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• Zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
• Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
• Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 

Sb. … 
• Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických 

referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území 
státu a zásadách jejich používání

• Návod pro správu geodetických základů ČR, ČÚZK-10867/2015-22

Právní a technické předpisy



• 2004 – zahájení provozu (2004/12: 10 uživatelů)

• 2017 – testovací provoz příjmu Gal./Bei.
(pouze interní stanice) 

• 2018 – 1. služba data z nejbližší stanice 
s Gal./Bei. (postupně včetně externích 
a příhraničních stanic)

• 2018-19 – výměna přijímačů: 
Leica GRX1200+ → GR30
(zajištění kompatibility 
s nejnovějšími signály GNSS)

• 2019 — služby síťového řešení s Gal./Bei. 

• 2020 —

• 2020 – služba data ze zvolené stanice s Gal./Bei.

• 2021 – post-procesní data s Gal./Bei. (SpiderWeb s  RINEX2 → X-Pos s RINEX3 a  Gal./Bei.)
• 2023/01: 2390 uživatelů

Modernizace CZEPOS v uplynulých letech

http://czepos@cuzk.cz 



Zapojení CZEPOS do celoevropských sítí a projektů

• zapojení do celoevropských geodetických základů
(definice celoevropského rámce ETRF)

• jednotné sledování kvality

• vědecké projekty (vývoj nových metod GNSS, 
sledování geodynamiky)



Správa CZEPOS

od 1. 2. 2023 nová verze software

Cílem je eliminovat dopad
nástupu sluneční aktivity

(možné problémy s fixací GNSS)



Správa DBP

od roku 2004
zdarma na Internetu
geodetické údaje:

73 000 center trigonometrických a zhušťovacích bodů – ZPBP

483 000 bodů PPBP (přebírány z ISKN)

82 000 nivelačních bodů – ZVBP

32 000 nivelačních bodů – PVBP

400 tíhových bodů – ZTBP

http://bodovapole@cuzk.cz 



Publikace DBP — aplikace Geoprohlížeč

• aplikace Geoprohlížeč (včetně mobilní verze)

• prohlížecí služby (WMS)

• stahovací služby (WFS)



Správa DBP — aplikace statistika



Správa DBP — aplikace statistika



Správa DBP — nové aplikace pro správu

2022 – dokončení nového APV a zprovoznění původní APV

nové APV

VBP — převod z FoxPro do Oracle, umožnit KÚ editaci VBP,
podpora správních činností



Správa referenčních rámců
S-JTSK — Česká státní trigonometrická síť
ETRS89 (ETRF2000) — stanice sítě CZEPOS + pomocné, vybrané body ČSTS

• každoročně cca 60 dalších identických TB metodou GNSS, v r. 2023 cca 80
• => zkvalitnění transformací a převodních tabulek; v současnosti cca 4300 id. TB



Periodická a dynamická údržba trigonometrických bodů 
Periodická údržba: pouze o rozsahu cca 4300 identických bodů
Dynamická údržba: pouze v lokalitách došlých hlášení závad



Správa referenčních rámců

Bpv — Česká státní nivelační síť (ČSNS)
EVRS — uzlové a stykové body ČSNS a jejich převýšení, ZNB Lišov

• kompletní nivelační zaměření dokončeno 2006
• od r. 2007 zaměření nivelačních spojnic bodů ZGS …



Základní geodynamická síť
periodická měření: nivelace, GNSS, gravimetricky

nivelační zaměření: etapa 2007 – 2021, 2022 –

výsledky měření předávány 
do evropského centra EVRS (Evropský výškový referenční systém) …



Správa referenčních rámců
Tíhový systém S-Gr 95 (S-Gr 10) 
- Česká státní gravimetrická síť (ČSGS)

cca. 460 tíhových bodů, z toho 15 absolutních        
(51 bodů součástí Jednotné evropské gravimetrické sítě UEGN02)

Bpv
ETRS89 (ETRF2000) — elipsoidická výška GRS80

gravimetrické mapování – validace dat pro zpřesnění kvazigeoidu



Transformace souřadnic – webová aplikace a služba



Transformace souřadnic – program a výpočetní modul

transformační 
program

ETJTZU 2019

zdarma
pro

státní správu,
pro školy

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



Ochrana geodetických základů

RÚIAN
Registr územní identifikace, 

adres a nemovitostí



Rozhraní DBP - RÚIAN

ukázka vizualizace – ochranné pásmo



Popularizace bodů geodetických základů

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



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

Děkuji za pozornost

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

Jan Řezníček


