
Petr Souček

Český úřad zeměměřický a katastrální

25. medzinárodné poľsko - česko - slovenské geodetické dni
6. - 8.6.2019, hotel TATRA**** Bratislava



2

 Na základě zpracování signálů vysílaných 
družicemi Globálního navigačního družicového 
systému (Global Navigation Satellite System -
GNSS) je možné určovat prostorovou polohu 
fázového centra antény přijímače těchto signálů. 
GNSS má celosvětovou působnost a jeho využití 
pro zeměměřické činnosti pro účely katastru 
nemovitostí je upraveno vyhl. č. 31/1995 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se provádí 
zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Jedná se zejména o § 1, § 12a a bod 9 
přílohy citované vyhlášky

 Zdroj: https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-
CR/GNSS/GNSS-informace-pro-zememerice.aspx

https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru.aspx
https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/GNSS-informace-pro-zememerice.aspx
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Kompatibilita CZEPOS s Galileo a BeiDou

Zdroj: Ing. Jan Řezníček, Ph.D., Zeměměřický úřad
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Kompatibilita CZEPOS s Galileo a BeiDou

2004

2011-12

2017-19

GPS NAVSTAR

GLONASS

Galileo
BeiDou

• 2017 upgrade software a zahájení příjmu 
Galileo a BeiDou na 23 (interních) stanicích 
CZEPOS

• 2018/01 služba korekce se signály Galileo a 
BeiDou z nejbližší stanice



5

Výměna přijímačů 2018/19

Leica GRX 1200+ GNSS

• z roku 2004

• upgrade základních desek 2012

• podpora Leica ukončena 2017

GPS+GLO+GAL+BEI kompatibilní,
- ne všechny frekvence
- nekompatibilní se software Trimble v APOS/ASG-EUPOS/SKPOS

Leica GR30

• 2018 – výměna prvních 8 stanic
• 2019 – dokončena výměna zbývajících 

15 interních stanic



Transformace souřadnic S-JTSK ↔ ETRS89

vypočtené z cca. 4000 TB

Tabulky 2017-10: průběh deformací S-JTSK
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Transformace souřadnic – další výhled

transformační 
program

ETJTZU 2018

výpočetní 
modul

záměr: doplnění WGS84
(spolupráce s VGHMÚř)



Státní hranice -> určení metodou GNSS



Státní hranice -> určení metodou GNSS



Státní hranice -> určení metodou GNSS



Státní hranice -> určení metodou GNSS
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 Poskytujeme služby a data v systémech pro 
GNSS (ETRS-89, WGS-84, atd.)

 Poskytujeme: 

◦ prohlížecí služby (WMS),

◦ stahovací služby  (WFS, ATOM),

◦ předpřipravená data ve formátu GML,

◦ transformační službu WCTS (Web Coordinate

Transformation Service),

◦ atd.  
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 URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-
wms.asp

 Poskytuje katastrální parcely

 Splňuje standard OGC WMS 1.3.0 (1.1.1)

 mj. v souřadnicových systémech ETRS-89

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-cp-wms.asp
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 URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-
wms.asp

 Poskytuje polygony budov a další informace o 
budovách

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-bu-wms.asp
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 URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-
wms.asp

 Poskytuje adresy z RÚIAN

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-ad-wms.asp
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 URL: http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-
wms.asp

 Poskytuje územní jednotky z RÚIAN

http://services.cuzk.cz/wms/inspire-au-wms.asp


21

 URL: http://services.cuzk.cz/wms/elf-
cadastre-wms.asp

 Poskytujeme kompozici služeb CP, AD, AU

 Vyrobena v rámci projektu ELF

http://services.cuzk.cz/wms/elf-cadastre-wms.asp
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 Téma:
◦ CP (parcely a katastrální území) 

http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp

◦ AD (adresy) http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-
wfs.asp

◦ AU (administrativní jednotky) 
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp

◦ BU (budovy) http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-
wfs.asp

 Poskytuje vektorová data (oproti rastrovým 
obrázkům u WMS)

 Formát: GML 3.2.1

http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-cp-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-ad-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-au-wfs.asp
http://services.cuzk.cz/wfs/inspire-bu-wfs.asp
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 Data pro témata:
◦ KATASTRÁLNÍ PARCELY (CP)

◦ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY (AU)

◦ ADRESY (AD)

◦ BUDOVY (BU)

 URL: 
◦ CP - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/, 

◦ AU - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/,

◦ AD - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/, 

◦ BU - http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/.  

http://services.cuzk.cz/gml/inspire/cp/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/au/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/ad/
http://services.cuzk.cz/gml/inspire/bu/
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Děkuji za pozornost

Petr Souček, petr.soucek@cuzk.cz

Hřib borový / Hríb sosnový / Borowik sosnowy / Boletus pinophilus

mailto:petr.soucek@cuzk.cz

