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Novela Zákona č. 200/94 Sb., o zeměměřictví …

s platností od 1. 7. 2023  dle Zákona č. 47/2020 Sb. ...
§ 4b

Digitální technická mapa kraje

(1) Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v 

přenesené působnosti.

(2) Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, 

přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí …

...

(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje o

a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury … 

b) umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních 

objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové 

uspořádání území.

... § 4c

Digitální technická mapa obce

(1) Digitální technická mapa může být vedena rovněž pro území obce  …

... § 4d

Digitální mapa veřejné správy

(1) Digitální mapa veřejné správy je tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických 

map krajů.

...



Legislativa ČR – Nařízení Vlády 430/2006 Sb.

430/2006 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 16. srpna 2006 

o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu 

a zásadách jejich používání 

§ 2 

Geodetické referenční systémy 

(1) Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu (dále "závazné geodetické systémy") jsou 

a) Světový geodetický systém 1984 (WGS84), 

b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS), 

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 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). 

Vodočet Kronštadt



Výškové geodetické základy ČR

Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv)

referenční rámec na území ČR: Česká státní nivelační síť (ČSNS)

cca. 83 tisíc nivelačních bodů

ČSNS doplňuje: 

Česká podrobná nivelační síť - cca. 36 tis. bodů (IV. řády, plošné nivelační sítě)



Údržba České státní nivelační sítě

Kompletní měřická obnova ČSNS (včetně údržby) ve 2 etapách , dokončena 2006

- rozdíly výšek mezi etapami +- 3 cm

od r. 2007:

- pouze dynamická údržba konkrétních pořadů (dle došlých hlášení závad)

- periodická zaměření Zvláštních nivelačních sítí (ZNS): 
Kladno, Most, Ostrava, Sokolov

- nivelační zaměření spojnic Základní geodynamické sítě (ZGS)



Základní geodynamická síť

periodická měření: nivelace, GNSS, gravimetricky

nivelační zaměření: etapa 2007 – 2021

výsledky měření předávány 
do evropského centra EVRS (Evropský výškový referenční systém) …



Legislativa EU – „INSPIRE“

SMĚRNICE 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

2007/2/ES 

ze dne 14. března 2007 

o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (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 směrnice 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 příloze i Směrnice 2007/2/ES 

 

1. Souřadnicové referenční systémy 

 



Legislativa EU – „INSPIRE“

Příloha II 
Požadavky na témata prostorových dat uvedená v příloze i Směrnice 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 Lambertův azimutální stejnoplochý souřadnicový referenční systém.
- Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém.
- Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a příčný Mercatorův souřadnicový referenční 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 referenční systém (EVRS) k vyjádření fyzikálních 
výšek v jeho zeměpisném rozsahu. 



Podpora Evropského výškového referenčního systému

- měření z ČR 2007-2018 součástí nové celoevropské realizace EVRF2019

- ZNB LIŠOV nově jedním z 12 ZNB celoevropské nivelační sítě UELN



Geodetické údaje na Internetu



Grafické vyhledávání – aplikace Geoprohlížeč

http://geoportal.cuzk.cz



Grafické vyhledávání – aplikace Geoprohlížeč



Aplikace Databází bodových polí

 Geoportál ČÚZK - nová mobilní verze aplikace Geoprohlížeč

http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk 



Prohlížecí služba WMS – Bodová pole



Prohlížecí služba WMS – Bodová pole

WMS : webová mapová služba
(web map services)

poskytována
dle standardu OGC

(Open Geospatial Consortium)



Prohlížecí služba WMS – Bodová pole



Stahovací služba WMS – Bodová pole

zdarma registrovaným uživatelům



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



Měření GNSS -> transformace z ETRS89 (GRS80) do Bpv

Transformace výšek Bpv  ETRS89 (elipsoidické výšky)
Bpv  WGS84 (elipsoidické výšky)

převodní plocha: podrobný kvazigeoid QGZÚ

zhuštění gravimetrického mapování: cca. 800 bodů ročně



Transformační služba Geoportálu ČÚZK

nově 
podpora 
WGS 84



Transformační program / výpočetní modul

transformační 
program

ETJTZU 2019
- distribuce 2020

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



děkuji za pozornost

jan.reznicek@cuzk.cz


