
Oběh Země kolem Slunce:  

 Země obíhá kolem Slunce proti směru pohybu hodinových ručiček, dráha má tvar 

elipsy, Slunce je v jednom z ohnisek 

 oběh se řídí Keplerovými zákony (obsahy ploch opsané průvodičem Země za jednotku 

času musí být stejné) – mění se rychlost oběhu, průměrná rychlost oběhu Země – 

29,8 km/s 

 doba oběhu – tropický rok: 365 dní 5 hodin 48 minut 45,7 sekund 

 občanský rok: 365 dní, přestupný rok (obvykle každý čtvrtý) 366 dní (29. únor)  

 střední vzdálenost Země od Slunce – 149,5 mil. km (= 1 AU … astronomická 

jednotka) 

 

Perihelium (přísluní): 

 vzdálenost od Slunce – 147 mil. km (začátek ledna) 

 rychlost oběhu – 30,3 km/s (Země se pohybuje rychleji) 

 

Afelium (odsluní): 

 vzdálenost od Slunce – 152 mil. km (začátek července) 

 rychlost oběhu – 29,5 km/s (Země se pohybuje pomaleji) 

 

Střídání ročních období, polární den a noc: 

 příčinou je oběh Země kolem Slunce a sklon zemské osy – s rovinou oběhu svírá 

zemská osa úhel 66,5°, od kolmého směru je ukloněná o 23,5° (polární kruhy a 

obratníky) 

 v prostoru udržuje zemská osa stálý směr přibližně k Polárce 

 během roku se mění množství slunečního záření dopadající na dané místo na Zemi – 

střídání ročních období 

 

Rovnodennost: 

 21. (20.) března (jarní) a 23. září (podzimní) 

 délka dne a noci je všude na Zemi stejná (12 hod.) 

 výška Slunce nad obzorem: sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na rovník 

 na ostatní místa na Zemi dopadají sluneční paprsky v poledne pod úhlem doplňku 

zeměpisné šířky do 90° (Česko –  50° s.š.: úhel dopadu = 90° – 50° = 40°) 

 

Letní slunovrat: 

 21. (22.) června – severní pól nejvíce přikloněn ke Slunci 

 světlý den u nás trvá 16 hodin, množství energie dopadající na jednotku plochy u 

nás je asi 3x větší než v zimě 

 na severním polárním kruhu (a severně od něho) je polární den (Slunce nezapadá) 

 na jižním polárním kruhu (a jižně od něho) je polární noc (Slunce nevychází) 

 sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na obratník Raka 23,5° s. š. 

 výška Slunce nad obzorem v Česku = 90° – zeměpisná šířka + 23,5° (např. 90° – 

50° + 23,5° = 63,5°) 

 

Zimní slunovrat: 

 21. (22.) prosince – jižní pól nejvíce přikloněný ke Slunci 

 světlý den u nás trvá 8 hodin 

 na jižním polárním kruhu (a jižně od něho) je polární den 

 na severním polárním kruhu (a severně od něho) je polární noc 

 sluneční paprsky dopadají v poledne kolmo na obratník Kozoroha 23,5° j. š. 

 výška Slunce nad obzorem v Česku = 90° – zeměpisná šířka – 23,5° (např. 90° – 50° 

– 23,5° = 16,5°) 

 

Na pólech trvá polární den a polární noc půl roku (např. polární den na severním pólu 

trvá od 21.3. do 23.9.). 



Práce s atlasem: 

Zjisti doby trvání jednotlivých ročních období (mapa Země ve vesmíru/Oběh Země kolem 

Slunce): 

a) jaro  

b) léto  

c) podzim  

d) zima  

 

Jak vysoko nad obzorem bude Slunce v pravé poledne v Oslu v době jarní rovnodennosti? 

Jak vysoko nad obzorem bude Slunce v pravé poledne v Českých Budějovicích (49° s.š) 

v době: 

a) jarní rovnodennosti  

b) letního slunovratu  

c) podzimní rovnodennosti  

d) zimního slunovratu  

 

Ve kterém z těchto států je 1. července nejdelší den: Alžírsko, Kamerun, Namibie? Jak 

dlouhý stín vrhá v poledne dne 23. 9. svislá, 1 metr dlouhá tyč, umístěná na 45° s.š.? 

  

Práce s internetem 

 

Kromě oběhu kolem Slunce a rotace kolem vlastní osy vykonává Země několik dalších 

pohybů. Patří mezi ně například precese. Zjisti: 

(http://home.zcu.cz/~jsroub/fun/astro/precese/index.php). 

a) co je precese zemské osy  

b) jaká je perioda precese zemské osy  

c) zda budou moci lidé vždy určovat sever podle Polárky 

 

Kalendářní období všichni dobře znáte, existují však také fenologická roční období, která 

jsou důležitá například pro zemědělce. Zjisti, čím začíná fenologické 

(http://praha.astro.cz/crp/9806a.phtml): 

a) jaro  

b) léto   

c) podzim  

d) zima  

 


