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Agenda

� Záväzné geodetické referenčné systémy na Slovensku

� Realizácia záväzných geodetických referenčných 
systémov prostredníctvom štátnych geodetických sietisystémov prostredníctvom štátnych geodetických sieti

� Poskytovanie údajov o bodoch geodetických sieti

� Poskytovanie služieb
� SKPOS®

� Transformačná služba



Záväzné geodetické referenčné systémy
na Slovensku

� Záväzné geodetické 
referenčné systémy sú na 
Slovensku stanovené 
zákonom NR SR č.215/1995 
Z.z. v znení neskorších Z.z. v znení neskorších 
predpisov

� podrobnejšie ich definuje 
vyhláška ÚGKK SR 
č.300/2009 v znení 
neskorších predpisov



Záväzné geodetické referenčné systémy
na Slovensku

� Záväznými geodetickými referenčnými systémami sú 
na Slovensku:
� Európsky terestrický referenčný systém - ETRS89

� Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej –� Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej –
S-JTSK (národný polohový súradnicový systém)

� Baltský výškový systém po vyrovnaní - Bpv(národný 
vertikálny súradnicový systém)

� Európsky vertikálny referenčný systém - EVRS

� Gravimetrický súradnicový systém - S-Gr



� Realizácia referenčného systému = budovanie referenčného rámca = 
praktické určenie parametrov fyzickým bodom stabilizovaným na zemskom 
povrchu pre konkrétny okamih v zmysle definície referenčného systému

� Realizáciu geodetických systémov na Slovensku zabezpečuje Geodetický a 
kartografický ústav Bratislava – Odbor Geodetických základov
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Realizácia záväzných geodetických 
referenčných systémov -ETRS89

� ETRS89 je na Slovensku fyzicky reprezentovaný 
bodmi Štátnej priestorovej siete (ŠPS) -National 
spatial network

� Štátna priestorová sieť (ŠPS)
� Aktívna časť (permanentné stanice SKPOS®) – Trieda Počet 
� Aktívna časť (permanentné stanice SKPOS®) –

Trieda A
� Pasívna časť (klasické bodové pole)

� Trieda B – geodynamické body (Hz 5-6mm, V 12-
15mm)

� Trieda C – referenčné geodetické body (Hz 1-2cm, 
V 4cm)

� Trieda D – ostatné body s ETRS89 súradnicami 
(Hz 3cm, V 5.5cm)

� Referenčný rámec ŠPS je SKTRF2009 = 
ETRF2000 epocha 2008.5

bodov

A 33

B 71

C 1 650

D 2 900



Štátna priestorová sieť (ETRS89)
Trieda A – permanentné stanice SKPOS®

� 33 slovenských permanentných staníc (14 individuálne kalibrovaných antén)
� všetky prijímače a antény značky TRIMBLE

� všetky stanice observujú GPS+GLONASS (niektoré aj Galileo)

� 17 zahraničných permanentných staníc (APOS, gnssnet.hu, CZEPOS, ASG-
EUPOS, ZAKPOS)



Štátna priestorová sieť (ETRS89)
Trieda B - geodynamické body

� Špecializovaná množina bodov s geodynamickou stabilizáciou (pilier, skala, atď.)

� body siete SGRN (Slovenská geodynamická referenčná sieť)

� body siete LGS Tatry

� Opakované kampaňové meranie (min 72 hodín)

� Súradnice spracované Bernským softvérom

� ETRF2000 epocha 2008.5� ETRF2000 epocha 2008.5

� Hz ≈ 5-6 mm, V ≈ 12-15mm
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Štátna priestorová sieť (ETRS89)
Trieda C

� Množina bodov s pevnou stabilizáciou (obetónovaný opracovaný kameň)

� Rozloženie bodov rovnomerne po celom území SR

� 2 nezávislé statické observácie (2 x 6 hodín)

� ETRF2000 epocha 2008.5

� Presnoť ETRS89 súradnic: Hz ≈ 1-2cm, V ≈ 4cm



Štátna priestorová sieť (ETRS89)
Trieda D

� Množina bodov s „klasickou“ stabilizáciou (kameň s opracovanou hlavou)

� Rozloženie bodov rovnomerne po celom území SR

� minimálne 2 nezávislé observácie (statické meranie 2 hodiny, RTK meranie 3 min...)

� ETRF2000 epocha 2008.5

� Presnoť ETRS89 súradnic: Hz ≈ 3cm, V ≈ 5cm



Realizácia záväzných geodetických referenčných 
systémov –S-JTSK

� S-JTSK je na Slovensku fyzicky reprezentovaný 
bodmi:

� Štátnej trigonometrickej siete (ŠTS) -National 
trigonometric network– realizácia JTSK

� Štátnej trigonometrickej siete (ŠPS) - National � Štátnej trigonometrickej siete (ŠPS) - National 
spatial network– realizácia JTSK03

� S-JTSK je definovaný:
� elipsoid Bessel 1841 (nultý poludník Ferro)

� Křovákova projekcia

x

y

z

Bessel 1841 (S-JTSK)



Štátna trigonometrická sieť
S-JTSK

� Body pôvodnej trigonometrickej siete ČSTS z 
územia Slovenska (1-5 rád)

� Kamene s opracovanou hlavou s krížikom a jednou, 
alebo dvoma podzemnými značkami, prípadne 
piliere, alebo iné stabilizácie

� Polohové súradnice sú v realizácii JTSK



Realizácia JTSK03
� Presné observácie GNSS na bodoch 

Štátnej priestorovej sieti (ETRS89 –
ETRF2000)

S-JTSK realizácie = rámce

Pôvodná realizácia
� Presné uhlové merania v 

trigonometrickej sieti
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Vzťah medzi ETRS89 (ETRF2000) a S-JTSK (JTSK03)
7-parametrická Helmertová transformácia (2 smery)

ETRS89 (ETRF2000)

↓

S-JTSK (JTSK03)

Translácia v smere osi X: -485,014055m
Translácia vsmere osi Y: -169,473618m

S-JTSK (JTSK03)

↓

ETRS89 (ETRF2000)

Translácia v smere osi X: 485,021 m
Translácia vsmere osi Y: 169,465 mTranslácia vsmere osi Y: -169,473618m

Translácia v smere osi Z: -483,842943m
Rotácia osi X: 7,78625453“
Rotácia osi Y: 4,39770887“
Rotácia osi Z: 4,10248899“
Parameter zmeny mierky: 0,000000ppm

Translácia vsmere osi Y: 169,465 m
Translácia v smere osi Z: 483,839 m
Rotácia osi X: -7,786342“
Rotácia osi Y: -4,397554“
Rotácia osi Z: -4,102655“
Parameter zmeny mierky: 0,000000ppm
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Vzťah medzi S-JTSK (JTSK03) a S-JTSK 
(JTSK)

S-JTSK S-JTSK 

lokálne skreslenia 
do 1.3 m

S-JTSK

(JTSK)

S-JTSK 
(JTSK03)

2 x Globálne transformačné parametre

3 rotácie, 3 translácie, mierka

Smer ETRS89 – S-JTSK(JTSK03)

Smer S-JTSK (JTSK03) – ETRS89

ETRS89
Prevodová interpolačná tabuľka



Realizácia záväzných geodetických referenčných 
systémov –Bpv

� Bpv – Baltský výškový systém po vyrovnaní

� fyzicky reprezentovaný bodmi Štátnej nivelačnej 
siete (ŠNS) -National levelling network

Bpv definícia:� Bpv definícia:
� systém normálnych výškoy

� východzí bod – nula stupnice v Kronštadte

� Bpv realizácia:
� súbor výšok z medzinárodného vyrovnania



� Vybrané body pôvodnej Československej jednotnej nivelačnej siete 
(ČSJNS) z územia Slovenska (1-3 rád)

� 1. rád – nivelačné ťahy o dĺžke cca 3300 km

� 2. rád – nivelačné ťahy o dĺžke cca 5650 km

Štátna nivelačná sieť
Bpv



Štátna nivelačná sieť
Práce na novej realizácii Bpvyy

� Cieľ 2015-2016:výpočet novej realizácie Bpvyy a EVRFyy z nových meraní 
vykonaných v rokoch 1987-2015

� Postup:
� Prevyrovanie nivelačných meraní 1.rádu ŠNS

Uplatnenie úplných Bouguerové anomálie - softvér CBA2G_SK� Uplatnenie úplných Bouguerové anomálie - softvér CBA2G_SK

� Využitie dodatkov a kontrolných meraní

� Vyrovnanie ŠNS 2.rádov v rámci polygónov 1.rádu

� Odhad výšok

� Klasické vyrovnanie prevýšení + redukcia z tiažového zrýchlenia

� Vyrovnanie geopotenciálnych kót

� Softvér

� NIVE_VNS

� MATLAB



Realizácia záväzných geodetických referenčných 
systémov –EVRS

� EVRS – Euríopsky vertikálny referenčný systém

� fyzicky reprezentovaný vybranými bodmi Štátnej 
nivelačnej siete (ŠNS) -National levelling network

W = W (NAP)� W0 = W0E (NAP)
� Cp = ∆Wp = W0-Wp

� Aktuálna realizácia EVRF2007:
� súbor výšok z medzinárodného vyrovnania



Kvázigeoid DVRM

Digitálny model kvázigeoidu na prevod elipsoidickej výšky 
ETRS89 (rámec ETRF2000) na normálnu výšku Bpv

cca 680 identických bodov s výškou Bpv a ETRS89-h

1σ = 0,034m



Kvázigeoid DMQSK2014-E

Digitálny model kvázigeoidu na prevod elipsoidickej výšky 
ETRS89 (rámec ETRF2000) na normálnu výšku EVRS 
(realizácia EVRF2007)

cca 166 identických bodov s výškou Bpv a EVRF2007

1σ = 0,023m



Realizácia záväzných geodetických referenčných 
systémov –S-Gr

� S-Gr – Gravimetrický referenčný systém

� fyzicky reprezentovaný bodmi Štátnej 
gravimetrickej siete (ŠGS) -National gravimetric 
network

� S-Gr:
� Geometrické parametre - poloha

� Fyzikálne parametre - vyrovnaná hodnota tiažového zrýchlenia

� Realizácia S-Gr95:
� vyrovnanie vykonané v roku 1995 na GKÚ



Štátna gravimetrická sieť - ŠGS

� 0.rád
� 15 bodov

� absolútne merania

� 1.rád
� 30 bodov (UEGN)

� 2.rád
� 246 bodov

� 3.rád
� cez 1700 bodov



Hlavná úloha Odboru geodetických základov 
GKÚ

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Odbor geodetických základov

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Odbor geodetických základov

Zabezpečenie referenčného podkladu umožňujúceho
korektnú prácu v záväzných geodetických systémoch

Referenčný podklad
� body špecializovaných sieti (Štátna priestorová, nivelačná, gravimetrická a 

trigonometrická sieť)

� služby umožňujúce v záväzných súradnicových systémoch korektne pracovať 
(SKPOS®) a údaje medzi nimi korektne transformovať (transformačná služba)



� Poskytovanie údajov o bodoch geodetických � Poskytovanie údajov o bodoch geodetických 
základov



� Nový geoportál ÚGKK
� Spustený v roku: 2013

� OGC štandardy a ISO: áno

� Prezeranie údajov o GZ
� Geoportál

� Mapové služby

Poskytovanie údajov o bodoch GZ
prostredníctvom geoportálu

� Mapové služby

� Nákup GÚ:
� mailom,

� obchodným modulom



Geoportál ÚGKK
Záložka referenčné geodetické body

� www.geoportal.sk



Geoportál ÚGKK
Záložka referenčné geodetické body

� www.geoportal.sk
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Geoportál ÚGKK
Záložka referenčné geodetické body

� www.geoportal.sk



Geoportál ÚGKK
WMS služba – body geodetických základov

� www.geoportal.sk



Geoportál ÚGKK
WMS služba – body geodetických základov

� www.geoportal.sk

https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_referencny_geodeticky_bod_wms_featureinfo/service.svc/get



Geoportál ÚGKK
WMS body geodetických základov – nad ortofotom

� www.geoportal.sk



Poskytovanie údajov o bodoch GZ
Nákup a predaj GÚ

� Nákup a predaj GÚ možno vykonať prostredníctvom :
� portálu produktov a služieb (obchodný modul) -https://om.skgeodesy.sk

� mailom  na adrese gkuzc@skgeodesy.sk

� žiadosť musí obsahovať kontaktné a fakturačné údaje žiadateľa, 
označenie bodu geodetických základov SR



� Poskytovanie služieb� Poskytovanie služieb

� SKPOS® - Slovenská priestorová observačná 
služba a jej aplikácie



SKPOS® - Slovenská priestorová observačná 
služba

http://skpos.gku.sk



SKPOS®

Referenčná služba geodetických základov

� SKPOS® umožňuje registrovaným 
používateľom korektne pracovať v 
systémoch ETRS89 a S-JTSK 
(JTSK03) prostredníctvom: 

vysielaných korekcií vo formáte � vysielaných korekcií vo formáte 
RTCM alebo CMR

� súborov vo formáte RINEX 
(postprocessing)

(pozn. Pre využívanie JTSK03 je nutné 
využívania vybraných RTCM 3.1 správ) 

Service (mountpoint) Accuracy Data format Interval

SKPOS_MM

post-processing

(VRS or permanent 
station data)

mm - cm RINEX: 2.10, 2.11, 
3.0

DAT, TGD, T01, T02

1 sec. –
x sec.

SKPOS_CM_23

SKPOS_CM_31

SKPOS_CM_CMRX

SKPOS_CM_CMR+

2 – 4 cm RTCM 2.3

RTCM 3.1

CMRX

CMR+

1 sec.

SKPOS_DM_SVK

SKPOS_DM_SVK_2
3

0,3 – 1 m RTCM 2.1

RTCM 2.3

1 sec.



SKPOS®

Postup registrácie

http://skpos.gku.sk/RegisterAccount.aspx 



Intranetová aplikácia
Over používateľa SKPOS®



Internetová aplikácia
Monitoring kvality sie ťového riešenia SKPOS®

http://monitoringskpos.gku.sk/mresp.    http://monitoringskpos.gku.sk

desktopová verzia

mobilná verzia



Intranetová aplikácia ASMARUP
Monitorovanie SKPOS® a meraní RTK jej používateľov



Intranetová aplikácia
Monitoring po čtu online prihlásených používateľov 
SKPOS®



� Poskytovanie služieb� Poskytovanie služieb

� Transformačná služba



RTS – Rezortná transformačná služba

� nová transformačná služba rezortu

� Spustená: Máj 2013

� Autor: firma Sevitech

� Prevody a transformácie medzi:� Prevody a transformácie medzi:
� ETRS89

� S-JTSK (JTSK03) a (JTSK)

� Bpv

� EVRS

� Dávková transformácia: áno

� Individuálna transformácia: áno

� INSPIRE ETRS89 projekcie:
� všetky



Transformačná služba – vývoj 
RTS - Retzortná transformačná služba

� www.geoportal.sk



RTS - Rezortná transformačná služba
Súradnicové systémy a formáty údajov 



Ďakujem za pozornosť!

Ing. Branislav Droščák PhD.
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

branislav.droscak@skgeodesy.sk


