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Záväzné geodetické referenčné systémy v SR

• Určené:
• zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

• vyhláškou ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z.

• Ide o:
• ETRS89,

• S-JTSK,

• Bpv,

• EVRS,

• S-Gr



EPSG databáza

• skupina European Petroleum Survey Group (EPSG) založená v roku 1986

• úloha - spájať odborníkov z oblasti geodézie pracujúcich pre ropné spoločnosti 
Európy

• spravuje databázu geodetických referenčných systémov a transformácií medzi 
nimi využiteľnú pre lokálne, národné, regionálne alebo globálne aplikácie

• EPSG sa stala členom Medzinárodného združenia producentov ropy a plynu 
(International Association of Oil & Gas Producers) známeho pod skratkou IOGP

• správa databázy pripadla Geodetickému podvýboru, ktorý spadá pod Výbor IOGP 
pre geomatiku

• databáza stále nesie názov EPSG Dataset

• každý prvok EPSG databázy má pridelený kód





Motivácia ÚGKK SR pre aktualizáciu EPSG 
databázy
• EPSG databáza - nepísaný štandard na spravovanie geodetických referenčných 

systémov a transformácií medzi nimi (GRSaT)

• harmonizácia transformácií

• výrobcovia softvéru pre geodetické prístroje, GIS a CAD čerpajú pri definovaní 
GRSaT z EPSG databázy

• používatelia GRSaT ich poznajú podľa EPSG kódu (napr. EPSG:5514 = S-JTSK)

• nesprávne zadefinované alebo chýbajúce záväzné GRSaT v EPSG databáze

• webové služby vyžadujú uvádzať EPSG kódy 
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Aktualizované geodetické referenčné systémy 
a ich transformácie - NOVÉ
• realizácia JTSK03 systému S-JTSK

• doteraz absentuje v EPSG databáze

• transformácia medzi S-JTSK (JTSK03) a ETRS89
• Parametre globálneho transformačného kľúča pre obidva smery medzi 

elipsoidmi GRS80 a Bessel

• transformácia medzi S-JTSK (JTSK03) a WGS 84
• Parametre globálneho transformačného kľúča pre obidva smery medzi 

elipsoidmi WGS 84 a Bessel

• transformácia medzi realizáciami JTSK a JTSK03
• na základe modelu deformácií



Aktualizované geodetické referenčné systémy 
a ich transformácie - NOVÉ
• Baltský výškový systém po vyrovnaní z roku 1957 (Baltic 1957)

• doteraz absentuje v EPSG databáze (dostupné iba vyrovnanie z roku 1977)

• transformácia medzi elipsoidickými výškami h (GRS80) a normálnymi 
výškami H systému Bpv
• pomocou DVRM05

• transformácia medzi elipsoidickými výškami h (GRS80) a normálnymi 
výškami H systému EVRF2007
• pomocou DMQSK2014-E

• zložená transformácia medzi výškami EVRF2007 a výškami Bpv



Aktualizované geodetické referenčné systémy 
a ich transformácie - ZMENENÉ
• úprava názvov oblastí využitia GRSaT

• zmena Czechoslovakia na Czech Republic a Slovakia

• úprava alternatívnych názvov (aliasov) GRSaT tak, aby boli konformné s 
príslušnými názvami v Rezortnej transformačnej službe
• napr. alias S-JTSK (JTSK) / Krovak East North pre EPSG:5514

• úprava názvov geodetických dátumov na anglický ekvivalent (doteraz po 
česky bez diakritiky) s pridaním českého a slovenského aliasu
• napr. System Jednotne Trigonometricke Site Katastralni na System of the Unified

Trigonometrical Cadastral Network

• spresnenie hodnoty parametra pólovej vzdialenosti kartografického pólu na 
guľovej ploche Křovákovho zobrazenia
• 30°17'17.303" na 30°17'17.30311„



Aktualizované geodetické referenčné systémy 
a ich transformácie - ZNEPLATNENIE
• ÚGKK SR adresoval aj požiadavku na zneplatnenie transformácií, ktoré 

obsahujú nepresné transformačné parametre
• S-JTSK (Ferro) to S-JTSK (1) – Coordinate Transformation – EPSG:1884

• S-JTSK (Ferro) to WGS 84 (2) – Concatenated Coordinate Operation – EPSG:5230

• S-JTSK to WGS 84 (3) – Coordinate Transformation – EPSG:15965

• S-JTSK to WGS 84 (4) – Coordinate Transformation – EPSG:4836

• S-JTSK to ETRS89 (3) – Coordinate Transformation – EPSG:4829

• S-JTSK to ETRS89 (4) – Coordinate Transformation – EPSG:4827



Záver

• proces aktualizácie EPSG databázy ešte nie je ukončený

• ÚGKK SR adresoval svoju požiadavku na IOGP v auguste 2017

• finalizácia našej požiadavky prebieha

• správca EPSG databázy nevyžaduje autorizáciu údajov

• odkaz na oficiálne webové rozhranie EPSG databázy
http://www.epsg-registry.org/
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