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V Z ORNÉM POLl GEOGRAFU 

Jak se měří čas 
Člověk se od pratlávna setkává se stNdáním dne a noci, se změnami fázemi Měsíce, se střídáním ročních obtlobí apod. V pra
věku postačovalo měřit čas s přesností na dny. S nástupem vyspělých civilizací a s rozvojem zemědělství, stavebnictví a dal
ších lidských činností nartistala potřeba dokonaleji organizovat společnost, k jejímuž bezproblémovému chodu bylo potřeba 
relativně spolehlivé měření času pomocí přístroje, kte1ý se nazývá ltotliny. V tlnešní uspěchané době si bez hodin nedovedeme 
představit život. Vše j e v moderním světě vázáno na přesný čas- j ízdní řády, začátky představení v divadlech apod. Následující 
řádky nechť j sou malou exkurzí do problematiky měření času. Měly by například vysvětlit, proč sluneční hodiny, které zdobí 
zámeckou zeď, ukazují jiný čas než naše náramkové hodinky, ačkoliv j sme si j e ráno nařídili podle rozhlasu. 

Různé druhy času 
Základem určování času byla odedávna rotace Země. Opěr

ným bodem na obloze, vzhledem k němuž se otáčen í Země 
sleduje, je jarní bod (čas hvězdný), hvězda (čas siderický) nebo 
Slunce (čas slunečn í). 
Hvězdný čas je roven hodinovému úhlu jarn ího bodu. Proto

že není jamí bod na obloze vyznačen, používá se pro stanovení 
hvězdného času hvězd. Platí, že hvězdný čas je roven rektascenzi 
hvězdy, která právě vrcholí (kulminuje). Hlavní jednotkou hvězd
ného časuje hvězdný den (23 h 56 min 4,09 1 s středního času), což 
je doba mezi dvěma po sobě následujícími horními kulminacemi 

S da lším rozvojem že leznic a potřeby komunikace byly 
železniční časy nahrazeny pásmovými časy. Země byla rozdě
lena na 24 sférických dvojúhelníků (poledníková pásma o šířce 
15°), v každém z nich byl zaveden místní střední čas středního 
poledníku (náš středoevropský čas se řídí místním časem 15° v. 
d.) (viz mapa časových pásem na straně 16). V letním období j e 
navíc v některých oblastech zaváděn čas sousedního východní
ho pásma - letní čas (říkáme mu též smluvený čas) - z dúvodu 
lepšího roz ložení spotřeby e lektrické energie a lepšího využití 
délky světlého dne. 

jarního bodu. Hvězdný čas nachází uplatněn í pouze v astronomii. Od slunečních hodin 
Život člověka je určován Sluncem a pravidelným střídáním dne k nejpřesnějším atomovým hodinám 

a noci, proto se říd í s lunečním časem, kte1ý je základem občanské Nejstarším zařízen ím na měření času j sou slunečn í hodiny, 
časomíry. Určován í s lunečního času je značně komplikované. které používali již staří Řekové. Římané se s nimi seznámi li 
Tzv. pravé Slunce vykonává zdánlivý roční pohyb po ekliptice, v roce 263 př. n. 1., byla to vá lečná kořist ze sicilské Catan ie. 
podle druhého Keplerova zákona nerovnoměrně rychle. Pravý Řečtí matematic i a myslite lé dovedli sluneční hodiny k dokona-
s luneční čas je roven hodinovému úhlu Slunce, pravý s luneční losti, bylo možné odečítat čas s přesností jedné minuty. Nevý-
den j e doba, která uplyne mezi dvěma následujícími dolními kul- hodou slunečn ích hodin je to, že udávají nerovnoměrný místní 
minacemi pravého Slunce. Pravý .-----..,..".."""'.,....,..."..,.,,.-----,...,.....,.--r..,.".....,..."... _ __ ~-----.. pravý slunečn í čas a j sou závislé 
s luneční čas plyne nepravidelně na sl unečním svitu. Proto byly 
(hodinový úhel měříme na svě- postupně vynalézány různé me-
tovém rovníku, kdežto Slunce se chanické hodiny, nejprve jedno-
pohybuje po ekliptice; Země obí- duché přesýpací a vodn í. 
há v průběhu roku ko lem Slunce Klas ické IJ1echanické hodiny, 
nestejnou rychlostí), délka pravé- zpočátku bez cifemíku a ručí-
ho slunečního dne je v létě o ně- ček (čas oznamovaly zvonky), 
kolik sekund kratší než v zimě. se zača ly objevovat na konci 
Tuto nerovnoměrnost slunečního 13. století, od konce 14. století 
pohybu vystihuj í pouze sl uneční zdobí věže po celé Evropě ho-
hodiny, které ukazuj í místní pra- diny s cifern íkem a dvěma ručič-
vý s l uneční čas. kami. V 15. století byly mecha-

Pro potřeby občanské ča- nismy hodin natolik zmenšeny, 
somíry bylo zavedeno tzv. že je bylo možné použít v míst-
střední S lunce, které se zdán- nosti, v následuj ícím století byly 
livě pohybuje kolem Země vynalezeny hodiny kapesní. 
stejnou Jychlostí po kruhové Sluneční čhodiny nemusí z~obit jc!l .čfasády budov, ale mohou m~.!Jo- V 17. a hlavně v 18. století byla 
dráze. Střední sluneční den dobu um lccké skulptury Jako v R1 ancch u Prahy. Foto: M. Knzek postupně odstrai'íována nepřes-
(dlouhý 24 h, s dě lením na minuty a sekundy) je doba mezi nost mechanických hodin, jejichž chod byl odvozen z periody 
dvěma po sobě nás leduj ícími dolními ku lminacemi střední- kmitů kyvadla, a přesnost tud íž závisela na gravitačním zrych-
ho Slunce. Rozdí l mezi časy průchodC1 pravého a středního lení, které se mční s geografickou polohou (vliv měla i délková 
Slunce meridiánem udává tzv. časová rovnice. Pravý a střed- roztažnost závaží a kyvadel se změnou teploty). Vynálezem ky-
ní s lunečn í čas jsou si rovny 4 dny v roce ( 15. 4., 13. 6. , vadlových hodin s vláskem (spirá lovou pružinou) a nepokojem 
I. 9., 25. 12.), největš í odchylky středního poledne od pravého (setrvačníkem) byla nepřesnost hodin postupně odstraněna. Ve 
poledne jsou 3. ll. (cca + 16 minut) a 12. 2. (cca - 14 min). Hod- čtyřicátých letech 19. století dostaly kapesní hodinky známou 
nota časové rovnice j e nezávislá na místě pozorování a j e pro plochou podobu s natahovacím kolečkem . 
každý den v roce uvedena v hvězdářské ročence. Ve tř icátých letech 20. století byly vynalezeny hodiny křemen-

Každé místo na Zemi má svůj místn í čas, který se shoduje né, v nich úlohu kyvadla mechanických hodin přebírá křemenná 
pouze u míst, která se nacházej í na stejném poledníku. Až do za- destička s piezoelektrickými vlastnostmi, která spolu s elektro-
čátku 19. století se používal k určování času místn í čas (pravý na nickými obvody tvoří velice přr:sný e lektromechanický osc ilátor. 
s l unečních hodinách nebo střední na mechanických hodinách). Koncem čtyřicátých let spatřily světlo svčta atomové hod iny, 
S rozvojem železnic se však ukázalo, že není vhodné, aby mělo které jsou mnohem přesnější než nejpřesněj š í křemenné hodiny. 
každé místo svůj místn í čas. Proto byly zaváděny tzv. železni č- Zdroj přesné frekvence je u nich získáván přímo z elektronového 
ní časy, což byly časy hlavního města státu nebo významného obalu, nejčastěj i vodíku, cesia nebo rubidia. Tento zdroj frekven-
města na železnic i. ce je stálý, neporušite lný a dostupný v jakémkoli místě a čase. 
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Na základě atomových hodin byla v roce 1967 zavedena nová 
definice sekundy: "časový interval odpovídající 9 192 63 1 770 
pe riodám záření odpovídaj ícího přechodu mezi dvěma hladinami 
velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133". 

Postavme si sluneční hodiny 
Jak jsme si řek l i výše, místní pravý s luneční čas j sou schopny 

ukazovat pouze sluneční hodiny. Ty se skládají ze dvou základ
ních částí - polosu a číselníku. Polos nebol i stínová tyč j e rov
noběžný s osou zemské rotace a na severní polokouli směřuje 
k seve rnímu světovému pólu, a s rov inou obzoru tedy svírá úhel 
odpovídající zeměpisné šířce daného místa. Na polos dopadají 
sluneční paprsky a ten vrhá stín na číselník, na kterém j sou na
kresleny hodinové čáry. 

Podle polohy číselníku rozlišujeme tř i základní typy s luneč
ních hodin. Pakliže je rovina číselníku rovnoběžná s rov inou 
rovníku, hovoříme o rovníkových slunečních hodinách. Je- li ro
vina č íselníku vodorovná, hovoříme o horizontálních s lunečních 
hodinách, pokud je svislá, jedná se o vertiká lní s luneční hodiny. 
Stín polosu postupuje během dne od západu přes sever k výcho
du a udává na č íselníku čas podle nakreslených hodinových čar. 

Pro konstrukci slunečn ích hodin j e tedy zapotřebí znát země

pisnou ší řku našeho místa, abychom mohli přesně určit polohu 
polosu vLtč i č íselníku. P lně postačí určení zeměpisné šířky 
z turistické mapy. Konstrukčně nejjednodušší j sou rovníkové 
slunečn í hodiny (viz obr.), neboť hodinové čáry na č íseln íku 

vyneseme rozděl en ím kruhu na 24 díiLt. Kolmo dolů ze středu 
č íselníku směřuje hodinová čára určující pravé poledne. Další 
čáry kreslíme v intervalu 15°. Čáry musíme vynést i na " ru
bovou" stranu č íseln íku. Hodiny (napřík lad podle kompasu) 
zorientujeme tak, aby polos, který j e umístěn kolmo na číse lník, 

směřova l k severnímu světovému pólu. V letní polovině roku 
(od 20. 3 . do 23 . 9.) osvětluj e S lunce horní část číselníku, v zim
ní po lovině spodní (" rubovou" ) část. Ve dnech rovnodenností 
hodiny neukazují čas . Slunce totiž po obloze zdánlivě opisuje 
oblouk, který leží ve stejné rovině jako rovina čísel níku, sluneč
ní paprsky j sou s rovinou číselníku rovnoběžné. 

Vodorovný číselník horizontálních slunečních hodin je v pri:t
běhu celého roku stále osvícen a polos, který s ním svírá úhe l 
zeměpisné šířky, ukazuje na hodinových čarách čas v průběhu ce
lého roku. Úhly mezi j ednotl ivými hodinovými čarami CP) se liší, 
vypočítáme je podle vzorce tg p = tg a . sin q>, kde za a postupně 
dosazujeme násobky 15°, <p je úhe l zeměpisné šířky (viz obr.). 

Vertiká lní hodiny jsou nej známěj ší , často zdobí fasády zámků 
nebo radnic, mLtžeme se s nimi a le setkat i na vesnických stave-

SLOVN(CEK: 

jarní bod - průsečík ekliptiky se světovým rovníkem, 
do kterého se promítá Slunce při jarní rovnodennosti 
(nachází se přibližně na deklinační kružnici Cassiopeie 
a Pegasa) 
rektascenze- rovníková souřadnice, je obdobou země
pisné délky. Je to úhel mezi rovinou deklinační kružn ice 
jarního bodu a rovinou deklinační kružnice hvězdy. 
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Obr.: Základní tyJlY slunečních hodin s vyznačením vzájemné polohy čí
selníku, po losu a vodorovné m viny. A - rovníkové s. hodiny, B - vertikální 
s. hodiny, C- horizontální s. hodiny (upraveno podle Čapka, 1992) 

ních. Nejjednodušší konstrukce těchto hodin je v případě, kdy 
j e svislá stěna obrácena přímo k jihu . Rovina polosu je potom 
kolmá k rovině číselníku, polos svírá s rovinou číselníku úhel 
90° - q>. Úhly mezi hodinovými čarami u rčíme podle vzorce 
tg p = tg a . cos q> . Pokud není rovina číselníku orientována přes
ně k ji hu, pak je nutné ke konstrukc i hodin použít mnohem slo
žitěj š í odvozené rovnice pro výpočet polohy čísel n íku a hodino
vých čar. K jihu orientované vett ikální sluneční hod iny ukazují 
v letním pLtlroce čas 12 hodin denně, v den zimního slunovratu 
ukazují čas od 8 do 16 hodin, celkem tedy 8 hodin, což je i délka 
nejkratšího dne na naší zeměpisné šířce. Budovy, na kterých 
j sou vertikální s luneční hodiny umístěny, často nemají přesně 
jižní orientaci, takže hodiny nemusí ukazovat čas po celý den. 
Existují i dvoudílné sl uneční hodiny na domech, j ejichž stěny 
j sou zhruba orientovány k JV a JZ, roh budovy směřuje zhruba 
k j ihu. Na jihovýchodní stěně ukazují hodiny čas od východu 
Slunce zhruba do poledních hodin, odpoledne až do západu 
S lunce ukazuj í hodiny čas na jihozápadní stěně budovy. 

Konstrukcí jednoduchých sl unečních hodin a j ejich umístě

ním na vhodné, dobře osvětlené místo si můžeme v prax i ověři t 
veškeré zákonitosti zdánl ivého pohybu Slunce po nebeské sféře 
- měnící se dé lku svět lého dne a polední výšku Slunce nad 
obzorem. Při konstrukc i slunečn ích hodin nám mohou pomoci 
s tránky http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html, kde na lez
neme nej en vzorce pro výpočet hodinových čar, ale i seznamy 
všech s l unečních hodin v Cesku. 

Miroslav Šob1; PřF UK v Praze, sobr@natur.cuni.cz 

OTAZKY DO VÝUKY: 

Nechť je 12 h greenwichského času a buďme dne 
26. července 2006 na 22° v. d. v Michalovcích na východ
ním Slovensku. Jak se liší čas na našich hodinkách od 
času na slunečních hodinách na michalovecké radnici? 
Řešení: 
pásmový čas - 13 h 
letní (smluvený) čas- 14 h- tolik ukazují naše hodinky 
místní střední sluneční čas- 13 h 28 min (22° odpovídá 
88 min, tj. 1 h 28 min) 
místní pravý s luneční čas- 13 h 21 min 30 s (pravé po
ledne 26. 7. nastává ve 12 h 6 min 30 s místního střed
ního slunečního času, takže mís!ní pravý slunečn í čas 
bude o 6 min 30 s menší než místní střední sluneční 
čas) 

Odpověď: Naše hodinky ukazují 14 hodin, na slunečních 
hodinách je 13 h 21 min 30 s. 
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