
Rotace Země:  

 rotace způsobuje střídání dne a noci 

 Země se otáčí od západu k východu 

 doba jednoho otočení vůči vzdáleným hvězdám je hvězdný den – trvá 

23 hod 56 min 4 s  

 doba jednoho otočení vůči Slunci je sluneční den, rozlišujeme: 

 pravý sluneční den – délka se mění v závislosti na rychlosti oběhu Země kolem 

Slunce, místní pravý sluneční čas určujeme podle slunečních hodin (v přísluní je 

delší než v odsluní) 

 střední sluneční den – předpokládá rovnoměrný pohyb Země, používáme 

v praxi, trvá 24 hod 

 

Soumrak a svítání: 

 délka závisí na úhlu dopadu slunečních paprsků, nejkratší na rovníku, nejdelší na 

pólech 

 

Bílá noc: 

 splynutí večerního soumraku a ranního svítání, nastává asi od 60° zeměpisné šířky až 

k pólům 

 

Refrakce: 

 způsobuje, že hvězdy, planety i Slunce vidíme nad horizontem výš než ve skutečnosti 

jsou, vzniká v důsledku lomu světelného paprsku při průchodu atmosférou, např. 

Slunce vidíme vycházet dříve a zapadat později než ve skutečnosti, u nás prodloužení 

délky dne o 8 – 10 min 

 

Coriolisova síla: 

 uchylující síla zemské rotace, která stáčí vzduchové a vodní hmoty pohybující se 

v poledníkovém směru na severní polokouli vpravo vzhledem k původnímu směru, 

na jižní polokouli vlevo 

Měření času: 

 základem pro měření času je střední sluneční den, trvá 24 hodin 

 za jednu hodinu se Země otočí o 15° = úhlová rychlost otáčení Země 

 rozdělení Země po 15° na 24 časových pásem 

 časový rozdíl mezi pásy je 1 hod., směrem na východ se hodina přidává (0° – 

12 hod., 15° v.d. – 13 hod), směrem na západ se jedna hodina ubírá 

 šířka jednoho časového pásma je 7,5° na západ a 7,5° na východ od poledníku, 

který je násobkem čísla 15 (0°, 15°, 30° …) 

 pásmový čas – stejný v celém časovém pásmu (respektuje hranice států) 

 místní čas – skutečný čas na daném poledníku (1° odpovídá rozdílu 4 min.) 

 světový čas (UTC – Universal Time Coordinated) – místní čas poledníku 0°  

 středoevropský čas – místní čas poledníku 15° v. d.  

 některé státy zavádí letní čas (+1 hodina, u nás od konce března do konce října) 

 v některých zemích pásmový čas neplatí (např. Čína má jednotný čas) 

 

Datová hranice: 

 určuje ji přibližně 180° poledník, při přechodu se mění datum 

 směrem na východ (ve směru otáčení) jeden den získáváme (odečíst den) 

 směrem na západ jeden den ztrácíme (přičíst den) 

 

 

 

 



Kalendáře: 

 Egyptský kalendář – 4. tis. př. n. l., vymezoval tři období – záplavy, setí a sklizeň, 

každé období tvořeno čtyřmi měsíci, 1 měsíc = 30 dnů, délka roku byla 360 dnů + 

malý rok (5 dnů) 

 Juliánský kalendář – rok 12 měsíců, 365 dní v roce, každý čtvrtý rok 366 dnů, liché 

měsíce 31 dnů, sudé 30 dnů, únor 29 (30) dnů – zavedl Julius Caesar, platil od 1. 1. 

45 př. n. l. , diference 1 den za 128 let – problémy s určování svátků  reforma, 

papež Řehoř XIII. zavedl gregoriánský kalendář; pravoslavná církev používá dodnes 

juliánský kalendář k určování data Velikonoc 

 Gregoriánský kalendář – po čtvrtku 4. 10. byl pátek 15. 10. 1582, rok 365 dnů, 

přestupný je ten rok, jehož letopočet je dělitelný čtyřmi beze zbytku, výjimky – tzv. 

sekulární roky (např. 1600, 1700, 1800) jsou přestupné, pokud jsou dělitelné 400 

(např. 1600 – přestupný, 1700 – ne , 1800 – ne, 1900 – ne, 2000 – přestupný) 

Práce s atlasem 

 

V Praze je 13 hodin, kolik hodin je ve stejný okamžik v: 

a) New Yorku  

b) Moskvě  

c) Pekingu  

d) Tokiu  

e) Londýně  

 

Jaký je místní čas na poledníku 21° v. d., jestliže místní čas na poledníku 16° v. d. je 

9 hodin? 

 

Místní čas města A se liší od místního času města B o 80 minut. O kolik stupňů jsou od 

sebe města vzdálena? 

 

Urči datum a pásmový čas v Canbeře, je-li v Lisabonu 15. září 2005 21 hodin večer? 

 

Vypočítej rozdíl místních časů nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího bodu Česka. 

  

Práce s internetem 

 

Na webovém portálu time nad date.com můžeš zjistit prakticky všechny důležité 

informace týkající se data a času na Zemi. Patří mezi ně například informace o aktuálním 

čase, časovém pásmu, datu přechodu na letní čas, východy a západy Slunce a Měsíce a 

dokonce i informace o počasí ve vybraných městech světa. Porovnej následující 

informace týkající se času a data v hlavním městě Kanady Ottawě a v australském 

Sydney (http://www.timeanddate.com/): 

 

elipsoid Ottawa Sydney 

aktuální datum   

aktuální čas   

časová zóna (posun vůči UTC)   

začátek letního času   

konec letního času   

čas východu Slunce   

čas západu Slunce   

délka dne   

zeměpisná šířka   

zeměpisná délka   

 


