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Abstrakt: 

- česká verze 

V mé práci se zabývám funkčností slunečních hodin a samotným zhotovením. Cílem bylo 

vyrobit funkční sluneční hodiny dle vlastního návrhu. Jako materiál jsem si zvolila litinu 

s kombinací se sklem. Dále se v mé práci zaobírám historií a různými typy slunečních hodin. 

Také se zaměřuji na výrobu modelu a formy, pro co nejdokonalejší odlitek. Práce je doplněna 

o obrázky s popisky. 

 

- anglická verze 

In my work I deal with the functionality of sundials and itself made. The aim was to produce a 

functional sundial of my design. As the material I chose a combination of iron and glass. 

Furthermore, in my work entertain on history and various types of sundials. It also entertain 

how to made model and form for the most perfect casting. The work is accompanied by 

pictures with captions. 

 

Klíčová slova: 

- česká verze 

Sluneční hodiny, čas, Slunce, Země, návrh, design, sádrový model, pryskyřičný model, 

odlitek, litina, sklo. 

 

- anglická verze 

Sundials, time, Sun, Earth, design, model by plaster, model by resin, cast, cast iron, glass.  
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I. Úvod a cíl práce 

Jako téma své bakalářské práce, jsem si zvolila exteriérovou plastiku a konkrétně sluneční 

hodiny. Zhotovit věc, podle které lidé už odpradávna určovali čas, byla pro mě výzva. 

„Čas je veličinou, jejíž existence je spjata s existencí člověka a s jeho schopností vnímat tok 

událostí. I ostatní živočichové mají v sobě něco, co bychom mohli nazvat biologickými 

hodinami, nevyvstala však u nich potřeba definovat jednotlivé děje jako úseky na časové ose. 

Historie chápání času je velice pestrá, od uvědomění si pravidelností v přírodě, přes spojení 

času s božskou podstatou až po pojetí času jako fyzikální veličiny.“[1] 

Cílem mé práce je zhotovení funkčních slunečních hodin. Ty jsou vytvořené tak, aby se daly 

použít kdekoliv v okolí Ostravy. Nejsou vertikální (svislé), jak bývá většinou zvykem, nýbrž 

horizontální (vodorovné).  

Při návrhu jsem se nechala inspirovat moderním umění, a to hlavně čistými jednoduchými 

tvary, protože mám ráda spojení protikladů, v tomto případě to je kombinace historického 

vědění a moderního umění.  

Jako hlavní materiál jsem zvolila šedou litinu v kombinaci se sklem. 

Má písemná práce je rozdělena do dvou hlavních celků: teoretická část a praktická část, které 

jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. 
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II. Teoretická část 

1. Historie a princip sledování času s pomocí slunce 

Sluneční hodiny určují čas v závislosti na zdánlivém pohybu slunce. Sluncem ozařovaný 

předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas. Určování času je matematicky 

odvozeno z kombinace dvou základních pohybů Země a Slunce. Z pravidelné rotace Země 

kolem své osy a z rotace Země kolem Slunce.  

Pro měření času člověk nejprve využíval to, co měl kolem sebe. Nejstarší a zároveň nejvíce 

používané časoměrné přístroje nazýváme elementární. To jsou takové, které využívají všech 

přírodních živlů. Mezi takové se mohou řadit kapalinové (voda), ohňové knotové nebo 

doutnákové (oheň), pískové přesýpací hodiny (země), sluneční, ve kterých se promítá 

sestavení nebeských těles (vzduch).  Počátky jejich používání můžeme na základě 

konkrétních archeologických nálezů a dochovaných písemných zpráv zařadit do doby 

přibližně 2000 let př. n. l. S prvními zdokonaleními mechanických kolečkových hodin, asi ve 

13. Století n. l. končí éra těchto elementárních přístrojů, i když se s jejich používáním 

setkáváme i v dnešní době. 

Objev slunečních hodin spočívá v uvědomění souvislosti mezi délkou či směrem vrženého 

stínu a polohou Slunce na obloze. Jako prvotní ukazatel slunečních hodin sloužil velice 

pravděpodobně dřevěný kolík zaražený kolmo do země. Ten byl následně nahrazen 

opracovaným kamenem – gnómonem se stupnicí na zemi. Délka stínu určovala denní hodinu. 

Hodinovou stupnicí mohly být kružnice soustředné okolo paty gnómonu.  

S využíváním gnómonu k měření času, ale i ke kultovním účelům, se setkáváme již ve 

starověkém Egyptě, a to přibližně v 15. století př. n. l. Pro měření času slunečními hodinami 

tu byly zvláště příznivé klimatické podmínky. Obelisky, stojící zpravidla před vchody 

chrámu, sloužily Egypťanům především k uctívání boha Slunce; úlohu gnómonu však mohly 

plnit i prosté pylony na veřejných prostranstvích.  

V letech 2000-1500 př. n. l je prokázáno používání Egyptských stínových hodin 

(pravděpodobně první přenosný typ. Počátek jejich historie je možné nalézt v Egyptě druhého 

tisíciletí př. n. l., kdy vznikaly dřevěné, kovové i kamenné hodiny. V podstatě se jednalo o 

vodorovná pravítka s hodinovými ryskami a kolmo nasazenými vodorovnými ukazateli na 

jednom konci. 



 
 

11 
 

Nejstarší sluneční hodiny jsou známy z archeologických vykopávek v Knowthu (Irsko, 

středo-východ). Pocházejí přibližně z roku 5000 př. n. l. Kolem roku 3500 př. n. l se už 

používaly v Egyptě, Babylónii, Indii a Číně obelisky, sloužící jako gnómon. Zkoumání 

pohybu nebeských těles spojené s náboženskými obřady provázelo tyto kultury a hrálo 

zásadní roli při tvorbě kalendářů. S uskupeními kamenných monolitů, které se vyznačují 

astronomickou orientací, se setkáváme i na území dnešní Evropy, známé je Stonehenge ve 

Velké Británii. Gnómony nebyly zcela přesnými časoměrnými pomůckami, protože délky 

jejich stínů závisejí i na roční době. Ale zejména v oblastech bližších k rovníku dovolovaly 

měřit čas s přijatelnou chybou. Od Egypťanů se znalost využívání slunečních hodin přenesla 

do starověkého Řecka. 

„Šíření slunečních hodin mezi různými civilizacemi probíhalo mnohem pomaleji než u jiných 

vynálezu. Zřejmě to je způsobeno tím, že sluneční hodiny není možné jednoduše přenést z 

místa na místo (vzhledem k závislosti pohybu Slunce po obloze na zeměpisné šířce), ale je 

nutné přenést jejich princip a pochopení. Z pohledu historického vývoje slunečních hodin je 

třeba zmínit i přenosné sluneční hodiny. Jejich počátek spadá do starověku — prvním typem 

byly hodiny sestrojené na principu gnómonu, následovaly hodiny využívající výše popsaný 

princip skafé. Z dalších jmenujme např. rovníkové, sloupkové, horizontální, poutnické, 

„selské“, Lambertovy, prstencové, diptychové nebo analematické. Důležitým vylepšením 

přenosných hodin bylo jejich spojení s kompasem. 

Během tisíciletého vývoje se objevilo mnoho velmi rozmanitých tvarů a typů slunečních 

hodin. Dnes jsou zdaleka nejrozšířenější nástěnné hodiny s polosem.“ [1] 
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1.1 Sledování času v Mezopotámii 

Mezopotámie (meziříčí), neboli země mezi dvěma řekami, Eufratem a Tigridem, takto tuto 

vyspělou kulturu starověku nazývali Řekové. Kultura to byla velmi vyspělá a lze ji srovnávat 

s kulturou staroegyptskou. Avšak, zatímco  egyptská kultura měla základní jednotu, která 

umožňovala souvislý a samostatný vývoj, Mezopotámie byla roztříštěna do několika státečků, 

které byly často napadány a toto neumožňovaly plynulý kulturní a politický vývoj jako 

v Egyptě.   

První známé osídlení datujeme do 6. tisíciletí př. n. l.  

Mezopotámii dělíme na epochu sumerskou – drobné městské státy (Ur, Eridu, Lagaš, Larsa, 

Uruk) a na epochu semitskou, zde se řadí akádská říše, starobabylonská říše, novoasyrská říše 

a novobabylonská říše. 

I přes to byla Mezopotámie vyspělou civilizací, která vynikala jak v astrologii, matematice, 

tak i v lékařství.  

„Nejslavnější učenci a jejich nadaní žáci se scházeli ve zvláštních střediscích. Tato centra 

můžeme označit jako vědecké akademie, v nich získávaly základy veškerého vědění. 

Nacházela se v některých velkých městech jako v Uru, Nippuru a Babylonu.“ [3] 

„V Mezopotámii byla známá desítková i šedesátková soustava, přičemž starší byla 

šedesátková. Znak pro nulu se používal až v pozdně babylonských astronomických textech, 

ale ne na konci čísla, kde se místo toho vynechávalo místo nebo tam byly umístěny dva šikmé 

klíny. Používalo se sčítání a odčítání, násobení a dělení, zlomky, umocňování a odmocňování 

i rovnice druhého a třetího stupně. Geometrie se využívala převážně na výměru polí a jiných 

nemovitostí, měření objemu košů a schránek atd., objevy ale naznačují, že se tehdejší 

odborníci zabývali i problémy Pythagorovy věty a Eukleidovské geometrie.“ [2] 

Měření času v Mezopotámii 

„Veškeré bádání bylo prováděno primitivními prostředky: jednoduchou zaměřovací trubicí, 

vodními a slunečními hodinami a dutou polokoulí s vyznačenou stupnicí, na kterou vrhal stín 

uprostřed vztyčený ukazatel. Dokladem využití astronomických znalostí v praxi je především 

kalendář, neboť ten mohl být vypočítán jedině s jejich pomocí. Rok byl rozdělen na 12 

měsíců, jejichž počátek se časově shodoval s novoluním, a které trvaly 29 ½, případně 30 dní. 

Rozdíl mezi délkami měsíčních oběhů a slunečním rokem byl každým šestým rokem 
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vyrovnáván vsunutím třináctého měsíce. Jestliže v důsledku nepřesného pozorování nebo 

válečných zmatků nemohlo dojít k výpočtu této úpravy, přikázal zařazení třináctého měsíce 

král.“ [3] 

 

1.2 Sledování času v Egyptě 

Starověký Egypt se rozprostíral okolo řeky Nilu, a patří mezi jednu z nejvýznamnějších 

starověkých  civilizací Středomoří a Předního východu. 

Staroegyptská civilizace trvala a kontinuálně se rozvíjela více než tři tisíciletí. První zmínky 

se datují na konec 4. tis. př. n. l. a vznikla z pravěkých a předdynastických kultur. Kolem roku 

3150 př. n. l. došlo k prvnímu ustanovení egyptského centralizovaného státu a první dynastie. 

„Svého vrcholného období starověký Egypt dosáhl ve druhé polovině 2. tisíciletí př. n. l. v 

době Nové říše, kdy egyptský stát získal imperiální charakter a byl rozhodující mocností v 

celé širší oblasti východního Středomoří. Thutmose III. ovládl rozsáhlé území od čtvrtého 

nilského kataraktu na jihu až k hornímu toku Eufratu na severu.“ [4] 

Egypťané nebyli mistři jen v architektuře a umění ale hodně toho dokázali i v oblastech 

lékařství, astrologie a především v měření času.  

Od pradávna sloužil k měření času ve starověkém Egyptě sluneční stín a odkapávající voda, 

tedy sluneční a vodní hodiny. 

„Sluneční hodiny tak, jak je známe dnes, to ovšem nebyly. Egypťané stavěli již v polovině 

čtvrtého tisíciletí vysoké štíhlé obelisky k poctě Ra, boha slunce. Jejich úkolem nebylo jen 

oslavovat boha slunce, ale také odměřovat čas. Kruh s hodinovými dílky kolem nich byste 

ještě v té době hledali marně. Vznikly tak první sluneční hodiny, řecky gnómony. Jak přesně 

v té době lidé čas rozdělovali, nevíme. Až později, kolem 15. století př. n. l. máme prokázané 

dílkování, které sloužilo k přesnému odečtu času. V té době se objevují i mobilní modely 

nazývané secat nebo merchet (nástroj znalostí), které měly tvar pravítka zalomeného do 

pravého úhlu. Vodorovné umístění důležité pro správný odečet času měřila olovnice, na 

delším rameni byla vyrytá stupnice a kratší kolmé rameno na ni vrhalo stín. V prvním tisíciletí 

př. n. l. došlo k dalšímu vylepšení, kdy rameno se stupnicí nahradila komplikovanější 
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nakloněná rovina s více stupnicemi pro každý měsíc, protože původní koncepce gnomónů čas 

ukazovala přesně pouze v den jarní a podzimní rovnodennosti.“ [5] 

 

Obr. 1 Staroegyptské sluneční hodiny ve tvaru „T“ [1] 

 

Staroegyptské sluneční hodiny ve tvaru „T“, které také pracují s délkou stínu. Byly vybaveny 

olovnicí pro ustavení do vodorovné polohy. Dopoledne byly hodiny orientovány na východ, 

odpoledne je bylo nutné otočit na západ. Pak stín horního hranolu ukazoval na stupnici denní 

dobu. 

 

 

Obr. 2 Egyptské sluneční hodiny [1] 

 

Egyptské sluneční hodiny z období 660 až 330 př. n. l. Jedná se vlastně o spojení dvou 

slunečních hodin: první jsou tvořeny malým hranolem (gnómonem) a číselníkem na horní 
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vodorovné ploše; druhé mají podobu větších hranolů po stranách, jež vrhají stín na 

„schůdky“. Orientaci zařízení do směru východ – západ bylo možné uskutečnit jeho otočením 

okolo svislé osy tak, aby souhlasily časové údaje na obou číselnících. Vzhledem k symetrii 

předmětu jej nebylo nutné po poledni otáčet. 

 

Obr. 3 Schéma egyptských hodin [1] 

 

Schéma egyptských slunečních hodin zhotovených v období 380 až 342 př. n. l. Jejich 

ukazatel má tvar kvádru, číselník je vyznačen na šikmé ploše, jejíž sklon 37° odpovídá 

zeměpisné šířce stanoviště, kde se hodiny používaly. Hodinových stupnic (úseček s tečkami) 

je celkem sedm, vpravo jsou psány názvy měsíců, kterým stupnice přísluší. Zohledňují se tak 

různé deklinace Slunce během roku. Největší rozměr předmětu je 11 cm. 

 

1.3 Sledování času ve středověkém Řecku a Římě 

„Předpokládá se, že staré Řeky seznámil s konstrukcí slunečních hodin Anaximandres z 

Milétu kolem roku 560 př. n. l. Podle Herodota staří Řekové získali znalost slunečních hodin 

od Babylóňanů, a celou vědu týkající se konstrukce a znalosti slunečních hodin dále rozvíjeli. 

Umožňovali jim to pokročilé znalosti matematiky a geometrie, a speciálně znalosti kónického 

řezu jako je hyperbola, parabola a elipsa, což jsou křivky vykreslované nodem. Theodosius z 

Bithynie (160-100 př. n. l) matematik a astronom, představil řeckému světu sluneční hodiny, 

které mohou být použity na kterémkoliv místě na Zemi. Dále bylo časté použití hodin 
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vertikálních, s vodorovným ukazatelem – stylusem, a číselníkem temporálních hodin. Příklad 

můžeme vidět na athénské Věži větrů, postavené v letech 50 až 41 př. n. l.“ [6] 

Řekové přišli i s dalšími vylepšeními: ostrý hrot gnómonu nahradili otvorem, který na 

stupnici ukazoval jasný bod, takzvaným slunečním okem. 

 „Dalším podstatným vylepšením byly řecké horizontální polokulovité hodiny zvané "skafé". 

Jejich dutá vnitřní plocha představovala průmět nebeské klenby obsahující dále rovníkovou 

čáru, dvě čáry slunovratů a dvanáctihodinovou stupnici, uprostřed byl hrot ukazatele.“ [5] 

 

 

Obr. 4 Hemicykliu a antiboreum [1] 

 

Hemicyklium a antiboreum. Číselníky těchto antických typu slunečních hodin jsou vyznačeny 

na kulových plochách, což je pro konstruktéry výhodné, neboť stín ukazatele se po takové 

ploše pohybuje konstantní rychlostí a hodinové čáry jsou odstupňovány rovnoměrně. 

Antiboreum, které má místo klasického ukazatele malý otvor ve stěně, jímž pronikají sluneční 

paprsky, je možné umisťovat do interiéru budov. 

„Roku 25 př. n. l. římský autor Vitrivius sepsal všechny známé typy slunečních hodin v VIII 

knize jeho svazku "Deset knih o architektuře" (De architectura libri decem) a uvedl je spolu s 

jejich řeckými vynálezci. Všechny z nich pravděpodobně používaly nodus a lišily se pouze 

v povrchu, na který dopadal stín. 

Římané si osvojili konstrukci a využití slunečních hodin od Řeků natolik, že si Plautus v 

jedné ze svých her stěžuje, že jeho den je rozsekán na kousky těmi všudypřítomnými 
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slunečními hodinami. Největší sluneční hodiny antického světa tzv. „Solarium Augusti“ 

postavili Římané v Římě kolem roku 10 př. n. l. Jednalo se o velkou plochu s 30metrovým 

obeliskem z červené žuly uprostřed, mramorovými chodníky a pozlacenými bronzovými 

linkami uvnitř plochy určujícími jednotlivé časové údaje. 

Z roku 38 n. l.  pochází známý římský obelisk umístěný na náměstí svatého Petra vysoký 35,5 

m, který sem nechal dopravit z Héliopole (nedaleko dnešní Káhiry) císař Caligula. Taktéž 

archeologické práce prováděné na římském náměstí del Popolo, kde se nachází obelisk 

egyptského původu z 12. století př. n. l. o výšce 36 m, odhalily rozsáhlý, urbanisticky pojatý 

číselník.“ [6] 

 

 

 

Obr.5  Antické vodorovné sluneční hodiny z Aquileia v Itálii [1] 

 

Antické vodorovné sluneční hodiny z Aquileia v Itálii. Jejich číselník typicky sestává ze tří 

datových a jedenácti hodinových (temporálních) čar a je doplněn latinskými nápisy. 

Zvýraznění tesaných linií černou barvou nemusí být původní. 
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Obr. 6 Antické sluneční hodiny kuželového typu z Pompejí v Itálii. [1] 

 

Antické sluneční hodiny kuželového typu z Pompejí v Itálii. Číselník je vytvořen na vnitřní 

ploše kužele, jehož osa je rovnoběžná s osou Země; přední stěna hodin je seříznutá kolmo k 

této ose. Vyznačeny jsou tři datové křivky (části kružnic) a 11 hodinových úseček, z nichž tři 

jsou zvýrazněny značkami X, O, X. 

 

Sluneční hodiny se používaly celá staletí po celém Světě a to i přesto že se daly používat jen 

za příznivých podmínek. Navzdory tomu se rozšířily v různém zpracování a velikostech, od 

slunečních hodin na náměstích přes hodiny doplňující architekturu, volně stojící až po 

přenosné, které se objevují až do 18. století. Hlavní podíl na tvorbě a rozšíření slunečních 

hodin měla církev. V 17. a 18. století se jimi zdobily fasády významných budov. Také až do 

18. století se na vysokých školách vyučovala nauka o slunečních hodinách tzv. gnómonika. 

Konec éry slunečních hodin přichází s nástupem chronometrie a objevem kolečkových hodin, 

které vytlačily hodiny sluneční, ty se už objevují spíše jako dekorace než jako hlavní nástroj 

pro měření času.   
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2. Moderní umění a design 

 Design má původ v průmyslové revoluci, kdy došlo k jeho degeneraci a kvalita zboží se 

zhoršovala. Jako reakce na toto působení industrializace devatenáctého století vzniklo hnutí 

Umění a řemesla, Art and Crafts movement. To propagovalo jednodušší, etičtější přístup 

k designu a výrobě. Cílem hnutí bylo podporovat tradiční ideály ruční výroby a strojovou 

výrobu považovalo za degradaci tvůrce i spotřebitele. Typické znaky hnutí jsou jednoduchost, 

lineárnost, funkčnost a dekorativnost. 

Moderní design vznikl rozvíjením myšlenek designérů 19. století, především pak reformátorů 

typu Williama Morrise, který se pokoušel spojit teorii s praxí. Tento jeho pokus však 

ztroskotal. Tradiční řemeslné zpracování výrobků totiž zvýšily jejich ceny natolik, že si je 

běžní spotřebitelé nemohli dovolit. Jeho nové myšlenky ovšem měly velký vliv na vznik 

moderny. Moderní design si však musel na svůj skutečný rozvoj počkat až do počátku 20. 

stol. 

Škola Bauhaus, kterou založil Walter Gropius v roce 1919, měla překlenout propast mezi 

sociálním idealismem a hospodářským vývojem a umožnit přiměřenou reakci na rozvíjející se 

průmyslovou kulturu. Cílem moderního designu, tak jak ho prosazoval a učil Bauhaus, byla 

produkce výrobků, v nichž se spojily hodnoty intelektuální, praktické, komerční i estetické. 

Bauhaus sice přišel s tímto novým způsobem uvažování, ale nápady, jak úspěšně spojit teorii 

designu a průmyslovou výrobu, byly jen sporadické. Zásady, které byly formulovány 

Bauhausem, se měly dočkat dalšího rozvíjení až později, na New Bauhaus, který v roce 1937 

založil László Mohyly-Nagy v Chicagu, a na Vysoké škole návrhářství v Ulmu (zal. 1955). 

Obě školy přispěly k myšlence jednoty teorie a praxe designu. 

Během 20. stol. se proces navrhování tvaru výrobků stával stále komplexnějším, což vedlo ke 

stálé větší různorodosti teorie i filozofie designu. U průmyslového designu se vztah mezi 

nápadem, jeho ztvárněním a výrobou stále více komplikuje, protože jsou propojeny řadou 

speciálních procesů, kterých se účastní mj. modeláři, pracovníci marketingu, materiáloví 

experti, inženýři a výrobní technici. 

Produkty designu, které stojí na konci tohoto mnohotvárného a mnohovrstvého procesu, 

nejsou dílem jednotlivých designérů, nýbrž celých týmů. 

Na nejednotnost designu ve 20. stol. má vliv několik faktorů. Chování spotřebitele, nové 

směry vkusu, komerční stránka, technický pokrok a svůj vliv mají i odlišné národní trendy. 
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Hospodářské cykly západních států vedly během 20. stol. buď k větší oblibě předmětů, které 

zdůrazňovaly design oproti ,,stylingu‘‘, nebo naopak. Styling je sice určitým doplňujícím 

prvkem zvoleného designu, ale jinak tu jde o dvě naprosto rozdílné disciplíny. Styling se 

zabývá vzhledem povrchů a jejich vnějším působením, tedy expresivními stránkami výrobku. 

Design se naproti tomu zabývá především řešením problémů, je většinou komplexní a 

soustřeďuje se na podstatu věci, usiluje o jednoduchost. V dobách hospodářské krize se do 

popředí dostává funkcionalismus, zatímco antiracionalismus (styling) dává přednost 

hospodářskému rozkvětu. 

Stále větší vliv na mnohotvárnost designu a práci designérů měl ve 20. stol. zájem firem na 

tom, aby jejich výrobky byly konkurenceschopné. Někteří designéři byli u výrobních podniků 

zaměstnáni, jiní pracovali v poradenských firmách nebo na volné noze. Mnozí se neradi 

podrobovali tlakům průmyslové výroby a dávali přednost výrobám, u nichž jde především o 

individuální výraz. 

Design zdůrazňuje pokroky nových technologii, snaží se propojit průmyslovou výrobu, 

užitečnost, cenovou dostupnost a především funkčnost. 

 

 

 

Obr.7  George Nelson, hodiny [8] 
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Obr.8 Sluneční hodiny [9]    

 

3. Princip slunečních hodin 

 

Obr.9 Dva základní pohyby Země, rotace okolo své osy a oběh kolem Slunce. [1] 

 

K snazšímu porozumění funkčnosti slunečních hodin je třeba mít základy astronomie a 

zeměpisu. Země vykonává několik pohybů. Pro nás jsou důležité dva základní a to: Země se 
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jedenkrát za den otočí kolem své osy (tato rotace má za následek zdánlivý pohyb slunce 

kolem Země od východu k západu) a jednou za rok oběhne kolem Slunce (to je příčinou, že 

zdánlivá dráha Slunce po obloze se během roku mění). 

 

 

Obr.10 Denní dráha Slunce po obloze v různých ročních obdobích. [1] 

Pohled k jihu na severní polokouli. Úhel α označuje zeměpisnou šířku stanoviště, ε = 23,5 je 

úhel sevřený rovinou rovníku a rovinou oběžné dráhy Země. 

Dráha Země není kruhová, nýbrž eliptická. Slunce leží v jednom ohnisku elipsy (tj. 1. 

Keplerův zákon). Vzdálenost Země od Slunce se v průběhu roku mění. Ten bod na dráze      

ve kterém je Země nejblíže Slunci, se nazývá přísluní neboli perihel. Bod, který je naopak 

nejdále se nazývá odsluní – afel. Podle 2. Keplerova zákonu je pohyb Země kolem Slunce 

nerovnoměrný. Proto pro pozorovatele na Zemi se Slunce pohybuje vzhledem k hvězdné 

obloze nejrychleji, je-li v perihelu a nejpomaleji, je-li v afelu. 

Časový interval od jarní (21.3.) do podzimní (23.9.) rovnodennosti je 186 dní. Kdežto druhá 

„polovina“ trvá jen 179 dní (to je rozdíl jednoho týdne). 

Zemská osa není k rovině zemské dráhy kolmá, ale je od kolmice odkloněná asi o 23,5° 

Obě uvedené skutečnosti mají za následek, že zdánlivý pohyb Slunce po obloze je 

nerovnoměrný a úsek pro 1 hodinu na slunečních hodinách mění v průběhu roku svoji délku. 

Hodnota rozdílu mezi časem udávaným slunečními hodinami (pravý sluneční čas) a časem 

rovnoměrně plynoucím (střední sluneční čas) se nazývá časová rovnice.  
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Další důvod proč se čas na slunečních hodinách liší, od času na mechanických hodinách je 

ten, že sluneční hodiny udávají přesný sluneční čas místního poledníku. Občanský čas 

vychází z pásmového času tj. času odpovídajícího střednímu poledníku daného pásma. U nás 

je to poledník 15°od Greenwiche. 

Většina slunečních hodin na pevných stanovištích u nás pracuje na principu hodinového úhlu.  

 

 

Obr.11  Časová rovnice [1] 

 Hodnotu E časové rovnice pro příslušné datum musíme odečíst od času čteného na 

slunečních hodinách, abychom z místního pravého slunečního času zjistili místní střední 

sluneční čas. 
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4. Typy slunečních hodin 

Podle statistického hlediska jsou u nás nejvíce zastoupeny vertikální neboli svislé sluneční 

hodiny. U nás tvoří přibližně 90%. Podle oblasti se toto číslo mění. Některé typy jsou u nás 

zastoupeny pouze sporadicky a některé vůbec. Mezi ty patří např. sluneční hodiny jako 

architektonicky prvek doplňující náměstí, stejně tak volná prostranství nejsou takto vůbec 

využity. Nalezneme je však např. na náměstí sv. Petra ve Vatikánu nebo v Paříži. 

Sluneční hodiny můžeme rozdělit podle toho, na jakém pracuji principu, nebo podle polohy 

číselníku vzhledem k rovníku nebo světovým stranám. 

 

 

4.1 Sluneční hodiny na principu hodinového úhlu 

„Nejvíce se můžeme setkat se slunečními hodinami, jejichž činnost vychází z principu 

hodinového úhlu. U těchto hodin, pomineme-li letní čas, je časový údaj jednoznačný bez 

ohledu na roční dobu. Mohou být doplněny tabulkou nebo grafem časové rovnice. Díky této 

tabulce lze eliminovat chybu, která vznikne v důsledku přírodních zákonů a odečtený časový 

údaj korigovat tak, aby odpovídal časovému údaji našich hodinek.“ [7] 

Mezi takové můžeme zařadit svislé, vodorovné, polární, rovníkové, 

 

4.1.1. Svislé sluneční hodiny 

U nás se se svislými slunečními hodinami setkáme nejčastěji v podobě nástěnných hodin, tedy 

jako součást svislé stěny na budově. 

Samozřejmě u takových hodin nejvíce záleží na orientaci ke světovým stranám, podle toho je 

ovlivněn vzhled číselníku. Nejčastěji jsou hodiny směrovány na jižní stranu, ale mohou být 

také orientované k východu, západu nebo i k severu. Někdy se můžeme setkat i s kombinací 

tzv. vícenásobné sluneční hodiny, takovým hodinám pak říkáme rohové nebo párové. Číselník 

lze kromě časových údajů doplnit také a o soustavu obrazů rovníků a obratníků.  
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Obr. 12 Rohové sluneční hodiny v Sobotíně [10] 

 

4.1.2. Vodorovné sluneční hodiny  

Vodorovné hodiny jsou určeny k montáži na vodorovné ploše. Montáž takovýchto hodin je 

daleko jednodušší než hodin svislých, přesto se jich u nás nachází daleko méně. Pro správnou 

funkci vodorovných hodin je také správné nastavení vůči světovým stranám, a to tak, že 

dvanáctá hodina musí být nasměrována k severu. Na stejnou stranu musí být také umístěn 

ukazatel, ten ještě musí svírat s vodorovnou deskou úhel rovný zeměpisné šířce stanoviště. 

 

4.1.3. Rovníkové sluneční hodiny 

Rovníkové sluneční hodiny jsou takové, které mají rovinu číselníku rovnoběžnou se zemským 

rovníkem. Stínový ukazatel je rovnoběžný se zemskou osou a je kolmý na rovinu číselníku. 

Tento typ hodin se vyskytuje velmi málo, přestože jsou velmi efektní. 
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Obr.13 Rovníkové hodiny v Londýně [7] 

 

4.1.4. Polární sluneční hodiny 

Polární sluneční hodiny pracují na podobném principu jako hodiny rovníkové. Stínový 

ukazatel je rovnoběžný se zemskou osou. Číselník je rovnoběžný jak s ukazatelem tak se 

zemskou osou, často bývá i na válcové ploše. Ojediněle se začíná vyskytovat typ slunečních 

hodin, který pracuje na principu projekce. 
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Obr.14, 15  Polární sluneční hodiny s číselníkem na válcové ploše a s číselníkem na rovné 

ploše rovnoběžné s ukazatelem a zemskou osou [11] 

 

  

Obr.16 Projekční sluneční hodiny [11] 
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4.2.  Sluneční hodiny nepracující na principu hodinového úhlu  

Tyto hodiny využívají toho, že se během dne mění azimut Slunce. Ten se však mění i 

v průběhu roku. Proto v 6 h ráno v době rovnodennosti je střed disku Slunce přesně na 

východě, ale při letním slunovratu je v našich zeměpisných šířkách Slunce posunuto k severu; 

hodinový úhel je přitom pro všechna roční období stejný — 6 hodin. Pro danou denní hodinu 

opisuje Slunce na obloze analemu, která je obecně skloněná k obzoru. 

Ukazatel musí vrhat stín správným směrem k příslušné hodině, proto ho musíme během roku 

posouvat tak abychom kompenzovali pohyby Slunce na obloze neboli změny azimutu. 

„Protože Slunce na obloze opisuje analemu, je trajektorií paty gnómonu určitý průmět 

analemy. Místo analemy se však vyznačuje na zemi pouze datová úsečka (neboť neexistuje 

průmět analem společný pro všechny hodiny), obvykle s 12 ryskami pro začátky jednotlivých 

měsíců nebo pro vstupy slunce do znamení zvěrokruhu. Hodinové značky musíme rozmístit 

na elipse vhodné velikosti, aby posuny gnómonu byly pro všechny hodiny stejné.“ [1] 

Mezi takové sluneční hodiny patří analematické hodiny 

 

4.2.1. Vodorovné analematické sluneční hodiny 

Analematické sluneční hodiny mají nejčastěji podobu vodorovných hodin se svislým 

pohyblivým ukazatelem. Mohou být konstruovány jako hodiny interaktivní, u nichž je 

ukazatelem člověk (stojící na určité značce) a směr jeho stínu vyznačuje denní hodinu. 

Zemní analematické hodiny nepracují na principu hodinového úhlu, ale využívají toho, že se 

během dne mění azimut Slunce. Hodinové značky musíme rozmístit na elipse vhodné 

velikosti, aby posuny gnómonu byly pro všechny hodiny stejné. 

„Člověk se postaví na datovou značku odpovídající aktuálnímu dni a jeho stín směřuje ke 

správné hodinové značce. V našich zeměpisných šířkách jsou nutné značky od 4 h do 20 h.“ 

[1] 
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Obr.17  Schéma analematických hodin [12] 
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III. Praktická část 

1. Návrh modelu 

Než jsem mohla začít přemýšlet, o tom jak by moje sluneční hodiny měly vypadat, bylo třeba 

prostudovat, jak takové hodiny vlastně fungují. Druhý krok byl, jaký typ vlastně budu 

navrhovat, jelikož výběr byl velký. Ale protože tyto sluneční hodiny jsou odlévané z kovu tak 

nejčastěji u nás vyskytující se typ svislé, neboli nástěnné hodiny jsem hned zavrhla. A to 

hlavně kvůli jejich váze a následné instalaci. Proto pro mě nejzajímavější a zároveň 

nejschůdnější pro následnou realizaci byl typ vodorovných hodin. 

Další z věcí, která mě při návrhu ovlivnila, bylo moderní umění a design, proto jsem volila 

čisté linie bez jakéhokoliv dalšího reliéfního motivu. Jediné, co mohlo čistou plochu narušit 

byla čísla. Ty jsem však nevolila klasické arabské či římské, ale zvolila jsem vlastní návrh 

číselného značení. Jako první jsem vyzkoušela tento návrh zrealizovat v kovu, nedosáhla jsem 

však dostatečné preciznosti. Přemýšlela jsem, jak bych je mohla nahradit a při tom dodržela 

původní myšlenku, proto jsem se rozhodla použít sklo. Tato kombinace byla nejpřijatelnější, 

jelikož tolik nenarušuje čistotu tvaru a zároveň pořád spadá do koncepce moderního umění a 

designu. 

 

2. Výroba modelu 

2.1 Sádrový model 

Tvar, který jsem si navrhla je kulatý a lehce vydutý. Velikost je v průměru 43cm. Proto jsem 

si vybrala rotační tažení jako způsob výroby sádrového modelu.  

Rotační oprátka se skládala z rovné desky s nesavým povrchem, středového otočné tyče a 

vodících dřívek, na kterých byla připevněná šablona. Použila jsem bílou modelářskou sádru. 

Tu jsem namíchala hustší konzistence, aby nestékala a držela tvar. Po každém nanesení sádry 

jsem otočila šablonou dokola až do vytvoření dokonalého tvaru a povrchu. Aby hodiny měly 

vypouklý tvar, musela jsem jako první tímto způsobem vytvořit tzv. kopyto, jehož vnější tvar 

opisoval vnitřní tvar hodin. Toto „kopyto“ jsem odseparovala mastnou emulzí, aby další 

vrstva k němu nepřilnula a nespojila se. Vyměnila jsem šablonu a opakovala jsem postup, 
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akorát pro zpevnění jsem mezi jednotlivé vrstvy vložila gázu. Po zatuhnutí sádry jsem 

odstranila středovou tyč a mohla model oddělit od „kopyta“. Hrany modelu bylo ještě třeba 

opracovat. K tomu jsem použila smirkové papíry různých velikostí.  

Jelikož mou prvotní myšlenkou bylo odlít hodiny zároveň s číselným značením, nalepila jsem 

na připravený model vyřezané čtverečky z linolea. 

Taktéž jsem původně zamýšlela, že tento sádrový model bude postačující pro zaformování, 

ukázalo se však, že je příliš křehký. Proto bylo třeba najít způsob a materiál jak zachovat tvar 

a zároveň zvýšit pevnost modelu. Rozhodla jsem se pro model z pryskyřice. 

Protože po prvním nevydařeném odlitku bylo taktéž zřejmé, že mnou vytvořené číselné 

značení není v kovu dostatečně precizní, rozhodla jsem se jej z modelu odstranit. Jako lepší 

varianta se mi jevila skleněná sklíčka.  

 

                     Obr. 1 – Rotační tažení                                   Obr. 2 – Broušení 

 

2.2 Pryskyřičný model 

 Při výrobě pryskyřičného modelu bylo pro mě výhodou, že jsem mohla použít již hotový 

sádrový model. Na vytvoření negativu jsem použila silikonový kaučuk neboli Lukopren 

N1522.  Lukopren N vulkanizuje po smíchání s katalyzátorem za vzniku silikonové pryže, ta 

nemá adhezi k podkladu. Používá se ke zhotovování pružných forem, má dobré separační 

vlastnosti, tepelnou odolnost a malé smrštění. Skládá se z Lukopren N pasty a Lukopren 

katalyzátoru. Poměr jsem zvolila 2,0 ml katalyzátoru na 100 g pasty. Po důkladném smíchání 

jsem nanesla tenkou vrstvu na silikonovým olejem odseparovaný model. Jakmile jsem 

dosáhla celistvé vrstvy, přidala jsem pro zpevnění gázu. Další den, když už byl Lukopren 
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ztuhlý, jsem to celé zalila sádrou. Lukopren v tak tenké vrstvě by sám o sobě neudržel tvar. 

Jako hrazení jsem použila kovový rám. Na okraji jsem vytvořila zámky a mohla stejným 

způsobem otisknout druhou polovinu.  

Vyjmula jsem sádrový model a obě poloviny zaaretovala svorkami. V tuto chvíli bylo vše 

připraveno na odlévání pryskyřicí. 

K vytvoření nového modelu jsem použila dvousložkovou epoxidovou pryskyřici Epoxy 1200 

od firmy Kittfort. Ta se skládala z pryskyřice a tvrdidla P11. Poměr jsem zvolila 6,5 g na 

100g pryskyřice. Po smíchání těchto dvou složek jsem přistoupila k odlití. Za 24h byla 

pryskyřice zcela vytvrzená a mohla jsem nový model vyjmout z Lukoprenové formy. 

K odstranění drobných nedostatků a zateklin jsem opět použila smirkové papíry různých 

velikostí. Na drobné opravy nerovností jsem použila dvousložkový tmel Bodyfine. 

Jakmile jsem byla s tvarem a povrchem modelu spokojená, mohla jsem začít s formováním. 

 

Obr. 3,4,5,6 – Zhotovení formy na pryskyřičný model 
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Obr. 7 – Odlévání pryskyřice 

 

3. Zhotovení formy 

Jelikož model nemá žádný reliéf, ale hladký povrch, zvolila jsem formování do jednotné 

bentonitové směsi. Ta se skládá z křemenného písku – 100 hmotnostních dílů, bentonitu         

6 -  hmotnostních dílů a vody 4-5%.  

Přestože tvar mého modelu není nijak komplikovaný, ukázalo se, že zvolit správnou metodu 

pro formování není jednoduché, proto jsem si vyzkoušela dvě varianty. 

 

Obr. 8,9 - Formování 

 

 



 
 

34 
 

3.1 První varianta formování „vydutím nahoru“. 

Z důvodů tvaru modelu, jsem jako první zaformovala vrchní díl formy. Do té jsem umístila 

v tokovou soustavu a nálitek. Vtoková soustava se skládala z vtokového kůlu, rozváděcího 

kanálu a zářezů. Abych zabránila vzniku staženiny uprostřed odlitku, zvolila jsem 

exotermický nálitek, který udrží kov déle tekutý, tudíž zabrání případnému stahování. Model 

jsem umístila na modelovou desku a zaprášila dělícím práškem, pro snadnější vyjmutí 

z formy. Přiložila jsem vtokový kůl a nálitek a započala s formováním. Směs jsem míchala na 

kolovém mísiči. Abych dosáhla co nejlepšího povrchu, musela jsem směs ještě přesít. Tím 

jsem zamezila, aby se na povrch dostala jakákoliv nečistota, která by mohla kvalitu povrchu 

odlitku narušit. Jakmile byla tato část zapěchovaná, odstranila jsem vtokový kůl a vyhloubila 

jsem licí jamku. Poté jsem celou formu spolu s modelem otočila, opět zaprášila separačním 

práškem a zaformovala spodní díl. Po zapěchování druhého dílu jsem formu rozebrala. 

Vškrábala jsem rozváděcí kanál a zářezy. Vyjmula jsem model a formu dočistila. Forma se 

složila až na licím poli. Před litím jsem formu ještě musela dostatečně zatížit.  

 

3.2 Druhá varianta formování „vydutím dolů“. 

Formování touto variantou probíhalo v podstatě stejným způsobem, hlavní rozdíl byl, že 

model byl otočen. Vtokový kůl byl širší a sloužil zároveň jako nálitek a ze stran šly pouze 

výfuky. Tato metoda však nebyla úplně ideální, neboť pohledová strana byla nahoře a 

vyplavila se na ni struska spolu s dalšími nečistotami. Proto jsem použila odlitek z první 

varianty. 

 

Obr. 10 – Písková forma 
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4. Lití 

Materiálem pro odlití slunečních hodin byla litina s lupínkovým grafitem se složením: C 3 - 

3,5 hm. %; Si 1,5 - 1,7 hm. %; S < 0,01 hm. %; P < 0,1 hm. %. Litina se tavila v indukční 

kelímkové peci. Teplota lití byla 1380°C. Po odlití jsem nechala formu s kovem do druhého 

dne vychladnout. Pak jsem mohla formu rozebrat. 

 

Obr. 11,12 – Lití 

 

5. Povrchová úprava 

Po vybití modelu z formy, jsem odlitek nejprve zbavila hrubých nečistot pomocí ocelového 

kartáče. Následovalo tryskání, potom jsem mohla odřezat nálitek a vtokovou soustavu. 

Brusným kotoučem jsem zahladila nerovnosti. Podle mého návrhu jsem jednu polovinu hodin 

přeleštila a na povrchu jsem nanesla stříbřenku. Povrch druhé poloviny jsem ponechala tak, 

jak byla odlita, pouze jsem pro větší rozdílnost povrchu použila kamnářskou pastu.  

 

6. Sestavení 

Protože v mém návrhu hodiny neleží přímo na podkladu, musela jsem přidělat na spodní část 

nožičky. Tři pochromované koule a průměru 2 cm jsem navrtala, stejně tak jsem navrtala i 

sluneční hodiny. Poté jsem je mohla krátkou závitovou tyčí spojit, k tomu jsem použila 

dvousložkové lepidlo. Jako další přišlo na řadu číselné značení. To tvořily sklíčka. Skleněné 

bezbarvé čtverečky jsem nalepila průhledným dvousložkovým lepidlem, a to vždy v takovém 
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počtu, jakou číslovku označovaly. Na závěr jsem do předem vyvrtané díry přilepila ve sklonu 

50° ocelovou tyč, která má funkci ukazatele času. 

Aby sluneční hodiny fungovaly správně, je důležitá správná instalace. Hodiny musí vždy ležet 

ve vodorovné poloze, té se docílí pomocí vodováhy. Druhou důležitou součástí instalace je 

přesné určení severu, kam musí směřovat ukazatel. Sever můžeme správně určit kompasem.  

 

Obr. 13,14 – Sestavování 

 

 

Obr. 15 – Konečná instalace 
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IV. Závěr 

Jelikož téma mé bakalářské práce pro mě bylo zcela neznámé, setkala jsem se při 

vypracovávání s naprosto novými a zajímavými poznatky a informacemi.  

V teoretické části se zabývám nejen historií měření času pomocí slunce, ale také se zaměřuji 

na funkčnost a různé typy slunečních hodin. Protože většina lidí si při vyslovení „sluneční 

hodiny“ vybaví pokreslenou stěnu s tyčí, zaměřila jsem se i na jiné typy a sama si jeden 

takový zvolila jako svou práci.  

Svou práci jsem se snažila zaměřit na moderní umění a design. A už při samotném navrhování 

jsem se setkala s malými problémy. Nemohla jsem navrhovat jen tak něco, co by odpovídalo 

mým představám. Vše se muselo podřídit tomu, aby byla zachována funkčnost. Proto se můj 

návrh během práce několikrát změnil. Nakonec jsem však byla s výsledkem velmi spokojená. 

Proces samotné výroby byl také oříšek. První problém se ukázala nedostatečná pevnost 

sádrového modelu pro formování. Tu jsem vyřešila modelem z pryskyřice. A jako druhý se 

ukázalo samotné lití. Spolu se staženinou se na povrchu odlitku objevovalo spoustu vad, vše 

však bylo odstraněno správným zaformováním a včasným odlitím.  

Během vypracovávání své bakalářské práce jsem si uvědomila, že nestačí pouze teoretické 

znalosti, ale že se musíme od počátku návrhu přes samotné zpracování a výrobu neustále 

přizpůsobovat dané situaci a hlavně musíme být velmi trpělivý.  

Na závěr bych vyslovila přání, aby má práce našla to správné místo, a mohla tak splňovat 

nejen estetickou funkci ale především tu, pro kterou byla zhotovena a to ukazovat sluneční 

čas. 
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