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Anotace 

Cílem bakalářské práce je popis průběhu zavedení geografického informačního 

systému ve společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. Práce je orientována na 

konkrétní implementaci geografického informačního systému v podmínkách teplárenské 

společnosti. Předkládaná práce je zaměřena na nejzajímavější část, kterou je oblast 

pořízení dat, jelikož společnost využila technologie dálkového průzkumu země a pořídila 

data o infrastruktuře společnosti nadzemních prvků za účelem tvorby georeferencované 

ortofotomapy, a také termovizní snímky podzemních prvků rozvodné sítě. Teplárenské 

společnosti disponují ve srovnání s dodavateli plynu, elektrické energie či vody výhodou 

spočívající ve skutečnosti, že teplonosné médium je možno za příznivých okolností, 

kterými jsou povětrnostní podmínky, vhodně zvolené vegetační období a sněhová 

pokrývka zajištující tepelně kontrastní prostředí, zmapovat termovizní technologií pomocí 

leteckého snímkování. Z této výhody těžil projekt především v oblasti získávání 

polohopisných údajů o sekundárních rozvodech teplárenské sítě, kdy se zdigitalizovaly 

potrubní systémy uložené v terénu. Projekt byl hodnocen jako úspěšný a aktuálně se 

systém používá interně napříč celou technickou divizí uživateli různých oddělení, i pro 

poskytování údajů externím žadatelům o data technické infrastruktury společnosti. 

 

Klíčová slova: geografický informační systém, implementace, digitalizace, 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

  



 

Summary 

The aim of this thesis is the description of the introduction of implementation of a 

geographic information system in company Havířovská teplárenská společnost, a.s. Thesis 

is focused on the specific implementation of geographic information system in terms of 

heating company. The thesis is focused on the most interesting part, which is the area of 

data acquisition, because the company used the technology of distance research of the 

ground and provided data about infrastructure elements of the above-ground elements in 

order to generate georeferenced orthophotos, and also thermal shots of underground 

elements of the grid. Heating companies, in comparison with gas suppliers, electricity or 

water, have an advantage consist in the fact that the heat transfer medium is possible under 

favorable conditions, which include weather conditions, properly selected vegetation 

period and snow cover providing thermal contrast surrounding, to map thermal technology 

also with using aerial photography. The project took advantage primarily of the acquisition 

of topographic data for secondary distribution of heating networks, where were digitized 

piping systems lied in the landscape. The project was assessed as successful and currently 

the system is used internally across the technical divisions users of different departments, 

and also to provide data to external applicants for technical data infrastructure company. 

 

Keywords: geographic information system, implementation, digitization, Havířovská 

teplárenská společnost, a.s. 
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1. Úvod 

Výrazným impulzem v oblasti zavádění GIS u správců veřejných inženýrských sítí 

bylo schválení novely Zákona 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, 

který vlastníkům technické infrastruktury ukládá povinnost poskytovat úřadu územního 

plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Tento krok pro 

energetické společnosti znamenal logicky minimálně povinnost digitalizovat své analogové 

podklady. V teplárenských společnostech, které postupují s péčí řádného hospodáře, by 

prostá digitalizace rozsáhlé infrastruktury nárazově znamenala neefektivně vynaložené 

náklady. V mnoha případech se management přiklonil k variantě vybudování 

geografického informačního systému, jako nástroje splňujícího direktivu zákona, který má 

však přidanou hodnotu ve vnitropodnikovém využití systému. 

Cílem bakalářské práce je popis průběhu zavedení geografického informačního 

systému ve společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s., která respektovala daný 

vývoj, a rovněž preferovala volbu implementace trvalého nástroje pro splnění 

legislativních požadavků s benefity pro provoz společnosti. Nosná část práce je 

orientována na konkrétní implementaci geografického informačního systému 

v podmínkách společnosti, kde byla popsána nejzajímavější část, a to oblast pořízení dat, 

jelikož společnost využila technologie dálkového průzkumu země. 

Bakalářská práce, kterou právě držíte v rukou je strukturována do šesti kapitol. Po 

úvodu následuje druhá kapitola, která popisuje geoinformační systém z teoretického 

hlediska, a zabývá se důvody a cíli projektu, krátkou charakteristikou Havířovské 

teplárenské společnosti, a.s. a vnitropodnikovými požadavky na daný geoinformační 

systém. Kapitola číslo tři popisuje metody pořízení polohopisných dat, která jsou 

využívána v předmětném GIS uvedené společnosti. V návaznosti na předchozí kapitolu je 

uvedena implementace geoinformačního systému v bakalářské práci v kapitole číslo čtyři. 

Kapitola číslo pět se věnuje vyhodnocení přínosů geoinformačního systému ve společnosti 

a v závěru je celkově zhodnocen realizovaný projekt. 
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2. Cíle projektu a příprava implementace 

V této kapitole je popsán primární cíl zavedení GIS ve společnosti Havířovská 

teplárenská společnost, a.s. (dále jen HTS, a.s.), kapitola rovněž popisuje jednotlivé etapy 

přípravy implementace GIS. V podkapitolách je podrobně identifikována společnost, ve 

které implementace probíhala, také jsou zde uvedeny legislativní důvody, teoretická rovina 

problematiky GIS a požadavky, které utvořily podrobně soubor dílčích cílů celého 

projektu. 

Důvodem zavedení GIS v HTS, a.s. je legislativně vynucený tlak, kdy novelou zákona 

č.183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vznikla 

společnosti povinnost předávat data o polohopisné situaci objektů pro účely územního 

plánování v elektronické podobě, specifikované uvedeným zákonem a navazujícími 

prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády. Zákon ukládá i formu předávaných dat, a sice 

systém S-JTSK (Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální). HTS, a.s. disponovala 

daty uloženými především v papírové podobě, což nepředstavuje optimální řešení plnění 

povinností vzniklé z výše uvedeného zákona.  

Primárním cílem projektu bylo splnění legislativních podmínek, které vyplynuly 

z novely zákona č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

a sekundárním cílem bylo také zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci běžného provozu 

jednotlivých oddělení společnosti a také při výdeji polohopisných dat třetím stranám. 

2.1 Charakteristika společnosti HTS, a.s. 

Havířovská teplárenská společnost je společností, jejímž hlavním cílem je spolehlivá a 

kvalitní dodávka tepla pro ústřední vytápění a příprava teplé vody ve městě Havířov. HTS, 

a.s. klade největší důraz na spokojenost svých zákazníků s dodávkou tepelné energie za 

přijatelnou cenu s minimálními negativními dopady na životní prostředí, a to nejen v okolí 

města Havířova. HTS, a.s. je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001, uvedených 

v přílohách č. 1 resp. č. 2. Investice HTS, a.s. jsou především orientovány do zvýšení 

spolehlivosti a kvality dodávek tepelné energie a do zvýšení vlastních úspor při dodávkách 

tepelné energie pro obyvatele a ostatní odběratele města Havířov, což ze společnosti dělá 
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odpovědnou a prosperující firmu. Sídlo HTS, a.s. a je prezentováno níže na obrázku č. 1. 

[5 + interní materiály] 

 

Obrázek 1: Sídlo společnosti HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 

Distribuce a výroba tepla se v roce 2013 podílela na celkových výnosech společnosti 

z 96 %. Cena tepelné energie pro konečné zákazníky je stanovována v souladu s Cenovými 

rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. Dodávky tepla byly zajišťovány od 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Tabulka č. 1 charakterizuje vývoj nakoupené a 

prodané tepelné energie v letech 2009 - 2014. [2 + 3 + 4 + 5 + 6] 

Rok Nakoupená tepelná energie [GJ] 
Prodaná tepelná energie odběratelům z 

vlastních tepelných sítí [GJ] 

2009 877 401 828 353 

2010 967 701 912 949 

2011 840 229 789 960 

2012 849 768 799 577 

2013 836 113 783 908 

2014 700 247 654 520 

Tabulka 1: Vývoj nakoupené a prodané tepelné energie společností HTS, a.s. v letech 2009 - 2014 

Zdroj: [2 + 3 + 4+ 5 + 6 + vlastní zpracování] 
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Nejvýraznější pokles prodeje tepla byl v roce 2014 oproti roku 2013 o 129 388 GJ, kdy 

byl nižší prodej tepla zapříčiněn zejména výrazně teplejším počasím hlavně v první 

polovině topného období (leden – duben) roku 2014 ve srovnání s rokem 2013. 

Tepelná energie pro ústřední vytápění a teplou vodu je pak prostřednictvím 73 

předávacích stanic
1
, 183 domovních tlakově závislých stanic a cca 39 km sekundárních 

tepelných sítí dodávána do více jak 20 tis. domácností a 335 tis. m
2 

nebytových prostor na 

celém území města Havířova. Graf č. 1 popisuje vývoj denostupňů
2
 na území města 

Havířova v letech 2009 - 2014. [6 + interní materiály] 

 

Graf 1: Vývoj denostupňů v letech 2009 - 2014 

Zdroj: [2 + 3 + 4+ 5 + 6 + vlastní zpracování] 

Pokles denostupňů v roce 2014 oproti roku 2013 byl způsoben opět výrazně teplejším 

počasím hlavně v první polovině topného období (leden – duben) roku 2014 ve srovnání 

s rokem 2013. 

  

                                                 
1
Horkovodní předávací stanice zajišťují distribuci tepla a teplé vody do jednotlivých objektů odběratelů 

prostřednictvím sekundárních rozvodů tepla. 
2
 Denostupeň je hodnota stanovená rozdílem mezi průměrnou vnitřní teplotou v domě a teplotou 

venkovní, vynásobená počtem dnů otopného období. 
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Identifikační údaje o společnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Obchodní jméno: Havířovská teplárenská společnost, a.s. 

Sídlo společnosti: Havířov - Šumbark, Konzumní 298/6a, PSČ 736 01 

Den vzniku: 9. 10. 1995 

Identifikační číslo: 61974706 

Daňové identifikační 

číslo: 
CZ61974706 

Stav subjektu: aktivní subjekt 

Právní forma: akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

Základní kapitál: 344 000 000,- Kč 

Akcionář: Havířov 

Tabulka 2: Základní údaje o společnosti HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 

2.1.1 Distribuce a výroba tepla 

Struktura distribuce tepelné energie mezi odběratele je dlouhodobě sledovaný 

parametr. Celkový pokles v objemu prodané tepelné energie vždy přímo souvisí s danou 

otopnou sezónou, ale dlouhodobě také s vlivy úsporných opatření odběratelů jako je 

zateplování budov, montáže plastových oken či termostatických hlavic. Struktura prodeje 

tepla za sledované období je uvedena v grafu č. 2. 

 

 

Graf 2: Struktura a prodej tepla v letech 2009 - 2014 

Zdroj: [2 + 3 + 4+ 5 + 6 + vlastní zpracování] 
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2.2 Legislativní rámec 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, zavádí v § 25 pojem územně analytické podklady (ÚAP). Účinnost 

zákona je datována od 1. 1. 2007. V § 185 zákon ukládá vlastníkovi technické 

infrastruktury do 6 let po nabytí účinnosti tohoto zákona poskytnout polohopisné údaje 

v předepsané formě a měřítku. [interní materiály] 

Pro zájmové území společnosti HTS, a.s., konkrétně pro předmětná katastrální území 

Havířov - Bludovice, Dolní Suchá, Havířov - Město, Prostřední Suchá, Šumbark, pořizuje 

územně analytické podklady Magistrát města Havířova – odbor územního plánování 

(v rozsahu územní působnosti obce s rozšířenou působností), na základě průzkumů území a 

na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, 

povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, 

přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě 

právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; 

údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném 

schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti. Podkladem pro pořízení územně analytických 

podkladů může být i technická mapa. [interní materiály] 

 Na základě ustanovení odst. 3 § 27 stavebního zákona poskytuje údaje o území 

mimo jiné vlastník dopravní a technické infrastruktury (poskytovatel údajů) především v 

digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za 

jejich správnost, úplnost a aktuálnost. [interní materiály] 

 Podle ustanovení odst. 4 § 27 stavebního zákona poskytovatel údajů poskytuje 

úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické 

infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální 

mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a 

zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v 

jemu dostupném systému. První poskytnutí bylo provedeno v roce 2007, kdy společnost 

HTS, a.s. předala Magistrátu města Havířova situační plány, případně regulační plány, ke 
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každé předávací stanici. Jednalo se o orientační zákres bez měřické vazby. [interní 

materiály]. 

 Z ustanovení § 28 stavebního zákona vyplývá, že poskytovatel údajů má minimálně 

1x za 2 roky předat data ve svém vlastnictví, pokud tedy dle ustanovení odst. 4 § 27 

nepředává údaje průběžně. [interní materiály] 

 Podle ustanovení odst. 3 § 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, v platném znění, vyplývá, že poskytnutý údaj o území má obsahovat textovou 

část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném 

schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen "pasport údaje o území"). Textová část obsahuje 

popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého 

měřítka a legendy. Správnost použitého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o 

území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. [interní materiály] 

 V případě předání dat v digitální podobě, tak podle odst. II, bodu 7f) přílohy č. 2 se 

vyplňuje především jejich popis dat (metadata), zejména formát textové/tabulkové části, 

formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována), typ (linie, bod, 

plocha), datový model, včetně popisu datových vrstev, medium – nosič, velikost souborů. 

2.3 Co je to geografický informační systém 

Geografický informační systém (zkr. GIS; angl. Geographical Information System) je 

pojem, který je běžně používán pro označení počítačových systémů orientovaných na 

zpracování geografických dat, která jsou prezentována především v podobě různých map. 

[1 + 14] 

Klasické papírové mapy plní především současně dvě funkce: 

 slouží k ukládání geografických dat; 

 slouží k prezentaci geografických dat. [14] 
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Výhody spojené s hlavními funkcemi papírových map: 

 dostupnost, která pro uživatele souvisí s nízkou pořizovací cenou v porovnání 

s digitálními mapami; 

 na mapách je jednoznačně vyznačen účel, pro který byly vytvořeny; 

 na mapách jsou běžně uváděny doplňující informace (měřítko, datum poslední 

aktualizace, kartografické zobrazení apod.); 

 mapy intuitivně vedou uživatele k tomu, aby je použil předpokládaným 

způsobem. [14] 

Nevýhody spojené s hlavními funkcemi papírových map: 

 Ukládací funkce: 

o obtížná aktualizace uložených dat; 

o velmi obtížná změna struktury těchto dat. [14] 

 Prezentační funkce: 

o statická prezentace; 

o prezentace dat je závislá na účelu, pro který je mapa vytvářena a velice 

často je výsledkem kompromisu mezi požadavky uživatelů; 

o změna prezentace dat je velmi obtížná. [14] 

Výhodou geografických informačních systémů (dále jen GIS) v porovnání 

s analogovými typy map je, že důsledně oddělují obě hlavní funkce – tedy ukládání 

geografických dat a jejich prezentaci. K těmto dvěma základním funkcím přidávají ještě 

další možnosti, jako je třeba prostorová analýza. Stejná data, mohou být poté snadno 

aktualizována, analyzována a prezentována odlišnými způsoby, přesně podle požadavků 

uživatelů. [14] 

2.3.1 Definice pojmu GIS 

Jednoznačná a všeobecně přijatelná definice pojmu GIS není v současné době 

zavedena. Většina definic, které byly do dnešní doby sestaveny, je silně poznamenána 

autory resp. prostředím, ze kterého pocházejí. Charakteristika několika oficiálních definic 

GIS převzatých z odborné literatury:  
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GIS je elektronický systém pro zpracování geografických informací. 

Tato definice charakterizuje GIS jako elektronický systém. Druhá část uvedené 

definice zmiňuje existenci geografických informací. Dále je uvedena stručná definice 

geografických informací: 

Geografická informace je ucelený údaj o hmotném nebo nehmotném objektu, kde její 

nutnou součástí je údaj o geografické poloze objektu. 

Z definice vyplývá, že pro GIS je nezbytné uchovávat souřadnici objektu, což není 

triviální záležitost. [9 + 14] 

2.3.2 Úrovně chápání pojmu GIS 

V podstatě lze rozlišit tři úrovně chápání GISu: 

 GIS jako informační technologie; 

 GIS jako software;  

 GIS jako konkrétní aplikace. 

GIS jako informační technologie: 

Pod touto úrovní je GIS chápán jako nejobecnější pojem, v němž je také nejtěžší tento 

pojem jakkoliv zaměnit. Jedná se o celkové prostředí, ve kterém vznikají aplikace GIS. 

Mezi vybrané složky tohoto prostředí patří: 

 nezávislá národní organizace zaměřená na oblast GISů; 

 systém přípravy odborníků; 

 systém udávaných standardů; 

 národní digitální data; 

 soustava konferencí a seminářů, zahrnující všechny stránky v oblasti GIS; 

 pravidelný výzkum; 

 rozumná státní politika aj. [9 + 14] 
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GIS jako software: 

Jedná se o nejnižší úroveň pojmu GIS, která je stavěna do úrovně programovým 

produktům pro budování GISu. K této rovině chápání GISu lze uvést: 

Používání pojmu GIS v této souvislosti je nesprávné, o jakémkoliv produktu lze 

v nejlepším případě prohlásit, zda je nebo není vhodný pro budování GISů. Skutečností je, 

že ani ten nejlepší programový produkt pro budování GISů nezaručuje, že s jeho pomocí 

vytvořenou aplikaci bude možné označit jako GIS. Výše uvedený fakt platí také naopak, i 

s pomocí programového produktu, o kterém je prohlášeno, že v žádném případě není GIS, 

je možné vytvořit aplikaci, která bude mít charakteristické rysy GISu. [2 + 14] 

GIS jako konkrétní aplikace: 

Používání pojmu GIS v této rovině chápání je zcela oprávněné, pojem GIS je zde 

možné poměrně snadno definovat. Konkrétní aplikace implementovaného GIS v HTS, a.s. 

je uvedena na obrázku č. 2 resp. 3 a 4. 

 

Obrázek 2: Konkrétní aplikace Ameba XL v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 
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Obrázek 3: Konkrétní aplikace AMEServer 2.1.4 v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 

 

Obrázek 4: Konkrétní aplikace ArcMap 10.2 v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 
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2.3.3 Oblasti použití GISů 

 Celosvětový trh s GIS vede k velice širokému zájmu uživatelů. V podstatě 

neexistuje oblast, kde by se nedaly využít schopnosti GISu. To vede až k nekonečným 

možnostem použití a využití. Prakticky záleží jen na možnostech člověka a jeho fantazii. 

Použití v řadě lidských činností je uvedeno v tabulce č. 3. [14] 

Nové produkty Nové služby a aplikace 

Systémy pro podporu rozhodování o prostoru 

pro průmyslová odvětví 

Analýza v prostoru rozmístěných zařízení, 

investic a zákazníků v bankovnictví a obchodě 

Navigace vozidel v reálném čase Marketing a zajišťování profilu zákazníků 

Nástroje pro sběr digitálních dat Lokalizace průmyslu a infrastruktury 

Nové databázové systémy navržené pro 

zpracování komplexních dat 
Výběr a lokalizace zařízení pro péči o zdraví 

Osobní navigační systémy pro nevidomé Analýza rozložení kriminality 

Multimediální systémy pro vizuální plánování 

a zvyšování hodnoty konvekčních databází 

poskytující „vizuální GIS” pro množství 

aplikací sahajících od evidence nemovitostí až 

po tvorbu krajiny a čištění životního prostředí 

Monitorování intenzity dopravy a stanovování 

poplatků souvisejících s užíváním komunikací 

na základě hustoty dopravy 

Monitorovací systémy pro signalizaci 

povodňových stavů a jiných živelných pohrom 
Analýza nemovitostí 

Tabulka 3: Oblasti použití GISů v řadě oblastí lidských činností 

Zdroj: [14 + vlastní zpracování] 

2.3.4 Historické shrnutí GISů 

GIS technologie se vyskytly v oborech, kde bylo nutné zpracovávat velké objemy 

informací vztažených ke geografické poloze Země. První aplikace vznikly v Americe, a to 

ve správě krajiny a pro účely sčítání lidu. Historie vývoje GISu se rozlišuje na čtyři 

základní etapy: 

 počátek 60-tých let 20. století až 1975 je charakterizován živelným vývojem 

ovlivněným vlivem význačných osobností vědy a státní správy. Za první skutečně 

http://gis.vsb.cz/dokumenty/ugis
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funkční GIS je považován The Canadian Geographic Information System, který byl 

implementován v roce 1966 a do plného provozu byl zaveden v roce 1971; 

 navazující druhá fáze počátkem 80-tých let 20. století, kdy dochází k postupnému 

sjednocování záměru lokálních výzkumných center s centrální správou;  

 třetí období je poznamenáno nástupem komercionalizace tohoto oboru. V tomto 

období začínají vznikat hlavní proudy vývoje nástrojů, které se propracovaly až do 

dnešních dní; 

 současné období je charakterizované orientací na uživatele. Souhrnně lze říci, že 

rozvoj GIS ovlivňoval především tlak ze strany: 

o iniciativy prodejců softwarových produktů; 

o pokroku v základním výzkumu dosaženého především na univerzitách 

(modely, analýzy, postupy); 

o státní správy, která eviduje data o svém území a občanech. [9 + 14] 

2.4 Vnitropodnikové požadavky na implementaci GIS 

Přímými uživateli navrhovaného GIS měli být zaměstnanci oddělení informačních 

technologií (dále jen OIT), jejichž hlavní pracovní náplní je správa projektové 

dokumentace technické infrastruktury HTS, a.s. Mezi nejdůležitější úlohy, které měl GIS 

pokrývat, byly zvoleny úlohy zobrazování objektů HTS, a.s. nad mapovými podklady, 

předávání dat Magistrátu města Havířova, poskytování informací o infrastruktuře třetím 

stranám, příprava podkladů pro plánování oprav a investic a zpřesnění lokalizace 

podzemních prvků centrálního zásobování teplem (dále jen CZT).  

2.4.1 Požadované úlohy 

Zobrazení objektů HTS 

Primární úlohou, jež byla řešena pomocí GIS, je zobrazení objektů ve správě 

společnosti HTS, a.s. nad referenčními mapovými podklady. Optimální variantou bylo 

přehledné vykreslení křížení tras rozvodů a snadno zjistitelná Z souřadnice hloubky jejich 

uložení pod terénem. [interní materiály] 
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Rovněž bylo požadováno vykreslení symbolu potrubí dle způsobu zjištění jeho 

průběhu, tedy odlišit vizuálně tepelné sítě, jež byly určeny geodetickým měřením, od 

rozvodů, jejichž průběh byl odvozen z projektové dokumentace nebo byl odhadnut např. 

z důvodu chybějících výkresových podkladů. [interní materiály] 

Mezi požadované funkce bylo zařazeno: 

 prohlížení dat; 

 vykreslení symbologie na základě atributové složky dat; 

 zobrazení popisků – základních informací o technické infrastruktuře HTS, a.s. 

jako dimenze potrubí, zda se jedná o dvou či čtyřtrubkové vedení atd.; 

 zjišťování informací o zobrazených objektech; 

 měření vzdáleností a ploch; 

 vyhledávání objektů – např. nalezení předávací stanice (dále jen PS) 

s označením 101; 

 tisk celkových situací či jednotlivých výřezů i ve formátech větších než A3. 

[interní materiály] 

Zjištění objemu výkopových prací 

Další požadovanou úlohou bylo zjišťování objemu výkopových prací. Tato informace 

je nezbytná pro plánování investic a řešení případných poruch tepelné sítě. Postačujícím 

údajem je znalost hloubky uložení vedení a informace, v jaké stavební části projektové 

dokumentace technik nalezne další údaje jako šířka výkopu, materiál potrubí, způsob 

uložení rozvodů (v kolektoru, topném kanálu či předizolovaně v zemi). [interní materiály] 

Prostorové analýzy 

Mezi požadovanou funkčnost GIS aplikace spadalo i provádění prostorových analýz. 

Jedná se zejména o operace vytvoření ochranných pásem kolem tepelného vedení a 

zjišťování vlastníků parcel, kterými je rozvodná síť vedena. [interní materiály] 
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Editace dat 

GIS měl taktéž umožňovat uživatelskou editaci dat. Jedná se zejména o aktualizaci a 

zpřesňování údajů o objektech technické infrastruktury HTS, a.s., a to ať už popisné či 

prostorové složky dat. Tuto operaci by měl provádět výhradně správce GIS. Editací je 

myšleno zakládání, modifikace a rušení objektů nebo aktualizace technických parametrů. 

[interní materiály] 

Poskytování dat 

Požadovanou funkcionalitou mělo být umožnění výdeje dat ve zvoleném rozsahu. 

Pouze poskytování dat projektantům by mělo probíhat v maximální podobě s úplnou 

popisnou částí dat. V ostatních případech se předpokládalo předávání dat v omezené míře 

popisné složky. [interní materiály] 

HTS, a.s. se rovněž písemně vyjadřuje ke stavebním povolením a územním řízením. 

Zde bylo postačující funkcionalitou tisk situace se zachycenými tepelnými sítěmi 

v požadovaném územním rozsahu. [interní materiály] 

Operativní oprava poruch 

Další úlohou pro GIS bylo poskytnutí podkladů pro řešení nahlášených poruch. 

Nejprve je nutné daný objekt HTS, a.s. vyhledat a zjistit o objektu technické parametry. 

Dosud pro nalezení technických parametrů rozvodů sloužila analogová dokumentace 

uložená v archívu. GIS měl tedy odpovědět na otázky typu: Kde se porucha stala? Jaké 

výkopové práce bude třeba provést pro opravu poruchy? V posledním kroku se 

předpokládal tisk výřezu místa poruchy. [interní materiály] 

Plánování oprav a investic 

Společnost HTS, a.s. požadovala navržení GIS tak, aby bylo možné jej využít i při 

plánování oprav a investic. Hlavním cílem bylo zaznamenání navržených tras rozvodů, 

zjišťování jejich délky či opět předpokládané určení objemu výkopových prací nutných pro 

vybudování technické infrastruktury. [interní materiály] 
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Návrh nových rozvodných sítí je vytvářen externě projektantem. HTS, a.s. tedy měla 

přijímat data od projektantů a geodetických firem či správců jiných inženýrských sítí 

v podobě, kterou bude možné do GIS společnosti zakomponovat, tedy předpokládala se 

nutnost konverze dat z CAD formátů do GIS aplikace. Tuto operaci měl provádět správce 

GIS, jenž by rovněž provedl kontrolu dat či jejich případnou editaci. [interní materiály] 

Zpracování dat zaměřených pomocí GPS přijímače 

Poslední požadovanou úlohou, kterou měl navrhovaný GIS řešit, bylo uložení dat 

získaných pomocí technologie GPS. Zaměření objektů technické infrastruktury mělo být 

prováděno GPS přijímačem do přesnosti 0,5 m vybranými technickými pracovníky. 

Přístroj měl být využit rovněž pro lokalizaci a vytýčení průběhu tras rozvodů pomocí 

objektů viditelných na povrchu jako šachtice, vlezy, vstupy rozvodů do budov apod. 

Předpokládala se četnost měření 2 až 3 hodiny týdně. [interní materiály] 

Příprava a následné zpracování dat mělo být prováděno správcem GIS. Pod přípravou 

je zamýšlena transformace dat do souřadnicového systému WGS 84, jejich nahrání do GPS 

přijímače a příprava mapového projektu v aplikaci přijímače, pomocí kterého bude měření 

prováděno. Po zaměření prvků infrastruktury v terénu technickým pracovníkem v systému 

WGS 84, měla být data přetransformována do souřadnicového systému, ve kterém se bude 

v GIS aplikaci primárně pracovat. Rovněž by data z jednotlivých měření měla být spojena 

do jedné datové vrstvy zaměřovaných objektů, aby bylo možné zamezit „roztříštěnosti“ 

dat. [interní materiály] 

2.4.2 Softwarové a hardwarové požadavky implementace GIS 

Na základě podrobných vnitropodnikových analýz a následného doporučení ze studie 

zavedení byly definovány softwarové a hardwarové požadavky na realizaci GIS ve 

společnosti HTS, a.s. Vnitropodnikové požadavky zahrnovaly nejen materiální aspekty a 

informační technologie, ale také školení zaměstnanců HTS, a.s., dodávku systému a 

záruční podmínky. Tyto požadavky jsou uvedeny v tabulce č. 4. [interní materiály] 
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Pořadí Typ požadavku 

1 Zpracování projektové dokumentace Nasazení GIS v HTS, a.s. 

2 Dodávka a instalace GP GeoExplorer GeoXT 2008 (50 cm) 

3 
Dodávka a instalace základního ESRI SW a ORACLE SW v 

konfiguraci 

4 Dodávka a instalace aplikačního SW v konfiguraci 

5 Příprava dat Katastru nemovitostí 

6 Příprava referenčních dat 

7 Zpracování ortofoto 

8 Zpracování termosnímků 

9 Zpracování dat objektů HTS, a.s. 

10 Implementace dat do GIS 

11 Školení ESRI SW 

12 Školení Oracle 

13 Školení aplikačního SW 

14 Testovací provoz GIS 

Tabulka 4: Vnitropodnikové požadavky na implementaci GIS v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 

2.5 Příprava implementace 

Schéma č. 1 uvádí základní milníky projektu od přípravy dat, až po rutinní provoz a 

podrobnější popis s uvedenými daty dokončení jednotlivých etap je uveden níže. 

Jednotlivým krokům přípravy předcházela studie zavedení, která specifikovala jak 

možnosti v oblasti přípravy dat, tak návrh softwarové a hardwarové přípravy pro samotné 

zavedení systému. 
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Schéma 1: Etapy realizace GIS v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 

2.5.1 Studie zavedení GIS v HTS, a.s. 

Následující podkapitola charakterizuje celý postup zavedení GIS v HTS, a.s. od studie 

zavedení až po rutinní provoz. Zpracovatelem studie byla v řádném výběrovém řízení 

zvolena níže uvedená společnost. 

Údaje o vítězi soutěže na dodávku Studie zavedení GIS v HTS a.s. 

Název a sídlo firmy:   T-MAPY spol. s r.o. 

     Nezvalova 850 

     500 03 Hradec Králové 

Typ organizace: hospodářská – společnost s ručením omezeným, 

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 9307 

IČO: 47451084 

DIČ: CZ47451084 [15] 

Příprava dat 
Zpracování dat 

objektů HTS, a.s. 

Zpracování 
ortofotomapy a 
termosnímků 

Implementace dat 
do GIS 

Nákup ESRI 
produktů 

Implementace GIS 
v HTS, a.s. 

Školení ESRI 
produktů a 

aplikačního SW 

Testovací provoz 
GIS 

Zahájení rutinního 
provozu 
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Studie řešila následující tři úrovně zavedení GIS: 

1. úroveň umožní HTS, a.s. pouze poskytovat údaje o technické infrastruktuře HTS 

Magistrátu města Havířova podle novelizovaného stavebního zákona (č. 183/2006 

Sb.) a navazující legislativy; 

2. úroveň umožní HTS, a.s. kromě 1. úrovně provozovat GIS v redukované podobě; 

3. úroveň umožní HTS, a.s. kromě 1. úrovně provozovat GIS s těmito předpoklady: 

 3D mapy technické infrastruktury a budov HTS, a.s. na území města Havířova 

v JTSK a WGS 84 souřadnicových systémech se submetrovou přesností 

 SW umožňující měření délek a ploch tras a objektů s popiskami u jednotlivých 

částí technologií a staveb: 

 dimenze a průměr potrubí, typ izolace, typy armatur, profily kanálů (kolektorů), 

textové pole pro doplňující informace; 

 PS - výkon zařízení, počet připojených bytů, textové pole pro doplňující 

informace o zařízení a stavebním objektu; 

 komunikační kabeláže  - typ kabelu, profily uložení, textové pole pro doplňující 

informace; 

 GIS umožní vzájemné předávání dat s ostatními organizacemi na území 

Havířova – Katastrální úřad, Městský úřad, OKD, Dalkia ČR, ČEZ, RWE a 

SmVaK; 

 s možností pořizování dat pro databázi GIS pomocí GPS nebo DGPS a 

zpětného vytyčování tras v terénu na území města Havířova. [interní materiály] 

Studie ve všech třech úrovních obsahovala: 

 návrh řešení; 

 předpokládané náklady na zavedení GIS v členění na jednotlivé oblasti, např.: 

náklady na HW a SW, náklady na pořízení dat, náklady na provozování GIS,… 

požadované HW prostředky a komponenty – servery, tiskárny klientských stanic, 

ploter, GPS geodetický přístroj a to ve verzi: 

o minimální konfigurace; 

o doporučená konfigurace; 
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 klientské stanice - popis doporučené konfigurace PC sestavy včetně zobrazovacího 

zařízení a jeho příslušných parametrů; 

 požadované SW vybavení klientských pracovních stanic a serverů - včetně 

specifikace verzí, service packů, utilit a doplňků pro optimalizaci chodu procesů 

nutných k zajištění korektního fungování celého systému; 

 způsoby pořízení databáze dat GIS; 

 přesnost určení polohy bodů v JTSK a WGS 84; 

 způsoby provozování GIS. [interní materiály] 

Obecné požadavky z hlediska IT: 

 síťový provoz v rámci LAN na UTP metalické infrastruktuře kategorie 5 a 

kategorie 6; 

 k připojení serverů bude využita páteřní trasa 1000 Mbit/s, klientské stanice pak 

minimálně 100 Mbit/s v rámci FastEthernetové sítě společnosti; 

 využití protokolů TCP/IP  

 klientské stanice pouze na platformě produktů Microsoft. [interní materiály] 

2.5.2 Etapy realizace 

Příprava dat 

V této etapě byla připravena a předána data Katastru nemovitostí a referenční data 

adresních bodů, příjezdových komunikací a uliční sítě, obojí v grafické a popisné složce, 

která byla upravena pro použití v GIS. [interní materiály] 

Zpracování dat objektů HTS, a.s. 

V rámci této etapy byla zpracována data objektů HTS, a.s. z dostupných podkladů, 

v souladu ve vazbě na rozpracovaný datový model a zjištěné požadavky uživatelů. [interní 

materiály] 
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Zpracování ortofotomapy a termosnímků sekundárních rozvodů tepla HTS, a.s. 

V rámci této etapy byla letecky pořízena předmětná data a upravena pro potřeby GIS. 

Pro letecké pořízení dat bylo nutné mít speciální podmínky, jak v rámci vegetačního 

období, tak z hlediska počasí. [interní materiály] 

Implementace dat do GIS 

V rámci implementace byla data upravena pro potřeby aplikační struktury, byly 

vytvořeny legendy a definovány dotazy a speciální tiskové sestavy. Implementace proběhla 

u zhotovitele, vzhledem k ladění a prvotnímu testování aplikace. [interní materiály] 

Nákup ESRI produktů 

Vzhledem k dosažení maximální efektivity v oblasti záruk na produkty a hospodaření 

s financemi byl nákup ESRI produktů sladěn s etapou implementace dat do GIS. [interní 

materiály] 

Implementace GIS v HTS, a.s. 

Tato etapa zahrnovala samotné nasazení GIS ve společnosti, instalace, nastavení 

konkrétních uživatelů a nastavení přístupových práv. [interní materiály] 

Školení ESRI produktů a aplikačního SW 

V rámci této etapy byli uživatelé certifikovaně proškoleni v používání ESRI produktů 

ve společnosti ARCDATA Praha a podstoupili rovněž školení aplikačního SW, vedené 

zástupci realizátora. Rovněž byl společností ORACLE proškolen administrátor GIS pro 

práci s databází. [interní materiály] 

Testovací provoz GIS 

Etapa zahrnovala zkušební provoz systému u zadavatele, tisk výstupů, zjištění 

problémů, připomínek a jejich odstranění. [interní materiály] 
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Zahájení rutinního provozu 

Tato fáze obsahovala spuštění GIS v HTS, a.s. v rutinním provozu napříč všemi 

odděleními organizační struktury společnosti. [interní materiály] 

2.5.3 Výběr dodavatele 

Ze studie zavedení vyplynuly požadavky, projednané a schválené ze strany 

managementu HTS, a.s., a to včetně volby platformy ESRI a příslušné úrovně řešení a 

následně byla zpracována podrobná zadávací dokumentace řešení GIS.  

Výběr dodavatele proběhl v rámci výběrového řízení na základě výzvy zadavatele, 

osloveno bylo celkem 9 společností: 

 GEODIS BRNO, spol. s r.o.; 

 HSI, spol. s r.o.; 

 Asseco Czech Republic, a.s.; 

 GISIT s.r.o.; 

 MDP GEO, s.r.o.; 

 DIGIS, spol. s r.o.; 

 Pontech s.r.o.; 

 MEDIUM SOFT a.s.; 

 T-MAPY spol. s r.o. 

Komise pro posouzení nabídek převzala od zadavatele 5 obálek s nabídkami, které 

byly doručeny v řádné soutěžní lhůtě, ostatní obeslané společnosti na předmětnou výzvu 

nereagovaly. U cenových nabídek bylo provedeno podrobné vyhodnocení a následně také 

kontrola technických a formálních požadavků. Při splnění všech požadavků zadávací 

dokumentace byla jediným výběrovým kritériem stanovena celková cena díla. Komise pro 

posouzení nabídek uznala v rámci smlouvy o sdružení společnou cenovou nabídku 

společnosti Digis spol. s r.o. a GEODIS Brno spol. s r.o. jako platnou a toto sdružení také 

soutěž s nejnižší cenovou nabídkou vyhrálo. [interní materiály] 
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2.5.4 Implementační projekt 

Úvodní fází bylo samotné zpracování komplexního implementačního projektu, na 

kterém se podílel tým složený z odborníků zhotovitele i ze zaměstnanců HTS, a.s. 

Implementační projekt popsal datový model, jednotlivé procesy, konkrétní postupy a 

v neposlední řadě také metodiku pořízení polohopisných dat.  
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3. Metody pořízení polohopisných dat 

Kapitola popisuje jednotlivé možnosti pořízení polohopisných dat, které byly 

uplatněny při implementaci GIS v HTS, a.s. 

3.1 Dálkový průzkum země 

Dálkový průzkum země je způsob, jak lze získat informace o prvku bez přímého 

kontaktu s ním. Zabývá se využitím elektromagnetického záření a jeho projevem ve vztahu 

k objektům geosféry. Dálkový průzkum země je založen na tom, že odražené nebo 

emitované elektromagnetické záření je diferencované co do intenzity a vlnové délky 

v závislosti na povaze a kvalitě zkoumaných objektů. Elektromagnetické záření je 

vyzařování a šíření energie ve formě periodických vln, které se mohou šířit i ve vakuu. 

K dálkovému průzkumu země se využívají letadla a snímkování klasickým nebo digitálním 

fotoaparátem. [7] 

3.2 Letecké snímkování 

Převedením snímků z centrální do ortogonální projekce a umístěním do souřadného 

systému vznikají tzv. ortofotosnímky. Snímky musí být pořízeny za určitého počasí. 

Ortofota nesou velké množství informací, výhodou je také možnost opakovat snímkování 

po určitém čase a tím sledovat změny ve zkoumané oblasti. [7] 

Snímkování proběhlo v ranně vegetačním období za dobré viditelnosti a příznivého 

počasí prostřednictvím digitální fotogrammetrické kamery UCX kombi a letadla Cessna 

206. Pro účely GISu byly pořízeny dvě úrovně rozlišení, přičemž ta přesnější kopíruje 

průběh rozvodů SRT. Vzhledem k měřítku snímkování pak letadlo letělo ve výšce 690 m 

nad terénem nad lokalitou s požadovaným výsledným pixelem 5 cm. Nad územím 

s pixelem 10 cm byla výška letu 1380 m nad terénem. Pořízená data byla zpracovávána do 

bezešvé mapy dle kladu listů a proběhla digitalizace nadzemních prvků a 

georeferencování. [interní materiály] 
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Letecké snímkování realizováno pomocí letadla Cessna TU 206 F podrobněji obrázek 

č. 5. 

 

Obrázek 5: Cessna TU 206 F 

Zdroj: [11 + vlastní zpracování] 

Digitální velkoformátová kamera UltraCam X obrázek č. 6 je moderní snímací 

technikou použitelnou pro letecké snímkování. Produkuje fotografie ve vysokém rozlišení 

136 Mpix a data mohou být dodána v režimech RGB, Grayscale nebo CIR. 

 

Obrázek 6: Digitální velkoformátová kamera UltraCam X 

Zdroj: [12 + vlastní zpracování] 
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3.3 Fotogrammetrie 

Fotogrammetrie je věda, která se zabývá rekonstrukcí tvaru částí Země bezdotykovým 

způsobem, pomocí leteckých a družicových snímků. Máme-li k dispozici dva letecké 

snímky zachycující stejné místo pod různými úhly, můžeme z toho rekonstruovat 

vzdálenost od snímacího zařízení. Fotogrammetrie se zabývá přesným měřením na 

měřičských snímcích objektů reálného světa na nich zachycených. [7] 

Obrázek č. 7 prezentuje ortofotomapu části území města Havířova, konkrétně situaci 

v oblasti předávací stanice PS 58. Podrobněji je také vidět podzemní tepelné potrubí 

vykreslené jako samostatná vrstva nad ortofotomapou. 

 

Obrázek 7: Ortofotomapa části území města Havířova po provedeném snímkování pro účely 

zavedení GIS v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály] 

Obrázek č. 8 zachycuje katastrální mapu části území města Havířova, v oblasti 

předávací stanice PS 58, podrobněji je opět vidět podzemní tepelné potrubí. 
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Obrázek 8: Katastrální mapa části území města Havířova po provedeném snímkování pro účely 

zavedení GIS v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály] 

3.4 Termovize 

Termovizní systémy jsou založeny na principu zviditelnění tepelného záření, které 

objekty samy vyzařují. Jedná se o dokonale pasivní zobrazovací přístroje, které nepotřebují 

žádné osvětlení objektů ať už v podobě Slunce, hvězd či umělého zdroje tepla. Termovizní 

přístroje tedy zobrazují patrné tepelné rozdíly jednotlivých objektů. [10] 

V nočních hodinách proběhlo letecké termovizní snímkování části Havířova, jehož 

účelem byl monitoring podzemních prvků rozvodu soustavy centrálního zásobování 

teplem, viz obrázek č. 9, který sloužil jako hlavní zdroj dat lokalizace podzemního potrubí 

pro projekt implementace GIS v HTS, a.s., jedná se o barevnou škálu IRON. [interní 

materiály] 
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Obrázek 9: Ukázka monitoringu podzemních prvků rozvodu soustavy centrálního zásobování teplem 

v oblasti PS 58 - barevná škála IRON 

Zdroj: [interní materiály] 

 Bylo pořízeno více, než 6000 leteckých snímků termovizní kamerou v celkem 47 

průletových osách. Snímky byly vyhodnoceny a následně zpracovávány do ucelené 

termovizní mapy po georeferencovaní ortofotomapy. Další verze termovizního snímku je 

uvedena na obrázku č. 10, jedná se o barevnou škálu RAIN. [interní materiály] 
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Obrázek 10: Ukázka monitoringu podzemních prvků rozvodu soustavy centrálního zásobování teplem 

v oblasti PS 58 - barevná škála RAIN 

Zdroj: [interní materiály] 

3.5 Georeferencování 

Georeferencování je vyjádření prostorových referencí, proces určení vztahu mezi 

polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému a geografickou tedy mapovou polohou 

na rastrovém snímku. [13] 

Pro úspěšnou identifikaci nadzemních prvků a následné georeferencování je nezbytně 

nutné opatřit viditelné nadzemní prvky jednoznačnou signalizací. Projektový tým HTS, a.s. 

realizoval signalizaci nadzemních prvků rozvodu SRT vlastními zaměstnanci OÚV. 

V terénu bylo označeno více než 900 ks nadzemních prvků, především vlezů do kolektorů, 

poklopů a vík šachtic. Následně projektový tým HTS, a.s. zpracoval přehled, který 

lokalizuje jednotlivé prvky v orientační mapě, za účelem snadnějšího dohledání při 

zpracování dodavatelem ortofotomapy.  
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 Následně byly geodeticky pořízeny vlícovací body nad územím města Havířova. 

Ukázka pořízených vlícovacích bodů je uvedená na obrázku č. 11. Tyto body byly použity 

pro georeferencování leteckých snímků. [interní materiály] 

 

 

Obrázek 11: Lokalizace vlícovacích bodů 

Zdroj: [interní materiály] 
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4. Implementace GIS 

Kapitola se zabývá realizační částí implementace, od nominace projektového týmu až 

po testovací fázi. Samotná realizace byla provedena výhradně dodavatelskou firmou, což je 

důvodem skutečnosti, že většina aktivit přímo souvisejících s realizací a instalacemi jsou 

výlučným obchodním tajemstvím dodavatele řešení.  

Obecně je smyslem rutinního provozu GIS soustředit relevantní dílčí evidence, 

pasporty, obsah mapové a další technické a majetkoprávní dokumentace do společné 

datové základny a s využitím prostředků výpočetní techniky a počítačové grafiky tuto 

datovou základnu udržovat v souladu se skutečností a poskytovat z ní aktuální uspořádané 

grafické i negrafické informace pro potřeby jednotlivých organizačních složek podniku. 

Před spuštěním rutinního provozu musí předcházet zdárný průběh celé implementace. [8] 

4.1 Nominace projektového týmu 

Za stranu objednatele byl zvolen šestičlenný tým pro implementaci GIS. Součástí týmu 

byl vybraný pracovník pro obsluhu GIS, koordinátor předávání dat, vedoucí oddělení IT a 

dva členové provozně technického odboru viz tabulka č. 5. [interní materiály] 

 

Oddělení Profese 

OIT Vedoucí OIT - vedoucí projektového týmu 

OIT Geograf operátor - analytik 

OIT Geograf operátor - technik IT 

OT Správce strojního zařízení 

OT Správce MaR 

OUV Oddělení údržby a výroby 

Tabulka 5: Projektový tým zavedení GIS v HTS, a.s. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 

 Tým pro implementaci pořizoval zápisy z pravidelných jednání obsahující termíny a 

vyhodnocení úkolů. Vedoucí týmu pravidelně informoval ředitele společnosti o vývoji a 

realizovaných činnostech. Prioritním cílem týmu byla spolupráce při implementaci 

s dodavatelem dle pokynů vedoucího týmu. [interní materiály] 
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4.2 Realizace implementace 

Podkapitola charakterizuje realizační část implementace, tedy ryze dodavatelskou část 

celého projektu zavedení GIS v HTS, a.s. Projektový tým se zabýval řešením všech 

implementačních kroků projektu. Byl vytvořen datový model včetně všech atributů a 

objektů pro systém GIS. Projekt se posunul plynule do fáze úprav pořízených dat. 

Následně projekt přešel do fáze aplikační realizace systému, která integruje potřebné 

softwarové prostředky a data do jednoho funkčně propojeného systému. 

Jednalo se o relační databázi ORACLE 10.0 a následně instalace platformy ESRI, 

konkrétně softwarových produktů ArcMap, ArcSDE, ArcEditor a ArcServer verze 10. Po 

instalaci a nastavení systémů, byl instalován software AMEBA XL, který představuje 

uživatelské desktopové rozhraní pro operátory GIS a software AMEServer pro prohlížení 

dat na vnitřním portálu intranetu bez možnosti editace. [interní materiály] 

4.3 Testování 

Testování má nesporně pozitivní vliv na rutinní provoz GIS, kdy se odstraňují 

nedostatky apod. Testovací fáze celého projektu byla naplánovaná na dobu 60 dní, kdy 

zkušební provoz systému u zadavatele zahrnoval, tisk výstupů, zjištění problémů a 

připomínek a jejich odstranění. Testování přineslo zajímavé náměty, které se promítly do 

konečné korekce při zavedení GIS. Testovací fáze proběhla ve stanovené lhůtě, v jaké byla 

plánována, což s sebou neslo pozitivní dopad na vynaložené finanční prostředky. [interní 

materiály] 
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5. Vyhodnocení přínosů GIS v rutinním provozu 

V této kapitole jsou popsány obecně přínosy GIS v organizaci HTS, a.s., a 

v následujících podkapitolách jsou tematicky seřazeny konkrétní objektivně měřitelné i 

neměřitelné přínosy, které byly v důsledku implementace GIS zaznamenány. 

Přínosy zavedení GIS: 

 zrychlení rozhodovacích procesů na základě operativní dostupnosti prostorově 

vztažených informací o distribuční síti a majetkoprávních vztazích; 

 úspora času zaměstnanců nutného při získávání aktuálních provozně-

technických informací; 

 operativní reakce na požadavky a dotazy zákazníků; 

 úspory, které v důsledku přesných informací o stavu majetku vzniknou v 

oblasti údržby (včasné zákroky, přesná lokalizace, eliminace duplicit 

projektové dokumentace, plánování oprav apod.); 

 kvalifikované vyhledávání variantních možností připojení k CZT apod.; 

 vytvoření operativního a aktuálního pasportu tepelné sítě vedeného jednotnou 

metodikou na základě specifikace relevantních údajů. [interní materiály] 

5.1 Práce v terénu 

Požadovanou úlohou, kterou GIS řešil, bylo uložení dat získaných pomocí technologie 

diferenční GPS (dále DGPS). Mapování a lokalizace objektů technické infrastruktury bylo 

provedeno DGPS přijímačem se submetrovou  přesností a možností online korekce pomocí 

sítě permanentních stanic pro určování polohy (např. CZEPOS) operátorem GIS. Přístroj 

byl využit rovněž pro lokalizaci a vytýčení průběhu tras rozvodů pomocí objektů 

viditelných na povrchu jako šachtice, vlezy, vstupy rozvodů do budov apod.  

Příprava a následné zpracování dat mělo být prováděno operátorem GIS. Pod 

přípravou byla zamýšlena transformace dat do souřadnicového systému WGS 84, jejich 

nahrání do GPS přijímače a příprava projektu v aplikaci přijímače, pomocí kterého mělo 

být měření prováděno. Po zaměření technické infrastruktury v terénu operátorem GIS 
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v systému WGS 84 byla data přetransformována do souřadnicového systému, ve kterém 

GIS aplikace primárně pracuje. Rovněž byla data z jednotlivých měření spojena do jedné 

datové vrstvy zaměřovaných objektů, aby bylo možné zamezit ,,roztříštěnosti“ dat. Vývoj 

sytému GPS umožňuje také provozním pracovníkům efektivní sběr polohových a 

atributových informací o síti přímo v terénu. Především ale poskytuje možnost využívat 

spolehlivá data z digitálního pasportu při zpětném vyhledávání trasy inženýrské sítě a 

podzemních objektů. Spolehlivými daty rozumíme souřadnicové údaje v S-JTSK správně 

polohově vytýčeného a geodeticky zaměřeného vedení. [interní materiály] 

5.2 Předávání dat pro územně analytické podklady 

Vyžadované údaje o území nebo technické a dopravní infrastruktuře a záměrech 

v území dle § 27 stavebního zákona  jsou vyspecifikovány v příloze č. 1A) vyhlášky č. 

500/2006 Sb. a  musí obsahovat: 

 textovou část, která obsahuje popis údaje o území; 

 grafickou část (pokud je údaj o území zobrazitelný v mapovém podkladu), 

která obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a 

legendy; 

 informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo 

nabytí účinnosti, obsažené v pasportu údaje o území; správnost použitého 

údaje o území nebo technické a dopravní infrastruktuře se potvrzuje v 

pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 

500/2006 Sb. – tento pasport je nedílnou součástí poskytnutých podkladů. 

Poskytnuté údaje může pořizovatel územně analytických podkladů použít jen pro 

územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta 

územně plánovací dokumentace a územní studie. [interní materiály] 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. plní své zákonem stanovené povinnosti 

v pravidelných časových intervalech. První data byla poskytnuta v září roku 2007 a to 

v papírové podobě. Ve vazbě nejen na ustanovení § 161 a § 185 odst. 2 stavebního zákona, 

na základě kterých je povinnost poskytovatelů údajů předávat data v digitální podobě 

(vektorová data osazená systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku 
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katastrální mapy), následně HTS, a.s. začala předávat datové sady ve formátu ESRI. Tento 

formát je pro správu a vedení databáze údajů o technické infrastruktuře v dnešní době 

nejběžněji používaným formátem. Odbor územního rozvoje, který předaná data dále 

zpracovává, konstatoval, že datové sady předávané společností HTS, a.s. mají vysokou 

vypovídací hodnotu, jsou topologicky čistá a svou kvalitou a popisnými informacemi 

splňují veškeré požadované standardy. V porovnání s daty např. jiné teplárenské 

společnosti, která má rovněž své sítě na správním území statutárního města Havířov, jsou 

popisné informace  HTS, a.s. mnohem podrobnější, srozumitelnější a lépe uchopitelné při 

vyhodnocování stavu v území. [interní materiály] 

Na základě výše uvedených skutečností můžeme konstatovat, že spolupráce se 

společností HTS, a.s. při předávání dat a informací probíhá dle požadavků stavebního 

zákona. Založení a rozvoj správy geografického systému u této společnosti je přínosem 

nejen pro samotnou společnost, veřejnost, případné investory v území, ale i při efektivní 

spolupráci s orgány veřejné správy – tj. úřadem územního plánování a dále se stavebním 

úřadem, kterému jsou data dále poskytována pro rozhodování v území. [interní materiály] 

5.3 Zrychlení vyjádření o dotčení sítí 

Vyjádření je vydáváno na základě ,,Žádosti o vyjádření k existenci rozvodného 

tepelného zařízení“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem 

se o případné kolizi nebo poloze tepelného zařízení vůči určitému pozemku informovat. 

[interní materiály] 

Vyjádření, které je vyžádáno projektanty slouží jako podklad pro zpracování 

projektové dokumentace. Vyjádření o existenci sítí je vyžádáno stavebními úřady jako 

podklad pro rozhodování zejména při stavebním řízení a slouží jako evidence technických, 

polohopisných a topologických parametrů tepelných sítí, objektů a zařízení. [interní 

materiály] 

Součástí vyjádření je stanovení podmínek pro provádění stavebních prací v ochranném 

pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie, poskytnutí dat týkající se  existence 

sekundárních rozvodů tepla, komunikačních kabelů a napájecích kabelů a údajů o existenci 

objektů ve vlastnictví HTS, a.s. v dané lokalitě. [interní materiály] 
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K zákresu technické infrastruktury před implementaci GIS sloužily výkresy, kterými 

disponovala HTS, a.s. Tato výkresová dokumentace byla vytvořena v období okolo roku 

1950 – 1980. Nebyla v digitální podobě a vyznačovala se prostorovými odchylkami 1 – 2 

m či více. Ne vždy také výkresy zachycovaly reálnou situaci uložení tepelných rozvodů. 

[interní materiály] 

Za pomocí implementovaného GIS, který nabízí nesrovnatelné možnosti oproti 

tradiční papírové dokumentaci, se mohou provádět různé typy výběrů, které jsou založeny 

na prostorových vlastnostech anebo na příslušných atributech. GIS nahradil práci 

s klasickými výkresy se všemi převzatými údaji a poskytl dynamickou práci s mapou. Níže 

je uvedeno porovnání průměrné časové náročnosti pro realizaci vyjádření o dotčení sítí. 

Tabulka č. 6 popisuje původní způsob. 

Žádost o vyjádření k existenci sítí – původní způsob z papírové 

dokumentace 
čas/minuty 

Analyzovat obsah žádosti o vyjádření k existenci sítí a přiložené 

výkresové dokumentace pro účely územního souhlasu, územního a 

stavebního řízení 

15 - 25 

Pomocí Aplikace Mapy lokalizovat dle názvu ulice, čísla bloku, č. 

popisného, PS, která zásobuje teplem danou lokalitu 
5 

Z archivu vyhledat danou PS + výkresovou dokumentaci 5 

Vyhledat odpovídající výkres pokud možno v měřítku + výkres 

podélného profilu uložení sekundárního rozvodu tepla (SRT) 
15 - 40 

Do předem okopírované situace, která je součástí žádosti a většinou 

bývá v měřítku, přenést v měřítku průběh SRT(zakreslit, barevně odlišit, 

vytvořit legendu…) 

15 - 30 

Přiložit situaci se zákresem k vyjádření + administrativa 3 

Celkem 58 - 108 

Tabulka 6: Původní způsob časové náročnosti vyjádření 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 
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Níže uvedená tabulka č. 7 charakterizuje postup a časovou náročnost stejného zadání 

při využití GIS v HTS, a.s. 

Žádost o vyjádření k existenci sítí - pomocí GIS čas/minuty 

Analyzovat obsah žádosti o vyjádření k existenci sítí a přiložené 

výkresové dokumentace pro účely územního souhlasu, územního a 

stavebního řízení 

15 - 25 

Pomocí Aplikace AMEBA XL lokalizovat dle katastrálního území 

zařízení pro rozvod tepelné energie v dané lokalitě 
5 

Vytvořit mapový výstup (směr uložení SRT, druh uložení, informace o 

hloubce uložení, dimenze potrubí, NU, OPS, vytápěné objekty č. popisné 

orientační, katastrální území, identifikace zájmového území dle legendy 

3 

Přiložit situaci se zákresem k vyjádření + administrativa 3 

Celkem 26 - 36 

Tabulka 7: Postup a časová náročnost stejného zadání při využití GIS. 

Zdroj: [interní materiály + vlastní zpracování] 
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6. Závěr 

Z pohledu potencionálního rozvoje je Havířovská teplárenská společnost, a.s. díky 

implementaci připravená participovat na reciproční výměně dat na zájmovém území 

s jinými správci inženýrských sítí, případně se podílet na zamýšleném projektu jednotné 

digitální technické mapy kraje. V práci uvedené postupy použité při implementaci i její 

výsledek poukazují, že i projekty, které negenerují přímé finanční výnosy, mohou být 

svým dopadem organizaci velmi významné, jelikož je nutné zohlednit jejich přínos pro 

klíčové služby v rámci společnosti a podporu strategie organizace. 

Zostřující se konkurence na trhu energetiky a klesající trend poptávky po tepelné 

energii ze systému centrálního zásobování teplem vytvářejí náročný rámec pro úspěšné 

plnění dlouhodobých cílů Havířovské teplárenské společnosti, a.s., mezi které patří zvýšení 

produktivity práce, důsledná orientace na potřeby zákazníků a šetrnost k životnímu 

prostředí. Pro dosažení podnikových cílů jsou dnes již nezbytně využívány informace 

čerpané z geografického informačního systému. Ke zvýšení produktivity práce nemalou 

měrou přispívá razantní zrychlení procesu předávání dat k územně analytickým podkladům 

a rovněž realizace vyjadřování o dotčení sítí či odborným stanoviskům týkajících se změn 

v otopné soustavě, jako jsou žádosti o odpojení.  

Velmi významně se oproti práci s papírovou dokumentací urychlily procesy běžné 

denní operativy provozu, včetně řešení havarijní služby a vyhledávání úniků, podobně jako 

preciznější příprava v oblasti plánování investičních akcí a správy majetku. 

Geografický informační systém je v současné době využíván jako podpůrný nástroj 

pro všechny profese, jejichž práce s sebou nese nutnost používání technické dokumentace. 

GIS je tedy užíván již rutinně širokou škálou technicky zaměřených profesí napříč 

organizační strukturou Havířovské teplárenské společnosti, a.s. 

Úspěšnost projektu je prezentována také rozhodnutím vrcholového managementu 

společnosti nadále udržovat a rozvíjet geografický informační systém v podmínkách 

společnosti, což je deklarováno i představenstvem a dozorčí radou společnosti. 
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