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Kompatibilita CZEPOS s Galileo a BeiDou
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Kompatibilita CZEPOS s Galileo a BeiDou

 2018/01: nová služba – data z nejbližší stanice se signály 
GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou

zatím z interních stanic

externí stanice v přípravě



CZEPOS – Aktualizace obchodních podmínek a ceníku ZÚ

dříve od 1. 9. 2017

hodinové sazby Kč/hod Kč/hod

služby CZEPOS kategorie RTK a VRS 80  60

produkty CZEPOS (data RINEX) 80  50

paušální sazby
Kč paušál
/zařízení

Kč paušál
/zařízení

služby CZEPOS kategorie RTK a VRS
- 12 měsíců

25000  10000

služby CZEPOS kategorie RTK a VRS 
- 1 měsíc

6000  1000

 snížení cen služeb a produktů CZEPOS



CZEPOS – Aktualizace obchodních podmínek a ceníku ZÚ

CZEPOS

zákazníkprodejce

CZEPOS

správce

virtuální 

sítě

zákazník

 zprostředkování služeb CZEPOS - prodejce

 zprostředkování služeb CZEPOS – provozovatel tzv. virtuální sítě GNSS

zákazník se připojuje přímo ke službám CZEPOS,

registraci a platby zprostředkovává prodejce

data CZEPOS odebírá provozovatel virtuální sítě, 
tato zpracovává pomocí vlastní IT infrastruktury

zákazník se připojuje ke službám provozovatele
pouze zákazníci na území ČR



CZEPOS – Nová verze výpočetní služby 

- určované body lze 
počítat také z virtuální 
referenční stanice

- nejprve vytvořen 
virtuální RINEX

- využití: dlouhá 
vzdálenost od skutečné 
stanice



CZEPOS – Nová verze výpočetní služby 

- Kvalitativní 
parametry ve 
výpočetním 
protokolu:

- střední chyby 
souřadnic 
ETRS89

- parametry 
přesnosti DOP



Aplikace Databází bodových polí

 Geoportál ČÚZK - nová mobilní verze aplikace Geoprohlížeč

http://geoportal.cuzk.cz/mapycuzk 



Nová verze transformačního programu

 ETJTZU 2018 – obsahuje nové převodní tabulky (verze 2017-10)

distribuce po schválení ČÚZK 
- předpoklad 2018-02

školám bezplatně



Nová verze transformační služby

výpočetní 
modul
ETJTZU

předpoklad zprovoznění rovněž 2018-02



Nová verze aplikace Analýzy výškopisu

 nově graf zakrytí obzoru nad geodetickým bodem:



Souřadnicové systémy stabilního katastru v EPSG

8044 Gusterberg 8045 St. Stephen

- 2017 registrace
Souřadnicových systémů
stabilního katastru 
v mezinárodním registru
souřadnicových systémů
EPSG

užití v GIS



WMS Bodová pole – standardizace kódů EPSG

kód 

EPSG
název osa X osa Y

nultý 

poledník
pozn.

5514 S-JTSK / Krovak East North východ sever Greenwich
ESRI: 

102067



Popularizace bodů geodetických základů

https://bodovapole.cuzk.cz/vyznamneTB.aspx



Popularizace bodů geodetických základů

• v r. 2017 začalo osazování  
informačních tabulí u 14 
vybraných trigonometrických bodů

2017

Ládví 
Sadská 

Veliš 
Vysoká

Říp 
Mužský 
Děvín 

Krkavec
Čerchov

Lysá hora 
Milešovka 

Studený Vrch
Vinařická hora 

Kelčský Javorník

2018 — dalších 43 bodů
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