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Kompatibilita CZEPOS s Galileo a BeiDou
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• 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



Kompatibilita CZEPOS s Galileo a BeiDou

• 2018 zahájení příjmu Galileo a BeiDou na 3 externích stanicích Brno, Pecný, Polom
• 2019 síťové řešení – korekce VRS po upgrade dalších stanic:



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 – zbývajících 15 interních stanic



stávající referenční systémy:
nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
/ evropská směrnice INSPIRE

Transformace souřadnic – rozšíření o podporu WGS 84

http://geoportal.cuzk.cz



Transformace souřadnic – rozšíření o podporu WGS 84

test přesnosti transformace:
spolupráce s Vojenským geografickým 
a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř)

souboru cca 3100 identických bodů 
(síť výběrové údržby)

ETRS89 (realizace: ETRF 2000) 
<-> 

WGS 84 (realizace: G873, epocha 1999.4)
mp = 4,0 cm

transformace ETRS89 <-> WGS 84
---
řešení:             ETRS89 <-> ITRS
postup doporučený  EUREF

Helmertova transformace v prostoru
𝑝𝑡 = 𝑝𝑡0 + ሶ𝑝 ∙ 𝑡 − 𝑡0 ,

𝑝𝑡 parametr v epoše t
ሶ𝑝 roční změna parametru
𝑡 aktuální epocha
𝑡0 = 2000.0

http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-referencnich-systemu-pro-nasapo.aspx



Transformace souřadnic – rozšíření o podporu WGS 84

nově přidané transformace
WGS 84



Transformace souřadnic

transformační 
program

ETJTZU 2019

zdarma
pro

státní správu,
pro školy

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



Vyjádření k existenci bodů bodových polí

http://ags.cuzk.cz/vyjadreni



Vyjádření k existenci bodů bodových polí



Podpora formátu GPX v mobilním Geoprohlížeči

http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk

ukládání souřadnic do formátu GPX podporuje     ETJTZU

načtení bodů



Podpora formátu GPX v mobilním Geoprohlížeči

kromě načtení bodů
podporováno také načtení tras …



www.cuzk.czZeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, Praha 8

Děkuji za pozornost

http://czepos.cuzk.cz
http://bodovapole.cuzk.cz

Jan Řezníček
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