
Ekliptikálne súradnice  –  encyklopedické heslo 

 

 

Ekliptikálne súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie polôh objektov 

na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekliptikálneho súradnicového systému je rovina 

ekliptiky. Počiatkom súradníc je jarný bod.  
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Ekliptikálne súradnice  –  čo si má zapamätať žiak 

 

Ekliptikálne súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie polôh objektov 

na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekliptikálneho súradnicového systému je rovina 

ekliptiky. Počiatkom súradníc je jarný bod.  

 

 
Na určenie polohy telesa na nebeskej sfére stačia v sférickej astronómii hodnoty 2 súradníc,  

používa sa preto systém súradníc podobných zemepisnej šírke a dĺžke na Zemi. Existuje 

niekoľko systémov súradníc, ktoré sa líšia definíciou a aj oblasťou, v ktorej sú prednostne 

používané. Uvádzame súradnicové systémy a príslušné súradnice:  

 

 obzorníkove (horizontálne) súradnice – azimut a výška nad obzorom 

 ekvatoriálne (rovníkové) s. – rektascenzia a deklinácia 

 ekliptikálne s. – ekliptikálna šírka a ekliptikálna dĺžka 

 galaktické s. – galaktická šírka a galaktická dĺžka  

 

 

Základnou rovinou pri ekliptikálnych súradniciach je rovina ekliptiky, teda rovina dráhy 

Zeme okolo Slnka. Počiatkom súradníc je jarný bod (priesečník roviny ekliptiky s rovinou 

svetového rovníka, v ktorom sa Slnko nachádza v čase jarnej rovnodennosti).  

 

Ekliptikálnu dĺžku λ počítame od jarného bodu 0° do 360° kladne v smere a) ročného 

pohybu Slnka po nebeskej sfére (od východu k západu) – pri použití súradnicového systému 

na nebeskej sfére pozemského pozorovateľa; b) v smere obehu Zeme okolo Slnka (pri použití 

v priestore pre polohy telies v Slnečnej sústave).   

 

Ekliptikálnu šírku  počítame od ekliptiky od 0° do 90° smerom k severnému pólu 

ekliptiky, od 0° do -90° smerom k južnému pólu ekliptiky.  

 



Ekliptikálne súradnice  – čo má k dispozícii učiteľ 

 
Ekliptikálne súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie polôh objektov 

na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekliptikálneho súradnicového systému je rovina 

ekliptiky. Počiatkom súradníc je jarný bod.  

 

Pod nebeskou (svetovou) sférou teda rozumieme guľu s ľubovoľným, prípadne nekonečným 

polomerom na ktorú sa z pozorovacieho miesta premietajú všetky nebeské telesá. Pozorovacie 

miesto sa pokladá za stred nebeskej sféry. Je miestom, odkiaľ sa určujú smery (nie 

vzdialenosti) k jednotlivým nebeským telesám, ako k bodom na nebeskej sfére. Každá rovina 

prechádzajúca stanovišťom pozorovateľa pretína nebeskú sféru v najväčšej, hlavnej kružnici. 

Ostatné roviny pretínajú nebeskú sféru vo vedľajších kružniciach. Zdanlivá poloha telesa na 

sfére sa udáva sférickými súradnicami, ich určením sa zaoberá sférická astronómia. Rovina 

prechádzajúca zemským rovníkom pretína nebeskú sféru v najväčšej kružnici, ktorá sa nazýva 

svetový alebo nebeský rovník. Priamka prechádzajúca zemskými pólmi pretína nebeskú sféru 

v bodoch nazývaných svetové alebo nebeské póly. 

 

Na určenie polohy telesa na nebeskej sfére stačia v sférickej astronómii hodnoty 2 súradníc,  

používa sa preto systém súradníc podobných zemepisnej šírke a dĺžke na Zemi. Existuje 

niekoľko systémov súradníc, ktoré sa líšia definíciou a aj oblasťou, v ktorej sú prednostne 

používané. Uvádzame súradnicové systémy a príslušné súradnice:  

 

 obzorníkove (horizontálne) súradnice – azimut a výška nad obzorom 

 ekvatoriálne (rovníkové) s. – rektascenzia a deklinácia 

 ekliptikálne s. – ekliptikálna šírka a ekliptikálna dĺžka 

 galaktické s. – galaktická šírka a galaktická dĺžka  

 

Základné pojmy 

 

Základnou rovinou pri ekliptikálnej súradnicovej sústave je rovina dráhy Zeme okolo Slnka 

pretínajúca nebeskú sféru v najväčšej kružnici – ekliptike, s pólmi severný pól ekliptiky Pe, a 

južný pól ekliptiky P'e. Vplyvom pohybu Zeme okolo Slnka sa spojnica Zem—Slnko 

v priestore mení a pretína nebeskú sféru v rôznych bodoch ekliptiky. Môžeme teda povedať, 

že ekliptika je množina bodov, na ktorej je počas roka pozorovaný stred pravého Slnka. 

Svetový rovník (priesečník roviny prechádzajúcej zemským rovníkom a nebeskej sféry) 

pretína ekliptiku v dvoch bodoch, ktoré nazývame jarný a jesenný bod (ekvinokciálne body). 

V čase jarnej rovnodennosti sa Slnko na ekliptike nachádza v jarnom bode; v okamihu 

jesennej rovnodennosti v jesennom bode. V súčasnosti sa jarný bod nachádza v súhvezdí Rýb. 

Ak miestom pozorovateľa vedieme priamku kolmú na rovinu ekliptiky, táto priamka potom 

pretína nebeskú sféru v dvoch bodoch, v severnom póle ekliptiky a v južnom póle ekliptiky. 

Severný pól ekliptiky leží v súhvezdí Drak vo vzdialenosti 23,5 stupňa od severného 

svetového pólu. Ekliptika prechádza súhvezdiami Ryby, Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, 

Panna, Váhy, Škorpión, Hadonos, Strelec, Kozorožec a Vodnár. Niektoré názvy týchto 

súhvezdí pochádzajú ešte z dôb starých Babylončanov, Sýrčanov a Egypťanov. Rovina 

svetového rovníka a ekliptiky zvierajú uhol 23,5°. Svetová os a gravitačná ťažnica zvierajú 

uhol 90° – φ, kde φ je zemepisná šírka pozorovateľa. Pól ekliptiky je od svetového pólu 

vzdialený o 23,5° a preto ekliptika počas dňa mení voči horizontu svoju polohu.  

 

Jednou z dvoch súradníc ekliptikálnej sústavy súradníc je uhlová vzdialenosť telesa od 

ekliptiky meraná pozdĺž šírkovej kružnice telesa (hviezdy) od ekliptiky po hviezdu, a to 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekliptika


kladne smerom k severnému pólu ekliptiky, záporne smerom k južnému pólu ekliptiky. 

Vyjadruje sa v stupňoch od 0° do 90° a nazýva sa ekliptikálna šírka β. Druhá súradnica 

vyjadruje uhlovú vzdialenosť šírkovej kružnice hviezdy od nulovej šírkovej kružnice 

prechádzajúcej jarným bodom. Je to ekliptikálna dĺžka λ hviezdy, meria sa v stupňoch od 0° 

do 360° od jarného bodu v smere zdanlivého pohybu Slnka po ekliptike (kladný smer). 

Ekliptikálne súradnice λ a β spolu so sklonom ekliptiky s jednoznačne určujú polohu 

nebeského telesa vzhľadom na ekliptiku. 

 

Ekliptikálna súradnicová sústava je výhodná pri určovaní polôh planét a ostatných telies 

Slnečnej sústavy a to najmä preto, lebo veľká časť malých telies Slnečnej sústavy sa pohybuje  

v rovine ekliptiky, alebo v dráhach s malým sklonom. Slnko má vždy nulovú ekliptikálnu 

dĺžku; o objektov Slnečnej sústavy majú veľkú ekliptikálnu šírku len dlhoperiodické kométy. 

 

Precesia a nutácia  

 

Z pohľadu merania polôh objektov na nebeskej sfére významný vplyv nutácie a precesie 

zemského pólu na definovaný systém súradníc. Precesia predstavuje pohyb osi zemského 

zotrvačníka okolo pevnej osi v priestore pod vplyvom vonkajších gravitačných síl. Spôsobujú 

ju hlavne gravitačné účinky Slnka a Mesiaca na zemský elipsoid. Precesia spôsobuje pohyb 

jarného bodu po ekliptike v smere proti zdanlivému pohybu Slnka – z aktuálneho súhvezdia 

Rýb v smere k súhvezdiu Vodnár približne 50˝ za rok. Periódu precesie nazývame Platónsky 

rok a jeho dĺžka je 25 725 rokov. V dôsledku gravitačného pôsobenia Slnka na obeh Mesiaca 

okolo Zeme sa pravidelne mení orientácia roviny dráhy Mesiaca okolo Zeme s periódou 18,6 

roka. S rovnakou periódou vykonáva zemská os jemný krúživý pohyb okolo precesnej 

kružnice. Tento pohyb sa nazýva nutácia a spôsobuje výkyvy až  ±9,2˝. Vplyvom nutácie sa 

mení poloha jarného bodu a sklon ekliptiky; poloha pólu ekliptiky ostáva nezmenená.  

V súčasnosti je severný nebeský pól približne 1 stupeň od Polárky, ale v dôsledku precesie 

sa k nej stále približuje až k nej bude najbližšie v roku 2012. Zhruba za 12000 rokov bude 

zemská os smerovať k hviezde Vega v súhvezdí Lýry. 

Pre meranie polôh objektov na nebeskej sfére má precesia veľký význam, keďže spôsobuje 

zmenu polohy jarného bodu v čase. Všetky presné údaje o polohách nebeských objektov preto 

musia byť udané vzhľadom k nejakému pevnému dátumu – tzv. ekvinokciu.  V súčasnosti je 

platné ekvinokcium 2000.0, teda sa pri určovaní polôh objektov berie do úvahy poloha 

jarného bodu 1. 1. roku 2000. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekliptik%C3%A1lna_%C5%A1%C3%ADrka
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Obr.: Ekliptikálna súradnicová sústava: Pe – severný pól ekliptiky, Pe´ – južný pól ekliptiky, λ – ekliptikálna dĺžka, β – 

ekliptikálna šírka.  

 

Ekliptikálne súradnice λ, β  sú s pravouhlými súradnicami x, y, z spojené vzťahmi: 

 

x = r cos β cos λ 

y = r cos β sin λ 

z = r sin β 

 

pričom rovina xy je rovinou ekliptiky, os x mieri k jarnému bodu a os z k severnému pólu 

ekliptiky;  je sprievodič. 

 

Ak poznáme rektascenziu α a deklináciu objektu δ (teda rovníkové súradnice), ekliptikálne 

súradnice vypočítame nasledovne: 

 

cos β cos λ = cos δ cos α 

cos β sin λ = cos δ sin α cos ε + sin δ sin ε 

sin β = sin δ cos ε – cos δ sin α sin ε 

 

pričom ε je sklon rovníka k ekliptike (23° 26'). 

 

Naopak, rovníkové súradnice z ekliptikálnych je možné vypočítať z rovníc: 

 

cos δ cos α = cos β cos λ 

cos δ sin α = cos β sin λ cos ε – sin β sin ε 

sin δ = cos β sin λ sin ε + sin β cos ε 

 

 


