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pohyb Zeme okolo Slnka - ročné obdobia - encyklopedické heslo 

Zem obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe (v rovine ekliptiky). Keďže zemská os nie je 

kolmá na svoju obežnú dráhu okolo Slnka, ale je vychýlená približne o 23,5°, dochádza 

k striedaniu tzv. ročných období. Na pologuli, ktorá je naklonená smerom k Slnku je leto – 

dlhšie a teplejšie dni, na odklonenej pologuli je zima – kratšie a chladnejšie dni. V miernom a 

polárnom pásme sa obvykle rozlišujú štyri ročné obdobia podľa teploty: jar, leto, jeseň a 

zima. 
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pohyb Zeme okolo Slnka - ročné obdobia – čo si má zapamätať žiak 

 

Zem obieha okolo Slnka po dráhe, ktorá má tvar elipsy a leží v rovine, ktorú nazývame 

ekliptika. Doba jedného obehu sa nazýva rok a trvá 365 dní, 5 hod. 48 min. a 46,7 s (tropický 

rok). Keďže dráha Zeme nie je kružnica, ale elipsa, vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom sa 

počas roka mení. Najvzdialenejší bod odslnie (afélium) leží 152 miliónov kilometrov od 

Slnka, najbližší bod príslnie (perihélium) 147 miliónov kilometrov. Rýchlosť obehu okolo 

Slnka je priemerne 30 km s
-1

. Zem sa v príslní pohybuje rýchlejšie ako v odslní. Rovina 

obežnej dráhy Zeme (rovina ekliptiky) zviera s rovinou rovníka uhol 23° 27' (postačí vedieť 

23,5°).  

Príčinou striedania ročných období je fakt, že zemská os nie je kolmá na svoju obežnú 

dráhu okolo Slnka, ale je vychýlená približne o 23,5°. Na pologuli, ktorá je naklonená 

smerom k Slnku je leto – dlhšie a teplejšie dni, na odklonenej pologuli je zima – kratšie a 

chladnejšie dni. V miernom a polárnom pásme sa obvykle rozlišujú štyri ročné obdobia podľa 

teploty: jar, leto, jeseň a zima. 

Astronomická jar sa začína jarnou rovnodennosťou, obyčajne 21. marca a končí sa 

obyčajne 21. júna letným slnovratom. Astronomické leto sa začína 21. júna letným 

slnovratom a končí sa 23. septembra jesennou rovnodennosťou. Astronomická jeseň sa začína 

23. septembra jesennou rovnodennosťou a končí sa 21. decembra zimným slnovratom. 

Astronomická zima sa začína 21. decembra zimným slnovratom a končí sa 21. marca jarnou 

rovnodennosťou. Na severnej pologuli je leto o štyri a pol dňa dlhšie ako zima. 

 
 

Obrázok 1 - schématické znázornenie striedania ročných období na Zemi vplyvom obehu okolo Slnka. 
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pohyb Zeme okolo Slnka - ročné obdobia – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

Zem obieha okolo Slnka po dráhe, ktorá má tvar elipsy a leží v rovine, ktorú nazývame 

ekliptika. Dĺžka dráhy je 939,8 milióna kilometra, excentricita zemskej dráhy má hodnotu 

0,0167. Doba jedného obehu je rok a trvá 365 dní, 5 hod. 48 min. a 46,7 s (tropický rok). 

Slnko je v jednom z ohnísk obežnej dráhy Zeme (elipsy), preto sa vzdialenosť medzi Zemou a 

Slnkom počas roka mení. Najvzdialenejší bod odslnie (afélium) leží 152 miliónov kilometrov 

od Slnka, najbližší bod príslnie (perihélium) 147 miliónov kilometrov. Rýchlosť obehu okolo 

Slnka je 29,76 km s
-1

. Zem sa v príslní pohybuje rýchlejšie (30,27 km s
-1

) ako v odslní (29,27 

km s
-1

). Rovina obežnej dráhy Zeme (rovina ekliptiky) zviera s rovinou rovníka uhol 23° 27'.  

Dôsledky pohybu Zeme okolo Slnka: 

 striedanie štyroch ročných období, 

 mení sa dĺžka dňa a noci (spôsobené kolísaním dĺžok sezónnym pôsobením), 

 perióda obehu ako základ kalendára, 

 zmeny kulminácie Slnka počas roka. 

Príčina striedania ročných období je dôsledkom faktu, že zemská os nie je kolmá na svoju 

obežnú dráhu okolo Slnka, ale je vychýlená približne o 23,5°. Na pologuli, ktorá je naklonená 

smerom k Slnku je leto – dlhšie a teplejšie dni, na odklonenej pologuli je zima – kratšie a 

chladnejšie dni. V miernom a polárnom pásme sa obvykle rozlišujú štyri ročné obdobia podľa 

teploty: jar, leto, jeseň a zima. 

Trvanie jednotlivých ročných období sa trochu mení vplyvom precesie a stáčania 

perihélia (príslnie, bod na dráhe Zeme s minimálnou vzdialenosťou od Slnka), v dôsledku 

čoho sa posúvajú body rovnodennosti a slnovratu vzhľadom na perihélium. Astronomická jar 

sa začína jarnou rovnodennosťou (v okamihu, kedy sa ekliptikálna dĺžka Slnka rovná nule), 

obyčajne 21. marca a končí sa obyčajne 21. júna letným slnovratom. Astronomické leto sa 

začína 21. júna letným slnovratom a končí sa 23. septembra jesennou rovnodennosťou (pri 

ekliptikálnej dĺžke Slnka 180°). Astronomická jeseň sa začína 23. septembra jesennou 

rovnodennosťou a končí sa 21. decembra zimným slnovratom. Astronomická zima sa začína 

21. decembra zimným slnovratom a končí sa 21. marca jarnou rovnodennosťou. Na severnej 

pologuli je leto o štyri a pol dňa dlhšie ako zima. Rozdielna dĺžka ročných období vyplýva 

z nerovnomerného pohybu Zeme okolo Slnka. V blízkosti perihélia je pohyb Zeme rýchlejší 

a v jednotlivých ročných obdobiach je odlišná priemerná rýchlosť pohybu Zeme. Vzhľadom 

na odlišný začiatok dňa pre rôzne zemepisné dĺžky a vzhľadom na to, že každý štvrtý 

občiansky rok je priestupný, môže byť začiatok jednotlivých ročných období o 1 deň 

posunutý. Presné začiatky jednotlivých ročných období pre daný rok sú uvedené 

v astronomických ročenkách. 

Zem vykonáva okrem pohybu okolo Slnka ešte ďalšie tri základné typy pohybov: 

1. pohyb  okolo vlastnej osi (23 hodín 56 minút a 6 sekúnd) = rotačný 

2. precesný pohyb (zemská os rotuje pomaly po myslenej kužeľovitej ploche v dôsledku 

príťažlivosti Slnka (25 725 rokov)) a nutačný (18,6 roka), 

3. pohyb v rámci Galaxie 

 


