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S-JTSK (JTSK03) v aplikácii MicroStation CONNECT Edition 

Pre doplnenie podpory realizácie S-JTSK (JTSK03) a jeho transformácie z/do S-JTSK(JTSK) je 
potrebné doplniť inštaláciu MicroStationu o: 

 Shift grid model JTSK03 <-> JTSK na úrovni Besselovho elipsoidu 

 konfiguračný súbor UserOverrideGeodeticTransform.asc  

Postup 

 začať tuto (^_^) 

 stránka Geoportál - www.geoportal.sk 

 menu v hornej časti stránky Geodetické základy – Na stiahnutie  

 

 

 stiahnúť NTv2: Shift grid model JTSK03 <-> JTSK na úrovni Besselovho elipsoidu 

o súbor slovakia_jtsk03_to_jtsk_ntv2.zip  

https://www.geoportal.sk/sk/geodeticke-zaklady/na-stiahnutie/
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 obsahom stiahnutého zip archívu je súbor Slovakia_JTSK03_to_JTSK.gsb  

 

 Slovakia_JTSK03_to_JTSK.gsb  je potrebné nakopírovať do 

priečinku C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT 

Edition\MicroStation\GeoCoordinateData\Slovakia  

o táto cesta je v prípade štandardnej (default) inštalácie MicroStationu 
o v prípade vlastnej (custom) inštalácie sa môže líšiť na danom počítači… 

 prílohou tohoto inštalačného postupu je 

súbor UserOverrideGeodeticTransform.asc  


GX_NAME: Slov/JTSK03_to_Slov/JTSK
      SRC_DTM: Slov/JTSK03
      TRG_DTM: Slov/JTSK
        GROUP: EPSG
      DESC_NM: JTSK03 to JTSK for Slovakia using NTv2 grid file
       SOURCE: EPSG:8364
     EPSG_NBR: 8364
     EPSG_VAR: 6
      INVERSE: Yes
      MAX_ITR: 20
    CNVRG_VAL: 1e-09
    ERROR_VAL: 1e-06
     ACCURACY: 0.05
       METHOD: GRID_INTERP
    GRID_FILE: NTv2,Fwd,.\Slovakia\Slovakia_JTSK03_to_JTSK.gsb
     FALLBACK: Slov/JTSK03_to_Slov/JTSK-NULL


Priložený súbor
UserOverrideGeodeticTransform.asc
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 tento je potrebné nakopírovať do priečinku C:\Program 

Files\Bentley\MicroStation CONNECT 

Edition\MicroStation\GeoCoordinateData\Slovakia  

 

 žiadne ďalšie kroky už nie je potrebné vykonávať a doplnenie S-JTSK(JTSK03) je 
hotové 

 dostupnosť S-JTSK (JTSK03) sa prejaví od ďalšieho štartu MicroStationu CONNECT 
Edition 

 

 príklad použitia a práce so súradnicovým systémom JTSK03 je na priloženom videu -

 MicroStation CONNECT Edition - Použitie JTSK03 - 

1min10sec.mp4  

 

 Poznámka 1: 
o podporu S-JTSK (JTSK03) je možné doplniť do verzií MicroStation CONNECT 

Edition Update 1 až Update 14 
o spoločnosť Bentley doplní podporu S-JTSK (JTSK03) do niektorej z vyšších 

verzií tohto produktu 
o tento postup je možné použiť aj v prípade "odvodených" produktov ako je 

napr. MicroStation PowerDraft CONNECT Edition, OpenCities Map CONNECT 
Edition, apod. 

 Poznámka 2: 
o uvedený postup nie je možné aplikovať v prípade použitia MicroStation 

V8i SELECTseries 1 až 4 (prípadne 10) 
o na doplnení podpory JTSK03 do tejto verzie sa ešte pracuje… 


Priložený súbor
MicroStation CONNECT Edition - Použitie JTSK03 - 1min10sec.mp4


