
Rovníkové súradnice  –  encyklopedické heslo 

 

 

Rovníkové (ekvatoriálne) súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie 

polôh objektov na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekvatoriálneho súradnicového systému 

je rovina zemského rovníka. Začiatkom súradníc je jarný bod.  
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Rovníkové (ekvatoriálne) súradnice  –  čo si má zapamätať žiak 

 

Rovníkové (ekvatoriálne) súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie 

polôh objektov na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekvatoriálneho súradnicového systému 

je rovina zemského rovníka. Začiatkom súradníc je jarný bod.  

 

 
Na určenie polohy telesa na nebeskej sfére stačia v sférickej astronómii hodnoty dvoch 

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 s. (rovníkové) – rektascenzia resp. hodinový uhol a deklinácia 

 ekliptikálne s. – ekliptikálna šírka a ekliptikálna dĺžka 

 galaktické s. – galaktická šírka a galaktická dĺžka  

 

 

Základnou rovinou pri rovníkových súradniciach je rovina zemského rovníka, kolmá k osi 

zemskej rotácie. Táto rovina pretína nebeskú sféru v hlavnej kružnici, ktorú nazývame 

svetový alebo nebeský rovník. Začiatkom súradníc je jarný bod (priesečník roviny ekliptiky 

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

 

Rektascenzia je definovaná ako uhol, ktorý zviera deklinačná kružnica telesa s deklinačnou 

kružnicou prechádzajúcou jarným bodom. Meria sa v hodinách (resp. minútach a sekundách) 

od jarného bodu kladne proti smeru denného pohybu oblohy (teda v smere západ – juh – 

východ – sever). 1 h = 15°, čo je uhol, o ktorý sa pootočí hviezdna obloha za jednu hodinu. 

Používa sa v systéme rovníkových súradníc druhého druhu.  

Deklinácia  je uhlová vzdialenosť vedľajšej kružnice, na ktorej objekt leží, od rovníka. 

Počítame ju kladne od rovníka k severu od 0° do 90° a záporne k juhu.  

Hodinový uhol t je uhol meraný v stupňoch od 0 do 360° alebo v hodinách od 0 do 24. 

Nulové hodnoty dosahuje na meridiáne, stúpa smerom k západu. Keď objekt kulminuje, má 

hodinový uhol presne 0. Potom hodinový uhol objektu stúpa o 15° každú hodinu hviezdneho 

času. Je to uhol ktorý zviera deklinačná kružnica s meridiánom. Používa sa v systéme 

rovníkových súradníc prvého druhu.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kulmin%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezdny_%C4%8Das
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezdny_%C4%8Das


Rovníkové (ekvatoriálne) súradnice  – čo má k dispozícii učiteľ 

 
Rovníkové (ekvatoreálne) súradnice – Systém sférických súradníc používaných na meranie 

polôh objektov na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekvatoreálneho súradnicového systému 

je rovina zemského rovníka. Začiatkom súradníc je jarný bod. 

 
 

Pod nebeskou (svetovou) sférou 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 s. (rovníkové) – rektascenzia resp. hodinový uhol a deklinácia 

 ekliptikálne s. – ekliptikálna šírka a ekliptikálna dĺžka 

 galaktické s. – galaktická šírka a galaktická dĺžka  

 

Základné pojmy 

 

Základnou rovinou pri rovníkových súradniciach je rovina zemského rovníka, kolmá k osi 

zemskej rotácie. 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. 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.  

 

Každá kružnica na nebeskej sfére rovnobežná so svetovým rovníkom sa nazýva paralela 

(niekedy deklinačná rovnobežka). Každá hlavná kružnica prechádzajúca pólmi sa nazýva 

poludník alebo deklinačná kružnica. 

 

Podľa vzťažného bodu rozoznávame rovníkové súradnice prvého a druhého druhu, pričom 

pre hviezdne mapy sú dôležitejšie súradnice II. druhu. 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BEnica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poludn%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezdna_mapa


Rovníkové súradnice druhého druhu 

 
Vzťažným bodom tohto súradnicového systému je jarný bod. Základnými rovinami sú rovina 

svetového rovníka a rovina poludníka prechádzajúceho jarným bodom. Súradnice sú 

rektascenzia a deklinácia. Bývajú najčastejšie používané v hviezdnych mapách; vždy sú 

určované k tzv. ekvinokciu (viď. kapitolu Precesia a nutácia). 

 Rektascenzia (označovaná ako RA, AR, α) sa meria v hodinách od 0 do 24, alebo 

zriedkavejšie v stupňoch od 0 do 360. Nulové hodnoty dosahuje na poludníku 

prechádzajúcom jarným bodom a stúpa smerom k východu. 

 deklinácia (označovaná ako DEC, alebo ) sa meria v stupňoch od 0 do 90 kladne na 

sever, záporne na juh. Nulové hodnoty dosahuje na svetovom rovníku, na svetových 

póloch má 90°. 

 

Tieto súradnice nie sú závislé na dennom pohybe oblohy – udávajú polohu telies na nebeskom 

„glóbuse“. Alebo inak povedané, ak sa pozorovateľ nachádza v priestore na mieste Zeme, ale 

nerotuje s jej povrchom, jediný pohyb telies v priestore ktorý uvidí je pohyb charakterizovaný 

zmenou rovníkových súradníc. Napríklad súradnice hviezd sa menia nanajvýš niekoľko 

uhlových sekúnd za rok (tzv. vlastný pohyb hviezd). Súradnice telies Slnečnej sústavy sa 

menia výraznejšie, vďaka ich obehu okolo Slnka.  

 

 

Rovníkové súradnice prvého druhu 

 

Rektascenzcenzia a deklinácia nie sú vhodné pre určenie polohy objektu na nebeskej sfére 

v danom okamihu z daného miesta pozorovateľa, na jeho konkrétnej pozorovateľnej oblohe. 

Namiesto  raktascenzie je zavedená súradnica hodinový uhol. 

 

Základnými rovinami sú rovina svetového rovníka a rovina miestneho poludníka - 

meridiánu. Meridián je poludník prechádzajúci južným bodom horizontu, zenitom, severným 

svetovým pólom, severným bodom horizontu, nadirom a južným svetovým pólom. Je 

osobitný pre každého pozorovateľa, resp. pre každé pozorovacie stanovište. Súradnicami 

v systéme rovníkových súradníc prvého druhu sú deklinácia a hodinový uhol. 

 Hodinový uhol s označením t je uhol meraný v stupňoch od 0 do 360° alebo v 

hodinách od 0 do 24. Nulové hodnoty dosahuje na meridiáne, stúpa smerom k západu. 

Keď objekt kulminuje, má hodinový uhol presne 0. Potom hodinový uhol objektu 

stúpa o 15° každú hodinu hviezdneho času. Je to uhol ktorý zviera deklinačná kružnica 

s meridiánom.  

 deklinácia (označovaná ako DEC, alebo ) sa meria v stupňoch od 0 do 90 kladne na 

sever, záporne na juh. Nulové hodnoty dosahuje na svetovom rovníku, na svetových 

póloch má 90°. 

Hodinový uhol každého telesa narastá s časom. Závislosť hodinového uhla t a rektascenzie  

určujeme ako hviezdny čas   

 =  + t, 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%BD_bod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rektascenzia
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Deklin%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sever
http://sk.wikipedia.org/wiki/Juh
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%BD_p%C3%B3l
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%BD_p%C3%B3l
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meridi%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obzor_%28Zem%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zenit
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nadir
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hodinov%C3%BD_uhol
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kulmin%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hviezdny_%C4%8Das
http://sk.wikipedia.org/wiki/Deklin%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sever
http://sk.wikipedia.org/wiki/Juh
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%BD_p%C3%B3l
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%BD_p%C3%B3l


čo je hodinový uhol jarného bodu. To znamená, že v okamihu kulminácie jarného bodu (pre 

dané miesto pozorovateľa) je 0
h
 0

m
 0

s
 hviezdneho času. Hviezdny čas pre daný okamih sa 

určuje numericky. Z pozorovaní je odvodená aproximácia pre výpočet hviezdneho času 

v závislosti od aktuálneho dátumu.  

 

Pri určovaní miestneho hviezdneho času pre daný okamih postupujeme nasledovne. Určíme 

čas T uplynulý od štandardnej epochy 2000.0 vyjadrený v juliánskych storočiach:  
 

T = (JD0 - 2451 545,0) / 36 525, 

 

kde JD0 je juliánsky dátum pre daný deň o 0
h
 svetového času (UT). 

 

Vypočítame S0 – hviezdny čas na Greenwichi v 0 h UT:  

 

S0 = 6,697 374 558 + 2400,051 336 91 T + 0,000 025 862 T
2
 – 0,000 000 0017 T

3
 

 

(hodnotu S0 je potrebné  previesť do intervalu 0 - 24 hodín). 

 

Miestny hviezdny čas v občianskom čase t je daný výrazom: 

  

S = S0 + 1,002 737 9093 t + P + l / 15 , 

 

kde l je zemepisná dĺžka pozorovacieho miesta a P je rozdiel miestneho pásmového 

a svetového času.  

 
 

Obr.: Ekvatoriálna súradnicová sústava. 

 



 

Precesia a nutácia  

 

Z pohľadu merania polôh objektov na nebeskej sfére je 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 tropických 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. 


