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Anotace diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zjednodušení a zrychlení výpočtu kupní ceny 
plynárenského zařízení vypracováním nástavbové aplikace k firemnímu programu SIRM 
(program pro výpočet ekonomické efektivnosti investic). Nástavbová aplikace byla 
vytvořena v programovacím jazyce Visual Basic. 

 
Součástí diplomové práce je i prozkoumání proveditelnosti a složitosti tvorby 

mapového výstupu v programu Smallworld GIS dle kartografických zásad.   

Klí čová slova: SIRM, Smallworld, SAP BW, plynárenské zařízení 

Anotation of thesis  

The aim of thesis is to simplify and accelerate the calculation of the purchase price 
of natural gas facilities, development of applications up to company SIRM program (a 
program for calculating the economic efficiency of investment). Up application was 
created in programming language Visual Basic for Aplication. 

 
  Part of thesis is to explore the feasibility and complexity of map-making output in 
the Smallworld GIS according to cartographic principles. 

Keywords: SIRM, Smallworld, SAP BW, gas equipment 
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1 Úvod 

Od března roku 1991 jsem byla zaměstnána v Severomoravské plynárenské, a.s. 

v Ostravě.  Více než desítku let jsem pracovala na oddělení dokumentace. Od 1.1. 2007 

pracuji jako technik rozvoje distribuční soustavy v  nově vzniklé dceřiné společnosti SMP 

Net, s.r.o. I nadále mám úzký vztah k mapám a ke stále se zdokonalujícímu geografickému 

informačnímu systému. 

Dnes už se jen velmi málo pracovních záležitostí řeší bez nějakého softwaru. Máme 

speciální programy na plánování dovolených, pracovních cest, schůzek, jednání a týmů. 

Programy na výpočet kapacity plynovodních sítí, na výpočet dimenzí plynárenského 

zařízení či na výpočet kupní ceny za budované či stávající plynárenské zařízení a mnoho 

jiných. 

V první části mé diplomové práce se zabývám  zdokonalením jednoho 

z výpočtových programů pro zjednodušení a zefektivnění práce. V druhé části  volně 

navazuji na svou bakalářskou práci „Analýza změn při přechodu na nový IS 

v Severomoravské plynárenské, a.s.“ Vzhledem ke studovanému oboru mě zajímalo, zda 

v programu Smallworld lze vytvořit mapu dle kartografických zásad. 
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2 Cíle diplomové práce 

Automatizace procesu zpracování dat při vyhodnocování ekonomické efektivnosti 

odkupovaného plynárenského zařízení s přímou aplikací na odkup cizího plynárenského 

zařízení (PZ) na území Magistrátu města Ostravy. 

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou druhým největším městem 

republiky, počtem obyvatel třetím největším.  

Základní údaje o MMO [3] 

� Rozloha: 214 km2  

� Počet městských obvodů: 23  

� Počet obyvatel: 318 726  

� Hustota osídlení: 1500 obyvatel/km2  

 

Z hlediska plynárenské distribuční soustavy se jedná o rozsáhlou oblast s hustou sítí 

nízkotlakých (NTL), středotlakých (STL) a vysokotlakých (VTL) plynovodních sítí. 

Vzhledem k tomu, že část místní sítě NTL a STL není v majetku SMP Net, je snaha o 

odkoupení. Většina těchto cizích plynovodních sítí je majetkem Magistrátu města Ostravy. 

Tyto sítě jsou nerovnoměrně rozmístěny po celé oblasti a výpočet ekonomické 

efektivnosti investic, tj. odkupní ceny, by byl velmi pracný a zdlouhavý proces. Je nutné 

získat tyto následující údaje: 

� z programu Smallworld – technické údaje (délky úseků, dimenze, počet 

přípojek…) 

� z programu SAP BW – výše  ročního odběru zemního plynu, počet 

odběratelů s rozdělením na kategorie maloodběr (MO), domácnosti (DOM), 

střední odběr  (SO) a velkoodběr (VO) 

Získané údaje se ručně vyplňují do programu pro výpočet efektivnosti investic 

(SIRM) a následně je vypočítána odkupní cena. Automatizací tohoto procesu dojde ke 

zjednodušení činností a hlavně k úspoře času.  
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3  O spole čnosti  RWE 

RWE je třetí největší evropskou energetickou skupinou se sídlem v Německu. 

Hlavními trhy RWE jsou Německo, Velká Británie, střední a východní Evropa. Energií a 

vodou zásobuje celkem 44 milionů zákazníků. 

Společnosti skupiny RWE v ČR organizačně patří pod divizi RWE Energy. Řídící 

společností v České republice je společnost RWE Transgas, jejíž hlavními obchodními 

aktivitami jsou dovoz zemního plynu a obchod se zemním plynem.  

Od RWE Transgas se v roce 2006 oddělila společnost RWE Transgas Net. Ta 

zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní 

partnery a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům. 

Podzemní zásobníky zemního plynu skupiny RWE v České republice spravuje od 

května 2007 společnost RWE Gas Storage. Součástí skupiny RWE v ČR je také RWE 

Plynoprojekt, který nabízí kompletní projektovou, konzultační, poradenskou a investorsko-

inženýrskou činnost. [1] 

 

3.1 Regionální plynárenské spole čnosti 

Do skupiny RWE v ČR patří regionální plynárenské společnosti Západočeská 

plynárenská, Středočeská plynárenská, Severočeská plynárenská, Východočeská 

plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská zaměřené na 

prodej zemního plynu koncovým zákazníkům. 

Od 1. 1. 2007 se z každé z těchto společností oddělila činnost přepravy zemního 

plynu. Regionální plynárenské společnosti se tak staly výhradně obchodníky s touto 

komoditou a nové společnosti - provozovatelé distribučních soustav - mají v názvu slovo 

„Net“, např. SMP Net. [1] 

3.2 SMP Net, s.r.o. 

Distribuci zemního plynu zajišťuje SMP Net, s.r.o. (dále jen SMP Net) 

� Právním oddělením přepravy zemního plynu od obchodu splnila společnost 

zákonné požadavky. 

� Všichni obchodníci se zemním plynem mají zajištěny stejné podmínky pro své 

podnikání. 
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� Zákazník může uzavírat individuální smlouvy jak s obchodníkem, tak také s 

distribuční společností SMP Net. 

Společnost SMP Net zabezpečuje distribuci zemního plynu v krajích 

Moravskoslezském, Olomouckém a částečně i v kraji Zlínském. 

SMP Net vznikla vyčleněním distribuční části z mateřské společnosti  

(Severomoravská plynárenská, a.s.)  a převodem aktivit spojených s distribucí zemního 

plynu včetně příslušného majetku v hodnotě 5 mld. Kč. Do nově vzniklé společnosti přešlo 

přes 30 zaměstnanců. Služby související s distribucí plynu si SMP Net, pronajímá. 

Základním cílem společnosti, jako držiteli licence na provoz distribuční soustavy 

podle energetického zákona, je poskytování kvalitních služeb spojených s distribucí 

zemního plynu a neustálé zkvalitňování provozní způsobilosti celé plynovodní soustavy. 

Společnost převzala vlastnictví husté sítě VTL, STL a NTL plynovodů o celkové délce 

více než 13 tisíc km, jejímž prostřednictvím každoročně přepraví více než 18 miliard kWh 

zemního plynu. SMP Net nyní nezávisle zabezpečuje činnosti, které mají charakter 

přirozeného monopolu. Svou distribuční kapacitu SMP Net nabízí nejen akciové 

společnosti Severomoravská plynárenská, ale také třetím stranám. 

Rozdělení společnosti zajišťuje rovnoprávnost všech obchodníků na trhu se 

zemním plynem a souvisí s procesem liberalizace. Od 1. ledna 2007 jsou oprávněnými 

zákazníky již všichni koneční zákazníci tedy i domácnosti. Smlouvu na nákup zemního 

plynu mají možnost uzavírat s regulérními obchodníky, kteří vlastní licenci pro svou 

činnost od Energetického regulačního úřadu. Podmínkou připojení k distribuční soustavě je 

uzavřená Smlouva o připojení k distribuční soustavě. Tato smlouva je uzavírána se všemi 

nově se připojujícími zákazníky, nebo ze zákazníky, kde na jejich odběrném místě dochází 

ke změně. Smlouvu uzavírá zákazník samostatně, případně prostřednictvím svého 

dodavatele plynu. U stávajících zákazníků nedochází v souvislosti s vytvořením 

společnosti SMP Net, s.r.o. k žádným změnám. [2] 
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4 Postup práce 

� Rozdělení území města Ostravy 
� Získání technických údajů z programu SMW 
� Získání odběrů ZP z programu SAP BW 
� Automatizace procesu výpočtu odkupní ceny PZ 
� Stanovení priorit jednotlivých odkupů 
� Vytvoření mapového výstupu 

5 Rozdělení území m ěsta Ostravy 

Řešit celé území Ostravy nepřipadá v úvahu z finančního hlediska, tudíž je nutné 
toto území rozdělit na menší části. Rozhodla jsem se pro městské obvody, které se skládají 
z jednoho nebo více katastrálních území. 

tabulka 1 Rozdělení území města Ostravy 

Vlajka  Městský obvod Katastrální území 

 Hošťálkovice Hošťálkovice 

 Hrabová Hrabová 

 Krásné Pole Krásné Pole 

 Lhotka Lhotka u Ostravy 

 Mariánské Hory a Hulváky Mariánské Hory, Zábřeh-Hulváky 

 Martinov Martinov ve Slezsku 

 Michálkovice Michálkovice 

 Moravská Ostrava a Přívoz Moravská Ostrava, Přívoz 

 Nová Bělá Nová Bělá 

 Nová Ves Nová Ves u Ostravy 

 Ostrava-Jih 
Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh 
nad Odrou 

 Petřkovice Petřkovice u Ostravy 

 Plesná Nová Plesná, Stará Plesná 

 Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou 

 Poruba Poruba, Poruba-sever 

 Proskovice Proskovice 

 Pustkovec Pustkovec 

 Radvanice a Bartovice Bartovice, Radvanice 
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 Slezská Ostrava 
Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice 
nad Ostravicí, Kunčicky, Muglinov, Slezská Ostrava 

 Stará Bělá Stará Bělá 

 Svinov Svinov 

 Třebovice Třebovice ve Slezsku 

  Vítkovice Vítkovice, Zábřeh-VŽ 

6 Získání technických údaj ů z programu SMW 

6.1 O programu 

V roce 1988 byla založena britská společnost Smallworld Systéme, která v roce 
1989 provedla rozsáhlý průzkum požadavků evropských uživatelů GIS a na základě této 
analýzy byl vyvinut systém Smallworld GIS a uveden na trh v r.1990. 

Smallworld GIS poskytuje grafické i technické informace. 

Ve Smallworld GIS je aplikován princip objektově orientovaného systému, tzn. že 
vztahy mezi jednotlivými třídami objektů jsou dány logickou vazbou. Vlastnosti 
jednotlivých objektů lze dědit z nadřazených případně jiných objektů. Smallworld GIS 
podporuje  vícenásobnou dědičnost. Novým objektům je potom možno nadefinovat další 
specifické vlastnosti. 

6.1.1 Základní vlastnosti Smallworld GIS 

• Spojitost a prostorové vztahy mezi objekty 
• Import dat do textových formátů 
• Přístup mnoha uživatelů k aktuálním datům 
• Umožňuje základní síťové a topologické analýzy nad vytvořenými objekty 
• … 

6.1.2 Používaná verze 

 
Obr. 1 Verze programu Smallworld 
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6.2 Postup získání technických údaj ů z programu SMW 

6.2.1 Mapové podklady ze SMW 

K získání mapových podkladů s vykreslením plynárenského zařízení v majetku 
MMO, je nutné použít dotazovací analýzu. 

Přes Aplikaci Gnosis / Plynárenské aplikace / Vyhledání adresy zadáme vyhledání 
příslušné oblasti. V okně Správa objektů / Datasetu Mapy vektory / Nemovitosti  nastavíme 
zobrazování katastrálních území. 

 

 
Obr. 2  Správa objektů 

Přes záložku Pomocná čára dáme vytvořit pomocnou čáru a následně uzavřít. 

            

           Obr. 3  Záložka Pomocná čára/vytvořit pomocnou čáru 
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Obr. 4   Záložka - Pomocná čára/Uzavřít pomocnou čáru 

 
 
Vykreslení cizích sítí se tvoří přes Barevnou klasifikaci objektů. 
Záložka Aplikace Gnosis /Rozšíření systému Gnosis / Barevná klasifikace objektů. 
 
 

 
Obr. 5  Záložka – Aplikace Gnosis /Rozšíření systému Gnosis/ Barevná klasifikace objektů 
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Obr. 6  Dialogové okno –Barevná klasifikace objektů 

Zvolíme si barvu, jakou budeme chtít vykreslit plynárenské sítě v majetku MMO, a přes 
tlačítko Predikát definujeme dotaz: Vykresli všechny úseky plynovodů uvnitř pomocné 
čáry (vybrané oblasti), kde atribut majitel poznámka obsahuje slovo Magistrát* (obr.7-9). 
 

 
Obr. 7  Predikátové menu 
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Obr. 8  Postup tvorby dotazu 

 
 
 
 

 
Obr. 9  Predikátové menu – vytvořený dotaz 

Po vytvoření dotazu klikneme na OK a název dotazu se  objeví tabulce barevné 
klasifikace objektů. Zadáme provést predikát. Po provedení predikátu se nám na mapě 
zobrazí vykreslené sítě za zadané k.ú. a v majetku MMO zvolenou barvou (obr.10 a 11). 
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Obr. 10  Barevná klasifikace objektů 
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Obr. 11  Vybarvené sítě podle zkonstruovaného dotazu 

 
Tento postup byl proveden za každé k.ú. spadající do správy Magistrátu MMO a 

pro některé k.ú. bude vytvořena mapa se všemi mapovými náležitostmi. Tvorba mapy 
podle kartografických zásad je popsána v kapitole 10 a vytvořená mapa je přílohou č.2 této 
diplomové práce. 

 

6.2.2 Technické údaje ze SMW 

Pro vypsání všech úseků plynovodů a přípojek použijeme stejný dotaz jako pro 
vykreslení PZ v majetku MMO. 

 

 
Obr. 12  Záložka Nástroje/Dotaz 
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Obr. 13  Menu Dotaz 

 

 
Obr. 14  Návrh dotazu 

 

 
Obr. 15  Vytvořený nový dotaz - Spuštění 

 
Po spuštění dotazu, klikneme přes záložku Nástroje  na Průzkumníka.  
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Obr. 16  Záložka - Nástroje/Průzkumník 

  
 V adresáři Průzkumník najdeme  výsledek dotazu, který následně převedeme 
do textového souboru k dalšímu použití. 
 

 
Obr. 17  Průzkumník – Výsledek dotazu 

 
 



Monika Foldynová: Automatizace procesu zpracování dat 

2009 16 

 
Obr. 18  Průzkumník – uložení do textového souboru 

 

 
Obr. 19  Export do textového souboru 

 

Tento postup byl opět proveden pro každé katastrální území spadající do správy 
Magistrátu MMO. Tímto jsou připraveny technické vstupní údaje pro výpočet. 
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7 Získání odb ěrů ZP z programu SAP BW 

7.1 O programu 

SAP Business  Warehouse (SAP BW) 
 
SAP BW je komplexním prostředím pro tvorbu datových skladů, reportování, 

analýzy, plánování a další služby business intelligence. Je integrován v prostředí SAP, ale 
vzhledem ke své otevřenosti jej lze využít i samostatně mimo prostředí SAP. Data lze 
extrahovat přes standardizovaná rozhraní z databázových systémů či textových souborů. 
Výstupy lze zobrazit a zpracovávat pomocí MS Excel nebo internetového prohlížeče.  

Data uložená v SAP BW je možno analyzovat definováním dotazů na tyto prvky. 
Tím, že uživatel vybere a zkombinuje tzv. info objekty (charakteristiky a klíčové údaje), 
případně opakovaně použitelné struktury v dotazu, určí způsob, jak se ve vybraném prvku  
pohybovat a jak vyhodnocovat v něm uložená data. 

7.2 Postup pro získání odb ěrů ZP z programu SAP BW 

Po spuštění SAP BW zvolíme složku Queries (dotaz) 
 

 
Obr. 20  Záložka - Queries 

 Po prozkoumání všech nabízených transakcí, bylo zjištěno, že pouze transakce 
Havárie-Seznam zákazníků dle adresy  obsahuje údaj číslo úseku plynovodu, který je 
nezbytný pro navázání s daty ze SMW. 
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Obr. 21  Transakce – Havárie – Seznam zákazníků dle adresy 

 
 

 
Obr. 22  Zadání názvu obce 

 

 Přes match kód   necháme vypsat seznam všech obcí. Problém je v tom, že tyto 
obchodní údaje jsou historicky již poněkolikáté migrovány (původně v programu firmy 
Plynoprojekt, pak program BANNER a současně v SAPu). Tudíž nelze vygenerovat data 
za celou Ostravu. Bylo nalezeno 65 souborů s daty Ostravy. 
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Obr. 23  Výběr hledaných obcí 

 

 
Obr. 24  Generování odpovědi 
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Obr. 25  Seznam zákazníků dle obce 

 
 Obchodní data byla stažena pro celou oblast Ostravy a  připravena pro další použití 
– ve formátu XLS. 

  

8 Automatizace procesu výpo čtu kupní ceny PZ 

V současnosti je kupní cena plynárenského zařízení počítána tak, že výše získané 
údaje se ručně vkládají do programu SIRM, níže je popsán postup. Automatizací tohoto 
procesu dojde k usnadnění a zrychlení výpočtu. 

8.1 O programu SIRM 

Síť-Investice-Rentabilita-Model 

Pro hodnocení efektivnosti investic do PZ je Investiční směrnicí RWE Czech 
republic (Směrnice RWE) stanoven model SIRM. 

Modelem se vyhodnocují všechny nové investice do výstavby plynárenských 
zařízení a kupní cena, v případě odkupu plynárenského zařízení od cizího subjektu. 

Aplikace je programována v jazyce Visual Basic for Applications. 

SIRM je excelovská aplikace a je rozdělena do 9 listů: 

1. Souhrn 

2. Graf 

3. Projekt 

4. Sumarizace 
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5. Investice 

6. OM 

7. Distribuce 

8. Regulace 

9. NPV_DSO 

Některých listů si nebudu všímat, jsou do nich vkládány údaje, jako např. meziroční 
inflační růst, odpisy, podíl z pořizovací hodnoty, diskontní sazba atd. Tyto údaje jsou 
aktualizovány  po dodání aktuálních informací společnosti RWE Transgas. 

Budu pracovat pouze s listy Souhrn, Projekt, OM, Distribuce a NPV_DSO. 

8.1.1 Souhrn 

Do listu Souhrn se doplňují tyto údaje: 
� Distribuční společnost 
� Zpracoval 
� Datum 
� Název investičního projektu 
� Specifikace projektu 
 

 
Obr. 26  SIRM – List Souhrn 
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8.1.2 Projekt 

Do listu Projekt se vkládají technické údaje odkupovaného plynárenského zařízení, 
tzn. délka PZ za příslušnou dimenzi, počet a délka plynovodních přípojek. 

Toto vkládání bude prováděno automatickým vložením dat z tabulky ve formátu 
XLS získaných z programu SMW. 

 
Obr. 27  SIRM – List Projekt 
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8.1.3 OM – Odběrné místo 

Do listu OM se vkládá počet odběrných míst neboli odběratelů za příslušnou 
kategorii zákazníků. 

Rozdělení kategorií: 

Velkoodběratel - fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 4200 MWh    
Střední odběratel - fyzická či právnická osoba s ročním odběrem nad 630 do 4200 

MWh      
Maloodběratel - fyzická osoba odebírající plyn pro podnikatelské účely či      

právnická osoba s ročním odběrem do 630 MWh  
Domácnost  - fyzická osoba odebírající plyn sloužící k uspokojování  jejích 

osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků její  domácnosti 

 
Obr. 28  SIRM – List OM 
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8.1.4 Distribuce 

Do listu Distribuce se vyplňuje výše odběru ZP za příslušnou kategorii zákazníků. 
Toto vkládání bude prováděno automatickým natažením dat z tabulky ve formátu XLS. 
Data jsou získána z programu SAP BW. 

 
Obr. 29  SIRM – List Distribuce 
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8.1.5 NPV_DSO 

Po vyplnění všech výše zmíněných listů této aplikace přejdeme na poslední list 
NPV_DSO, kde klikneme na tlačítko „Nastavit změnu celkové výše investice pro ∆ distr. 
marže=0“,´poté proběhne výpočet ekonomické efektivnosti investic. 

 

 
Obr. 30  SIRM – List NPV_DSO 

Po provedení výpočtu se vrátíme na první list Souhrn, kde je znázorněno hodnocení 
investice. 

 
Obr. 31  SIRM – List Souhrn 
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8.2 Programování ve Visual Basic for Applications 

8.2.1 Stručná historie Basic 

Řada skalních programátorů se při pomyšlení na programován v Basic pošklebuje. 
Už samotný název (je tvořen zkratkou počátečních písmen Beginner’s All-purpose 
Symbolic Instruction Code, tedy něco jako víceúčelový jazyk symbolických instrukcí pro 
začátečníky) budí dojem, že se nejedná o profesionální jazyk. BASIC byl poprvé 
představen na začátku 60. let jako nástroj pro výuku programovacích technik pro studenty 
na univerzitách. BASIC se rychle uchytil a nyní je k mání ve stovkách modifikací pro řadu 
různých typů počítačů. 

V roce 1991 si BASIC vylepšil pozici, protože Microsoft tehdy ohlásil a uvolnil 
Visual Basic pro Windows. Tento produkt usnadnil širokému spektru lidí vývoj 
samostatných aplikací pro Windows. Visual Basic měl s prvními verzemi Basic společné 
jen málo, z Basic však vychází. [4] 

8.2.2 Práce s editorem Visual Basicu 

Veškerá  práce s kódem VBA probíhá v editoru jazyka Visual Basic (VBE). Editor 
je samostatná aplikace, těsně provázaná s Excelem (tím je míněn fakt, že Excel umí editor 
sám spustit, když je třeba se do něj přepnout). VBE není možné spustit samostatně; 
nejdříve musí běžet Excel a z něj se spouští editor VBE. [4] 

 

8.3 Tvorba nástavbové aplikace k SIRM 

8.3.1 Současný stav 

Jak již bylo řečeno, dnes se získávají zvlášť data ze Smallworldu a datového skladu 
SAP BW a pak ručně vkládají do programu SIRM. 

 

 
Obr. 32  Současný stav 
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8.3.2 Cílový stav 

 

 
Obr. 33  Automatizace procesu 

 
Nová aplikace nazvaná pracovně  „CONTROL“  načte data za určité katastrální 

území získaná z programu Smallworld a bude hledat podle čísla přípojky příslušná 
obchodní data získaná z datového skladu SAP BW. Data vloží do programu SIRM, spustí 
výpočet a uloží výstup jako poslední list. 

8.3.3 Jednotlivé kroky tvorby aplikace 

Vstupní soubory byly upraveny pro zjednodušení algoritmu tak, že k přípojkám 
v souborech ze SMW byly přiřazeny jednotlivé odběry přes funkci SVYHLEDAT. 
Integritním klíčem byla položka – označení (číslo přípojky).  Tím nám vznikl „jeden“ (za 
každé k.ú.) vstupní soubor. Momentálně nebude vytvořená aplikace načítat data souborů ze 
SMW a SAP BW zvlášť, ale propojené soubory. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 34  Propojené soubory 

 

TOK   DAT 

        ŘÍZENÍ TOKU DAT 

• Načti data 

• Příprava dat 

• Naplnění vstupu 

• Spusť výpočet 

• Ulož výstup 
 

SMW SAP BW 
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Obr. 35  Vývojový diagram 
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Byl vytvořen spouštěcí soubor „SIRM_Import.xls“ (obr.36) s tlačítkem „Import 
souboru“, v jehož editoru VBA byl vytvořen zdrojový kód pro načtení dat, výpočet a 
export výstupů – viz příloha č.1 diplomové práce. 

 

 
Obr. 36  Spouštěcí soubor SIRM_Import 

 
V případě, že nebyla navázána přípojka, a tím nemáme stanovenou hodnotu odběru 

zemního plynu na příslušné přípojce, bude této přiřazena průměrná hodnota za kategorii 
zákazníka Domácnosti – 1800 m3/hod. Tyto hodnoty se nastavují v konfiguračním souboru 
SIRM_config.xml, který řeší cesty pro pracovní soubory, vlastní SIRM a výstupní 
soubory. Řeší i vstupní data do prvního listu Souhrn (Společnost, zpracoval, datum 
výpočtu, název projektu…). 

 
SIRM_config.xml: 
 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 
<sirm> 
  <files> 
    <DefaultFilePath>c:\SIRM\file</DefaultFilePath> 
    <OriginSirmFile>c:\SIRM\lib\SIRM.xls</OriginSirmFile> 
    <OutputFilePath>out\</OutputFilePath> 
  </files> 
  <souhrn> 
    <distribucni_spolecnost>SMP Net, s.r.o.</distribucni_spolecnost> 
    <zpracoval>Foldynová</zpracoval> 
  </souhrn> 
  <om> 
    <neprirazenyOdber> 
 <kategorie>Domácnosti</kategorie> 
 <odbery>1800</odbery> 
    </neprirazenyOdber> 
  </om> 
</sirm> 

 

Konfigurační soubor SIRM_config.xml musí být uložen ve stejném adresáři jako 
spouštěcí soubor SIRM_Import.xls (obr. 37). 

Pro správnou funkčnost je nutné zkontrolovat v souboru SIRM_Import nastavení 
Referencí – v editoru VBE – Tools / Reference (obr. 38). 
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Obr. 37  Uložení souborů 

 

 
Obr. 38  Nastavení referencí 
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Po kliknutí na tlačítko „Import souboru“ vybereme jeden či více vstupních souborů 
pro výpočet. 

 

 
Obr. 39  Možnost hromadného výběru vstupních dat 

 
Vybráním soboru/ů vytvořená aplikace doplní jednotlivá vstupní data do 

příslušných buněk, provede výpočet a uloží výstupní soubor/y do adresáře OUT, pod 
stejným názvem + název listu (např. hrabova_List1.xls), neboť v jednom souboru může být 
více listů. 

 

 
Obr. 40  Uložení výstupního souboru 
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V případě aktuálnějších vstupních dat a opakování výpočtu souboru se stejným 
názvem přejmenuje první výstupní soubor na záložní (viz obr.41). 

 

 
Obr. 41  Nové uložení výstupního souboru 

 

8.3.4 Datové typy atribut ů 

tabulka 2  SMW – datová struktura 

SMALLWORLD 

Název atributu Datový typ Formát Povinnost 

číslo přípojky String 19 Y 

ID Integer 9 Y 

DN Integer 3 Y 

skutečná délka Double 6 Y 

 
 
 
 
 



Monika Foldynová: Automatizace procesu zpracování dat 

2009 33 

 

tabulka 3  SAP BW – datová struktura 

SAP BW 

Název atributu Datový typ Formát Povinnost 

číslo přípojky String 19 Y 

naměřená roční spotřeba Integer 30 Y 

kategorie String 30 Y 

 

9 Stanovení priorit jednotlivých odkup ů 

Z důvodu velké citlivosti údajů jsem se rozhodla  stanovení priorit jednotlivých 
odkupů nezveřejnit. 

Priority byly stanoveny na základě poměru plynárenských sítí k výši odběru.   



Monika Foldynová: Automatizace procesu zpracování dat 

2009 34 

10 Tvorba mapového výstupu  

Součástí diplomové práce je prozkoumání proveditelnosti a složitosti tvorby 
mapového výstupu v programu Smallworld GIS - dle kartografických zásad. 

Pro názornou ukázku bylo vybráno katastrální území Stará Bělá, na této části 
Ostravy je hezky vidět plynárenské zařízení různých tlakových úrovní  i majetek MMO. 
Problémem taky bylo, že k programu nemáme k dispozici žádný manuál, proto je nutné 
postupovat metodou pokus-omyl. 

10.1 Příprava mapového podkladu 

Postup vykreslování cizích plynárenských sítí je již popsán v kapitole 6.2.1 Mapové 
podklady ze SMW. Po dobu vypracovávání této diplomové práce došlo v programu 
k malým změnám, proto tento postup zběžně zopakuji s vyznačením změny. 

Přes záložku AplikaceGNOSis / Plynárenské aplikace / Vyhledání adres se 
dostaneme v mapě na obec Stará Bělá. Ve správě objektů si zaklikneme zobrazení 
katastrálního území. 

 

 
Obr. 42  Zobrazení k.ú. Stará Bělá 

Vytvoříme si pomocnou čáru po obvodu k.ú. Stará Bělá  - Pomocná čára / Vytvořit 
pom. čáru z výběru F2 – automaticky se vytvoří, pokud máme toto území označeno. Poté 
je nutné pomocnou čáru uzavřít – Pomocná čára / Uzavřít pom. čáru (viz obr. 3, 4). 

Přes záložku Aplikace GNOSis / Rozšíření systému GNOSis / Barevná klasifikace 
objektů spustíme aplikaci (viz obr. 5,6), která nám pomocí zadaného dotazu vykreslí 
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zvolenou barvou (bledě modrou) plynárenské zařízení v majetku Magistrátu města 
Ostravy. 
 V této fázi se dostáváme k avizované změně v programu Smallworld. Byly 
přemístěny atributy o majiteli z Dataset GIS / Prvky plynárenské sítě / Úsek plynovodu / 
Majitel poznámka do Dataset GIS / Správní dělení / Smlouvy. Na základě této změny došlo 
k úpravě dotazu (postupně tvořen podobně jako na obr.8):  
typ objektu _ úsek plynovodu_kde_svázané záznamy_smlouva_kde_textový 
atribut_smluvní strana_odpovídá_*Magistrát*_a_geometrický 
atribut_linie_uvnitř_pomocná čára.  
 

 
Obr. 43  Predikátové menu – vytvořený dotaz 

Po vytvoření dotazu necháme provést predikát a dojde k požadovanému barevnému 
odlišení plynárenského zařízení v majetku MMO v k.ú. Stará Bělá (obr.44). 

 

 
Obr. 44  Vyznačené cizí PZ v k.ú. Stará Bělá 

Podklad pro tvorbu mapového výstupu je připraven. 
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10.2 Návrh tisku 

Přes záložku Nástroje / Návrh tisku spustíme aplikaci, ve které se pokusíme 
vytvořit mapu dle kartografických zásad. 

 
Obr. 45  Návrh tisku 

10.2.1 Mapový vý řez 

Prvním krokem je nastavení strany na šířku Soubor / Nastavení strany a vložení 
výřezu přes záložku Vložit / Element / Výřez (obr.46). 

 

 
Obr. 46  Vložení výřezu do Návrhu tisku 
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Obr. 47  Tvorba výřezu 

 
Obr. 48  Namapovaný výřez 

Tažením myši jsme si vytvořili obdélník tak, jak si představujeme umístit mapový 
výřez, klikneme na pravé tlačítko myši a z plovoucí nabídky vybereme Mapovat výřez.  
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V tuto chvíli aplikace Návrh tisku spadla na lištu a klikem do mapového okna  se 
namapoval výřez v Návrhu tisku (obr.48). V mapovém okně je i možnost nastavit měřítko 
mapovaného pohledu, ale toto měřítko je možné kdykoliv změnit ve vlastnostech pohledu 
(obr.49). 

 

 
Obr. 49  Vlastnosti Výřezu 

  

10.2.2 Nadpis  

Dalším krokem je vepsání nadpisu. Opět přes záložku Vložit / Element / Textový 
box, vložíme textové pole, které vyplníme přes Vlastnosti textového pole. 

 

 
Obr. 50  Záložka – Vložit textový box 
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Obr. 51  Vkládání textu do textového pole 

Ve vlastnostech textového pole provedeme tyto úpravy: 
 

� Orámování – barva popředí je přednastavena černá  - změnit na barva žádná, jinak 
bychom měli nadpis v rámečku 

� Text – vepíšeme název mapového podkladu 
� Název fontu – musíme postupně vyzkoušet, který je nejvhodnější – vybráno plain 
� Velikost textu – zvoleno 9.000 
� Šířka linie textu – tloušťka písma – zvoleno 1px 

 
Po provedených změnách ve Vlastnostech textového pole (obr.52), klikneme na 

samotné textové pole pravým tlačítkem myši a zvolíme Obnovit. 
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Obr. 52  Vlastnosti textového pole 

10.2.3 Měřítko 

Vložení měřítkové lišty provedeme opět 
přes Záložku Vložit / Element / Měřítková lišta. 

 
 

 

 

 
   

 

Obr. 53  Záložka – Vložit měřítkovou lištu 
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Obr. 54  Vlastnosti Měřítkové lišty 

 
Program SMW nám co se týká znázornění měřítka nenabízí mnoho. I když je ve 

vlastnostech možnost zvolit interval, z nějakého důvodu to nefunguje. Reaguje pouze na 
změnu jednotek. Podle kartografických zásad se používá dělení na desítky, stovky, tisíce 
atd. Popis jednotek se uvádí zkratkou a to až za posledním textovým popiskem grafického 
měřítka, což v mém případě nešlo nijak provést. 

Abychom neměli měřítkovou lištu v rámečku, byla změněna černá barva orámování 
za žádnou barvu. 

 

 
Obr. 55  Měřítková lišta 

10.2.4 Tiráž 

Tiráž obsahuje soubor informací o tvorbě mapy. Program SMW nabízí v Návrhu 
tisku – záložka Soubor / Vlastnosti  nastavení těchto informací o mapě pod názvem 
Uživatelský text (viz obr.56). Pak v menu Vložit / Element nabízí vložení Uživatelského 
textu. Ani po dlouhém zkoušení a zkoumání se mi tento přednastavený text nepovedlo 
vložit (obr. 57). Vždy nabízí jen jeden atribut (Autor, datum ….) a  při vložení dalšího se 
první přepíše.  

Nakonec byla tiráž vytvořena pomocí textového boxu s vypnutím orámování 
(obr.58). 
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Obr. 56  Uživatelský text 

 

 
Obr. 57  Vlastnosti – Uživatelský text 
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Obr. 58  Vlastnosti Textového pole 

10.2.5 Legenda 

Tvorba legendy byla 
nejsložitějším krokem tvorby mapy už 
jen tím, že není k dispozici žádný 
manuál k tomuto tématu. 

SMW nabízí legendu nazvanou 
hlavní legenda, ale ta obsahuje všechny 
prvky, tudíž je obrovská. Bylo nutné 
vytvořit svou vlastní – Nástroje / 
Legenda / Hlavní legenda. Zobrazí se 
panel Hlavní legendy kde klikneme na 
Přidat a poté Upravit (obr. 59). 

Tentokrát se zobrazí Tabulka, ve 
které vytvoříme novou legendu (obr.60). 
V levém okně jsou zobrazeny Datasety, 
ze kterých vybereme atributy obsažené 
ve tvořené mapě a tažením je vložíme do 
příslušného řádku pravé části tabulky. 
Přetáhne se nám jak obrázek atributu, tak 
jeho popis. Text je možné, na rozdíl od 
obrázku, upravit.  

 
Obr. 59  Hlavní legenda 
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Plynárenské sítě v majetku MMO zobrazeny jinou barvou se do legendy zanesly 
přes spodní lištu, která obsahuje základní prvky kreslení. Stačilo vybrat barvu a tloušťku a 
kliknout do řádku – vložila se linie a byl vytvořen popis. 

Dle kartografických zásad musí být objekt znázorněn jak v mapě, tak v legendě 
stejně. Rozdílně se zobrazil objekt regulační stanice, trasového uzávěru a velikostně i  
značka katastrálního území. 

 

 
Obr. 60  Tvorba vlastní legendy 

Po vytvoření tabulky s vlastní legendou klikneme na OK. Znovu se nám zobrazí 
panel Hlavní legendy (obr.59), kde klikneme na Exportovat a uložíme si nově vytvořenou 
legendu do vybraného souboru.  

Pak už postupujeme jako u jiných elementů. Vložíme element legenda a ve 
vlastnostech upravíme následující: 

� Zrušíme orámování 
� Vymažeme Titul, protože titul Legenda se nepoužívá 
� Použít hlavní legendu – vybereme z nabídky vytvořenou uloženou legendu 

Po úpravách obnovíme zobrazení legendy. 

10.2.6 Ukazatel severu 

Již známým úkonem Vložit / Element / vložíme Ukazatel severu.  Vlastnosti 
směrovky nabízí pouze výběr tvaru. Byla vybrána jednoduchá směrová růžice, bez popisu, 
který je samozřejmě anglicky a nelze ho změnit. Směrovka navíc nejde natočit. U S-JTSK 
a pro území ČR není sever orientován k vrchní straně mapy, ale 6° po směru hodinových 
ručiček. Této zásady nebylo možné dostát (obr.61).  

Nezapomeneme vypnout orámování severu. 
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Obr. 61  Vlastnosti – Směrové růžice 

10.2.7 Podnadpis 
Podnadpis vložíme jako Element – Textový box. Ve vlastnostech vypneme 

orámování,  napíšeme přesné znění textu a zvolíme typ, velikost a tloušťku písma. 

 
Obr. 62  Vlastnosti Textového pole 
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10.2.8   Zhodnocení tvorby mapového výstupu 

Tvorba mapy v programu SMW znamená spoustu kroků, ale nakonec výsledek 
nevypadá nejhůř, i když porušení kartografických zásad jsou dosti značná, nenatočená a 
nepopsaná severka, jinak znázorněné objekty v legendě, zobrazení a popis měřítkové lišty. 

 

 
Obr. 63  Mapa 

 
Dalším problémem je uložení vytvořené mapy. Je nabízeno pouze uložení ve 

formátu XML. Není možné uložit jako obrázek. Problém nastává v případě, že je potřeba si 
znovu vytisknout stejnou mapu a po otevření uloženého souboru s mapou se v mapovém 
výřezu zobrazí aktuální stav. To znamená, že bychom museli znovu provést predikát a 
vykreslit plyn. sítě v majetku MMO.  
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjednodušit a zefektivnit práci při 
stanovení  kupních cen odkupovaného plynárenského zařízení v majetku třetích stran. 
K tomuto účelu byla vytvořena nástavbová aplikace k firemnímu programu sloužícímu pro 
výpočet kupní ceny. Vytvořená aplikace byla následně použita pro stanovení ceny odkupu 
plynárenského zařízení, které je v majetku Magistrátu města Ostravy resp. jeho 
jednotlivých správních obvodů . Na tomto konkrétním případě bylo ověřeno, že tato 
aplikace přináší rychlejší, účinnější a přesnější výpočet kupní ceny. 

V případě, že se vytvořená aplikace osvědčí i při dalších výpočtech a bude firmou 
přijata, bude aplikace dopracována do cílového stavu.  

Druhotným cílem bylo zjištění, zda lze z geografického informačního systému 
Smallworld GIS získat mapový výstup dle kartografických zásad. K tomuto programu není 
dostupný žádný manuál ani návod, proto byl mapový výstup tvořen metodou „pokus omyl“ 
a dlouhotrvajícím bádáním. 

Výsledkem této práce je zjištění, že Smallworld GIS v aktuálně používané verzi 
neumožňuje získat mapu dle platných kartografických zásad. Vzhledem k širokým 
možnostem konfigurací a úprav programu by však takováto funkcionalita mohla být do 
programu dopracována. V současném stavu programu je výstupem velice přehledná mapa, 
použitelná např. pro určení možnosti nového napojení na distribuční soustavu či jiná 
vydávaná vyjádření. 

Pevně věřím, že vynaložené úsilí při tvorbě této diplomové práce nebylo marné, a 
že se tato stane pro mnohé kolegy použitelným manuálem. 
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