
POHYBY ZEMĚ A JEJICH DŮSLEDKY 

A) Oběh Země kolem Slunce - 365,25dne → přestupný s 366 dny,  střídání 

ročních dob -  sklon zemské osy vůči Slunci 

21.června - letní slunovrat, paprsky dopadají kolmo na obratník Raka, u nás 

nejdelší sluneční den v roce, den 16 hod/ noc 8 hod, na S polokouli začíná léto 

23. září podzimní rovnodennost – celoplanetárně stejná délka dne a noci, 

paprsky kolmo na rovník 

21. prosince zimní slunovrat, paprsky kolmo na obratník Kozoroha, u nás 

nejdelší noc v roce, noc 16 hod/ den 8 hod, na S polokouli začíná zima 

 21. března jarní rovnodennost celoplanetárně stejná délka dne a noci, 

paprsky kolmo na rovník 

polární dny a noci - na pólech trvá ½ roku den 2/2 rok noc.    Na rovníku je 
celoročně stejně dlouhý den i noc, 12 h a 12 h. 

     na jižní polokouli je vždy obrácené roční období než na severní  

B) rotace -   otáčení kolem své  myšlené osy ve směru od východu na západ (proti 

směru hodinových ručiček), osa prochází severním a jižním pólem,  trvá 23 hodin 

56 minut  4 sekundy.      Způsobuje střídání dne a noci – pásmový čas - 24 

časových pásem 15
0  

širokých, základem je pásmo 0 poledníku, na východ od něj 

se čas přičítá a na západ odečítá 

Datová mez (hranice) – mění se datum, podél 180. poledníku, z V polokoule na Z 

jeden den získáváme, opačným směrem 1 den ztrácíme  

 

Větší část světa zavádí v letním půlroce letní čas – ten je posunut o jednu 

hodinu vpřed oproti normálnímu času  

Příklad : 

Č.1    Kolik hodin je v Sydney (150 v.d.), když v New Yorku (75 z.d) je 11 hodin 

12.10.2016?  

→ 150/15= 10 hodin rozdíl Sydney oproti 0 poledníku, 75/15 = 5 hodin rozdíl N.Y 

oproti 0 poledníku (dělíme 15- šířka jednoho pásma) , Sydney je více na východě a 

proto bude mít o 10+5=15 hodin více než N.Y → v Sydney bude = 11 + 15 hodin = 2 

hodiny ale již  13.10.2016, nebo lze postupovat i takto 150 +75 = 225/15 =15 hodin je 

rozdíl  a v Sydney je o 15 hodin více !!!   

Č. 2  TOKYO 135 v.d  6:05  8.9.2016    RIO DE JANEIRO 45 z.d.    ???  

→ 135+45=180/15=12 hod rozdíl, v Riu je o 12 hodin méně tedy 18:05 7.9.2016 



 

 Úkoly ke kapitole: 

1. Jak často se střídají přestupné roky? 

2. Kdy nás čeká přestupný rok? 

3. Jak dlouho trvá noc a den na rovníku? 

4. Jak dlouho u nás trvá noc a den o zimním slunovratu? 

5. Jak dlouho u nás trvá noc a den o letním slunovratu? 

6. Co to je letní čas? 

7. Zjisti kolik hodin je v australském Sydney, když v Rajhradě je 14:05  24.2.2016, Rajhrad 

leží v časovém pásmu 15 v.d.   

 8.  V Durbanu je 5.11.2015 11.30 hodin. Kolik hodin a jakého data máme v Anchorage na 

Aljašce? 

9. Jaký pásmový čas platí v ČR? 

10. Které město v ČR leží přesně na 15
0 

v.d.? 

 


