
KARTOGRAFIE
Kartografie se zabývá zobrazováním zemského povrchu. Zemský povrch (geoid) nahrazujeme 

plochou kulovou a tu zobrazujeme. Délky zmenšujeme v daném měřítku. Na kulové ploše zavádíme 
souřadný systém rovnoběžek a poledníků. Máme dánu zemskou osu - přímka procházející póly Ps, Pj 
(severní jižní).  Poledníky jsou určeny hlavní kružnicí procházející póly (půlkružnice sestrojené nad 
průměrem  PsPj),  zadávají  zeměpisnou délku  φ (západní, východní),  0 <  φ <180°, rovnoběžky jsou 
kružnice ležící v rovinách kolmých k zemské ose, zadávají zeměpisnou šířku ψ (severní, jižní), 0 < ψ < 
90°. Každý bod různý od pólu je zadán jednoznačně zeměpisnou šířkou a délkou. Rovnoběžky a 
poledníky vytváří na kulové ploše pravoúhlou souřadnou síť. 

Zobrazení  zemského  povrchu  se  nazývá  mapa,  mapy  vytváříme  pomocí  geometrického 
zobrazení  (tj.  projekcí  z  daného  středu  do  dané  roviny)  nebo  kartografickým  zobrazením  (tj. 
předepsaným  předpisem).  Kulovou  plochu  nejde  rozvinout  do  roviny  (neexistuje  izometrické 
zobrazení, které by zachovávalo délky úseček, velikosti úhlů atd.) , dochází ke zkreslení kartografické 
sítě.  Neexistuje ideální  mapa,  tj.  mapa,  která by zachovávala  (v  daném měřítku)  současně délky 
oblouků  křivek,  obsahy  plošných  útvarů,  úhly  křivek  apod.  Ovšem  existují  mapy,  které  některé 
vlastnosti zachovávají buď globálně nebo v okolí nějakého bodu. Podle vlastnosti, která se promítáním 
zachovává  se  mapy  dělí.  Mapy  ekvidistantní  (délkojevné) zachovávají  délku  oblouku,  mapy 
konformní  (úhlojevné) zachovávají  úhly  křivek,  mapy  ekvivalentní  (plochojevné) zachovávají 
obsah obrazců. 

Na mapě sestrojujeme některé významné křivky,  ortodromy  -  geodetické křivky,  tj.  křivky, 
které  jsou  nejkratší  spojnicí  bodů  na  ploše,  na  kulové  ploše  jsou  to  oblouky  hlavních  kružnic, 
loxodromy - křivky, které protínají všechny poledníky pod konstantním úhlem. 

Kartografické projekce dělíme podle plochy, na níž promítáme a podle polohy středu promítání 
a průmětny. Promítáme-li do roviny, nazývá se projekce  rovinná, promítáme-li na rotační válcovou 
plochu dostáváme projekce  válcové a promítáním na rotační kuželovou plochu obdržíme projekci 
kuželovou.  V případě  válcových a  kuželových projekcí  dostaneme mapu tak,  že kulovou  plochu 
nejprve promítneme na danou rotační válcovou či kuželovou plochu a tu pak rozvineme do roviny.

Rovinné projekce

Rovinné projekce dále dělíme podle polohy středu promítání a podle polohy roviny, do níž 
promítáme. Splyne-li  střed promítání se středem kulové plochy dostáváme projekci  gnómonickou, 
leží-li  střed na kulové ploše nazývá se projekce  stereografická,  leží-li  střed promítání vně kulové 
plochy a je vlastní, nazývá se projekce  scénografická a pro nevlastní střed promítání dostáváme 
projekci ortografickou. Rovina do níž promítáme (nákresna) je kolmá ke spojnici středu promítání a 
kulové plochy a většinou ji umísťujeme do středu kulové plochy, v případě gnómonických projekcí je 
tečnou rovinou kulové plochy. Podle polohy nákresny ještě rovinné projekce dále dělíme. Dotýká-li se 
rovina rovnoběžná s nákresnou kulové plochy v pólu, nazýváme projekci pólovou, dotýká-li se v bodě 
rovníku nazývá se rovníková a dotýká-li se jiného bodu nazýváme ji obecnou.

Gnómické projekce

1. Pólová gnómonická projekce

Střed S promítání splývá se středem O kulové plochy, promítáme do roviny ρ, která se dotýká 
kulové plochy v pólu. Spojnice bodů libovolné rovnoběžky různé od rovníku se středem O vytvoří 
rotační kuželovou plochu s osou kolmou k rovině  ρ.  Středovým průmětem rovnoběžky zeměpisné 
šířky  ψ,  je tedy kružnice. Spojnice bodů rovníku se středem promítání leží v rovině rovnoběžné s 
nákresnou a středový průmět rovníku je nevlastní přímka nákresny.
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Poledníky leží v rovinách kolmých k nákresně a rovina poledníku obsahuje střed promítání. 
Poledníky se tedy zobrazí jako svazek přímek se středem v bodě  Pj

s Zvolíme poledník zeměpisné 
délky 0, poledník zeměpisné délky φ se promítne jako přímka svírající s přímkou 0ms úhel φ.

Ortodromy jsou části hlavních kružnic a rovina, v níž leží obsahuje tedy střed promítání. To 
znamená, že ortodroma se v každé gnómonické projekci zobrazí jako část přímky.

Průmětem kulové plochy je celá nákresna.

Konstrukce rovnoběžek:
Proložíme  libovolnou  rovinu  λ 

procházející  póly,  do  ní  promítneme 
všechny  rovnoběžky  a  rovinu  sklopíme. 
Zvolíme rovnoběžku zeměpisné šířky ψ a 
sestrojíme  středové  průměty  bodů 
ležících  v  rovině  λ.  Středový  průmět 
těchto bodů pak tvoří průměr kružnice ψrs. 

Konstrukce poledníků:
Průměty  poledníků  tvoří  svazek 

přímek o středu Pj
s úhel, který poledníky 

svírají  se  v  tomto  případě  promítnutím 
zachová. Libovolnou přímku procházející 
pólem  zvolíme  jako  nultý  poledník, 
konstrukce poledníku zeměpisné délky  ϕ 
je zřejmá.

2. Rovníková gnómonická projekce

Nákresna se dotýká kulové plochy v bodě 
rovníku.  Promítací  přímky  bodů  rovnoběžek  leží 
na rotačních kuželových plochách s osou rotace 
rovnoběžnou  s  nákresnou.  Středový  průmět 
rovnoběžky  je  řez  této  rotační  plochy  rovinou  ρ 
rovnoběžnou s osou a tedy průmětem rovnoběžek 
(vyjma  rovníku)  jsou  hyperboly.  Rovník  leží  v 
rovině  obsahující  střed  promítání,  proto  je  jeho 
průmětem přímka.

Osa  je  rovnoběžná  s  průmětnou,  póly  se 
zobrazí do nevlastního bodu, proto průměty poledníků 
tvoří svazek rovnoběžek.

Středovým  průmětem kulové  plochy  je  opět 
celá nákresna.
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Konstrukce  rovnoběžek:
Zvolíme  rovinu  λ 

procházející póly a promítneme do 
ní rovnoběžky. Rovinu λ sklopíme a 
sestrojíme  středový  průmět 
rovnoběžky  ψr. Body ležící v rovině 
λ se zobrazí jako vrcholy hyperboly 
ψrs. Z Quételetovy-Dandelinovy věty 
víme, že vedlejší osa této hyperboly 
je  rovna  poloměru  dané  kulové 
plochy.

Konstrukce poledníků:
Poledníky  promítneme  do 

roviny  rovníku  a  tu  sklopíme. 
Libovolný  poledník  zvolíme  za 
nultý,  jeho  body  ležící  na  rovníku 
promítneme  do  nákresny.  Průmět 
poledníku je pak přímka kolmá k 0rs. 
Konstrukce  poledníku  zeměpisné 
délky ϕ je zřejmá.

3. Obecná gnómonická projekce

Nákresna se dotýká kulové plochy v obecném bodě. Průměty rovnoběžek (kromě rovníku) jsou řezy 
rotační kuželové plochy rovinami, průměty rovnoběžek jsou elipsy, paraboly, hyperboly. Rovina rovníku 
obsahuje střed promítání, rovník se zobrazí jako přímka. Průmětem poledníků je svazek přímek.

Průmětem kulové plochy je celá nákresna.

Konstrukce rovnoběžek:
Zvolíme rovinu  λ procházející  póly a 

promítneme do ní rovnoběžky. Promítací přímky 
bodů  rovnoběžky  vytvoří  rotační  kuželovou 
plochu a středový průmět dané rovnoběžky je 
řez  této  rotační  kuželové  plochy  rovinou  ρ. 
Vepíšeme-li  rotační  kuželové  ploše  plochu 
kulovou tak,  aby se současně dotýkala roviny 
řezu,  pak se tato kulová plocha dotýká roviny 
řezu  v  ohnisku  řezu  (QD  věta)  .  Vrcholy 
kuželosečky  ψrs jsou  středové  průměty  bodů 
kružnice ψr ležící v rovině λ.

Konstrukce poledníků:
Poledníky  promítneme  do  roviny 

rovníku a tu otočíme. Pro konstrukci středových 
průmětů poledníků využijeme afinity s osou 0rs a 
směrem S0Pj

s .
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Stereografické projekce

Střed promítání leží na kulové ploše, promítáme do roviny procházející středem kulové plochy, 
průmětem kulové plochy je celá nákresna, většinou zobrazujeme jen polokouli ležící na opačné straně 
nákresny jako střed promítání.

Pro stereografické projekce si dvě věty dokážeme a jednu odvodíme.

Věta 1: Stereografická projekce je projekce konformní (úhlojevná).
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Důkaz: 
Nechť  1f,  2f jsou 
dvě křivky na dané 
kulové  ploše 
protínající  se  pod 
úhlem α. Označme 
1t,  2t tečny  v 
průsečíku  T těchto 
křivek.  Roviny  1σ
=(1t,S),  2σ=(2t,S) 
protínají  rovinu  ρ 
(průmětnu)  v 
přímkách  1r,  2r a 
rovinu  τ (tečná 
rovina  kulové 
plochy v bodě S) v 
přímkách  1t´,  2t´. 
Protože roviny  ρ a 
τ jsou rovnoběžné, 
jsou úhly β=I<1r, 2rI 
a β´=I<1t´,2t´I stejné. 

Roviny  1σ,  2σ protínají  také kulovou plochu v kružnicích  1l,  2l, které procházejí  body  S, T. 
Uvažujme rovinu ω, která prochází středem O kulové plochy kolmo k úsečce TS. Tato rovina je rovinou 
souměrnosti bodů T a S, proto i úhly α,  β´, ve kterých se protínají kružnice 1l,  2l v bodech T, S jsou 
stejné. Odtud plyne i rovnost úhlů α, β.

Věta 2: Stereografický průmět kružnice neprocházející středem S promítání je opět kružnice.

Důkaz:  
Uvažujme 

libovolnou  kružnici  k 
kulové  plochy 
neprocházející  bodem 
S.  Označme  V vrchol 
rotační  kuželové 
plochy, která se kulové 
plochy dotýká podél k. 
Je-li  A libovolný  bod 
kružnice k,  potom 
přímka AV je kolmá ke 
kružnici  k a tedy i  na 
tečnu t kružnice  k v 
bodě  A.  Podle 
předchozí  věty  je 
stereografická 
projekce  zobrazení 
konformní a proto jsou 
k  sobě  kolmé  i 
středové  průměty  ts 

(tečny křivky ks) a AsVs  

.Stereografické 
průměty  všech 
povrchových přímek rotační kuželové plochy tvoří svazek o středu Vs, všechny přímky tohoto svazku 
jsou kolmé k tečnám ts křivky ks, proto ks je kružnice o středu Vs. Větu jsme dokázali a odvodili jsme i 
následující větu:
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Věta 3: Střed Vs kružnice ks je stereografickým průmětem vrcholu V rotační kuželové plochy, 
která se kulové plochy dotýká podél kružnice k.

Z těchto vět je také zřejmé, že ortodroma ve stereografických projekcích se zobrazí jako část 
kružnice nebo přímky.

1. Pólová stereografická projekce

Rovina  ρ´ rovnoběžná s rovinou  ρ se dotýká kulové plochy v pólu, střed promítání splývá s 
druhým pólem. Průměty rovnoběžek jsou řezy rotačních kuželových ploch rovinami kolmými k ose, 
rovnoběžky  se  zobrazí  jako  soustředné  kružnice.  Rovina  obsahující  poledník  obsahuje  i  střed 
promítání, poledníky se zobrazí jako svazek přímek.

Konstrukce  rovnoběžek:
Rovník  leží  v  nákresně. 

Zvolíme rovinu λ procházející póly a 
promítneme  do  ní  rovnoběžky. 
Rovinu  λ sklopíme  a  sestrojíme 
středový  průmět  rovnoběžky  ψr. 
Body ležící v rovině  λ tvoří průměr 
kružnice ψrs.

Konstrukce  poledníků:
Poledníky  sestrojíme  stejně 

jako v pólové gnómonické projekci, 
promítají  se  jako  přímky  a  velikost 
úhlů,  které  poledníky  svírají,  se 
zachovává.

2. Rovníková 
stereografická 
projekce

Rovina ρ´ rovnoběžná s 
rovinou ρ se dotýká kulové 
plochy v bodě na rovníku, 
střed promítání leží rovněž 
na rovníku. Rovník a 
poledník procházející 
středem promítání se zobrazí 
jako přímky, ostatní 
rovnoběžky a poledníky se 
podle předchozí věty zobrazí 
jako kružnice.

Konstrukce 
rovnoběžek:

Rovnoběžky 
promítneme  do  roviny  λ 
poledníku  procházejícího 
středem  promítání  a  tu 
sklopíme.  Průměty  bodů  rovnoběžek  ležící  v  rovině  λ tvoří  průměr  kružnice,  která  je  středovým 
průmětem dané rovnoběžky.
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Konstrukce 
poledníků:

Velikost  úhlů,  které 
poledníky  svírají,  se 
zachovává,  poledníky 
procházejí  póly,  proto  středy 
poledníků leží na přímce  0rs. 
Zvolíme libovolný poledník za 
nultý  ,  v  jednom  pólu 
sestrojíme  tečnu,  dále 
sestrojíme přímku, které svírá 
s  touto  tečnou  úhel  ϕ.  Tato 
přímka  je  tečnou  poledníku 
zeměpisné délky  ϕ a pomocí 
ní sestrojíme poledník ϕms.
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3. Obecná stereografická projekce

Nákresna se dotýká kulové plochy v obecném bodě, průměty poledníku a rovnoběžky, které 
procházejí středem promítání jsou přímky, ostatní poledníky a rovnoběžky se zobrazí jako kružnice.

 Nechť λ je rovina daná póly a 
středem  promítání.  V  rovině λ 
máme  promítací  přímky  pólů 
S2Ps2,S2Pj2, průmět S2L rovnoběžky 
procházející  bodem  S a  tečnu 
kulové plochy v bodě S. Označíme-
li  α úhel  S2Ps2Pj2,  potom  z 
pravoúhlého  trojúhelníku  Ps2Pj2S2 

zjistíme, že úhel α je rovněž Pj2S2L 
a  z  vlastností  obvodových  a 
úsekových  úhlů  je  α také  úhel 
Pj2S2A∞.  Znamená  to,  že  přímky 
S2Ps2,S2Pj2 jsou osami úhlů přímek 
S2L,  S2A∞ a  tedy  je  harmonicky 
oddělují.  Protneme-li  tuto  čtveřici 
přímkou  Ps

sPj
s vytvoří  průsečíky 

harmonickou  čtveřici,  což 
znamená,  že  bod L je  středem 
úsečky  Ps

sPj
s. Čili středový průmět 

rovnoběžky procházející bodem  S 
je přímka kolmá k přímce  Ps

sPj
s a 

procházející  středem  úsečky 
Ps

sPj
s. Na této přímce také leží středy všech průmětů poledníků. (viz obr.14)

Konstrukce  rovnoběžek:
Rovnoběžky opět promítneme do 

roviny  λ poledníku  procházejícího 
středem promítání a tu sklopíme. Určíme 
středové průměty bodů rovnoběžky ležící 
v  rovině  λ,  průmět  rovnoběžky  je  pak 
kružnice  sestrojená  nad  průměrem  z 
těchto  bodů.  Často  je  jeden  z  bodů 
nedostupný  a  abychom našli  střed  této 
kružnice  sestrojujeme  ještě  body  na 
obryse. Označme α rovinu rovnoběžky ψr. 
Rovina α protíná rovinu obrysu (průmětnu 
ρ)  v  přímce  n α,  společné  body  n α a 
obrysové kružnice patří kružnici ψrs.

Konstrukce poledníků:
Osa  úsečky  Ps

sPj
s  je  středový 

průmět rovnoběžky procházející středem 
promítání,  na  této  přímce  leží  středy 
všech  průmětů  poledníků.  Zvolíme 
libovolný  poledník  za  nultý. 
Stereografická  projekce  je  úhlojevné 
zobrazení,  takže  poledník  zeměpisné 
šířky ϕ sestrojíme pomocí tečny v jednom z pólů jako ve stereografické rovníkové projekci. 

Ve stereografické rovníkové i obecné projekci tvoří středové průměty rovnoběžek a poledníků 
dva sdružené svazky kružnic.
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Konstrukce ortodromy ve stereografických projekcích:

Ortodroma  je  částí 
hlavní  kružnice  kulové 
plochy.  Lze  proto  jeden  z 
bodů,  např.  B,  kterým 
prochází,  považovat  za  pól, 
tímto bodem prochází svazek 
hlavních  kružnic.  Póly 
proložíme  rovinu,  tu 
sklopíme, získáme druhý pól 
P´ (spojnice  středu  kulové 
plochy  s  póly  jsou  na  sebe 
kolmé).  Ortodroma  je  částí 
kružnice  určené  body  A,  B, 
P´.
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Scénografické projekce

1. Pólová scénografická projekce

Střed  promítání  leží  vně  kulové  plochy  a  je  vlastní,  průmětem  kulové  plochy  ve  všech 
scénografických projekcích je kruh. Abychom dosáhli jednoznačnosti, tak většinou zobrazujeme jen 
kulový  vrchlík  (to  co  je  ze  středu 
viditelné).  Rovnoběžky  promítáme 
rotační kuželovou plochou, průměty 
jsou  řezy  těchto  ploch  rovinami 
kolmými  k  ose  rotace  a  tedy 
průměty  rovnoběžek  jsou 
soustředné  kružnice.  Střed 
promítání  leží  na  zemské  ose, 
průměty poledníků jsou úsečky (na 
rozdíl od předchozích projekcí, kde 
to byly přímky).

Konstrukce  rovnoběžek:
Rovnoběžky  promítneme 

do  roviny  λ procházející  póly  a 
sklopíme. Sestrojíme průměty bodů 
ležící  v  rovině  λ,  průmět 
rovnoběžky  je  pak  kružnice 
sestrojená nad průměrem z těchto 
bodů.  Vedeme-li  ze  středu 
promítání  tečny  ke  kulové  ploše, 
dostaneme  rotační  kuželovou 
plochu, která se glóbu dotýká podél 
rovnoběžky ψr, která je obrysem.

Konstrukce poledníků:
Libovolný průměr kružnice 0ms zvolíme za průmět nultého poledníku, velikost úhlů poledníků 

se v této projekci zachovává.

2. Rovníková scénografická projekce

Střed  promítání  leží  v  rovině  rovníku,  průmětem  rovníku  je  úsečka,  průměty  ostatních 
rovnoběžek jsou elipsy. Průměty poledníků jsou elipsy, poledník, v jehož rovině leží střed promítání se 
zobrazí jako úsečka, Dotyková kuželová plocha opsaná ze středu promítání se globu dotýká podél 
obrysové kružnice l.

Konstrukce rovnoběžek:
Rovnoběžky opět promítneme do roviny  λ procházející póly a sklopíme. Sestrojíme průmět 

kružnice  l (obrys). Z bodu  S2 vedeme tečny k obrysu kulové plochy a body na ose jsou průměrem 
kružnice  ls.  Rovník  se  zobrazí  jako  průměr  kružnice  ls kolmý k  zemské  ose.  Zvolíme libovolnou 
rovnoběžku  ψr.  Středové průměty bodů této rovnoběžky ležících v rovině  λ jsou vedlejšími vrcholy 
elipsy ψrs. Pro její konstrukci potřebujeme ještě další bod, určíme body na obryse, ve kterých se mění 
viditelnost. Průsečnice nα roviny α a roviny rovnoběžky l je kolmá k zemské ose, určíme ji ve sklopení 
(Na osu promítneme průsečík úseček ψr2 a l2.) Přímka nα protíná obrys ls v bodech X, Y, ve kterých se 
mění viditelnost rovnoběžky ψr. V těchto bodech mají kružnice ls a elipsa ψrs společnou tečnu. Elipsu ψ

rs můžeme sestrojit pomocí proužkové konstrukce nebo využitím pravoúhlé afinity.
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Konstrukce poledníků:

Postupujeme  podobně  jako  při  konstrukci  rovnoběžek.  Poledníky  promítneme  do  roviny 
rovníku a  sklopíme.  Libovolný poledník  zvolíme za nultý,  pro  středový průmět sestrojíme vedlejší 
vrcholy  (středové  průměty  bodů  ležících  v  rovině  rovníku).  Poledníky  procházejí  póly  a  středový 
průmět poledníku je pak dán vedlejšími vrcholy a pólem, ovšem poledník opět není celý viditelný, pro 
sestrojení viditelné části ještě sestrojíme body na obryse (Sestrojíme průsečnici roviny poledníku a 
roviny kružnice l  a společné body s obrysem jsou body, ve kterých se mění viditelnost, a ve kterých 
existuje společná tečna s obrysem. Póly nejsou vidět.)

Zvolíme-li  vzdálenost  ISOI středu  promítáni  od  středu  kulové  plochy  rovnu  trojnásobku 
poloměru kulové plochy, pak se mapa blíží mapě ekvidistantní.

Ortografické projekce

1. Pólová ortografická projekce

Střed promítání je nevlastní, dostáváme pravoúhlý průmět kulové plochy. 
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Průmětem celé kulové plochy je kruh, dotyková plocha opsaná ze středu promítání je rotační 
válcová plocha a dotýká se glóbu podél hlavní kružnice. Pro jednoznačnost zobrazujeme jen jednu 
polokouli.

Konstrukce  rovnoběžek:
Průměty  rovnoběžek  tvoří 

soustředné  kružnice,  obrysovou 
kružnicí  je  rovník.  Rovnoběžky 
promítneme do roviny procházející 
póly a sklopíme, pravoúhlé průměty 
bodů  ležící  v  rovině  tvoří  průměr 
kružnice 0rs.

Konstrukce poledníků:
Poledníky  se  zobrazí  jako 

úsečky,  tvoří  průměry  obrysové 
kružnice, úhly se zachovávají.

2. Rovníková 
ortografická projekce

Roviny  rovnoběžek 
obsahují  střed  promítání, 

rovnoběžky se zobrazí jako rovnoběžné úsečky, tětivy obrysové kružnice. Obrysovou kružnicí bude 
meridián ležící v průmětně, meridián ležící v rovině kolmé k průmětně se zobrazí jako úsečka, ostatní 
meridiány se zobrazí jako elipsy.

Konstrukce rovnoběžek:
Zadáme  obrysovou 

kružnici  a  póly,  rovník  se 
zobrazí  jako  průměr  obrysové 
kružnice  kolmý  k  zemské  ose. 
Ostatní  rovnoběžky  se  zobrazí 
jako  tětivy  obrysové  kružnice 
rovnoběžné  s  rovníkem, 
zeměpisná šířka je zřejmá.

Konstrukce poledníků:
Poledníky  promítneme 

do  roviny  rovníku  a  sklopíme. 
Body  poledníků  na  rovníku  se 
zobrazí  jako  vedlejší  vrcholy 
elipsy  ϕms,  hlavní  vrcholy  jsou 
průměty pólů.
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3. Obecná ortografická projekce

Zobrazení  kulové  plochy  v  pravoúhlé  axonometrii  můžeme  považovat  za  obecnou 
ortografickou projekci. Kulovou plochu však můžeme sestrojit, aniž bychom měli zadanou axonometrii. 
Rovnoběžky  i  poledníky  se  zobrazí  jako  elipsy.  Dá  se ukázat,  že  pro  zobrazování  rovnoběžek  v 
obecné ortografické projekci platí následující věty.

Kulovou plochu zadáme obrysovou kružnicí a průmětem jednoho pólu.

Věta: Elipsa, která má hlavní osu společnou s průmětem rovníku a vedlejší osa je úsečka OsPs
s je 

(až na póly) množina hlavních vrcholů průmětů rovnoběžek.

Věta: Množina ohnisek průmětů rovnoběžek je tzv.  fokální kružnice se středem Os a poloměrem 
OsPs

s.

Konstrukce rovnoběžek:
Rovnoběžky  promítneme  do  roviny λ procházející  póly  a  sklopíme.  Průmětem  rovníku  je 

elipsa, její hlavní osa má velikost rovnu poloměru kulové plochy. Vedlejší osu tvoří průměty bodů ležící 
v  rovině λ.Rovnoběžku  ψr sestrojíme  s  využitím  předchozích  vět.  Vedlejší  osa  rovnoběžky  ψrs  je 
tvořena průměty bodů rovnoběžky ležícími v rovině λ. Na fokální kružnici určíme ohniska a sestrojíme 
hlavní vrcholy. Sestrojíme ještě body na obryse. Rovina α rovnoběžky protíná průmětnu ρ v přímce nα. 
Přímka nα protne obrys v bodech, ve kterých se na rovnoběžce ψr mění viditelnost.

Konstrukce 
poledníků:

Poledníky 
promítneme  do  roviny 
rovníku  a  tu  otočíme. 
Libovolný  poledník 
zvolíme  za  nultý. 
Průměr  AB poledníku 
ležící  v rovině rovníku 
je kolmý k zemské ose 
a  tedy  pro  průmět 
rovníku  jsou  úsečky 
AsBs a Ps

sPj
s

 sdružené 
průměry.  Určíme ještě 
body  na  obryse. 
Hledáme průsečnici  nσ 

roviny  σ poledníku  s 
průmětnou  ρ.  Známe 
průměr  AB poledníku 
ležící v rovině rovníku, 
sestrojíme průměr  RQ 
rovníku, který je kolmý 
na AB.  Přímka  nσ je 
potom kolmá k RsQs.
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Normální válcová projekce

Glóbu  opíšeme  podél  rovníku  rotační  válcovou  plochu  a  ze  středu  O  kulovou  plochu 
promítneme na rotační válcovou plochu. Rotační válcovou plochu potom rozvineme do roviny. Kulová 
plocha  se  tak  zobrazí  do  rovinného  pásu,  jehož  šířka  je  2πr ,  kde r je  poloměr  kulové  plochy. 
Rovnoběžky  se  zobrazí  jako  rovnoběžné  shodné  úsečky,  poledníky  se  zobrazí  jako  navzájem 
rovnoběžné přímky kolmé k průmětům rovnoběžek.

Konstrukce 
rovnoběžek:

Rozvineme 
rotační  válcovou 
plochu  a  sestrojíme 
průmět  rovníku  jako 
úsečku  délky  2πr 
kolmou  k  povrchovým 
přímkám  rotační 
válcové  plochy. 
Rovnoběžku ψr nejprve 
ze  středu  kulové 
plochy promítneme na 
rotační  válcovou 
plochu  a  pak 
sestrojíme  ψrs v 
rozvinutí.

Konstrukce poledníků:
Poledníky promítneme do roviny rovníku a tu sklopíme. Libovolný poledník vybereme za nultý 

a určíme jeho bod X ležící v rovině rovníku. Víme, že se 0ms zobrazí jako přímka kolmá k 0rs, musíme 
sestrojit Xs. Rozvinujeme rotační válcovou plochu, proto platí, že velikost oblouku A3X3 musí být stejná 
jako velikost úsečky AsXs.

Rotační válcovou plochu opisujeme podél rovníku. Kdybychom ji opsali podél libovolné hlavní 
kružnice,  pak  by  průmětem  rovnoběžky  byla  obecně  křivka  čtvrtého  stupně,  jako  průnik  rotační 
válcové plochy a rotační kuželové plochy kterou se rovnoběžka promítá.

Nepravá Lambertova válcová projekce

V  tomto  případě  se  nebude  jednat  o  promítání,  bodům  kulové  plochy  budeme  jistým 
způsobem přiřazovat body rotační válcové plochy. Nejprve opět kulové ploše podél rovníku opíšeme 
rotační válcovou plochu. Rovnoběžce kulové plochy přiřadíme kružnici opsané válcové plochy ležící 
ve stejné rovině. Poledníky se potom (jako množina průsečíků s rovnoběžkami) zobrazí na povrchové 
přímky jako úsečky délky 2r. Celá kulová plocha se promítne na část rotační válcové plochy jí opsané, 
která je ohraničená tečnými rovinami kulové plochy sestrojenými v pólech. Tato část rotační válcové 
plochy se rozvine do roviny do obdélníku, jehož strany mají délky 2r a 2πr. Obsah tohoto obdélníku je 
4πr2, což je rovněž obsah dané kulové plochy, takto sestrojená mapa je ekvivalentní (plochojevná).

Konstrukce rovnoběžek:
Sestrojíme kružnici rotační válcové plochy ležící ve stejné rovině jako rovnoběžka a rozvineme 

do roviny.
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Konstrukce poledníků:
Postupujeme stejně jako v normální válcové projekci, průmětem poledníku je tentokrát pouze 

úsečka, nikoli celá přímka.

Braunovo kuželové zobrazení

Podél  třicáté  rovnoběžky 
opíšeme rotační kuželovou plochu a 
střed promítání  ztotožníme s pólem 
opačné  zeměpisné  šířky  než  je 
zvolená  třicátá  rovnoběžka.  Ze 
středu promítání promítneme globus 
na  rotační  kuželovou  plochu  a  tu 
potom  rozvineme.  Rovnoběžky  se 
tak  zobrazí  do  oblouků  kružnic  a 
poledníku do polopřímek.

Konstrukce  rovnoběžek:
Nejprve do roviny rozvineme 

kuželovou  plochu,  sestrojíme 
rozvinutí dotykové třicáté rovnoběžky 
(Rovinu  rovnoběžky  sklopíme, 
rovnoběžku rozdělíme na dostatečný 
počet  dílků  a  ty  přeneseme  na 
oblouk  kružnice  se  středem  Vs a 
poloměrem  VsAs.)  Rovnoběžku 
libovolné  zeměpisné  šířky  nejprve 
promítneme  na  rotační  kuželovou 
plochu a potom sestrojíme rozvinutý 
kruhový oblouk.

Konstrukce poledníků:
Poledníky  sestrojujeme 

podobně  jako  ve  válcových 
projekcích.  Ovšem,  na  rozdíl  od 
válcových projekcí, promítáme poledníky do roviny třicáté rovnoběžky a přenášené oblouky měříme 
na ní.
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