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Motivácia
 November 2017
• 25. slovenské geodetické dni – záujem o príspevok
o vývoji GZ na Slovensku za ostatných 25 rokov

 Rok 2018
• 25. výročie vzniku samostatnej SR a ČR

 Z naštudovaných podkladov a vlastných znalostí
vývoja GZ je zrejmé, že došlo k významným
zmenám ako:
• k zmene a spresneniu definície GZ
• k zmene rozdelenia GZ
• k úplne novému spôsobu používania GZ

 čo si určite zaslúži pozornosť

Zdroje podkladov
 Koncepcie modernizácie a rozvoja Geodetických
základov z rokov 1990, 1995, 2001, 2006, 2011 a
2016
 Dostupná legislatíva týkajúca sa GZ (zákony,
vyhlášky, ...)
 Ďalšie súvisiace dokumenty z archívu GKÚ
 Rôzne príspevky a články týkajúce sa GZ
 Osobné skúsenosti a rozhovory

Koncepcie rozvoja GZ
Názov koncepcie

Spracoval

Súčinnosť (dodanie
podkladov resp. účasť
na rokovaniach)

Vydal

Koncepce modernizace a rozvoje
čs. geodetických základů

Beneš, Cimbálnik,
Dušátko, Klobušiak,
Kostelecký, Priam,
Vyskočil, Zajíček

Stanovené kolektívy

Geodetická služba ČSFR
(1990)

Koncepcia modernizácie a
rozvoja GZ Slovenska

Priam (GKÚ)

Bučko, Hefty, Ferianc,
Gargalovič, Horemuž,
Klobušiak, Mojzeš,
Vanko

ÚGKK SR (1995)

Koncepcia rozvoja GZ Slovenska
na roky 2001-2005

Ferianc, Priam,
Klobušiak (GKÚ)

ÚGKK SR (2001)

Koncepcia rozvoja GZ na roky
2006-2010

ÚGKK SR, GKÚ

ÚGKK SR (2006)

Koncepcia rozvoja GZ na roky
2011-2015

ÚGKK SR, GKÚ

KGZA, KGDE

ÚGKK SR (2011)

Hlavné smery rozvoja na úseku
geodézie, kartografie a katastra
nehnuteľností na roky 2016-2020
(časť GZ)

ÚGKK SR (+ GKÚ)

KGZA, KGDE, KGK

ÚGKK SR (2016)

Rok 1990
Východiskový stav polohových GZ
 Rozdelenie polohových GZ:
• Československá trigonometrická
sieť (ČSTS)





I. - V. rád
S-JTSK (JTSK)
využitie: civilné zložky
známy fakt o horšej kvalite

• Astronomicko-geodetická sieť
(AGS)




S-42/83
využitie: armáda a vedecko-výskumné
inštitúcie
lepšia kvalita, ale nie ako ED87

Rok 1990
Ciele modernizácie GZ
 Predpoklad troch geodetických systémov do budúcna
• technický S-JTSK (trvale spresňovaný)
• S-42/83 (pre účely armády)
• Európsky medzinárodný systém ED19.. – pre vedecké účely
a pre spresňovanie technického S-JTSK

 Plán nových GZ
• tzv. sieť Nultého rádu (z bodov AGS) pomocou technológie
GPS (ED19..) na ktorú sa budú postupne pripájať ďalšie
body AGS a ČSTS (kvôli väzbe na stávajúce GZ a výpočet
transformácii aj pre účely KN)
• neskôr integrácia polohových výškových a tiažových
meraní

Roky 1991 a 1992
Nástup využívania technológie GPS
 kampaň EUREF-CS/H 91 (3 body AGS zo SR)
 kampaň CS/NULRAD 92 (9 bodov AGS zo SR)

Rok 1993
 rozpad ČSFR
 na SR odchod z filozofie
tvorby siete nultého rádu
polohových GZ pomocou
bodov AGS

 Nová filozofia – sieť
SLOVGERENET
• špeciálne vyberané a
stabilizované body na skalách
• výber bodov v spolupráci s
geológmi

SLOVEGRENET 1993
 Konfigurácia: 17 bodov

Roky 1994 a 1995
 aktivity týkajúce sa novelizácie Koncepcie 1990
 Nová koncepcia modernizácie a rozvoja GZ (1995)
• Cieľ: vybudovať pomocou GPS nové 4D GZ v ETRS89
• Nové body GZ budú mať:








hustotu do 10 km
presnosť X,Y,Z do 2 cm
kinematické (dynamické) rovnice (čas)
Bpv určené VPN, alebo PN
tiažové zrýchlenie
Transformačné parametre do S-JTSK, S-42/83 pre potreby KN

Roky 1995 až 1998
 Budovanie nových GZ
• GPS kampaň SLOVGERENET 1995 (17+25
bodov)
• pripojenie vybraných bodov AGS (29/58) ku
SLOVGERENET
• pripojenie vybraných bodov 1.rádu ČSTS
(31/135) ku SLOVGERENET
• určovanie zemepisných súradníc bodov
SLOVGERENET
• určovanie nadmorských výšok vybraných
bodov SLOVGERENET
• určovanie tiažových zrýchlení vybraných
bodov SLOVGERENET

SLOVEGRENET 1995
 Konfigurácia: 42 bodov

Roky 1999 - 2000
 budovanie Štátnej geodetickej integrovanej siete
(ŠGIS)
• predchodca ŠPS
• pozostávala z bodov ŠTS, ŠNS a ŠGS pripojených ku
SGRN (pred tým SLOVGERENET)

 vypracovanie novej koncepcie rozvoja GZ na roky
2001-2005
• Pokračovanie budovania nových GZ (integrované body
a špecializované siete)
ŠPS – národný lokalizačný rámec v ETRS89
 ŠTS – 2D polohové bodové pole + prevod medzi S-JTSK a
ETRS89


Roky 2000 až 2005
Budovanie ŠPS „C“
 1. etapa 1999 – 2003
• úprava stabilizácií
• pripájanie na SGRN

 2.etapa 2003 – 2005
• opakované merania

 Charakteristika bodov ŠPS triedy „C“
•
•
•
•
•
•
•

jednoznačná meračská značka („dierka v klincovke“)
body s hustotu odľahlosti do 7 km (nové, ŠTS, ŠNS, ŠGS)
poloha určená statickým meraním pomocou GPS
prístup autom
číslovanie od 1000 a podľa EJ ZM 1:50 000
označenie v teréne: oranžová farba
znak v mape: štvorcípa hviezda

Roky 2000 až 2005
Budovanie ŠPS „C“
 cca 1650 bodov

Roky 2001 a 2002
2 významné workshopy o permanentných sieťach GNSS

KLOBUŠIAK, M. (GKÚ)
LEITMANNOVÁ, K. (GKÚ)

Roky 2002 – 2006
Boj o vybudovanie SKPOS (Slovenskej priestorovej
observačnej služby)
 2002
• Rezortný projekt na vybudovanie
Slovenskej permanentnej GNSS služby
(predchodca SKPOS)
• Projekt EUPOS - vybudovanie siete GNSS
staníc po vzore SAPOS na územia štátov
CEE

 2003
• alternatívny návrh rezortného projektu

 2004
• PHARE Projekt Land administration and
Cadastral infrastructure

 2005
• Zmarenie tendra

 2006
• Riešenie cez zmluvu ÚGKK SR a
SLOVANET (financie s PHARE)
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Rok 2006
Vybudovanie a oficiálne spustenie SKPOS (1.12.2006)

Rok 2006
Roztriedenie bodov ŠPS do tried
• Štátna priestorová sieť (ŠPS) – reprezentant systému ETRS89
• SKPOS súčasť ŠPS
• Rozdelenie bodov ŠPS do tried:
–
–
–
–

Trieda A (SKPOS)
Trieda B (SGRN)
Trieda C
Trieda D (ostatné)

Roky 2007 až doteraz
Dominancia SKPOS ako piliera GZ
 SKPOS = aktívne geodetické základy – nosný pilier GZ (ostrá prevádzka
od 1.4.2009)
 postupne úplne vytlačil:
• sieť bodov SGRN (od roku 2009 sa nemeria)
• sieť bodov ŠPS triedy „C“
• sieť bodov ŠTS (prakticky úplne neudržiavaná od roku 2006)

 poskytuje presné súradnice v ETRS89 a S-JTSK (JTSK03) aj v reálnom-čase
 súradnice v S-JTSK (JTSK) poskytuje s cm presnosťou na úrovni bodov ŠTS

Roky 2007 až doteraz
ŠTS úplne bez údržby (postupne sa stáva archívnou)

Rok 2009
Posledná kampaň SGRN → SKTRF2009
 SLOVGERENET/SGRN kampane
• 1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009
• (najpresnejšia kinematická) realizácia ETRS89 na
Slovensku

Roky 2007-2011 (31.3.2011)
JTSK03 nebolo legislatívne ukotvené

§2 článok 5
“… Národná realizácia ETRS89 je súbor ...
bodov ŠPS... Jej názov je SKTRFyy...
Národná realizácia S-JTSK je súbor
rovinných súradníc bodov ŠTS s
alfanumerickým označením JTSKyy...”

Článok 9
Globálny transformačný vzťah medzi národnou
realizáciou ETRS89 a aktuálnou národnou realizáciou SJTSK predstavuje ...
dX = – 485,021m
dY = – 169,465m
dZ = – 483,839m
ds = 0,000000 ppm.

RX = 7,786342„
RY = 4,397554”
RZ = 4,102655“

Roky 2007-2011
Vzťah medzi realizáciami JTSK (ŠTS) a JTSK03 (ŠPS)

S-JTSK
(JTSK03)

S-JTSK
(JTSK)

Správca GZ využíval:
SW DTplus (M. Klobušiak)

Reziduálne modely (DMRZ)
(pravidelný grid)

Globálny kľúč
1 sada transformačných
parametrov

ETRS89

Verejnosť využívala
a) Lokálne transformačné kľúče

Lokálne skreslenia až do 1,3 m

b) Požiadavky na transformáciu
posielala správcovi GZ

Parametre a modely spočítané zo
684 identických bodov

Rok 2011 (1.4.2011)
Implementácia JTSK03 do Vyhlášky ÚGKK SR 300/2009 Z.z.

2011
§2 článok 9
“ Transformačná služba medzi platnými
realizáciami ... systémov ETRS89 a SJTSK je prístupná na webovom sídle
úradu.“
§2 článok 5
“ Realizácia S-JTSK predstavuje súbor
rovinných súradníc bodov ŠPS s ...
alfanumerickým označením JTSKyy...
Realizácia JTSKyy má jednoznačne
definovaný vzťah voči ... ETRS89 ...
Platnou realizáciou S-JTSK ... je JTSK03”

§2 Článok 9
Globálny transformačný kľúč reprezentujúci vzťah medzi
národnou realizáciou ETRS89 a JTSK03 predstavuje
sedem transformačných parametrov
dX = – 485,021m
dY = – 169,465m
dZ = – 483,839m
ds = 0,000000 ppm.

RX = 7,786342„
RY = 4,397554”
RZ = 4,102655“

Roky 2011(1.4.2011) -2013 (1.2.2013)
Vzťah medzi realizáciami JTSK (ŠTS) a JTSK03 (ŠPS)

S-JTSK
(JTSK03)

S-JTSK
(JTSK)

Reziduálne modely
(pravidelný grid)

Globálny kľúč
1 sada transformačných
parametrov

ETRS89
Správca GZ a verejnosť využívali
Autorizovaná webová
transformačná služba AWTS (Ing.
Klobušiak)

Lokálne skreslenia až do 1,3 m

Parametre a modely spočítané zo
684 identických bodov

Roky 2013 (1.2.2013) - doteraz
Vzťah medzi realizáciami JTSK (ŠTS) a JTSK03 (ŠPS)

S-JTSK
(JTSK03)

S-JTSK
(JTSK)

Rezortná transformačná služba
(RTS)
Gridy v štandarde NADCON
Prevodová interpolačná tabuľka
(rozdiely v tvare TXT)

Reziduálne modely
(pravidelný grid)

Globálny kľúč

ETRS89
Lokálne skreslenia až do 1,3 m

Parametre a modely spočítané zo
684 identických bodov

Rok 2014 (15.2.2014)
Novela Vyhlášky ÚGKK SR 300/2009 Z.z.

§2 článok 5
“ Realizácia S-JTSK predstavuje
a) súbor rovinných súradníc vybraných
bodov ŠPS ... s jednoznačne
definovaným vzťahom k ETRS89 a s
primárnym určením na meračské
geodetické práce; označuje sa JTSK03,
b) súbor rovinných súradníc bodov ŠTS,
záväzný pre SGI ... s jednoznačnou
transformáciou do JTSK03,
zabezpečenou Rezortnou
transformačnou službou zriadenou
úradom; označuje sa JTSK. Realizáciami
S-JTSK sú JTSK03 a JTSK.”

§2 Článok 9
Globálny transformačný kľúč reprezentujúci vzťah medzi
realizáciou ETRS89 a JTSK03 predstavuje sedem
transformačných parametrov vypočítaných priestorovou
podobnostnou transformáciou Burša-Wolfovým
modelom. Parametre tohto globálneho
transformačného kľúča sú:
Smer transformácie JTSK03 (ETRS89)
7 parametrov ...
Smer transformácie (ETRS89) JTSK03
7parametrov ...

Rok 2014 (10.10.2014)
Zverejnenie oficiálnej technickej správy (vzťah S-JTSK a ETRS89)

Ciele v polohových GZ na najbližšie
obdobie
 SKPOS
•
•
•

poskytovať korekcie pre všetky družicové systémy
(GPS+GLONASS+Galileo)
rozšírenie o postpocesnú službu
zlepšiť legislatívnu ochranu permanentných staníc

 ŠPS „B“ a „C“
•
•

udržiavať ako zálohu pre prípad „GNSS blackoutu“
udržiavať napr. aj pre účel vlícovacích bodov pre letecké meračské
snímkovanie

 ŠTS
•

obnova a zachovanie 1.rádu (aj s info tabuľami)

 Štandardizácia
•

EPSG kód pre JTSK03

 Legislatíva
•

Úprava definície a delenia GZ

Od roku 2016 (v zmysle novej „koncepcie“)
Plán záchrany bodov 1.rádu ŠTS a AGS
 Body ŠTS a AGS – „kultúrno-technického dedičstvo“
 Príklad záchrany bodu Minčol z roku 2017

Závery 1
 cieľom modernizácie a rozvoja GZ za posledných 25 rokov
bolo vybudovať Nové geodetické základy = integrované
bodové pole (reprezentuje najmä množina bodov ŠPS)
 túto filozofiu narušil príchod permanentnej siete GNSS –
u nás SKPOS®
 nové geodetické základy počítali aj s rýchlosťami
(zmenami parametrov v čase)
 túto filozofiu narušili skutočnosti:
• súradnice sú stabilné, bez významnejších rýchlostí – Slovensko je
súčasťou stabilnej časti Eurázijskej tektonickej platne
• zmeny sú malé a presnosť určenia je spoľahlivá iba z
permanentných nie epochových meraní

Závery 2
 budúcnosť polohových GZ je podľa dnešných
skúseností v:
• GNSS – SKPOS® (Real time network), prípadne v PPPRTK službe (aj tá bude vyžadovať sieť permanentných
staníc)
• rezortnej transformačnej službe – jednoznačnom
nástroji na transformáciu údajov medzi záväznými
súradnicovými systémami definovanými štandardami
(EPSG kódy)

Ďakujem za pozornosť

Branislav Droščák
Geodetický a kartografický ústav BRATISLAVA

branislav.droscak@skgeodesy.sk

