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Anotace 

Předmětem této práce je popsat způsoby pořízení a vstup dat do geografického 

informačního systému GIS společnosti zabývající se správou energetické sítě. Dále také 

popsat postupy týkající se používání různých nástrojů na kontrolu a opravu dat a nástrojů 

pro import a export souborů různých datových formátů do tohoto systému. Předmětem této 

práce je rovněž popsat další možnosti využití dat a jejich udržování v předepsané kvalitě. 
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Summary 

The subject of this work is to describe the methods of data gathering and input into 

the Geographic Information System (GIS) of the company dealing with the management of 

electrical energy network. Furthermore, describe the procedures about the use of different 

tools for check and correction of the data and tools for import and export of various 

formats of the data into this system. Also, subject of this work is to describe the other 

possibilities of data usage and keeping the required quality. 
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Seznam použitých zkratek 

BPV  Výškový systém Balt po vyrovnání 

CAD  (Computer Aided Design) počítačová podpora kreslení – dgn, dwg, dxf 

ČDS  ČEZ Distribuční společnosti 

ČZS  ČEZ zákaznické služby 

DDPP  Digitální data pro potřeby projektantů 

DGN  Výkresový soubor Microstation Bentley 

DS  Distribuční soustava 

DSPS  Dokumentace skutečného provedení stavby 

DTM  Digitálně technická mapa 

GIS  Geografický informační systém 

GS  Geoschéma 

JS  Jednopólové schéma 

PD  Projektová dokumentace stavby (projekt) 

PIO  Požadavek na investiční opatření 

QA/QC Nástroj na kontrolu kvality dat GIS 

ŘPU  Řád preventivní údržby 

SCADA systém pro dispečerské řízení sítí 

SDoS  Správa data o síti 

SJZ  Systém jednotného značení 

SSP  Sdružení správců polohopisu 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě 

TE/GIS Technická evidence GIS 

ÚAP  Územně analytické podklady 

VES  Vyjádření k existenci sítí 

VOP  Veřejné obchodní podmínky 

XML  (Extensible Markup Language) značkovací jazyk 

ZMLI  Změnové hlášení 
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1. Úvod 

Prakticky denně se v různých formách setkáváme s aplikacemi řešícími různé 

geoinformatické úlohy (např. ČUZK, Geofond, mapy Seznam, předpověď počasí apod.) 

Geoinformatika je věda, která se zabývá studiem vlastností, chování a vzájemných 

interakcí prostorových objektů, jevů a procesů prostřednictvím jejich digitálních modelů a 

s využitím informačních a geoinformačních technologií [4]. 

Cílem této bakalářské práce je popsat, jakým způsobem se geoinformatika využívá 

v energetické distribuční společnosti a jak je využívána při pořizování nových dat a 

aktualizaci stávajících dat v systému TE/GIS a neposledně při zajištění kvality dat. Z výše 

uvedeným procesem úzce souvisí většina typů výstupů, ať už grafických nebo atributových 

dat. 

Dále práce popisuje využití dat formou různých výstupů interními i externími 

subjekty. Součástí práce je i stručný popis exportní a importní funkce pro vstup souborů do 

systému včetně všech předchozích kroků kontrol zajišťující úspěšný import. 

2. Analýza potřeby vstupů a výstupů dat v GIS 

2.1. Původ a vznik dat 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vznikla sloučením pěti regionálních společností, ze 

kterých bylo zároveň převzato pět různých geografických informačních systémů (GIS). 

Každý tento systém obsahoval data různé kvality, množství, podrobnosti a přesností. 

Z důvodu potřeby sjednocení regionálních systémů byl sestaven tým, který sestavil cílový 

koncept, na jehož základě byl vytvořen jednotný datový model a data z regionálních 

systémů byla přemigrována do cílového systému [2]. 

Pět původních datových modelů, bylo nejprve migrováno do tzv. migračního 

datového modelu, zde byla data upravena a následně teprve migrována do jednotného 

cílového datového modelu. Migrace dat sjednocující datové základny byla velmi složitá 

operace, při které došlo k transformaci desítek milionů objektů. Výsledkem byl jednotný 

geografický informační systém s daty, odpovídají profilu a požadavkům společnosti. 
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Jak již bylo uvedeno kvalitativní i obsahová úroveň dat z původních systémů, byla 

různá a jelikož cílový datový model vzniknul průnikem datových modelů, bylo nutné 

v datech všech původních společností provést doplnění. Proto v předchozích letech 

docházelo a v současné době stále dochází k různým kampaním na sběr, aktualizaci a 

čištění dat. Data obsažená v systému jsou velmi důležitá, jak pro vlastní provozování 

distribuční sítě, tak i svými vazbami na daňové zákony, účetní předpisy a předpisy týkající 

se regulace trhu s elektrickou energií. Případné chyby v tomto systému pak mají dopad 

nejen na vlastní provoz zařízení, ale jsou s ním i spojené případné postihy společnosti ze 

strany Energetického regulačního úřadu, finančních úřadu apod. 

2.2. Analýza vstupů 

Vstupu dat do GIS předchází interní proces, na kterém se podílí několik odborů 

organizační struktury ČEZ Distribuce a.s. Podnětu na aktualizaci dat v GIS může 

předcházet několik skutečností. Jedná se o události resp. pracovní činnosti jednotlivých 

odborů v rámci společnosti, kde každý z nich přispívá určitou měrou do celkového 

výsledku pořizování a aktualizaci dat v systému. 

Tyto odbory a jejich zaměstnanci řeší jednotlivé požadavky jak zákazníků, tak i 

vlastní aktivity v rámci oprav, údržby a modernizace stávajícího zařízení. Jednotlivé 

požadavky se evidují v systému SAP a dle charakteru jsou rozděleny do následujících tříd: 

Vyvolané investice (IV, IP, a přeložky IZ, EP) – jsou to stavby, které přímo souvisejí 

s připojením konkrétního žadatele na základě jeho žádosti na shodné (v opodstatněných 

případech i na vyšší) napěťové hladině. Náklady této stavby jsou nezbytně nutné pro 

úpravy distribuční soustavy spojené s připojením tohoto žadatele. Výsledkem této činnosti 

jsou pak podklady pro vstup popř. aktualizaci dat v GIS [8]. 

Jmenovité opravy (OE, IE) - jedná se o stavby realizované z důvodu rozšíření nebo 

úpravy stávajících a výstavby nových zařízení distribuční soustavy. Tyto stavby se realizují 

z důvodu postupného růstu zatížení soustavy (hustoty osídlení), rozsahu zařízení, stáří 

zařízení, spolehlivosti zařízení atd. 

Jak již bylo řečeno, proces tvorby požadavků a s tím i související vstup informací 

(dat) do systému je dán organizační strukturou, kde každý odbor při řešení jednotlivých 

investic a oprav plní svoji specifickou úlohu. Abychom nastínili, jak data vznikají, je 
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potřeba ve zjednodušené formě popsat celý proces, jejímž výsledkem je vstup nových dat 

nebo aktualizace stávajících dat v systému. Výsledkem je pak projektová dokumentace 

stavby (PD) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 

2.2.1. Role společností při tvorbě a aktualizaci dat v GIS 

Činnosti jednotlivých odborů společnosti při řešení vyvolaných investic je 

následující [8]. 

 ČEZ Zákaznické služby 

Celý proces začíná ve společnosti ČZS. Prostřednictvím svých zákaznických center 

přijímají jednotlivé požadavky od zákazníků a evidují je v systému SAP. Jsou to například 

žádosti o připojení, kde zákazník žádá o připojení odběrného místa k distribuční soustavě 

v souvislosti s výstavbou nového rodinného domu nebo popřípadě žádá o přeložení 

stávajícího vedení, které mu zasahuje do pozemku. 

 odbor Připojování 

Požadavek od ČZS řeší odbor připojování, kde na základě jeho druhu a složitosti 

tento požadavek řeší nebo jej zasílá na technika rozvoje pro zpracování technického řešení 

např.: v případě výroben, výstavby a opravy trafostanic. 

Po zapracování technického řešení se zašle požadavek zpět do odboru připojování, 

kde dopracují a doplní další potřebné informace v žádosti. Následně se vygeneruje 

smlouva o budoucí smlouvě, která se odešle zákazníkovi. Podepsaná smlouva se vrátí zpět 

do odboru připojování, kde se vytváří automatické PIO (požadavek na investiční opatření). 

 oddělení Plánování investic 

Technik plánování odsouhlasí technické řešení (založí v SAP project) a následně 

vypracuje zadávací návrh, kde upřesní jak náklady, tak termín realizace s návazností na 

další vlivy. Takto zpracovaný návrh postupuje do odboru Inženýrink. 

 odbor Inženýrink 

Odbor Inženýrinku vybere výběrovým řízením (dle katalogu zhotovitelů) vhodného 

zhotovitele stavby se kterým sepíší potřebné smlouvy a dále už jen dohlíží na dodržování 

termínů a kontroluje finanční řízení Projectu (tj. objednávky, příjemky, správné zaúčtování 
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nákladů) po dobu investiční výstavby. Je tedy zodpovědný po celou dobu za ekonomickou 

a finanční stránku celého projectu. 

 odbor Řízení dodavatelů 

Technik Řízení dodavatelů obdrží z inženýrinku veškeré dostupné doklady 

k realizaci stavby (originál objednávky, projektovou dokumentaci, popřípadě smlouvy) a 

provádí veškeré úkony spojené s danou stavbou (od předání k realizaci stavby a následné 

převzetí zrealizované stavby). V rámci přejímacího řízení zkontroluje i soulad skutečného 

provedení a výchozí revizní zprávy s reálným stavem přebíraného díla. Finálním 

produktem je dokončená stavba s kompletní dokumentací a dokumentací skutečného 

provedení v elektronické podobě.  

 odbor Správa dat o síti 

SDoS je posledním článkem v celém řetězci stavby, který přebírá a kontroluje 

veškeré dostupné dokumenty zrealizované stavby (minimálně veškeré doklady nutné 

k zakreslení stavby do GIS). Dále archivuje předanou dokumentaci se všemi náležitostmi 

včetně elektronické DSPS, kterou kontroluje před importem a následně importuje do GIS. 

Zde pak provádí nutné činnosti spojené s aktualizací stávajících dat a nově importovaných 

dat. Jsou to například různé funkční vazby, vazby na technickou a majetkovou evidenci, 

naplnění popisných atributů a veškeré kontroly zajišťující kvalitu a čistotu dat (kontrola 

QA/QC, kontrola trasovatelnosti). 

Činnosti jednotlivých odborů v rámci řešení jmenovitých oprav (OE,IE) je v zásadě 

podobná. Proces pouze nezačíná u zákazníka, ale na základě interního podnětu. Běh 

procesu začíná v odboru Plánování investic nebo (SEM – technik plánování). Finálním 

produktem je opět DSPS nebo požadavek na aktualizaci dat v GIS. 

2.2.2. Sběr dat a aktualizace pro DŘS 

Dispečerské řízení úzce souvisí se systémem SCADA. Systémy SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) jsou nasazeny ve většině společností 

zabývajících se výrobou, distribucí nebo správou. Geograficky rozsáhlé systémy lze pak 

s jeho pomocí monitorovat a řídit [7]. Tento systém také hlídá kvalitu, bezpečnost a mnoho 

dalších atributů, který do celého procesu vnáší automatický řád a pořádek. 
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I v této oblasti je nutné řešit pomigrační nesourodost a různou kvalitu regionálních 

dat. Předmětem přípravy dat pro DŘS je provedení takových činností nad daty 

distribučních sítí nízkého napětí v systému TE/GIS, které povedou k  aktualizaci dat 

potřebných pro tento systém. 

Požadovaný sběr a verifikace dat se provádí fyzicky v rámci pracovního postupu 

ŘPÚ. Podklady pro sběr stávajícího stavu sítí (mapy a detaily) jsou pořízeny výstupem ze 

systému v papírové podobě. Dle pracovních postupů ŘPÚ se provádí kontrola, zda zákres 

na mapovém podkladu odpovídá skutečnosti, sbírají se veškeré atributy skříní, rozvaděčů 

nízkého napětí trafostanic a to včetně jednopólového schématu (detailu) s vyznačením 

základního provozního stavu vypínacích pozic (vypnuto, zapnuto). Tento provozní stav je 

důležitou hodnotou právě pro dispečerské řízení. Dále se provádí fyzické očíslování skříní 

jednotným značení SJZ v rámci provozní obce. V případě zjištění chybějících atributů sítě 

(fyzická dělení na síti, materiál a průřez vodiče atd.) se tyto rozdíly zaznamenávají do 

předem vytištěného mapového podkladu. Výsledky sběru dat jsou předány do odboru 

SDoS, kde je provedena případná změna nebo aktualizace dat. Tím je zajištěna potřebná 

kvalita a čistota dat. 

2.2.3. Aktualizace dat ŘPU a hlášenky ZMLI 

Řád preventivní údržby (ŘPÚ) je předpis provozovatele elektrických zařízení pro 

provádění pravidelných kontrol jako jsou prohlídky, diagnostika, údržba a revize, kterými 

se zajišťuje spolehlivý technický stav a bezpečnost těchto zařízení. Řád preventivní údržby 

také obsahuje lhůty a způsob provádění kontrol a údržby, které jsou dány legislativními 

předpisy. 

Při provádění ŘPÚ se používají stávající podklady z TE/GIS pro potřeby porovnání 

se skutečností. Výsledky resp. zjištěné rozdíly aktuálních dat v GIS oproti skutečnosti 

zjištěných z ŘPU slouží jako podklad pro zanesení změny do TE/GIS. Zjištěné rozdíly je 

nutné zaevidovat pomocí předání opatření v rámci hlášení, při jehož plnění je nedostatek 

zjištěn. Tyto požadavky jsou nárokovány k jejímu odstranění v odboru SDoS pomocí 

vytvoření takzvaného „opatření“ ZMLI (změnový list) na hlášení. V daném hlášení jsou 

přiloženy dokumenty se zjištěnými nedostatky, ze kterých je zřejmé místo změny a 

technické atributy, které jsou nutné přeznačit případně provést doplnění nebo aktualizaci 

stávajících dat v GIS. 
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2.3. Analýza výstupů 

Sdílení dat GIS je jedním z nejvýznamnějších důvodů, proč tento systém 

využívat [5]. Výstupy ze systému jsou prezentovány několika způsoby. První způsob 

výstupu je digitální výstup dat grafiky a atributů (zobrazované formou popisků) ve formátu 

dgn. Druhý prostřednictvím tiskové sestavy (papírová podoba). 

2.3.1. Geoportál 

Geoportál je hlavním vstupním kanálem při přijímání žádostí o vyjádření k existenci 

sítí, digitální dokumentaci pro projektanty a územně analytické podklady a výstupním 

kanálem řešícím tyto žádosti. Zdrojem dat pro výstup je opět GIS. 

Účelem tohoto portálu je nahradit rutinní ruční práce operátorů při vydávání 

vyjádření k existenci sítí plně automatizovanou technologickou linkou, které bylo dříve jak 

fyzicky, tak i časově velmi náročné. Geoportál je z  bezpečnostních důvodů zcela oddělen 

od ostatních systémů a komunikuje s nimi za použití webových služeb a prostřednictvím 

https protokolu, který zajišťuje dostatečnou ochranu před odposloucháváním a podvržením 

dat. Je postaven na technologii ASP, NET a podporuje nové, vizuálně atraktivní 

komponenty. 

Z tohoto centrálního portálu jsou pak volány jednotlivé zájmové činnosti (VES, 

DDPP, ÚAP). Případné přihlašování k jednotlivým typům činností se provádí odděleně a 

přístup k tomuto portálu je k dispozici veřejnosti i k potřebám interních pracovníků, kteří 

mají možnost zadávat požadavky. Geoportál také podporuje různé internetové prohlížeče 

(Chrome, Firefox). Využívání aplikací a jejich výstupy jsou poskytovány zdarma. 

 VES 

Požadavky na VES přicházejí od externích subjektů jako podklad pro žádosti 

o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby nebo pro účely 

existence staveb technické infrastruktury (např. zemní práce a terénní úpravy) [10]. 

Prostřednictvím Geoportálu má kdokoliv možnost požádat si o stanovisko a 

vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy v určené zájmové oblasti. V záložce 

vyjádření k existenci sítí si žadatel zadá vlastní identifikační údaje (adresa, email, údaje 

investora akce atd.) a vyhledá pomocí mapové komponenty požadovanou oblast (zadáním 

adresy, čísla parcely nebo přímo souřadnice). Nad mapovým podkladem vyznačí své 
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zájmové území zakreslením polygonu, které je pro zpracování žádosti rozhodující. Celý 

proces VES je uzavřen zadáním způsobu a formy doručení. 

Výstupem je doručení požadovaných dat uživateli, které mohou být buď elektronicky 

nebo klasicky papírově s využitím hybridní pošty. Jelikož takto poskytnutá vyjádření mají i 

právní váhu je důležité udržovat a dohlížet na kvalitu dat uložených v systému. Přestože 

většina uživatelů oceňuje rychlost vyřízení svých žádostí je zapotřebí některé požadavky 

na základě systémově „zakázaného území“ řešit ručním ověřením. Jedná se o lokality, kde 

je naplánovaná nebo již realizovaná investiční akce nebo zakreslená data v systému 

neodpovídají mapovému podkladu WMS (průběh sítí je zakreslena nad původními 

regionálními mapami). 

V případech ručního i automatického vyjádření je obsahem stanovisko, výtisk mapky 

zájmového území se zakreslením zařízení DS a další přílohy (podmínky činnosti 

v ochranných pásmech). Dle požadavku zákazníka je také možné zaslat průběh sítí 

v elektronické podobě ve formátu dgn. 

Provádějí se také interní analýzy počtu zpracovaných žádostí VES. Aplikaci na 

Geoportále za rok 2012 již využilo více než 200 tisíc uživatelů a většina těchto požadavků 

(85%) byla vyřešena přes automatické zpracování a 15% požadavků předáno na ruční 

ověřování do odboru SDoS. 

 Dokumentace sítě DDPP 

K poskytování DDPP mohou žádat o digitální data projektanti investičních akcí 

společnosti ČEZ Distribuce a. s., ale i ostatní projektanti potřebující ke své činnost data 

o průběhu sítí [10]. 

Projektanti zpracovávající projektovou dokumentaci (PD) v rámci investiční akce 

společnosti ČEZ (registrovaní projektanti, kteří mají uzavřeny smlouvy VOP) na základě 

již přiděleného čísla stavby (projectu). Každá stavba má interním procesem zakreslenou 

ohradu zájmového území, která je využívána pro export stávajících digitální dat, které 

potřebují ke své činnosti. Zároveň si musí požádat o rezervaci číselné řady pro přidělení 

SJZ rozpojovacích skříní, stanic, úsekových odpojovačů a podpěrných bodů (sloupů) na 

projekty vrchního a kabelového vedení. Registrovanému žadateli se poskytují digitální data 

v plném rozsahu tj. pro liniové projekty je proveden export stávajícího stavu sítí ve 

formátu dgn spolu s hodnotami SJZ rezervovaných čísel ve formátu xls. 
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Projektant zpracovávající cizí investiční akce nemusí být registrován. Pro výstup dat 

ze systému je zapotřebí pouze vyplnit základní údaje, zakreslit ohradu zájmového území a 

na základě zakreslené ohrady jsou data poskytnuta v omezeném rozsahu tj. pouze ve formě 

tras vedení sítí. 

 ÚAP 

Legislativa dle § 27 a § 28 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá za 

povinnost jako vlastníku technické infrastruktury poskytovat údaje o území pořizovatelům 

územně analytických podkladů především v digitální formě a to bezprostředně po jejich 

vzniku a zároveň zodpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost [11]. 

Vstup do aplikace je umožněn pouze registrovaným uživatelům oprávněným 

pořizovat územně analytické podklady. Údaje o území se poskytují v digitální formě (ve 

formátu dgn nebo shp a datový model xls) a lze je použít jen pro územně plánovací 

činnost, vedení technické mapy a pro dokumentaci projektanta územního plánování a 

územní studie. Data pro UAP jsou aktualizována každé čtvrtletí [10]. 

2.3.2. Tiskové výstupy 

V rámci tiskových výstupů využíváme standardní tiskové možnosti GIS. Byla však 

také doprogramována funkcionalita, která je volána z objektu v navazujícím systému 

(hlášení v SAP), vyhledá dle vazeb v GIS technologické úseky ve vazbě na příslušné 

technické místo a vyvolá tiskový dialog. 

Tento dialog obsahuje název technického místa, datum a přehledovou mapu území se 

zvýrazněním revidované části sítě odpovídající rozsahu technického místa (aby bylo 

v případě provázanosti na okolní síť jasně patrné, která část sítě je revidována). Po 

potvrzení je vygenerován odpovídající počet mapových listů v pevně daném měřítku. 

Zároveň na základě vazeb rozpojovacích skříní a technického místa jsou generována jejich 

jednopólová schémata (detaily). 

2.3.3. Hromadný tisk detailů 

K tomuto účelu vytvořená funkce, která umožňuje generování tiskových výstupů 

grafiky objektů. Vstupem pro vytvoření výstupní tiskové sestavy je výběr požadovaných 

objektů (stanice, rozvodna) formou výběru nebo formou výsledku z libovolného dotazu 
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(atributového nebo prostorového). Spuštěním úlohy se načte detail u všech vybraných 

objektů a povede se export ve formátu pdf [3]. Ten je převážně využíván jako podklad ke 

kontrole porovnání aktuálního stavu v GIS se skutečností. 

2.3.4. Exporty do dbf a xls 

Systém obsahuje velké množství různorodých dat, která jsou uložena v databázových 

tabulkách. Jsou to popisné údaje (atributy) jednotlivých grafických vrstev. Například 

vrstva technologické úseku má atributy předmět, přesnost zákresu, počet a průřez, 

instalované napětí apod. Pro různé potřeby je vhodné tyto atributy exportovat mimo systém 

GIS a provádět na nich analýzy a statistiky. 

Standardní funkčnost GIS nám umožňuje z atributové tabulky dané vrstvy exportovat 

všechny nebo jen uživatelem vybrané záznamy do formátu dbf. Výhodou je export všech 

záznamů v atributové tabulce bez ohledu na jejich počet. Naopak nevýhodou je absence 

číselníkových hodnot. Exportují se pouze domény. 

Z důvodu nevýhod předchozího způsobu exportu byla vytvořena funkce, která 

provádí export do formátu xls a zároveň převede domény na číselníkové hodnoty. 

Výsledný soubor pak obsahuje identické hodnoty odpovídající atributům v GIS. 

Nevýhodou je omezení exportu na 1 milion záznamů (maximální počet řádků xlsx) a 

doporučené omezení na 3 miliony buněk z důvodu nadměrného zatížení systému. 

2.3.5. Export do dgn 

Výstupem dat ze systému může být také výkres v digitální podobě ve formátu dgn. 

Požadavky na export těchto výkresů (dat) přicházejí nejen od externích subjektů za účelem 

získání aktuálního stavu sítí, ale i pro potřeby projektantů zpracovávající investiční akce 

společnosti ČEZ Distribuce (DDPP). V exportovaných výkresech se neposkytuje 

katastrální mapa, ale pouze polohopis (DTM) a geoschéma zařízení (data o síti). Více o 

exportu v kapitole 5.2.  
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3. Druhy importů a vstupní kontrola výkresů 

3.1. Import dgn 

Jednou z nejvíce prováděných činností v GIS je právě import souborů do systému. 

Jelikož veškeré nově vybudované nebo rekonstruované zařízení se geodeticky zaměřuje, je 

pro potřeby importů do systému GIS nastaven jednotný elektronický formát dgn 

Microstation V8 (2D kresba). Tento formát slouží pro výměnu dat mezi zhotovitelem PD 

nebo DSPS a provozně technickým informačním systémem. V tomto formátu  se pak dat 

importují do systému GIS. Více o importu popisuje kapitola 4.1. 

3.2. Import bodů ze seznamu souřadnic 

Geodeticky měřené body v systému evidujeme z důvodu detailní informace o 

geodetickém zaměření. Pro import geodeticky měřených bodů se používá doprogramovaná 

funkce Import seznamu souřadnic (Obr 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklad zadání vstupních údajů pro import bodů [8] 

 

Ta dokáže načíst seznam bodů resp. souřadnic v textovém formátu. Parametry 

importu jsou řízeny údaji v konfiguračním souboru .cfg, který musí odpovídat struktuře 

importovaného seznamu souřadnic. Touto funkcí nemusíme importovat jen samotné body, 

ale lze jím importovat různé bodové objekty (např. podpěrné body – sloupy). Máme-li 

v textovém formátu seznam souřadnic těchto sloupů, není nutné nejprve importovat 

samotné body ze seznamu souřadnic a následně na tyto body umísťovat v systému značky 
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sloupů, ale lze je importovat přímo. Pokud je seznam souřadnic doplněn v předepsané 

struktuře dalšími popisnými atributy, lze je importní funkcí převést do databázových 

záznamů jednotlivých importovaných prvků (např. typ podpěrného bodu, výška, vrcholový 

tah, rok výstavby apod.). 

3.3. Dávková změna prostorové polohy objektu 

Dávková změna polohy se provádí z důvodu aktualizace polohy množiny bodových 

objektů (Podpěrný bod, Rozvodna a Stanice) načtením souřadnic s identifikátory množiny 

objektů z textového souboru. Funkce umožňuje zpracování souřadnic v systémech WGS84 

nebo S-JTSK. 

Soubor, jehož importem dojde ke změně polohy objektů, má pevně nadefinovanou 

strukturu a pro úspěšné provedení musí být tato struktura důsledně dodržena. Jednotlivé 

údaje v textových souborech jsou organizovány do sloupců a sloupce musí být odděleny 

tabulátorem (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Struktura změnových souborů [8] 

3.4. Sdružení správců polohopisu (SSP) 

Na většině spravovaného území společnosti ČEZ Distribuce a.s. působí Sdružení 

správců polohopisu, kteří zaštiťují geodeticky měřený polohopis. 

V rámci investičních akcí ČEZ Distribuce a.s. si geodet před započetím prací vyžádá 

aktualizační výkres zájmového území na webovém portále správců polohopisu. Chybějící 

obsah polohopisu doměří nebo doměří jen identické body a umístí jej dle adresářové 

struktury do složky v DSPS pod správným označením. 

Technik SDoS obdrží elektronickou formu DSPS od geodeta, zkontroluje ji a 

v případě bezchybného výsledku kontroly zašle správci polohopisu. Ten zaslané DSPS 

zapracuje do databáze sdružení správců. Poté v pravidelných cyklech dostáváme rozdílová 

data v požadovaném formátu (xml), která následně importujeme do systému GIS. 
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3.5. Import/export do xml 

Z vybraných prvků lze prostřednictvím doprogramované funkčnosti zajistit jak 

export vybraných dat do formátu xml, tak i zpětně provést import xml souboru do systému. 

Výhodou je přenos veškerých informací, tzn. grafické prezentace, atributů i vazeb. 

3.6. Vstupní kontrola výkresů 

V rámci vstupní kontroly výkresů musíme nejprve objasnit, jaké jsou požadavky na 

elektronickou DSPS. Vstupní formát výkresů je stanoven dgn, data zakreslené do dgn 

musejí být geodeticky zaměřená. Geometrické zaměření staveb se provádí v 

souřadnicovém systému JTSK, výškovém systému Bpv. Přesnost podrobných bodů 

mapování je vyjádřena základní střední souřadnicovou chybou +/- 0.14m (dříve 3. třída 

přesnosti). Nad geodeticky zaměřené body zhotovitel DSPS konstruuje kresbu uliční 

fronty, tras vedení a podél trasy vedení geoschéma (v případě více vedení v jedné trase 

jsou vedení kreslena s roztečí zpravidla symetricky k trase) a detaily stanic a skříní. 

Před samotným vstupem takto pořízených dat je nutné provést jejich kontrolu 

z hlediska programové rozpoznatelnosti kresby dle stanoveného předpisu kresby, tzn. zda 

každý prvek v dgn odpovídá svými grafickými vlastnostmi prvku v předpisu a dále se 

provádějí kontroly z hlediska topologické čistoty a čistoty kresby. Při importu dat do GIS 

neprobíhá žádná kontrola jednotlivých výkresů a je tedy nutné tuto kontrolu provádět před 

importem. Import se jen loguje, v logu se zaznamenává pouze počet převedených a 

nepřevedených prvků. 

Vstupní kontrola výkresů je dána použitím specifického kontrolního softwaru. Ten je 

umístěn mimo systém GIS a je tedy lokálně nainstalovaný na počítačích uživatelů, kteří 

jsou určeni k provádění kontrol. Kontrolní nástroj je naprogramován tak, aby jeho výsledná 

kontrola formální správnosti PD a DSPS umožňovala lokalizovat a opravit případné chyby 

v předané dokumentaci. 

Základní členění je podle povahy dokumentace. PD - projektová dokumentace se 

zpracovává při realizaci stavby, kde se vyžadují jen některá digitální data výkresů dgn 

(zakreslují se jen geoschéma). DSPS –-vzniká v průběhu realizace stavby, kde po jejím 

dokončení je vyhotovena digitální dokumentace skutečného provedení stavby. 
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Do systému se v rámci zapracování stavby importují oba projekty. Pro každý systém 

jsou jiné kontroly (obsahem různé definice kontrol), protože se data od sebe liší, co do 

požadovaného rozsahu. 

Z těchto důvodů je zapotřebí dodržovat předepsanou adresářovou strukturu včetně 

názvu i obsahu souborů (Obr. 3).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Adresářová struktura [8] 

 

Název adresáře definuje také rozsah stavby a režim kontroly (GJZ, GxZ, GJx). 

Příklad označení úplného rozsahu dokumentace DSPS_GJZ_IV-12-1234567. Jednotlivá 

písmena znamenají: 

G stavba obsahuje složku geoschéma s výkresem dgn 

J  stavba obsahuje výkres jednopólové schéma 

Z stavba obsahuje geodetické zaměření 

Členění dle kategorie výkresu: _n_ (v, w, d, t, m, gm, j) 

Jednotlivé výkresy dgn umístěné v příslušných adresářích PD nebo DSPS musí 

odpovídat stanoveným předpisům. Zkratky písmen „n, v, w“ označují hladinu provozního 

napětí, „d“ detaily, „t“ geodeticky zaměřené trasy, „m, gm“ neměřený a měřený polohopis 

a „j“ jednopólové schéma. 

Členění dle životního cyklu: _n.dgn výkres nových prvků 

_z.dgn výkres zrušených prvků 

_p.dgn výkres stávajících posunutých prvků 

_s.dgn výkres stávajících prvků 
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3.6.1. Kontrola grafických atributů kresby 

Po spuštění kontroly je nejdříve prováděna kontrola grafických atributů kresby dgn 

výkresu oproti předpisu (definici). Jsou kontrolovány hlavní atributy barva, vrstva, typ 

čáry, tloušťka čáry. Pokud kontroly naleznou v dgn prvek, který neodpovídá svými 

hlavními atributy žádnému prvku v definici, vyhodnotí jej jako nekorektní (tj. nedojde 

k rozpoznání prvku) a z tohoto důvodu další následující kontroly nemají smysl. Je 

prováděna kontrola i atributů font, výška a šířka textu, zarovnání textu, měřítko, vnitřní 

geometrie buňky, typ prvku. Tato kontrola má víceméně význam pouze z hlediska jednotné 

grafické prezentace prvků. 

3.6.2. Kontrola vlastností kresby 

Dalším krokem v rámci prováděné kontroly a hledání případných chyb je kontrola 

vlastností kresby Tato činnost je složena z několika druhů kontrol. Kontrola umístění 

buněk, volných konců, nepovolených prvků, sdílených buněk, prázdných textů, přesnosti, 

fotodokumentace a další [9]. Pro příklad uvedeme jen některé druhy kontrol. 

 Kontrola volných konců 

Kontrola způsobu zakreslení liniových prvků sítě a vyhledání volných konců 

liniových prvků. Příklad kontroly: Je nadefinováno, že na konci konkrétní linie musí ležet 

buď jiná konkrétní linie nebo buňka, pokud tato definiční podmínka není splněna, kontroly 

zahlásí chybu (Obr. 4). 

Obr. 4 Příklad definice podmínky [8] 

 

 Kontrola umístění buněk 

Kontrola umístění buněk na předepsané linii (v lomovém nebo koncovém bodě 

liniového prvku. Příklad kontroly: Je nadefinováno, že na souřadnici konkrétní buňky musí 

ležet buď jiná konkrétní linie nebo buňka, pokud tato definiční podmínka není splněna, 

kontroly zahlásí chybu. 
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 Kontrola GS x JS 

Abychom alespoň částečně zajistili to, že v jednopólovém schéma (JS) nebude něco 

jiného než v geoschématu (GS), tak kontrolujeme to, zda rozpojovací skříň, stanice a 

úsečník jsou v obou kategoriích (GS a JS). Kontrola také hlídá SJZ, která jsou v GS, 

musejí být i v JS. 

 Kontrola fotodokumentace 

Fotodokumentace je požadována nejen z důvodu kontrol, ale převážně z důvodu 

zajištění kvality dat. Kontrola probíhá na základě existence předepsané fotodokumentace 

ve formátu jpg umístěných v DSPS. Fotodokumentace se pořizuje ke všem rozpojovacím 

skříním úsečníkům a distribučním stanicím  

3.6.3. Kontrola obecné topologie kresby. 

Kontrola nedostatků grafických dat z hlediska obecných topologických pravidel, při 

kterých se prvky porovnávají bez ohledu na jejich grafické atributy. Jsou to například 

duplicitní prvky, nedotahy na úrovni koncových bodů prvků, křížení, krátké úsečky a 

úsečky nulové délky, nedotahy typu T, úsečky jdoucí ze stejného bodu pod velmi 

podobným úhlem, více než 7 linií z jednoho vrcholu, smyčky a vnitřní křížení [9]. Pro 

názorný příklad si vysvětlíme jen některé druhy kontroly. 

 nedotahy 

Kontrola spočívá v dohledání koncových na sebe nenavazujících grafických prvků. 

Kontrolují se také lomové body v rámci jednoho nebo více prvků. Test se provádí dle 

předem nastaveného limitu vzdálenosti a body nevyhovující této vzdáleností jsou označeny 

jako chybné (Obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Příklad chyby nedotahů [8] 
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 křížení 

Křížením jsou označeny všechny situace, kdy se kříží dvě úsečky, aniž by byly 

v místě křížení přerušeny (Obr. 6). Pro tento druh kontroly se rozlišuje křížení do 1cm a 

větší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Příklad chyb křížení [8] 

 

 krátké úsečky 

Krátké úsečky jsou označeny všechny úsečky, jejichž délka je menší než zadaná 

hodnota v definici (Obr. 7). Zvláštním případem je úsečka nulové délky, jejichž oba konce 

mají shodné souřadnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Příklad chyb krátkých úseček [8] 

3.6.4. Výstupy kontrol 

Výstupy jednotlivých kontrol jsou prezentovány formou textových protokolů 

s výčtem počtu a druhu chyb a chybových výkresů dgn s grafickou lokalizací jednotlivých 

chyb. Účelem tohoto systému je umožnit i subjektům nevlastnícím kontrolní software 

odstranit případné chyby na základě zaslání chybových protokolů a výkresů. 
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Pokud jsou výsledky kontrol s chybami, je možné ve funkci Prohlížení chyb chybové 

prvky, chybné topologické návaznosti nebo nečistoty kresby lokalizovat, získat informaci o 

jaký typ chyby se jedná a ve kterém konkrétním výkrese je daná chyba nalezena (Obr. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Okno prohlížení chyb [8] 

 

4. Popis a využití funkčnosti pro import souborů 

Samotný import souborů do systému je založen na bezchybové předchozí vstupní 

kontrole, tak jak je popsáno v kapitole 3.6. Zavedením těchto vstupních kontrol pro 

přejímku dat týkající se tvorby projektové dokumentace a dokumentace zaměření 

skutečného stavu bylo dosáhnout importu dat do jednotné datové základny GIS 

v předepsané kvalitě. 

4.1. Import DGN souborů 

Jednou z nejvíce používaných funkcionalit v GIS je právě nástroj pro import souborů 

do systému. Tímto způsobem se do systému vkládají veškerá data pořízená od zhotovitelů 

(geodetů). 

Základním elektronickým formátem pro import je formát MicrostationV8. Výkresy 

musí obsahovat veškeré požadované informace v rozsahu datového modelu a to v grafické 

formě pro zákres objektů a v textových popiscích pro negrafické objekty a atributy. Tyto 

výkresy dgn se zkontrolují v k tomuto účelu vytvořené aplikaci, zda-li jsou ve formátu 

umožňujícím jeho import do systému a poté se provede samotný import. 
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4.1.1. Pravidla převodu 

Na základě shody grafických atributů se v konfiguračním souboru se přiřadí objekt 

GIS a zároveň se mohou nadefinovat atributy, které se naplní při samotném importu. 

Grafické atributy jsou rovněž definovány v daném konfiguračním souboru. Tyto atributy 

jako je vrstva, barva, styl a tloušťka definují prvek. Prvky se nerozlišují jen základními 

grafickými atributy, ale bodové prvky, které jsou v dgn řešeny formou buněk, název buňky 

používají jako identifikační znak. Uvedeme-li příklad: všechny grafické atributy jsou 

stejné, ale název buňky je odlišný, pak se na základě názvu buňky rozliší typ prvku (sloup 

dřevěný, betonový). V konfiguračním souboru je dále definováno namapování textových 

popisků v dgn na konkrétní atributy v GIS, které je využíváno pro jejich přenos do GIS, 

pro tento účel je využívána grafická skupina mezi prvkem a popiskem v dgn. 

4.1.2. Import souborů 

Pro import souborů je nutné, aby uživatel nejprve inicializoval mapové okno, v 

kterém prostorově dohledá polohu ohrady prostorové reprezentace žádosti, pro kterou je 

prováděn import skutečného provedení. Interaktivním označením ohrady je ohrada přidána 

do výběru v editoru atributů. Poté je spuštěn vlastní import skutečného provedení stavby. 

Vstup ze souboru má dvě hlavní záložky. Standardní převod a převod podle 

kategorií (Obr. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Import DGN [8] 
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 Standardní převod 

Záložka Standardní převod - Vstup ze souboru umožňuje import jednoho dgn souboru. 

Pokud je vybrána ohrada, aktivuje se režim Import Skutečného provedení stavby a tento 

režim je nutné vybrat. Prostřednictvím horního tlačítka „Výběr“ zvolíme cestu do adresáře 

kam kontrolní nástroj umísťuje zkontrolované výkresy a načteme konkrétní dgn soubor. 

Importují se jen nové soubory kategorií označené písmenem „n“ (*_n.dgn) (Obr. 10). 

 

 

 

 

Obr. 10 Soubory kategorií výkresu [8] 

 

Dalším krokem je načíst soubor výběrových pravidel (konfigurační soubor) spodním 

tlačítkem „Výběr“ podle odpovídající kategorie importovaného dgn výkresu tj. každá 

kategorie má svůj specifický soubor pravidel, kde koncovky názvů pravidel odpovídají 

koncovkám názvů importovaného dgn. Poté si můžeme zvolit cestu do adresáře pro 

záznamy logu protokolů importu a spustíme import tlačítkem „Start“. 

V rámci importu jsou pro importované prvky automaticky plněny relevantní atributy 

převzatou hodnotou ID ohrady (atribut stav životního cyklu ohrady v provozu). Výsledky 

importu skutečného provedení stavby vizuálně zkontroluje nebo v případě chybového 

hlášení ověří chyby zapsané protokolu o průběhu importu. 

Na import skutečného provedení stavby bezprostředně navazuje interaktivní režim 

vytváření vazeb na majetkové a evidenční celky, dispečerské a údržbové úseky a 

naplněním atributů objektů všech objektů DSPS. 

 Převod podle kategorií 

Záložka Převod podle kategorií umožňuje import celé složky tj. všech kategorií výkresů 

najednou (současný import výkresů nízkého, vysokého napětí, spojnic, atd.). Postup 

importu je v podstatě totožný. Do pole „Vstupní adresář“ nastavíme cestu přímo do 

adresáře stavby se zkontrolovanými dgn. Pokud některý soubor importovat nechceme, je 

nutné jej před importem z uvedeného adresáře odstranit. 
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Dále je nutné zvolit cestu k souboru výběrových pravidel, kde vybereme xml soubor a 

zadáme adresář, kam bude umístěn soubor protokolu. Po nastavení všech parametrů a cest 

k souborům, se import spustí tlačítkem „Start“. 

5. Analýza čištění a exportu dat 

Čištění dat je zajištováno současně s řady procesů společnosti. Jde především o 

aktualizaci stávajících atributů jednotlivých prvků, kde tyto informace přicházejí z  

jednotlivých odborů a jejich činností, ale také v  rámci importů nových staveb, kde se 

důsledně kontrolují data prostřednictvím kontrolního nástroje a zároveň fyzicky porovnává 

papírová dokumentace s elektronickou podobou. Čištění dat také probíhá na základě 

různých hromadných reportů, kde je sledována celková naplněnost dat (atributů). Chybná 

nebo nekompletní data jsou verifikována v rámci jednotlivých pochůzek, revizí, údržby 

zařízení apod. 

Dále se provádí analýzy správnosti naplnění atributů, kde se zjišťuje například 

vlastnictví stanice v závislosti na vlastnictví podřízených prvků nebo zda hodnota atributu 

daná číselníkem není zneplatněna apod. 

Také probíhá kontrola existence vazeb, kde se hlídají jednotlivé funkční vazby na 

pořízené objekty, které mají vliv na další systémy. Jsou to převážně vazby na majetkové 

celky, které mají vliv na účetní evidenci nebo vazby na údržbové úseky, ze kterých se 

plánují ŘPÚ, a také vazby na dispečerské úseky dle kterých je řízena celá síť ČEZ 

Distribuce a.s.. 

5.1. ArcToolbox 

Mezi základní softwarové aplikace ArcMapu patří ArcToolbox, který obsahuje 

mnoho nástrojů pro řešení od jednoduchých po složité úlohy. Jedná se především různé 

geografické analýzy, prostorové operace (např. překryv a obalová zóna), správu dat a 

editaci dat. V ArcToolbox jsou jednotlivé nástroje zařazeny do určitých tématických 

skupin,které jsou dále strukturovaně rozděleny do stromu, kde jsou již obsaženy jednotlivé 

sady funkčních nástrojů [6]. Pro příklad si uveďme jen některé. 

 3D Analyst Tools – nástroje pro vizualizaci a analýzu 3D dat 

 Analýza – nástroje pro analýzu vektorových dat 

 Data Interoperability Tools – funkce pro import a export dat 

 Geostatistical Analyst Tools – analýza a interpolace prostorových dat 
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 Kartografie – nástroje pro tvorbu maskovacích tvarů za účelem vytváření map 

 Konverze dat – nástroje k převodům mezi různými formáty dat 
 

Ve speciálních případech se může použít pro exportování dat do dgn i standardní 

funkce ArcMap, která se nachází v Toolboxu funkce Export do CAD (Obr. 11). Systém 

umožňuje export pouze do dgn pro Microstation V8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Prostředí ArcToolbox [8] 

5.2. Export do dgn výkresu 

Výstupem dat ze systému se neposkytuje katastrální mapa, ale pouze polohopis 

(DTM) a geoschéma zařízení (data o síti). Pro komfortní exportování dat do formátu dgn je 

v systému vytvořen nadstandardní nástroj. Podmínkou spuštění této funkce není nutnost 

zahájení editačního režimu ani viditelnost konkrétní vrstvy. 

Prvním krokem je vymezení dotčeného prostoru pro export pomocí polygonu. 

Polygon se musí tvořit ve směru hodinových ručiček. Po uzavření polygonu se nabídne 

obrazovka s obsahem jednotlivých exportovaných výkresů dgn (Obr. 12). Tento obsah je 

definován konfiguračním souborem xml, ve kterém jsou definovány jednotlivé parametry 

exportovaných prvků. Běžný uživatel provádějící export si proto nenačítá konfiguraci, ale 

používá přednastavenou konfiguraci. 

Uživatel zvolí výstupní adresář a zadá Název projektu, který se automaticky promítá 

do názvu výkresů. Zpravidla to bývá obec, číslo investičního projektu (stavby) a v případě 
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žádosti k VES číslo kontaktu. Posledním krokem je zatržení příslušného výkresu, který 

bude exportován. Volbou Exportovat se provede následný výstup vybraných výkresů do 

zvoleného adresáře. 

Jednotlivé výkresy jsou rozděleny do kategorií jejichž začáteční písmeno značí 

exportovaný obsah výkresů a písmeno „s“ na konci značí stávající stav. Kategorie VES je 

zde zastoupena z důvodu ručního vyjádření k existenci sítí, tak jak je uvedeno 

v kapitole 2.3.1. Rozdělení dle kategorií je následující: 

 _n_s.dgn geoschema nízkého napětí 

 _v_s.dgn geoschema vysokého napětí 

 _w_s.dgn geoschema velmi vysokého napětí 

 _d_s.dgn detaily stanic a skříní 

 _t_s.dgn geodetické zaměření tras 

 _gm_s.dgn zaměřený polohopis 

 _m_s.dgn nezaměřený polohopis 

 VES_t_s.dgn trasy k existenci sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Výběr exportních výkresů [8] 

6. Zajištění předepsané kvality dat 

Pro zajištění předepsané kvality a především .jednoznačnosti dat je ve společnosti 

ČEZ Distribuce zavedený systému jednotného značení (SJZ) všech stanic a liniového 

zařízení, jejich souborů a prvků. Účelem je vytvoření podmínek pro značení jak SJZ 

fyzických celků a zařízení, tak i SJZ sloužící k jednoznačnému propojení dispečerského 
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řídícího systému a technického informačního systému a zároveň zajištění neměnnosti SJZ 

v průběhu životnosti celků nebo jejich jednotlivých prvků. 

Dalšími možnostmi jak zajistit potřebnou kvalitu (čistotu) dat v systému je využití 

kontrolních a trasovacích nástrojů (QA/QC, nástroj na čištění GS, apod.). 

6.1. Trasovací nástroje 

Trasovací nástroje mají praktické využití při analýze a kontrole všech prvků 

zapojených do geometrické sítě (Obr. 13). Pojem geometrická síť je definována souborem 

síťových hran a uzlů, kde propojení jednotlivých prvků je založeno na jejich geometrické 

shodnosti. Geometrická síť umožňuje udržovat topologii mezi jednou nebo více třídami 

prvků. Síťové prvky se využívají pro modelování síťových systémů, na kterých můžeme 

provádět trasování např. tok elektrického proudu v obvodu. 

 

 

Obr. 13 Trasovací nástroje [8] 

 

Trasovacími funkcemi standardního trasování se provádí kontrola zakreslených 

prvků detailů skříní a stanic, které jsou zapojeny do GS. Výjimku tvoří metoda, kdy 

trasování začíná na transformační stanici. Protože tento objekt není prvkem geometrické 

sítě a tedy na něj nelze umístit značku, systémem dohledá stanici ležící v zadané toleranci 

od umístěného kurzoru a první nalezená se použije jako počátek trasování. 

Prvky geometrické sítě, na kterých provádíme trasování, se určují pomocí značek a 

vybrat můžeme liniové i bodové objekty. Následné trasování pak začíná trasovat od 

objektů označených touto značkou. Je tedy možné trasovat z několika zdrojů. 

Průběh trasování je dán zvolenou metodou, např. trasování se zastaví na prvcích sítě, 

které se nacházejí ve stavu vypnuto (např. úsekový odpojovač). Jelikož elektrická síť je 

velmi rozsáhlá a vzájemně propojená, je dobré v rámci kontrol využít možnost omezení 

trasování. To lze vynutit za použitím bariér nebo volbou omezit se na výběr. Úkolem bariér 

je ukončit trasování na prvku takto označeném. Výsledky všech trasovacích metod jsou pro 

přehlednost graficky zvýrazněny nebo je lze uložit do editoru atributů. 
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Přehled trasovacích metod: 

 Vše dle stavu zařízení 

 Vše dle stavu zařízení a provozního napětí 

 Vše dle provozního napětí 

 Napájecí stanice pro vybraný prvek 

 Napájecí stanice pro vybrané odběrné místo 

 Všechny prvky napájené vybranou stanicí 

 Všechny prvky napájené vybranou stanicí, stop na PSV 

 Všechna odběrná místa napájená vybranou stanicí 

6.2. Nástroje na čištění GS 

Pro zlepšení kvalit dat pro potřeby trasování se využívá několik specifických nástrojů 

pro analýzu a čištění chyb prvků geometrické sítě. Tyto nástroje vyžadují některé speciální 

podmínky pro spuštění (např. v tabulce obsahu musí být na prvním místě vrstva s prvky 

GS). Pro tento účel je v systému k tomu vytvořené uložené zobrazení. Kontrolní nástroje 

na čištění GS jsou následující: 

 Odstraňování systémových uzlů GS (Orphan junctions) 

 Detekce a oprava chyb na Liniích pro pozice 

 Vyhledání změn provozního napětí 

 Detekce chyb geometrie hran sítě 

 Dohledávání krátkých hran GS 

 Kontrola trasovatelnosti 

Všechny kontrolní nástroje je nutno spouštět nad předem vytvořeným polygonem a 

to v chronologickém sledu, tak jak jsou seřazeny. Jednotlivé nástroje kontrolují popřípadě 

opravují chyby vyplívající z názvu dané funkce na základě prostorového dotazu na 

vytvořený polygon. Polygony musí obsahovat všechny kontrolované objekty, na které má 

být spuštěna daná funkčnost. Například pro hladiny vysokého napětí je dobré vytvořit 

obalovou zónou okolo technologických úseků nebo polygon zúžit tak, aby neobsahoval 

nekontrolované zařízení (např. v místě zaústění do detailů stanic). 

Podmínkou pro správný výsledek těchto úloh je také důležitý napájecí stav prvků GS 

na příslušné napěťové hladině, tedy správné nastavení stavu vypínacích prvků ve stanicích, 

skříních a v síti, a její správné zapojení z hlediska napájení. Na hladinách vysokého napětí 

se základní provozní stav vypínacích prvků přenáší z DŘS. Na hladině nízkého napětí je 

tento stav aktualizován v rámci plánu ŘPÚ nebo případných změn v rámci investičního 

programu nebo hlášenek ČDS. Výsledek všech úloh včetně kontroly trasovatelnosti musí 

být bez netrasovatelných prvků a nekonzistencí trasování. Tím je splněna podmínka, že 
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veškerá kontrolovaná data jsou vyčištěna, připojena do GS a tím připravena na dispečerské 

řízení. 

6.3. Kontroly QA/QC 

Po zapracování nových nebo aktualizaci stávajících prvků do GIS se provádí 

kontrola QA/QC. Uživatel má tak možnost zkontrolovat svoji činnost, zda vyplnil veškeré 

potřebné informace a provedl správné vazby na podřízené prvky. V případě, kdy je 

výsledek kontroly s chybami, je bezpodmínečně nutné tyto chyby vyřešit (Obr. 14). Tím je 

zajištěna potřebná kvalita dat. Dle definice jsou také kontrolovány vazby mezi prvky, 

vyplnění povinných atributů a atributy na základě vazeb. Nevýhodou kontroly QA/QC jsou 

nepřehledné výstupy (stromová struktura), kde je nutno procházet prvek po prvku a dále 

relativně velká časová náročnost při velkém objemu kontrolovaných dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Výsledek kontroly s chybami [8] 

6.1. Systémová povinnost naplnění atributů 

Z důvodu zajištění naplněnosti všech důležitých atributů jednotlivých prvků a 

zároveň při vytváření nových nebo aktualizaci stávajících je v metadatech nastavena 

povinnost polí. Nejsou tak nastaveny všechny atributy, ale jen prioritní. Povinnost 

jednotlivých hodnot je implicitně nastavena červená barva, tak aby uživatel, který zadává 

nové atributy byl vizuálně upozorněn na povinnost této hodnoty. Povinnost atributů má 
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několik důvodu. Bez vyplnění  těchto hodnot nelze jednoznačně identifikovat o jaký druh 

zařízení se jedná. Dále také na základě některého z povinných atributů systém vytváří  SJZ 

daného prvku, kde prostřednictvím dalších vazeb tvoří úplné SJZ, které má návaznost na 

ostatní systémy (SAP).A v poslední řadě (systémem ošetřeno) nelze provést aktualizaci 

prvku. 

6.2. Reporty kvality 

Další možností v rámci zajištění kvality dat jsou pravidelně prováděné reporty 

naplněnosti atributů vybraných prvků. Reporty ze systému GIS se provádějí každý měsíc 

formou sestav nově vytvořených prvků s vazbou na příslušnou ohradu (DSPS) při importu 

souborů. Na základě výsledků reportů je prováděno hodnocení kvality vyplněných atributů 

a případná nenaplněnost je vrácena zpět příslušnému technikovi k doplnění. 

Provádějí se také analýzy stávajících prvků, u nichž se sledují nenaplněné nebo 

chybně naplněné atributy, popřípadě atributy s neplatnou číselníkovou hodnotou. Neplatné 

číselníkové hodnoty vznikají v rámci pomigračního čištění číselníků odstraněním 

neplatných číselníkových hodnot. Reporty stávajících dat jsou dále vyhodnocovány a na 

základě rozhodnutí je vznesen požadavek na jejich verifikaci nebo doplnění např. v rámci 

fyzického sběru, plánu ŘPÚ a podobně. 
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7. Závěr 

Při přípravě a tvorbě této práce jsem snažil seznámit s principy fungování importních 

a exportních nástrojů a pochopit, jak jej správně používat. Tyto získané poznatky jsem poté 

sdílel s dalšími uživateli. 

Tato bakalářská práce ukázala možnosti využití různých nástrojů GIS pro zajištění 

korektnosti vstupních dat a analýzou její udržování v předepsané kvalitě. 

Během přípravy této práce jsem se seznámil s celým procesem tvorby, kontroly, 

importu a exportu dat ze systému GIS. Také jsem zjistil, jaké přínosy mají správně 

nastavená pravidla pro předávání elektronické DSPS a jejich následný import do systému. 

Uživatel může z důvodu dosažení co nejefektivnějšího převodu DSPS do GIS použít při 

zapracování do GIS import dgn, ruční zákres nebo kombinaci importu a ručního zákresu. 

Takto dosažená efektivita umožňuje využití pracovní kapacity pro jiné činnosti.(např. 

validace dat DSPS v terénu). Dalším přínosem je zajištění potřebných výstupů ze systému, 

které jsou prezentovány na internetových stránkách Geoportálu společnosti ČEZ 

Distribuce a.s., kde je umožněn přístup každému subjektu požádat si o aktuální data sítí. 

Za velký úspěch ve společnosti lze považovat stále rostoucí kvalitu u nově 

pořizovaných dat. Je to způsobeno jednak redukcí datového modelu, který odstranil 

nadbytečné prvky a atributy (odstranění detailu přípojkových skříní včetně evidence 

podřízených prvků a vazeb), tak i jasně daný způsob předávání a kontroly staveb 

v elektronické podobě. 

Na druhou stranu tu jsou také nepatrné nezdary, které se nepodařilo zcela odstranit. 

Stále se setkáváme s nesouladem DSPS předané od zhotovitele se skutečností. Přestože 

předaná papírová i elektronická dokumentace je shodná, fyzický stav bývá někdy bohužel 

odlišný. V procesu čištění dat jsem zjistil nejednotnost ve sběru potřebných atributů 

určitého objektu, kde v rámci různých kampaní je sbírán pouze aktuálně požadovaný 

atribut namísto toho, aby se pořídily veškeré potřebné. To způsobuje velkou časovou 

náročnost na čištění. 
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