
Geocentrická sústava – encyklopedické heslo 
 
Geocentrická sústava – systém usporiadania nebeských telies v súlade s teóriou, 

podľa ktorej je Zem stredom vesmíru. Geocentrický doslovne znamená „majúci Zem v 

strede”.  
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Geocentrická sústava – čo má vedieť žiak 
 
Geocentrická sústava – systém usporiadania nebeských telies v súlade s teóriou, 

podľa ktorej je Zem stredom vesmíru. Geocentrický doslovne znamená „majúci Zem v 

strede”.  

Geocentrický model sveta je teória, podľa ktorej Zem predstavuje stred vesmíru, 

pričom Slnko a ostatné nebeské objekty obiehajú okolo nej. Tento názor na svet a jeho 

usporiadanie bol všeobecne rozšírený v antickom Grécku. Prijímal a zveľaďoval ho 

Aristoteles, Ptolemaios a väčšina gréckych filozofov. Predpokladali, že Slnko, Mesiac, 

hviezdy a 5 známych planét (ktoré sú viditeľné bez použitia ďalekohľadu), obiehajú 

okolo Zeme. Podobné idey boli rozšírené tiež v starovekej Číne.  

Geocentrický model bol uznávaný na základe dvoch poznatkov získaných bežným 

pozorovaním:   

1. Denný pohyb hviezd, Slnka a planét po oblohe - z pohľadu zo Zeme sa zdá, že 

nebeské objekty obiehajú okolo nej, pričom každý deň sa vracajú do svojej 

východiskovej pozície.  

2. Druhým je fakt, že Zem vnímame ako pevnú a stabilnú, že sa nehýbe, ale je v 

pokoji.  

V geocentrickom modeli antického Grécka a v stredovekej filozofii bola Zem 

považovaná vo všeobecnosti za sférickú. Predpokladal sa pohyb planét po kružniciach 

(nie elipsách), a táto domnienka pretrvala v západnej kultúre až do 17. storočia. 

Geocentrický model usporiadania sveta bol v kultúre západu považovaný za správny až 

do 16. storočia. Neskôr bol postupne nahrádzaný heliocentrickým modelom podľa 

Koperníka, Galilea a Keplera.  

 

 

Obrázok 1: Základné prvky Ptolemaiovho geocentrického systému. Planéta rotuje po epicykle, 
epyciklus po deferente v rámci krištáľovej sféry. Stred systému je označený X. Stredom deferentu nie 
je Zem, ale bod X čo spôsobuje jeho excentricitu. Oproti Zemi je equant, okolo ktorého v skutočnosti 
deferent rotuje. 

 
 



Geocentrická sústava – čo má k dispozícii učiteľ 
 
Geocentrická sústava – systém usporiadania nebeských telies v súlade s teóriou, 

podľa ktorej je Zem stredom vesmíru. Geocentrický doslovne znamená „majúci Zem v 

strede”.  

 

Geocentrický model sveta je teória, podľa ktorej Zem predstavuje stred vesmíru, 

pričom Slnko a ostatné nebeské objekty obiehajú okolo nej. Tento názor na svet a jeho 

usporiadanie bol všeobecne rozšírený v antickom Grécku. Prijímal a zveľaďoval ho 

Aristoteles, Ptolemaios a väčšina gréckych filozofov. Predpokladali, že Slnko, Mesiac, 

hviezdy a 5 známych planét (ktoré sú viditeľné bez použitia ďalekohľadu), obiehajú 

okolo Zeme. Podobné idey boli rozšírené tiež v starovekej Číne.  

Geocentrický model bol uznávaný na základe dvoch poznatkov získaných bežným 

pozorovaním:   

1. Denný pohyb hviezd, Slnka a planét po oblohe - z pohľadu zo Zeme sa zdá, že 

nebeské objekty obiehajú okolo nej, pričom každý deň sa vracajú do svojej 

východiskovej pozície.  

2. Druhým je fakt, že Zem vnímame ako pevnú a stabilnú, že sa nehýbe, ale je v 

pokoji.  

V geocentrickom modeli antického Grécka a v stredovekej filozofii bola Zem 

považovaná vo všeobecnosti za sférickú. Predpokladal sa pohyb planét po kružniciach 

(nie elipsách), a táto domnienka pretrvala v západnej kultúre až do 17. storočia. 

Geocentrický model usporiadania sveta bol v kultúre západu považovaný za správny až 

do 16. storočia. Neskôr bol postupne nahrádzaný heliocentrickým modelom podľa 

Koperníka, Galilea a Keplera. 

 

V minulosti boli astronomické poznatky využívané nielen pre potreby každodenného 

života (napr. kalendár, orientácia na mori), ale aj – a to najmä v starých civilizáciách – na 

utváranie svetonázoru, teda predstáv o fungovaní sveta v ktorom žijeme, a to nielen z 

vecného, ale aj filozofického hľadiska. Ranno-staroveké civilizácie stavali do centra 

svojho obrazu sveta rôzne nebeské telesá, niektoré Mesiac, iné Slnko alebo hviezdy – 

napr. Sírius (Egypt) alebo Polárku (Čína). Zem považovali buď za kruh, alebo disk 

plávajúci na svetovom oceáne. Babylončania ju ale znázorňovali ako guľu, ktorú obopína 

guľové nebo. Už v období rokov 2200-2400 pred našim letopočtom mali vypracovanú 

teóriu pohybu Slnka, Mesiaca a 5 „blúdivých hviezd“ – teda planét, ktoré poznali. Podľa 

teórie sa tieto telesá pohybovali na 8 sférach, uprostred ktorých bola Zem. V princípe to 

bol teda geocentrický systém.  

 

1  KLASICKÉ GRÉCKO  
Aj keď Babylončania a ostatné dávne národy veľmi prispeli k rozvoju astronómie, až 

Gréci priviedli astronómiu na kvalitatívne vyššiu úroveň. Gréckej astronómii vďačíme za 

mnohých významných astronómov a za utvorenie geocentrického svetového systému.  



Geocentrický model sa začal formovať už vo filozofickom koncepte pred Sokratom, 

teda v 6. storočí p. n. l. Vychádzal z babylonskej predstavy nebies pozostávajúcich z 

niekoľkých sfér. Geocentrickú predstavu, že Zem je centrálnym telesom celého 

viditeľného sveta, ako prvý jasnejšie formuloval Anaximandros (asi 611—545 p. n. l.), 

žiak Tálesa z Milétu (asi 625-547 pred n. l.), podľa ktorého bola sféra stálic, teda hviezd 

vo vnútri dráhy Mesiaca. Navrhol kozmológiu, v ktorej Zem mala tvar stĺpu a vznášala sa 

uprostred všetkého. Slnko, Mesiac a planéty boli dierami v neviditeľných kruhoch 

obkolesujúcich Zem, cez ktoré bolo vidieť skrytý oheň. Pytagoras (asi 580-500 p. n. l.) a 

skupina jeho učencov podľa všetkého ako prví tvrdili, že Zem je guľa. K takémuto záveru 

prišli na základe pozorovaní zatmení. Vrcholom pytagorovského výkladu sveta bolo 

tvrdenie Filolaa (2. polovica 5. storočia p. n. l.), že guľatá Zem, otáčajúca sa okolo svojej 

osi, nie je v strede všetkého, ale obieha okolo nebeského ohňa predstavujúceho bohyňu 

Hestiu. Filolaos predpokladá existenciu 10 sfér, pretože číslo 10 bolo „číslo trojuholníka” 

a tešilo sa veľkej úcte. Na desiatej sfére sa pohybovala tzv. Protizem. Neskôr boli názory 

o guľatosti Zeme a jej centrálnej pozícii prepojené a od 4. storočia p. n. l. bola v Grécku 

uznávaná predstava guľatej Zeme v strede vesmíru.  

 

 

Obrázok 2: Geocentrická sústava podľa Filolaa 

V 4. storočí p. n. l. tvorili svoje práce na základe geocentrického modelu dvaja 

významní grécki filozofi. Bol to Platón (asi 428-347 p. n. l.) a jeho študent Aristoteles. 

Podľa Platóna je Zem nehybná sféra v strede vesmíru. Hviezdy a planéty sú umiestnené 

okolo Zeme na sférach alebo kruhoch, v nasledovnom poradí od Zeme: Mesiac, Slnko, 

Venuša, Merkúr, Mars, Jupiter, Saturn a nehybné hviezdy. Eudoxos z Knidu (408-355 p. 

n. l.), Platónov spolupracovník, vyvinul menej mýtické, viac matematické vysvetlenie 

pohybu planét založené na Platónovom tvrdení, že všetky javy na nebi je možné vysvetliť 

pomocou jednotného kruhového pohybu. Všetok pohyb planét vysvetľoval pomocou 4 

geocentrických sfér: jednou vysvetľoval denný, druhou ročný pohyb planét; ďalšie dve 

zaviedol na vysvetlenie retrográdneho pohybu. Pohyb Slnka a Mesiaca vysvetlil troma 

sférami. Na vonkajšej sfére prebehne za deň jeden obrat a táto sféra otáča ďalšiu. Týmto 

spôsobom sa nebeské telesá v celom systéme pohybujú v spoločných koncentrických 



sférach. Na vysvetlenie tvaru slučiek v závislosti od retrográdneho pohybu planét 

zaviedol ďalšie 2 sféry. Na vysvetlenie pohybov planét potreboval Eudoxos dokopy 26 

sfér, 27. bola sféra stálic. Neskôr, ešte pred Aristotelom, rozšíril tento systém o ďalších 6 

sfér Kalliops.  

 

Aristoteles (384-322 p. n. l.) vychádzal z Eudoxovho systému vzájomne prepojeného 

pohybu sfér, ktorý ale prepracoval v snahe odstrániť očakávaný, ale nepozorovaný 

retrográdny pohyb telesa na vonkajšej sfére z pohľadu telesa vnútorného. V plne 

vyvinutom systéme je sférická Zem v strede vesmíru. Zem umiestnil do stredu vesmíru 

na základe logiky, ktorú sám vymyslel: odpozoroval, že, vzduch a oheň stúpajú samy 

dohora; ťažšia zem a voda klesajú. Tieto štyri prvky boli považované za základné. 

Nepoznal ešte zotrvačnosť pohybu, a preto usudzoval, že na akýkoľvek pohyb okrem 

pohybu nadol je potrebné neustále pôsobenie sily. Ak tieto princípy platia v prírode, 

musia platiť aj pre celú Zem ako takú, takže aj ona ako najťažšia musí byť niekde 

v strede a tam nehybne zotrvávať. Aby bolo možné vysvetliť pozorované kruhové 

pohyby na oblohe, musí podľa Aristotela existovať ďalší prvok, ktorý na Zemi 

nepoznáme, ktorému je vlastný kruhový pohyb. Nazval ho éter, a je podstatou nebeských 

sfér aj nebeských telies. 

 

 

 

 

Obrázok 3: Aristoteles. 

 

Podľa Aristotela sú všetky nebeské telesá spojené s 56 koncentrickými sférami, ktoré 

rotujú okolo Zeme. (Pre každú planétu je potrebných niekoľko transparentných sfér, preto 

je ich počet taký vysoký.) Mesiac sa podľa Aristotela pohybuje po najvnútornejšej sfére 

na rozdiel od ďalších planét nezávisle. Takto sa dotýka sféry Zeme, ktorá ho 

kontaminuje, spôsobuje tmavé škvrny a mesačné fázy. Mesiac nie je dokonalý ako 

ostatné nebeské telesá, ktoré žiaria svojim vlastným svetlom. Až do novoveku sa svet 

chápal ako rozdelený sférou Mesiaca na svet sublunárny – pozemský, so 4 známymi 

prvkami a ich fyzikálnymi pravidlami a supralunárny – nebeský z éteru, s úplne iným 

spôsobom pohybu. Vonkajšiu sféru nazval Aristoteles prvým hýbateľom, ktorý uviedol 

do pohybu celý systém. Aristotelov obraz sveta, v ktorom všetky deje na Zemi riadi 

jednoznačne nebo, sa udržal až po P. S. Laplacea; nekritizoval ju M. Koperník, G. 



Galileo ani I. Newton. Najmä akceptovanie tézy, že najdokonalejší a najjednoduchší je 

kruhový rovnomerný pohyb, spôsobovalo fyzikom dlhý čas problémy pri riešení 

problémov nebeskej mechaniky.  

 

Zachovávanie geocentrického modelu vyplývalo z niekoľkých dôležitých pozorovaní. 

Ak by sa Zem pohybovala, mal by byť pozorovaný posun hviezd – mala by byť 

pozorovaná paralaxa (t.j. zmena relatívnej uhlovej pozície dvoch stacionárnych bodov 

vzhľadom na pozorovateľa vplyvom pohybu pozorovateľa). Počas roka by sa mal 

výrazne meniť tvar súhvezdí. Ak sú hviezdy príliš ďaleko, táto zmena nie je pozorovaná. 

Hviezdna paralaxa nebola z technických príčin merateľná až do 19. storočia, keďže 

vďaka veľkej vzdialenosti Zeme od hviezd je to len veľmi jemný efekt. Gréci si ale 

vybrali jednoduchšie, z dvoch možných vysvetlení toho, že paralaxu nepozorovali. Fakt, 

že nebola pozorovaná žiadna paralaxa bol považovaný za fatálnu chybu každej ne-

geocentrickej teórie.  

Druhým dôležitým pozorovaným javom bola konštantná jasnosť Venuše počas 

dlhých období. Vyplývalo z toho, že je Venuša v rovnakej vzdialenosti od Zeme, čo 

zapadalo do geocentrického modelu lepšie, než do modelu heliocentrického. V 

skutočnosti je zmena jasnosti Venuše kompenzovaná zmenou jej fáz. Podľa Aristotela je 

prirodzenou povahou vecí pokoj, a na ich pohyb je potrebná nejaká sila. Predpoklad 

pokoja – najmä Zeme - bol ďalším argumentom proti heliocentrickému modelu. 

Samozrejme, starovekí učenci ešte nepoznali gravitačnú silu, vďaka ktorej planéty 

obiehajú okolo Slnka. Niektorí neuznávali ani rotáciu Zeme, pretože si mysleli, že ak by 

Zem rotovalo okolo svojej osi, musel by vzduch a objekty v ňom (vtáky a oblaky) 

ostávať za ňou.  

Ani podľa modelu Eudoxa ani Aristotela založených na koncentrických sférach 

nebolo možné vysvetliť zmenu jasnosti planét, v skutočnosti spôsobenú zmenou 

vzdialenosti od Slnka. To bol hlavný problém. 

 

 

Obrázok 4: Geocentrická sústava podľa Aristotela 

 



Po rozpade ríše Alexandra Veľkého na menšie štáty v druhej polovici 4. storočia p. n. 

l. rozvinutá grécka astronómia pokračovala v Alexandrii, hlavnom meste helénskeho 

Egypta. Začiatkom 3. storočia pred n. l. bolo v Alexandrii založené vedecké stredisko 

Musseion s bohatou knižnicou. Stredisko bolo v činnosti až do konca 4. storočia n. l. a 

pôsobilo v ňom veľa vynikajúcich vedcov. 

 

2  ALEXANDRIA  
 
Okolo roku 200 pred n. l. sa Aristotelov systém pokúsili zjednodušiť geniálny 

geometer Apolónius z Pergy (asi 262-125 pred n. l.) a jeho nasledovník vynikajúci 

alexandrijský astronómom Hipparchos z Nikaie (190-125 p. n. l.) tým, že spojili 

rovnomerný kruhový pohyb s pohybom kruhov pohybujúcich sa jeden na druhom.  

Apolóniovú teóriu epicyklov si vzal za základ svojho systému sveta Hipparchos, 

ktorý sa často nazýva „otcom astronómie“. Zostrojil nové, presnejšie meracie prístroje a 

sám bol neúnavným a presným pozorovateľom. Zostavil hviezdny katalóg (850 hviezd). 

Na určenie jasnosti hviezd zaviedol stupnicu hviezdnych veľkostí používanú doteraz. S 

presnosťou na desať percent určil vzdialenosť Mesiaca od Zeme; s presnosťou na šesť 

minút vypočítal dĺžku roka; objavil precesiu - pomalý posun svetového pólu po kružnici, 

a teda i posun priesečníka ekliptiky so svetovým rovníkom. Na vysvetlenie jemnejších 

diferencií v pozorovaných pohyboch planét sa planéty v jeho systéme pohybujú po 

malých kruhových dráhach - epicykloch, ktorých stredy ležia na obvode druhej kružnice, 

nazvanej deferent. Mimoriadne významným príspevkom Hipparcha a najmä jeho 

nasledovníkov bolo zavedenie predstavy o pohybe planét po excentrických dráhach: 

planéty sa pohybujú síce po kružniciach, ale stred týchto kružníc je mierne odchýlený od 

stredu Zeme. Pretože Hipparchov systém nie je celkom geocentrický, moderná 

astronomická história ho nazýva geostatickým modelom.  

 

 

2.1 Klaudios Ptolemaios (asi 85-166 n. l.) 

 

Hoci základy geocentrického systému sveta boli založené Aristotelom, detaily jeho 

systému sa nestali štandardom. Táto výsada bola rezervovaná pre Ptolemaiov systém, 

ktorý obhajoval helenistický astronóm Klaudios Ptolemaios z Alexandrie v Egypte v 2. 

storočí n. l. Jeho hlavná astronomická kniha Megalé Syntaxis – Veľká stavba (známejšia 

pod neskôr poarabčeným názvom Almagest) bola vyvrcholením niekoľko storočnej práce 

gréckych, helenistických a babylónskych astronómov a bola akceptovaná viac ako 

tisícročie ako správny kozmologický model v Európe aj vo svete islamu. Ptolemaiov 

systém je vďaka svojmu vplyvu niekedy považovaný za identický s geocentrickým 

systémom. Ptolemaios vo svojom diele spojil Aristotelov názor na výsadné postavenie 

Zeme vo vesmíre s predstavou Hipparchovou o excentricky voči Zemi umiestnených 

kruhových dráhach. 



Podľa Ptolemaia je Zem v strede  vesmíru preto, lebo v každom čase je polovica 

hviezd nad horizontom a polovica pod ním, a predpokladal, že všetky hviezdy sú v 

nejakej rovnakej neveľkej vzdialenosti od stredu vesmíru. Ak by bola Zem bližšie k 

nejakému jednému okraju vesmíru, množstvo videných a nevidených hviezd by nebolo 

rovnaké.  

 

 
Ptolemaiov systém: 

 

V Ptolemaiovom systéme je každá planéta hýbaná piatimi, alebo viacerými sférami: 

jednou je jej deferent. Deferent je kružnica so stredom v bode, ktorý je v strede medzi 

equantom a Zemou. Ďalšou sférou je epicyklus, ktorý je umiestnený (zviazaný) na 

deferente. Planéta je ukotvená na sfére epicyklu. Deferent rotuje okolo Zeme, zatiaľ čo 

epicyklus rotuje v rámci deferentu. Tým sa planéta pohybuje bližšie a ďalej od Zeme v 

rôznych miestach na jej dráhe, spomaľuje, zastaví a pohybuje sa dozadu (retrográdny 

pohyb). Stredy epicyklov Venuše a Merkúra sú vždy na spojnici Zeme a Slnka (Merkúr 

je bližšie k Slnku), čo vysvetľuje, prečo sú na oblohe vždy blízko pri Slnku. Poradie sfér 

podľa Ptolemaia je nasledovné: Mesiac, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn, 

nehybné hviezdy.  

Grécki astronómovia používali model deferentov a epicyklov niekoľko storočí, keďže 

zahŕňal myšlienku excentricity (deferent, ktorý je mierne mimo stredu Zeme). (z 

latinčiny: ex – od; center – stred.) Napriek tomu, že Ptolemaiovský systém bol značne 

vylepšený oproti Aristotelovmu, nevysvetľoval pozorovania úplne. Niekedy bola slučka 

retrográdneho pohybu planét očakávaná väčšia, niekedy menšia (najviditeľnejšie slučka 

Marsu). Preto prišiel s myšlienkou equantu.    

 

 

Obrázok 5: Klaudios Ptolemaios podľa stredovekého autora. 

 

Equant bol bod blízko stredu dráhy planéty. Z miesta equantu sa stred epicyklu 

planéty pohyboval konštantnou rýchlosťou. V skutočnosti sa planéta na epicykle 

pohybovala rôznou rýchlosťou podľa toho, kde sa nachádzala na deferente. Ptolemaios 

tvrdil, že s použitím equantu zachoval koncepciu rovnomerného pohybu po kružnici (ako 

to nariadil Platón), ale mnohým sa to nezdalo. Výsledný model, ktorý sa stal  na západe 

akceptovaný vo veľkej miere, bol z dnešného pohľadu veľmi nepraktický a ťažkopádny: 

každá planéta vyžadovala epicyklus obiehajúci po deferente, odsadený z centra o equant, 



ktorý bol iný pre každú planétu. Celkovo obsahoval až 40 epicyklov. Napriek všetkému, 

tento model predpovedal rôzne nebeské pohyby - vrátane začiatkov a koncov 

retrográdneho pohybu - dosť dobre v dobe, v ktorej vznikol. Podľa modelu bolo možné  

 

 
 

Obrázok 6: Základné prvky Ptolemaiovho geocentrického systému. Planéta rotuje po epicykle, 
epyciklus po deferente v rámci krištáľovej sféry. Stred systému je označený X. Stredom deferentu nie 
je Zem, ale bod X čo spôsobuje jeho excentricitu. Oproti Zemi je equant, okolo ktorého v skutočnosti 
deferent rotuje. 

 

 

Obrázok 7: Ptolemaiov systém sveta. 

 

predpovedať polohy planét v presnosti postačujúcej v rámci možností vtedajšej 

pozorovacej techniky, resp. vizuálneho pozorovania. Aj preto sa geocentrický model 

udržal takmer bez zmien až do stredoveku.  

Na záver poznamenajme, že antickí astronómovia netrvali na tom, že systémy kruhov, 

ktoré k výpočtom potrebovali, by mali zodpovedať skutočnému usporiadaniu pohybov 

v prírode. Nasledujúcimi storočiami sa však táto výhrada postupne zmazala z povedomia, 

a z geocentrického systému sa stala fyzikálna dogma.  

 



 
 
Základné tvrdenia Ptolemaiovej geocentrickej sústavy: 

 

1. Zem má tvar gule 

2. Zem leží v strede nebeskej sféry 

3. Zem nevykonáva žiaden pohyb 

4. všetky nebeské telesá sa pohybujú tak, že ich pohyb je možné vysvetliť sériou 

kruhových pohybov 

5. planéty sa pohybujú po epicykoch, ktorých stredy obiehajú okolo Zeme po 

väčších kružniciach – deferentoch 

6. stredy obežných epicyklov Merkúru a Venuše sa pohybujú vždy v smere Slnka, 

pričom obehnú okolo Zeme po deferentoch za rovnaký čas ako Slnko 

7. Mars, Jupiter a Saturn vykonajú po svojich epicykloch úplný obeh za 1 rok, 

pričom ich poloha na epicykle vzhľadom ku stredu epicyklu má vždy rovnakú 

orientáciu, ako smer Slnka od Zeme 

8. dráha Slnka a Mesiaca je položená excentricky voči stredu Zeme. 


