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Definice

• matematická pravidla (rovnice)

jednoznačné přidružení souřadnic k prostorovým informacím na Zemi

• parametry (konstanty)

poloha počátku, měřítko a orientace na Zemi



• Projekční (2-rozměrné) – definované v rovině kartografického zobrazení 

(Y,X / N,E)

• Složené (3-rozměrné) – projekční doplněné výškou

Kategorizace



Standardizace – registr EPSG

jednoznačné ID / definice / označení a pořadí souřadnicových os



Legislativa ČR – Nařízení Vlády 430/2006 Sb.

430/2006 Sb.  

NAŘÍZENÍ VLÁDY  

ze dne 16. srpna 2006  

o stanovení geodetických referen čních systém ů a státních mapových d ě l závazných na území státu  

a zásadách jejich používání  

 

§ 2  
Geodetické referen ční systémy  

 
 (1) Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu (dále "závazné geodetické systémy") jsou  
  
a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84) ,  

b) Evropský terestrický referen ční systém (ETRS) ,  

c) Sou řadnicový systém Jednotné trigonometrické sít ě katastrální (S-JTSK) ,  

d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský,  

e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský,  

f) Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv) ,  

g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95),  

h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) .  



Legislativa EU – „INSPIRE“

SMĚRNICE 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

2007/2/ES 

ze dne 14. března 2007 

o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evr opském spole čenství (INSPIRE)   

 
Příloha I 

Témata prostorových dat podle čl. 6 písm. a), čl. 8 odst. 1 a čl. 9 písm. a) 
 
 
 1. Souřadnicové referenční systémy 
 
Systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy prostorovým informacím pomocí souboru souřadnic (x, y, z) nebo 
zeměpisné šířky, zeměpisné délky a výšky, vycházející z údajů polohových a výškových geodetických systémů. 
 
 

NAŘÍZENÍ 

 KOMISE (EU)  

č. 1089/2010  

ze dne 23. listopadu 2010,  

kterým se provádí sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud  jde o interoperabilitu sad prostorových 

dat a služeb prostorových dat  

 

Příloha II  

Požadavky na témata prostorových dat uvedená v p říloze i Sm ěrnice 2007/2/ES 

 

1. Souřadnicové referenční systémy 

 



Legislativa EU – „INSPIRE“
 Příloha II  

Požadavky na témata prostorových dat uvedená v p říloze i Sm ěrnice 2007/2/ES 

 

Sady prostorových dat se zpřístupní s použitím nejméně jednoho ze souřadnicových referenčních systémů uvedených v 

oddílech 1.3.1., 1.3.2. a 1.3.3., …  

 

1.3.1. Trojrozměrné souřadnicové referenční systémy 

… 

1.3.2. Dvojrozměrné souřadnicové referenční systémy 

- Dvojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka a délka), které vycházejí z data uvedeného v oddíle 1.2 a používají 

parametry elipsoidu GRS80. 

- Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a Lambert ův azimutální stejnoplochý sou řadnicový referen ční systém . 

- Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a Lambert ův konformní kuželový sou řadnicový referen ční systém . 

- Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a příčný Mercator ův sou řadnicový referen ční systém .  

 

1.3.3. Složené souřadnicové referenční systémy 

 

1. Pro horizontální složku složeného souřadnicového referenčního systému se používá jeden ze souřadnicových referenčních 

systémů uvedených v oddíle 1.3.2. 

 

2. Pro vertikální složku se používá jeden z těchto souřadnicových referenčních systémů: 

 

- Pro vertikální složku na zemi se používá Evropský vertikální referen ční systém (EVRS)  k vyjádření fyzikálních výšek v jeho 

zeměpisném rozsahu.  

 



Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)

projekční: definován v rovině Křovákova zobrazení

S-JTSK / Krovak East North

102067 102066alternativní kódy ESRI:

EPSG
kódy

2017 ukončení podpory ESRI kódů na Geoportálu ČÚZK



Evropský terestrický referenční systém (ETRS89)

Greenwich

φ

λ

h

EPSG:4258 geografická projekce (geographic 2D) 

elipsoid GRS80



Evropský terestrický referenční systém (ETRS89)

ETRS89-LAEA

ETRS89-LCC

EPSG Identifikátor
INSPIRE

Souřadnicové systémy kartografických zobrazení ETRS89 /
užití

3035 ETRS89-LAEA
ETRS89 - Lambertův azimutální stejnoplochý souřadnicový referenční systém

prostorové analýzy

3034 ETRS89-LCC
ETRS89 - Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém

mapování 1:500 000 a menší měřítka

↓ ETRS89-Tmzn
ETRS89 - příčný Mercatorův souřadnicový referenční systém

mapování ve větších měřítkách, než 1:500 000

3045 ETRS89-Tm33
TMzn v poledníkové zóně 33 (střední poledník 15°)

-,,-

3046 ETRS89-Tm34
TMzn v poledníkové zóně 34 (střední poledník 21°)

-,,-



Světový geodetický systém 1984 (WGS84)

Greenwich

φ

λ

h
elipsoid WGS84

WGS84 EPSG:4326 geografická projekce (geographic 2D) 



Světový geodetický systém 1984 (WGS84)

EPSG Identifikátor
EPSG

Souřadnicové systémy kartografických zobrazení ETRS89 /
užití

↓
WGS 84 / UTM 

zone … použito Mercatorovo válcové konformní zobrazení (UTM zobrazení)

32633
WGS 84 / UTM 

zone 33N
���� v poledníkové zóně 33 (střední poledník 15°)

32633 WGS 84 / UTM 
zone 34N

���� v poledníkové zóně 34 (střední poledník 21°)

3857 WGS 84 / 
Pseudo-Mercator použito zobrazení Pseudo-Mercator (Web Mercator)

WGS84 / UTM zone

900913
alternativní kód

Web Mercator



Souřadnicový systém 1942 (S-42/83)

EPSG Identifikátor
EPSG

Souřadnicové systémy kartografických zobrazení ETRS89 /
užití

↓
Pulkovo 1942(83) 

/ Gauss-Kruger
zone …

použito Gauss-Krügerovo válcové konformní zobrazení

3835
Pulkovo 1942(83) 

/ Gauss-Kruger
zone 3

���� v poledníkové zóně 3 (střední poledník 15°)

3836
Pulkovo 1942(83) 

/ Gauss-Kruger
zone 4

���� v poledníkové zóně 4 (střední poledník 21°)

Pulkovo 1942(83) / Gauss-Kruger zone



Transformace souřadnic S-JTSK ↔ ETRS89

φ

λ

h

Systém Jednotné trigonometrické
sítě katastrální

(S-JTSK)

Evropský terestrický
referenční systém 1989 

(ETRS89)

1. 3D Helmertova transformace

2. rovnice Křovákova zobrazení

3. interpolace v transformačních tabulkách lokálních deformací



Transformace souřadnic S-JTSK ↔ ETRS89

vypočtené z cca. 4000 TB

Tabulky 2017-10: průběh deformací S-JTSK



Transformace souřadnic S-JTSK ↔ ETRS89

vypočtené z cca. 4000 TB

Tabulky 2017-10: průběh deformací S-JTSK

přesnost transformace

mp = 3,6 cm



Výškové systémy a jejich transformace

Vodočet Kronštadt

Výškový systém baltský – po vyrovnání
EPSG kód: 5705 Baltic Height

Evropský vertikální 
referenční systém
EPSG kód: 5621 EVRF2007 Height

převodní plocha



Výškové systémy a jejich transformace

Transformace výšek Bpv ↔↔↔↔ EVRS

zhuštění národní realizace EVRS: 2018 cca 202 km nivelace

VPN pro EVRS : Moravské Budějovice – Dukovany – Mikulov - Brno



Správa referenčních systémů a referenčních rámců

Transformace výšek Bpv ↔↔↔↔ ETRS89 (elipsoidické výšky)

transformační plocha: podrobný kvazigeoid QGZÚ

zhuštění gravimetrického mapování: cca. 800 bodů ročně



Transformační služba Geoportálu ČÚZK

transformační 
program

ETJTZU 2018

výpočetní 
modul



Transformační program a knihovna ETJTZÚ

transformační 
program

ETJTZU 2018

výpočetní modul ETJTZU – knihovna (DLL) , OS Windows / Linux



Transformační služba Geoportálu ČÚZK

výpočetní modul ETJTZU – knihovna (DLL) , OS Windows / Linux



Správa referenčních systémů a referenčních rámců

Analýza pro GeoInfoStrategii (NaSaPo) - 2016 



Děkuji za pozornost


