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Pozor

V této prezentaci záměrně vynecháváme některé 
základní pojmy jako geoid, elipsoid, typy zobrazení, 
zkreslení,... 

(realita je jako vždy komplikovanější, pro začátečníka 
mapaře však nyní nepodstatné)



Co je souřadnicový systém?

• Souřadnicový systém umožňuje jednoznačně určit 
pozici bodu 

• Jednotlivé státy nebo skupiny států používají lokální 
souřadnicové systémy, které volbou referenční 
plochy a typu zobrazení nejlépe vyhovují danému 
území (odchylky/zkreslení apod. jsou minimální).

• Souřadnicových systémů je celá řada, v současnosti 
se používají jak lokální, tak i globální systémy (UTM, 
WGS-84)

• Každý systém se kromě názvu dá identifikovat i 
číselným kódem EPSG



Souřadnice

• K vyjádření polohy se používají souřadnice

Zeměpisné souřadnice Pravoúhlé rovinné 
souřadnice (metry)
X=-626798
Y=-1087224

Na kulové ploše V rovině



Jeden bod a různé souřadnicové systémy

Souřadnicových systémů je celá řada, polohu bodu 
lze zachytit v každém z nich, hodnoty souřadnic se 
pak liší



Nejčastěji používané 
souřadnicové systémy v ČR

• S-JTSK (S-JTSK / Krovak East 
North), EPSG: 5514

• WGS 84 / UTM zone 33N, EPSG: 
32633

V těchto systémech jsou také 
nejčastěji k dispozici podkladová 
data:

• DMR 4G, 5G – pouze S-JTSK 
Krovak EN 

• Ortofoto - S-JTSK Krovak EN, WGS 
84/UTM zone 33N



Definice souřadnicového systému umožňuje

• Kombinovat mapové podklady z různých systémů

• Používat WMS (od OCAD11, QGIS, …)

• Mapovat pomocí GPS

• Adjustovat na souřadnice



Souřadnicový referenční systém WGS84
používají globální navigační polohové 
systémy

<trkseg>
<trkpt lat="50.199228000000"
lon="16.980806000000">
<time>2022-8-13T08:02:36Z</time>
<ele>898.300</ele>
<hdop>1.500</hdop></trkpt>
</trkseg>

Měření s GPS - záznam polohy ve WGS84

Záznam 1 bodu v GPX souboru,
geografické souřadnice

Elipsoid - poloměr, zploštění
Datum - definuje polohu počátku, měřítko a 
orientaci souřadnicového systému
Souřadnicový systém - definuje základní poledník 
(Greenwich) a jednotky zeměpisné délky (stupně) 

- OO Mapper -

1. Transformace do zvoleného rovinného 
souřadnicového systému (X,Y jednotky metry) 
pomocí knihovny PROJ.4

2. Přes zvolený referenční bod (posun) je následně 
vypočtena poloha bodu v papírových souřadnicích 
(jednotky tisíciny milimetru)

<object type="0" symbol="0"><coords 
count="1">-62054 112787;</coords></object>
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Nastavení souřadnicového systému v OO Mapperu

• V základu je zabudováno nastavení pro UTM

• S-JTSK (nebo jakýkoliv další souř. systém) je možné 
definovat pomocí knihovny PROJ4 (kód EPSG)

Souřadnice referenčního 
bodu v S-JTSK (5514)

Kód EPSG: 5514
S-JTSK Krovak East North

Souřadnice referenčního 
bodu v geografických 

souřadnicích

Nastavení rotace vůči 
magnetickému severu –

deklinace a výsledná grivace



Jak získám souřadnice 
referenčního bodu?

http://mapy.orientacnisporty.cz/cs/convergence

http://mapy.orientacnisporty.cz/cs/convergence


Jak získám geografické souřadnice referenčního bodu 
(další způsob)?

• Např. Mapy.cz, volím nejčastěji bod v přibližném 
středu mapy

,

• Souřadnice přepíšu do pole Geografické 
souřadnice, souřadnice EPSG 5514 (S-JTSK) se 
automaticky dopočtou



Souřadnice referenčního bodu

• Souřadnice EPSG 5514 zaokrouhlím na celé tisíce
(spíše kosmetická záležitost)



Jak zjistím rotaci na magnetický sever?


