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Novinky systému PROLANDNovinky systému PROLAND

plán společných zařízení (technický standard 2016)plán společných zařízení (technický standard 2016)
popis stabilizace šetřených bodů a jeho klasifikacepopis stabilizace šetřených bodů a jeho klasifikace
statistické údaje o šetřených hranicích (délka, počty stabilizací)statistické údaje o šetřených hranicích (délka, počty stabilizací)
webové služby pro zpracovatele geometrických plánůwebové služby pro zpracovatele geometrických plánů
import a export formátu XYZ (DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G)import a export formátu XYZ (DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G)import a export formátu XYZ (DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G)import a export formátu XYZ (DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G)

kontroly plánu společných zařízeníkontroly plánu společných zařízení
napojení kontroly VFP na službu Management napojení kontroly VFP na službu Management ViewView
nové datové sadynové datové sady
školeníškolení



Plán společných zařízeníPlán společných zařízení

změna definice grafických dat změna definice grafických dat –– nově jen dvě datové sady:nově jen dvě datové sady:
rozbor současného stavu (zahrnuje grafické prvky výkresů G1, G2 a G3)rozbor současného stavu (zahrnuje grafické prvky výkresů G1, G2 a G3)
plán společných zařízení (zahrnuje grafické prvky výkresů G4 a G5)plán společných zařízení (zahrnuje grafické prvky výkresů G4 a G5)

počet tištěných výkresů se nemění (G1 až G5)počet tištěných výkresů se nemění (G1 až G5)
VFP verze 4.0 plně podporuje původní i nový technický standard PSZVFP verze 4.0 plně podporuje původní i nový technický standard PSZVFP verze 4.0 plně podporuje původní i nový technický standard PSZVFP verze 4.0 plně podporuje původní i nový technický standard PSZ



Postup zpracování RSS a PSZPostup zpracování RSS a PSZ
TS PSZ 2012:TS PSZ 2012:
1)1) převod mapy dílů na pracovní převod mapy dílů na pracovní 

výkres PSZvýkres PSZ
2)2) doplnění prvků do pracovního doplnění prvků do pracovního 

výkresu PSZvýkresu PSZ

TS PSZ 2016:TS PSZ 2016:
1)1) převod mapy dílů na výkres převod mapy dílů na výkres 

RSSRSS
2)2) doplnění prvků do výkresu RSSdoplnění prvků do výkresu RSS
3)3) převod výkresu RSS na výkres převod výkresu RSS na výkres 

3)3) rozdělení pracovního výkresu na rozdělení pracovního výkresu na 
5 výkresů:5 výkresů:

a)a) přehledová mapapřehledová mapa
b)b) mapa průzkumumapa průzkumu
c)c) mapa eroze stavmapa eroze stav
d)d) mapa eroze návrhmapa eroze návrh
e)e) hlavní výkres PSZhlavní výkres PSZ

PSZPSZ
4)4) doplnění prvků do výkresu PSZ doplnění prvků do výkresu PSZ 

(včetně atributů)(včetně atributů)



Atributy prvků PSZAtributy prvků PSZ

povinná součást povinná součást 
datové sady PSZdatové sady PSZ
využití pro přípravu využití pro přípravu 
tabulek textové části: tabulek textové části: 
pořizování a oprava pořizování a oprava pořizování a oprava pořizování a oprava 
dat na jednom místě, dat na jednom místě, 
automatizovaný automatizovaný 
výpočet délek a výpočet délek a 
staničení (cest) nebo staničení (cest) nebo 
výměr (záborů)výměr (záborů)



Popis stabilizace šetřených bodůPopis stabilizace šetřených bodů

původně (do VFP verze 3.2) libovolný text (např. „původně (do VFP verze 3.2) libovolný text (např. „kolíkkolík“, „“, „k.k.“, “, 
„„kol.kol.“, „“, „kolík kolík –– půvpův. číslo 123. číslo 123--165165“, „“, „kolík_632490001900049kolík_632490001900049“)“)
od VFP 4.0 číselník rozlišující:od VFP 4.0 číselník rozlišující:

stávající, novou a dočasnou stabilizacistávající, novou a dočasnou stabilizaci
typ hraničního znaku (plastový mezník, železobetonový typ hraničního znaku (plastový mezník, železobetonový typ hraničního znaku (plastový mezník, železobetonový typ hraničního znaku (plastový mezník, železobetonový 
znak, kamenný mezník, hřeb…), zvláštní kategorie pro znak, kamenný mezník, hřeb…), zvláštní kategorie pro 
mezníky na obecní hranicimezníky na obecní hranici
extra kategorie pro ostatní stabilizace (zeď, sloupek plotu)extra kategorie pro ostatní stabilizace (zeď, sloupek plotu)



Převod kódu na typ stabilizacePřevod kódu na typ stabilizace

pomocí nové funkce, nebo v rámci funkcí pomocí nové funkce, nebo v rámci funkcí Export VFP Export VFP či či Kontroly datKontroly dat
nezatříděné nezatříděné popisypopisy se automaticky uloží jako „jiná stabilizace“se automaticky uloží jako „jiná stabilizace“



Statistika šetřených hranicStatistika šetřených hranic

samostatná funkcesamostatná funkce součástsoučást protokolu při Importu VFPprotokolu při Importu VFP



Tvorba náčrtu zjišťování hranicTvorba náčrtu zjišťování hranic

generování náčrtu z katastrální mapy generování náčrtu z katastrální mapy 
a mapy parcel ZE:a mapy parcel ZE:

automaticky rozlišeny vlastnické a automaticky rozlišeny vlastnické a 
nevlastnickénevlastnické hranice KN parcelhranice KN parcel
doplněno zvýraznění zájmového doplněno zvýraznění zájmového doplněno zvýraznění zájmového doplněno zvýraznění zájmového 
prostoru (obvodu pozemkových prostoru (obvodu pozemkových 
úprav)úprav)

aktualizace technologických tabulek:aktualizace technologických tabulek:
doplněna „doplněna „zjištěná vnitřní kresbazjištěná vnitřní kresba““



Webové služby pro zpracovatele GPWebové služby pro zpracovatele GP

1. služba 1. služba –– podklady měřenípodklady měření
rezervace čísla ZPMZ, nových parcelních čísel, podlomení a čísel PBPPrezervace čísla ZPMZ, nových parcelních čísel, podlomení a čísel PBPP
vytvoření výměnného formátu VFK (pro zadaný výřez, lze opakovaně)vytvoření výměnného formátu VFK (pro zadaný výřez, lze opakovaně)
rezervace (ZPMZ, parcelní čísla, podlomení, PBPP) ihned, export VFK rezervace (ZPMZ, parcelní čísla, podlomení, PBPP) ihned, export VFK 
generován ve večerních hodinách (o víkendu celodenně)generován ve večerních hodinách (o víkendu celodenně)generován ve večerních hodinách (o víkendu celodenně)generován ve večerních hodinách (o víkendu celodenně)
zpracovatel GP není omezen úředními hodinami katastrálního pracovištězpracovatel GP není omezen úředními hodinami katastrálního pracoviště

2. služba 2. služba –– žádost o potvrzení GPžádost o potvrzení GP
zaslání žádosti o potvrzení GP s přiloženými ZPMZ a GPzaslání žádosti o potvrzení GP s přiloženými ZPMZ a GP
v ISKN se automaticky přenesou další informace (dotčené parcely, účel v ISKN se automaticky přenesou další informace (dotčené parcely, účel 
GP, údaje o zpracovateli, mapové listy…)GP, údaje o zpracovateli, mapové listy…)



WSGP WSGP –– žádost o potvrzení GPžádost o potvrzení GP

připojují se podepsané připojují se podepsané 
soubory GP a ZPMZsoubory GP a ZPMZ
předávané údaje se předávané údaje se 
automaticky přebírají z automaticky přebírají z 
nastavení zakázky GP nastavení zakázky GP nastavení zakázky GP nastavení zakázky GP 
a z funkce GEPLANa z funkce GEPLAN



ImportImport –– export export dat DMR 4Gdat DMR 4G/5G/5G

souřadnice a nadmořské výšky bodů (pravidelné mřížky souřadnice a nadmořské výšky bodů (pravidelné mřížky –– DMR 4G resp. DMR 4G resp. 
trojúhelníkové sítě trojúhelníkové sítě –– DMR 5G), přípona XYZDMR 5G), přípona XYZ
načítání pomocí funkce Import souřadnicnačítání pomocí funkce Import souřadnic



Kontroly plánu společných zařízeníKontroly plánu společných zařízení

topologie linií (totožné body, překřížení)topologie linií (totožné body, překřížení)
topologie ploch (totožné body, překřížení, topologie ploch (totožné body, překřížení, 
uzavřenost, umístění vnitřních ploch)uzavřenost, umístění vnitřních ploch)
atributy prvků (povinné atributy prvků (povinné atratr., hodnoty)., hodnoty)
umístění a překryt záborů („hranice umístění a překryt záborů („hranice umístění a překryt záborů („hranice umístění a překryt záborů („hranice 
navržených parcel pro opatření…“)navržených parcel pro opatření…“)
umístění vybraných prvků uvnitř záboruumístění vybraných prvků uvnitř záboru
test šířky plochy záboru (cesta,)test šířky plochy záboru (cesta,)
test souladu mapy návrhu nového test souladu mapy návrhu nového 
rozmístění parcel s plochami záborů a rozmístění parcel s plochami záborů a 
liniemi (plochami) vybraných prvků PSZliniemi (plochami) vybraných prvků PSZ



Management ViewManagement View

webová služba pro evidenci webová služba pro evidenci 
statistických údajů o statistických údajů o 
přejímkách VFPpřejímkách VFP
po dokončení kontroly VFP po dokončení kontroly VFP 
(v rámci importu VFP) lze (v rámci importu VFP) lze (v rámci importu VFP) lze (v rámci importu VFP) lze 
zadat volitelnou poznámku, zadat volitelnou poznámku, 
pak se automaticky odešle pak se automaticky odešle 
výsledek na server SPÚvýsledek na server SPÚ



Nové datové sady a jejich distribuceNové datové sady a jejich distribuce

AOPKAOPK pro celé území ČR (včetně atributů objektů)pro celé území ČR (včetně atributů objektů)
BPEJBPEJ po okresechpo okresech
Defini ční body PK Defini ční body PK po katastrálních územíchpo katastrálních územích
Dobývací prostory Dobývací prostory pro celé území ČR (včetně atributů objektů)pro celé území ČR (včetně atributů objektů)
HonitbyHonitby pro celé území ČR (včetně atributů objektů)pro celé území ČR (včetně atributů objektů)HonitbyHonitby pro celé území ČR (včetně atributů objektů)pro celé území ČR (včetně atributů objektů)
Ložisková území Ložisková území pro celé území ČR (včetně atributů objektů)pro celé území ČR (včetně atributů objektů)
Majetek SPÚ Majetek SPÚ po okresech (podílové a bezpodílové vlastnictví)po okresech (podílové a bezpodílové vlastnictví)
Půdní bloky Půdní bloky po okresech (včetně atributů objektů)po okresech (včetně atributů objektů)
Rezerva MŽP Rezerva MŽP po okresech (včetně atributů objektů)po okresech (včetně atributů objektů)
ÚIRÚIR--ADRADR databáze adresdatabáze adres
Rozšířena nabídka Rozšířena nabídka WM(T)SWM(T)S služebslužeb



Připravované archivní datové sadyPřipravované archivní datové sady

OrtofotomapyOrtofotomapy ČR (interní WMS služba)ČR (interní WMS služba)
Rastry KN map (interní WMS služba)Rastry KN map (interní WMS služba)
SPI KN od října 2002 (1/4 letní sady) až do sou časnosti SPI KN od října 2002 (1/4 letní sady) až do sou časnosti 
(MISYS (MISYS -- Písemný operát)Písemný operát)

ppřipravujemeřipravujeme poslední 3 termíny na přelomu listopadu/prosinceposlední 3 termíny na přelomu listopadu/prosince
ppřihláškyřihlášky vyřizujte přes personální oddělení SPÚvyřizujte přes personální oddělení SPÚ

ŠkoleníŠkolení



DDěkujiěkuji za pozornostza pozornost

michal.votocekmichal.votocek@@gepro.czgepro.cz

Ukázková data jsou majetkem SPÚ, ČÚZK nebo zpracovatelů pozemkových úprav.Ukázková data jsou majetkem SPÚ, ČÚZK nebo zpracovatelů pozemkových úprav.


