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Kdo, co , kdy a vlastně proč?

● Zákazník: Innogy česká republika, a.s.

● Zadání: Automatická kontrola 

geodetických zaměření pomocí 

produktů FME

● Implementace: 05-07/2018

● Důvod: Už bylo dost manuálních 

kontrol!



Epocha před příchodem FME



Epocha před příchodem FME

● Správci a editoři GIS dostávali od geodetů 

zaměření inženýrských sítí, zejména 

plynovodu

● Před importem dat zaměření do GIS 

musela být data zkontrolována manuálně a 

„okometricky“

● Při nalezení chyby nutné vrátit 

dokumentaci geodetovi, po opravě chyb 

zaměření celý proces kontrol probíhá 

znovu



Proces zavádění geodetických zaměření do GIS 



Přínosy/Zápory 
původního 

řešení

+ Ucelená kontrola nad příchozí 

dokumentací prostřednictvím 

operátora/administrátora GIS

- Lidský faktor (chybovost, 

deformace dat atd.)

- Časová náročnost (1 kontrola ≈ 

30 min práce operátora)

- Nutnost navýšit kapacitu 

pracovních sil

Vyšší finanční náklady za cenu 

možné chybovosti



Konec věku manuálních kontrol



Vize automatizace

● Geodeti se budou hlásit na portál Innogy

přes osobní přihlašovací údaje

● Přes rozhraní portálu zadají informace o 

geodetickém zaměření a načtou soubory 

zaměření pro import do GIS

○ Číslo stavby, pro které zaměření vzniká

○ Popis zaměření

○ Zaměření ve formátu .dgn

○ Seznam měřených bodů ve formátu .txt



FME jako součást řešení

● Základní myšlenka:

FME není jen workspace a tlačítko 

„Run“!

● FME desktop – nakonfigurovaný 

workspace bude provádět kontrolu dat 

uvnitř zaměření

● FME server – zařídí automatické 

spuštění kontrol



Jak komplexní bude kontrola?

• Příkaz zněl jasně, chybný prvek nesmí projít za 

žádnou cenu!

• Na počátku 7stránkový dokument obsahující 

popis jednotlivých kontrol členěných do témat

○ Kontrola názvu souborů a zařazení do 

kategorií

○ Obecné požadavky na výkresy

○ Kontrola vnitřní struktury dat

○ Kontrola topologie dat

○ Kontrola struktury popisů

○ Kontrola měřených bodů

○ Tvorba chybového protokolu

○ Export do XML (import do GIS)



Kontrola názvu souborů a zařazení do kategorií

Soubory zaměření musí splňovat následující:

• Název souborů obsahuje v první části číslo stavby (geodet vyplňuje v rozhraní portálu)

o Číslo stavby obsahuje pouze číslice 0-9

• Název souborů obsahuje v druhé části názvu příponu vyjadřující kategorii dokumentu

o _P (výkres plynovodů v provozu)

o _K (výkres kót)

o aj.

• Soubory mohou být pouze ve formátu DGN V7 nebo TXT (seznam měřených bodů) – např. 9900012345_p.dgn



Kontrola názvu 
souborů a 

zařazení do 
kategorií

• Název souboru a jeho kategorie pomocí RegExp

• Číslo stavby je opravdu číslem

• Detekce příznaků



Obecné požadavky na výkresy

Výkresy zaměření musí globálně splňovat následující:

• Výkresy musí mít nastaven počátek souřadnicového systému v bodě XY

• Výkresy musí mít nastaveny jako hlavní jednotky metry a jako vedlejší jednotky centimetry

• Výkresy musí být pouze ve formátu V7

• Data výkresů se musí nacházet ve III. kvadrantu souřadnicového systému



Obecné požadavky na výkresy

Data ve výkresech musí splňovat následující:

• Být závislé na pohledu (view dependent)

• Být nájezduschopné (snappable)

• Být nezamknuté (not locked)

• Být vytvořené v primární třídě



Obecné požadavky na výkresy

Data ve výkresech musí splňovat následující:

• Buňky ve výkresu musí být z definované knihovny buněk

• Buňky i popisy musí splňovat určitý typ (např. prvek typu 2-buňka)

• Buňky musí mít relativní měřítko 1.0 vůči zdrojové knihovně

• Uživatelské styly čar musí mít relativní měřítko 1.0 vůči zdrojové knihovně

• Popisy musí být vytvořeny ve znakové sadě podporující diakritiku



Kontrola vnitřní struktury dat

Každý prvek výkresu zaměření musí být zařaditelný do určité třídy prvků (kategorií) na jednoznačné kombinace atributů:

• vrstva, barva, tloušťka, styl, typ prvku (definováno pro všechny typy prvků)

• uživatelský styl, měřítko uživatelského stylu (definováno pouze pro některé třídy liniových prvků, tzn. prvků typu 3-úsečka, 4-

lomená čára, 6-útvar, 12-složený řetězec)

• knihovna buněk, buňka, měřítko buňky (definováno pro prvky typu 2-buňka)

• font, výška textu, šířka textu (definováno pro prvky typu 17-text)



Kontrola vnitřní struktury dat

Základ: Schéma mapované dle definičních tabulek v XLS

Pro každý typ výkresu je vytvořen zvláštní list



Kontrola topologie

Prvky výkresů musí odpovídat následujícím požadavkům:

Kontrola „zmetkových“ prvků

• Délka všech liniových prvků musí být větší než 1cm

• Žádný liniový prvek nesmí obsahovat vnitřní křížení

• Textové prvky nesmí obsahovat netisknutelné znaky

• Délka textu textového prvku musí být alespoň jeden znak



Kontrola topologie

Prvky výkresů musí odpovídat následujícím požadavkům:

Odstranění duplicit a multiplicit

• Bodové a textové prvky se nesmí shodovat v XY

• Liniové prvky se nesmí shodovat v XY lomových i koncových bodů

Odstranění přetahů a nedotahů

• Žádný koncový nesmí být vzdálen od koncového bodu, lomového bodu či liniového 

segmentu jiného prvku v intervalu 0,1-14 cm



Kontrola topologie

Prvky výkresů musí odpovídat následujícím požadavkům:

Odstranění přetahů a nedotahů

• Žádný koncový nesmí být vzdálen od koncového bodu, lomového bodu či liniového 

segmentu jiného prvku v intervalu 0,1-14 cm



Kontrola topologie

Prvky výkresů musí odpovídat následujícím požadavkům:

Poloha uzlových bodů

• Liniové prvky se mohou dotýkat pouze koncovými nebo lomovými body

• Bodové prvky se mohou liniových prvků dotýkat pouze v koncových nebo lomových bodech

• Dotyk prvků v místě liniového segmentu je topologická chyba



Kontrola topologie

Prvky výkresů musí odpovídat následujícím požadavkům:

Správná poloha bodových a liniových prvků vybavení trasy – omezení výskytu bodových prvků vůči liniovým prvkům, např.:

• Hlavní uzávěr plynu se musí vždy nacházet v koncovém bodu plynovodu nebo přípojky stejné tlakové hladiny

• Kontrolní měřící vývod se musí nacházet v koncovém nebo lomovém bodu plynovodu nebo přípojky, popř. k plynovodu nebo 

přípojce napojen skrze linii měřícího kabelu a napájecí, měřící bod

• Aj. (celkem přes 20 pravidel rozdílných povah)



Kontrola struktury popisů

Popisky ve výkresech musí odpovídat následujícím požadavkům:

• Jsou jednořádkové a obsahují maximálně 32 znaků

• Odpovídají dané struktuře dle třídy prvků, do které patří, např.:

• „CHR materiál dimenze, L = XX.X m pokládka“

• Materiál může nabývat konkrétních hodnot OC, LIT, PE, …

• Dimenze může nabývat číselných hodnot 10 – 1000

• L definuje délku chráničky

• Pokládka definuje, zda se jedná o protlak nebo překop



Kontrola měřených bodů

Každý geodeticky zaměřený bod z .txt musí odpovídat koncovému/lomovému bodu linie z DGN a naopak



Kontrola měřených bodů

Soubory měřených bodů musí také splňovat následující:

• Musí být zpracován ve znakové sadě Win-1250.

• 1 řádek = 1 měřený bod

• Oddělovačem údajů ve sloupcích je středník.

• Názvy sloupců jsou vypsány na prvním řádku souboru

• Soubor musí obsahovat následující sloupce v uvedeném pořadí:

• CISLO_BODU (číslo geodeticky měřeného bodu)

• -Y_JTSK (souřadnice Y v souřadném systému S-JTSK)

• -X_JTSK (souřadnice X v souřadném systému S-JTSK)

• VYSKA_PLYNOVOD (nadmořská výška plynovodu, měřená na odkrytém zařízení)

• VYSKA_TEREN (nadmořská výška terénu, měřená po zásypu zařízení)

• POPIS_BODU (bližší informace o měřeném zařízení)





Tvorba chybového protokolu

Každá chyba detekovaná během kontroly zaměření musí být zmíněna ve výstupním chybovém protokolu.

Protokol musí být členěn do jednotlivých částí podle typu kontroly (kontrola nastavení výkresu, topologie apod.). U kontrol topologie 

je nutné vypsat přímo souřadnice polohy, kde se nachází chybné prvky.



Place screenshot here



Export dat do XML

Zaměření, která projdou kontrolou bez chyb, jsou na konci exportována do výměnného formátu XML.

XML musí být v předepsané struktuře podle typu geometrie prvků, obsaženy jsou taktéž atributy vzniklé mapování do tříd prvků.



Place screenshot here





Role FME Serveru 

• Automatizace kontrol

• Nachystaný workspace byl uploadován do 

repository FME Serveru

• Kontrola je automaticky spouštěna přes FME rest 

API V3 za pomocí volání POST
• http://XXX/fmerest/v3/transformations/transact/Kontrola 

GZ/kontrola_dat.fmw

• FME workspace potřebuje pouhé 2 parametry
• Číslo stavby

• Číslo session (unikátní kód kontroly)

http://xxx/fmerest/v3/transformations/transact/Kontrola%20GZ/kontrola_dat.fmw


Stav po příchodu FME



Systém 
fungování

Každý geodet je povinen odevzdat 

dokumentaci přes proces přejímky 

geodetického zaměření na portále 

„Distribuce plynu on-line“

https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimka-gz

https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimka-gz


Place screenshot here



Place screenshot here



Dosavadní 
provoz

V období 1.10.2018 – 19.3.2019

Provedeno cca 2 600 kontrol GZ

V období uběhlo 118 pracovních 

dnů, tj. cca 22 kontrol/den

Při průměrném času 30 min na 

jedné kontrole se jedná 

o 78 000 minut uspořené práce



8,125
měsíců uspořené práce jednoho člověka



Otázky?

Lubomír Lazar

FME Certified Professional
CAD Studio, s.r.o.

mail: lubomir.lazar@cadstudio.cz 
web: https://www.cadstudio.cz/

https://www.gisforum.cz/



Děkuji za pozornost!
mail: lubomir.lazar@cadstudio.cz

web: https://www.cadstudio.cz/, https://www.gisforum.cz/


