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Analýza
stanovení jednotného referenčního polohového a výškového
souřadnicového systému včetně způsobů transformace
(realizační výstup opatření O38, subopatření O36 dle Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro
prostorové informace v České republice do roku 2020)

1. Úvod
Úkolem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bylo dle zadání subopatření O36 v rámci
opatření O38 Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České
republice do roku 2020 zpracovat a předložit Analýzu volby optimálního prostorového
souřadnicového systému pro třídy objektů Národní sady prostorových objektů (NaSaPO) včetně studie
nutných předpokladů pro přechod na optimální prostorový souřadnicový systém včetně časové
etapizace a finančních nákladů. Zajištění transformačních služeb požadované přesnosti mezi
polohovými a výškovými systémy.
Cílem opatření bylo stanovení optimálního prostorového souřadnicového systému pro třídy objektů
NaSaPO a zajištění transformačních služeb.
Specifikace geodetických referenčních systémů a stanovení zásad pro jejich užívání legislativním
opatřením má zásadní význam pro zajištění interoperability územně orientovaných informačních
a řídicích systémů e-Governmentu včetně systémů krizového řízení a obranného plánování. Jedním ze
základních požadavků na geodetické referenční systémy užívané ve veřejné správě je přirozená
jednoduchost vyjádření polohy objektů a informací tak, aby tyto systémy byla schopna vnímat a užívat
i laická veřejnost.

2. Přehled pojmů
V dalším textu jsou zavedeny pojmy, které vychází z terminologie zavedené v Akčním plánu Strategie
rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (dále jen „AP
GeoInfoStrategie“).
Souřadnicový referenční systém - soubor matematických pravidel, která definují jednoznačné přiřazení
souřadnic prostorovým objektům a informacím reálného světa; soubor obsahuje parametry, které
definují polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicových os vzhledem k zemskému tělesu.
(poznámka: pojem souřadnicový referenční systém je zaveden též v evropské legislativě INSPIRE,
zatímco česká legislativa zavádí pojem geodetický referenční systém prakticky téhož významu - zde
viz kap. 3)
Polohový souřadnicový referenční systém - dvourozměrný souřadnicový referenční systém pro
vyjádření horizontální složky prostorové polohy objektů nebo informací.

Výškový souřadnicový referenční systém - jednorozměrný souřadnicový referenční systém pro
vyjádření vertikální složky prostorové polohy objektů nebo informací.
Složený souřadnicový referenční systém - souřadnicový referenční systém, který pro popis prostorové
polohy používá dva další nezávislé souřadnicové referenční systémy, jeden pro horizontální složku
a jeden pro vertikální složku (viz výše polohový a výškový souřadnicový referenční systém).
Prostorový souřadnicový referenční systém – trojrozměrný souřadnicový referenční systém pro
vyjádření prostorové polohy objektů a informací.

3. Výchozí stav
3.1. Souřadnicové referenční systémy závazné v ČR
Vláda ČR stanovuje nařízením1 geodetické referenční systémy závazné na území státu. Patří mezi ně
zejména tyto aktuálně užívané:
- trojrozměrné prostorové souřadnicové referenční systémy:



Světový geodetický systém 1984 (WGS84),
Evropský terestrický referenční systém, epocha 1989.0 (ETRS89),

- dvourozměrný polohový souřadnicový referenční systém:


Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),

- jednorozměrný výškový souřadnicový referenční systém:


Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv).

Pro úplnost2 uvádíme také souřadnicové referenční systémy mající již pouze přechodný (dočasný)
charakter:
- dvourozměrné polohové souřadnicové referenční systémy:




Katastrální souřadnicový systém gusterbergský,
Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský,
Souřadnicový systém 1942 (S-42/83).

3.2. Souřadnicové referenční systémy stanovené v rámci INSPIRE
Evropská legislativa INSPIRE stanovuje v rámci referenčního tématu Souřadnicové referenční
systémy3 následující:
Prostorová data jsou publikována alespoň v jednom z níže uvedených trojrozměrných,
dvourozměrných, nebo složených souřadnicových referenčních systémů vycházejících ze
souřadnicového referenčního systému ETRS89.
1

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 430/2006 SB. O STANOVENÍ GEODETICKÝCH REFERENČNÍCH SYSTÉMŮ A STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL ZÁVAZNÝCH NA ÚZEMÍ STÁTU A

ZÁSADÁCH JEJICH POUŽÍVÁNÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ
2

Součástí nařízení je také Tíhový systém 1995 (S-Gr95), který však není užíván v geografických informačních systémech
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- Trojrozměrné souřadnicové referenční systémy mohou používat:



trojrozměrné kartézské souřadnice (souřadnice X,Y,Z) s parametry elipsoidu GRS80,
trojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka a elipsoidická výška) s
parametry elipsoidu GRS80.

- Dvourozměrné souřadnicové referenční systémy mohou používat:



dvourozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka) s parametry
elipsoidu GRS80,
rovinné souřadnice následujících souřadnicových systémů kartografických zobrazení ETRS89:
o Lambertův azimutální stejnoplochý souřadnicový referenční systém (ETRS89-LAEA),
o Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém (ETRS89-LCC),
o příčný Mercatorův souřadnicový referenční systém (ETRS89-TMzn).

- Složené souřadnicové referenční systémy musí používat jeden z uvedených dvourozměrných
souřadnicových referenčních systémů a Evropský výškový referenční systém (EVRS).
Souřadnicové systémy kartografických zobrazení ETRS89 INSPIRE doporučuje (nikoliv stanovuje)
užívat takto:




ETRS89-LAEA pro prostorové celoevropské analýzy,
ETRS89-LCC pro konformní celoevropské mapování v měřítkách 1:500 000 a menších,
ETRS89-TMzn pro konformní celoevropské mapování v měřítkách větších než 1:500 000.

3.3. Souřadnicové referenční systémy stanovené v rámci NATO
Spojenecká publikace AGeoP-21(A)(1), jež je přejímána standardizační dohodou STANAG 2211
Ed. 7, stanovuje jako preferovaný souřadnicový referenční systém Světový geodetický systém 1984
(WGS84).
- Trojrozměrné souřadnicové systémy mohou používat:



trojrozměrné kartézské souřadnice (souřadnice X, Y, Z),
trojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka a elipsoidická výška)
s parametry elipsoidu WGS84.

- Dvourozměrné souřadnicové referenční systémy mohou používat:





dvourozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka) s parametry
elipsoidu WGS84,
rovinné souřadnice následujících souřadnicových systémů kartografických zobrazení WGS84:
o Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení (UTM),
o Stereografické zobrazení v pólové poloze (UPS),
o Lambertovo konformní kuželové zobrazení (LCC),
o Mercatorovo zobrazení,
hlásné systémy:
o Geographic Reference System (GEOREF),
o Military Grid Reference System (MGRS),
o Global Area Reference System (GARS).
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Složené souřadnicové referenční systémy mohou používat jeden z uvedených dvourozměrných
souřadnicových referenčních systémů a Bpv.

3.4. Transformace souřadnic
ČÚZK zpracovává a aktuálně vede transformační a převodní vztahy a jejich parametry mezi
vybranými souřadnicovými referenčními systémy a vztažnými geodetickými plochami. Tyto vztahy
jsou implementovány v INSPIRE službě4 transformace souřadnic publikované na Geoportálu ČÚZK
ve standardu WCTS. Služba provádí transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy:






S-JTSK,
ETRS89
včetně souřadnicových systémů ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC
a ETRS89-TMzn v poledníkových zónách 33 a 34 (ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34),
Bpv,
EVRS.

Přesnost transformace mezi ETRS89 a S-JTSK je dána střední souřadnicovou chybou mxy = 0,025 m
resp. střední polohovou chybou mp = 0,035 m. K transformaci se využívá resortem garantovaná
metoda zpřesněné globální transformace realizovaná pomocí matematických vzorců a převodních
tabulek zachycujících průběh lokálních deformací S-JTSK. Metodiku transformace a převodní tabulky
publikuje ČÚZK na webových stránkách.
Přesnost transformace mezi elipsoidickými výškami v systému ETRS89 a nadmořskými výškami
v systému Bpv je dána střední chybou mH = 0,03 m. K transformaci se využívá model kvazigeoidu
CR-2005, který publikuje ČÚZK na webových stránkách.

3.5. Souřadnicové referenční systémy užívané v geografických informačních
systémech v ČR
Zásady užívání geodetických referenčních systémů v ČR stanovuje výše uváděné nařízení vlády č.
430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na
území státu a zásadách jejich používání.
V geografických informačních systémech v ČR jsou geoinformace vedeny zejména v souřadnicovém
referenčním systému JTSK, případná výšková složka v souřadnicovém referenčním systému Bpv.
To platí pro informační systémy spravované resortem ČÚZK: IS územní identifikace (ISÚI), Registr
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
a Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®).
Obdobná situace je v ostatních resortech, které mají pro správu tematických informací vybudované
GIS např., Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, z resortu Ministerstva dopravy
Ředitelství silnic a dálnic ČR. S-JTSK je využíván i v geografických informačních systémech
jednotlivých krajů, měst a obcí.
Specifikum tvoří geografické informační systémy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)
a Ministerstva obrany České republiky (MO ČR), ve kterých se užívá zejména WGS84 v realizaci
G873, rovinný souřadnicový referenční systém UTM na elipsoidu WGS84 v realizaci G873
4
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(WGS84/UTM) a primárně Bpv pro výškovou složku, případně v resortu MO ČR výšky vztažené ke
světovému globálnímu gravitačnímu modelu EGM08 (Earth Gravity Model 2008).

4. Charakteristika geodetických referenčních systémů na území České
republiky
4.1. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
Zkratka:

S-JTSK

Charakteristiky systému:
1. Referenčním elipsoidem je Besselův elipsoid s parametry a = 6377397,15508 m, b =
6356078,96290 m, kde „a“ je délka hlavní poloosy a „b“ je délka vedlejší poloosy.
2. Dvojité Křovákovo konformní kuželové zobrazením v obecné poloze.
3. Rozměr, poloha a orientace Československé trigonometrické sítě na Besselově elipsoidu byly
odvozeny ze souboru 42 v Čechách ležících bodů identických s body Rakousko-Uherské
vojenské triangulace (1862-1898).
4. Referenční rámec S-JTSK tvoří soubor trigonometrických bodů, jejichž souřadnice byly
určeny vyrovnáním trigonometrických sítí.
Relativní přesnost souřadnic mezi sousedními trigonometrickými body je poměrně vysoká, základní
střední souřadnicová chyba je stanovena hodnotou 0,015 m, přičemž dosažená mezní odchylka nesmí
překročit 2,5 násobek této hodnoty. Vzhledem k tomu, že ale rozměr, poloha a orientace S-JTSK byly
určeny zprostředkovaně z výsledků měření z 19. století, je S-JTSK zatížen drobnými tzv. lokálními
deformacemi. Jejich průběh je na území ČR velmi plynulý a nepřekračuje deklarovanou přesnost
danou střední souřadnicovou chybou 0,015 m ve vztahu mezi dvěma sousedními trigonometrickými
body. Při provádění zpřesněné globální transformace z/do systému S-JTSK (viz kap. 3.3) jsou tyto
deformace postihnuty a vyřešeny formou převodních tabulek.
Označení souřadnic: Y, X
Kódy S-JTSK v registru EPSG:
 2065 – kód odpovídá definici S-JTSK
 5513 – kód odpovídá modifikaci S-JTSK: definován od nultého poledníku (Greenwiche)
 5221 – kód odpovídá modifikaci S-JTSK: pro území ČR platí souřadnice získané ze souřadnic
S-JTSK vztahy: X = –YS-JTSK, Y = –XS-JTSK
 5514 – kód odpovídá modifikaci S-JTSK: definován od nultého poledníku Greenwiche, pro
území ČR platí souřadnice získané ze souřadnic S-JTSK vztahy: X = –YS-JTSK, Y = –XS-JTSK.

4.2. Výškový systém Baltský – po vyrovnání
Zkratka:

Bpv

Charakteristiky systému:
1. Hodnota nadmořské výšky v systému je normální výškou podle M.S. Moloděnského, kterou
určuje vzdálenost bodu zemského povrchu měřená podél tížnice normálního tíhového pole
(viz bod 2) od vztažné plochy - kvazigeoidu.
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2. Potřebná hodnota normálního tíhového zrychlení, vyjádřená v jednotkách m.s-2, se určuje z
Helmertova vzorce γ = 9,78030.(1+0,005302.sin2ϕ – 0,000007.sin22ϕ), kde ϕ je zeměpisná
šířka uvažovaného bodu.
3. Potřebná hodnota skutečného tíhového zrychlení se přejímá z tíhového pole vyjádřeného
v gravimetrickém systému 1957.
4. Výchozím bodem normálních výšek systému je nula mořského vodočtu v Kronštadtu.
5. Přenos normálních výšek od nuly mořského vodočtu v Kronštadtu je proveden souborným
vyrovnáním nivelačních měření mezinárodních nivelačních sítí I. řádu.
6. Referenční rámec výškového systému Bpv na území ČR tvoří nivelační body České státní
nivelační sítě I. až III. řádu.
Relativní přesnost výšek v České státní nivelační síti je dána střední chybou mL nivelačního
převýšení mezi nivelačními body, která nepřekračuje hodnotu mL = m . √L (v mm), kde m je základní
střední kilometrová chyba nivelačního převýšení a L vzdálenost nivelačních bodů v kilometrech.
Mezní velikost základní střední kilometrové chyby nivelačního převýšení m je stanovena hodnotou (v
mm):
0,40 + 0,71/√nR pro I. řád, 0,45 + 0,80/√nR pro II. řád resp. 0,60 + 1,06/√nR pro III. řád, kde nR je počet
nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení.
Rozdíl nadmořských výšek systému Bpv a elipsoidických výšek systému ETRS89 (nad elipsoidem
GRS80) se na území ČR pohybuje od 42 m do 48 m. Při provádění zpřesněné globální transformace
mezi uvedenými systémy (viz kap. 3.4) jsou tyto rozdíly postihnuty a vyřešeny formou kvazigeoidu
CR-2005.
Označení nadmořských výšek: H
Kód systému Bpv v registru EPSG: 5705.

4.3. Evropský terestrický referenční systém
Evropský terestrický referenční systém v epoše 1989.0 a v Evropském terestrickém referenčním
rámci (ETRF) v realizaci 2000 (ETRF2000)
Zkratka — systém: ETRS89, realizace: ETRF2000
Charakteristiky systému:
1. Referenčním elipsoidem je elipsoid GRS80 s konstantami a = 6378137 m, f =
1:298,257222101, kde "a" je délka hlavní poloosy a "f" je zploštění.
2. Systém je určen technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí
programů mezinárodních zpracovatelských center.
3. Na území ČR je systém realizován souborem geocentrických souřadnic vybraných bodů
geodetických základů, jejichž souřadnice byly vztaženy k epoše 1989.0 a evropskému
terestrickému referenčnímu rámci v realizaci 2000 (ETRF2000).
Označení souřadnic: φ, λ, h (elipsoidická šířka, délka a výška; je povoleno též B, L, h,)
Přesnost souřadnic φ a λ bodů základního polohového bodového pole v ETRS89 je dána základní
střední souřadnicovou chybou v hodnotě 0,015 m. Dosažená mezní odchylka nesmí překročit 2,5
násobek této hodnoty. Přesnost elipsoidické výšky v ETRS89 určené metodou GNSS je
charakterizována u vybraných bodů České státní trigonometrické sítě střední chybou elipsoidické
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výšky 0,02 m, u ostatních bodů (určených metodou RTK) střední chybou elipsoidické výšky 0,05 m.
Dosažená mezní odchylka nesmí překročit 2,5 násobek uvedených hodnot.
Kódy ETRS89 v registru EPSG:




4937 – kód odpovídá definici ETRS89 vyjádřeného elipsoidickými souřadnicemi φ, λ, h
4258 – kód odpovídá dvourozměrné modifikaci ETRS89 bez elipsoidické výšky: vyjádřen
pouze elipsoidickými souřadnicemi φ, λ.
4936 – kód odpovídá vyjádření ETRS89 pomocí kartézských souřadnic X, Y, Z.

4.4. Souřadnicové systémy vzniklé kartografickým zobrazením ETRS89 do
roviny
ETRS89 v Lambertově azimutálním stejnoplochém souřadnicovém zobrazení5
Zkratka:

ETRS89-LAEA

Charakteristiky systému:
1. Elipsoid GRS80 se zobrazuje do roviny Lambertovým azimutálním stejnoplochým
zobrazením
2. Počátek zobrazení: φo = 52° , λo = 10°, osa Y je obrazem poledníku λo, osa X je na ni kolmá
3. Posun počátku rovinných souřadnic: Y = 3210 km, X = 4321 km
Označení souřadnic: Y (směr sever), X (směr východ)
Kód v registru EPSG: 3035.
ETRS89 v Lambertově konformním kuželovém zobrazení6
Zkratka:

ETRS89-LCC

Charakteristiky systému:
1.
2.
3.
4.

Elipsoid GRS80 se zobrazuje do roviny Lambertovým kuželovým konformním zobrazením
Počátek zobrazení: φo = 52°, λo = 10°, osa N je obrazem poledníku λo, osa E je na ni kolmá
Nezkreslené rovnoběžky: φ1 = 35°, φ2 = 65°,
Posun počátku rovinných souřadnic: N = 2800 km, E = 4000 km

Označení souřadnic: N (směr sever), E (směr východ)
Kód v registru EPSG: 3034.
ETRS89 v příčném Mercatorově zobrazení7
Zkratka:

ETRS89-TMzn,

kde zn je číslo poledníkového pásu (zóny): pro ČR ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34

5

Dle INSPIRE: ETRS89 Lambertův azimutální stejnoplochý souřadnicový referenční systém
Dle INSPIRE: ETRS89 Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém
7
Dle INSPIRE: ETRS89 příčný Mercatorův souřadnicový referenční systém
6
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Charakteristiky systému:
1. Elipsoid GRS80 se zobrazuje do roviny Mercatorovým příčným válcovým konformním
zobrazením poledníkových pásů (UTM zobrazením) v příslušném 6stupňovém poledníkovém
pásu
2. Počátek zobrazení: φo = 0°, λo = 15° (pro ETRS89-TM33) resp. λo = 21° (pro ETRS89-TM34),
osa N je obrazem poledníku λo, osa E je na ni kolmá
3. Měřítkový faktor: 0,9996
4. Posun rovinných souřadnic: E = 500 km
Označení souřadnic: N (směr sever), E (směr východ)
Kódy v registru EPSG:

3045 (pro ETRS89-TM33), 3046 (pro ETRS89-TM34).

4.5. Světový geodetický systém 1984
Zkratka — systém: WGS84, realizace: G873, epocha: 1999.4
Charakteristiky systému:
1. Referenčním elipsoidem je elipsoid světového geodetického systému 1984 s konstantami a =
6378137 m, f = 1:298,257223563, kde a je délka hlavní poloosy a f je zploštění.
2. Systém je určen technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí
programů mezinárodních zpracovatelských center.
3. Systém je realizován souborem souřadnic bodů, které jsou vztaženy ke světovému
geodetickému systému 1984 v realizaci G873.
Označení souřadnic: φ, λ, h (elipsoidická šířka, délka a výška; je povoleno též B, L, h)
Kódy WGS84 v registru EPSG:




4979 – kód odpovídá definici WGS84 vyjádřeného elipsoidickými souřadnicemi φ, λ, h
4326 – kód odpovídá 2D modifikaci WGS84 bez elipsoidické výšky: vyjádřen pouze
elipsoidickými souřadnicemi φ, λ.
4978 – kód odpovídá vyjádření WGS84 pomocí kartézských souřadnic X, Y, Z.

4.6. Souřadnicové systémy vzniklé kartografickým zobrazením WGS84 do
roviny
WGS84 - v příčném Mercartorově zobrazení
Zkratka:

WGS84-UTMzn,

kde zn je číslo poledníkového pásu (zóny): pro ČR WGS84-UTM33 a WGS84-UTM34
Charakteristiky systému:
1. Elipsoid WGS84 se zobrazuje do roviny Mercatorovým příčným válcovým konformním
zobrazením poledníkových pásů (UTM zobrazením) v příslušném 6stupňovém poledníkovém
pásu
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2. Počátek zobrazení: φo = 0°, λo = 15° (pro WGS84-UTM33) resp. λo = 21° (pro WGS84UTM34), osa N je obrazem poledníku λo, osa E je na ni kolmá
3. Měřítkový faktor: 0,9996
4. Posun rovinných souřadnic: E = 500 km
Označení souřadnic: N (směr sever), E (směr východ).
WGS84 – v Lambertově konformním kuželovém zobrazení
Zkratka:

WGS84-LCC,

Charakteristiky systému:
1.
2.
3.
4.

Elipsoid WGS84 se zobrazuje do roviny Lambertovým kuželovým konformním zobrazením
Počátek zobrazení: φo = 50°, λo = 15°, osa N je obrazem poledníku λ0, osa E je na ni kolmá
Nezkreslené rovnoběžky: φ1 = 49°10´, φ2 = 50°20´.
Posun počátku rovinných souřadnic: N = 0 km, E = 0 km

Označení souřadnic: N (směr sever), E (směr východ)

5. Souřadnicové referenční systémy užívané v okolních státech
Obdobná situace jako v ČR je také v okolních státech. Kromě mezinárodních souřadnicových
referenčních systémů (zejména těch stanovených legislativou INSPIRE) a jejich národních realizací
spravují příslušné státy vlastní souřadnicové referenční systémy na národní úrovni. Jsou to zejména:


Německo, Bavorsko (a též všechny spolkové země bývalé Německé spolkové republiky)

– polohový souřadnicový referenční systém: Deutsches Hauptdreiecksnetz (DHDN)
(referenční bod: Rauenberg, Potsdam; zobrazení: Besselův elipsoid se zobrazuje do roviny GaussKrügerovým zobrazením v příslušném 3-stupňovém poledníkovém pásu)
– výškový souřadnicový referenční systém: Deutsches Haupthöhennetz 1992 (DHHN92)
(nulová hladina Amsterdam; druh výšek: normální výšky).


Německo, Sasko

– polohový souřadnicový referenční systém: DE_RD/83 / GK_3
(referenční bod: Rauenberg, Potsdam; zobrazení: Besselův elipsoid se zobrazuje do roviny GaussKrügerovým zobrazením v příslušném 3-stupňovém poledníkovém pásu)
– výškový souřadnicový referenční systém: Deutsches Haupthöhennetz 1992 (DHHN92)
(nulová hladina Amsterdam; druh výšek: normální výšky).


Polsko

– polohový souřadnicový referenční systém: Układ współrzędnych 2000 (PL-2000)
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(referenční body sítě EUREF-POL; zobrazení: elipsoid GRS80 se zobrazuje do roviny GaussKrügerovým zobrazením v příslušném 3-stupňovém poledníkovém pásu), v platnosti jsou stále i
některé předchozí a lokální systémy (zejména se pro zeměměřické činnosti na státních hranicích ČRPolsko používá obdobně jako v ČR systém S-42/83)
– výškový souřadnicový referenční systém: Układ wysokości Kronsztad (PL-KRON86-NH)
(nulová hladina Kronštadt; druh výšek: normální výšky), v současné době probíhá přechod na PLEVRS2007-NH (polská realizace EVRS).


Rakousko

– polohový souřadnicový referenční systém: Militärgeographisches Institut (AT_MGI / AT_TM) resp.
Militärgeographisches Institut (AT_MGI / Austria GK)
(referenční bod: Hermannskogel; zobrazení: Besselův elipsoid se zobrazuje do roviny GaussKrügerovým zobrazením v příslušném 3-stupňovém poledníkovém pásu)
– výškový souřadnicový referenční systém: Gebrauchshöhen ADRIA (GHA)
(nulová hladina Terst; druh výšek: normální ortometrické výšky).


Slovensko

Situace je obdobná jako v ČR, tj. zejména
– polohový souřadnicový referenční systém: Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete
katastrálnej (S-JTSK), legislativně je navíc zaveden i systém s označením JTSK03, jedná se o novou
realizaci S-JTSK bez lokálních deformací
– výškový souřadnicový referenční systém: Baltský systém po vyrovnání.
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6. Doporučení
NaSaPO si klade za cíl integrovat stávající datové sady vedené ve stávajících geografických
informačních systémech a případně další, nově pořizované. S ohledem na to by jako optimální
prostorový souřadnicový systém pro třídy objektů (NaSaPO) měl být stanoven složený národní
souřadnicový referenční systém, který bude:
- pro horizontální složku používat souřadnicový referenční systém JTSK,
- pro vertikální složku používat souřadnicový referenční systém Bpv,
a to v kombinaci se schválenými transformačními službami, které budou poskytovat vzájemné
transformace mezi národními souřadnicovými referenčními systémy (S-JTSK a Bpv) a nadnárodními
souřadnicovými referenčními systémy (ETRS89 a případně WGS84). K tomu účelu předpokládá
Český úřad zeměměřický a katastrální poskytovat institucím veřejné správy zdarma softwarový
transformační modul zajišťující transformace souřadnic mezi S-JTSK + Bpv a ETRS89, případně
pokud bude MO ČR souhlasit pak i transformace mezi S-JTSK + Bpv a WGS 84 a zpět.
Při současném rozvoji automatizace a existenci přesných transformačních vztahů mezi ETRS89
a JTSK+Bpv nepřinese stanovení uvedeného jednotného prostorového referenčního systému žádné
problémy správcům dat ani uživatelům. Klíčovým argumentem pro výběr uvedeného systému je
kontinuita zeměměřických, stavebních a dalších dokumentací a bezproblémové sdílení dat mezi
informačními systémy veřejné správy (viz kap. 3.5). Změna by negativně ovlivnila praxi v mnoha
technických oborech a vlastní realizace přechodu by vyvolala náklady velmi obtížně odůvodnitelné.
Naopak vysoká kvalita českých geodetických základů nabádá k potřebě udržení a rozvoji českých
geodetických základů a zajištění kvalitních transformačních vztahů a vazeb na rozvíjející se globální
geodetické referenční rámce. Závazné geodetické referenční systémy a závazná státní mapová díla na
území státu včetně zásad jejich užívání stanovuje nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení
geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách
jejich používání. Nařízení umožňuje využití jak národních, tak mezinárodních souřadnicových
referenčních systémů a v zásadě pokrývá veškeré požadavky současných agend veřejné správy včetně
koaličního obraného plánování.
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu v současné době nejsou známy přesně principy
výstavby a provozu NaSaPO, respektive zda bude či nebude „fyzicky“ existovat centrální databáze
NaSaPO, či zda bude NaSaPO budována jako distribuovaná datová sada, kde jednotliví primární
správci spravují vybranou část dat NaSaPO ve své odborné působnosti a tato data zpřístupňují
ostatním orgánům veřejné správy inteligentními webovými službami.
Pokud bude NaSaPO centralizovaná, pak se doporučuje pro vnitřní správu dat NaSaPO využívat pro
horizontální složku souřadnicový referenční systém JTSK a pro vertikální složku souřadnicový
referenční systém Bpv. Pro vzájemné předávání dat aplikovat rozhraní s využitím těchto uvedených
referenčních systémů. Pro publikování dat vně systému NaSaPO pak zajistit výstupy v minimálně
třech referenčních systémech, tj. JTSK + Bpv, ETRS89 a WGS84 realizace G873.
Pokud bude NaSaPO distribuovanou databází, pak se doporučuje zajistit výstupy dat v S-JTSK + Bpv,
ETRS89 a WGS84 realizace G873 v každém dílčím informačním systému. Pokud bude stanoven
jednotný souřadnicový referenční systém pro vzájemnou komunikaci dílčích informačních systémů
NaSaPO, pak se doporučuje pro tento účel stanovit souřadnicový referenční systém JTSK + Bpv.
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Český úřad zeměměřický a katastrální v rámci koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020
předpokládá do konce roku 2017 zpřesnit globální transformace mezi souřadnicovými referenčními
systémy S-JTSK a ETRS89 a potažmo i WGS84 v realizaci G873. Současně pracuje na zpřesnění
transformačních vztahů mezi výškovými referenčními systémy Bpv a EVRS.
Český úřad zeměměřický a katastrální zvažuje možnost v roce 2018 novelizovat nařízení vlády
č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání s cílem doplnit do § 2, kterým se stanoví geodetické
referenční systémy, i polohové (kartografické) souřadnicové referenční systémy ETRS89-LAEA,
ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34 a dále stanovit zásady jejich používání.
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7. Seznam zkratek
Bpv
ČR
ČÚZK
EGM08
EPSG
ETRF2000
ETRS89
ETRS89-LAEA
ETRS89-LCC
ETRS89-TMzn
ETRS89-TM33
ETRS89-TM34
EVRS
GARS
GEOREF
GIS
GNSS
GRS80
INSPIRE
IS
ISKN
ISÚI
LCC
MGRS
MO ČR
NaSaPO
RTK
RÚIAN
S-JTSK
UPS
UTM
WCTS
WGS84
WGS84-LCC
WGS84-UTMzn
ZABAGED®

Výškový systém baltský - po vyrovnání
Česká republika
Český úřad zeměměřický a katastrální
Earth Gravity Model 2008
Mezinárodní registr souřadnicových referenčních systémů
Evropský terestrický referenční rámec v realizaci 2000
Evropský terestrický referenční systém, epocha 1989.0
ETRS89 zobrazený do roviny pomocí Lambertova azimutálního stejnoplochého
zobrazení
ETRS89 zobrazený do roviny pomocí Lambertova konformního kuželového
zobrazení
ETRS89 zobrazený do roviny pomocí příčného Mercatorova zobrazení
ETRS89 zobrazený do roviny pomocí příčného Mercatorova zobrazení,
poledníková zóna 33
ETRS89 zobrazený do roviny pomocí příčného Mercatorova zobrazení,
poledníková zóna 34
Evropský výškový referenční systém
Global Area Reference System
Geographic Reference System
geografický informační systém
globální navigační družicové systémy
Geodetický referenční systém 1980
Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství
Informační systém
Informační systém katastru nemovitostí
Informační systém územní identifikace
Lambertovo konformní kuželové zobrazení
Military Grid Reference System
Ministerstvo obrany České republiky
Národní sada prostorových objektů
Real Time Kinematic - měření pomocí GNSS v reálném čase
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální
Stereografické zobrazení v pólové poloze
Mercatorovo příčné válcové konformní zobrazení
webová služba transformace souřadnic
Světový geodetický systém 1984
WGS84 Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém
WGS84 příčný Mercatorův souřadnicový referenční systém
Základní báze geografických dat České republiky
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