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ZDROJE Mapa, resp. atlas 
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-overiť schopnosť žiakov určiť zemepisné súradnice 
-poukázať na iné druhy geometrie, sférickú geometriu 
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Geometria v geografii – geometria na povrchu gule 
 

 

 Sférickej trigonometrie, ako časť sférickej geometrie, ktorá bola v minulosti 

súčasťou učebných osnov všeobecno-vzdelávacích škôl, má v praxi veľký význam. 

Pretože v súčasnosti je iná situácia, uvedieme pre čitateľa niektoré základné pojmy 

sférickej geometrie a trigonometrie, nevyhnutné pre pochopenie ďalšieho textu.  

Sférická geometria je samostatná geometrická disciplína patriaca do kategórie 

neeklidovských geometrií. Ako vidno z nasledujúceho textu, má výrazne praktický 

charakter a jej "návrat" do škôl by mohol byť prínosom nielen v rámci 

medzipredmetových vzťahov matematika - geografia, ale aj ku prospechu rozvoja 

matematických schopností (úprava algebraických výrazov, goniomatrické funkcie, 

identity, ...) a priestorovej predstavivosti, či orientácii. 

 

 

Základné pojmy sférickej geometrie 

 
Nech je daný trojuholník A'B'C' v rovine ρ a bod V, ktorý neleží v danej rovine. 

Množina všetkých bodov všetkých polpriamok so začiatkom v bode V, ktoré pretínajú 

rovinu ρ  v bodoch trojuholníka A'B'C', nazývame trojhran (obr. 1). Budeme ho 

označovať V(A'B'C'). Bod V je vrchol, polpriamky V'A', V'B', V'C' sú hrany trojhranu. 

Uhly B'VC', C'VA', A'VB' sú steny trojhranu. Veľkosti týchto uhlov sa nazývajú strany 

trojhranu. Uhol rovín B'VA' a C'VB' je vnútorný uhol trojhranu pri hrane VA'. Podobne 

sa definujú uhly trojhranu pri hranách VB', VC'. Steny trojhranu označujeme písmenami 

a, b, c a uhly trojhranu písmenami γβα ,, . 

 
Obr. 1 
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Prienik trojhranu V(A'B'C') a guľovej plochy, ktorej stred je vo vrchole V 

trojhranu, sa nazýva sférický trojuholník. Sférický trojuholník ma tri vrcholy A, B, C 

(obr. 1), kde hrany V'A', V'B', V'C' pretínajú guľovú plochu. Jeho strany sú oblúky 

,aBC =  ,bCA =  ,cAB =  v ktorých guľová plocha pretína steny trojhranu. Častejšie 

však rozumieme stranami sférického trojuholníka uhlové veľkosti týchto oblúkov, tj. 

veľkosti stredových uhlov príslušných týmto oblúkom uvedené v stupňovej alebo 

oblúkovej miere. Sférický trojuholník ABC má tri uhly γβα ,, , protiľahlé ku stranám a, 

b, c.  

Sférická trigonometria má pre riešenie sférického trojuholníka podobný význam, 

ako rovinná trigonometria pre riešenie veľkého počtu úloh rovinného trojuholníka. Bez 

dôkazov uvedieme dva základné vzťahy sférickej trigonometrie - sínusovú a kosínusovú 

vetu pre sférický trojuholník so stranami a, b, c a uhlami γβα ,, . 

γβα sin:sin:sinsin:sin:sin =cba                                         sínusová veta 

γcossinsincoscoscos babac +=    (a cyklické rovnosti)        kosínusová veta 

 

Vzdialenosti na zemskom povrchu 
 

Sférická geometria má významné uplatnenie pri určovaní vzdialeností a uhlov   

na zemskom povrchu, lebo Zem môžeme považovať za guľovú plochu s polomerom      

r = 6378 km. Polohu bodu na zemskom povrchu určíme zemepisnými súradnicami, 

zemepisnou dĺžkou λ  a zemepisnou šírkou ϕ , pričom ,°≤<°− 180180 λ  

°≤≤°− 9090 ϕ . Sústava zemepisných poludníkov a rovnobežiek, ktorá uľahčuje 

vyhľadávanie určitého miesta, tvorí sústavu pevne spojenú so zemským povrchom. Jej 

základné čiary sú nultý poludník (Greenwich) a zemský rovník. Hlavná kružnica           

na guľovej ploche, ktorej stred je totožný so stredom Zeme, je geodetickou čiarou, tj.   

po ktorej vedie najkratšia cesta spájajúca dva body A, B na guľovej ploche. K určeniu 

dĺžky tejto cesty, tj. dĺžky oblúka AB, je potrebné poznať okrem polomeru guľovej 

plochy aj sférickú vzdialenosť bodov A, B. 

 

Príklad 1. 

Ako určíme najkratšiu vzdialenosť dvoch miest A, B na zemskom povrchu, ak 

ich poloha je daná zemepisnými súradnicami [ ] [ ]2211 ϕλϕλ ,  ,, ≡≡ BA . Pritom vylučuje-



 3 

me ktorýkoľvek z týchto triviálnych prípadov:  ,0   ,90    ,90 2121 °=−°±=°±= λλϕϕ               

. °=− 18021 λλ   

 

Riešenie. 

Vrchol C sférického trojuholníka ABC umiestnime do severného zemského pólu 

S, obr. 2. 

 
Obr. 2 

 

Strany sférického trojuholníka ABC sú: ,90 2ϕ−°=∠= COBa  190 ϕ−°=∠= COAb ,  

pričom ,°<< 1800 a  °<< 1800 b . Pre uhol γ  platí: 21 λλγ −= , keď 

,°<−< 1800 21 λλ  alebo .360180ak    ,360 2121 °<−<°−−°= λλλλγ  V obidvoch 

prípadoch °<< 1800 γ  a ( ).coscoscos 2121 λλλλγ −=−=  

Sférická vzdialenosť bodov A, B je strana AOBc ∠= sférického trojuholníka ABC, 

ktorú vypočítame podľa kosínusovej vety  

γcossinsincoscoscos babac += , 

kde ( )2 2cos cos 90 sina ϕ ϕ= ° − =  

( )1 1cos cos 90 sinb ϕ ϕ= ° − =  

( )2 2sin sin 90 cosa ϕ ϕ= ° − =  

( )1 1sin sin 90 sb coϕ ϕ= ° − =  

Dosadením dostaneme  

( )1 2 1 2 1 2cos sin sin cos cos cosc ϕ ϕ ϕ ϕ λ λ= + − . 
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Teda ( )1 2 1 2 1 2arccos sin sin cos cos cosc ϕ ϕ ϕ ϕ λ λ= + −      (1) 

Potom pre vzdialenosť d dvoch miest A, B platí vzťah 2 6378
360

d c π ⋅
= .                 (2) 

 

 Urobený výpočet aplikujeme na konkrétne súradnice dvoch miest. 

 

Príklad 2. 

Loď pláva z Rio de Janeira (43° 9' z. d., 22° 55' j. š.) najkratšou cestou             

do Lisabonu (9° 11' z. d., 38° 42' s. š.). Aká dlhá bola plavba? 

 

Riešenie. 

 Sférickú vzdialenosť dvoch miest A, B, tj. stranu c trojuholníka ABC, určíme      

z rovníc (1) a (2), do ktorých dosadíme nasledovné údaje 

'4238  ,'5522  ,'119  ,'943 2121 °=°−=°−=°−= ϕϕλλ . 

Teda  
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )arccos sin 22 55́ sin 38 42́ cos 22 55́ cos 38 42́ cos 43 9' 9 11́c  = − ° ° + − ° ° − ° − ° 

 
Po výpočte získame '2169°=c .  

Najkratšia vzdialenosť daných miest podľa rovnice (2) je km. 7715=d  

 

Úloha. 

Vyhľadajte na mape zemepisné súradnice dvoch miest a určte najkratšiu 

vzdialenosť medzi nimi. 




