
 1 

časové pásma  - encyklopedické heslo 

 

Časové pásmo alebo časová zóna je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaky štandardný čas. 

Pôvodne ľudia používali slnečný čas, ktorý má však tú nevýhodu, že se líší od miesta k 

miestu. S rozvojom dopravy a komunikácie bola táto nevýhoda stále výraznejšia, takže sa 

postupom času prešlo na pásmový čas, keď celá oblasť Zeme,  15 ° okolo daného poludníka, 

používa rovnaký čas, ktorý je určený svojím posunom od UTC - koordinovaného svetového 

času (väčšinou je posun určený celistvým počtom hodín, existujú však aj výnimky). 
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časové pásma – čo si má zapamätať žiak 

Časové pásmo alebo časová zóna je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas. 

Pôvodne ľudia používali slnečný čas, ktorý má však tú nevýhodu, že se líší od miesta k 

miestu. S rozvojom dopravy a komunikácie bola táto nevýhoda stále výraznejšia, takže sa 

postupom času prešlo na pásmový čas, keď celá oblasť Zeme, zhruba 15 ° okolo daného 

poludníka, používa rovnaký čas, ktorý je určený svojím posunom od UTC, koordinovaného 

svetového času (väčšinou je posun určený celistvým počtom hodín, existujú však aj 

výnimky). 

Základným časovým pásmom je pásmo, v ktorom platí UTC, a ktoré sa rozkladá okolo 

nultého poludníka, ktorý prechádza Kráľovskou hvezdárňou v Greenwichi (Londýn, 

Anglicko). Z tohto dôvodu sa pásmovému času zodpovedajúcemu UTC niekedy hovorí 

greenwichský stredný čas (GMT, Greenwich Mean Time). 

 

Obr. 1 - mapa časových pásiem 

Ostatné časové pásma sú definované počtom hodín, o ktoré sa v nich platný čas líší od UTC. 

Napr. stredoeurópsky čas je označený ako UTC+1, lebo je vzhľadom k UTC posunutý o 

hodinu dopredu (čiže vo chvíli, keď je 12:00 UTC, je v strednej Európe 13:00). Na západnej 

pologuli je čas oproti UTC posunutý naspäť (napr. v New Yorku, USA platí časové pásmo 

UTC-5), na východnej pologuli platí čas, ktorý je pred UTC (napr. v Hongkongu, Kórejskej 

republike je časové pásmo UTC+9). 

Ideálne časové pásma by sa navzájom líšili o celý počet hodín, takže by Zem rozdelili na 

presné pruhy široké 15 °. To by však znamenalo, že štáty, ktoré prechádzajú cez hranicu 

takýchto teoretických pásiem, by museli používať dve časové pásma, aj keby ich rozloha bola 

malá. Z praktických dôvodov sa preto stanovili také tvary časových pásiem, ktoré sa 

prispôsobujú hraniciam štátov či iných územných celkov.  
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časové pásma – čo má na prípravu učiteľ 

 

Čas – na meranie času sa používajú dve prirodzené základné jednotky: deň a rok. Otočenie 

Zeme okolo rotačnej osi trvá deň a obehnutie Zeme okolo Slnka rok. Oba tieto pohyby Zeme 

vnímame ako zdanlivý denný pohyb oblohy. Ani rotácia Zeme, ani pohyb Zeme okolo Slnka 

nie sú úplne pravidelné a preto neumožňujú merať čas presne. Pre potreby občianskeho života 

však úplne stačí presnosť časovej jednotky odvodenej z rotačného pohybu Zeme. 

Rotácia Zeme poskytuje dva typy času – slnečný a hviezdny, podľa toho, či sa rotačný 

pohyb Zeme vzťahuje na Slnko, alebo hviezdy. Pre bežné potreby spoločnosti je vhodnejší 

čas odvodený od zdanlivého pohybu Slnka po oblohe, teda slnečný, ktorý má priamy vzťah 

k striedaniu dňa a noci. 

Miestny pravý slnečný čas je odvodený od zdanlivého pohybu Slnka po oblohe. Jeho 

jednotkou je pravý slnečný deň, čo je časový interval, ktorý uplynie medzi dvoma po sebe 

nasledujúcimi prechodmi Slnka miestnym poludníkom. Rýchlosť pohybu Zeme okolo Slnka 

sa počas roka mení a ani svetový rovník neleží presne v rovine dráhy Zeme. Preto sa Slnko po 

oblohe počas roka nepohybuje stále rovnakou rýchlosťou. Pravý slnečný čas teda neplynie 

rovnomerne a pre občiansky život sa nehodí. Ukazujú ho slnečné hodiny. 

 

                                               
                                             

                                  Obr. 2 - slnečné hodiny merajúce miestny slnečný čas.                 

 

Miestny stredný slnečný čas plynie rovnomerne. Vzťah medzi miestnym pravým 

slnečným časom a miestnym stredným slnečným časom rieši časová rovnica – je to 

samostatné heslo nášho heslára.     

 

Pásmový  čas  je miestny stredný slnečný čas na nultom stupni a každom ďalšom 15. 

stupni zemepisnej dĺžky. Bol zavedený v roku 1884 z čisto praktických dôvodov, pretože 

každý poludník na zemskom povrchu má svoj vlastný miestny stredný slnečný čas. V každom 

zemepisnom pásme širokom 15º okolo každého pásmového poludníka používa rovnaký 

pásmový čas, ktorý zodpovedá miestnemu strednému slnečnému času poludníka v strede 

zemepisného pásma. Rozdiel času medzi každým susedným pásmom je jedna hodina. 

Smerom na východ od nultého poludníka s kladným znamienkom na západ so záporným 

znamienkom. Pásmový čas sa používa v bežnom živote a ukazujú ho hodiny. Jednotlivé 

časové pásma na zemskom povrchu sú znázornené na  obr. 3. 
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Obr. 3 - časové pásma  na zemeguli. 

                     

Z praktických dôvodov si jednotlivé štáty určujú na svojom území vlastné hranice 

časových pásiem, ktoré nie sú totožné so stredným slnečným časom. Jedná sa hlavne 

o skutočnosť, aby rovnaký čas platil pokiaľ možno na celom území štátu, alebo v jeho 

jednotne spravovanom regióne. Skutočné časové pásma platné pre jednotlivé oblasti Zeme sú 

na obr. 4. 

 

 
Obr. 4 – časové pásma. 

 

Svetový čas UT (Universal time)  zodpovedá miestnému strednému slnečnému času 

na nultom stupni (Greenwichský poludník)  zemepisnej dĺžky. Začína sa počítať od polnoci. 
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Stredoeurópsky čas  SEČ je miestny stredný slnečný čas na 15. stupni východnej 

zemepisnej dĺžky. Používa sa na celom území našej republiky. 

Letný stredoeurópsky čas LSEČ je umelo posunutý čas v jarných a letných 

mesiacoch oproti pásmovému stredoeurópskemu času o 1 hodinu dopredu. 

 

 
Obr. 5 – časové pásma v Európe. 

 

 

Použité a doporučené www. stránky: 

 

www.astronomiaonline.org 

www.astro.pef.zcu.cz/planety/zeme/15/ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo 

 


