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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍHO MODELU BUDOVY 
David MIKSTEIN (MASARYKOVA UNIVERZITA) 



• 2. největší univerzita v ČR 
 ˃ 150 vlastních budov 
 ˃ 23.000 místností (plocha cca 500.000 m2) 
 

• Investice do infrastruktury a zázemí pro výuku a výzkum 
• vědecko-výzkumné areály, laboratoře 
• historické areály 
• ubytování a stravování (koleje a menzy) 
• sportoviště 
• kino, muzeum, archiv 

Masarykova univerzita 
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Digitální model 
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• Budovy 
• ve vlastnictví  
 (jednotný standard zpracování grafiky i atributů) 
• v pronájmu, majetek, výuka  
 (graficky pouze půdorys budovy + přehled místnosti) 
• topologie, prostorové vazby  
 (hierarchie: lokalita → budova → podlaží → místnost) 

 

• Vnější plochy 
• land cover, zeleň, dřeviny 
• topologie, prostorové vazby 

 



• Technologie 
• budovy ve vlastnictví  
 (různé úrovně zpracování) 
• standard minimální úrovně zpracování 
 (hl. uzávěry a vypínače, fakturační měřidla, 
 výtahy, plošiny, hasicí přístroje, hydranty) 
• topologie, prostorové vazby 
• logické-funkční-systémové vazby mezi 

zařízeními 
• sdílená geometrie 
 

 ˃ 330.000 zařízení 
 ˃ 50 % zařízení se týká elektroinstalace 

 

 

Digitální model 
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• součást správy a provozu budov 

• metodik, garant, archiv dokumentace (Provozní odbor 
Rektorátu) 

• zajišťují oddělení správ budov (provozní oddělení) fakult a 
účelových zařízení (např. koleje a menzy, Kampus) 

• společně s agendou BOZP a krizového řízení 
 

• až na výjimky (metodické řízení) je DECENTRALIZOVANÁ 

• každé hospodářské středisko (správa budov) si tuto agendu 
realizuje „ve vlastní režii“ 

Požární ochrana (bezpečnost) 
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• osoby odborně způsobilé a technici požární ochrany 

• servisní firmy 

• vlastními zdroji  
• řízení a organizace kontrol, revizí a údržby 
• zajištění předepsané dokumentace  

• externě 
• realizace kontrol, revizí a údržby 
• zpracování předepsané dokumentace 

Požární ochrana (bezpečnost) 
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• druhy DPO ve vyhl. 246/2001 Sb. – vyhláška o požární prevenci 

• převážně dokumenty textové povahy 

• grafické znázornění je obsahem požárních evakuačních plánů (PEP) 
a  dokumentace zdolávání požáru (DZP –  operativní plány a karty) 
• Nejednotný způsob realizace, formát a vzhled, (ne)aktuálnost 

• Vzhled a formu ovlivňuje zadavatel, resp. zpracovatel (obvykle externí 
subjekt) 

• univerzita je „živý organismus“ –  výstavba, rekonstrukce, změny 
dispozic (ne vždy je součástí dodávky stavby aktualizace DPO) 

Dokumentace požární ochrany 
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Dokumentace požární ochrany 
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Děláte pasporty, tak udělejte i evakuační plány! Potřebujeme to rychle! 
Včera bylo pozdě, HOŘÍ to!!! 
 

• zadání – tvorba/aktualizace požárních evakuačních plánů 

• od roku 2011 – přístavba PedF, Kino SCALA, pavilon A1 Kolejí Vinařská (požár) 

• zadání – tvorba/aktualizace požárních evakuačních plánů a 
grafických příloh DZP (tzv. operativní plány a karty) 

• od roku 2016 – Univerzitní kampus 

• od roku 2019 – Přírodovědecká fakulta 

 

 

 
 

 

Digitální model a DPO 
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• využití „existujících“ dat 
• základní stavební prvky (stav. pasport) 
• land cover a zeleň  
 (pasport zeleně a vnějších ploch) 
• has. přístroje, hydranty, hlásiče ad. 
 (technol. pasport) 

 

• „neexistující“ data (nutno digitalizovat) 
• šipky směru úniku, východy,  
• hranice požárních úseků 
• značky dokumentace zdolávání požáru 

 
 

 

Digitální model a DPO 
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• Zdeněk HANUŠKA (1996) Metodický návod k vypracování DZP 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
• ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace 
• Vnitřní univerzitní pokyny 

 

 
 

 

Metodika, standardy 
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• vlastní, v digitální podobě 
• Photoshop – tvorba grafických jednotek 
• FontCreator 9.1 – tvorba fontu s grafickými jednotkami 
• Style manager ESRI ArcGIS – skládání a obarvování 

 

 
 

 

Značkový klíč 
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• automatizace exportovaných dat 

• optimalizace zobrazení symbolů v mapě („na přání“) 
• bez ztráty prostorové geometrie (skutečné polohy) s využitím dynamické 

geometrie prvků (tzv. kartografické reprezentace) 

 

Generování výstupů 
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• tvorba, aktualizace 
˃ 300ks (UKB 220ks) 

• ke zpracování 
odhadem ˃ 1000ks 

 

 

Požární evakuační plány 
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Operativní plány – navigační a situační plány 

• tvorba, aktualizace 
˃ 70ks 

Dokumentace zdolávání požáru 
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Operativní karty – vyjímatelná příloha 

• tvorba, aktualizace 
˃ 150ks 

Dokumentace zdolávání požáru 
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Webový GIS KOMPAS 

Týden Facility Managementu 2019                                   OSTRAVA 12. 11. 2019 



Modul Požární ochrany 

• uživatelé 
• zaměstnanci správy budov a provozních odborů 
• osoby zajišťující agendu požární ochrany (technici, BOZP a PO, kriz. řízení) 
• zástupci interních i externích subjektů, kteří v budovách vykonávají stavební, 

projekční, servisní nebo jakoukoliv jinou činnost, při nichž je nezbytné znát 
požárně bezpečnostní řešení budov a rozmístění i zapojení  požárně 
bezpečnostních zařízení. 

 

 

 
 

 

Webový GIS KOMPAS 
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CAFM – Modul údržby 
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• podpora pravidelné údržby, 
povinných revizí a kontrol požárně 
bezpečnostních zařízení (PBZ) 

• integrace a synchronizace s digitálním 
modelem i webovým GISem KOMPAS 

• systém uživatelských oprávnění (každý 
vidí jen „svá data“) 

• monitoring, reporty 
 

• Univerzitní kampus 

 
 

 



CAFM – Modul údržby 
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• úkony údržby – definice, terminologie, legislativa 

 
 

 



CAFM – Modul údržby 
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• evidence provádění požadovaných úkonů (všechna data o údržbě na 1 místě) 

 

 
 

 



CAFM – Modul údržby 
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• integrace s webovým GISem KOMPAS 

 
 

 



CAFM – Modul údržby 
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• dokumentový server pro revizní zprávy a další dokumentaci 

 
 

 



CAFM – Modul údržby 
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• nákladovost (organizace, organizační jednotka, lokalita, budova, zařízení) 

 
 

 



Děkuji za pozornost 
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Použité zdroje: 
• MUNI: web a fotografie MUNI100 (úvodní a závěrečné snímky)  
• Projekty a závěrečné práce studentů MU zpracované s využitím dat 

a za podpory OFM SUKB a GIS ÚVT MU; 
• archiv OFM SUKB  a GIS ÚVT MU 

Mgr. Bc. David MIKSTEIN 
analytik BIM, FM, GIS 

 
Masarykova univerzita | Správa Univerzitního kampusu 
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