
Tvar Země, zeměpisné souřadnice : 

 staré civilizace – Země je plochá deska plující v oceánu 

 Řekové (Pythagoras – 6. stol. př. n. l.) – Země má tvar koule 

 Aristoteles – podal důkazy kulatosti Země (stín Země při zatmění Měsíce je kulový, 

při pohybu k severu nebo jihu se mění obzor a s ním i hvězdy) 

 

Zploštění Země 

 otáčení Země kolem osy  vyvolává odstředivou sílu, která je největší na rovníku a 

způsobuje, že se Země zploštila v oblasti pólů a mírně vydouvá na rovníku (spor 

mandarinka – citron) 

 v důsledku zploštění je zemský průměr na rovníku asi o 40 km větší než na pólech 

 

Země jako geoid: 

 tvar Země nejlépe vystihuje těleso, které se nazývá geoid 

 geoid je geometricky nepravidelné těleso, jehož povrch si lze představit jako povrch 

střední klidné mořské hladiny, která by pokračovala i pod kontinenty a je 

v libovolném bodě kolmý na směr působení zemské tíže 

 k povrchu geoidu se vztahují nadmořské výšky, ale nelze na něm provádět 

geodetické výpočty 

 
Srovnání zemského povrchu, elipsoidu a geoidu 

(Zdroj: Čapek, R a kol.: Geografická kartografie, SPN Praha, 1992) 

 

Země jako elipsoid: 

 rotační elipsoid je geometricky pravidelné těleso, které se svými rozměry nejvíce 

blíží geoidu 

 střed má umístěn v těžišti geoidu, delší poloosa odpovídá poloměru rovníku, kratší 

poloosa je pólový poloměr 

 např. Krasovského elipsoid (1940) – používal se pro vojenské mapy u nás, 

Besselův, Hayfordův 

 nejnovější a nejpřesnější elipsoid má označení WGS 84 – World Geografic Systém 

(zaveden 1984), byl vypočten pomocí družicových měření (střed je totožný se 

středem Země) 

 

Země jako koule: 

 koule – nahrazuje elipsoid, používá se ke konstrukci geografických map, tato koule 

má s elipsoidem stejný buď objem nebo povrch (používá se poloměr 6371 km) 

 



 

 

Rozměry Země 

 

Poloměr rovníku  6 378 km 

Obvod Země na rovníku 40 000 km 

Povrch             510 mil. km2 

Oceány   70,8 % 

Kontinenty   29,2 %  
 

Důsledek kulatosti Země: 

 do rovníkových oblastí dopadá nejvíce sluneční energie, směrem k pólům se 

množství záření snižuje – vznik podnebných, vegetačních pásů 

 

Zeměpisné souřadnice: 

 zeměpisná šířka místa – úhel mezi poloměrem procházejícím tímto místem a jeho 

pravoúhlým průmětem do rovníkové roviny (severní a jižní šířka) 

 zeměpisná délka místa – úhel mezi polorovinou nultého (základního) poledníku a 

polorovinou poledníku sledovaného místa (západní a východní délka) 

 

 rovnoběžka – spojnice všech bodů se stejnou zeměpisnou šířkou (nejdelší 

rovnoběžka je rovník) 

 poledník – spojnice všech bodů se stejnou zeměpisnou délkou (nultý (základní) 

poledník – poledník procházející greenwichskou hvězdárnou v Londýně) 

 zeměpisná síť – soustava poledníků a rovnoběžek  

 obzor – rozhraní mezi oblohou a viditelnou částí krajiny („až tam, kam je vidět“), 

ideální obzor = horizont (na širém moři), lze zjistit vodováhou 

 zenit – bod na nejvyšším místě oblohy – směr ukazuje napnuté vlákno olovnice 

 

Měření vzdáleností na Zemi: 

 nejkratší spojnice dvou míst na zemském povrchu se nazývá ortodroma (každý 

poledník protíná pod jiným úhlem) 

 spojnice dvou míst na zemském povrchu, která protíná všechny poledníky pod 

stejným úhlem (azimutem) se nazývá loxodroma (využití při navigaci – není třeba 

neustále měnit kurz) 



Práce s atlasem 

 Na mapě příslušných světadílů najdi města určená zeměpisnou polohou: 

 a) 35° j. š., 152° v. d.  

 b) 8° s. š., 4° v. d.   

 c) 17° j. š., 68° z. d.  

 d) 46° s. š., 75° z. d.  

 e) 25° s. š., 47° v. d.  

 

Na mapě příslušných světadílů urči zeměpisnou polohu měst: 

 a) Minsk  

 b) Dallas  

 c) Buenos Aires  

 d) Perth  

 e) Dakar  

 f) Reykjavík  

 

Z následující nabídky vyber města, která leží současně na západní i severní polokouli:  

 Bergen, Porto, Winnipeg, Bogota, Montevideo, Ribát, Alžír, Havana, Reykjavík, 

Dakar, Lagos, Kapské Město 

  

Z následující nabídky vyber města, která leží současně na východní i jižní polokouli:  

 Melbourne, Nairobi, Lusaka, Buenos Aires, Caracas, Sydney, Teherán, Istanbul, 

Jakarta, Kalkata, Manila, Tokio. 

 

Zapiš zeměpisnou šířku významných rovnoběžek: 

 rovník  

 obratník Raka  

 obratník Kozoroha  

 severní polární kruh  

 jižní polární kruh  

Práce s internetem 

 

 Zjisti vybrané parametry elipsoidů, které se používaly při tvorbě map území České 

republiky a zapiš je do tabulky (http://www.geografie.webzdarma.cz/rpass.htm): 

 

Elipsoid rovníkový poloměr 

(m) 

pólový poloměr (m) 

Besselův   

Krasovského   

WGS 84   

 

V minulosti existovalo více nultých poledníků, které často procházely např. hlavními 

městy a od nich se poté měřila zeměpisná poloha. K zavedení jednotného nultého 

poledníku došlo až koncem 19. století (http://cs.wikipedia.org): 

 Ve kterém roce byl vybrán greenwichský poledník za nultý poledník  

 Přes dvě staletí byl za nultý poledník považován poledník procházející ostrovem 

Ferro (El Hiero). Zjisti, ve kterém souostroví tento ostrov leží.  

 Jaký je přibližný rozdíl zeměpisných délek při měření od Greenwiche a od Ferra? 

 Jaká by byla zeměpisná poloha Prahy, měřeno od Ferra?  

 


