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Abstrakt 

 

Diplomová práce shrnuje základní poznatky a postupy používané v geodézii 

a především v GIS aplikacích nebo přímo v knihovnách při transformaci mezi 

souřadnicovými referenčními systémy. Zvláště se zabývá aktuálně nabízenými 

transformacemi mezi systémy ETRS89 a S-JTSK. Další část práce popisuje metodu 

transformace na bázi gridu a jak je tato metoda podporována v předem stanovených 

aplikacích (knihovnách): ESRI ArcGIS, gvSIG, Proj.4 a GeoTools. Součástí práce je 

i kapitola týkající se rozšíření metody gridu tak, aby umožňovala transformaci výšek 

mezi elipsoidickými výškami v systému ETRS89 a normálními (Moloděnského) 

výškami v systému Bpv. Tato metoda sice dosud není implementována v žádné výše 

zmíněné aplikaci nebo knihovně, ale je pro to již připravena. Poslední část diplomové 

práce se týká testování metod na bázi gridu. 
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Abstract 

 

This diploma describes the basic information and procedures that are used in 

Geodesy and first of all in GIS applications (libraries) by the transformations between 

coordinate reference systems. There are especially described actual transformation 

methods used for transformation between S-JTSK and ETRS89. Next part of this thesis 

is about grid based transformation method and describes the way this method is used in 

these applications (libraries): ESRI ArcGIS, gvSIG, Proj.4 and GeoTools. There is also 

chapter in the thesis relating to extension of this grid based method so it will be able to 

transform heights too. This grid based method for heights has not been used in any of 

the applications above. The last part of the diploma thesis describes testing procedures 

of the grid based method. 
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Použité zkratky, symboly a označení 

Bpv ………………………Výškový systém Balt – po vyrovnání 

CRS ………………………Souřadnicový referenční systém (Coordinate Reference 
System) 

CS ………………………Souřadnicový systém (Coordinate System) 

ČR, SR …………………Česká republika, Slovenská republika 

ČÚZK ……………………Český úřad zeměměřický a katastrální 

EGM08 …………………Zemský gravitační model (Earth Gravitational Model 2008) 

ETRS89 …………………Evropský terestrický referenční systém (European Terrestrial 
Reference System) 

GIS ………………………Geografické informační systémy 

GPS ………………………Globální polohový systém (Global Positioning System) 

GRS 1980 ………………Elipsoid geodetického referenčního systému 1980 (Geodetic 
Reference System 1980) 

HPGN (dnes HARN) ……(High Precision Geodetic Network) (High Accuracy 
Reference Network) 

ITRS ……………………Mezinárodní terestrický referenční systém (International 
Terrestrial Reference System) 

NAD 27, NAD 83 ………Referenční systémy na území USA 

NADCON ………………(North American Datum Conversion) 

NTv1, NTv2 ……………(National Transformation version 1, 2) 

S-JTSK …………………Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TPS ………………………Interpolace (Thin Plate Spline) 

WGS84 …………………Světový geodetický systém 1984 (World Geodetic System 
1984) 

WKT ……………………Značkovací jazyk (Well-known Text) 
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 b …………………… Délka vedlejší poloosy 

 f ………………………Zploštění (někdy značeno i) 
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 X, Y, Z ………………Geocentrické souřadnice 

 H ……………………Tíhově založená výška 

 h …………………… Elipsoidická výška 

 N……………………… Geoidální výška 

 ζ……………………… Výšková anomálie 
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1 Úvod 

Při práci s jakýmikoliv geodetickými, kartografickými nebo geografickými daty 

musíme vědět, v jakém referenčním souřadnicovém systému jsou tato data definovaná. 

Těchto systémů je velmi mnoho. Můžeme je dělit například na lokální a globální nebo 

výškové, polohové a smíšené apod. V dnešní době, kdy je spolupráce mezi státy 

v nejrůznějších oborech naprostou samozřejmostí, je nezbytně nutné umět tyto systémy 

mezi sebou převádět. To znamená, že pokud máme souřadnice bodu v jednom systému, 

velmi často je potřebujeme znát i v systému jiném. Transformace mezi systémy nejsou 

úplně jednoduchou záležitostí. Tytéž hodnoty souřadnic jednoho bodu v systému A 

mohou ukazovat na úplně jiný bod v systému B.  

Na úvod je nutné upřesnit pojmy [lit 9]: Souřadnice jsou spojeny se 

souřadnicovým referenčním systémem (CRS). CRS je souřadnicový systém (CS) – 

abstraktní matematický model bez vztahu k Zemi – který je se Zemí propojen pomocí 

datumu. CS je definován souřadnicovými osami se specifickými jednotkami. Datum 

popisuje vztah mezi CS a Zemí, který zajišťuje, že abstraktní matematický model 

můžeme aplikovat na určení polohy na nebo v blízkosti povrchu Země. 

• Operace souřadnic (Obr. 1-1) = změna souřadnic z jednoho souřadnicového 

referenčního systému do jiného, která je založena na jednoznačném vztahu. 

• Konverze souřadnic (= převod souřadnic) = změna souřadnic z jednoho 

souřadnicového systému do jiného souřadnicového systému založeného na 

stejném datumu, která se opírá o jednoznačný vztah. 

• Transformace souřadnic = změna souřadnic z jednoho souřadnicového 

referenčního systému do jiného souřadnicového referenčního systému 

založeného na odlišném datumu, a to prostřednictvím jednoznačného vztahu. 

Na našem území je několik závazných systémů. Jsou uvedeny v [lit 26]. Pro 

geodetické práce byl v posledních desetiletích používán téměř výhradně S-JTSK. Díky 

velmi rychlému rozvoji metody GPS se dnes do popředí daleko více dostávají systémy 

WGS84 a ETRS89. Vzhledem ke způsobu vybudování sítě S-JTSK (více viz kapitola 2) 

nelze stanovit jednoznačnou transformaci. Existuje více metod pro tuto transformaci, 

liší se však v přesnosti, v náročnosti výpočtu a podobně. Pro práci v GIS byla vždy 

dostačující přesnost nižší než pro geodetické práce, ale v dnešní době stále se 
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Transformací je mnoho druh

této diplomové práce je i implementace nového zp

výšek.  Technika GPS vrací 

matematická. Na našem území jsme zvyklí používat tíhov

Transformace mezi tě

kvazigeoidu. 

Tato diplomová práce se 

ETRS89 a Bpv. To je nutné k

a vhodností různých druh

transformací, které se zpravidla používají v

kapitola další, která podává konkrétní informace o tom, jak jsou definovány systémy

S-JTSK a ETRS89 ve vybraných GIS produktech a jaké jsou v

umožněné transformace pro tyto dva systémy. Konkrétn
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• knihovna Proj ([lit
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Další kapitola se zabývá transformací výšek metodou gridu. Je zde popsán 
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-kartografická zobrazení, 
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EPSG databáze ([lit 14]) 

ArcGIS od firmy ESRI ([lit 12], [lit 1]) 

lit  15], [lit 37]) 

GeoTools ([lit 16], [lit 4]) 

se zabývá transformací výšek metodou gridu. Je zde popsán 

sob vzniku gridu a jeho implementace. Závěrečná kapitola 

založené na metodě gridu. 

Operace souřadnic

Konverze (převod) souřadnic

kartografická zobrazení, 
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Transformace souřadnic
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2 Systémy na území ČR 

Dle nařízení vlády 430/2006 Sb. [lit 26] jsou na území České republiky závazné 

následující systémy: 

a) Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84), 

b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS), 

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), 

d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, 

e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, 

f) Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv), 

g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95), 

h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83). 

Podrobněji se v této práci budu zabývat S-JTSK, ETRS89 a Bpv. 

2.1 S-JTSK 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je opět dle 

[lit 26] určen: 

a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, 

b = 6356078,96290 m, kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší 

poloosy, 

b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, souborem 

souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

2.1.1 Besselův elipsoid 

Jedná se o místní referenční elipsoid – je vhodný pouze pro menší území. Často 

je označován jako Bessel 1841, jeho parametry jsou uvedeny v Tab. 2-1.  

Hlavní poloosa a 6377397,15508 m 

Vedlejší poloosa b 6356078,96290 m 

Zploštění  f 1: 299,15281 
Tab. 2-1 Parametry Besselova elipsoidu [lit 34] 
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2.1.2 Křovákovo konformní kuželové zobrazení v

poloze 

Autorem Křovákova zobrazení z

ing. Josef Křovák (1884 

našeho tehdejšího území a podle ní pak zvolil kužel v

kuželová plocha dotýkala zemského elipsoidu práv

Křovákovo zobrazení je dvojité konformní kuželo

Abychom získali souřadnice X, Y v

musíme postupovat podle následujícího schématu:

 Nejprve je třeba p

Bylo zvoleno konformní Gaussovo zobrazení takové, aby se koule dotýkala elipsoidu 

podél rovnoběžky φ0 = 49°30

konstanty, byly voleny tak, aby se základní rovnob

zkreslení bylo co nejmenší

zeměpisné souřadnice na kulové ploše 

Dalším krokem je konformní kuželové zobrazení s

rovnoběžkou Š0, takže dostaneme so

na okrajích pásu až 20 cm/km

(k = 0,9999), kterou je 

v základní rovnoběžce tedy není 1, ale 0,9999

byl zvolen sečný kužel místo te

zobrazení hodnot v intervalu 

polárních souřadnic ρ, ε 

počátek souřadnic je umíst

(42°30′ východně od Ferra) a její kladný sm

kolmá na osu X a její kladný sm

φ, λ U

zobrazení

ČR  

ovákovo konformní kuželové zobrazení v

řovákova zobrazení z roku 1922, jak už sám název napovídá, je 

ovák (1884 - 1951). Dle [lit 22] ing. Křovák zkusmo našel podélnou osu 

našeho tehdejšího území a podle ní pak zvolil kužel v obecné poloze tak, aby se tato 

kuželová plocha dotýkala zemského elipsoidu právě v oné ose území.

ovákovo zobrazení je dvojité konformní kuželové zobrazení v

řadnice X, Y v rovině, máme li souřadnice 

musíme postupovat podle následujícího schématu: 

řeba převést souřadnice φ, λ z Besselova elipsoidu na kouli (

konformní Gaussovo zobrazení takové, aby se koule dotýkala elipsoidu 

= 49°30′. Další podmínky, aby bylo možné dour

konstanty, byly voleny tak, aby se základní rovnoběžka nezkreslovala a aby délkové 

zkreslení bylo co nejmenší. Kvůli obecné poloze kužele je nutné transformovat 

adnice na kulové ploše U, V na kartografické Š, D – Obr. 

Dalším krokem je konformní kuželové zobrazení s jednou nezkreslenou 

, takže dostaneme souřadnice ρ, ε. Tímto postupem se docílilo zkreslení 

na okrajích pásu až 20 cm/km. Proto je zavedena tzv. multiplika

0,9999), kterou je vynásoben poloměr základní rovnoběžky a délkové zkreslení 

žce tedy není 1, ale 0,9999. Jde vlastně o obdobu toho, jako kdyby 

ný kužel místo tečného. V této podobě dosahuje délkové zkreslení 

intervalu -10 až +14 cm/km. Posledním krokem je transformace 

 na pravoúhlé X, Y. Tato pravoúhlá soustava je umíst

adnic je umístěn do vrcholu kužele, osa X je tvořena základním poledníkem 

 od Ferra) a její kladný směr je orientován k jihu a kone

kolmá na osu X a její kladný směr je orientován k západu. Pro území celé tehdejší 

U, V Š, D ρ, ε
zobrazení transformace 
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republiky, a tedy i pro naše území platí, že všechny body leží v I. kvadrantu a všechny 

souřadnice jsou tedy kladné. Navíc pro libovolný bod na našem území platí Y < X – viz 

Příloha A. 

 

Obr. 2-1 Křovákovo zobrazení - vztah mezi kartografickým a zeměpisným pólem [lit 32] 

Podrobněji (včetně vzorců) je toto uvedeno například v [lit 2] nebo [lit 34]. 

2.1.3 Soubor souřadnic bodů z vyrovnaných trigono-

metrických sítí 

Budování československého S-JTSK můžeme rozdělit na dvě etapy [lit 20]: 

Zaměření základní trigonometrické sítě (1920 -1927) 

Byla zde snaha co nejrychleji vybudovat spolehlivý základ pro další zhušťování. 

Proto z technických a i časových důvodů nebyla provedena astronomická měření, 

nebyly měřeny geodetické základny a síť nebyla spojena se sítěmi sousedních států. 

Stejně tak opět z časových důvodů byla převzata část měření z II. vojenské triangulace, 

která probíhala v letech 1862 – 1898. Celkem bylo převzato 42 bodů na území Čech 

a 22 bodů na Podkarpatské Rusi. Síť o 237 bodech byla vyrovnána podle podmínkových 

pozorování – postupnou aproximací bylo řešeno 397 rovnic trojúhelníkových 



SYSTÉMY NA ÚZEMÍ ČR   - 16 - 

a 162 rovnic stranových, což trvalo přibližně jeden rok. V roce 1927 byla k síti 

připojena síť na jihozápadní části Slovenska a celá síť tak měla 268 bodů. Úhlovým 

vyrovnáním sítě I. řádu byl určen definitivní tvar sítě. 

Rozměr, poloha a orientace sítě na Besselově elipsoidu byly určeny nepřímo 

z vojenské triangulace (107 identických bodů). Po posouzení transformace bylo 

zjištěno, že se nejlepších výsledků dosáhne, použije-li se ze 107 bodů pouze 42 bodů 

v Čechách (oněch převzatých 42 bodů z vojenské triangulace). Z těchto bodů byl 

spočítán transformační klíč a pomocí něho mohly být spočteny konečné souřadnice 

trigonometrických bodů I. řádu. Více informací lze najít například v [lit 20]. 

Zhušťování sítě (1928 – 1957) 

Síť bodů I. řádu byla v Čechách v  letech 1928 – 1936 doplněna o 93 bodů 

a v letech 1949 – 1950 o dalších 20 bodů [lit 7]. Mezi lety 1928 – 1957 vznikaly 

postupně sítě II. – V. řádu [lit 20]. 

2.2 ETRS 

Systém ETRS je na našem území dle [lit 26] určen: 

a) technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů 

mezinárodních zpracovatelských center, 

b) referenčním rámcem vybraných bodů geodetických základů, jejichž pravoúhlé 

geocentrické souřadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému referenčnímu 

rámci (European Terrestrial Reference Frame), epoše 1989.0, (Proto je systém 

často označován jako ETRS89) 

c) elipsoidem geodetického referenčního systému 1980 s konstantami 

a = 6378137 m, f = 1:298,257222101, kde "a" je délka hlavní poloosy a "f" je 

zploštění. 
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2.2.1 Elipsoid GRS 1980 (GRS 80) 

Na rozdíl od Besselova elipsoidu je tento elipsoid vhodný pro zobrazení celé 

Země, jeho parametry jsou uvedeny v Tab. 2-2. Tento elipsoid se velmi blíží elipsoidu 

WGS84.  

Hlavní poloosa a 6378137 m 

Vedlejší poloosa b 6356752,3141 m 

Zploštění f  1:298,257222101 
Tab. 2-2 Parametry elipsoidu GRS 80 [lit 24] 

2.2.2 Realizace ETRS89 

Mezinárodní geodetická asociace (IAG - International Association of Geodesy) 

v roce 1987 vytvořila subkomisi pro definici Evropského referenčního systému EUREF 

(European Reference Frame). Tato komise navrhla vytvořit evropský geocentrický 

souřadnicový systém na základě ITRS využitím výsledků celosvětové kampaně 

EUREF-89. Na souřadnicích stanic ITRS jsou patrné časové změny, které jsou 

způsobeny pohybem tektonických desek. Pohyb naší euroasijské desky je asi 2,7 cm 

severovýchodně za rok [lit 25], proto je velmi výhodné zavedení systému spojeného 

s touto deskou. Roční časové změny souřadnic jsou pak maximálně v řádu milimetrů. 

První kampaní na našem území, na základě které vlastně mohly být zpracovány 

první výsledky v systému ETRS89, byla kampaň EUREF-CS/H-91. Tato kampaň 

probíhala na podzim roku 1991(v roce 1991 probíhalo měření, data byla zpracovávána 

postupně). Došlo vlastně k rozšíření evropského rámce EUREF na území České 

republiky (body Pecný, Přední Příčka, Kleť) a Slovenské republiky (Velká Rača, 

Kvetoslavov, Šaňkovský Grúň).  

Druhou kampaní na našem území byla kampaň CS-NULRAD-92, což byla síť 

NULtého ŘÁDu, která dohromady na území ČR i SR obsahuje 19 bodů. 

V pořadí třetí kampaní byla kampaň CS-BRD-93. Tato kampaň probíhala 

v červnu roku 1993 na základě nabídky z Mnichova ohledně využití bodů německé GPS 

sítě. 

Poslední důležitou kampaní je DOPNUL – DOPlnění NULtého řádu. Byla 

zaměřena v letech 1993 - 1994 v sektorech A - J na 176 bodech identických s body 
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v S-JTSK (jednalo se tedy o zahuštění sítě NULRAD na úroveň trigonometrické sítě 

I. řádu.).  

Všechny důležité kampaně GPS na území ČR jsou znázorněny v Obr. 2-2. 

Protože od roku 1991 byla na našem území provedena řada kvalitních měření 

na bodech sítě nultého řádu, byla tato měření využita k novému vyrovnání sítě nultého 

řádu na území ČR pro výslednou realizaci ETRS89 na našem území. Kromě využití 

pozorování z kampaně DOPNUL se jednalo zejména o výsledky kampaně CS-BRD-93. 

 

Obr. 2-2 Kampaně GPS na území ČR [lit 25] 

2.3 Výškový systém 

Vzhledem k náročnější teorii ohledně výšek nejprve o nich trochu obecněji. 

2.3.1 Výšky 

Dle [lit 9] je výška „Vzdálenost bodu od zvolené referenční plochy měřená 

na kolmici k této ploše“. To tedy znamená, že pokud chceme určit výšku jakéhokoliv 

bodu, musíme zvolit nějakou nulovou (referenční) plochu a definovat vzdálenost bodu 

nad referenční plochou. Nulovou referenční plochou může být kulová plocha, elipsoid, 

geoid…  
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Pokud by Země byla homogenní koule, byla by situace velmi jednoduchá. Jelikož 

Zemi ale za homogenní kouli považovat nemůžeme, je teorie výšek o dost složitější. 

Rozlišovat různé druhy výšek lze například takto [lit 5]: 

• Elipsoidická výška (= geodetická) = vzdálenost bodu od elipsoidu měřená 

na kolmici k elipsoidu k tomuto bodu, která je kladná, je-li směrem nahoru nebo 

vně elipsoidu.  

• Tíhově založená výška = výška závislá na tíhovém poli Země 

o Pravá ortometrická výška (= nadmořská) 

� Nulovou hladinovou plochou je geoid1 

� Výška bodu �� � �
�� · 	 
 � , kde  
� je střední hodnota tíže 

měřená mezi bodem a geoidem po tížnici tíhového pole Země 

� 
� nelze změřit, mají jen teoretický význam pro pochopení 

dalších druhů výšek 

o Normální ortometrická výška 

� Místo skutečných hodnot tíhového zrychlení se používají 

normální hodnoty tíhového zrychlení 

� Výška bodu ���� � �
�� · 	 � � , kde  �� je střední hodnota tíže 

měřená po tížnici normálního tíhového pole Země mezi 

elipsoidem a bodem 

� Nulovou hladinovou plochou je elipsoid 

o Normální (Moloděnského) výška 

� Nulovou hladinovou plochou je kvazigeoid 

� Výška bodu ���� � �
�� · 	 
 � = délka tížnice mezi tímto 

bodem a kvazigeoidem  

Přehled o různých výškách si lze snadno udělat dle Obr. 2-3. 

Často se ještě můžeme setkat s pojmem geoidální výška (N), což je výška 

geoidu nad elipsoidem a výškovou anomálií ζ, což je převýšení kvazigeoidu nad 

elipsoidem. 

                                                 
1 Hladinové plochy se směrem k pólu sbíhají, takže body, které leží na stejné hladinové ploše, mají ve 

skutečnosti různou výšku nad geoidem. 
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Obr. 2-3 Výšky bodu nad různými referenčními plochami 

2.3.2 Výškové systémy v ČR 

Dle [lit 26] je jediným závazným výškovým systémem v ČR výškový systém 

baltský – po vyrovnání (Bpv). Tento systém je definován [lit 26]: 

a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Krondštatu2, 

b) souborem normálních3 výšek z mezinárodních vyrovnání nivelačních sítí. 

V příloze B je vidět, jak vypadá výchozí bod systému Bpv – mořský vodočet 

v Krondštatu. Základním výškovým bodem v ČR je Lišov (jižní Čechy).  

V 50. letech 20. století došlo ke sjednocení výškových základů socialistických 

zemí: 

• Na vybraných hraničních přechodech byly spojeny sítě. 

• Jako společná srovnávací hladina byla zvolena střední hladina Baltského moře. 

• Byl zvolen systém normálních výšek na základě Moloděnského teorie. 

Přehled o některých výškových systémech používaných u nás je vidět 

v Tab. 2-3. 

                                                 
2 Krondštat je město na břehu Baltského moře blízko Petrohradu. 
3 jedná se o normální (Moloděnského) výšky 
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Výškový systém Jaderský Baltský - B68 
(dočasný) 

Baltský - B46 
(dočasný) 

Baltský - po 
vyrovnání (Bpv) 

Období 1948 - 1999 1952 - 1957 1955 - 1957 Od 1957 

Nultý bod Terst Kronštadt Kronštadt Kronštadt 

Druh použitých 
výšek 

Normální 
ortometrické 

Normální 
ortometrické 

Normální 
ortometrické 

Normální 
(Moloděnského) 

Způsob 
vyrovnání sítě 

Roku 1948 byla 
vyrovnána 
českomoravská 
část sítě, roku 
1952 celá ČSSR 

- 0,68 m od 
výšek 
jaderských 

- 0,46 m od 
výšek 
jaderských 

Mezinárodní v 
rámci 
socialistických 
států roku 1957 

Lišov [m] 565,1483 564,4683 564,6883 564,7597 

Tab. 2-3 Výškové systémy používané v ČR [lit 7] 
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3 Metody transformací využívaných 

v GIS produktech 

Tato diplomová práce se bude zabývat hlavně transformacemi (ne konverzemi). 

Transformace můžeme dělit podle různých hledisek. V tomto textu jsou transformace 

rozděleny na reziduální a nereziduální. Reziduální transformace znamená, že na 

identických bodech, ze kterých je počítán transformační klíč, nedochází po transformaci 

ke ztotožnění souřadnic. Naproti tomu při nereziduální transformaci dojde 

ke ztotožnění souřadnic identických bodů transformačního klíče. Následující text je jen 

přehled nejobvyklejších transformací, jistě jich ale existuje mnohem více. Není cílem 

práce vysvětlit zde všechny možné transformace, podrobněji jsou tu popsány jen ty 

nejvyužívanější. 

3.1 Reziduální transformace 

Tříprvková transformace 

Jedná se o nejjednodušší transformaci, která řeší pouze posun počátků obou 

systémů vůči sobě (souřadnice je nutné mít v geocentrickém systému): 

�����
CÍLOVÉ

� �∆�∆�∆�� ! �����
PŮVODNÍ

 

Sedmiprvková transformace 

Někdy se můžeme setkat i s názvy metoda Bursa-Wolf nebo Helmertova 

sedmiprvková metoda.  
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Tato metoda je základní a asi i nejpoužívan

trochu podrobněji. Lze ji rozd

1. Převod rovinných sou

2. Převod zem

3. Tr ansformace geocentrických sou

4. Převod geocentrických sou

5. Převod zem

Graficky znázorně

Obr. 

Hlavní částí této metody je tedy prostorová transformace mezi dv

geocentrickými systémy. 

1. posun střed

2. rotaci kolem t

3. změnu měř

                                        
4 Některé kroky mohou být vynechány nebo mohou být trochu odlišné, nap

místo X, Y, to zde ale nehraje vzhledem k obecné form
5 Matice s parametry rotace m

definování směru rotace. Takto uvedené je to používáno v USA a Austrálii a je to známo pod názvem
Coordinate Frame Rotation transformation
název Position Vector transformation

X1, Y

X2, Y

TRANSFORMACÍ VYUŽÍVANÝCH V GIS PRODUKTECH 

da je základní a asi i nejpoužívanější metodou, proto zde bude popsána 

ji. Lze ji rozdělit do několika po sobě jdoucích kroků

evod rovinných souřadnic X, Y do zeměpisných φ, λ 

evod zeměpisných souřadnic φ, λ  na geocentrické X

ansformace geocentrických souřadnic mezi dvěma systémy

evod geocentrických souřadnic X, Y, Z na zeměpisné 

evod zeměpisných souřadnic φ, λ na rovinné X, Y 

Graficky znázorněno tato transformace může mít podobu jako 

Obr. 3-1 Helmertova sedmiprvková metoda transformace 

ástí této metody je tedy prostorová transformace mezi dv

geocentrickými systémy. Jde v ní o: 

posun středů elipsoidů vůči sobě (∆X, ∆Y, ∆Z),  

rotaci kolem tří os (εx, εy, εz) 

ěřítka (m)5: 

                                                 

které kroky mohou být vynechány nebo mohou být trochu odlišné, například rovinné sou
místo X, Y, to zde ale nehraje vzhledem k obecné formě této transformace žádnou r

Matice s parametry rotace může být někdy s opačnými znaménky u parametrů
ru rotace. Takto uvedené je to používáno v USA a Austrálii a je to známo pod názvem

Coordinate Frame Rotation transformation (proti směru hodinových ručiček), v Evrop
Position Vector transformation (po směru hodinových ručiček). 

, Y1 φ1, λ1 X1, Y1, Z

X2, Y2, Z2φ2, λ2, Y2
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jší metodou, proto zde bude popsána 

 jdoucích kroků4: 

 

X, Y, Z 

ěma systémy 

pisné φ, λ  

že mít podobu jako na Obr. 3-1: 

 

 

ástí této metody je tedy prostorová transformace mezi dvěma 

 

íklad rovinné souřadnice E, N 
 této transformace žádnou roli. 

ů εX, εY, εZ – záleží na 
ru rotace. Takto uvedené je to používáno v USA a Austrálii a je to známo pod názvem 

ek), v Evropě je používán 

, Z1

2
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Moloděnského transformace (zjednodušená)

Tato metoda na rozdíl od sedmiprvkové Helmertovy metody vynechává krok 

převodu mezi zeměpisnými sou

Schéma této transformace viz 

Metoda využívá jako parametry posun po

hlavní poloosy elipsoidů

spočítají rozdíly v země

vztahů [lit 12]: 

( )

( )

(

( )
ϕ

λϕ

λϕ

ϕ

ϕϕ

3 22

2

sin1

1

1

1

coscos

sincos

sin

cossin

e

ea
Mkde

e

a

Xh

hN

hM

−

−⋅=

−

⋅
+

+∆⋅⋅=∆

−=∆⋅⋅+

⋅+

⋅−=∆⋅+

Pro transformaci mezi S

a) Sedmiprvková Helmertova transformace s 

k místním deformacím S

b) Sedmiprvková Helmertova transformace s

omezena pro

TRANSFORMACÍ VYUŽÍVANÝCH V GIS PRODUKTECH 

nského transformace (zjednodušená) [lit 12] 

Tato metoda na rozdíl od sedmiprvkové Helmertovy metody vynechává krok 

pisnými souřadnicemi φ, λ a geocentrickými souř

Schéma této transformace viz Obr. 3-2. 

 

Obr. 3-2 Moloděnského transformace 

etoda využívá jako parametry posun počátků (∆X, ∆Y, ∆Z),

hlavní poloosy elipsoidů (∆a) a rozdíl ve velikosti zploštění (∆f). Touto transformací se 

měpisné šířce a délce (∆φ, ∆ε). Metoda vychází z

( )

ϕϕ

ϕ
ϕ

ϕϕλϕ

λλ

ϕ

ϕλϕλ

22

2

22

22

2

sin1

sin
sin

1

sin1sinsincos

cossin

cos

1
coscossincos

e

a
Na

f
f

eZY

YX

f
b

a
N

b

a
M

e
ZYX

−
=

∆⋅⋅
−

⋅−−∆⋅+∆⋅⋅

∆⋅+∆⋅
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 ⋅+⋅⋅

−

⋅+∆⋅+∆⋅⋅−∆⋅

Pro transformaci mezi S-JTSK a ETRS89 jsou zpravidla užíván

Sedmiprvková Helmertova transformace s globálním klíč

místním deformacím S-JTSK nedává nejpřesnější výsledky.

Sedmiprvková Helmertova transformace s lokálním klíč

pro lokální použití. 

X1, Y1 φ1, λ1

φ2, λ2X2, Y2
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Tato metoda na rozdíl od sedmiprvkové Helmertovy metody vynechává krok 

a geocentrickými souřadnicemi X, Y, Z. 

), rozdíl ve velikosti 

). Touto transformací se 

vychází z následujících 

ϕ
ϕϕ

22 sin

cossin

a

a
e

+∆⋅

+∆⋅
⋅−

⋅

 

zpravidla užívány: 

klíčem – vzhledem 

jší výsledky. 

klíčem – přesná, ale 
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3.2 Nereziduální transformace 

NADCON 

Asi nejznámější nereziduální transformací je metoda NADCON (North 

American Datum Conversion). NADCON je transformace zeměpisných souřadnic 

(ϕ, λ) vyvinutá v USA mezi systémy NAD 27 (North American Datum), Old Hawaiian, 

Puerto Rico, Alaska a systémem NAD 83. Tato metoda je také použita při transformaci 

mezi původním systémem NAD 83 (značený NAD 83 (1986)) a celostátní HPGN (High 

Precision Geodetic Network). Zkratka HPGN byla nahrazena HARN (High Accuracy 

Reference Network), dnes se ale můžeme stále setkat i s původním označením. 

Tuto metodu lze použít, když není známa jakákoliv informace o systémech, 

ve kterých jsou vstupní data. Nemusí být známy parametry elipsoidu ani počátek 

systému. Musí být ovšem známé souřadnice několika bodů v obou systémech 

(tzv. identické body). Je samozřejmé, že přesnost této transformace bude záviset na 

přesnosti, s jakou byly tyto body naměřeny, a také na jejich rozmístění a hustotě. 

Metoda řeší zvlášť transformaci ve směru zeměpisné délky (λ) a zvlášť ve směru 

zeměpisné šířky (ϕ). Tato metoda standardně transformuje pouze horizontální 

souřadnice, nikoliv výšky. 

Metoda NADCON má několik kroků: 

I.  Získání hodnot rozdílů mezi známými souřadnicemi – zvlášť v zeměpisné 

šířce ϕ  a zvlášť v zeměpisné délce λ: 

&' ( &� � ∆& 

)' ( )� � ∆) 

II.  Rozdíly mezi systémy na daných bodech tvoří nepravidelnou síť bodů. Z nich 

je třeba dopočítat interpolací hodnoty rozdílů mezi souřadnicemi 

v pravidelné síti, tzv. gridu. Metoda NADCON využívá bilineární 

interpolaci - metodu splinu (více k metodě například viz [lit 17]). 

III.  Pokud chceme transformovat souřadnice konkrétního bodu, opět využijeme 

nějakou interpolaci, zpravidla kvadratickou.  

Podrobný popis celé metody NADCON viz [lit 10]. 
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Metoda NTv2 (NTv1) 

Metoda NTv2 (National Transformation version 2) je velmi podobná metodě 

NADCON, ale rozdíl je v možnosti použití více gridů najednou. Například nad celým 

územím je grid o určité hustotě, ale ve městě je navíc ještě jeden další grid, který je 

hustší. Názorně je to vidět na Obr. 3-3, kde zelený bod spadl i do hustší části 

a automaticky podle toho bude počítán, na rozdíl od modrého bodu, který je v méně 

husté síti. Tato metoda se používá například v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu 

[lit 12]. 

 

Obr. 3-3 Metoda NTv2 

Pro zavedení metod založených na gridu na našem území je třeba definovat 

soubory s posuny v zeměpisné délce a šířce. To znamená určit body se známými 

souřadnicemi v obou systémech, vytvořit z nich čtvercový grid, a upravit jej 

do příslušného formátu, se kterým umí daný software pracovat.  

V této diplomové práci byla využívána metoda NADCON s gridem odvozeným 

ing. Janem Ježkem v rámci jeho disertační práce [lit 19]. Pro její odvození bylo použito 

3070 bodů vybrané údržby a po testování byla jako nejvhodnější velikost buňky zvolena 

hodnota 0,02° ve směru zeměpisné délky i zeměpisné šířky, nejvhodnější interpolační 

metodou se ukázala metoda TPS – Thin plate spline. 
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4 Současné možnosti transformace mezi 

S-JTSK a ETRS89 v GIS 

V současnosti existuje mnoho produktů, ve kterých lze transformace, a tedy 

v této souvislosti i jednotlivé systémy, využívat. Tato diplomová práce se více zaměřuje 

na produkty nebo aplikace spojené s firmou ESRI, s knihovnou PROJ, knihovnou 

GeoTools nebo softwarem gvSIG.  

K jednomu z nejrozšířenějších systémů pro práci s GIS patří asi komerční 

systém ArcGIS od firmy ESRI. Kromě komerčních systémů GIS jsou na trhu i freeware, 

free software, nebo i open source aplikace. Mezi tyto aplikace patří například GRASS 

GIS, UMN MapServer, PostGIS, Thuban. V souvislosti s těmito aplikacemi je důležitý 

pojem projekt Systém Projection (PROJ). Jde v podstatě o knihovnu, která je využívána 

výše zmíněnými aplikacemi. Dalším pojmem je GeoTools. Je to open source Java 

knihovna, kterou využívá například software uDig. Dále se zde zmíním ještě o open 

source softwaru gvSIG. Velmi důležitým zdrojem informací ohledně referenčních 

systémů a transformacemi mezi nimi je databáze EPSG, proto i tomuto tématu zde bude 

věnován krátký text. 

V každé podkapitole je část věnovaná definování S-JTSK a ETRS89, výškovým 

systémům a transformacím. 

4.1 EPSG databáze 

EPSG databáze je databáze parametrů požadovaných k:  

• jednoznačnému identifikování souřadnicového systému 

• definování transformací a konverzí mezi jednotlivými CRS 

Databáze EPSG nabízí široké využití. S její pomocí lze definovat systémy nebo 

transformace například i v knihovně PROJ a podobně. 

European Petroleum Survey Group (EPSG) vytvořila v roce 1985 pro své členy 

databázi geodetických parametrů. V roce 2005 se skupina EPSG změnila na Surveying 

and Positioning Committee spadající pod International Association of Oil and Gas 
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Producers (OGP). Dnes používáme označení EPSG geodetic parameter dataset, 

zkráceně EPSG dataset (EPSG databáze). 

Aktuální verze databáze EPSG je verze 6.18 [lit 14] z 12. listopadu 2008. Ta je 

distribuovaná jako databáze v MS Access 97 nebo jako SQL skripty. Na stejné adrese 

jako samotná EPSG databáze jsou ke stáhnutí i uživatelské příručky. 

Databáze EPSG je navržena k tomu, aby zahrnula všechny důležité informace 

potřebné k popisu CRS a souřadnicových operací. Vše je uspořádáno v databázové 

struktuře, o které si lze udělat přehled podle přílohy C. 

4.1.1 Systémy EPSG 

Co se týká referenčních souřadnicových systémů, pro účely diplomové práce 

jsou zajímavé systémy S-JTSK a ETRS89. Těchto systémů je zde ovšem více. Pro 

S-JTSK jsou to systémy S-JTSK (Ferro)/Krovak  (kód 2065), S-JTSK (4156), 

S-JTSK (Ferro) (4818) – rozdíly mezi nimi lze snadno pochopit z tabulky (Příloha D).  

Nelze říct, že jen jeden ze systémů je správně. Jde o konkrétní způsob použití. 

Například systém 4156 je definován jako na Obr. 4-1. 

Pro systém ETRS89 jsou v EPSG databázi uvedeny tři formy – ETRS89 (4258), 

ETRS89 (4936) a ETRS89 (4937). Rozdíl mezi nimi je uveden v Tab. 4-1. 

Strukturou je definice systému ETRS89 v EPSG databázi velmi podobná 

definici S-JTSK, proto ji zde neuvádím. 

Co se týká výškových systémů, v rámci databáze EPSG je jich definováno opět 

hned několik. Některé systémy jsou zde definovány včetně výškové složky (například 

i jedna z možností ETRS89 – geographic 3D) nebo jsou výškové systémy definovány 

samostatně - například systémy vztažené k Baltskému moři. Mimo to jsou zde 

zastoupeny i geodetické výšky prostřednictvím EGM96. 
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Kód CRS Forma sou

4258 Zeměpisné sou

4936 Geocentrické sou

4937 Zeměpisné sou

Pro tuto diplomovou práci je d

EPSG je uveden systém 

a Baltic height (5705). Pro rozlišení, který systém použít, by m

do sloupce Area_of_use, kde

území naši republiku zahrnující. Bohužel ale tomu tak není 

uvedených údajů používán na pob

CRS S-JTSK

Code 4156

Geodetic Datum Jednotne Trigonometricke Site Katastralni

CRS kind geographic 2D

Prime Meridian Greenwich

Ellipsoidal Bessel 1841

semi-

inverse flattening (1/f) =299,1528128

CS Axes Axis Name

Geodetic latitude

Geodetic longitude

CS remarks

Datum origin Modification of Austrian MGI datum, code 6312.

Datum remarks S-JTSK = System of the Unified Trigonometrical Cadastral Network.

Datum info. source

CRS scope Geodetic survey.

CRS remarks S-JTSK is the Uniform Trigonometric Cadastral Network. It is a 
modification of the Austrian MGI geogCRS, code 4312.

CRS info. source Research Institute for Geodesy Topography and Cartography (VUGTK); 
Prague.

Data source EPSG

Revision 06-I-04

Change 2001.260 2003.370

CRS area of use Czech Republic; Slovakia
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Obr. 4-1 Definice systému 4156 = S-JTSK 

Forma souřadnic 

ěpisné souřadnice φ, λ ve stupních 

Geocentrické souřadnice X, Y, Z v metrech 

ěpisné souřadnice φ, λ ve stupních a elipsoidická výška 

Tab. 4-1 Systémy ETRS89 v EPSG 

iplomovou práci je důležitý systém Balt po vyrovnání 

EPSG je uveden systém Baltic 1982 height (kód 5786), Baltic 

(5705). Pro rozlišení, který systém použít, by mělo sta

_use, kde by měla být uvedena Česká republika nebo jakékoliv 

republiku zahrnující. Bohužel ale tomu tak není – systém 5786 je dle 

 používán na pobřeží Bulharska, systémy 5612 a 5705 jsou používány 

Jednotne Trigonometricke Site Katastralni

geographic 2D

Greenwich

Bessel 1841

-major axis (a) = 6377397,155 metre

inverse flattening (1/f) =299,1528128

Axis Name Abbr Axis Units

Geodetic latitude Lat degree

Geodetic longitude Long degree

CS remarks Coordinates referenced to this CS are in degrees. Any 
degree representation (e.g. DMSH, decimal, etc.) may 
be used but that used must be declared for the user by 
the supplier of data. Used in geographic 2D coordinate 
reference systems.

Modification of Austrian MGI datum, code 6312.

JTSK = System of the Unified Trigonometrical Cadastral Network.

Research Institute for Geodesy Topography and Cartography 
(VUGTK); Prague.

Geodetic survey.

JTSK is the Uniform Trigonometric Cadastral Network. It is a 
modification of the Austrian MGI geogCRS, code 4312.

Research Institute for Geodesy Topography and Cartography (VUGTK); 
Prague.

EPSG

04

2001.260 2003.370

Czech Republic; Slovakia
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a elipsoidická výška H v metrech 

ležitý systém Balt po vyrovnání – v databázi 

 depth (kód 5612) 

ělo stačit podívat se 

republika nebo jakékoliv 

systém 5786 je dle 

eží Bulharska, systémy 5612 a 5705 jsou používány 

Orientation

north

east

Coordinates referenced to this CS are in degrees. Any 
representation (e.g. DMSH, decimal, etc.) may 

be used but that used must be declared for the user by 
the supplier of data. Used in geographic 2D coordinate 

JTSK = System of the Unified Trigonometrical Cadastral Network.

Research Institute for Geodesy Topography and Cartography 

JTSK is the Uniform Trigonometric Cadastral Network. It is a 

Research Institute for Geodesy Topography and Cartography (VUGTK); 
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více státy, ale ČR mezi nimi není (ale je 

také jako závazný výškový systém Balt po vyrovnání

by měly být používány i na území naší republiky).

je zřejmý - u systému 5612 je kladná hodnota

je kladná hodnota NAD nulovou hladinou.

4.1.2 Transformace EPSG

Pomineme-li transformaci spo

S-JTSK a S-JTSK (Ferro), pro diplomovou práci je zde d

to ETRS89 (1) (kód 1622

Obr. 

V databázi EPSG je definována ješt

1623). Jedná se o transformaci pro území Slovenské republiky a liší se v

Tfm. S-JTSK to ETRS89 (1)

Code 1622

Accuracy 1 m

Source CRS code

Name

Ellipsoid

Target CRS code

Name

Ellipsoid

Transformation method

Information Cesky Urad Zememericky a Katastraln via EuroGeographics;

Scope For applications to an accuracy of 1 metre.

Remarks May be taken as approximate transf. S

Area of use Czech Republic.
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R mezi nimi není (ale je mezi nimi Slovenská republika, která používá 

také jako závazný výškový systém Balt po vyrovnání. Z toho usuzuji

ly být používány i na území naší republiky). Rozdíl mezi systémem 5612 a 5705 

systému 5612 je kladná hodnota POD nulovou hladinou, u systému 5705 

kladná hodnota NAD nulovou hladinou. 

Transformace EPSG 

li transformaci spočívající ve změně nultého poledníku mezi systémy 

JTSK (Ferro), pro diplomovou práci je zde důležitá transformace S

1622). Definice této transformace je vidět na Obr. 

Obr. 4-2 Definice transformace S-JTSK to ETRS89 (1) 

databázi EPSG je definována ještě transformace S-JTSK to ETRS89 (2) (kód 

). Jedná se o transformaci pro území Slovenské republiky a liší se v

JTSK to ETRS89 (1)

CRS code 4156

S-JTSK

Ellipsoid Bessel 1841

semi-major axis (a) = 6377397,155 metre

inverse flattening (1/f) =299,1528128

CRS code 4258

ETRS89

Ellipsoid GRS 1980

semi-major axis (a) = 6378137 metre

inverse flattening (1/f) =298,257222101

Position Vector 7-param. transformation

Parameter Name Value

X-axis translation 570,8

Y-axis translation 85,7

Z-axis translation 462,8

X-axis rotation 4,998

Y-axis rotation 1,587

Z-axis rotation 5,261

Scale difference 3,56

Cesky Urad Zememericky a Katastraln via EuroGeographics;

For applications to an accuracy of 1 metre.

May be taken as approximate transf. S-JTSK to WGS 84 - see code 1623.

Czech Republic.
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mezi nimi Slovenská republika, která používá 

toho usuzuji, že tyto systémy 

Rozdíl mezi systémem 5612 a 5705 

POD nulovou hladinou, u systému 5705 

 nultého poledníku mezi systémy 

ležitá transformace S-JTSK 

Obr. 4-2. 

 

to ETRS89 (2) (kód 

). Jedná se o transformaci pro území Slovenské republiky a liší se v parametrech 

Unit of Measure

metre

metre

metre

arc-second

arc-second

arc-second

parts per mil.

see code 1623.
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transformace. Pokud ale v nějaké aplikaci zadáme, že chceme transformovat body mezi 

například 2065 a 4258, zpravidla se už nenabízí volba, zda jde o body na Slovensku 

nebo v České republice. Možným řešením by bylo oddělení již výchozího systému 

zvlášť pro ČR a zvlášť pro SR. 

4.2 Produkty ESRI 

Společnost ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.) je společnost 

s hlavním sídlem ve městě Redlands (USA California) a byla založena v roce 1969 

[lit 36]. Tato společnost je dnes jedním z největších producentů softwaru pro GIS a má 

zastoupení v mnoha státech světa. V České republice je oficiálním distributorem 

produktů firmy ESRI firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. [lit 1]. 

Základní nabídku softwaru firmy ESRI tvoří rodina produktů ArcGIS. Je to 

zjednodušeně řečeno systém pro tvorbu, správu a analýzu geografických dat. V roce 

2008 byla vydána verze 9.3. 

Produkty ArcGIS jsou sestaveny z komponent, které lze využít „v desktopových 

i serverových produktech, začlenit je do uživatelských aplikací nebo je vzít do terénu 

prostřednictvím mobilních přístrojů“  [lit 1]. Označení ArcGIS v sobě zahrnuje několik 

produktů, jejichž podrobný popis lze nalézt například na [lit 1]. 

Po standardním nainstalování aplikace nalezne uživatel ve složce ArcGIS mnoho 

dalších složek, pro tuto práci jsou důležité Coordinate Systems, pedata a samozřejmě 

Documentation. 

4.2.1 Systémy ESRI 

Složka Coordinate Systems obsahuje informace o systémech v tomto produktu 

a obsahuje tři podsložky:  

Geographic Coordinate Systems (GCS) [lit 12] 

Do této skupiny patří systémy, které mají souřadnice třídimenzionální. Pro nás 

jsou v této kategorii tedy zajímavé systémy ETRS89 (ETRS 1989.prj) a S-JTSK 

(S-JTSK.prj) – Obr. 4-3. 
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Projected Coordinate System

PCS jsou definovány v rovin

založeny na nějakém GCS.

na Obr. 4-4. 

 

 

ETRS 1989.prj

GEOGCS["GCS_ETRS_1989",   ………………………........ 

DATUM["D_ETRS_1989",   ………………………...... 

SPHEROID["GRS_1980",   ……………………....... 

6378137.0, 298.257222101]],           

PRIMEM["Greenwich",0.0],   …………………….. 

UNIT["Degree",0.0174532925199433]]   ……… 

S-JTSK.prj

GEOGCS["GCS_S_JTSK",   ………………………............... 

DATUM["D_S_JTSK",   ………………………............. 

SPHEROID["Bessel_1841",   …………………...... 

6377397.155, 299.1528128]],           

PRIMEM["Greenwich",0.0],   ……………………. 

UNIT["Degree",0.017453292519943295]]   …. 
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Obr. 4-3 Definice GSC v ESRI 

Projected Coordinate System (PCS) [lit 12] 

PCS jsou definovány v rovině (dvojdimenzionální souřadnice) a

jakém GCS. Jsou používány souřadnice X a Y, systém vypadá jako 

 

Obr. 4-4 Systém souřadnic X, Y v PCS 

GEOGCS["GCS_ETRS_1989",   ………………………........ Jméno systému

DATUM["D_ETRS_1989",   ………………………...... Jméno datumu

SPHEROID["GRS_1980",   ……………………....... Elipsoid [Jméno, 

6378137.0, 298.257222101]],           hlavní poloosa, 1/f

PRIMEM["Greenwich",0.0],   …………………….. Nultý poledník [jméno, vzdálenost od 
Greenwiche]

UNIT["Degree",0.0174532925199433]]   ……… Jednotky [jméno, vztah k základní 
jednotce (zde radián)

GEOGCS["GCS_S_JTSK",   ………………………............... Jméno systému

DATUM["D_S_JTSK",   ………………………............. Jméno datumu

SPHEROID["Bessel_1841",   …………………...... Elipsoid [Jméno, 

6377397.155, 299.1528128]],           hlavní poloosa, 1/f

PRIMEM["Greenwich",0.0],   ……………………. Nultý poledník [jméno, vzdálenost od 
Greenwiche]

UNIT["Degree",0.017453292519943295]]   …. Jednotky [jméno, vztah k základní 
jednotce (zde radián)
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adnice) a jsou vždy 

adnice X a Y, systém vypadá jako 

1/f (1/zploštění)]

jméno, vzdálenost od 
]

jméno, vztah k základní 
jednotce (zde radián)]

1/f (1/zploštění)]

jméno, vzdálenost od 
]

jméno, vztah k základní 
jednotce (zde radián)]
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Pro tuto práci jsou zde významné následující systémy:  

Systém 

S-JTSK (Ferro) Krovak

S-JTSK (Ferro) Krovak

S-JTSK Krovak.prj

S-JTSK Krovak EastNorth

 

Reprezentace správného systému 

na Obr. 4-5. 

Vertical Coordinate Systems

VCS definuje poč

diplomovou práci jsou d

najdeme systémy Baltic 1982

PROJCS["S-JTSK_Krovak_East_North",   ……………………………......... 

GEOGCS["GCS_S_JTSK",   ………………………………………..........….. 

DATUM["D_S_JTSK",

SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],

PRIMEM["Greenwich",0],

UNIT["Degree",0.0174532925199432955]],

PROJECTION["Krovak"],   …………………………………………............ 

PARAMETER["False_Easting",0],   …………………………………....... 

PARAMETER["False_Northing",0],

PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5],
měřítkový

PARAMETER["Scale_Factor",0.9999],
atd.

PARAMETER["Azimuth",30.28813975277778],

PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333],

PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5],

PARAMETER["X_Scale",

PARAMETER["Y_Scale",1],
os

PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90],

UNIT["Meter",1]]   ……………………………………………………........... 
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Pro tuto práci jsou zde významné následující systémy:   

Nultý poledník Orientace os 

Krovak.prj  Ferro - 

Krovak EastNorth.prj Ferro OK

.prj Greenwich - 

JTSK Krovak EastNorth.prj Greenwich OK

Reprezentace správného systému S-JTSK Krovak 

Obr. 4-5 Definice PCS v ESRI 

Vertical Coordinate Systems (VCS) [lit 12] 

definuje počátek, tj. kde je nulová hodnota pro měření výšek (hloubek). Pro 

práci jsou důležité systémy Balt po vyrovnání a ETRS89. V

Baltic 1982.prj, Baltic.prj a ETRS 1989.prj. Dle 

JTSK_Krovak_East_North",   ……………………………......... Jméno systému

GEOGCS["GCS_S_JTSK",   ………………………………………..........….. Geografický systém

DATUM["D_S_JTSK",

SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],

PRIMEM["Greenwich",0],

UNIT["Degree",0.0174532925199432955]],

PROJECTION["Krovak"],   …………………………………………............ Jméno zobrazení

PARAMETER["False_Easting",0],   …………………………………....... Parametry pro 

PARAMETER["False_Northing",0], zobrazení 

PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5], počátku, 

PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], faktor, azimut 

PARAMETER["Azimuth",30.28813975277778],

PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333],

PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5],

PARAMETER["X_Scale",-1],   ………………………………………......... Orientace

PARAMETER["Y_Scale",1], souřadnicových 

PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90],

UNIT["Meter",1]]   ……………………………………………………........... Jednotka
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Orientace os  

OK 

OK 

EastNorth.prj  je 

 

ení výšek (hloubek). Pro 

ležité systémy Balt po vyrovnání a ETRS89. V softwaru 

. Dle odpovědi na dotaz, 

Jméno systému

Geografický systém

Jméno zobrazení

Parametry pro 

zobrazení – posun 

počátku, 

faktor, azimut 

Orientace

souřadnicových 

Jednotka
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který byl zaslán na technickou podporu spole

„v Čechách používaný Bpv je v ArcGISu ozna

zájmových systémů je následující:

4.2.2 Transformace ESRI

Pokud jde o transformac

metod. Podrobné informace o nich naleznete na stránce 

V této práci jde př

je zde nabízena transformace se

provedena sedmiprvkovou 

na Obr. 4-6. 

Obr. 4-6

 

Baltic 1982.prj

VERTCS["Baltic_1982",  ……………………….

VDATUM["Baltic_1982"],  ………………

PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],  …

PARAMETER["Direction",1.0],  ………..

UNIT["Meter",1.0]]  …………………….…

ETRS 1989.prj

VERTCS["ETRS_1989",

DATUM["D_ETRS_1989",

SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],

PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],

PARAMETER["Direction",1.0],

UNIT["Meter",1.0]]

MOŽNOSTI TRANSFORMACE MEZI S-JTSK A ETRS89 V GIS

na technickou podporu společnosti Arcdata Praha, s.r.o. 

echách používaný Bpv je v ArcGISu označen jako Baltic 1982“ . Tedy reprezentace 

 je následující: 

Transformace ESRI 

transformace v ArcGIS, tato aplikace podporuje hned n

metod. Podrobné informace o nich naleznete na stránce [lit 12]. 

této práci jde především o transformaci mezi ETRS 89 a S

je zde nabízena transformace se jménem S_JTSK_To_ETRS_1989_1

provedena sedmiprvkovou Helmertovou transformací s parametry uvedenými 

 

6 Parametry sedmiprvkové transformace v ESRI [lit 13]

Baltic 1982.prj

VERTCS["Baltic_1982",  ……………………….Jméno systému

VDATUM["Baltic_1982"],  ………………Datum

PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],  …Parametr pro posun

PARAMETER["Direction",1.0],  ………..Parametr směru

UNIT["Meter",1.0]]  …………………….…Jednotka a její vztah 
k základní jednotce

ETRS 1989.prj

VERTCS["ETRS_1989",

DATUM["D_ETRS_1989",

SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],

PARAMETER["Vertical_Shift",0.0],

PARAMETER["Direction",1.0],

UNIT["Meter",1.0]]

∆X [m] 570,8

∆Y [m] 85,7

∆Z [m] 462,8

εx [´´] 4,998

εy [´´] 1,587

εz [´´] 5,261

m [10-6] 3,56
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nosti Arcdata Praha, s.r.o. 18. 11. 2008, 

. Tedy reprezentace 

 

podporuje hned několik 

edevším o transformaci mezi ETRS 89 a S-JTSK, standardně 

RS_1989_1, která je 

parametry uvedenými 

Parametry sedmiprvkové transformace v ESRI [lit 13] 

Parametr pro posun

Jednotka a její vztah 
základní jednotce

SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
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V tomto softwaru

není žádný problém nadefinovat transformaci novou (samoz

parametry nutné pro provedení dané metody). 

Co se týče nere

metody NADCON a NTv2.

s definovanými posuny v

NADCON zpracovává zvláš

tedy, že jsou potřeba dva soub

(Latitude Second), druhý 

existuje program NADGRD 

(viz Obr. 4-7). (soubory v

Obr. 4-7 Ukázka konfigura

4.3 Knihovna P

Dnešní PROJ.4 je knihovna

Pro tuto práci je zajímavé hlavn

zeměpisnými souřadnicemi 

datumy [lit 15]. Patří mezi 

roku 2007 [lit 37]. 
                                        

6 První definiční řádek určuje v
délka, velikost buňky gridu, minimální ze
dalších řádcích jsou posuny bu
taktéž uvedeným v záhlaví.

NADCON EXTRACTED REGION                                 NADGRD

343 131   1    12.04000      .02000    48.50000      .02000      .00000

-2.394901   -

-2.382149   -

-2.369564   -

-2.357155   -

-2.344936   -

-2.332909   -

-2.321056   -

-2.309357   -

-2.297764   -

...

MOŽNOSTI TRANSFORMACE MEZI S-JTSK A ETRS89 V GIS

V tomto softwaru je pokaždé nabízena jedna vhodná transforma

není žádný problém nadefinovat transformaci novou (samozřejm

parametry nutné pro provedení dané metody).  

e nereziduálních metod v tomto softwaru, je zde možnost využití 

dy NADCON a NTv2. Pro využití na našem území ale chybí soubory 

definovanými posuny v zeměpisné délce a šířce. Jak již bylo řeč

NADCON zpracovává zvlášť zeměpisnou délku a zvlášť zeměpisnou ší

eba dva soubory s definovanými posuny. Jeden má p

), druhý .los (Longitude Second). Gridy jsou binární soubory, ale 

existuje program NADGRD [lit 27], který umožňuje konvertovat je do/z ASCII formátu 

). (soubory v ASCI mají přípony .laa a .lao.) 

Ukázka konfiguračního souboru pro metodu NADCON v ArcGIS

Knihovna PROJ 

je knihovna, která slouží pro základní operace se sou

Pro tuto práci je zajímavé hlavně to, že knihovna PROJ umožňuje konverze mezi 

adnicemi φ, λ a rovinnými X, Y a transformace mezi g

ří mezi open source a v této práci je využívána verze 4.6.0 z

                                                 
čuje v tomto pořadí: počet sloupců, počet řádek, číslice 1, minimální zem

ky gridu, minimální zeměpisná délka a velikost buňky v tomto sm
ádcích jsou posuny buď v zeměpisné délce nebo šířce od uvedené hodnoty v

záhlaví. 

NADCON EXTRACTED REGION                                 NADGRD

343 131   1    12.04000      .02000    48.50000      .02000      .00000

-2.392765   -2.390633   -2.388504   -2.386383   -2.384266

-2.380039   -2.377937   -2.375835   -2.373741   -2.371651

-2.367485   -2.365406   -2.363338   -2.361271   -2.359211

-2.355106   -2.353062   -2.351021   -2.348988   -2.346962

-2.342918   -2.340908   -2.338898   -2.336895   -2.334900

-2.330921   -2.328938   -2.326962   -2.324989   -2.323021

-2.319099   -2.317142   -2.315189   -2.313244   -2.311298

-2.307419   -2.305485   -2.303551   -2.301620   -2.299690

-2.295837   -2.293915   -2.291992   -2.290070   -2.288147
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je pokaždé nabízena jedna vhodná transformační metoda, ale 

řejmě pokud známe 

tomto softwaru, je zde možnost využití 

Pro využití na našem území ale chybí soubory 

řečeno dříve, metoda 

pisnou šířku, znamená to 

definovanými posuny. Jeden má příponu .las 

Gridy jsou binární soubory, ale 

uje konvertovat je do/z ASCII formátu 

 

ního souboru pro metodu NADCON v ArcGIS6 

o základní operace se souřadnicemi. 

 to, že knihovna PROJ umožňuje konverze mezi 

a transformace mezi geodetickými 

této práci je využívána verze 4.6.0 z prosince 

íslice 1, minimální zeměpisná 
tomto směru. Hodnoty na 

ce od uvedené hodnoty v záhlaví s krokem 

343 131   1    12.04000      .02000    48.50000      .02000      .00000

2.384266

2.371651

2.359211

2.346962

2.334900

2.323021

2.311298

2.299690

2.288147
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PROJ je naprogramován

(zasloužil se o to Gerald Evenden

softwarových produktů, které pracují s

PostGIS, UMN MapServer

Programový balík 

• Proj – slouží pro výpo

• cs2cs – slouží pro transformace mezi geodetickými datumy

Pro nejzákladnější 

viz [lit 15]. Dále je uvedeno, co se standardn

této knihovny je právě velmi snadná možnost dodefinování si dalších pot

4.3.1 Systémy PROJ

V knihovně PROJ se nachází v

mohou mít předdefinované parametry, nebo je možné 

všech zobrazení slouží p

proj -l=jmeno. Pro nás je d

příkazu proj +proj=krova

standardně předdefinováno lze vid

Pro výpis existujících datum

Většinou se pro zápis systém

 

 

Elipsoid

(Nezkreslená) střední rovnoběžka

Zeměpisná  délka vrcholu kužele

Multiplikační konstanta

MOŽNOSTI TRANSFORMACE MEZI S-JTSK A ETRS89 V GIS

PROJ je naprogramována v jazyce C a její počátky sahají do 80. let 20. století 

Gerald Evenden [lit 15]). Knihovnu PROJ využívá mnoho známých 

, které pracují s prostorovými daty, například GRASS

, UMN MapServer. 

Programový balík PROJ se skládá z několika modulů, asi nejdů

slouží pro výpočty v rámci kartografických zobrazení

slouží pro transformace mezi geodetickými datumy

ější seznámení se s prací s PROJ je vhodný nap

je uvedeno, co se standardně v PROJ nachází, ale nejv

ě velmi snadná možnost dodefinování si dalších pot

ROJ 

 PROJ se nachází většina standardně používaných zobrazení, kter

efinované parametry, nebo je možné tyto parametry

všech zobrazení slouží příkaz proj – l, pro podrobnější informace o

Pro nás je důležité zobrazení Křovákovo, které definujeme pomocí 

proj +proj=krovak +ellps=bessel. Jak je v PROJ Křovákovo zobrazení 

eddefinováno lze vidět na Obr. 4-8: 

Obr. 4-8 Definice Křovákova zobrazení v PROJ 

Pro výpis existujících datumů slouží příkaz cs2cs – ld.  

tšinou se pro zápis systémů stejně používá kódů databáze EPSG.

Bessel 1841

(Nezkreslená) střední rovnoběžka 49d30'N

Zeměpisná  délka vrcholu kužele 42d30'E od Ferra ( 

- rozdíl Ferro a Greenwich)

Multiplikační konstanta 0.9999
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átky sahají do 80. let 20. století 

žívá mnoho známých 

říklad GRASS GIS, 

nejdůležitější jsou:  

rámci kartografických zobrazení 

slouží pro transformace mezi geodetickými datumy 

například dokument 

PROJ nachází, ale největší výhodou 

 velmi snadná možnost dodefinování si dalších potřebných prvků. 

 používaných zobrazení, která 

tyto parametry zvolit. Pro vypsání 

jší informace o zobrazení pak 

ovákovo, které definujeme pomocí 

řovákovo zobrazení 

 

 databáze EPSG. 

42d30'E od Ferra ( - 17d40'  

rozdíl Ferro a Greenwich)
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4.3.2 Transformace P

Pro transformování sou

slouží k transformaci, se skládá z

1. Definice výchozího datum

2. (Transforma

3. + to 

4. Definice cílového datumu

5. (Transforma

To, na kterém míst

na konkrétním směru transformace. P

vždy využito transform

hodnot klíče je +towgs84=

+to, znamená to, že transformace probíhá z

Definování transformace z

Obr. 4-9

Knihovna PROJ nabízí i možnost nereziduální transformace 

transformaci mezi NAD27 a NAD83, NTv1 a NTv2 

u nás nutností znát soubory s

soubor je možné získat nap

do WGS84 vypadá následovn

                                        
7 Parametry pro sedmiprvkovou transformaci lze zadat jakékoli

cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel

+towgs84=570.83,85.668,462.843,4.998,1.587,5.262,3.560

+to

+proj=latlong +datum=WGS84

nebo pomocí kód

cs2cs +init=epsg:2065

+towgs84=570.83,85.668,462.843,4.998,1.587,5.262,3.560

+to

+init=epsg:4326

MOŽNOSTI TRANSFORMACE MEZI S-JTSK A ETRS89 V GIS

Transformace PROJ 

Pro transformování souřadnic je nutný modul cs2cs. Struktura p

transformaci, se skládá z několika částí: 

Definice výchozího datumu 

(Transformační parametry) 

Definice cílového datumu 

(Transformační parametry) 

To, na kterém místě jsou uvedeny transformační parametry, záleží 

ru transformace. Při použití tříprvkové nebo sedmi

vždy využito transformačního vztahu k WGS84. Parametr pro zadání konkrétních 

+towgs84=∆X, ∆Y, ∆Z (,εx, εy, εz, m) a jeli zadán P

, znamená to, že transformace probíhá z nějakého systému DO systému WGS84. 

Definování transformace z S-JTSK do WGS84 tedy může mít tvar jako na

9 Definování transformace z S-JTSK do WGS84 v PROJ

Knihovna PROJ nabízí i možnost nereziduální transformace 

zi NAD27 a NAD83, NTv1 a NTv2 [lit 37]. Opět je ale pro využití 

nás nutností znát soubory s definovanými posuny pro území České republiky. Tento 

soubor je možné získat například z [lit 33]. Příkaz pro takovouto transformaci z

do WGS84 vypadá následovně [lit 33]: 

                                                 
Parametry pro sedmiprvkovou transformaci lze zadat jakékoliv, tyto jsou převzaty z 

cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel

+towgs84=570.83,85.668,462.843,4.998,1.587,5.262,3.560

+proj=latlong +datum=WGS84

nebo pomocí kódů EPSG:

cs2cs +init=epsg:2065

+towgs84=570.83,85.668,462.843,4.998,1.587,5.262,3.560

+init=epsg:4326
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adnic je nutný modul cs2cs. Struktura příkazu, který 

ní parametry, záleží 

íprvkové nebo sedmiprvkové metody je 

WGS84. Parametr pro zadání konkrétních 

a jeli zadán PŘED parametrem 

jakého systému DO systému WGS84. 

že mít tvar jako na Obr. 4-97: 

 

JTSK do WGS84 v PROJ 

Knihovna PROJ nabízí i možnost nereziduální transformace – NADCON pro 

ět je ale pro využití 

České republiky. Tento 

íkaz pro takovouto transformaci z S-JTSK 

evzaty z [lit 32]. 

+towgs84=570.83,85.668,462.843,4.998,1.587,5.262,3.560

+towgs84=570.83,85.668,462.843,4.998,1.587,5.262,3.560
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V knihovně PROJ jsou posuny v

souboru. Soubor vypadá v

Obr. 4-10 Ukázka konfigura

Tento soubor lze do binární podoby p

                                        
8 První definiční řádek nese informaci o území, ale jde pouze o popisnou informaci. Druhý defini
řádek určuje v tomto pořadí: po
buňky gridu, minimální zem
jsou: číslo řádky, posun v
v zeměpisné délce, posun v
bodu. 

Description of the grid shift

343 131 1

0:2297105 -2394901 10607 2136 10604 2132 10601 2129 10598 2121 10595 2117

10591  2117  10587  2110  10584  2102  10581  2102  10577  2094  10573  2090 

10569  2087  10565  2079  10561  2079  10558  2068  10553  2067  10550  2060

10545  2056  10542  2049  10537  2044  10532  2041  10529  2033  10523  2026

10518  2026  10515  2018  10510  2010  10504  2010  10500  2003  10495  1995

10490  1991  10484  1988  10478  1983  10473  1976  10466  1973  10462  1968

10454  1965  10448  1957  10443  1957  10435  1953  10429  1945  10421  1946

10416  1941  10407  1938  10401  1934  10394  1934  10386  1931  10379  1930

10373  1926  10365  1927  10357  1922  10352  1923  10344  1922  10337  1923

...
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 PROJ jsou posuny v zeměpisné délce i šířce v

souboru. Soubor vypadá v ASCII formě (přípona .lla) například jako na

Ukázka konfiguračního souboru pro metodu NADCON v knihovn

Tento soubor lze do binární podoby převést využitím modulu 

 

                                                 
ádek nese informaci o území, ale jde pouze o popisnou informaci. Druhý defini

řadí: počet sloupců, počet řádek, číslice 1, minimální zem
ky gridu, minimální zeměpisná délka a velikost buňky v tomto směru. Hodnoty na dalších 

ádky, posun v zeměpisné délce, posun v zeměpisné šířce. Dál následují dvojice posun 
pisné délce, posun v zeměpisné šířce, ale vždy je uveden rozdíl od hodnoty p

cs2cs -f "%.10f" +proj=krovak +ellps=bessel 

+nadgrids=czech 

+to

+proj=longlat +datum=WGS84

Description of the grid shift

12.04000 0.02 48.50000 0.02

2394901 10607 2136 10604 2132 10601 2129 10598 2121 10595 2117

10591  2117  10587  2110  10584  2102  10581  2102  10577  2094  10573  2090 

10569  2087  10565  2079  10561  2079  10558  2068  10553  2067  10550  2060

10545  2056  10542  2049  10537  2044  10532  2041  10529  2033  10523  2026

10518  2026  10515  2018  10510  2010  10504  2010  10500  2003  10495  1995

10490  1991  10484  1988  10478  1983  10473  1976  10466  1973  10462  1968

10454  1965  10448  1957  10443  1957  10435  1953  10429  1945  10421  1946

10416  1941  10407  1938  10401  1934  10394  1934  10386  1931  10379  1930

10373  1926  10365  1927  10357  1922  10352  1923  10344  1922  10337  1923

..bin\nad2bin.exe < czech.lla czech
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řce v jednom binárním 

íklad jako na Obr. 4-10: 

 

ního souboru pro metodu NADCON v knihovně PROJ8 

evést využitím modulu nad2bin příkazem: 

ádek nese informaci o území, ale jde pouze o popisnou informaci. Druhý definiční 
íslice 1, minimální zeměpisná délka, velikost 

ru. Hodnoty na dalších řádcích 
ce. Dál následují dvojice posun 

ždy je uveden rozdíl od hodnoty předcházejícího 

0.02

2394901 10607 2136 10604 2132 10601 2129 10598 2121 10595 2117

10591  2117  10587  2110  10584  2102  10581  2102  10577  2094  10573  2090 

10569  2087  10565  2079  10561  2079  10558  2068  10553  2067  10550  2060

10545  2056  10542  2049  10537  2044  10532  2041  10529  2033  10523  2026

10518  2026  10515  2018  10510  2010  10504  2010  10500  2003  10495  1995

10490  1991  10484  1988  10478  1983  10473  1976  10466  1973  10462  1968

10454  1965  10448  1957  10443  1957  10435  1953  10429  1945  10421  1946

10416  1941  10407  1938  10401  1934  10394  1934  10386  1931  10379  1930

10373  1926  10365  1927  10357  1922  10352  1923  10344  1922  10337  1923
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4.4 Knihovna 

GeoTools [lit 16

knihovna, která nabízí sadu nástroj

práci s geoprostorovými daty a umož

implementaci mnoha různých OGC specifikací. Je naprogramována v

šířena pod GNU - LGPL. Jedná se o knihovnu, která se stále dynamicky rozvíjí, nejvíce 

informací se lze dozv

(http://geotools.codehaus.org/

Knihovnu GeoTool

uDig (http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home

GeoTools podporuje princip

jádro a k tomu lze připojit jeden nebo více rozši

uživatele. Více o struktuř

Projekt GeoTools

a jeho cílem není vytvo

poskytuje podporu nejen mn

4.4.1 Systémy GeoTools

Systémy lze zadávat více zp

EPSG kódu. Například zadání systému ETRS89 do prom

vypadat následovně (jinou možností je defino

Vektorová

ESRI Shapefile
Server

GML - OGC Geography Markup Language

WFS - OGC Web Feature Server

PostGIS

Oracle Spatial

ArcSDE

MySQL

CoordinateReferenceSystem sourceCRS = CRS.

MOŽNOSTI TRANSFORMACE MEZI S-JTSK A ETRS89 V GIS

Knihovna GeoTools 

16] je open source 

knihovna, která nabízí sadu nástrojů pro 

geoprostorovými daty a umožňuje 

implementaci mnoha různých OGC specifikací. Je naprogramována v

LGPL. Jedná se o knihovnu, která se stále dynamicky rozvíjí, nejvíce 

informací se lze dozvědět na domovské stránce projektu 

http://geotools.codehaus.org/). 

GeoTools využívá například GeoServer (http://geoserver.org

http://udig.refractions.net/confluence/display/UDIG/Home).  

podporuje princip modularity, kdy je vždy vyžadováno n

řipojit jeden nebo více rozšiřujících modulů p

uživatele. Více o struktuře GeoTools například viz [lit 4]. 

Obr. 4-11 Podporované formáty GeoTools 

GeoTools odstartoval v roce 1996 na Leeds University ve 

a jeho cílem není vytvořit konečný produkt, ale stále se rozvíjející nástroj, který 

poskytuje podporu nejen mnoha aplikacím pracujícím s geoprostorov

GeoTools 

Systémy lze zadávat více způsoby. Asi nejpoužívanějším způ

íklad zadání systému ETRS89 do proměnné 

inou možností je definování přes WKT.):  

Vektorová Rastrová

WMS - OGC Web Mapping 

OGC Geography Markup Language ArcGrid

OGC Web Feature Server GeoTIFF

CoordinateReferenceSystem sourceCRS = CRS.decode("EPSG:4258"
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zných OGC specifikací. Je naprogramována v jazyce Java a je 

LGPL. Jedná se o knihovnu, která se stále dynamicky rozvíjí, nejvíce 

t na domovské stránce projektu GeoTools 

http://geoserver.org) nebo 

modularity, kdy je vždy vyžadováno nějaké hlavní 

ů přesně dle potřeby 

 

roce 1996 na Leeds University ve Velké Británii 

ný produkt, ale stále se rozvíjející nástroj, který 

geoprostorovými daty. 

jším způsobem je využití 

 source CRS může 

 

Rastrová

OGC Web Mapping 

"EPSG:4258");
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4.4.2 Transformace 

Standardně jsou transformace v

hlavně využita metoda sedmiprvkové Helmertovy transformace. 

Nejprve9 je třeba definovat výchozí sou

pomocí výše uvedeného p

Dále je třeba zjistit transforma

A posledním krokem je transformování nap

systému pomocí příkazu

Knihovna GeoT

HARN. Bohužel metodu N

explicitní konstrukce objektu, nebo

zahrnuta, je „při automatickém vyhledávání vhodné transformace p

metoda Bursa Wolf“ [lit  

4.5 gvSIG 

Software gvSIG není až tak známý, proto jej zde 

představím trochu podrobn

Aplikace gvSIG je 

správu prostorových dat a pro analýzy nad t

mezi tzv. open source programy a je ší

editaci i exportu dat, umí pracovat s

příjemné uživatelské rozhraní. Program je standardn
                                        

9 Uvádím zde, jak logicky při transformaci postupovat. K
mnoho dalších ošetření – import pot

CoordinateReferenceSystem sourceCRS = CRS.

MathTransform transform = CRS.findMathTransform(sourceCRS, targetCRS);

Geometry targetPoint = JTS.transform(Point, transform);
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Transformace GeoTools 

 jsou transformace v GeoTools prováděny pomocí EPSG a tudíž je 

 využita metoda sedmiprvkové Helmertovy transformace.  

řeba definovat výchozí souřadnicový systém 

výše uvedeného příkazu a obdobně pak provést i definici koncového systému. 

eba zjistit transformační klíč pomocí příkazu 

A posledním krokem je transformování například bodu do požadovaného 

íkazu 

Tools opět nabízí i možnost využití metody NADCON nebo 

. Bohužel metodu NADCON lze v prostředí GeoTools využívat pouze pomocí 

explicitní konstrukce objektu, neboť ač metoda NADCON je v knihovn

i automatickém vyhledávání vhodné transformace p

 19]. Více také viz [lit 18]. 

Software gvSIG není až tak známý, proto jej zde 

edstavím trochu podrobněji.  

Aplikace gvSIG je sofistikovaný GIS klient pro 

správu prostorových dat a pro analýzy nad těmito daty. Patří 

mezi tzv. open source programy a je šířen pod GNU/GPL licencí. Slou

t, umí pracovat s rastrovými i vektorovými formáty, jeho sou

íjemné uživatelské rozhraní. Program je standardně ve španělštin
                                                 

Uvádím zde, jak logicky při transformaci postupovat. K tomu, aby fungoval program v
import potřebných balíků, ošetření výjimek a podobně. 

CoordinateReferenceSystem sourceCRS = CRS.decode("EPSG:4258"

MathTransform transform = CRS.findMathTransform(sourceCRS, targetCRS);

Geometry targetPoint = JTS.transform(Point, transform);
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ny pomocí EPSG a tudíž je 

adnicový systém – to lze provést 

 pak provést i definici koncového systému.  

 

 

íklad bodu do požadovaného 

 

zí i možnost využití metody NADCON nebo 

ools využívat pouze pomocí 

knihovně GeoTools 

i automatickém vyhledávání vhodné transformace poskytnuta pouze 

Slouží k prohlížení, 

vektorovými formáty, jeho součástí je 

ělštině, ale lze vybrat 

aby fungoval program v Javě, je potřeba 
ě.  

"EPSG:4258");

MathTransform transform = CRS.findMathTransform(sourceCRS, targetCRS);

Geometry targetPoint = JTS.transform(Point, transform);
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z mnoha dalších jazyků

čínština, ČEŠTINA, polština…). Mimo gvSIG Desktop existuje i

Aktuální verze gvSIG Desktop je verze 1.1.2 ze

stránce tohoto projektu (

pro Windows, Linux a

zdrojové kódy aplikace. 

Mezi základní rysy programu gvSIG pat

• Modulární : Program je postavený z n

pro všechny 

programu, ale 

Každý uživatel m

potřebuje.

• Multiplatformní

MacOS 

• Free (bezplatná)

• Standardizova

• Interoperabilní

Microstation atd. bez toho, že by se musel konvertovat formát

Podporované formáty v

dále podporuje přidává

a přístup pomocí JDBC.

JTS - Java Topology Suite

Čtení: .shp

.gml

.kml

.dgn (pouze v7) 

.dxf (ASCII) 

Zápis: .shp

.gml

.kml

.GeoTIFF

ECW (jen s linux. jádrem  2.4)
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mnoha dalších jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, portugalština, 

EŠTINA, polština…). Mimo gvSIG Desktop existuje i

ální verze gvSIG Desktop je verze 1.1.2 ze 4. března 2008. Na oficiální webové 

stránce tohoto projektu (http://www.gvsig.gva.es/) jsou k dispozici instala

pro Windows, Linux a MacOS, velmi podrobná uživatelská příruč

 

Mezi základní rysy programu gvSIG patří to, že aplikace je: 

Program je postavený z několika základních modul

pro všechny Windows programy. Některé z nich jsou 

programu, ale většina je naprogramovaná jako rozší

Každý uživatel může mít na svém počítači jen ty pluginy, které 

řebuje. 

Multiplatformní : Instalační soubory jsou dostupné pro Windows, Linux, 

 

(bezplatná), přístupný zdrojový kód 

Standardizovaný: vyhovuje specifikacím OGC 

Interoperabilní : je schopen spolupracovat s ArcView, AutoCAD, 

Microstation atd. bez toho, že by se musel konvertovat formát

Podporované formáty v aplikaci gvSIG jsou znázorněné na Obr. 

ání vrstev pomocí protokolu WMS, WFS, WCS a ArcIMS 

JDBC. Nástroj využívá mnoho volně dostupných knihoven

Topology Suite). 

Obr. 4-12 Podporované formáty v gvSIG 

.ecw

.tiff (geotif, tfw)

.jpg, .png, .gif 

.dgn (pouze v7) MrSID

.dwg (2000, R14, R13 a R12)

JPEG (georeferenc.)

JPEG2000 (georeferenc.)

dxf (version 7)

Postgis

ECW (jen s linux. jádrem  2.4)
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ina, francouzština, italština, portugalština, 

EŠTINA, polština…). Mimo gvSIG Desktop existuje i gvSIG Mobile. 

ezna 2008. Na oficiální webové 

dispozici instalační soubory 

říručka a samozřejmě 

kolika základních modulů, běžných 

které z nich jsou částí jádra 

rozšíření (plug-in). 

i jen ty pluginy, které 

ní soubory jsou dostupné pro Windows, Linux, 

ArcView, AutoCAD, 

Microstation atd. bez toho, že by se musel konvertovat formát 

Obr. 4-12. Software 

WMS, WFS, WCS a ArcIMS 

 dostupných knihoven (například  

 

.bmp

.img

.jpeg2000
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Pokud jde o historii, projekt gvSIG vznikl jako výsledek iniciativy vyvinuté 

vládou ve Valencii, prostřednictvím místního ministerstva pro infrastrukturu a dopravu 

(Generalitat Valenciana, Conselleria de Infraestructuras y Transporte (=CIT)) koncem 

roku 2003. Označení gvSIG je zkratkou výrazu Generalitat Valenciana, Sistema 

d'Informació Geogràfica. 

4.5.1 Systémy v gvSIG 

V aplikaci gvSIG lze referenční systém najít (a tedy definovat) více způsoby. 

V rozhraní je pro to připraven zvláštní formulář, který je vidět na Obr. 4-13.  

 

Obr. 4-13 Určování CRS v programu gvSIG 

Systém můžeme vybrat hned z několika různých zdrojů: 

• Recent: Naposledy použité systémy 

• EPSG: Umožňuje najít a vybrat CRS z databáze EPSG. Systém lze 

vyhledávat pomocí EPSG kódu, jména CRS nebo areálu užívání.  

• ESRI: Lze vyhledat a vybrat CRS podle ESRI kódu nebo jména CRS 

• IAU200010: Umožňuje najít a vybrat CRS z databáze IAU2000. Systém 

lze vyhledávat pomocí kódu nebo jména CRS. 

• User CRS: V tomto formuláři lze definovat vlastní systém a to hned 

několika způsoby (například z nějakého stávajícího systému úpravou jeho 

parametrů v EPSG definici, nebo přes WKT apod.) 

                                                 
10 Více informací o IAU2000 například viz [lit 23]. 
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Nejjednodušší je dle mého názoru volba prostřednictvím EPSG databáze. Jak 

jsou v ní systémy S-JTSK a ETRS89 definovány, bylo popsáno výše.  

4.5.2 Transformace gvSIG 

Transformace mezi systémy zajišťuje CRS modul. Při vkládání nové vrstvy, jejíž 

CRS je odlišný od současného pohledu v gvSIG, se zobrazí formulář, kde je pole Actual 

Projection … a možnost výběru jiného systému. Standardním způsobem se zvolí 

požadovaný systém a v poli Select transformation můžeme vybrat typ transformace 

(viz Obr. 4-14). Při volbě manuální transformace se nabídne formulář pro zadání 

parametrů sedmiprvkové Helmertovy transformace. Převážně jsou zde tedy voleny 

standardní metody transformací jako v databázi EPSG a ty již byly popsány výše.  

 

Obr. 4-14 Transformace v gvSIG 

Ale pokud jde o metody týkající se transformace gridu, je zde nabízena pouze 

možnost NTv2, nikoli NADCON. Pro transformaci je nutný soubor s definovanými 

posuny, například czech.gsb. Soubor je v binární podobě, ale existuje software, který jej 

konvertuje do formátu ASCII. Struktura takového souboru je například na Obr. 4-15. 
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Obr. 4-15 Ukázka konfigura

NUM_OREC 11

NUM_SREC 11

NUM_FILE  2

GS_TYPE SECONDS 

VERSION 01012003

SYSTEM_FED50    

SYSTEM_TETRS89  

MAJOR_F  6378388.000

MINOR_F  6335508.202

MAJOR_T  6378137.000

MINOR_T  6335439.327

SUB_NAMEPEN+BAL 

PARENT  NONE    

CREATED 10012003

UPDATED 10012003

S_LAT     128000.000000

N_LAT     160000.000000

E_LONG    -14940.000000

W_LONG     36660.000000

LAT_INC      200.000000

LONG_INC     200.000000

GS_COUNT 41699

MOŽNOSTI TRANSFORMACE MEZI S-JTSK A ETRS89 V GIS

Ukázka konfiguračního souboru pro metodu NTv2 v aplikaci gvSIG 

(hlavička a jednotlivé posuny) 

MAJOR_F  6378388.000

MINOR_F  6335508.202

MAJOR_T  6378137.000

MINOR_T  6335439.327

S_LAT     128000.000000

N_LAT     160000.000000

14940.000000

W_LONG     36660.000000

LAT_INC      200.000000

LONG_INC     200.000000

-4.567298  3.764659 -1.000000 

-4.567940  3.770224 -1.000000 

-4.568585  3.775781 -1.000000 

-4.569229  3.781340 -1.000000 

-4.569879  3.786892 -1.000000 

-4.570529  3.792441 -1.000000 

-4.571180  3.797993 -1.000000 

-4.571835  3.803537 -1.000000 

-4.572490  3.809079 -1.000000 

-4.573150  3.814618 -1.000000 

-4.573809  3.820154 -1.000000 

-4.574468  3.825688 -1.000000 

-4.575130  3.831219 -1.000000 

-4.575794  3.836743 -1.000000 

-4.576461  3.842269 -1.000000 

-4.577128  3.847787 -1.000000 

-4.577797  3.853308 -1.000000 

-4.578469  3.858821 -1.000000 

-4.579141  3.864332 -1.000000 

-4.579815  3.869840 -1.000000 

...
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ro metodu NTv2 v aplikaci gvSIG 

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000

1.000000 -1.000000
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5 Možnosti rozšíření metody na bázi 

gridu o převod výšek 

Transformace výšek není jednoduchá záležitost. K tomu, abychom mohli 

transformovat výšky mezi systémy ETRS89 (elipsoidická výška) a S-JTSK - Bpv 

(normální Moloděnského výška), musíme znát hodnotu převýšení kvazigeoidu nad 

elipsoidem ζ. Je mnoho různých možností, jak tuto hodnotu získat. Dal by se 

vygenerovat grid z bodů, u kterých známe oba druhy výšek, nebo lze využít existujících 

tzv. geopotenciálních modelů a podobně. Pod pojmem geopotenciální model chápeme 

soubor určitých koeficientů, které nějakým způsobem popisují reálné tíhové pole Země 

[lit 35]. Tyto modely představují vyhlazené tíhové pole, které se reálnému tíhovému 

poli více či méně přibližuje. To, jak dobře model napodobuje skutečný stav, závisí na 

stupni a řádu modelu. Samozřejmě bychom při použití konkrétního modelu měli vědět, 

jak je tento geopotenciální model přesný.  

Při volbě modelu můžeme vybírat z několika možností: 

• Globální řešení: např. EGM96, EGM08 

• Lokální řešení: např. CR2000 

Pro tuto diplomovou práci byl zvolen model EGM08.  

5.1 Model EGM08 

Zemský gravitační model EGM08 je souborem bezrozměrných sférických 

harmonických koeficientů zemského gravitačního potenciálu ( nmC , nmS ) a jejich 

(kalibrované) standardní odchylky ( nmCsigma , nmSsigma ) do stupně a řádu 

n = m = 2160 [lit 30]. Model je navíc rozšířen další sadou sférických harmonických 

koeficientů do stupně 2190 a řádu 2159. Celkově se tedy jedná o těžko uvěřitelných 

2401333 záznamů v ASCI formátu. 

Model EGM08 může být použit nejen pro získání geoidální výšky N, ale i pro 

výpočet tížnicové odchylky, tíhové anomálie a podobně. 
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5.1.1 Vznik a vývoj EGM08 [lit 29] 

Vývoj a tvorba nového globálního modelu Země na počátku 21. století je 

připisována americké vojenské topografické službě (NGA). Do roku 2005 se 

předpokládalo vyhotovení modelu do stupně a řádu 2160, což odpovídá hodnotě 

středového úhlu 








n

π
 5 arcmin. Největším problémem se stala dostupnost pozemních 

tíhových dat v dostatečném rozlišení. To se nakonec v roce 2008 povedlo. Další výzvou 

bylo zpracování obrovského množství dat se značnou numerickou složitostí. 

Model Earth Gravitational Model 2008 byl oficiálně zveřejněn v dubnu roku 

2008 na konferenci ve Vídni [lit 30]. 

Geoid je určen maximální směrodatnou odchylkou odpovídající hodnotě ±13 cm 

[lit 29]. Model EGM08 byl testován i na území České republiky a to na 1024 bodech 

výběrové údržby – porovnáním hodnot výškové anomálie bylo dosaženo směrodatné 

odchylky odpovídající hodnotě ±3,3 cm [lit 29]. 

Dle [lit 29] je tedy model EGM08 plně srovnatelný s dřívějšími lokálními 

řešeními kvazigeoidu pro naše území – například VÚGTK2002.  

5.1.2 Struktura EGM08 

Soubor s daty EGM08 lze získat z oficiální webové stránky NGA [lit 28], kde jej 

lze stáhnout ve dvou variantách, které se liší pouze hodnotou 20C . Varianta Zero Tide, 

jak je patrné již z názvu, zohledňuje permanentní zemské slapy, zatímco varianta Tide 

Free toto v úvahu nebere. Jak vypadá model EGM08 ve variantě Tide Free, je vidět 

na Obr. 5-1. 

Abychom mohli vysvětlit strukturu tohoto souboru, musí zde být řečeno něco 

o gravitačním potenciálu Země. Tento gravitační potenciál by byl velmi jednoduchý, 

kdyby Země byla homogenní koule: 

( )
r

mMG
V

+⋅−=
, 

za předpokladu mM >>  pak lze psát  

r

MG
V

⋅−=
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Pokud ale chceme vyjád

i tzv. poruchový potenciál, který vyjad

od homogenní koule. Výsledný vzorec pak vypadá takto:

( )





= 1,,

R

GM
rV λθ

Kde R je polom

Stokesových koeficientů

Legenderova funkce prvního druhu.

5.2 Rozšíření vyvíjené metody

Nejprve je tedy 

výše, budou vypočítány 

program harmonic_synth

v požadovaném gridu. Jelikož pro polohu byla zvolena velikost bu

0,02 stupně, byla tato hodnota zvolena i pro výškový grid. 

ukázková část výstupního souboru a na 

                                        
11 Data následují takto za sebou: 

nmnm SC ,  jsou Stokesovy koeficienty odpovídající

jejich standardní odchylky odpovídající stupni 

2 0 -0.484165143790815D

2 1 -0.206615509074176D

2 2 0.243938357328313D

3 0 0.957161207093473D

3 1 0.203046201047864D

3 2 0.904787894809528D

3 3 0.721321757121568D

4 0 0.539965866638991D

...
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Pokud ale chceme vyjádřit potenciál skutečné Země, musíme do vzorce p

hový potenciál, který vyjadřuje, jak se liší skuteč

homogenní koule. Výsledný vzorec pak vypadá takto: 

( )⋅+⋅⋅






+∑ ∑
∞

= =

+

2 0

1

sincos
n

n

m

nmnm

n

mSmC
r

R λλ

je poloměr geocentrické koule, na které byly odvozeny hodnoty 

Stokesových koeficientů nmC , nmS stupně n a řádu m. Funkce nmP

Legenderova funkce prvního druhu. 

Obr. 5-1 Ukázka struktury souboru EGM0811 

ření vyvíjené metody 

 nutno napočítat hodnoty výškové anomálie. Jak bylo 

 z modelu EGM08. Pro napočítání potřebných hodnot 

harmonic_synth_v02.f [lit 11], díky kterému lze získat hodnoty

požadovaném gridu. Jelikož pro polohu byla zvolena velikost bu

, byla tato hodnota zvolena i pro výškový grid. Na 

ást výstupního souboru a na Obr. 5-3 průběh kvazigeoidu na území 

                                                 

Data následují takto za sebou: nmnmnm SsigmaCsigmaSCmn ,,,,,

jsou Stokesovy koeficienty odpovídající výše uvedené rovnici a  sigma
jejich standardní odchylky odpovídající stupni n a řádu m. [lit 30] 

D-03 0.000000000000000D+00 0.7481239490D-11

D-09 0.138441389137979D-08 0.7063781502D-11

D-05 -0.140027370385934D-05 0.7230231722D-11

D-06 0.000000000000000D+00 0.5731430751D-11

D-05 0.248200415856872D-06 0.5726633183D-11

D-06 -0.619005475177618D-06 0.6374776928D-11

D-06 0.141434926192941D-05 0.6029131793D-11

D-06 0.000000000000000D+00 0.4431111968D-11
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, musíme do vzorce přidat 

uje, jak se liší skutečná Země právě 

) ( )





⋅⋅ cosnmP θ

 r geocentrické koule, na které byly odvozeny hodnoty 

 je tzv. přidružená 

 

ítat hodnoty výškové anomálie. Jak bylo řečeno 

ebných hodnot byl využit 

, díky kterému lze získat hodnoty rovnou 

požadovaném gridu. Jelikož pro polohu byla zvolena velikost buňky gridu 

Na Obr. 5-2 je vidět 

h kvazigeoidu na území ČR. 

nm , kde koeficienty 

nmCsigma , nmSsigma
 

11 0.0000000000D+00

0.7348347201D-11

0.7425816951D-11

11 0.0000000000D+00

11 0.5976692146D-11

0.6401837794D-11

11 0.6028311182D-11

11 0.0000000000D+00
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Obr. 5-2 Část výstupního souboru z programu harmonic_synth_v02.f

 

Obr. 5-3 Průběh kvazigeoidu na území 

Napočítání výškové anomálie však ne

u kterého známe obě výšky, spo

bude platit, že h

rozdílnou výškou hladiny mo

území. Pokud by na celém sv

it   lat.                  lon.                 h or r     value  

1    48.500000   12.040000      0.000    46.113

1    48.500000   12.060000      0.000    46.104

1    48.500000   12.080000      0.000    46.094

1    48.500000   12.100000      0.000    46.084

1    48.500000   12.120000      0.000    46.073

1    48.500000   12.140000      0.000    46.063

1    48.500000   12.160000      0.000    46.053

1    48.500000   12.180000      0.000    46.044

1    48.500000   12.200000      0.000    46.036

1    48.500000   12.220000      0.000    46.028

1    48.500000   12.240000      0.000    46.021

...
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Část výstupního souboru z programu harmonic_synth_v02.f

ů ěh kvazigeoidu na území ČR (vytvořeno v prostředí ArcMap 9.3)

ítání výškové anomálie však neřeší celý problém. Pokud bychom pro bod, 

ě výšky, spočítali normální Moloděnského výšku dle vzorce:

ζ+= Hh , 

hSPOČÍTANÉ a hZNÁMÉ se liší řádově o půl metru. To je zp

rozdílnou výškou hladiny moře a tím vlastně definicí výškového systému na daném 

území. Pokud by na celém světě byl používán jednotný výškový systém (jediné datum, 

it   lat.                  lon.                 h or r     value  

1    48.500000   12.040000      0.000    46.113

1    48.500000   12.060000      0.000    46.104

1    48.500000   12.080000      0.000    46.094

1    48.500000   12.100000      0.000    46.084

1    48.500000   12.120000      0.000    46.073

1    48.500000   12.140000      0.000    46.063

1    48.500000   12.160000      0.000    46.053

1    48.500000   12.180000      0.000    46.044

1    48.500000   12.200000      0.000    46.036

1    48.500000   12.220000      0.000    46.028

1    48.500000   12.240000      0.000    46.021

...
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ást výstupního souboru z programu harmonic_synth_v02.f 

 

edí ArcMap 9.3) 

eší celý problém. Pokud bychom pro bod, 

nského výšku dle vzorce: 

u. To je způsobeno 

 definicí výškového systému na daném 

 byl používán jednotný výškový systém (jediné datum, 
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tj. stejná „nulová“ plocha), tento problém by odpadl. Na Obr. 5-4 jsou vidět rozdíly 

počátků systémů nadmořských výšek. Je samozřejmé, že pro polohu je těžké používat 

stejný systém pro celý svět tak, aby to vyhovovalo každému území, neboť různá 

zobrazení s sebou nesou různá zkreslení. Ve výšce by tomu ale tak být nemuselo 

a celosvětový (nebo celoevropský) systém by vše velmi ulehčil. 

 

Obr. 5-4 Rozdíly počátků systémů nadmořských výšek mezi evropskými státy v cm [lit 31] 

K určení správné nadmořské výšky potřebujeme tedy ještě zjistit jakýsi rozdíl 

hladin moře. To lze určit pomocí souboru bodů, u nichž znám výšku nadmořskou 

i elipsoidickou. Pro tyto body je nejprve třeba vypočítat výškovou anomálii a tu odečíst 

od elipsoidické výšky. Získáme tak soubor hodnot, z nichž lze vypočítat střední hodnotu 

jako průměr a tuto konstantu pak použít jako rozdíl mezi nulovými hladinami. Pro tuto 

práci byla střední hodnota (dále označována k) vypočítána z přibližně 1000 bodů se 

známými souřadnicemi, které byly získány od prof. Ing. Pavla Nováka, Ph. D. Tato 

hodnota po zaokrouhlení vyšla 0,444 m. 
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Celkový vzorec pro výpo

Výsledkem je soubor jakýchsi hodnot posun

souboru je na Obr. 5-5. 

Obr. 5-5 

5.3 Implementace vyvíjené metody

To, jakým způsobem budou tyto hodnoty zahrnuty do transformace v

aplikaci, je již věcí různé implementace 

do stejného souboru jako polohové posuny, do t

Na adrese [lit 8]

zeměměřickým a katastrálním schvál

ETRS89) do S-JTSK. Dle 

schválení většiny program

možnostem různých software a ke konfiguraci úlohy je za posta

odchylka v jedné výsledné sou

(zohledněna možnost použití r

PBPP vyšší přesnost nadmo

vůbec.“ Z tohoto dokumentu o testování je z

umožňuje využití nějakého modelu geoidu nebo kvazigeoidu

aplikace jako je ArcMap nebo kni

ENÍ METODY NA BÁZI GRIDU O PŘEVOD VÝŠEK 

Celkový vzorec pro výpočet výšky lze tedy psát: 

kHh −+= ζ
 

Výsledkem je soubor jakýchsi hodnot posunů ∆h, kde ∆h = ζ 

 

 

 Ukázka souboru hodnot (posunů) pro transformaci výšek

Implementace vyvíjené metody 

ůsobem budou tyto hodnoty zahrnuty do transformace v

cí různé implementace - ať už budou rozdíly ve výšce zahrnuty 

stejného souboru jako polohové posuny, do třetího souboru či jiným zp

] je uvedeno několik programů, které jsou 

ickým a katastrálním schválené pro transformaci bodů 

. Dle [lit 21], kde jsou popsány výsledky procesu testování pro 

tšiny programů z výše uvedených stránek, je uvedeno: „

zných software a ke konfiguraci úlohy je za postačující shodu považována 

odchylka v jedné výsledné souřadnici menší než 2 cm pro polohu a 10 cm pro výšku 

na možnost použití různého modelu kvazigeoidu), vyhláška nepožaduje u bod

nost nadmořských výšek, u podrobných bodů se výšky nepožadují 

tohoto dokumentu o testování je zřejmě, že naprostá v

ějakého modelu geoidu nebo kvazigeoidu. Je tedy zajímavé, že GIS 

aplikace jako je ArcMap nebo knihovna GeoTools nebo PROJ tuto možnost nenabíz

φ λ ∆h
48,5 12,04 45,669

48,5 12,06 45,66

48,5 12,08 45,65

48,5 12,1 45,64

48,5 12,12 45,629

48,5 12,14 45,619

48,5 12,16 45,609

48,5 12,18 45,6

48,5 12,2 45,592

48,5 12,22 45,584

...
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h = ζ – k. Ukázka tohoto 

) pro transformaci výšek 

sobem budou tyto hodnoty zahrnuty do transformace v konkrétní 

u rozdíly ve výšce zahrnuty 

i jiným způsobem. 

, které jsou Českým úřadem 

ené pro transformaci bodů z WGS84 (nebo 

, kde jsou popsány výsledky procesu testování pro 

výše uvedených stránek, je uvedeno: „Vzhledem k různým 

ující shodu považována 

adnici menší než 2 cm pro polohu a 10 cm pro výšku 

zného modelu kvazigeoidu), vyhláška nepožaduje u bodů 

 se výšky nepožadují 

, že naprostá většina programů 

e tedy zajímavé, že GIS 

tuto možnost nenabízejí. 
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Bohužel, přes veškerou snahu se nepodařilo implementovat metodu gridu pro 

transformaci výšky do dříve uvedených aplikací (knihoven). Je tomu tak z toho důvodu, 

že GIS aplikace pracují převážně s polohovým určením a s výškami jsou, dalo by se 

říci, v začátcích [například lze uvést email z 24. 3. 2009 (komunikace s oddělením 

technické podpory firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o, výhradním distributorem GIS 

ESRI): „…Výškový souřadnicový systém byl implementován teprve ve verzi ArcGIS 9.2 

a výškové transformace zatím v systému ArcGIS nejsou…“]. 

Výsledkem této kapitoly je tedy to, že ač metoda gridu pro transformaci výšek je 

v podstatě velmi jednoduchá, nedá se dnes ve výše jmenovaných aplikacích 

(knihovnách) využít, neboť ty teprve začínají pracovat s výškovými systémy 

a transformace mezi výškovými systémy jsou tak ještě „v plenkách“. Jelikož se tedy 

nepodařilo přímo implementovat tuto metodu do některé z výše uvedených aplikací 

nebo knihoven, byl alespoň připraven grid hodnot, který tuto implementaci 

v budoucnosti velmi usnadní. Ten je i s popisem přiložen na CD. 



TESTOVÁNÍ METODY NA BÁZI GRIDU PRO TRANSFORMACI MEZI S-JTSK A ETRS89 - 52 - 

6 Testování metody na bázi gridu pro 

transformaci mezi S-JTSK a ETRS89  

Je více možností, jak testovat odvozenou metodu gridu, vycházet se dá například 

z [lit 19]. Testování metody gridu můžeme rozdělit do několika skupin podle různých 

hledisek: 

• Vhodnost metody gridu oproti jiné metodě (bez ohledu na konkrétní 

hodnoty) 

• Testování metody gridu z hlediska velikosti buňky, použité interpolace… 

• Testování pro konkrétní využití – testování konkrétních hodnot gridu. 

V rámci této práce bylo provedeno testování pro konkrétní využití pomocí 

porovnání výsledků oproti metodě s lokálním klíčem, pro úplnost zde jsou uvedeny 

i testy přebrané. 

Vhodnost metody gridu oproti jiné metodě (bez ohledu na konkrétní 

hodnoty) 

Nejprve byla analyzována současně dostupná sedmiprvková Helmertova 

metoda, pomocí které byly transformovány body vybrané údržby z ETRS do S-JTSK. 

Z Obr. 6-1 a Obr. 6-2 je zřetelně vidět, že metoda gridu je jistě vhodná pro využití 

na našem území.  

 

Obr. 6-1 Rozložení odchylek metody Bursa Wolf ve směru východ-západ [lit 19]. 
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Obr. 6-2 Rozložení odchylek metody Bursa Wolf ve směru sever-jih [lit 19]. 

Pokud jde o vhodnost použití metody gridu pro transformaci výšek, představu si 

lze utvořit dle Obr. 5-3 a kapitoly 5.2. Tam lze zjistit, že při transformaci výšek mezi 

dvěma body jde o posun o konkrétní hodnotu (stále stejnou) a o převýšení kvazigeoidu, 

které má plynulé rozložení hodnot. Z toho důvodu lze říci, že metoda interpolace by pro 

transformaci výšek měla být vhodná. 

Testování metody gridu z hlediska velikosti buňky, použité interpolace… 

Při testování typu interpolace byly vzaty v úvahu tři různé typy [lit 18]: rubber 

sheet interpolace, inverse distance weighted interpolace (IDW) a thin plate spline 

interpolace (TPS). Dle [lit 19] byla nakonec zvolena metoda TPS, o které se lze 

dozvědět více například v [lit 3]. 

Pro velikost buňky polohy byly testovány hodnoty 0,01 a 0,02 stupně. Bylo 

zjištěno, že při použití velikosti buňky gridu o hodnotě 0,02 stupně nedojde k žádnému 

velkému zmenšení přesnosti, ale velikost gridu se o hodně zmenší. Proto výsledná 

velikost buňky byla zvolena 0,02 stupně [lit 19]. 

Jelikož pro polohu byla určena hodnota buňky 0,02 stupně, měla by být tato 

hodnota volena i pro výšku. Z hlediska současné přesnosti měření výšek by bylo jistě 

zbytečné volit velikost buňky menší. Otázkou zůstává, zda by bylo možné volit buňku 

naopak větší, než je u polohy. To by však záleželo přímo na konkrétní aplikaci, na tom, 

jak s daným souborem či soubory pracuje (zatím je to tedy zbytečné). 
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Testování pro konkrétní využití – testování konkrétních hodnot gridu. 

Jedním z testů v práci [lit 19] bylo to, jak se změní transformace v případě, že 

jeden z bodů vybrané údržby, který byl původně použit pro odvození gridu, bude 

vynechán a poté pomocí nově vygenerovaného gridu transformován. Test tedy provádí 

postupně tyto kroky [lit 19] (postupně pro všechny body): 

• Z n identických bodů vybereme identickou dvojici bodů Pj 

• Vypočteme grid z n - 1 identických bodů, přičemž z výpočtu vynecháme bod Pj 

• Určenou transformací vypočítáme rozdíl mezi transformovaným a cílovým 

bodem Pj 

Výsledek tohoto testu je na Obr. 6-3, v Tab. 6-1 a Obr. 6-4. 

 

Obr. 6-3 Test pomocí vynechání bodu z výpočtu [lit 19] 

Interval pro vzdálenost 
[m]  

Četnost výskytu  Interval pro vzdálenost 
[m]  

Četnost výskytu 

0,00 - 0,01 382  0,08 - 0,09 21 

0,01 - 0,02 815  0,09 - 0,10 8 

0,02 - 0,03 747  0,10 - 0,11 6 

0,03 - 0,04 497  0,11 - 0,12 5 

0,04 - 0,05 300  0,12 - 0,13 2 

0,05 - 0,06 164  0,13 - 0,14 0 

0,06 - 0,07 82  0,14 - 0,15 0 

0,07 - 0,08 40  0,15 - 0,16 1 
Tab. 6-1 Test pomocí vynechání bodu z výpočtu – četnost odchylek [lit 19] 
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Obr. 6-4 Test pomocí vynechání bodu z výpo

Asi nejočekávaně
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• transformované z
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ESTOVÁNÍ METODY NA BÁZI GRIDU PRO TRANSFORMACI MEZI S-JTSK

Test pomocí vynechání bodu z výpočtu – četnost odchylek podle tabulky Tab. 6

ekávanějším způsobem testování transformace je transformování 

, pro které znám souřadnice v systému ETRS89 i S-JTSK.

bylo provedeno porovnání přesnosti získané metodou gridu s 

využitím lokálního klíče. Toto testování bylo prováděno nad skupinou 9 bod

ené v systému S-JTSK 
ené v systému ETRS89 

transformované z ETRS89 do S-JTSK pomocí lokálního klíče

li malému počtu bodů, se kterými mohlo být pracov

 vybrané údržby (do vzdálenosti maximáln

byly získány z [lit 39] a celkový soubor k testování pak obsahoval 20 bod

Jejich rozložení je znázorněno na Obr. 6-5. 
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Obr. 6-5 Testované body 
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Interval [cm]

JTSK A ETRS89 - 55 - 

 

etnost odchylek podle tabulky Tab. 6-1 

transformace je transformování 

JTSK. V práci [lit 19] 

přesností získanou 

no nad skupinou 9 bodů, které 

e 

pracováno, bylo přidáno 

vybrané údržby (do vzdálenosti maximálně 10 km), jejich 

testování pak obsahoval 20 bodů. 

5002

13 14 15 16
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Výsledky tohoto testování uvedené v práci [lit 19] jsou vidět v Tab. 6-2 a 

na Obr. 6-6. Je zřejmé, že současné resortem ČÚZK doporučované řešení pomocí 

lokálního klíče není přesnější než vyvíjená metoda gridu. 

 Lokální klíč Metoda gridu 

Střední souřadnicová chyba mXY v cm 1,8 1,6 
Tab. 6-2 Střední souřadnicová chyba pro transformaci lokálním klíčem a metodou gridu [lit 19] 

 

Obr. 6-6 Porovnání transformačních metod - velikost buňky 0,01° a 0,02° [lit 19] 

Protože metodu gridu pro transformaci výšek se nepodařilo implementovat 

do žádné GIS aplikace, nemohla být, bohužel, v této části ani testována. 
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7 Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za cíl několik bodů, které se různou měrou 

podařilo naplnit. Jelikož se celá práce týkala transformací souřadnic mezi systémy 

ETS89 a S-JTSK (Bpv), bylo nejprve nutné tyto systémy podrobněji představit, neboť 

to, jakým způsobem jsou definovány, jak vznikly, hraje nezastupitelnou roli právě při 

transformacích mezi těmito systémy. 

V současných GIS aplikacích (jako „vzorek“ současných aplikací (knihoven) byl 

v této práci určen soubor aplikací ESRI ArcGIS a gvSIG a knihoven PROJ a GeoTools) 

existuje mnoho různých metod transformací, které se dají využít pro transformaci mezi 

různými souřadnicovými systémy. Většina těchto metod byla v práci přehledně 

vysvětlena (kapitola 3). 

Další část práce se věnovala způsobům konkrétního řešení transformace mezi 

systémy ETRS89 a S-JTSK (Bpv) ve výše uvedených aplikacích (knihovnách). Bylo 

zjištěno, že ve většině případů je standardně užívána metoda sedmiprvkové Helmertovy 

transformace, kde buď může uživatel sedm parametrů této transformace sám zadat, 

nebo jsou zadány implicitně a rovnají se parametrům známým z databáze EPSG (570,8; 

85,7; 462,8; 4,998; 1,587; 5,261; 3,5612) – s těmito parametry je zajištěna dle [lit 14] 

přesnost transformace do 1 m. V minulosti tato hodnota byla jistě dostačující. Ale dnes 

nejen kvůli stále se rozvíjející technice je možné požadovat přesnost mnohem vyšší, 

i když byla dříve využita pouze pro geodetické práce. 

Metoda transformace na bázi gridu, která toto řeší, byla popsána 

v kapitole 3.2 Nereziduální transformace. Metoda má tu výhodu, že je obecně dostupná 

v mnoha GIS aplikacích (knihovnách), jen v nich není definovaná pro transformaci 

mezi ETRS89 a S-JTSK (Bpv). Metoda je funkční pro transformaci polohových 

souřadnic, ale dodefinování transformace výšek bylo dalším cílem této práce. Ač je 

transformace výšek na bázi gridu vcelku snadným řešením, v současných GIS 

aplikacích je to stále problém. Dnešní GIS aplikace se neustále (poměrně rychle) 

vyvíjejí a výškové systémy se teprve začínají zapracovávat. Lze říci, že tato část 

diplomové práce „předběhla dobu“. V současné době tedy transformace výšek mezi 

výškami ETRS89 a Bpv v GIS podporovaná není, ovšem díky této práci jsou pro tuto 

                                                 
12 Prvky v pořadí ∆X, ∆Y, ∆Z, εX, εY, εZ, m 
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metody připraveny soubory posunů, které velmi urychlí její zavedení do GIS aplikací, 

až k tomu bude vytvořena možnost. Posledním cílem této práce bylo testování nově 

vzniklé metody na bázi gridu. 

V současné době lze volit při transformacích mezi systémy ETRS89 a S-JTSK 

v podstatě mezi dvěma možnostmi sedmiprvkové Helmertovy metody – buď využít 

globální transformační klíč ale smířit se s menší přesností, nebo využít lokální klíč 

(doporučené řešení ČÚZK) ale s nutným určováním identických bodů. Výše popsaná 

metoda na bázi gridu však má srovnatelnou přesnost jako metoda s využitím lokálního 

klíče (Tab. 6-2) a uživatel nemusí určovat žádné další body a transformační klíč nejprve 

počítat. 

Úplným závěrem lze tedy říci, že transformace na bázi gridu je pro využití 

na našem území velmi vhodná a až pokročí GIS aplikace ohledně práce s výškami 

a výškovými systémy, bude to velmi jednoduchá a rychlá metoda, jak transformovat 

rastrová i vektorová data mezi systémy ETRS89 (například body naměřené pomocí 

GPS) a S-JTSK (Bpv). 
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Příloha D Systémy S-JTSK v EPSG 

Kód CRS 2065 

 

Název CRS S-JTSK 

(Ferro)/Krovak 

Příklad 

souřadnic 

Y = 599 837,23 m 

X = 1 036 805,53 m 

Kód CRS 4156 

 

Název CRS S-JTSK 

Příklad 

souřadnic 

φ = 50°18´07,37˝ 

λ = 16°23´56,57 ̋

Kód CRS 4818 

 

Název CRS S-JTSK (Ferro) 

Příklad 

souřadnic 

φ = 50°18´07,37˝ 

λ = 34°03´56,57 ̋

 

 

 


