f) Kontroly revizí a údržeb různých prvků (osvětlení,…) 
 
g) Přehled inženýrských sítí na všech pozemcích na jednom místě. 
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KAPITOLA 6 

Diskuse a závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikace geografických informačních 

systémů ve facility managementu. Snaží se čtenáři ukázat, že toto propojení má 

smysl a přináší řadu nesporných výhod, které dokážou služby FM zkvalitnit a 

posunout je tak o další krok dál. První část práce se zabývá otázkami, čím vším 

může GIS do oblasti nemovitostí a jejich životního cyklu přispět. Snaží se také 

ukázat, že společné využívání GIS a CAD systémů se nevylučuje, ale naopak se 

může vhodně doplňovat, jelikož CAD/BIM bude vždy lepší v detailu a popisu 

interiérů, technických či konstrukčních záležitostí, naopak v měřítku areálů, regionů či 

globálním nabízí více možností GIS. Teoretickou část zakončuje téma pasportizace, 

což bývá jeden ze základních kamenů vznikajícího CAFM systému.  

Praktická část práce se snaží řadou příkladů ukázat, čím by mohl být takový 

CAFM  systém s podporou GIS prospěšný podniku jako je Česká pošta. Soustředí se 

na oblast areálu v Sazečské ulici a věnuje se správě jak vnitřních, tak vnějších ploch. 

V této kapitole je kompletně popsaný postup práce od počáteční úvahy, proč vůbec 

pro takový podnik CAFM zavádět, přes hledání vhodných datových zdrojů, úvahy nad 

tím, jaké elementy je z pohledu FM zajímavé pro poštu sledovat, až po samotnou 

tvorbu tematických vrstev a modelů, jakožto posledního kroku před importem do 

CAFM. Z v práci popsaných důvodů chybí výsledná ukázka CAFM aplikace, nicméně 

je nahrazena ukázkami užití modelu v takovém systému. 

Pro každý vznikající CAFM systém je podstatné znát představu toho, pro koho 

je systém budován. Tato práce byla tvořena na základě diskuse s projektovými 
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manažery České pošty s tím, že situace s daty o nemovitostech zde není ideální a že 

náčrt řešení by proto byl jednoznačně přínosem. Práce a především její praktická 

část se tedy snažila takové řešení nastínit, a to v rámci možností, které měl její autor 

k dispozici. Nedostatkem jsou chybějící inženýrské sítě a jejich napojení, pro zvýšení 

přesnosti umístění zástavby by bylo vhodné mít k dispozici aspoň dva signifikantní 

geodeticky zaměřené body u každého objektu. Tyto nedostatky jsou však v práci 

vysvětleny. Práce se také potýkala s řadou chyb při tvorbě modelu v ArcGIS, jehož 

funkce, především během aplikace v ModelBuilderu, nefungovaly korektně, a proto 

za ně byla hledána alternativa. To způsobilo, že např. proces převodu dwg výkresů 

na požadované vrstvy ve formátu shp trval déle a produkoval přebytečná data, která 

musela být následně dalším procesem odmazána, aby zbytečně nezabírala místo a 

databáze se nestávala nepřehlednou. Požadované vrstvy však byly vytvořeny 

správně a spuštění modelu nedoprovázely pády softwaru, ani nesmyslné výsledky.   

Facility management je obor poměrně mladý a pro mnoho lidí zatím relativně 

neznámý. Přestože se přímo netýká základního podnikání společností, může mít na 

jejím správném fungování značný podíl, jelikož procesy FM se týkají každého 

zaměstnance či nemovitosti. Je tedy velmi pravděpodobné, že se bude tento obor 

v budoucnu více a více rozvíjet a že společností s fungujícím CAFM systémem bude 

stále přibývat. Především v mezinárodních společnostech či společnostech s velkým 

množstvím majetku či zaměstnanců by pak mohla být implementace GIS do CAFM 

podniku stále častější. Díky jeho vizualizačním a analytickým schopnostem totiž 

dokáže rychle a správně odpovídat na otázky, na které se jinak obtížně hledají 

odpovědi. 
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