
Stanovení zeměpisné délky pozorovacího stanoviště 
z měření výšky Slunce  nad obzorem

Astronomie měla odjakživa velice úzký vztah k praktickým potřebám člověka zde na Zemi. Jeden 
z hlavních důvodů, proč lidé začali  pozorovat nebeská tělesa,  byly potřeby navigace jednak na souši, ale 
hlavně na moři. Dalším důvodem pak byly zemědělské práce a duchovní rozvoj společnosti. Slunce při 
tom všem hrálo a stále hraje jednu z klíčových rolí. A i v dnešních dobách satelitní navigace se každý 
adept pilotního průkazu či plavebního certifikátu musí naučit základům prosté navigace. Stanovit 
zeměpisnou délku pak  by měl umět každý zručnější skaut. Pokud máme k dispozici alespoň základní 
literaturu v podobě astronomické ročenky, lze tento úkol opravdu považovat za velmi jednoduchý.

Pro jeho realizaci budeme potřebovat:
1. co nejpřesnější úhloměr
2. hvězdářskou ročenku (lze koupit na kterékoli hvězdárně)
3. kousek provázku a těžší předmět či hotovou olovnici, vhodný  vrut do dřeva a proužek papíru o 

rozměrech cca 5 x 20 mm, kus lepenky pro výztuhu úhloměru
4. papír a tužku pro poznámky a jednoduché výpočty
5. přesné hodinky
6. kousek laťky
7. svářečské sklo č. 13  nebo sluneční filtr pro vizuální pozorování. Svářečské sklo lze koupit 

v prodejnách s nářadím pro řemeslníky a kutily, filtr pro vizuální pozorování pak v prodejně 
s fototechnikou, která má v sortimentu také astronomické dalekohledy. Jako příklad uveďme Foto 
Škoda v Praze. Budeme žádat Baader – folii pro vizuální pozorování.

Příprava pomůcek:
1. Nejprve si připravíme jednoduchý měřící přístroj. Na laťku připevníme filtr či svářečské sklo, 

plocha skla kolmo na laťku. Celek musí pevně držet při sobě, neboť jde o ochranu zraku. Tedy 
tomuto kroku věnujeme zvýšenou pozornost. Délku laťky volíme tak, aby se na ni dal připevnit 
úhloměr, ale zároveň aby při pohledu přes ochranný filtr s přístrojem v natažených rukách před 
obličejem bylo chráněno celé zorné pole pozorovatele. Na laťku podélně připevníme lepenkou 
vyztužený úhloměr, základnou nahoru a rovnoběžně s hranou laťky. Do středového kříže 
úhloměru vrutem připevníme volný konec olovnice. Na filtr vodorovně připevníme proužek 
papíru,  polohu volíme poněkud blíže dolnímu okraji  filtru, nikoli přesně na střed. Pomoci nám 
může ilustrační obrázek. 

Obr. 1: Výškoměr na liště



Celý přístroj lze také realizovat místo na laťce v 1-litrové PET lahvi, pak volíme platový úhloměr, do 
kterého navrtáme 3 dírky, do krajních vlepíme kousky drátu, prostřední musí být ve středové ose 
úhloměru. Z lahve odřízneme dno, asi 3-5 cm od rezu prořízneme otvory pro prostrčení svářečského 
skla a v jedné stěně kolmo na rovinu skla vedem řez pro úhloměr. Viz ilustrační obrázky a pořad 
Popularis na ČT.

Obr. 2: PET lahev s otvory

Obr. 3: Svářečské sklo s proužkem

Obr. 4: Upravený úhloměr z boku



2.  Před každým pozorováním si seřídíme hodinky s přesným signálem. 

Realizace pozorování

Obr. 5: Upravený úhloměr s olovnicí

Obr. 6: Sestavený výškoměr - pohled shora

Obr. 7: Sestavený výškoměr - pohled z boku



Pozorování začneme vždy v období cca ½ hodiny před předpokládaným průchodem Slunce 
místním poledníkem. Přibližný čas určíme pomocí hvězdářské ročenky. Nezapomeneme na to, že údaje 
jsou po celý rok v SEČ tedy v čase zimním. Pozorujeme-li tedy v období platnosti letního času, musíme 1 
hodinu k údaji z ročenky přičíst. 

Nyní zaujmeme místo na předem vybraném stanovišti. Pro větší přesnost si předem vyznačíme 
stanoviště pomocí kamení či jiného vhodného materiálu, abychom měřili stále z pokud možno stejného 
místa. Připravený výškoměr uchopíme do natažené paže a dáme před obličej. S chráněným zrakem se 
nasměrujeme na sluneční kotouč, paži stále nataženou. Výškovým pohybem paže nastavíme spodní okraj 
Slunce na vrchní hranu papírového proužku na filtru. Nyní přijde nejkritičtější okamžik našeho měření. 
Aniž bychom změnili polohu svou či  výškoměru, prsty volné ruky zajistíme provázek olovnice na 
stupnici. Poté odečteme úhel náklonu přístroje, který si poznačíme spolu s časem na papír. Takto  měříme 
co možná nejčastěji v celém období kolem poledne. Čím hustší pozorování , tím přesněji vystihneme 
okamžik největší výšky nad obzorem a tím také pravého poledne pro naše stanoviště.

Po ukončení pozorování si upravíme námi získané údaje na výšku Slunce nad obzorem. Přepočet 
je jednoduchý, měřili jsme vůči svislému směru, chceme úhel vůči vodorovné rovině, tedy oprava o 90o. 
Pak najdeme největší změřenou výšku a jí odpovídající časový údaj. 

A teď už jen trocha základní matematiky: jestliže na 15. stupni východní délky Slunce projde 
meridiánem v X hodin, já jsem změřil čas X1, pak každá časová sekunda rozdílu činí 15 vteřin zeměpisné 
délky (jedna hodina je 15 zeměpisných stupňů, viz definice pásmového času, tedy 15 * 3600 / 3600 je 
zase 15). Vyjádřím  si tedy časový rozdíl v sekundách (dX = X - X1 [s]) a pak oprava délky je dána jako 
dX * 15, výsledek v obloukových vteřinách. Ten převedeme zpět na stupně, minuty a vteřiny a včetně 
znaménka přičteme k ročenkové délce 15. Pokud jsem „své“ poledne naměřil dříve, než udává ročenka, 
jsem více na východ a opravu opravdu přičítám k 15. poledníku, v opačném případě jsem západněji a 
opravnou hodnotu  vlastně odečítám.

Celé pozorování opakujeme každý den, kdykoli máme čas a přeje počasí. Získané hodnoty 
zeměpisné délky pak po ukončení realizace úkolu zprůměrujeme. 
Na závěr si ještě připomeňme, že hodina se dělí na 60 minut a časová minuta má  60 sekund, úhlový 
stupeň pak je tvořen rovněž 60 obloukovými minutami, každá má pak 60 obloukových vteřin. 


