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Objednatelé 
projektu

Subjekty technické
a dopravní infrastruktury



Vstupní data procesu

1) Předpisy, směrnice a normy

2) Projekční výkresy v „datovém modelu“

3) Grafická a popisná data KN (VFK)





Požadované 
výstupy

podle stupně dokumentace

1) DGN výkresy:

• Parcely ve vlastnictví dle subjektu

• Geometrie záborů a parcel KN

2) CSV soubory:

• Lomové body obvodu stavby

3) EXCEL tabulky:

• Dotčené nemovitosti dle záborů

• Bilance ploch k.ú. dle záborů





FME workbench



Tvorba ploch
parcel a záborů

1) DGN výkres parcel (SGI)

• Plochování parcel KN

▪ Vektorová a rastrová data

• Validace geometrie a topologie

2) DGN výkres záborů (projekt)

• Plochování záborů

▪ Typ geometrie a přesnost kresby, překryt prvků a 

objektů, …

• Validace geometrie a topologie

▪ Donuty (díry), duplicitní prvky, ...
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Prostorové 
analýzy 

a atributové 
operace

2. bookmark

1) Prostorové analýzy

• Protínání záborů a parcel

• Vytváření nových datových sad

• Validace geometrie a topologie

2) Atributové operace

• Napojení dat z ISKN (SPI)

▪ Vytvoření Custom Transformers

3) Úprava geometrií a atributů

• Spojování, agregace a deagregace

• Výpočetní operace (délky a plochy)



Vytvoření 
výstupních 

souborů
3. bookmark

1) Geometrie záborů a parcely KN

• Zápis dat dle datového modelu

2) Lomové body obvodu stavby

• Souřadnice ZPMZ vč. třídy kvality

3) Dotčené nemovitosti a bilance

• Spojování, třídění a export dat

• Formátování výstupního XLSX



Tipy a triky

1) SGI a SPI z ČÚZK (custom transformers) 
- data v DB a SQL dotazy SQLExecuter

2) Výkresy záborů od projektantů („datový model“)
- změna přesnosti GeometryRefiner a CoordinateRounder
- validace geometrie a topologie GeometryValidator

3) „Databázové“ spojování dat (vč. geometrií)
- FeatureJoiner efektivnější a rychlejší než FeatureMerger

4) Zápis dat do DGN (vč. stylování)
- AttributeManager + FeatureWriter lepší než DGN Styler

5) Python skript (úprava XLSX)
- formátování buněk na vyšší úrovni než ExcelStyler



1. Stupeň PPD
Získání přehledu parcel subjektu v katastrálním území -> tvorba záborové čáry

2. Stupeň MD
Vytvoření majetkoprávních dokumentů -> podklady pro jednání s vlastníky

3. Stupeň DSP
Výstupy skutečného provedení -> dokumenty stavby pro její vytyčení

4. Stupeň SZDSP
Souborné zpracování stavby -> majetková kontrola po realizaci stavby
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