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Popis stávajícího sou!asného stavu
V sou asné dob" m"sta a obce s po tem obyvatel do 10000 používají r#zné druhy softwaru pro efektivní práci s
digitálními mapami a p!ipojenými databázemi.
Nejvíce jsou používány tyto moduly pasport :
Katastr nemovitostí pro vyhledání parcel podle parcelního ísla, popisného ísla, listu vlastnictví nebo
zadaných podmínek v databázích s následným vyhledáním a ozna ením objekt# v aktivní map" pro
možnost zjišt"ní informace nebo výpisu informací o ozna ených objektech nacházejících se v otev!ených
mapách z databází SPI.
Pasport komunikací – tento pasport komunikací není evidován dle názv# komunikací , ale dle parcelních
ísel a evidence je pln" provázána s databází katastru nemovitosti.
Pasport dopravního zna ení
Pasport m!stské zelen!
Modul pasportu VO je využíván jen z!ídka
Tento stav je zap!í in"n zejména z ekonomického hlediska , dále z hlediska neexistujících digitálních map atd.
Dalším možným d#vodem je to, že provozovatelem tohoto softwaru je starosta a nikdo jiný, mají bohužel
zakoupenou jen licenci na jeden po íta .
V menších m"stech a obcích se používají geografické informa ní systémy výrobc# GEPRO - MISYS a MISYSWEB) , TOPOS – GRAMIS a T-MAPY ve form" GISel modulu.
Tyto aplikace skoro ve všech p"ípadech nabízí evidenci následujících dat pasportu VO:
Rozvad" e m"!ení
Sv"telná místa
Stožáry
$adi e
Ostatní za!ízení
Smy ky
Kabely
V mapové !ásti GIS nabízí zobrazení:
Zobrazení jednotlivých objekt# v map"
P!idání, úprava a odebrání
Vyhledání objektu podle jeho atribut#
Poskytnutí informaci o objektu v map"
Ve v"tšin" p!ípadech jsou moduly pasportu VO podporované databázovým prost!edím a jsou navrženy podle
obecných zásad GIS. Atributy i geometrie objekt# pasport# jsou uloženy v databázi. Mezi pasportem a grafikou
existuje oboustranné propojení. Je-li p!edm"t pasportu zobrazen v grafice, stává se sou ástí tzv. aktivní mapy.
Sou asn" m#že být aktivováno více pasport#. Uživatel nemusí !ešit, ke kterému pasportu pat!í grafická
prezentace, systém sám aktivuje okno správného pasportu. K objekt#m pasportu lze p!ipojit dokumenty - obrázky,
fotografie, texty, tabulky atd. V pasportech jsou propracované vyhledávací postupy, sestavy, exporty (nap!. xls). Ke
každému objektu pasportu lze také vést seznam tzv. operací - pr#b"žné innosti na objektech (nap!. opravy).
Bohužel tyto aplikace jsou jenom základní evidencí majetku s mapovým výstupem bez možnosti !ádného
sledování spot!eby el.energie , náklad# na opravy a celkového sb"ru dat o provozu soustavy VO. Tímto
zp#sobem je sice spln"na zákonná povinnost ale to je asi vše. Obec má sice pasport VO, ale bez ú inných
nástroj# které se dají využít.
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P!i hledání vhodné spolupráce s tv#rci t"chto pasport# jsem se setkal s dost vyhran"ným p!ístupem k jednotlivým
sledovaným položkám pasportu VO , v etn" datových výstup# , dále importu dat do software zjišt"ných p!i fyzické
kontrole a zam"!ení.
Když jsem zjiš%oval kdo vlastn" stanovoval jednotlivé sledované položky soustavy VO p!i tvorb" modulu pasportu
VO , tak skoro ve všech p!ípadech to jsou osoby bez základních znalostí této problematiky a zkušeností z praxe.
P!i tvorb" software nad!adily mapovou ást s hlediska zam"!ení a polohy SM nad ást eviden ní bez logické
provázanosti jednotlivých položek soustavy VO v tabulkách mdb.

Pro! o tom vlastn# hovo"ím
1. Menší m"sta a obce nemají peníze a ani chu% investovat do speciálního softwaru pasportu VO, jako nap!.
používá fa Eltodo nebo jiní správci ve!ejného osv"tlení, kte!í si nechaly tento software zpracovat na míru
dle své pot!eby.
2. V sou asné dob" neexistují žádná základní pravidla , doporu ení pro datový modul pasportu VO , v etn"
jednotlivých výstup# nutn" sledovaných položek provozu a údržby VO.
3. Mezi nejžádan"jší pat!í pasporty komunikací, zelen", územního plánu, dokumentace o území,
inventarizace pozemk# , evidence dokument# a spisová služba . Ve!ejné osv"tlení je až na samém konci
požadovaných modul#.
4. Názvosloví jednotlivých díl# soustavy VO neodpovídá b"žným zvyklostem , zejména jak je uvád"no
v technických normách.
5. Jednotlivá SM jsou vkládána vzestupnou !adou ID SM do celé soustavy VO bez možnosti p!i!azení ID
komunikace , ID RVO atd.
Z citovaných jednotlivých bod# je vid"t, že takto provedený pasport VO je jen pouhou základní informací o za!ízení
soustavy VO. S daty se nedá ú eln" pracovat ve form" tabulek a form" tématických vrstev. K výstupu a
prezentaci dat nejsou k dispozici nástroje pro zobrazování graf# a zobrazování mapových výstup# nap!.p!íslušnosti
SM k RVO nebo komunikaci.
Programové aplikace nejsou tvo!eny tak, aby umož&ovaly efektivní práci s digitálními daty pomocí uživatelského
rozhraní. Aplikace neumož&ují vedení pasportizace a sledování technického stavu prvk# sv"telné soustavy ,
v etn" možností manipulace s daty o sv"telných místech, rozvad" ích a napl&ování íselník# s tvorbou
požadovaných tiskových výstup#.
Cíl – sm#r
Cílem mé p!ednášky je vyvolat diskuzi v odborné ve!ejnosti , která by m"la ur it ( stanovit ) základní jednoduchý
standart sledovaných položek pasportu VO. Po odsouhlasení základního standartu modulu sledování jednotlivých
položek pasportu VO , ší!it a p!edávat formou doporu ení. Tento záv"r , výstup , doporu ení prezentovat jako
základní požadavek pro tvorbu modulu pasportu VO v datové ásti tabulek mdb., které by m"ly být sou ástí
každého modulu software výše uvedených výrobc# a i jiných tv#rc# t"chto pasportu.
Jediná firma, která m"la zájem o vytvo!ení nové aplikace modulu pasportu VO na bázi dopl&kového modulu
softwaru GRAMIS je fa TOPOS a.s. Ostatní oslovené firmy zájem neprojevily.
Navržený popis aplikace modulu pasportu VO
Modul pasportu VO byl navržen jako ú elová aplikace pro vedení dat pasportu VO, který byl vytvo!en jako
dopl&kový modul (plug-in, extenze) k programu GRAMIS.
Pro uživatele (m#sta a obce) byl vytvo"en ve t"ech verzích:
Pasivní verze umož&ující prohlížení stávajících dat VO
Základní aktivní verze umož&ující editaci existujících databázových záznam# paspartu VO
Plnou aktivní verzi s možností po!izování nových dat VO.
Mezi základní funkce modulu pasportu VO pat"í:
Vedení evidence následující dat paspartu VO
Evidence rozvad" # (RO)
Evidence sv"telných míst (SM)
Evidence stožár# (st)
Evidence !adi #
Evidence smy ek kabelového vedení
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Evidence kabel#
S touto možností
Zobrazení jednotlivých objekt# pasportu v map"
Vyhledání objektu podle atribut#
Poskytnutí informace o objektu v map"
V základní aktivní verzi editaci a dopl&ování atribut# u existujících objekt#
V plné aktivní verzi p!idání a úpravu , v etn" odebrání objekt#
V této první fázi základní varianty nového modulu pro pasportizaci VO bylo uvažováno o možnostech evidovat
základní údaje o objektech VO – rozvad" ích m"!ení a odb"ru el.en., jistících rozvad" #, sv"telných místech
s možností evidování poruch. Evidence traf a kabelového schématu v základní variant" se svými daty .Tabulky
mdb. s možností evidence jednotlivých ástí za!ízení VO viz seznam evidovaných (sledovaných ) údaj#:
P"ípojné a odb#rné místo (RVO)
Identifika ní údaje:
íslo rozvodné sk!ín"
Polohopis rozvodné sk!ín" sou!adnice
Adresa rozvodné sk!ín"
"asové a popisné údaje:
Datum instalace
Datum revize
Datum p!íští (následné revize)
Povolený p!íkon
Instalovaný p!íkon
Regulace
Ovládání
Životnost RVO
Konec životnosti RVO
poznámka
Konstruk ní prvky
Typ rozvodné sk!ín"
poznámka
Kabel k rozvad! i
'íslo trafostanice
Datum po!ízení kabelu
Zp#sob uložení kabelu
Typ kabelu
Jišt"ní v"tve
'íslo typ vývodu z trafa
Místo
Zp#sob po!ízení
Vlastník
Poznámka
Elektrom!r
'íslo smlouvy
'íslo elektrom"ru
Vým"na elektrom"ru
Sv#telné místo - SM
Identifika ní údaje
ID SM jednozna ný kód
'íslo stožáru
Ozna ení v"tve rozvad" e
Název ulice
Sou!adnice polohopis SM
"asové a popisné údaje
Datum po!ízení SM
Výška stožáru
Majitel objektu
'íslo smlouvy o pronájmu místa na stožáru (reklama)
Stav za!ízení (platí – zrušené)
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Poznámka
Konstruk ní prvky
Typ stožáru – výrobce
Výrobní íslo stožáru
Typ svítidla po et – výrobce
Typ sv"telného zdroje po et – výrobce
Typ výložníku – výrobce
Typ patice – výrobce
Typ svorkovnice ve stožáru – výrobce
Typ kabelu od svorkovnice – výrobce
Jišt"ní svítidla (svorkovnice – svítidlo)
Redukce p!íkonu svítidla typ – výrobce
Typ povrchové úpravy stožáru
Napájecí kabel sv!telného místa
Datum po!ízení kabelu
Zp#sob uložení kabelu
Typ kabelu
Jišt"ní v"tve
Opravy
ID opravy
Datum opravy
Typ opravy
Poznámka
ID firmy
ID pracovníka
Cena opravy
Po#izovací náklady - odpisy
ID po!ízení
Cena po!ízení
ID odpisu
Poznámka
Grafická !ást aplikace umož$uje
Vkládání poznámek a uživatelské grafiky
Bezešvou práci s rozsáhlými mapami
Podporu transparentního rastru
Téma jako tabulky
Propojení s tabulkami v externí databázi
Možnost paralérní práce s daty, které jsou k dispozici na internetu
Legendu s možností stromového uspo!ádání
Vysp"lou možnost tvorby tématické mapy
Základní prostorové operace
Výstupní sestavy
Práci s metainformacemi
Obecné nástroje k dotazování
M"!ítková omezení témat a jejich množin
Možnost p!ístupu k dat#m jiných organizací prost!ednictvím WMS
Možnost hotlinku p!i kliknutí na objekt v map" s možností spušt"ní libovolné akce nap!. text vyhlášky
normy , fotografie, zat!íd"ní komunikace , osv"tlenosti komunikace atd.
Tyto základní datové výše položky považuji jako minimum pasportu VO . Byl bych velice rád kdyby jste Vy
odborná ve!ejnost , provozovatelé VO pomohly formou diskuze , spolupráce stanovit základní standart datových
položek pasportu VO, které by byly v budoucnu nedílnou sou ástí t"chto geografických systém# tvo!ených pro
menší m"sta a obce.
Další možností je vytvo!ení základního modulu pasportu VO, který bude možné propojit s databázovým prost!edím
podle obecných zásad GIS, nap!. v prost!edí Google Maps.
Tento software pak poskytnou bu( bezplatn" nebo za menší úplatu m"st#m a obcím v rámci osv"ty a
popularizace VO na základ" cíl# a poslání Spole nosti pro rozvoj ve!ejného osv"tlení p!edáváním informací
z oboru lidem, kte!í je pot!ebují pro správná rozhodnutí p!i !ešení otázek souvisejících s provozem a údržbou
ve!ejného osv"tlení.
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