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Návod na správne zobrazenie GIS vrstiev v súradnicovom systéme S-JTSK03 

v kombinácii s vrstvami v iných súradnicových systémoch v ArcGIS Desktop 

 

Vektorové vrstvy referencované v súradnicovom systéme S-JTSK03 (napr. vrstvy vytvorené z 

triedy prvkov ZB GIS®) sa môžu v určitých prípadoch zobraziť v kombinácii s vrstvami v iných 

súradnicových systémoch (S-JTSK, WGS 84, ETRS 1989, ...) nesprávne – posunuté. Nižšie 

uvedené kroky môžete použiť na dosiahnutie správneho zobrazenia v mapovom okne. 

1. Stiahnuť shift - grid model z URL odkazu 

https://www.geoportal.sk/files/gz/slovakia_jtsk03_to_jtsk.zip. Tento ZIP archív 

obsahuje 2 súbory Slovakia_JTSK03_to_JTSK.LAS a Slovakia_JTSK03_to_JTSK.LOS 

 

2. Skopírovať uvedené 2 súbory do priečinka C:\Program Files 

(x86)\ArcGIS\Desktop10.6\pedata\nadcon 

Pozn. 1.: priečinok Desktop10.6 zmeniť podľa inštalovanej verzie ArcGIS) 

 

3. Spustiť aplikáciu ArcMap. 

 

4. Prevziať ZIP archív s definíciou súradnicových systémov S-JTSK a S-JTSK03 z URL 

odkazu https://www.arcgeo.sk/wp-content/uploads/2019/03/SJTSK03.zip. Tento 

archív obsahuje 2 definičné súbory súradnicových systémov s príponou PRJ, ktoré 

budú použité v nasledujúcom kroku. 

 

5. V rámci ArcMap-u vytvoriť vlastnú geografickú transformáciu spustením 

geoprocesného nástroja Toolboxes\System Toolboxes\Data Management 

Tools.tbx\Projections and Transformations\Create Custom Geographic 

Transformation a vyplniť podľa nasledujúceho obrázka.  

 

V rámci parametrov je dôležité, aby: 

- ako „Input Coordinate System“ bol použitý systém S-JTSK (z predch. kroku) 

- ako „Output Coordinate System“ bol použitý systém JTSK03 (z predch. kroku) 

- hodnota v stĺpci „Value“ súhlasila s názvom LAS/LOS súborov skopírovaných 

v bode 2): 

 

https://www.geoportal.sk/files/gz/slovakia_jtsk03_to_jtsk.zip
https://www.arcgeo.sk/wp-content/uploads/2019/03/SJTSK03.zip
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6. V priečinku 

C:\Users\<<USER_NAME>>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.6\ArcToolbox\Cust

omTransformations vznikne GTF súbor reprezentujúci transformáciu s použitím shift-

grid modelu. Tento môžeme v prípade potreby nakopírovať do iných počítačov 

s inštalovaným systémom ArcGIS. 

 

7. Vrstvám, ktoré sú referencované v súradnicovom systéme S-JTSK03 je potrebné 

nastaviť súradnicový systém „JTSK03“ importovaním súboru JTSK03.PRJ. Nezáleží na 

tom, či je vrstva vo formáte Shapefile alebo v geodatabázovom formáte. Klikneme 

v okne ArcCatalog pravým tlačidlom myši na danú vrstvu, zvolíme Properties a na 

záložke XY Coordinate System klikneme na Import 
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8. Takto nastavený súradnicový systém bude informatívne zobrazený v spodnej časti 

okna Shapefile Properties resp. Feature Class Properties 

 
 

9. Vrstvám, ktoré sú referencované v pôvodnom systéme S-JTSK (napr. parcely a iné 

prvky z katastra nehnuteľností) ponecháme nastavený ich pôvodný súradnicový 

systém bez prívlastku „03“. Je pravdepodobné, že bude označený WKID kódom 5514. 

 

10. Do (najlepšie) prázdneho mapového okna pridáme vrstvy v súradnicovom systéme S-

JTSK03 a tiež vrstvy v iných súradnicových systémoch (pravdepodobne S-JTSK bez 

prívlastku „03“), ktoré spočiatku nebudú vzájomne lícovať. Dbáme na to, aby hlavný 

súradnicový systém celého mapového okna (View – Data Frame Properties – 

Coordinate System) bol nastavený na S-JTSK (WKID 5514), v ktorom sú dodávané 

napr. aj údaje z katastra nehnuteľností. 
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11. Po kliknutí na tlačidlo Transformations... v okne View – Data Frame Properties, 

nastavíme parametre tak, aby pri kombinovaní súradnicových systémov JTSK03 

a JTSK bola použitá nami vytvorená vlastná geografická transformácia z bodu 3. Teda 

v riadku Using... nemá byť hodnota None, ale namiesto nej  
 

<custom> Transformacia_z_JTSK_do_JTSK03 

 

12. Potvrdiť nastavenia pomocou tlačidiel OK v oboch oknách. 

 

13. Teraz sa už zobrazia vrstvy v súradnicových systémoch JTSK03 a JTSK kombinované 

v jednej spoločnej mape – správne. 


