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Představení společnosti GEPRO

• plně česká firma, na trhu od roku 1991

• hlavní oblasti činnosti : systém pro geodety (KOKEŠ), 
geografické informační systémy (MISYS)

• způsoby získání dat

• uživatelé :

• přes 1800 měst a obcí

• více než 450 organizací a firem

• 10 velkých uživatelů (MO, MF, SPÚ, MV, ČÚZK …)



Oblasti s velkým potenciálem a dynamikou

• software pro zpracování rozsáhlých dat – Seznam.cz, 
ÚAP

• majetkové systémy – MO, biskupství

• webové aplikace :

• Geoportál GEPRO

• mobilní aplikace



Topografická mapa ČR

• software vytvořený na míru pro Seznam.cz

• databázové uložení grafických dat v SQL databázi :

• centrální databáze se všemi daty

• lokální databáze pro editaci uživatelem

• po ukončení editace vrácena změněná data do 
centrální databáze

• při editaci data v centrální databázi uzamčena



Topografická mapa ČR

• klientská část – editace a zobrazování dat :

• editace probíhá v grafickém prostředí systému MISYS

• systém uzpůsoben pro rychlou a pohodlnou práci 
editorů – speciální funkce, nástrojové lišty …

• při uložení změn je u každého prvku zaznamenáno, 
kdo a kdy ho změnil

• hlídání konfliktů při editaci dat



Topografická mapa ČR



Územně analytické podklady

• data o území (119 jevů) + urbanistická část (rozbor 
udržitelného rozvoje území) - vytvářejí ORP

• krajské úřady – vlastní jevy + metodika tvorby ÚAP

• na krajích se také scházejí ÚAP jednotlivých ORP

• požadavek vydávat data na jednotlivé obce dle územní 
působnosti



Technologie zpracování dat ÚAP

• zpracování jednotlivých souborů (obvykle SHP, VYK) do 
centrální SQL databáze 

• v téže databázi data RÚIAN kvůli územnímu členění

• pomocí databázových dotazů vyříznutí dat dle územního 
členění

• export do výsledných souborů 



Ukázka dat ÚAP



Majetkový systém MO

• systém budován od roku 2001

• majetkový systém pouze jedna z částí, další : 

• systém pro spojaře - 3D modelování sítě mikrovlnných 
spojů

• systém pro odbor vojenského letectví – 3D modelování 
letišť a kolizí s výškovými objekty

• speciální spisová služba – vyjádření k výstavbě v 
oblastech s možnými zájmy armády

• technologie vedení a vydávání dat o území



Majetkový systém MO

• majetkový systém obsahuje pasport vojenských areálů, 
budov a pozemků

• evidence vlastního i nevlastního majetku MO

• vazba na SPI KN i katastrální mapu

• propojení s účetním systémem ISL



Majetkový systém MO



Majetkové systémy církví

• nová oblast majetkových systémů – budovány maximálně 
2 roky

• potřeba vyvstala v souvislosti s církevními restitucemi –
navracení majetku zabaveného komunistickým režimem po 
roce 1948

• navráceno velké množství pozemků a budov, které je 
potřeba nově evidovat



Majetkové systémy církví

• základem je SPI KN pro daná IČ farností s vazbou na 
katastrální mapu a další grafické podklady

• export dat SPI KN do SQL databáze pro další vlastní 
nadstavby systému

• pasport majetku plněný z dat SPI KN s možností sledování 
změn oproti předchozímu stavu

• export dat pasportu do formátu XML pro vlastní účetní 
programy



Majetkové systémy církví



Geoportál GEPRO

• základní verze STANDARD - bezplatná

• dostupná pro všechny na adrese : 
http://geoportal.gepro.cz/OBCE/nazev_obce (../KU, ../MC)

• základní grafické podklady – katastrální mapa (denně 
aktualizovaná), BPK, ortofoto, topografická mapa, 
ZABAGED, historické mapy (II. vojenské mapování), ulice, 
čísla popisná a orientační

• základní funkčnost – nahlížení do KN, měření vzdáleností 
a ploch, odkaz na mapu, tisk



Geoportál GEPRO



Geoportál GEPRO

• rozšířená verze PREMIUM – s přihlášením

• plnohodnotná práce s SPI KN, WS DP

• vlastní vzhled a další grafické podklady (majetek obce, 
volební okrsky, technická mapa, ÚP, cyklotrasy …)

• plně editační pasporty – pasport závad, komunikací, 
zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení, hřbitova, vodovodů a 
kanalizací, nemovitého majetku, nájemních smluv …

• další funkce – vyhledávání adres dle RÚIAN, upload 
vlastních dat různých formátů, poznámkový výkres



Geoportál GEPRO



Mobilní aplikace

• určená pro mobily i tablety s různými operačními systémy

• zobrazení ve webovém prohlížeči mobilního zařízení

• dostupná na stejné adrese jako Geoportál GEPRO s 
přepínačem ../SMP, např. http://geoportal.gepro.cz/SMP

• grafické vrstvy – shodné s vrstvami v Geoportálu

• další funkce – určení aktuální polohy, zadání měřítka, 
ovládání pomocí gest

• speciální aplikace pro sběr geodetických dat – GPS Leica 
s tabletem



Mobilní aplikace
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