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 trocha historie aneb kde se Křovákovo zobrazení vzalo

budování • nové a přesnější trigonometrické sítě  
v rámci nového státu, tj. Československa

několik návrhů zobrazení =• >  
vznik Křovákova zobrazení (1922, 1933) 

ing. Josef Křovák (1884–1951)• 

přednosta triangulační kanceláře  • 
na ministerstvu financí



 Křovákovo zobrazení 

dvojité konformní kuželové zobrazení  • 
v obecné tečné poloze

normální poloha × obecná poloha• 

meridiánová konvergence• 



 Používání Křovákova zobrazení 

v důsledku toho není mapa orientována horním • 
okrajem k severu

databáze ArcČR 500 ve spolupráci s ČÚZK• 

používání směrovky• 

	 24°50′	–	λ
   C =
 1,34

na	západě	Česka:		 9°30′
na	východě	Česka:		4°28′
na	Ukrajině:		 0°  



 Kognitivní mapa Česka aneb dvě různá Česka



 Důkazy nevhodného používání Křovákova zobrazení 



 Důkazy nevhodného používání Křovákova zobrazení 



 Důkazy nevhodného používání Křovákova zobrazení 



 Důkazy nevhodného používání Křovákova zobrazení 



 Důkazy nevhodného používání Křovákova zobrazení 



 Důsledky nevhodného používání Křovákova zobrazení 

hypotéza: • 
důsledkem by měl být postupný vznik špatné kognitivní mapy Česka

v kognitivní mapě jakého jedince se tento obraz začíná vytvářet?• 

? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



 Výzkum mezi žáky ZŠ a SŠ  

během října 2013• 

zapojeno přes 300 žáků • 

školy z celého Česka• 

15 různých škol• 



 Výzkum mezi žáky ZŠ a SŠ  



 Výzkum mezi žáky ZŠ a SŠ – výsledky
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Doporučení k používání Křovákova zobrazení pro území Česka 

Podle měřítka map:

větší  1 : 10 000    1 : 200 000           menší

bez problémů   možnost volby       používat jiné

Podle území:

na úrovni katastrů a obcí    na úrovni obvodů ORP a krajů   celé území

bez problémů (příp. UTM)     možnost volby         používat jiné



 Nějaká řešení?

standardy Evropské komise•  pro mapy v rámci evropských projektů (součástí INSPIRE):

pro topografické mapy v měřítkách větších než 1 : 500 000 • 
zobrazení UTM,

pro topografické mapy menších měřítek než 1 : 500 000 • 
Lambertovo úhlojevné kuželové zobrazení (LCC),

pro statistické mapování  • 
Lambertovo plochojevné azimutální zobrazení (LAEA).

všechna uvedená zobrazení využívají elipsoid GRS 80 • 
reflektující, na rozdíl od WGS 84, posun zemských desek



 Nějaká řešení?

osvědčená kartografická zobrazení•  v obecné poloze:
například již zmíněné LAEA,• 

dále Albersovo kuželové plochojevné zobrazení (AAEC),• 
při požadavku rovnoběžných obrazů poledníků  • 

válcové plochojevné zobrazení (CAE)



Návrhy pro distributory a uživatele produktu ArcGIS

všechna uvedená zobrazení jsou součástí produktu ArcGIS• 




    
    
    
    










    
    
    
    




    
    
    












Návrhy pro distributory a uživatele produktu ArcGIS

v rámci nových verzí databáze ArcČR 500 distribuovat soubory formátu • prj 
obsahující různá kartografická zobrazení včetně nastavení pro území Česka

nezapomínat na roli zeměpisné sítě v mapách, • 
která vypadá často, zejména v menších měřítcích, 

lépe než používání směrovky

distribuovat s databází ArcČR vrstvu poledníků a rovnoběžek  • 
minimálně po 10 minutách pro území střední Evropy 



A jak používáme Křovákovo zobrazení my?
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