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Abstrakt¨ 
Souřadnicové transformace, vysvětlení pojmu, účelnost a nezbytnost v geoinformatice a digitální kar-
tografii. Souřadnicové systémy v rovině i prostoru. Matematické vztahy mezi nimi. Geografické kal-
kulátory. Přehled a hodnocení geografických  kalkulátorů. Kalkulátory MADTRAN, MATKART, 
hodnocení kalulátorů.  
 
1.  Co jsou souřadnicové transformace 
Nejprve nutno uvést základní pojmy.   
 
Rotační (referenční, zemský) elipsoid – prostorové těleso 
vzniklé rotací elipsy kolem její svislé (kratší) poloosy  b. 
Zadává se délkami svých poloos a,b nebo delší poloosou a a 
reciprokou hodnotou zploštění   f = (a-b)/a, kde hodnota 1/f  
činní cca 300. Plocha elipsoidu nahrazuje nepravidelný 
zemský povrch (geoid).  Elipsoidů existuje značné množství. 
U nás se používá Besselův, Krasovského a WGS84. 
 
 
 
 
 
                                                             .                                                                

Geografické (zeměpisné) souřadnice – určení 
polohy bodu na ploše elipsoidu pomocí zeměpisné 
šířky φ a zeměpisné délky λ. Šířka φ se definuje jako 
úhel mezi normálou k ploše elipsoidu  a rovinou rov-
níku. Nabývá hodnot od  0º do     +- 90º k severnímu 
a jižnímu pólu.  

Délka λ je úhel mezi rovinou základního  poledníku 
(meridiánu) a poledníku daného bodu. Nabývá 
hodnot 0º - 360º nebo  0º +- 180º. V geodézii se φ, λ 
někdy značí B,L. Základní poledník bývá zpravidla 
měřen od Greenwiche, na historických mapách od 
Ferra. Rozdíl mezi nimi je 17º 40´ 
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Rovinné (kartézské) souřadnice – určení polohy v rovině pomocí dvojice rovinných souřadnic X,Y 
v pravoúhlém (ortogonálním) souřadném systému. Počátek souřadnic a natočení souřadnicových os 
může mít v rovině při kartografických aplikacích různé polohy. Je nutno pečlivě rozlišovat zda zadaný 
systém má „matematickou“ orientaci os, tj. kladná osa X se s kladnou osou Y ztotožní pootočením o  
90º   proti směru pohybu hodinových ručiček, event. „geodetickou“ orientaci os, kde se jedná o zto-
tožnění po směru hodinových ručiček.  

V řadě aplikací (např. zobrazení UTM) se používá symbolika E,N  ve smyslu Easting, Northing, tj. 
rovinná souřadnice narůstající k východu (East) nebo severu (North). 

 

   +Y                                            +N                                              +Y 

 

 

                              +X                                              +E                                                    +X 

             a)                                                          b)                                              c) 

 Rovinný souřadnicový systém – a) matematický X,Y, 

b) matematický E,N, c) geodetický Y,X 
 
 
Poznámka : systém je matematický pokud se osa +Y ztotožní s osou +X otočením o 90° ve směru ho-
dinových ručiček. U geodetického systému se jedná o otočení proti pohybu ručiček.  Geodetické systé-
my mají    svůj historický původ v souřadnicových systémech používaných pro katastrální a vojenská 
topografická mapování v Rakousko-Uhersku (viz Gusterberg, Sv. Štěpán) a jsou v Česku i na Sloven-
sku užívány dosud (S-JTSK).  
 

Geocentrické souřadnice X,Y,Z -  prostorový souřadnicový systém s  počátkem ve středu  elipsoidu, 
osa X je vložena do průsečíku rovníku a roviny základního (nultého) poledníku, osa Z spojuje střed 
elipsoidu a severní pól a osa Y leží v rovině rovníku otočena o 90º  proti směru hodinových ručiček od 
osy X (geodetická orientace os). Transformační vztahy mezi (φ, λ, H)  a (X,Y,Z) jsou dány vztahy 

 

X = (N+H) cos φ cos λ 

Y = (N+H) cos φ sin λ                                                                  

Z = (N (1- e2)+H) sin φ 

 

Souřadnicový systém – v oboru zeměměřictví je jím soubor těchto údajů :  

 Geodetické datum (elipsoid, jeho referenční bod, datum určení) 

 Souřadnicový systém geografických souřadnic φ, λ, (včetně volby základního poledníku) 

 Zobrazovací rovnice (včetně voleb v nich použitých konstant) 

 Souřadnicový systém rovinných souřadnic X,Y (včetně umístění počátku systému  X,Y  do obrazu 
geografické sítě, orientace os a matematických úprav souřadnic X,Y v rovině zobrazení (posuny 
počátku, násobení konstantou redukující délkové zkreslení aj.).  
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Příklad : 

 Civilní souřadnicový systém S-JTSK  je určen – Besselovým elipsoidem z roku 1841 
s referenčním bodem Herrmanskogel,  zeměpisné délky se určují od ferrského poledníku, zobra-
zovací rovnice dvojitého konformního kuželového zobrazení v obecné poloze (Křovákovo zobra-
zení) s volbou délkového faktoru 0.9999 pro snížení vlivu délkového zkreslení, vložení počátku 
souřadného systému do obrazu kartografického pólu aj).       

 Vojenský souřadnicový systém S-42 je určen – Krasovského elipsoidem z roku 1942 s referenč-
ním bodem Pulkovo, zeměpisné délky se měří od Greenwiche, zobrazovací rovnice Gaussova-
Krügerova zobrazení s opakovatelností vždy pro šestistupňové poledníkové pásy, vložení osy X 
vždy do obrazu středového poledníku příslušného pásu, s úpravou souřadnice Y přičtením konstan-
ty 500 km a dále předřazení čísla pásu (3 nebo 4) před posunutou souřadnici Y.  Systém byl armá-
dou ČR opuštěn k datu 31.12.2005 a nahrazen systémem WGS84. 

 Světový souřadnicový systém WGS84  je určen - elipsoidem WGS84 z roku  1984 (elipsoid ne-
má referenční bod,  byl určen  na základě družicových pozorování), zobrazovací rovnice Universal 
Transverse Mercator (UTM, matematická analogie Gauss - Krügerova zobrazení) s opakovatel-
ností vždy pro šestistupňové poledníkové pásy, vložení osy N vždy do obrazu středového polední-
ku příslušného pásu, s úpravou souřadnice E přičtením konstanty 500 km, číslo šestistupňového 
příslušného pásu (zone)  od 180  poledníku (vede jím datová hranice) , souřadnice E,N na výstupu 
přepočteny délkovým faktorem 0,9996.   

 

Kartografické zobrazení (projekce) – matematická relace udávající vztah mezi geografickými souřad-
nicemi na elipsoidu (φ, λ) (event. na kouli s označením U,V a zpravidla podstatně jednoduššími zobra-
zovacími rovnicemi) a rovinou zobrazení (X,Y). Zobrazovací rovnice  mající obecný tvar   X = f (φ, λ)    
a  Y= g (φ, λ), se vyvozují z požadavků kladených na vlastnosti zobrazení (např. konformita, ekviva-
lence ploch, ekvidistance délek v určitém směru, aj.). K zobrazovacím rovnicím existují i jejich in-
verzní tvary, umožňující zpětný výpočet φ, λ, při znalosti X,Y v rovině.  

Geodetické datum -  určení modelu zemského tělesa (koule, elipsoid, geoid) jeho tvarem, velikostí, 
umístěním a orientací vůči zemskému tělesu. Geodetické datum může být „horizontální“ - elipsoid a 
jeho referenční bod, na kterém byl astronomicky orientován a „vertikální“, používající známý či od-
hadnutý průběh geoidu   ve smyslu nulové hladinové plochy. K určení datumu bylo třeba znát 
v minulosti jeden ale v současnosti mnoho základních bodů, kde byly astronomickými, geofyzikální i 
terestrickými metodami měřeny údaje potřebné k určení parametrů datumu.  V čase se geodetické da-
tum mění !!!     

2. Transformace souřadnic 
V geodézii, kartografii, mapování, GISech se běžně setkáváme s celou řadou souřadnicových systémů, 
elipsoidů, kartografických projekcí. Uveďme např. řešení potřeby  zpracování souřadnicových údajů 
z jiného státního území, ale i např. potřebu transformace souřadnic z pracovního systému digitizéru do 
celostátního geodetického souřadnicového systému, nebo naopak přepočet  souřadnic získaných po-
mocí GPS spojený s vyhledáním příslušného mapového listu, kde leží zájmový objekt a určení jeho 
polohy v mapě.   
 
2.1 Transformace v rovině 
 
Používá se v případě, kdy máme k dispozici soubor souřadnicových údajů získaných z relativně malé-
ho zájmového území (např. digitalizací jednoho mapového listu, zaměřením území jedné obce aj.), 
který je třeba převést do jiného souřadnicového systému. Zde se nebudeme zabývat otázkou znalosti 
geodetického datumu, zobrazovacích rovnic aj.   V praxi se používá postup, jehož matematickou pod-
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statu zde nastíníme. Vstupní (získané, naměřené) souřadnice budeme označovat s příponou IN,  vý-
stupní (požadované, přepočítané) s příponou OUT.  Půjde zde o  transformaci typu  
[ Xin,Yin ]    →     [ Xout, Yout ].  

 

Helmertova rovinná lineární konformní transformace 

je vhodná pro rovinné systémy typu X,Y, jejichž počátky jsou vzájemně posunuty o hodnoty ∆x, ∆y, 
souřadné osy jsou vůči sobě stočeny o úhel β a ve směrech obou souřadnicových os platí  měřítkový 
faktor  m. Souřadnicové systémy mohou být mírně nehomogenní.  

Transformační rovnice mají  tvar  

Xout =  m (Xin cos β -  Yin  sin β) + ∆x                                            

Yout =  m (Xin sin β + Yin cos β) + ∆y  

 
         Yin                                       Yout
                            ■ 

                     β
             Oout

  ∆y                                                                      

Oin

            ∆x                            Xout                                          Xin
              
 
Lineární transformace, stočení, posun a změna měřítka   

 

Poznámka. Pro výpočet neznámých veličin ∆x, ∆y, m, sin β a cos β je nutné znát v  souřadnicových 
systémech IN, OUT soubor identických bodů, tj. bodů, u nichž známe souřadnice v obou systémech. 
Vstupní i výstupní souřadné hodnoty jsou ovlivněny různorodou a pestrou směsicí náhodných i syste-
matických chyb  (srážka mapy, přesnost měření, tj. měřických pomůcek a přístrojů, schopnost operáto-
rů, různorodost zobrazení, rozdílnost elipsoidů aj.). Je vhodné určit transformační koeficienty z většího 
počtu identických bodů rozmístěných na okrajích a  ve středu zájmového území. Helmertova trans-
formace k tomu účelu používá metodu nejmenších čtverců (MNČ presentovaná střední kvadratickou 
chybou, anglicky  RMS error – Root Mean Square Error). Další a zejména v GISech  hojně používa-
nou metodou jsou  transformace afinní a kolineární a transformace polynomické, max. 3. řádu.  Každá 
z těchto metod má své výhody i problematické vlastnosti. 

Helmertova transformace na dva body vede na rovnice podobnostní transformace, tj. stočení, posun a 
změna měřítka. 

  
2.2 Transformace geocentrických  systémů 
 
Podobnostní transformace geocentrických souřadnic v prostoru  řeší vztah mezi dvěma elipsoidy, je-
jichž centra jsou od sebe v prostoru posunuta o hodnoty ∆X, ∆Y, ∆Z, dále je třeba uvažovat náklon osy 
X o úhel α, osy Y  o úhel   β a osy Z o úhel   γ a závěrem „měřítkový“ faktor q zohledňující relaci 
zploštění obou elipsoidů  relací q=1+m, kde m je délkové měřítko.    S ohledem na počet neznámých   
(tři posuny centra, tři ú 
hlové rotace, jedna změna měřítka) se toto řešení  označuje jako 7-prvková prostorová (3D) podob-
nostní Helmertova  transformace, daná rovnicemi 
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Xout  =  (1+m)  (Xin      + γ Yin   - β Zin)     +  ∆x 

Yout  =  (1+m)  (-γ Xin  +   Yin     +α Zin)     + ∆y                           

Zout  =  (1+m)  (β Xin   - αYin    +    Zin)    + ∆z  
 
Poznámka. V geodetické literatuře se posuny   udávají 
v metrech, úhlové hodnoty stočení, které  jsou velmi malé se 
udávají se v řádu vteřin, do vzorce se dosazují v radiánech, 
tj. je nutno je vydělit hodnotou 206264.8, zkreslení (změna 
měřítka) se udává v řádu 10-6 . 
 
 
2.3 Transformace mezi geodetickými souřadnicovými systémy 
 
 Častou úlohou je znalost vstupních souřadnic X,Y např. v systému S-JTSK a požadavek na jejich přepočet např. 
do systému S-42. Zmíněnou úlohu lze řešit několika postupy. Oba systémy se liší zobrazením i elipso-
idem.  
 
Lze zvolit dva postupy :  

 

 Transformace s použitím diferencí zeměpisných souřadnic 

 Převod rovinných souřadnic [X,Y]s-jtsk na zeměpisné souřadnice [ϕ,λ] Bessel 

 Přičtení diferencí (oprav) ∆ϕ, ∆λ, tj, ϕKrasovský = ϕBessel + ∆ϕ, λKrasovský = λBessel + ∆λ, 

 Převod zeměpisných souřadnic  [ϕ,λ] Krasovský   na rovinné souřadnice   [X,Y]s-42 
 
Neznámé hodnoty oprav ∆ϕ, ∆λ se pro zájmové území zjistí ze znalosti souboru identických bodů 
v obou soustavách, tvořících transformační klíč, kde je vhodné aplikovat polynomickou funkci 2. 
(kvadratická transformace) nebo 3. stupně (kubická transformace). Volba vyššího stupně polynomu 
zpravidla již nepřináší zvýšení přesnosti výpočtů, ale naopak často vede k numerické nestabilitě řeše-
ní. Mimo oblast transformačního klíče je použití této metody transformace nevhodné a může vést 
k matematicky nepřesným výsledkům.     
 

 Transformace s použitím geocentrických  souřadnic 
Obecně použitelný výpočet platný pro celý elipsoid,jeho přesnost záleží na přesnosti určení parametrů 
7-mi prvkové Helmertovy transformace. Výpočetní postup je zde poněkud složitější než v předchozím 
případě.     

 Převod rovinných souřadnic [X,Y]s-jtsk na zeměpisné souřadnice [ϕ,λ] Bessel 

 Převod zeměpisných souřadnic [ϕ,λ] Bessel  na geocentrické souřadnice [X,Y,Z] Bessel 
 Helmertova  prostorová transformace [X,Y,Z] Bessel    →    [X,Y,Z] Krasovský 
 Převod geocentrických souřadnic  [X,Y,Z] Krasovský  na zeměpisné souřadnice  [ϕ,λ] Krasovský 
 Převod zeměpisných souřadnic  [ϕ,λ] Krasovský na rovinné souřadnice   [X,Y]s-42 

 
Kromě znalosti zobrazovacích rovnic je především nutno znát hodnoty 7-mi parametrů Helmertovy 
transformace, tj.  posuny středu jednoho elipsoidu vůči druhému, vzájemné náklony os a změnu zploš-
tění - viz transformace geocentrických systémů.  Tento způsob transformace je v současné době 
v prostředí GIS naprosto převažující. Problémem může být používání různých hodnot transformačních 
parametrů. 
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3. Geografické kalkulátory 
 
Pod tímto pojmem se označuje software, který je zaměřen na transformaci souřadnic bodů mezi růz-
nými souřadnicovými systémy, které jsou spojeny s různými geodetickými datumy. Podle stupně pro-
pracovanosti může být vybaven databází elipsoidů, kartografických zobrazení,  či jinými geografic-
kými výpočty jako je výpočet vzdálenosti a azimutu mezi dvěma body, výpočet konvergencí, trans-
formačních klíčů a dalšími geodetickými i kartografickými výpočty. V moderním pojetí je schopen 
konvertovat jak jednotlivé body, tak různé databáze bodů či mapové soubory mezi souřadnicovými 
systémy, datumy a mapovými projekcemi. 
Na internetu lze nalézt různé podoby těchto transformačních softwarů. Jednotlivé aplikace se liší jak 
svou úrovní, se kterou úzce souvisí serióznost poskytovaných dat, tak možnostmi jejich použití. 
K dispozici jsou freewary, sharewary až po komerčně zaměřené produkty. 
 
Základní charakteristika daných skupin: 
 

 Freeware – je zdarma šířený software, který je možné získat stažením z internetu, nebo 
z různých CD přidávaných k časopisům. Program je možné používat zdarma po neomezenou 
dobu a je možné ho šířit dál. Není však dovolené ho šířit za účelem zisku. Autorská práva ná-
leží autorovi a není tedy dovolené bez jeho souhlasu měnit programový kód či ho upravovat 
pro komerční účely. Freeware na souřadnicové transformace zveřejňovaný na osobních strán-
kách studentů technických oborů je velmi častým jevem. Odchod studenta ze školy nebo jeho 
zaměření na jinou problematiku je zpravidla doprovázeno opuštěním zájmu autora o další 
osud jeho produktu.     

 
 Shareware – je produkt, který je také šířený zdarma. Je však zpravidla nějakým způsobem 

omezen. Daná omezení mohou spočívat v přesně stanoveném počtu spuštění, v době, po kte-
rou je možné program užívat nebo může jít o omezení některých funkcí programu. Po uplynutí 
těchto omezení přestane daná aplikace fungovat nebo alespoň její klíčové funkce. Pro další 
použití je třeba zaplatit určitou cenu, za kterou uživatel obdrží aktivační klíč nebo heslo. Sha-
reware bývá obvykle lacinější než obdobné komerční programy. Nevýhodou většiny dostup-
ných freewarů je, že nejsou schopny přijímat vstupní hodnoty ze souboru. Souřadnice jednot-
livých bodů se musí zadávat ručně. Nejedná se tedy o programy vhodné pro převody souřad-
nic velkého množství bodů. Na webu lze nalézt poměrně mnoho transformačních programů 
toho typu.  

 
 Komerční software – Je software, který je vytvořen a šířen za účelem zisku. V prostředí GIS 

se jedná o produkty společností ESRI, Intergraph a mnoha dalších. Tento software je finančně 
velmi nákladný, zejména jeho upgrade. Na druhé straně má uživatel jistotu, že tyto SW jsou 
profesionálně vyvíjeny a aktualizovány. Transformačních SW tohoto typu existuje značné 
množství. Jednotlivé produkty se liší především uživatelským komfortem a možnostmi práce 
se soubory. 

 
3.1 Geografický kalkulátor MADTRAN 
 
Je zřejmě historicky prvním geografickým vojenským kalkulátorem, který byl v pozdější době uvol-
něn jako freeware. MADTRAN byl vyvinut topografickou službou armády USA v rámci projektu 
hvězdných válek. U jeho zrodu stála DMA (Defense Mapping Agency), která měla mimo jiné zabez-
pečit efektivní postup při získávání geografických informací a tvorbě kartografických produktů. Nově 
získané schopnosti prokázaly neocenitelnou podporu a to nejen při vedení vojenských operací, např. 
operace Desert  Storm – Pouštní bouře, kde bylo poprvé použito aplikace MADTRAN. Zde došlo 
k situaci, kde během prvních dnů všechny letecké posádky shodně hlásily nízkou zásahovou úspěš-
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nost, bomby padaly se změnou v poloze až 700 metrů  a vybuchovaly neškodně v poušti. Vyhledávač 
cíle navigačního systému bombardérů Boeing B-52, založený na aplikaci technologie GPS,  totiž  pra-
coval s jiným geodetickým datumem než byly údaje získávaní z analogových map Byl zapotřebí jed-
noduše ovladatelný a snadno instalovatelný software vhodný do terénu, který se vypořádá s velkým 
množstvím geodetických datumů i za cenu nižší přesnosti výpočtů, stále však postačující pro vojenské 
účely. Na tento úkol byl použit právě program MADTRAN a technologie GPS.  
 
US Mapping Defense Agency, se roku 1996 sloučila s některými dalšími složkami Ministerstva obra-
ny, zabývajícími se shromažďováním snímkových a rozvědných dat. A přejmenovala se na National 
Imagery and Mapping Agency (NIMA – „Národní Agentura pro snímkování a mapování“). NIMA 
přistoupila k aktualizaci programu MADTRAN. Dne 24.11.2003 změnila NIMA oficiálně svůj název 
na NGA (National Geospatial-Intelligence Agency – „Národní Agentura pro geoprostorové informa-
ce“). Produkty NGA zabezpečují nepřeberné množství vojenských, civilních a mezinárodních potřeb. 
Včasné, relevantní a přesné geoprostorové informace hrají významnou úlohu v otázkách národní bez-
pečnosti. Posledním krokem ve vývoji geografických kalkulátorů je aktualizovaná verze programu 
Geotrans. Aplikace je ve společném vlastnictví NGA a Army Topographic Engineering Center 
(ATEC). 
 
 
3.2 Geografický a mapový kalkulátor MATKART 

 
MATKART  je  komplex softwarových řešení, obrazových a textových informací z oblasti  

matematické,  velkoměřítkové,  topografické a geografické kartografie,  zaměřený na potřeby digitální 
kartografie a geografických informačních systémů (GIS). Program je orientován především na soudo-
bá i historická státní mapová díla vytvořená a používaná na území České republiky a v řadě případů  
též Slovenské republiky.  MATKART má modulární výstavbu. Počet a struktura modulů se může v 
čase měnit dle vývoje oboru geodézie a kartografie a geoinformačních technologií.    

 
Z programátorského hlediska je softwarová část MATKARTu založena na možnostech jazyku 

VISUAL BASIC,  s využitím objektového programování. Programová řešení lze  napojovat na tabulky 
EXCEL a databázi ACCESS v rámci operačních systémů řady WINDOWS. Tato verze se někdy 
označuje jako VISUAL MATKART a umožňuje ovládání programů a vkládání dat přes aktivní obra-
zovku počítače.   

 Předchozí verze TURBO MATKART,  založená na jazyku Turbo Pascal, se vyznačovala 
vkládáním dat pouze z klávesnice a pasivním režimem práce.     

 
Verze MATKARTu 
 

VISUAL MATKART Educational  - vzdělávací  bezplatná verze  MATKARTU poskytovaná  
na základě licence udělené katedrou mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze, s 
možností   bezplatného  stažení  programů z webu katedry mapování a kartografie  fakulty staveb-
ní ČVUT v Praze, určená pro  

 
 university  -   v rámci výuky, semestrálních projektů, diplomových a doktorských prací z ob-

lasti kartografie, geodézie, geografie a geoinformatiky 
 orgány státní správy z oboru zeměměřictví, tj. v rámci resortu ČÚZK (Zeměměřický úřad, 

katastrální úřady) 
 drobné  podnikatele v geodézii, kartografii a  geoinformatice 
 zájemce o mapy a navigaci v terénu    
 Cena - režijní náklady,  tj.   manuál  (vytištění a vazba) + CD ROM (vypálení)  + poštovné + 
čas těmto úkonům věnovaný.  
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VISUAL MATKART  Standard  - veškeré výpočty  se provádějí v rámci souborů s předem da-
nou pevnou strukturou. Cena dle standardního  ceníku. 
 
VISUAL MATKART Customer  výpočty se provádějí v rámci uživatelem  zadaných souborů. 
Cena   dohodou dle individuální   kalkulace v závislosti na složitosti struktury uživatelských sou-
borů    
 
VISUAL MATKART  Developer  - uživateli se poskytují algoritmy výpočtů, které s uživatel 
může zabudovat do svých software a na základě licenční smlouvy volně šířit v rámci svých podni-
katelských aktivit.   Cena dohodou  dle individuální kalkulace  

 
MATKART obsahuje programová, grafická, tabulková a textová řešení zaměřená na 
 

 přepočty souřadnic mezi rovinnými a sférickými souřadnicovými systémy (globální transfor-
mační klíče) 

 výpočty v kladech listů státních civilních a vojenských mapových děl  
  klady a názvy mapových listů 
  geodetické a geografické souřadnicové systémy 
  speciální geodetické a kartografické výpočty   

 
Moduly MATKARTu 

 
MATKART má otevřenou modulární stavbu a je z uživatelského hlediska tvořen   základními 

moduly  : 
 Modul Geografický kalkulátor - vzájemné převody mezi   souřadnicovými systémy v rovině 

zobrazení a na ploše elipsoidu.  
 Modul VM  -  výpočty v kladech listů historických i soudobých map velkých měřítek  (mapy 

katastrální,  pozemkové, technicko-hospodářské, odvozené  aj.,  do měřítka 1:5000).   
 Modul ZM - výpočty v kladech listů Základních map středního měřítka (mapy civilní  mapo-

vací služby   od roku 1969  - dosud), měřítková řada 1:10 000 až 1:200 000. 
 Modul HTM - výpočty  v kladech listů historických vojenských topografických map  (II. a III. 

vojenské mapování), měřítka 1:28 800, 1:75 000 a 1:200 000. 
 Modul TM - výpočty  v kladech listů soudobých vojenských topografických map (mapy vo-

jenské topografické služby od roku  1956  - dosud), měřítková řada 1:25 000 až 1:100 000. 
 Modul SPECIAL - různé  výpočty z oblasti matematické kartografie, rovinné a vyšší geodé-

zie, které mohou býti užitečné. 
 

Uživatelé MATKARTu  
   
Program MATKART je užíván v mnoha modifikacích. Bezplatná edukační verze je zavedena 

do výuky a výzkumu prakticky na všech vysokých školách ČR kde se vyučuje geoinformatika ve spo-
jení s geodézií, kartografií či geografíi, tj. v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni a Českých 
Budějovicích. Bezplatná verze rovněž slouží řadě katastrálních úřadů a drobným podnikatelům.    

Z významnějších geodetických institucí využívají, či si zakoupili MATKART např. Geodézie 
ČS, GEPRO Praha, ARCDATA Praha, Dynatech Brno, Geoinvest Praha aj. Zajímavé jsou aplikace 
pro Archeologický ústav AV ČR Praha (databáze několika desítek tisíc archeologických nalezišť), 
dále pro Ústav pro jazyk český AV ČR (databáze stovek tisíců pomístních názvů) a řada pracovišť 
z oblasti ekologie, životního prostředí aj.  

Největším a nejrozsáhlejším uživatelem MATKARTu je zřejmě Český Telecom, který jej po-
užívá pro dokumentaci přenosových sítí. V poslední době se rýsuje zajímavá možnost spolupráce 
s informačním systémem IDOS (vlaková a autobusová spojení).  
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Přehlednout nelze ani aplikace MATKARTu při zkoumání a kartografické analýze historic-
kých vojenských mapování (I. a II. Vojenské mapování) a mezinárodní spolupráce s partnerskými 
universitami na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Slovinsku. 
 

 
 

 
Uživatelské rozhraní MATKART – program VB106 (malý souřadnicový kolotoč)  
 
 

3.3 Ostatní geografické kalkulátory 
 
Geografických kalkulátorů existuje značné množství, řadu z nich lze vyhledat na webu. Jejich cena se 
pohybuje od nulové hodnoty (freeware), přes relativně nízké částky v řádu tisíců či desetitisíců Kč až 
po řešení zabudovaná do vyspělých GIS technologií v řádech stovek tisíců.  
Vajsová ve své diplomní práci   provedla průzkum celkem 22 kalkulátorů se zaměřením na možnost 
transformací do systému WGS84. Z toho bylo 12 SW typu freeware, 6 shareware a 4 komerční pro-
dukty. Zkoumáno bylo zda SW pracují se systémem S-JTSK, snadnost obsluhy menu, možnosti práce 
se soubory, rozsah dostupných elipsoidů, geodetických datumů a kartografických projekcí, možnost 
definice vlastní projekce nebo elipsoidu aj. Jako nejlepší se zahraničních geografických kalkulátorů 
uvádí Vajsová program Alltrans od německé společnosti Allsat GmbH. Podrobné výsledky průzkumu 
přesahují rámec tohoto příspěvku a jsou k dispozici u jeho autora. 
 
Poděkování. Tento příspěvek byl podpořen grantem GAČR 205/04/0888 Georeferencování a kartografická 
analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy  a Slezska. 
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Abstract 

Coordinate transformations in Geoinformatics 

Geographic calculators are application programmes which allow to easily convert geographic or ge-
odetic coordinates among a variety of coordinate systems, map projections and geodetical datums 
which are used in digital cartography or GIS technologies.The user interface is similar to that of a 
math calculator. To convert coordinates of  a single point or the set of points you have to simply select 
the source and target coordinate system and pressx  START or CONVERT eventually EXE button. 
Geographic calculators MADTRAN and MATKART and survey of other calculators.  
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