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rok – encyklopedické heslo    

 

Doba obehu Zeme okolo Slnka rovnajúca sa zdanlivému obehu Slnka po 

ekliptike; kalendárna (časová) jednotka. 
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rok – čo si má zapamätať žiak 

 

Ľudstvo od nepamäti sa snažilo vyjadriť opakujúce sa deje na Zemi, ktoré vznikajú 

obehom Zeme okolo Slnka časovou jednotkou, ktorá má základné pomenovanie rok. Je to 

doba, počas ktorej Slnko po ekliptike obehne nebeskú sféru a má približne 365,25 dní. 

Z hľadiska presného vyjadrenia času, ktorej základ je daný práve obehom Zeme okolo 

Slnka, poznáme viacero významov s termínom rok, či už v astronomickom ponímaní 

alebo v bežnom občianskom živote rôznych civilizácií.  

     V astronomickej terminológii poznáme podľa kritérii nasledujúce roky: tropický rok 

(trvá 365,24219 dní), siderický/hviezdny rok  - je asi o 20 minút dlhší ako tropický rok, 

anomalistický rok (trvá 365,2596 dní), Besselov rok (fiktívny rok, ktorý sa začína v čase, 

keď sa dĺžka stredného Slnka opravená o aberáciu a počítaná od stredného jarného bodu 

rovná 280); čas medzi dvoma prechodmi Zeme perihéliom sa nazýva anomalistický rok 

a jeho dĺžka je 365,2596 stredných slnečných dní.    

     Keďže vyššie „astronomické“ roky nemajú celočíselné vyjadrenie, pre praktické účely 

sa zaviedol termín občiansky rok, ktorý má celistvý počet dní, blízky tropickému roku. 

Začína sa 1. januárom a má 365 alebo 366 (priestupný rok) dní a končí 31. decembrom. 

V súčasnosti sa u nás roky počítajú podľa gregoriánskeho kalendára.  Jeho základom je  

gregoriánsky rok, ktorý bol zavedený z podnetu rímskeho pápeža Gregora 24. februára 

1542. Voláme ho aj stredným občianskym rokom. Je definovaný rovnako ako tropický 

rok. Od tropického roku sa líši o 0,0003 dňa, a teda jeho dĺžka je 365,2425 stredných 

slnečných dní. Rozdiel medzi ním a tropickým rokom vzrastie na 1 deň za 3600 rokov. 

Tento nesúlad v občianskom živote je odstránený tým, že v gregoriánskom kalendári je 

rok priestupný, ak je deliteľný 4, ale nie je priestupný, ak je zároveň deliteľný 100, 

pričom ale, ak je deliteľný 400, je priestupný. Napríklad, rok 1900 bol normálnym 

rokom, ale rok 2000 bol priestupným rokom. Predtým sa roky počítali podľa juliánskeho 

kalendára. Zaviedol ho rímsky cisár Július v 46 roku pred n.l.; Jeho dĺžka je 365,25 

stredných slnečných dní. Od tropického roku sa odlišuje o 11 min 14 s a od jeho 

zavedenia až do roku 1582 narástol rozdiel medzi ním a tropickým rokom o 10 dní. 

     Staré národy sa riadili lunárnym alebo lunisolárnym rokom. 

     Inými rokmi, ktoré v bežnom živote sa nepoužívajú sú: platónsky rok je čas, za ktorý 

vykoná svetový pól v dôsledku precesie uzatvorený obeh okolo pólu ekliptiky (okolo 25 

700 rokov);  galaktický rok reprezentuje strednú dobu obehu Slnečnej sústavy okolo 

stredu Galaxie, trvá približne 226 (212 až 240) miliónov rokov. Časový sled liturgických 

období v niektorých kresťanských cirkvách vyjadruje liturgický rok alebo cirkevný rok 

(lat. annus ecclesiasticus). 

  

      .   

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

rok – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

Ako vieme z vlastnej skúsenosti, život ľudskej spoločnosti a nielen jej, je 

ovplyvnený Slnkom, ktoré je zdrojom svetla a energie na Zemi a polohou našej Zeme 

voči Slnku. Ľudstvo od nepamäti sa snažilo vyjadriť opakujúce sa deje na Zemi, ktoré 

vznikajú obehom Zeme okolo Slnka časovou jednotkou, ktorá má základné pomenovanie 

rok. Je to doba, počas ktorej Slnko po ekliptike obehne nebeskú sféru a má približne 

365,25 dní. Z hľadiska presného vyjadrenia času, ktorej základ je daný práve obehom 

Zeme okolo Slnka, poznáme viacero významov s termínom rok, či už v astronomickom 

ponímaní alebo v bežnom občianskom živote rôznych civilizácií. 

Tropický rok je časová jednotka, ktorá zodpovedá obdobiu medzi dvoma po sebe 

nasledujúcimi prechodmi Slnka jarným bodom. Trvá 365,24219 dní alebo 365 dní, 5 

hodín, 48 minút a 45,4 sekúnd. Je približne o 20 minút kratší ako siderický rok a je 

základnou kalendárnou jednotkou, ku ktorej sa snažia priblížiť všetky kalendáre; v našej 

spoločnosti je to gregoriánsky  kalendárny rok. Tropický rok sa v minulosti používal aj 

na definíciu sekundy, základnej časovej jednotky. 

       Siderický (hviezdny) rok je čas medzi dvoma po sebe nasledujúcimi návratmi 

Slnka k tej istej hviezde. Má dĺžku 365,25636 stredných slnečných dní (365 dní, 6 hodín, 

9 minút  9,5 sekúnd). Vplyvom precesie je  asi o 20 minút dlhší ako tropický rok a jeho 

dĺžka nie je konštantná, ale sa máličko mení. 

      Ako vieme, pohyb Zeme okolo Slnka neprebieha po kružnici, ale jej dráha je 

mierne eliptická. Bod, keď je Zem od Slnka naďalej – okolo 152 miliónov kilometrov, sa 

nazýva aféliom (zhodou okolností je to okolo 4. júla, keď je na severnej pologuli leto), 

keď je najbližšie – okolo 147 miliónov kilometrov – perihélium (okolo  4. januára; Zem 

je vtedy k Slnku najbližšie).  Čas medzi dvoma prechodmi Zeme perihéliom sa nazýva 

anomalistický rok a jeho dĺžka je 365,2596 stredných slnečných dní (365 dní, 6 hodín, 13 

minút a  53,2 sekúnd). Vplyvom posúvania priamky spájajúcej perihélium a afélium v 

smere pohybu Zeme je anomalistický rok dlhší ako siderický rok.  

     Ďalším významným rokom v astronomickej praxi je tzv. Besselov rok (Annus 

fictus). Je fiktívny rok, ktorý sa začína v čase, keď sa dĺžka stredného Slnka opravená o 

aberáciu a počítaná od stredného jarného bodu rovná 280º. Tento okamih nastáva okolo 

1. januára, nie však o 0 hodín UT. Čas, ktorý uplynie od 1. januára 0 hod UT do začiatku 

Besselovho roku nazývame dies reductus. Besselov rok je astronomický rok, ktorý sa na 

všetkých observatóriách začína rovnako. Na súradnicovú sústavu v jeho začiatku sa 

vzťahujú polohy planét a komét pozorované v danom roku.  

      Slovo rok sa v astronómii používa aj na vyjadrenie dlhších časových období, 

napríklad platónsky rok, galaktický rok a pod. Platónsky rok je čas, za ktorý vykoná 

svetový pól v dôsledku precesie uzatvorený obeh okolo pólu ekliptiky (okolo 25 700 

rokov). Ročný precesný pohyb jarného bodu je približne 50,3 oblúkových sekúnd. 

Trvanie platónskeho roka, známeho aj pod menom platónsky cyklus nie je konštantné, 

pretože rýchlosť precesie sa mení s časom.  
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Obr. 1: Poloha nebeského pólu medzi hviezdami v dôsledku precesie za predpokladu 

konštantnej rýchlosti precesie od epochy 2000.  

 

      Slnečná sústava, ktorej centrálnym a najhmotnejším telesom je Slnko, je 

okrajovou súčasťou Galaxie (Mliečnej dráhy), ktorá ako celok rotuje okolo centra 

Galaxie. Slnko teda obieha okolo stredu Galaxie. Stredná doba obehu Slnečnej sústavy 

okolo stredu Galaxie trvá približne 226 (212 až 240) miliónov rokov. Táto obežná 

perióda sa niekedy nazýva galaktický rok. Ak vychádzame z poznatku, že Zem vznikla 

približne pred 4,65 miliardami rokov, znamená to, že dnes Zem (so Slnečnou sústavou) 

uskutočňuje svoj 22. alebo 23. obeh okolo stredu Galaxie. 

      Kým v predchádzajúcej časti sme hovorili o roku, ktorá sa používa v astronómii, 

v bežnom živote sa stretávame s pojmami občiansky rok a kalendárny rok. Podľa druhu 

kalendára je to obyčajne juliánsky rok alebo gregoriánsky rok. V histórii ľudstva na 

meranie času sa používali aj iné roky, napríklad lunárny rok alebo lunisolárny rok. 

      V praktickom živote by bolo ťažko používať tropický rok alebo akýkoľvek vyššie 

zmienený rok. Pre tento účel sa zaviedol termín občiansky rok, ktorý má celistvý počet 

dní, blízky tropickému roku. Začína sa 1. januárom a má 365 alebo 366 (priestupný rok) 

dní a končí 31. decembrom. Vystriedanie štyroch ročných období – jar, leto, jeseň a zima, 

je dané tropickým rokom, teda obehom Zeme okolo Slnka. Tropický rok ale nemá 

celistvý počet dní, kým občiansky rok áno. Túto nezrovnalosť medzi obehom Zeme 

okolo Slnka a rotáciou Zeme okolo vlastnej osi rieši kalendár. Aby sa odstránil rozdiel 

medzi tropickým rokom, ktorého dĺžka je 365,2422 dní a počtom 365 dní v občianskom 

roku, každý 4. rok je priestupný rok s počtom dní 366, takže priemerná dĺžka 

občianskeho roka je 365,2425 dní, čo je dosť blízka hodnota k tropickému roku. Tento 

stav platí pre tvorbu gregoriánskeho kalendára. Kalendárny rok je priemerný občiansky 

rok za dlhé obdobie. Podľa druhu kalendára rozoznávame juliánsky alebo gregoriánsky 

rok.  
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      Juliánsky rok – bol zavedený pri juliánskej reforme (v 46 roku pred n.l.; zaviedol 

ho rímsky cisár Július). Jeho dĺžka je 365,25 stredných slnečných dní. Od tropického 

roku sa odlišuje o 11 min 14 s a od jeho zavedenia až do roku 1582 narástol rozdiel 

medzi ním a tropickým rokom o 10 dní. Juliánsky rok bol základom pre juliánsky 

kalendár. 

      Gregoriánsky rok – je základnou kalendárnou jednotkou gregoriánskeho 

kalendára, ktorý bol zavedený z podnetu rímskeho pápeža Gregora 24. februára 1542. 

Voláme ho aj stredným občianskym rokom. Je definovaný rovnako ako tropický rok. Od 

tropického roku sa líši o 0,0003 dňa, a teda jeho dĺžka je 365,2425 stredných slnečných 

dní. Rozdiel medzi ním a tropickým rokom vzrastie na 1 deň za 3600 rokov. Tento 

nesúlad v občianskom živote je odstránený tým, že v gregoriánskom kalendári je rok 

priestupný, ak je deliteľný 4, ale nie je priestupný, ak je zároveň deliteľný 100, pričom 

ale, ak je deliteľný 400, je priestupný. Napríklad, rok 1900 bol normálnym rokom, ale rok 

2000 bol priestupným rokom.   

      Lunárny rok – je historický rok, ktorý tvoril základ mesačného kalendára. Riadili 

sa s ním staré kultúrne národy. V 5. storočí pred n.l. sa pokúsili v Grécku o jeho zladenie 

s ročným obehom Slnka. Lunárny rok je tvorený 12 synodickými mesiacmi. Jeho dĺžka je 

354,36706 stredných slnečných dní (354 d 8 h 48 min 34 s). 

      Lunisolárny rok – je kalendárny rok, ktorý sa vzťahuje na prirodzené striedanie 

ročných období a na zmeny mesačných fáz. Na vyrovnanie chýbajúcich dní lunárneho 

roka vzhľadom na tropický rok sa zavádzal priestupný 13 mesiac. Tak sa dosiahol súlad 

mesiacov s lunáciami a začiatok roka sa len veľmi málo menil. V cykle 19 rokov bolo 12 

rokov s 12 mesiacmi a 7 rokov s 13 mesiacmi. 19 tropických rokov zodpovedá takmer 

presne 235 synodickým mesiacom, pričom rozdiel dosahuje hodnotu iba 0,0866 dňa. 

      Liturgický rok alebo cirkevný rok (lat. annus ecclesiasticus) je časový sled 

liturgických období v niektorých kresťanských cirkvách. V rímskokatolíckej cirkvi sa 

začína adventom, pokračuje vianočným obdobím, nasleduje prvá časť obdobia cez rok, 

pôstne obdobie, potom veľkonočné obdobie a nasleduje druhá časť obdobia cez rok. 

 


