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„3D rastr“ 

WMS DMR 5G

• webová mapová služba poskytující 

hodnoty nadmořských výšek pro 

jednotlivé pixely,

• nutno vybrat formát TIFF

• namísto hodnot konkrétní barvy (odstínu šedi)  

obsahují jednotlivé pixly nadmořské výšky (nebo 

jiné hodnoty pro dané místo),

• grafickou prezentaci si volí uživatel (výšky, sklony)



Barevná hypsometrie, stínování terénu 

Sklony, měření vzdáleností a převýšení



GP pro vymezení rozsahu 

věcného břemene



GEPLAN – vytvoření z grafiky



GEPLAN – výstupy

• seznam dotčených parcel (CSV)

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN



Nový grafický prvek 

„osa  věcného břemene“



Statistika věcných břemen
• výměry, délky po parcelách

• seznam vlastníků parcel



Export VFK – jen parcely se změnou

• v GP se uvádějí všechny dotčené parcely

• do změnových vět VFK se exportují jen parcely, 

které se mění, jsou rušené nebo nové



Dvojí výpočet bodu – nové možnosti:

• zpřesnění bodu bez změny jeho souřadnic (nové 

číslo bodu, zpřesnění kódu kvality)

• doplnění (zatím neexistujících) souřadnic polohy 

shodných se souřadnicemi obrazu

• zpřesnění bodu se změnou jeho souřadnic

• vždy vzniká protokol popisující zvolenou variantu

druhý výpočet bodu: 645842-013970651
...............................................................................
645842-013970651  původní bod           755869.00   1043014.26 8
645842-013970651  vypočtený bod         755869.04   1043014.26     360.95     3

odchylka v souřadnici Y=-0.04, v souřadnici X=0.00
vzdálenost bodů=0.04; střední souřadnicová chyba=0.03
mezní souřadnicová chyba=0.28
výsledný bod - původní bod, jiné CB, zpřesnění k.kv.

645842-014850001 755869.00   1043014.26                3

druhý výpočet bodu: 645842-013970651
...............................................................................
645842-013970651  původní bod           755869.00   1043014.26                8
645842-013970651  vypočtený bod         755869.04   1043014.26     360.95     3

odchylka v souřadnici Y=-0.04, v souřadnici X=0.00
vzdálenost bodů=0.04; střední souřadnicová chyba=0.03
mezní souřadnicová chyba=0.28
výsledný bod - jiné CB

645842-014850001                        755869.04   1043014.26     360.95     3



michal.votocek @ gepro.cz
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D Ě K U J I  Z A  P O Z O R N O S T

Ukázková data jsou majetkem ČÚZK, ZÚ, GEPRO, 
zpracovatelů GP

Zveme Vás na Setkání uživatelů GEPRO & Atlas, 22.-23.10.2019 Praha, hotel Olšanka


