
Měření času
Pracovní list k expozici historických hodin Regionálního muzea v Teplicích.
Pracovní list byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.   

úkol: přemýšlej, napiš, nakresli, přečti, zahraj zajímavá informace

Nacházíme se v expozici historických hodin ze sbírkového fondu Regionálního muzea 
v Teplicích.

Kdy začíná den dnes a jak ho číselně označujeme? Napište.

Pro měření času byl vždy důležitý výchozí okamžik měření – počátek dne.  U starých kultur 
nebyl zdaleka jednotný:
Egypťané a Římani začínali nový den o půlnoci / Babyloňané, Syřané, Peršané považovali za po-
čátek dne východ Slunce / Arabové – poledne / Židé a Číňané – západ Slunce.

Nejstarším a nejrozšířenějším způsobem měření času byly sluneční hodiny (kolem 2000 let př. n. l.). 
Svou funkci odvozují od „zdánlivého“ pohybu Slunce. Jejich objev souvisí s okamžikem, kdy si člověk 
uvědomil souvislost mezi délkou a směrem vrženého stínu a polohou Slunce na obloze. Funkci sluneč-
ních hodin plnil mimo jiné i Stonehenge v Anglii. 

Jak a proč vznikla představa lidí o čase? Co ji ovlivnilo? Napište, co vás napadá.

První jednotky času byly tedy DEN a NOC – jednotky dané otáčením Země kolem osy. 



Selské sluneční hodiny: primitivní způsob měření času, kdy jedinou po-
můckou je lidská ruka. Vztyčený palec převzal úlohu stínového ukazatele. 
Tento jednoduchý způsob se udržel mezi venkovským lidem velmi dlouho.

Různé typy hodin:

Podle mechanismu: sluneční, vodní, přesýpa-
cí, mechanické (kolečkové), digitální, atomové

Podle místa určení / velikosti: hodiny věžní, 
nástěnné, stolní, přenosné - přívěskové, ná-
ramkové.

slunce

Nemáš 
na hodinky? 

Nevadí!!!

Kolébkou mechanických hodin jsou západní země Evropy, odkud se od 13. století šířila výroba 
železných věžních hodin (anglický Westminster v r. 1288, 1410 i Praha – základ Pražského orloje, 
stavitel Mikuláš z Kadaně).

Vznik malých přenosných hodin se připisuje konci 15. a počátku 16. stol. Hodinářskou velmocí se 
stalo Švýcarsko, i když nepatří k zemím s nejdelší hodinářskou tradicí.

Prohlédněte si hodiny v muzejním kufříku. Určete typ hodin na obrázku a napište.



Muzejní pedagog vybere 3 dobrovolníky. Zaváže jim oči šátkem. Dobrovolníci mají 
v duchu odpočítat 30 vteřin (nebo jiný zvolený interval). Kdo dopočítá do 30, zvedne 
ruku. Ostatní sledují, jak se jejich „časová míra“ liší, případně kontrolují na svých mo-
bilních telefonech odpočítávání času.

Aktivita na závěr edukačního programu – obejdeme společně budovu zámku a nalez-
neme na fasádě sluneční hodiny. Můžeme diskutovat o jejich funkčnosti v závislosti 
na počasí (dle aktuálního slunečního svitu), o jejich estetické hodnotě (ozdoba fasá-
dy) apod.

...28, 29, 30
stop!

...598, 599, 600uff...
...58, 59, 60
mám to!

Slovníček:

Chronometrie – měření času

Rotace - otáčení, pohyb dokola

Gnómon – svislý obelisk

Gnómonika - Nauka zabývající se určováním času podle pohybu nebeských těles. 
Čas se měří pomocí svitu Slunce, Měsíce a hvězd, podle toho se jedná o hodiny sluneč-
ní, měsíční a hvězdné. Nejstaršími slunečními hodinami byl sloup umístěný na veřej-
ném prostranství (gnómon – ukazatel).


