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Je země kulatá?

• Země je kulatá jen téměř

• v oblastech pólů je mírně 

zploštělá = geoid

• glóbus = zmenšený, 

zkreslený model Země



Zeměkoule v číslech
• nejdelší rovnoběžka = rovník = 40 075 
km

• směrem k rovníku je vzdálenost ze 
zemského středu na povrch 6 378 km

• směrem k pólům je vzdálenost ze 
zemského středu na povrch 6 357 km

• plocha Země = 510 mil. km²

• Více než dvě třetiny povrchu tvoří 
světový oceán 

71%

29%

světový oceán pevnina



Druhy zemských glóbusů

• liší se vzhledem i obsahem 

fyzické glóbusy

• znázorňují členitost 
pevniny a povrchové 
vodstvo

• oceány jsou podle hloubky 
vybarveny odstíny modré, 
pevnina od zelené po 
hnědou 

politické glóbusy

• znázorňují rozdělení 
povrchu na pevninu a 
oceány

• pevnina je rozdělena 
barevně podle států





Zkreslení glóbusu
• znázorňuje naši planetu – neobsahuje žádné zkreslení -> je 

pouze zjednodušen a zmenšen

• tvary nejsou deformovány – ve stejné podobě byste je viděli 
z vesmíru

Používání glóbusu
• pouze pomocí něj poznáme přesné rozmístění pevniny 

a porovnáme vzdálenosti 



Pevné body na Zemi

• jsou dva = severní a jižní pól =

= zemské póly

• oba tyto body protíná zemská osa 

(pomyslná přímka procházející 

středem Země)

• zemská osa je nakloněna, což je 

napodobeno i na glóbusu



Světové strany

• pomocí nich se orientují i mapy – horní okraj směřuje k 
severu

• lze je určit pomocí kompasu, nebo buzoly

kompas

• obsahuje pohyblivou 
magnetickou střelku, 
která vždy směřuje k 
severu

buzola

• zdokonalený kompas
• používá se pro měření 

azimutu



kompas buzola



Poledníky

= spojnice míst, které mají ve stejnou chvíli poledne

• spojují nejkratší možnou cestou severní a jižní pól

• určujeme pomocí nich zeměpisnou délku

• hlavní/nultý prochází Greenwichem (část Londýna)

• východně od nultého poledníku = východní délky (v. d.)
západně od nultého poledníku = západní délky (z. d.)

• spojíme-li greenwichský a 180. poledník, vznikne kružnice 
rozdělující Zemi na východní a západní polokouli



poledníky nultý poledník



Rovnoběžky

= pomyslné kružnice o různé velikosti

• jsou rovnoběžné s rovníkem

• určujeme pomocí nich zeměpisnou šířku (0-90°)

• nultá = nejdelší rovnoběžka je rovník

• místa severně od rovníku = severní šířka (s. š.)
místa jižně od rovníku = jižní šířka (j. š.)

• rovník dělí Zemi na jižní a severní polokouli

• důležité rovnoběžky jsou ještě obratníky a polární kruh 





Zeměpisná síť

= soustava poledníků a rovnoběžek

• slouží k přesnému určení

libovolného místa na Zemi

• poloha každého místa je tedy 

určena dvěma údaji – zeměpisnou 

délkou a šířkou

• např.: Zlaté Hory – 50° s. š., 17° v. d.


