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Abstrakt: Hlavním cílem této práce je popsat kalendáře různých zemí, a to jak 

kalendářů do současnosti používaných, tak kalendáře již zaniklých civilizací, či 

kalendáře, před nimiž dali jejich uživatelé v průběhu let přednost kalendáři jinému. 

Práce je určena všem, kteří by se chtěli informovat o tom, jak náš kalendář vznikal, 

proč jsou v něm některé věci z dnešního hlediska alogické, jako například 

nepravidelnost délky měsíců. Také se snaží ukázat pohled, jakým způsobem 

kalendáře vznikaly, jak docházelo ke zpřesňování kalendáře, ale také, že ještě stále 

není námi užívaný nejpoužívanější gregoriánský kalendář úplně dokonalý. První 

kapitola se snaží čtenáře uvést do obrazu, co jsou to lunární, solární a lunisolární 

kalendáře. Ve druhé kapitole jsou popsány kalendáře nejstarších známých 

středomořských civilizací v souvislosti s antickou literární tvorbou. Třetí kapitola se 

věnuje světově nejrozšířenějšímu gregoriánskému kalendáři, okolnosti jeho vzniku 

opravou z juliánského kalendáře, jeho přijetí po světě a také lunárnímu prvku v jinak 

solárním kalendáři, totiž výpočtu Velikonoc. Čtvrtá kapitola se zabývá spíše 

novodobějšími kalendáři, které se revolučně smýšlející lidé pokusili uvést v platnost. 

A poslední pátá kapitola popisuje kalendáře používané mimo Evropu. 
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civilizations or calendars, which were abandoned by their users because during ages 

they had preferred another calendar. This work is for everyone, who would like to be 

informed, how our calendar was originated, why he contains some things which are 

illogical from our point of view such as the irregularity of the length of months. It 

also tries to show the way how the calendars were created, how they were 

refinement, but also that the calendar we use most, the Gregorian calendar, is not still 

perfect. First chapter wants to explain to reader, what is the lunar, solar and lunisolar 

calendar. In second chapter are described calendars of the eldest known 

Mediterranean civilizations in the context of antique literary creation. Third chapter 

is dedicated to the world’s most widespread Gregorian calendar, the circumstances of 

his rise by correcting the Julian calendar, about his acceptance in world and about the 

lunar point in this otherwise solar calendar, namely the calculation of Easter. The 

fourth chapter is dealing with the newer calendars, which was tried to enter into force 

by revolutionary minded persons. And the last, the fifth, chapter is describing 

calendars used outside Europe. 
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Úvod / Předmluva 

Jak a proč vznikl kalendář? A jak vzniklo toto slovo označující odpočet dní? 

Snazší je odpovědět na druhou otázku – z latinského slova Calendae, což 

označovalo první dny v měsíci římského kalendáře. Název těchto dní byl odvozen od 

slova calare, které se dodnes užívá ve smyslu spadnout či snížit. Souvisí to s tím, že 

ve starověkém Římě byl první den v měsíci dnem, kdy se zúčtovávalo, snižovaly 

dluhy, tedy splácelo. Calendaria byly knihy pohledávek římských bankéřů. 

Je jasné, proč kalendáře vznikaly. Člověk se potřeboval orientovat v delším 

časovém horizontu, stanovení dne je poměrně intuitivní, vystřídá se nám čas, kdy 

máme světlo a tmu, a čas než znovu vyjde slunce, můžeme pochopit jako den. Běh 

přírody je ale závislý ještě na ročním období, ať už šlo o pravidelné tahy zvířecích 

stád, dobu záplav, začátek období dešťů, zrání úrody. Lidé si brzy uvědomili, že tyto 

pro ně životně důležité události souvisí s pohybem nebeských těles, že například 

když v Egyptě na ranní obloze před východem Slunce začnou spatřovat hvězdu 

Sírius, brzy nastanou záplavy na Nilu. S postupem času docházelo ke zdokonalování 

určování délky měsíce, roku, zjišťovali, že své prvotní odhady musí opravovat, 

vkládat přestupné dny či měsíce a podobně. 

Tlak na zpřesňování kalendáře byl vyvinut zejména kvůli přírodě, pohybům 

nebeských těles, neboť ta se našemu kalendáři nepřizpůsobí. Příkladem může být 

důsledek rozdílu mezi délkou roku juliánského kalendáře 365,25 dne a tropického 

roku 365,2422 dne, během kterého se vystřídají všechna roční období. Po několika 

staletích se kvůli tomu posouvalo datum Velikonoc čím dále tím více do pozdního 

jara, a proto katolická církev ve snaze zachovat Velikonoce jako jarní svátky zavedla 

v roce 1582 zpřesnění kalendáře, které se dnes všeobecně používá.  

Otázka  jak kalendáře vznikaly je mnohem složitější, zejména když se 

zaměříme na všemožné druhy kalendářů používaných po celém světě, v různých 

historických dobách. Podrobněji je tedy jejich fungování a okolnosti vzniku či úprav 

těchto kalendářů popsáno v následujících kapitolách. 

Kalendářem budeme rozumět systém vytvořený lidmi pro určování a 

rozčlenění času a datování událostí.  
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1. Astronomické základy kalendáře 

1.1. Definice kalendářních jednotek 

1.1.1. Den 

Den je prvotní časová jednotka, kterou byli lidé a živá příroda vůbec schopni 

rozeznávat a vnímat. Můžeme jej použít ve dvou významech, a to za prvé jako dobu 

od východu do západu Slunce, ale důležitější z astronomického hlediska spíše než 

tento tzv. bílý den je celý den, který obsahuje zároveň světlý den i noc. Býval 

označován například dies integer, což by se dalo přeložit jako kompletní den, nebo 

dies solaris, tedy sluneční den.  

Běžně den chápeme jako dobu, za níž se Země jedenkrát otočí kolem své osy, 

ale přesněji to je střední doba mezi dvěma za sebou následujícími průchody středního 

Slunce jedním poledníkem, která odpovídá zhruba otočení Země o 361°. 

Tuto dobu si lidé postupem času rozdělovali různě. Ve středověku například 

používali nestejnoměrné hodiny, a protože v létě světlý den trvá mnohem déle než 

v zimě, trvaly světlé hodiny delší dobu než noční hodiny. Námi dnes využívaný 

způsob dělení celého dne na dvakrát 12 hodin, počítaných od půlnoci a od poledne, 

se ujal až na konci středověku a říkalo se mu německý čas. U nás jej zavedl císař 

Ferdinand I. v roce 1547. Ale návrhy a pokusy změnit toto rozdělení se objevovaly i 

později, například ve francouzském revolučním kalendáři se snažili odstranit 

šedesátkovou soustavu a nahradit ji desítkovou, kde den měl 10 hodin, hodina 100 

minut a minuta 100 sekund, tato reforma kalendáře ale neměla dlouhého trvání. 

Každá naše hodina odpovídá otočení zeměkoule o 15° vzhledem ke Slunci. 

Nejvýznačnějším - nultým poledníkem se stal v roce 1884, poledník greenwichský 

na královské observatoři v Londýně, kterou dal roku 1675 založit král Karel II. 

Stuart. Tento nultý poledník určuje světový čas, jak stanovila washingtonská 

konference v roce 1884. Tehdy zavedené hranice časových pásem a datová hranice 

byly  pak v pozdějších letech ještě poněkud upravovány.  

Při cestě na východ od nultého poledníku nám budou hodiny přibývat, a na 

západ naopak ubývat po 15° zeměpisné délky. Tímto tedy sice krásně rozdělíme 



5 

 

zeměkouli na 24 částí, kde v každé je o hodinu více než v té na západ od ní, ale na 

poledníku naproti nultému nám vznikne problém, protože že denní doba se 

v sousedních pásmech sice liší o hodinu, jak bychom chtěli, ale liší se také datum, a 

to o jeden den.  

Když bychom obeplouvali Zemi jako výprava portugalského mořeplavce 

Fernanda Magallanese (zahynul sice na Filipínách, ale jedna z jeho pěti lodí plavbu 

dokončila), tak bychom stejně jako tehdejší námořníci zjistili, že nám jeden den jaksi 

zmizel. 

Problém s datovou hranicí zpopularizovala kniha Julese Verna Cesta kolem 

světa za 80 dní. Hlavního hrdinu Philease Fogga, který se vydá opačnou cestou na 

východ – z Londýna do Paříže, Istanbulu, Indie, Číny, Ameriky a zpět do Londýna – 

naopak datová hranice zachrání při jeho sázce, že objede svět za 80 dní. Ve 

skutečnosti však na cestu získal 81 dní díky tomu, že si při přechodu Pacifiku měl 

jeden den ubrat.  

Ale ne každý den trvá úplně stejně dlouho. Sklon zemské osy, kolem níž se 

Země otáčí, způsobuje, že rovník svírá s rovinou ekliptiky, zdánlivé polohy Slunce na 

obloze vůči Zemi, úhel 23°26‘. A Země se kolem Slunce nepohybuje rovnoměrně, 

ale podle druhého Keplerova zákona se pohybuje rychleji, když je v blízkosti Slunce, 

a pomaleji, když je dále od Slunce. Tyto nerovnoměrnosti způsobují určitý rozdíl, 

mezi nejdelším a nejkratším dnem roku je rozdíl 51 sekund. Nejdelší dny jsou 

v období zimního slunovratu, konkrétně 23. prosince, tento den má 24 hodin a 30 

sekund, a nejkratší je 16. září a to 23 hodin 59 minut 39 sekund. Pro zjednodušení 

počítáme s aritmetickým průměrem hodnot všech délek dne během roku, tzv. 

středních slunečních dnů. 

Z astronomického hlediska je důležité definovat ještě střední hvězdný den, 

neboli siderický. Ten trvá téměř o 4 minuty kratší dobu než sluneční den, přesněji 23 

hodin 56 minut a 4,09 sekundy. Definuje se jako doba mezi dvěma následujícími 

horními kulminacemi středního jarního bodu, tedy kdy je pro dané místo Slunce 

nevýše nad obzorem.[1] [2] Rozdíl vzniká proto, že zatímco hvězdný den je za jakou 

dobu se Země doopravdy otočí kolem své osy, tak sluneční den je vlastně doba, za 

níž se Země otočí (např. nultým poledníkem) čelem ke Slunci. Jelikož ale rotace 

Země kolem Slunce ale v tomto případě není až tolik zanedbatelná – uběhne za den 
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2,5 milionu kilometrů – musí se Země ještě trochu víc pootočit, aby byla přesně ve 

stejné poloze poledníkem směrem ke Slunci. Toto hrálo roli i u výše zmíněných 

nerovnoměrností, kde rozdíl mezi nejdelším a nejkratším dnem byl 51 sekund, 

protože jak se Země pohybuje menší rychlostí, urazí tedy menší vzdálenost za den, 

Slunce se nám v nadhlavníku relativně méně posune za tento den, tedy projde 

poledníkem podruhé v kratším časovém úseku, než v období, kdy se pohybuje 

rychleji. 

 

1.1.2. Týden 

Sedmidenní týden je na první pohled poměrně zvláštní časová jednotka. 

Sedmidenní týden byl dodržován už ve starověké Babylonii pravděpodobně kvůli 

měsíčnímu kalendáři a zároveň na počest sedmi pohyblivých nebeských těles 

(Slunce, Měsíce a pěti viditelných planet). Sedm dní používal také hebrejský, 

hindský, křesťanský a muslimský kalendář. V asijských zemích se rozšířil až ve 

středověku, předtím používali týden o 5, případně 10 dnech.  

 

Obrázek 1.1: Týdenní heptagram s anglickými názvy dnů týdne a příslušejícími 

nebeskými tělesy, jejich názvy i znaky [16] 

 Obrázku 1.1 využívali ve středověku křesťané pro symbolizování 

sedmidenního týdne. Pokud bychom se drželi středověké představy, že v centru 

vesmíru je naše planeta Země, a kolem ní obíhají v tomto pořadí Měsíc, Merkur, 

Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn, a v tomto pořadí je postupně napsali do 
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kruhu kolem sedmiúhelníku, a ten poté pospojovali do heptagramu, stačilo by nám 

jet po směru šipek, abychom pochopili, proč dny za sebou následují v pořadí, 

v jakém jej známe dnes, kde pondělí je zasvěcené Měsíci, Luně, následující je dnem 

planety a boha války Marta, v jiných civilizacích například Týra, a takto dále a dále 

až k neděli zasvěcené Slunci. Takovéto uspořádání opravdu vychází 

z předpokládaného uspořádání planet, kde ve starém Babyloně byla každá hodina 

dne zasvěcena jednomu z nebeských těles. Podle toho, kterou hodinou den začínal 

(například hodinou Saturnu), nazval i den Saturnu.  

Názvy dnů v týdnu se z babylonských dob nezachovaly, v Asii jsou například 

pojmenovány po Slunci, Měsíci a planetách, v anglicky a německy mluvících zemích 

po germánských bozích. České a slovanské názvy jsou poměrně jednoduché – 

pondělí je den po neděli, úterý jediné by snad mohlo dělat problémy, protože to 

pochází ze staročeského slova vterý = druhý, středa jako prostředek pracovního 

týdne, čtvrtek čtvrtý, pátek pátý, sobota je použita ještě ze židovského kalendáře, je 

svátečním dnem, a je odvozena od slova šabat = odpočinek, a neděle by se dala 

odvodit od slov nic nedělej. 

Nicméně se sedm dní pro délku týdne ukazuje jako vyhovující. Když 

například ve Francii používali desetidenní týden, lidé měli volno až každý desátý 

den, a to bylo dlouhodobě velmi vyčerpávající. Takto stanovený týden je asi 

optimální, aby měl člověk dostatek odpočinku a zároveň udělal dostatek práce. 

 

1.1.3. Měsíc 

Měsíc můžeme pozorovat na obloze, jak se mění jeho jednotlivé fáze, od 

počátku, kdy je poprvé vidět po novu srpek měsíce (neomenie, novoluní), přes jeho 

narůstání, úplněk a zase postupné ubývání až do opětovného příštího novu. Měsíc byl 

důležitý například pro kočovné pastevce, kteří potřebovali ohlídat v noci své stádo.  

Povětšinou délku měsíce ve starověku stanovovali jako 29,5 dne, tedy střídali 

měsíc s 29 a s 30 dny, případně občas poupravili délku měsíce na základě 

astronomických pozorování. Synodický měsíc trvá 29,5205882 dne. Synodický je od 

slova synodos, neboli setkání, a to proto, že se opět „setká“ se Sluncem. Je to tedy 
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interval mezi dvěma konjunkcemi Měsíce a Slunce, doba, za kterou z pohledu 

pozorovatele na Zemi, Měsíc vystřídá všechny své fáze.  

 

Obrázek 1.2: Vzájemné postavení Měsíce, Země a Slunce, a jak se světlo odražené 

Měsícem jeví na Zemi [17] 

Uvedená délka synodického měsíce však není úplně korektní. Stejně, jako se 

Země nepohybuje rovnoměrně kolem Slunce, tak ani Měsíc se nepohybuje 

rovnoměrně kolem Země. Jeho pohyby se řídí zhruba Keplerovými zákony,  

pohybuje se tedy přibližně po elipse, ovlivňují jej ale svou gravitací i Slunce, 

nesférický tvar Země a v menší míře i planety. Střední vzdálenost Měsíce od Země 

se uvádí jako 384 000 km, ale Měsíc může být od Země vzdálen minimálně cca 

357 000 km a maximálně cca 408 000 km. Proto může být délka synodického měsíce 

ve skutečnosti v intervalu 29,27dne až 29,83 dne, a uvedená délka 29,5 dne je jen 

zaokrouhlenou střední hodnotou.  

Toto je délka oběhu a střídání měsíčních fází, jak je vnímáme my. 

Kdybychom se ale podívali z pohledu relativně neměnných hvězd a chtěli bychom 

pozorovat, za jak dlouho z jejich pohledu Měsíc oběhl Zemi, došli bychom k číslu 

27,321661 dne. Tomuto časovému úseku se říká siderický měsíc. Zároveň je doba 

otáčení Měsíce kolem vlastní osy stejná jako doba oběhu, a tedy Měsíc k nám natáčí 
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stále stejnou část (díky libračním pohybům však můžeme vidět více než jen polovinu 

jeho povrchu). 

 

1.1.4. Rok 

Jak dlouhý je rok, tedy doba oběhu Země kolem Slunce? Už každé dítě ve 

škole se naučí, že 365 dní, a každý čtvrtý rok 366, což tedy odpovídá 365,25 dne. 

Není to zcela přesné, ale na dobu, kdy bylo toto pravidlo poprvé stanoveno, byť ne 

uzákoněno, tedy rok 238 př. n. l. v ptolemaiovském Egyptě tzv. Kánobským 

dekretem, je to opravdu určeno dosti přesně. Tuto délku roku jsme v Evropě užívali 

po 1628 let, od jejího zavedení tzv. juliánskou reformou roku 46 př. n. l. až do roku 

1582, kdy došlo ke zpřesnění zásahem papeže Řehoře XIII. 

Skutečná délka roku je 365,242 192 129 dne [3], což odpovídá 365 dnům 5 

hodinám 48 minutám a 45,4 sekundám. Tomuto roku se říká tropický, a je to ten rok, 

který obvykle myslíme, pokud blíže neupřesníme, zda míníme tropický či siderický. 

Tropos znamená obrat, tropický rok tedy chápeme jako dobu, která uběhne, nežli se 

Slunce během roku znovu dostane nad stejný obratník. Je to stejná doba jako od 

průchodu středním jarním bodem, tedy tím z průsečíků ekliptiky s rovníkem na 

nebeské sféře, ve kterém deklinace Slunce roste, až k následujícímu průchodu jarním 

bodem. 

Během tohoto roku se vždy opakují klimatické změny typické pro dané 

pásmo zeměpisných šířek – jako jsou čtyři roční období nebo období dešťů a sucha, 

monzunů, záplav atp. Tyto změny jsou způsobeny sklonem zemské osy vůči 

ekliptice. Zemská osa svírá s rovinou oběhu úhel 66° 33‘, proto je severní polokoule 

půl roku blíže přikloněna ke Slunci a druhého půl roku zase jižní polokoule.  

Střídání teplejšího a chladnějšího období závisí daleko více na sklonu zemské 

osy nežli na změně vzdálenosti Země od Slunce během roku.  Země na své eliptické 

dráze je v periheliu (cca 4. ledna) vzdálená od Slunce cca 147 097 149 km, tedy blíže 

než v aféliu (cca 4. července), kdy je vzdálená 152 098 704 km. Zimy jsou proto na 

severní polokouli mírnější a léta chladnější než je tomu na polokouli jižní.  
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Obrázek 1.4: Plášť kužele opisovaný 

precesním pohybem Země [19] 

 

Obrázek 1.3: Znázornění roviny ekliptiky, zdánlivého ročního pohybu Slunce 

promítnutého na Zemi (JB – jarní bod, PB – podzimní bod, LS – letní slunovrat, 

ZS – zimní slunovrat) [18] 

Astronomická roční období, tedy 

čtvrtiny roku mezi rovnodennostmi a 

slunovraty netrvají stejně dlouho – jaro 

92,8 dne, léto 93,6 dne, podzim 89,8 dne 

a zima 89,0 dne. Je to způsobeno 

důsledky druhého Keplerova zákona, 

protože Země se v období kolem 

průchodu aféliem pohybuje pomaleji, než 

když je blíže slunci v období kolem 

perihélia. 

Délku tropického roku ovlivňuje 

precesní pohyb zemské osy (obr. 1.4), který způsobuje posouvání jarního bodu 

(středního) vstříc ročnímu pohybu Slunce po ekliptice. Tento posun je příčinou, proč 
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je tropický rok kratší o zhruba 20 minut než hvězdný rok, jehož definice je uvedena 

níže. 

Precese také způsobuje, že se na pozadí hvězdné oblohy pohybuje severní 

světový pól kolem pólu ekliptiky s periodou přibližně 26 000 let, známou jako tzv. 

Platónský rok. Před pěti tisíci lety, kdy zhruba započala astronomická pozorování, 

byl severní světový pól v souhvězdí Draka, poblíž hvězdy Thuban, nyní je v Malé 

Medvědici a za takových 9500 let bude v Labuti. Za 26000 let bude sever opět 

označovat Polárka, nejjasnější hvězda v Malé Medvědici.  

 

Obrázek 1.5: Průmět severního světového pólu Země, jak se mění jeho směřování 

k souhvězdím v průběhu 26 000 let (v současnosti směřuje k Polárce v Malé 

medvědici) [20] 

Siderický rok, neboli také hvězdný rok, je o dvacet minut delší než tropický. 

Délku siderického roku stanovujeme k libovolné jiné hvězdě nežli Slunci, na směr k 

této hvězdě v průběhu roku nemá precese vliv. Hvězdný rok trvá 365,2563 dne. [4][5] 
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1.2. Solární, lunární a lunisolární kalendáře 

1.2.1. Solární kalendáře 

Solární kalendáře se snaží přizpůsobit počítání času tak, aby délka jeho roku 

odpovídala době oběhu Země kolem Slunce, ale pokud chceme délku roku určit 

přesněji, potřebujeme, aby to odpovídalo zdánlivému pohybu Slunce po ekliptice. 

Právě tento časový úsek totiž pomáhal lidem určit, kdy přibližně nastane která roční 

doba, zda je čas sít, sklízet, kdy přijdou monzuny, záplavy řek, sníh…  

 V solárním kalendáři se celé generace snažily stanovit takové střídání 

obyčejných let, které mají 365 dní, a přestupných, které mají o jeden den navíc, aby 

to co nejlépe odpovídalo hodnotě tropického roku (365,242 192 129 dne). 

Prvním známým solárním kalendářem byl egyptský, kde rok trval 365 dní a 

začínal, když se na obloze před východem Slunce objevila hvězda Sírius. Další 

kalendář založený na pohybu Slunce po ekliptice je například perský kalendář Omara 

Chajjáma, který už někdy v jedenáctém či z počátku dvanáctého století vypočítal asi 

nejdokonalejší systém střídání přestupných let, v němž odchylka o jeden den nastane 

přibližně až za 4500 let. Námi v současnosti užívaný kalendář gregoriánský, i jeho 

předchůdce juliánský patří rovněž mezi solární kalendáře, byť Velikonoce jsou v 

nich lunárním prvkem. Gregoriánský vznikl právě proto, aby se zpřesnila délka roku 

a význačné body solárního kalendáře, jako jarní a podzimní rovnodennost, letní a 

zimní slunovrat, odpovídaly astronomickým pozorováním i kalendáři zároveň. 

 

1.2.2. Lunární kalendáře 

Lunární, obdobně jako solární, se řídí pravidelností pohybu nebeského tělesa, jak 

napovídá název, tedy Luny.  Ve starověkém Římě byla ztělesněním Měsíce, bohyně 

Měsíce, obdoba řecké Seléné. Periodou lunárního kalendáře je měsíc, který býval 

zpočátku 30 dní dlouhý, poté došlo ke zpřesnění na střídání 29 a 30 denních měsíců, 

což znamená, že průměrný lunární měsíc měl 29,5 dne. To už poměrně lépe 

odpovídalo době synodického měsíce (29,5205882 dne), které se lunární kalendář 

snažil přiblížit. 
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 Doba od novu k novu se špatně stanovovala, proto jeden měsíc končil a druhý 

začínal v den, kdy se při západu Slunce objevil poprvé srpeček Měsíce. Proto 

například den muslimů začíná se soumrakem, nikoliv o půlnoci. Tomuto okamžiku 

zrodu říkali Řekové neomenie, Židé molad, což znamená zrození. Lunární rok má 

dvanáct lunárních měsíců a to odpovídá 354, někdy 355 dnům, a je tedy o víc než 11 

dní kratší než solární. Proto se v mnohých civilizacích vkládal jednou za čas měsíc 

navíc, aby se jejich lunární roky průměrně vyrovnaly s přírodou, s kalendářem 

solárním.  

 Lunární kalendář stále používají muslimové. Těm však jejich náboženství 

zakazuje vkládat měsíc navíc, vkládají pouze jeden den v přestupném roku, kdy 

pozorováním určí, že se objevení nového měsíce, vlivem nepřesnosti hodnoty 29,5 

dne, posunulo. Jelikož nevkládají měsíc navíc, a jejich rok je kratší, pak tedy rozdíl 

původně přibližně 11 dní, se za 33 lunárních let projeví jako jeden rok, protože jejich 

33 lunárním rokům odpovídá 32 roků solárních.  

 

1.2.3. Lunisolární kalendáře 

 Lunisolární, jak už napovídá název, je složený jak z měsíčních, tak slunečních 

cyklů, a snaží se obojí co nejvhodněji sladit. Není to nijak jednoduché, protože už jen 

stanovit pravidla pro lunární či solární kalendář není jednoduché, neboť tropický rok 

ani synodický měsíc nejsou násobky ani jednoduché zlomky délky dne. A ani mezi 

sebou nemají tropický rok a synodický měsíc nijak vhodný převod, do roku se vejde 

dvanáct měsíců a přibližně 11,5 dne. Civilizace, které chtěly obě tyto jednotky 

zachovat v souladu s přírodou, vkládaly přestupný měsíc, například Slované mu 

říkali hruden. Vkládal se obvykle přibližně jednou za tři roky.  

 Takovýto kalendář užívají Židé a Číňané. 

 

1.3. Kalendář podle Scaligera – Juliánské datum 

Zvláštním způsobem počítaní času je kalendář Francouze Josepha Justa 

Scaligera. Jeho předností a i jeho cílem bylo vnést do kalendáře více chronologie, 

řazení času a událostí, jak šly za sebou. Počítalo se nikoliv podle roků, ale podle dnů. 
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Jeho kalendář vystačí na 2 914 695 dní, což odpovídá 7980 rokům. Scaligerovi vadil 

problém s klasickým kalendářem, že neexistuje rok nula – buď jsme 1 rok př. n. l. 

nebo už je to 1. rok našeho letopočtu. Jako počátek juliánské periody (údajně 

pojmenované po jeho otci) zvolil 1. 1. 4713 př. n. l., aby se daly datovat  všechny 

události ve starověku a nemuselo se jít do záporných let, v jeho případě tedy dnů. 

Každý den od zvoleného data má své pořadové číslo. Tato perioda skončí roku 3267. 

Scaliger stanovil datum 1. 1. 4713 př. n. l. také proto, že v tomto roce 

začínaly všechny kalendářní cykly, které se už v antice používaly:  

Devatenáctiletý Metonův cyklus, který odpovídá až na pár hodin 235 synodickým 

měsícům. Když jej astronom Meton kolem r. 432 př. n. l. zavedl, byl už tento cyklus 

známý v Babylonu. 

Patnáctiletý cyklus indikce, který má původ snad v odvádění daní anebo délce služby 

v armádě. 

Dvacetiosmiletý sluneční cyklus, během kterého v juliánském kalendáři připadnou 

stejné dny v týdnu na stejná data (přestupný den za 4 roky krát 7 dnů v týdnu). 

Perioda juliánského datování je tedy 

7980 let = 19 let Metonova cyklu  *  15 let cyklu indikce  *  18 let slunečního cyklu 

 Pokud bychom chtěli převést den z námi užívaného gregoriánského kalendáře 

do juliánského data, můžeme využít následující vzorec: 

 

.  (4.1) 

 

JD značí Scaligerovo juliánské datum, DR je zkratkou pro den roku, který 

nelze nijak zjednodušit na součet pořadí dne v měsíci a již uběhlých měsíců, protože 

měsíce v řehořském kalendáři mají svou nepravidelnost a tudíž pro to neexistuje 

zjednodušení. R je rok, který nastává podle řehořského kalendáře a je vynásoben 

počtem dnů v klasickém roce. Další tři členy, kde se počítá s dolní celou částí, 

korigují vkládání přestupných let, nejprve každý čtvrtý rok se jeden den vkládá, poté 

musíme odečíst, že roky dělitelné stem přestupné nejsou, ale zase přičíst, že pokud 

jsou dělitelné čtyřmi sty. Poslední člen je konstanta, která takto vznikla tím, že si 
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Scaliger zvolil za počáteční den poledne 1. ledna roku 4713 př. n. l. dle juliánského 

kalendáře. Pokud si zkusíme dosadit například 3. března (DR = 31+28+3) roku 2018 

odpovídá mu 2458181 J. D. 

Problém s převodem nastává kvůli tomu, že juliánský den začíná vždy ve 

dvanáct hodin. Kdybychom to chtěli opravit na tuto přesnost, musíme dosadit i 

přesné hodiny: 

 

 ,    (4.2) 

 

kde JDo je juliánské datum opravené se začátkem dne v poledne.  

1.4. Kalendář a éry 

 Každý dlouhodobý kalendář potřebuje nejen určovat, co se pojí s kterou částí 

roku, což povětšinou závisí na pravidelných pohybech Země, ale i jak dávno se to 

stalo a v jakém pořadí za sebou. Řazením událostí se zabývá chronologie, to 

znamená, kdy po nějakém pevně zvoleném počátku tato událost nastala. Kalendářní 

éry jsou datovány od počátku počítání roků., tzv. epochy, kdy jde o označení 

letopočtu, pomocí něhož událost, o níž chceme hovořit, datujeme.   

 Níže jsou uvedené éry užité v textu, jsou u nich vždy uvedeny dny, kdy dané 

éry začaly v přepočtu na gregoriánský kalendář i počáteční den podle juliánského 

data.  
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Název éry Počátek v gregoriánském kalendáři       JD 

Konstantinopolská (ruská) 1. 3. 5508 př. n. l.  - 290 311 

Byzantská (ruská) 1. 9. 5508 př. n. l.  - 290 495 

Židovská 7. 10. 3761 př. n. l.    347 998 

Mayská 11. 8. 3114 př. n. l.    584 257 

Kálijuga (indická) 18. 2. 3102 př. n. l.    588 466 

Olympijská 1. 7. 776 př. n. l. 1 438 171 

Římská (Ab urbe cordita) 1. 1. 753 př. n. l. 1 446 390 

Nabunassirova (babylonská) 26. 2. 747 př. n. l. 1 448 638 

Křesťanská 1. 1. 1 př. n. l. 1 721 058 

Šaka (indická) 24. 3. 78 n. l. 1 749 630 

Diokleciánova 30. 8. 283 n. l 1 824 665 

Hidžry (muslimská) 16. 7. 622 n. l 1 948 440 

Fazli (indická) 10. 9. 1550 n. l 2 287 441 

Republiky (francouzská) 22. 9. 1792 n. l 2 375 840 
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2. Kalendáře používané ve starověkých středomořských 

civilizacích 

V Apendixu 1 je připojena kapitola věnující se chápání a pozorování hvězd 

z pohledu starověku, jak se nám dochovalo v antické literatuře. 

2.1. Babylonský kalendář 

 Mezopotámie (Sumerové, Akkaďané a Babyloňané) bývá společně 

s Egyptem a Čínou řazena mezi nejstarší kolébky civilizací. V Mezopotámii má také 

své počátky první lunární kalendář. V Mezopotámii již velmi dávno kněží na svých 

zikkuratech pozorovali pohyby Měsíce a Slunce, předpovídali na základě 

vzájemného postavení hvězd, planet, Slunce a Měsíce, zda se bude jejich městu či 

státu dařit, zda nastane neúroda a podobně. Tito kněží v Babylonii byli původně 

kmen Chaldejců, kteří Babylonu dokonce po jeden čas i vládli.  

Obrázek 2.8: Babylonská představa Země uprostřed oceánu, pod kterou je podzemní 

říše podobná řecké Hádově říši, a která je přikryta klenbou, nad kterou následují tři 

kruhy nebe [28] 
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 Jejich představa byla, že Země je jako bochník obehnaný zdí, který plave na 

světovém oceánu, a aby nám neutíkal vzduch, jsme přikryti cínovou kopulí. Všechny 

planety, hvězdy, Slunce i Měsíc jsou zhotoveny ze stejné látky jako vzduch kolem 

nás, ale navíc obdařeny svítivostí. 

I když byl původní kalendář založen na fázích Měsíce, brzy začali Babyloňané 

vkládat dodatečné dny či měsíce, aby srovnali měsíce se slunečním rokem. Každé 

město mělo svůj vlastní kalendář, až do nástupu Chammurapiho, který vládl 

v osmnáctém století před naším letopočtem. Chammurapi sjednotil jednotlivá 

městečka pod vládu města Uru a ustanovil jednotný kalendář. Měl dvanáct měsíců, 

každý z nich trval 29 nebo 30 dní. Měsíce se jmenovaly nisanu, ajru, sivanu, duuzu, 

abu, ululu, tašritu, arachsamnu, kislivu, tchabichu, šabatchu, adaru.  

Za začátek roku byla považována jarní rovnodennost. Začátky 

astronomických ročních období uměly antické civilizace určovat s pomocí gnómónu, 

což mohla být svisle postavená tyč, sloup, pylon nebo obelisk na vodorovné rovině. 

Nejkratší a nejdelší polední stín gnómónu znamenal letní anebo zimní slunovrat. 

V době rovnodenností se pak stín špičky gnómónu pohyboval po přímce, kolmé na 

směr poledníku procházejícího patou gnómónu. Rovnodennost ovšem mohla nastat 

v rámci celého měsíce. Když už by to nevycházelo, přidával se měsíc navíc, ale 

zatím neměli žádné pravidlo, jak by se měl vkládat. Nejčastěji se vkládal buďto 

druhý ululu, někdy druhý adaru. Pravidelnost získalo toto vkládání až v šestém 

století př. n. l., zavedl se osmiletý cyklus, během nějž se třikrát vložil měsíc navíc, od 

4.st.př. n. l. to opravili na vkládání sedmi přestupných měsíců během devatenácti let, 

šlo o obdobu Metonova cyklu. Vkládali měsíc navíc do třetího, šestého, osmého, 

jedenáctého, šestnáctého a devatenáctého roku cyklu. Bylo zavedeno i počáteční 

datum a to 26.2.747 př. n. l., podle počátku vlády krále Nabunassira, do té doby totiž 

datovali vše jen podle vlády současného krále a tudíž jejich kalendář postrádal 

nějakou spojitost a musíme zpětně určovat, kdy který z nich alespoň přibližně vládl.  

Číňané a Babyloňané byli prvními lidmi, kteří byli nějak schopni předpovědět 

zatmění Měsíce či Slunce. Babylóňané přišli na cyklus opakování slunečních a 

měsíčních zatmění, zvaný sáros (v egyptském jazyce to znamenalo opakování). 
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Sáros trvá přibližně 6583,33 dne (cca 18,03 let), což přibližně odpovídá době 223 

synodických měsíců (6585,21 dne) a 242 drakonických měsíců (6585,36 dne). A 

právě zápisy o pozorovaných historických zatměních, jejichž datum, čas a místo 

můžeme dnes bez problémů určovat výpočtem, jsou nesmírně cenné pro navázání 

tehdejších způsobů počítání času na způsob náš, tedy např. na juliánské datum JD. 

Když se obrátíme zpět k menším časovým celkům, můžeme se zabývat 

délkou týdne. Týden trval sedm dní na počest sedmi nebeských těles, 

pojmenovaných po nich, po jejich bozích. Dnešní neděle je pojmenována po Slunci, 

pondělí po Měsíci, úterý po Martovi, jejich obdoba boha války byl Nergal, středa po 

Merkurovi, babylonském Nabuovi, čtvrtek po Jupiterovi, hlavním z bohů, jímž byl i 

Marduk, který zabil dračici Tiamat, jako Jupiter svého otce Krona, pátek bohyni 

lásky Venuši, Ištar, po níž je pojmenována i slavná osmá babylonská brána, sobota 

po Saturnovi, babylonském Ninibovi. A jak už bylo řečeno, v některých jazycích se 

pojmenování po římské variantě bohů dochovalo dodnes.  

 V Babylonu, ale i Egyptě, Římě a Řecku neměli den rozdělený na 24 hodin, 

jako máme dnes my, ale měli od západu do východu šest hodin a noc také 

rozdělenou na šest hodin, hodiny oznamoval otrok bitím [12]. Rozdělení na 24 hodin 

je známo až od druhého století našeho letopočtu.  

 

2.2. Egyptský kalendář 

 Egyptský kalendář patří mezi nejstarší kalendáře  a zároveň je to nejstarší 

známý kalendář solární. Dnes se domníváme, že v Egyptě počítali čas už od počátku 

jejich civilizace, tedy nejméně od doby tři tisíce let př. n. l..  



20 

 

Obrázek 2.9: Souhvězdí Velkého psa 

s nejvýznamnější egyptskou hvězdou 

Siriem tvořícím čenich psa [29] 

 

 Jejich rok nezačínal průchodem 

Slunce některým z významných bodů na 

ekliptice, ale dobou, kdy se na východě dal 

poprvé pozorovat heliakický východ 

Jasnotřpytné (Sopdet) neboli také Psí 

hvězdy, zasvěcené bohu podsvětí Anupovi, 

hvězdy Anubis. Její název Psí hvězda byl 

později přejat Římany a přeložen jako Stella 

Canicula. Zatímco Egypťanům určovala 

začátek nového roků, ohlašovala totiž pro 

ně životně důležité záplavy řeky Nil, tak 

Římanům i Řekům oznamovala příchod velké vlny veder, proto mu říkali také 

Pražič, a poté, co vyšel, nastávaly svátky Caniculy, jejichž význam jako volna, 

prázdnin se dodnes v ruštině zachoval.  

 To, kdy se Sirius poprvé objeví za svítání nad východním obzorem, ovlivňuje 

řada skutečností: rozdil 20 minut mezi délkou siderického a tropického roku, precese 

obecně a zeměpisná šířka pozorovatele. Jestliže pro obyvatele dolního toku Nilu 

v době kolem 2000 – 1500 př. n. l. vycházel Sirius za úsvitu v polovině července a 

poté následovalo rozvodnění Nilu, dnes nastává heliakický východ Siria v polovině 

srpna. 

 V Egyptě se dělil čas na tři roční období – rozvodnění Nilu (akhet), doba setí 

(proyet) a doba sklizně (shomu). Každému období náležely čtyři měsíce, rok byl tedy 

rozdělený do dvanácti měsíců trvajících 30 dní a na konci roku dodávali pět dní 

navíc. Těchto dvanáct měsíců se jmenovalo většinou po bozích, thoth, phaophi, 

athyr, choiak, tybi, mechir, phamenoth, pharmouthi, pachon, payni, epiphi, mesore. 

Prvním je Thovt, bůh Měsíce, moudrosti a magie, který lidem dal kalendář. Athyr byl 

zasvěcen bohyni lásky Hathor a Pachon bohu času Chonsu. Některé měsíce však 

nebyly zasvěceny bohům, ale například Phamenoth zbožštělému králi Amenhotepovi 

IV., Payni byl Svátek údolí a Mesoré svátek Narození Slunce. Pět dní přidávaných na 

konci roku bylo zasvěceno dětem boha země Geba a bohyně noci Nut, Usirovi, 

Hórovi, Sutechovi, Éset a Nebhet.  
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 Egypťané si vymysleli i vlastní důvod, proč je solární rok delší než lunární. 

Bůh Slunce Ré si nepřál, aby bohyně Nút a Geb spolu měli děti, proto je proklel, aby 

Nút neporodila dítě ani v jednom měsíci v roce. Nút požádala o pomoc Thovta, který 

si zahrál s Měsícem v kostky, a vyhrál na něm pět dní. V těchto pěti dnech porodila 

Nút pět výše zmíněných dětí. Ré dostal oněch pět dnů na usmířenou a naopak Měsíc 

je prohrál, a proto mu bylo pět odebráno, tedy lunární rok měl 355 dní a solární 365 

dní.  

 Takto vznikala chyba jednoho dne za čtyři roky. Východ Síria se přestal 

shodovat s prvním dnem roku, tedy 1.thóvtem. Kněží však zakazovali faraónům 

posunovat kalendář, tedy každý čtvrtý rok přidat den, byť máme záznam, že roku 238 

př. n. l. král Ptolemaius III. Euerget pokusil vydáním tzv. Kánobského dekretu, jeho 

návrh se však neujal. První den roku tedy za éru 1461 let prošel všech 365 dní roku a 

jejich 1461 let by se rovnalo 1460 letům, kdyby se počítalo s přestupnými roky. 

Tomuto časovému úseku se říká perioda Sóthidy. 

 Dalším problémem egyptského kalendáře bylo, že neměli pevně stanovené 

počáteční datum, od něhož by vše odvíjeli. Vše označovali jen roky vládnoucího 

panovníka, a proto je dnes těžké přesně dohledat data, když nevíme, kdy přesně který 

z nich vládl.  

 Náš dnešní zvěrokruh rozdělili do 36 souhvězdí, tedy každé dekádě 

odpovídalo jedno souhvězdí. Každý měsíc měl tři velké týdny (dekády) po deseti 

dnech a šest malých týdnů po pěti dnech. 

 Roku 26 př. n. l. začali používat koptský kalendář, tedy rok s délkou 365,25 

dne, v každém roce, který po vydělení čtyřmi dával zbytek tři, přidali den navíc. 

Takovýto kalendář se používal po velmi dlouhou dobu, až asi do sedmdesátých let 

minulého století v Etiopii, Egyptské arabské republice či Súdánu.  

 

2.3. Řecký kalendář  

 Starověké Řecko je vždy těžké shrnout jako celek. Bylo natolik rozdrobeno do 

jednotlivých městských států, že nemělo jednotné téměř nic, ani kalendář. Společné 

měli snad jen olympijské hry. Přesto nejrozšířenějším kalendářem byl asi athénský. 

Jako hlavní společné prvky řeckých kalendářů jednotlivých polis by se daly označit 
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Obrázek 2.10: Účastník 

olympijských her [30] 

Obrázek 2.11: Souhvězdí řeckého lovce 

Oriona [31] 

tyto – šlo o lunární kalendáře začínající neomeniemi, rok měl dvanáct měsíců a 

začínal většinou letním slunovratem, občas se vkládal dodatečný měsíc, ať už 

v osmiletých cyklech, či později devatenáctiletém metonově cyklu.  

 Problémy s kalendářem byly více než v obchodu právě 

v olympijských hrách, kde museli posílat posly, kdy 

nastanou, protože měli v městech nejednotné roky. Proto se 

od čtvrtého století začalo využívat číslování let podle olympiád, 

např. 72.3 znamenalo třetí rok 72. olympiády. Tohoto roku došlo 

ke slavné bitvě u Marathónu. Kdybychom to chtěli přepočítat na 

náš rok (s tím, že může vzniknout chyba tím, že jejich rok začínal 

o letním slunovratu), můžeme použít vzorec:  

 

 ,  (1) 

 

kde R je rok počítaný podle 

našeho letopočtu, OH je číslo 

olympiády a r je kolikátý to byl 

rok dané olympiády. Pokud 

dosadíme za OH = 72 a r = 3, 

vyjde nám rok 490 př. n. l., což 

odpovídá.  

Roku 264 př. n. l. použil 

historik Timaios počítání od 

první olympiády, kterou stanovil 

na 1. července 776 př. n. l. a 

jeho způsob datování se na 

dlouhou dobu ujal.  

 Snad asi nejednotnost 

dala možnost vyniknout o to 

většímu množství myslitelů, i na 

poli astronomie. Aristarchos ze 
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Obrázek 2.12: Erathosthénovo měření 

poloměru Země [32] 

Samu se pokusil určit vzájemné 

poměry vzdáleností Slunce od Země 

a Měsíce od Země a vyslovil 

myšlenku heliocentrismu. Thálés 

z Milétu jako první v Evropě 

předpověděl zatmění Slunce. 

Pýthagoras ze Samu z pozorování, že 

Země vrhá na Měsíc kruhový stín, 

usoudil, že Země je kulatá. 

Erathosthénes určil poloměr Země. 

Hipparchos se snažil vysvětlit 

precesi a sestavil první katalog hvězd. Též Klaudios Ptolemaios, autor Almagestu 

(Tetrabyblos), kde popisuje svůj geocentrický model, který i ve skutečnosti sestavil, 

byl Řekem. Na astronomické, a nejen astronomické, objevy bylo starověké Řecko 

velmi úrodnou civilizací.  

 

2.4. Kalendář Římské říše 

 Za počátek vzniku Římské říše bývá pokládán rok 753 př. n. l., kdy král 

Romulus založil věčné město. A od tohoto data také později počítali Římané svůj 

letopočet. Zprvu byl jejich kalendář poměrně zvláštní, měl jen deset měsíců, které 

dávaly dohromady 304 dní, zimní dny podle nich nemělo smysl počítat. Právě až za 

vlády králů, a to druhého římského krále, Numa Pompilia, získal jejich kalendář 

formu, která více připomínala kalendáře okolních civilizací.  

 Numa Pompilius přidal dva měsíce a rok tak získal 355 dní a stanovil 

pravidlo, že se jednou za čas bude vkládat i 13 měsíc, ovšem ne nijak podle pravidel, 

ale když to bude zapotřebí. Původních deset měsíců mělo 30 či 31 dní. Začínaly se 

počítat od jarního měsíce Martia, který byl zasvěcený bohu války Martovi a měl 31 

dní, po něm následoval Aprilis, s latinského aperire = otvírat (na jaře se otevírají 

stromy, pupence) a měl 30 dní, třetím byl Maius, pojmenovaný po Maje, matce 

Merkura, a měl 31 dní, za ním nastával Junius s 30 dny se jménem odvozeným od 

manželky vládce bohů Juno. Dalších šest měsíců už neslo jména jen podle pořadí, 
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Obrázek 2.13: Gaius 

 Julius Caesar [33] 

v němž následovaly (pátý, šestý…), tedy Quintilis (31 dní), Sextilis (30), September 

(30), October (31), November (30), December (30). 

 Vložené měsíce se jmenovaly Januarius, po bohu dvou tváří Janusovi s 29 

dny, a Februarius, odvozeného od slova očista, který měl 28 dní. Zároveň s tímto se 

šesti měsícům, které měly původně 30 dní, jeden den odebral, tak vznikl rok, který 

měl 355 dní, což téměř odpovídá lunárnímu roku.  

 Ke srovnávání se slunečním rokem se mezi 23. a 24. Februarius vkládal 

měsíc Mercedonius o 22 nebo 23 dnech, jehož název byl odvozen od slova merces, 

které může být přeloženo jako mzda či odměna.  

 Toto mohlo docela dobře fungovat, ale lidé 

jsou lidé. Zda vkládat či nevkládat přestupný měsíc 

rozhodoval pontifex maximus, a když zrovna vládl 

jeho oblíbenec, vložil měsíc navíc, byť toho nebylo 

zapotřebí, jindy naopak měsíc nevložil vůbec, aby 

jeho nepřítel neúřadoval dlouho.  

 Roku 46 př. n. l. už vznikla chyba asi dvou 

měsíců oproti přírodě a proto Gaius Julius Ceasar 

chtěl ustanovit lepší kalendář, který už by se nedal 

takto zmanipulovat. Povolal řeckého astronoma 

Sósigena, který navrhl reformu založenou na 

egyptském kalendáři a Kánobském dekretu. 

V Sósigenově reformě začíná rok vždy stejným 

dnem a každý čtvrtý rok je přestupný. Zároveň 

s tímto byly měsíce Januarius a Februarius přesunuty na začátek roku, protože v té 

době nastupovali konzulové do úřadu. 

 Rok reformy 46. př. n. l., tedy pro Římany 708 A.U.C. (Ab urbe cordita = od 

založení města), trval kvůli uzpůsobení 445 dní. Měsíce měly stanoveny tuto délku 

(počínaje Januariem) – 31, 29 (v přestupném 30), 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 

30, tedy až na Februarius, který měl v nepřestupném roce 29 dní, se pravidelně 

střídaly měsíce s 31 a s 30 dny.  
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 Dva roky po této reformě však její prosazovatel Julius Caesar zemřel. Na jeho 

počest a počest jeho reformy navrhl Marcus Antonius přejmenovat měsíc Caesarova 

narození, tedy Quintilis, na Julius.  

 Avšak po Caesarově smrti došlo při počítání přestupných let k chybnému 

výkladu. Kněží si mysleli, že přestupný rok se má vkládat po každých třech, nikoliv 

čtyřech letech. Chyby si všiml první římský císař Gaius Octavius Augustus a 

napravil ji vypuštěním dnů, které byly vloženy omylem. Na jeho počest byl Sextilis 

přejmenován na Augustus, avšak Římané považovali sudá čísla za nešťastná a navíc 

jim přišlo nesprávné, aby měl méně dní než Caesarův měsíc, proto jeden den ubrali 

Februariu a přidali jej k Augustu. Aby míchání s počtem dnů v měsíci nebylo málo, 

nelíbilo se jim mít za sebou tři měsíce o 31 dnech. Nakonec to uspořádali takto: 31, 

28 (29), 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 dní. Mnozí další císaři chtěli 

pojmenovat měsíce po sobě, mezi ně patří Tiberius, Nero a Commodus, avšak jejich 

změny se neujaly.  

 Římané nečíslovali dny v měsíci, jak to děláme my dnes. Měli význačné dny 

– kalendy, nony a idy. Kalendy byly vždy první dny v měsíci. Nony byly buď páté 

nebo sedmé, záleželo na měsíci. V prvním, druhém, čtvrtém, šestém, osmém, 

devátém, jedenáctém a dvanáctém měsíci byly nony pátým dnem a ve zbývajících 

čtyřech měsících (třetím, pátém, sedmém a desátém) byly sedmým dnem v měsíci. 

V měsících, kde non byl pátým dnem, byly idy třináctým dnem měsíce, a kde byl 

non sedmým dnem, tak patnáctým. Původně byl římský kalendář lunární a toto 

rozdělení vzniklo z toho, že na kalendy byl nov, nony označovaly, že je měsíc 

v první čtvrti, a idy přinášely úplněk. 

Pokud byl některý z těchto význačných dní, říkalo se, že jsou například  

1. dubna = calendis Aprilis (dubnové kalendy). Ostatní dny se počítaly, kolik zbývá 

dní do kterého z těchto pojmenovaných dní. Například 10. srpna = ante diem 

quartum idus Augustas (čtvrtý den do srpnových id). Jedinou další výjimku tvořil 

ještě den před pojmenovaným dnem, tomu se říkalo pridie, byl to den před, například 

pridie nonas Decembres (den před prosincovými nonami), tedy 4. prosinec. Známé 

je sousloví březnové idy (tedy patnáctý březen), protože na ně byl zavražděn Caesar.  

 Římský juliánský kalendář přejali i křesťané na nicejském koncilu v roce 325. 

Počítalo se podle diokleciánské éry. Až roku 497 mnich Dionysius Exiguus zpětně 

zkoumal, kdy se narodil Ježíš Kristus, od jehož narození dnes počítáme letopočet. 
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Éra, kdy se začalo počítat od narození Krista, začala v roce 525. Dnes se odhaduje, 

že se Ježíš Kristus ve skutečnosti narodil pravděpodobně roku 4 př. n. l. Éra se 

načívala se jako A. D. neboli anno Domini, tedy léta Páně.  
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3. Gregoriánský kalendář 

3.1. Křesťanský juliánský kalendář 

 V pozvolna upadající Římské říši bylo zapotřebí silného vůdce, který by tak 

velikou říši spojil něčím víc než jen pomocí armády, kterou již z velké části tvořili i 

jiné národy než jen Římané. Tímto vůdcem, který nastolil znovu vzkvétání Římské 

říše, byl Konstantin, zvaný Veliký. A jako takové „lepidlo“ chtěl využít víru, 

uvažoval o kultu Slunce a o křesťanství, které bylo v té době hodně rozšířené. 

Údajně nalezl Boha před jednou z bitev, které svedl, a roku 313 zlegalizoval 

milánským ediktem všechna náboženství, včetně křesťanství, jehož zastánci byli po 

staletí pronásledováni. I když byla všechna náboženství tolerována, Konstantin chtěl, 

aby se všichni obyvatelé jeho říše sjednotili pod jediným náboženstvím, což by je 

sepjalo ještě těsněji než pouhá státní příslušnost. Proto se na smrtelném loži nechal 

pokřtít, aby podpořil křesťanství jako nejvýznamnější náboženství říše.  

 Konstantin byl velmi uvědomělý muž, viděl, že jednotlivé frakce církve se 

hádají v podstatě o všem, ať už se jednalo o schválená evangelia, data svátků, 

lidskost či božskost Ježíše Krista nebo datum Velikonoc. Proto roku 325 svolal první 

nicejský (nikajský) koncil, kam byly pozvány církevní autority ze všech koutů říše. 

Za vedení Konstantina bylo rozhodnuto o mnoha problémech a byla sestavena Bible, 

jak ji známe. A také bylo stanoveno datum Velikonoc. Na rozdíl od Vánoc či jiných 

svátků svatých, však pro ně nebylo stanovené pevné datum.  

 Jelikož Ježíš Kristus byl Žid a apoštolové, kteří napsali evangelia, i jiní 

případní svědci té doby, používali židovského kalendáře, vědělo se, že k jeho 

ukřižování a znovuvzkříšení došlo v neděli po prvním úplňku jara. A Konstantin se 

rozhodl zachovat raději než přibližné datum, tohoto vzájemného postavení a pohybu 

Slunce a Měsíce, byť k tomu asi nebyl žádný význačný důvod.  

 Z dnešního hlediska jsou sice Velikonoce zvláštní tím, že nejsou přesně 

vázané ke kalendáři, ale jejich datum se musí vypočítávat. Nebýt však tohoto 

rozhodnutí, pravděpodobně by věda neměla jeden z církevních impulzů rozvoje. 

S definitivním úpadkem Říma upadala i vzdělanost a sv. Augustin dokonce osočoval 
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vědění, že je zbytečné, že vše řídí Bůh, a astronomie či jakékoliv jiné vědy jsou 

v podstatě kacířstvím.  

Posouvání Velikonoc však uchovávalo tenkou nitku, která udržovala vědu při 

životě. V Alexandrii sice astronomové ještě za Konstantina a po něm vypočítali data 

Velikonoc na dalších asi pět stovek let, ale jelikož používali Metonova cyklu 

devatenácti let s 235 měsíci, což z dlouhodobého hlediska zase není úplně přesné, a 

také, že po pěti stech letech už by nevěděli, kdy slavit Velikonoce, střípek učenosti 

v podobě výpočtů a astronomických pozorování se zachoval. Když ale pomineme 

krátký vzestup vzdělanosti za ostrogótského krále Theodoricha, pak učenost 

v Evropě skoro neexistovala. V jeho době žil i již zmíněný Dionysius Exiguus, který 

navrhl počítání od narození Krista a také číslování dní v měsíci. 

Evropa se zmítala v nájezdech všemožných barbarů, včetně Hunů, kterým 

musela čelit dosud existující východní byzanstká část Římské říše. Všude panoval 

hlad, nemoci, každý bojoval s každým. To, nač mysleli obyčejní lidé a týkalo se 

času, bylo, že pracují od rána do večera, že se mění roční období a že oni sami 

s časem stárnou.  

Jediní, kdo se směli zabývat časem, byli mniši, aby mohli co nejlépe 

dodržovat časy modliteb a práce. Ale i mnoho mnichů bylo negramotných a 

nevzdělaných. První císař nové Svaté říše římské Karel Veliký, si stejně jako předtím 

Theodorich uvědomil úpadek vzdělanosti a přikázal, aby každý, kdo může, učil, a 

aby byly zřízeny při klášterech školy. Také propagoval počítání let od narození 

Krista i číslování dní v měsíci namísto zastaralého počítání římských kalend, id a 

non. I na jeho hrobě je vytesáno, že zemřel 28. ledna léta Páně 814. 

Když už obyčejní lidé ve středověku nějak sledovali postup dní, nebylo to tak 

jako dnes a jak navrhoval Karel Veliký, ani pomocí kalend, které používali spíše 

učenci, nýbrž pomocí svatých, jejichž svátek se slavil, většinou na jejich údajné 

výročí umučení. Z té doby pochází i mnoho našich pranostik jako například: „Svatá 

Anna, chladna z rána.“ Využívalo se toho přibližně od jedenáctého století, a mniši se 

učili celé verše nazpaměť, aby věděli, jak jdou všechny svátky za sebou, a těmto 

kalendářům se říkalo cisiojany, je to odvozené od slova circumcisio Domini 

(obřezání Páně) a januarius (leden). 
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Kvůli tomuto úpadku vzdělanosti bylo nemožné, aby někdo určil, že se jarní 

rovnodennost v juliánském kalendáři posouvá, přibližně o jeden den za 128 let.  

 

Obrázek 3.1: Středověká představa vesmíru odvozená od Ptolemaiova Almagestu, 

kde kolem Země je deset sfér, které otáčejí nebeskými tělesy (Měsíc, Merkur, Venuše, 

Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, stálice = hvězdy, devátá sféra byla sférou prvotního 

hybatele, která pohybovala všemi ostatními předcházejícími sférami, a desátou 

sférou bylo sídlo boha, nebe) [34] 

Astronomie, matematika a věda všeobecně však nebyly uhašeny úplně, jen se 

přesunuly spíše na východ, do Byzance, Indie a do arabského světa. Odtud se poté, 

kdy už se Evropa stala poměrně stabilním kontinentem, kde králové vládli jako 

feudálové z boží vůle, tedy pod ochranou a s podporou křesťanské církve, věda opět 

dostala do Evropy, převážně přes Sicílii, která byla součástí Byzantské říše a také 

přes Španělsko, jehož část obývali Maurové a Arabové. A tehdy mohli lidé zase začít 
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řešit, že na jejich kalendáři stále ještě něco úplně nesedí, že Velikonoce, které mohly 

připadnout na rozmezí mezi 22. březen až 25. duben, se stále víc a víc posouvají do 

doby, kdy už je potřeba pracovat na polích.  

Sice se proti „bezvěrcům“ vedly svaté války a křížové výpravy, mnoho 

učených Evropanů si však uvědomilo, jak hloupými barbary jsme se proti nim stali. 

Proti vzdělanosti, která vykvetla v Bagdádu především v knihovnickém a muzejním 

komplexu Domu moudrosti za vlády Abbásovců, proti poznatkům Al-Bírúního, Al-

Chvarizmího či Omara Chajjáma (též Ibrahim al-Chajjámí), čím se mohla Evropa 

pochlubit? Proto začali mnozí evropští vzdělanci překládat do latiny díla jak 

arabských učenců, tak i starověkých myslitelů, která se dochovala právě převážně v 

arabských či perských opisech. 

A tím nastoupil i čas, kdy sami křesťané se mohli začít něčím zabývat a 

zkoumat, včetně přesnosti jejich vlastního kalendáře. 

 

3.2. Gregoriánská reforma 

Ve čtrnáctém a hlavně patnáctém století se již ožehavá otázka kalendáře 

stávala poměrně důležitá. Hodně se obchodovalo se zeměmi na východě, ale brzy 

měl začít i obchod s nově objeveným kontinentem Amerikou, mnohé změny 

v Evropě přivodila právě rostoucí role obchodníků, bankéřů a celkově měšťanstva. 

Bylo potřeba zapisovat, kdy je potřeba platit daně, splácet dluhy, vyplácet mzdy a 

podobně. Rostla tím i potřeba se vzdělávat, a námořní kapitáni si oblíbili původně 

indický poziční zápis čísel, jak jej přetvořili Arabové a jak jej užíváme dodnes. 

Kapitáni si tak psali například mzdy pro námořníky, a brzy se zjistilo, že s takto 

zapisovanými čísly se počítá snáze než s římskými číslicemi.   

Vzdálenosti se zase začaly poměrně zkracovat, takže vzhledem k tomu, že 

každé město či země slavily Nový rok v jiný den – 25. 12., 1. 1., 1. 3., na 

Velikonoční neděli či 1. 9., bylo možné, aby člověk, který právě přijel z Florencie 

z roku 1421 do Benátek, kde byl teprve rok 1420 a podobně.  Muselo se tedy vést 

oddělené účetnictví pro různé státy či města.  
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Jedním z prvních známějších popudů na změnu kalendáře pocházel od 

Rogera Bacona. Osobně se znal s avignonským papežem Klementem V. a napsal mu 

v roce 1267 o velmi ožehavém problému pro všechny křesťany. Totiž že jejich 

největší svátek, zmrtvýchvstání Ježíše Krista, slaví ve špatné dny, protože se jarní 

rovnodennost posouvala. Tou dobou o devět dní, ale upozorňoval, že chyba do roku 

1361 naroste o další den. Navrhoval vypustit každých 125 let z kalendáře jeden den, 

zároveň ale přiznával, že ani to nemusí být dobře, protože si byl vědom, že přesně 

délku tropického roku tehdy nikdo neznal dostatečně přesně. Bohužel jeho žádost 

upadla v zapomnění, neboť papež Klement V. si jeho pojednání pravděpodobně ani 

nestihl přečíst, protože brzy na to umřel, a sám Bacon byl za své hříšné myšlenky, 

jako že by se Bůh mohl mýlit, donucen stáhnout se do ústraní.  

S dalším pokusem o opravu přišel opět jeden z avignonských papežů, 

Kliment VI. roku 1344. Sezval odborníky na kalendář a chtěl, aby navrhli opravu. Ti 

se snažili využít poznatků, které se od doby Bacona začaly pozvolna objevovat. 

Vypočítali, že chyba lunárního kalendáře neboli devatenáctiletého měsíčního cyklu, 

kde 235 synodických měsíců odpovídalo 19 solárním rokům, od juliánského roku je 

přibližně chyba jednoho dne za 308,5 roku, tedy navrhovali jednou za 310 let 

vypustit v lunárním kalendáři jeden den.  

Bohužel ani tato reforma se nepodařila. Nebylo to jen proto, že moc církve 

byla už dlouho oslabená jejím schizmatem, kdy mnohdy existovali dva a někdy 

dokonce i tři papeži zároveň, ale hlavně proto, že v roce 1347 dorazila do sicilské 

Messiny obrovská pohroma,  černá smrt. Mor se šířil celou Evropou, zdraví lidé 

někdy i přes noc umírali, měli po tělech černé puchýře, a nikoho nezajímalo nic 

jiného než strach z nemoci. Mnozí si i mysleli, že přišel konec světa a proto už nemá 

smysl počítat čas v kalendáři. Morová rána vyhubila třetinu obyvatel Evropy, ale 

konec světa to naštěstí nebyl.  

Když se Evropa a církev znovu vzpamatovala, opět se začala objevovat 

otázka reformy. Jelikož ale ne pouze reformy kalendáře, ale celkově církve, mnoho 

církevních hodnostářů odmítalo jakékoliv změny, včetně kalendáře, chtěli se držet 

svých tradic a nenechat si nic vynucovat buřičskými kacíři, za které pokládali mnohé 

učence. Bylo to období, kdy se některé země odtrhly od římského „patentu“ na víru, 

a vznikaly „heretické“ odnože křesťanství. Období například mistra Jana Husa. Na 

kostnickém koncilu, který začal roku 1414, se kancléř pařížské univerzity kardinál 
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Piere d’Ailly pokusil znovu nadnést problém Velikonoc, kdy svátky mohly nastat až 

25. dubna juliánského kalendáře, což kdybychom dnes zpětně do té doby dopočítali, 

zjistili bychom, že z našeho pohledu na kalendář by šlo o 4. května. Což bylo prostě 

pozdě, tou dobou už lidé potřebovali pracovat na polích. Kardinál d’Ailly měl 

bohužel se svými námitkami smůlu, neboť pro církev byla ožehavější otázka štěpení 

církve a šíření reforem. 

I na dalším koncilu roku 1436 v Basileji se jeden z kardinálů pokoušel 

nastartovat pokus o úpravu kalendáře, tentokrát šlo o německého kardinála Mikuláše 

Kusánského, kterého mnozí považují za jednoho z největších myslitelů 15. století.  

Po dalších padesáti letech se otázka kalendáře znovu objevila za vlády papeže 

Sixta IV. Sixtus požádal o radu německého astronoma Regiomontana, avšak stejně 

jako v případě Rogera Bacona a papeže Klementa V. i tady zasáhla smrt, ovšem 

tentokrát zemřel Regiomontanus.  

Nastoupilo šestnácté století a chyba byla již deset dní. Křesťané si mnohdy 

přestali myslet, že boží kalendář, jak jej stanovil vlastně pohan Caesar, je neomylný. 

Začali se stydět, že mají tak nedokonalý kalendář, zatímco Evropa ve všech ohledech 

vzkvétala, zvláště Španělsko, které získávalo bohaté kolonie za mořem. Kalendář se 

opět řešil na lateránském koncilu 1512, v roce 1514 papež Lev X. vyzval univerzity i 

vládce, aby zaslali své návrhy na změnu kalendáře. Tehdy se snažil na jeho žádost 

vypracovat opravdu holandský astronom a lékař biskup Paul z Middelburgu, ale 

nedostatek zájmu ze strany vladařů snahu o reformu zmařil.  

Posledním z těchto církevních koncilů, kde se ještě hovořilo o potřebě opravit 

kalendář, byl tridentský roku 1545. 

Poté již konečně došlo ke změně. 

Roku 1572 nastoupil na papežský stolec Řehoř XIII. Za jeho doby došlo 

k mnoha dobrým, ale i hrozným věcem, z pohledu dnešní doby. Mezi nejlepší, o co 

se Řehoř zasloužil, byla obnova Říma, výstavba mnoha krásných budov a celkově 

rozkvět kdysi slavného a mocného města. To ale značně vysálo církevní pokladnu. 

Založil školy, které se zvaly kolegia. Bohužel tehdy boj s nevěřícími a protestanty 

vrcholil a za jeho vlády získávala inkvizice na síle. Hned v první rok jeho zvolení 

došlo k masakru hugenotů, známému jako Bartolomějská noc, a papeže tato zpráva 
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velmi potěšila, nechal razit i pamětní minci. Údajně, když se dozvěděl, o jak hrozný 

masakr se jednalo, se ale rozplakal.  

Známým se však stal především právě díky reformě kalendáře, protože po 

reformě se nově vypočítanému kalendáři na jeho počest začalo říkat gregoriánský, 

počeštěle řehořský. 

Mikoláš Koperník přišel v šestnáctém století na mnohé věci týkající se 

fungování vesmíru, včetně jeho heliocentrické teorie, kterou je nyní známý. Málokdo 

ale ví, že to byl spíše tichý vědec, který své teorie, měření a výpočty prováděl v klidu 

v ústraní a až na konci života se na naléhání svého okolí rozhodl vše zveřejnit. Jeho 

teorii, že Země obíhá okolo Slunce, ponechali církevní hodnostáři raději stranou, sám 

Koperník si tím nebyl jist, jen tvrdil, že to mnohem lépe odpovídá a vysvětluje jeho 

pozorování. A jeho pozorování byla velmi přesná a ceněná, i když jeho teorie již 

tolik ne. Určil délku roku na 365 dní 5 hodin 49 minut a 29 sekund, od skutečnosti 

vzdálené jen 43 sekundami navíc oproti skutečné hodnotě.  

Takto přesná měření konečně umožnila začít s reformou. Bylo potřeba vyřešit 

dvě nepřesnosti, které ovlivňovaly posouvání Velikonoc. První z nich byla délka 

solárního roku a tím způsobené posouvání jarní rovnodennosti oproti kalendáři 

ustanoveným Caesarem. Druhá chyba byla v lunárním kalendáři, ta nebyla tak velká 

jako v solárním, ale přesto byla potřeba ji opravit.  

Otázkou bylo, zda vypustit všechny dny, které se za staletí nahromadily 

navíc, najednou, nebo jen třeba desetkrát za sebou vynechat přestupný den 

v přestupných letech. Nebo zda posunout rovnodennost z 21. března, na kdy ji 

stanovili na nicejském koncilu. Tehdy ostatně také posunuli datum jarní 

rovnodennosti od doby, kdy byl juliánský kalendář zaveden, za Caesara byla jarní 

rovnodennost 25. března. 

S konečným řešením přišel lékař a astronom Luigi Giglio, v polatinštělé 

podobě Aloysius Lilius. Určil, že chyba jednoho dne solárního kalendáře naroste za 

přibližně 134 let, tedy na tři dny za 402 let. A vymyslel relativně jednoduše 

zapamatovatelné pravidlo obdobné tomu, jak se každý čtvrtý rok vkládal přestupný 

den. Totiž, že každý rok, který je dělitelný stem beze zbytku, bude nepřestupný, až 

na ty roky, které jsou dělitelné čtyřmi sty beze zbytku, ty přestupné zůstanou. Tedy 

hned první nejbližší stem dělitelný rok po Liliově návrhu podaném roku 1575, tedy 
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rok 1600 měl být přestupný, ale na další tři století měla připadnout výjimka, že 1700, 

1800 a 1900 budou nepřestupné, byť jsou dělitelné čtyřmi beze zbytku. Naopak rok 

2000, po kterém jsme vstupovali do tohoto tisíciletí, byl dělitelný 400 beze zbytku, 

tedy byl přestupný, rok 2100 přestupný nebude.  

Z této opravy vyplynula chyba kalendáře o jeden den až asi za 3323 let, až v 

roce 4909 budeme muset opět kalendář nějak upravit, pokud se ještě stále bude 

používat současné datování. Chyba délky roku, jak jej navrhl Aloysius Lilius, je 26 

sekund za rok, které kalendáři schází. V té době chyba činila téměř deset dní od doby 

nicejského koncilu.  

I pro opravu měsíčního kalendáře navrhl snadné řešení. Chybu kalendáře 

vypočítal na jeden den za 312,7 roku. Vynechat ovšem den každých tři sta let by 

však už po osmi takových vynecháních zase naopak nasbíralo naopak potřebu přidat 

jeden den navíc. Proto byla navržena nepatrně složitější úprava. Dále se využívá 

devatenáctiletého cyklu užívaného již ve starověku, během 2 500 let se při každém 

třístém roku se z lunárního kalendáře vypustí jeden den, tedy sedmkrát za sebou po 

tři sta letech a poté až po čtyři sta letech. Tím se za 2 500 let vypustí z lunárního 

kalendáře 8 dní. V době, kdy to Lilius počítal, byla chyba v lunárním kalendáři 4 

dny.  

Aloysius Lilius se bohužel již své reformy nedožil, protože v roce 1576 

zemřel. Jeho návrhy tedy papeži a jeho radě, kterou ustanovil pro prozkoumání 

opravy kalendáře, předložil jeho bratr Antonio Lilius. Rada je prozkoumala a 

schválila, připsali klauzuli o jednotném slavení Nového roku 1. ledna, a roku 1577 

rozeslala panovníkům křesťanských zemí, kteří se měli vyjádřit, případně poslat své 

protinávrhy.  

I když někteří vladaři poslali své vlastní návrhy od astronomů svého dvora, 

žádný nebyl zároveň tak jednoduchý a přesný jako Liliův, dne 24. února 1582 tedy 

už osmdesátiletý papež Řehoř XIII. podepsal bulu zvanou podle svých prvních slov 

Inter gravissimas. Tato bula měla tedy tři hlavní cíle – opravit délku solárního i 

lunárního roku tím, že se budou vynechávat dle Liliových pravidel přestupné dny, 

sjednotit den, kdy začíná nový rok, a také vykompenzovat již za staletí 

nahromaděnou chybu, čítající deset dní v solárním a čtyři dny v lunárním kalendáři. 
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Obrázek 3.2: Bula papeže Řehoře XIII., lze vidět první dvě slova textu, po nichž byla 

bula pojmenována Inter gravissimas [35] 
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3.3. Přechod na gregoriánský kalendář v různých zemích 

Pravděpodobně největším problémem, který měl za následek neochotu lidí 

přijmout nový kalendář, bylo právě vynechání deseti dnů. Na těch deset dní, které se 

podle reformy měly vynechat, spadaly různé splátky dluhů, jak spočítat narůstající 

úrok, kolik požadovat za pronájem za měsíc, který je najednou mnohem kratší, dát 

stejnou nebo nižší mzdu za méně vykonané práce za měsíc, jak oslavit narozeniny, 

které měl člověk někdy v intervalu těchto deseti dní… 

Opravdu spousta otázek. Proto se mnohé země nezařídily dle nařízení, že se 

má vynechat deset dní v říjnu roku 1582, že po 4. říjnu 1582 má přijít hned 15. říjen 

1582, protože v říjnu se neslavilo mnoho významných křesťanských svátků. Mnozí si 

stěžovali, že upozornění na reformu přišlo pozdě, vše již bylo naplánováno, 

kalendáře natištěné a podobně. Proto v bulou stanoveném období přistoupili k 

reformě pouze v Itálii, Portugalsku, Španělsku a Polsku. 

Hned po nich následovala Francie, která vynechala dny mezi 9. a 20. 

prosincem. To v Holandsku a Lucembursku ten rok přišli o vánoční svátky, protože 

přeskočili dny mezi 21. prosincem a 1. lednem.  

V Čechách mělo dojít k posunu jen s nepatrným zpožděním – o půlnoci se 

měl změnit datum ze 14. listopadu na 25. listopad. Vypuštění deseti dnů bylo 

posunuto kvůli odmítnutí zemského sněmu na další rok, kdy císař Rudolf II. nařídil 

zavedení řehořského kalendáře bez ohledu na protestanty v zemi a zemský sněm. K 

posunu tak došlo z pondělí 6. ledna 1584 na úterý 17. ledna 1584. Na Moravě však 

stále ještě protestovali a tak v tom roce slavili Velikonoce o 4 týdny později než v 

Čechách, druhé císařské nařízení z července však již uposlechli a vypustili dny mezi 

3. a 14. říjnem 1584. Protestanté se však stále drželi původního kalendáře a ještě 

v letech 1787-1798 Kramerius vydával tzv. toleranční kalendáře, v nichž bylo 

juliánské i řehořské datování.  

V roce 1583 provedli posun v Bavorsku, i když celkově v Německu jste 

mohli jet z jednoho města do druhého a v některém reformu respektovali, v druhém 

nikoliv. V roce 1584 v Rakousku a Švýcarsku, pět let po vydání buly, tedy v roce 

1587 přijali změnu i Maďaři. Poté nastala kratší odmlka, kdy až v roce 1610 

vynechali deset dní Prusové.  
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A téměř století se jinde kalendář opět nepohnul. Kvůli vydání buly vznikal 

úplně stejný zmatek, jaký byl předtím, muselo se vést podvojné účetnictví, protože 

například Anglie, která tehdy vzkvétala a její moc rostla, měla stále zastaralý 

kalendář. 

Roku 1700 přijaly kalendář více protestantské země jako Německo, Dánsko a 

Norsko. 

Anglie měla své vlastní náboženství a snažila se vymanit z vlivu 

římskokatolické církve, která stále podporovala katolické Španělsko v útocích na 

Anglii. Ale přesto se protestantská královna Alžběta nestavěla proti reformě, 

dokonce nechala svého dvorního astronoma, Johna Deeho, aby přezkoumal 

navrhovanou reformu, a zjistil, zda je správná a měla by se zavést. Bohužel tento 

krok pro Anglii ještě o více než jeden a půl století odložil názor arcibiskupa z 

Cantenburry, který byl proti a snažil se to natahovat, až nakonec myšlenka přijetí 

papežské reformy upadla v zapomnění.  

Znovu se objevila až v polovině osmnáctého století, kdy anglický parlament 

přijal zákon, že se kalendář posune o 11 dní. O jedenáct, protože jelikož nepřijali 

reformu dříve, tak vznikla chyba dalšího dne, kdy řehořský kalendář vynechal 

přestupný rok 1700, ale Anglie jej měla přestupný. Roku 1752 bylo tak mezi 2. a 14. 

zářím vypuštěno 11 dní. Lidé v Anglii před parlamentem protestovali s hesly jako: 

„Vraťte nám našich jedenáct dnů.“ Lidé měli pocit, jako by je opravdu parlament 

okradl. Mnozí již před změnou kalendáře v Anglii datovali své dopisy podle obou 

kalendářů, juliánské datum označovali O. S. jako old style a gregoriánské datum jako 

N. S., tedy new style.  

Snad ale ještě větší zmatky způsobila změna kalendáře ve Švédsku. Švédi se 

úplně vymanili, oni totiž ani nepřijali reformu, ale ani ji úplně neignorovali. 

Neposunuli kalendář o deset dní, ale přitom v roce 1700 nepřidali přestupný den, 

jako to udělaly země, které se stále držely juliánského kalendáře. Tím vznikl 

problém, že se lišili o den od zemí se starým kalendářem a o deset dní od zemí 

s novým kalendářem. Roku 1712 se vrátili k juliánskému kalendáři tím, že k únoru 

přidali dva dny navíc – tedy nejen 29. únor, ale také 30. únor. A v roce 1753 přešli 

společně s Finskem ze 17. února na 1. březen a tím se sladili s gregoriánským 

kalendářem.  
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Pravoslavné země však změně odolávaly až do dvacátého století. I když 

původně to vypadalo, že by ke změně mohlo dojít současně s vyhlášením reformy, 

protože i řecký patriarcha byl požádán o svůj názor, a chtěl prosadit změnu v 

pravoslavných zemích, ty se však tou dobou musely zabývat problémem Turků, které 

postupně dobývaly kontinent, a když na ně a jejich názor papež Řehoř nepočkal, jen 

je to utvrdilo v přesvědčení, že Řím nebudou poslouchat, protože dle jejich názoru na 

ně nebral ohledy, přitom kdyby papež Řehoř čekal déle, nemuselo k reformě vůbec 

dojít v případě, že by stejně jako někteří jeho předchůdci zemřel dříve, než by byl 

schopen změnu uskutečnit.  

 V roce 1916 během první světové války přijali změnu v Bulharsku. Z 31. 

ledna na 14. února přešli v roce 1918 v tehdy již sovětském Rusku, 1919 se přidali i 

Srbové a Rumuni, jako poslední v Evropě pak Řekové až v roce 1924 z 9. března na 

23. března. Změnu však nepřijímali ochotně. Roku 1923 ještě pravoslavné země 

uspořádaly sněm v Konstantinopoli, kde se snažili navrhnout vlastní ještě přesnější 

kalendář, novojuliánský, aby nebyl pojmenován po papeži, kterého jako pravoslavní 

neuznávali. Novojuliánský kalendář navrhl Milutin Milankovič, délku roku vypočítal 

jako 365,242222 dne a navrhl počítání kalendáře, kde by chyba jednoho dne se 

nasčítala až za 43 500 let, ten se však nikdy užívat nezačal. Oficiálně se užívá 

gregoriánského pro usnadnění obchodu a komunikace se zbytkem světa, pouze 

svátky slaví pořád podle starého počítání navrženého za Caesara, mnohdy tak slaví 

Velikonoce úplně v jinou dobu, než slavíme u nás. 

I mimoevropské země se však začaly řídit papežskou reformou, kterou 

vyhlásila bula Inter gravissimas. Krátce po sněmu v Konstantinopoli bylo posunutí 

provedeno v Turecku (1925) a také v Egyptě (1928). 

Roku 1873 se začal používat v Japonsku japonský kalendář, který vychází z 

gregoriánského, jen s úpravami, že se kalendář dělí na éry pojmenované podle 

posmrtných jmen právě panujících císařů, a také, že jarní rovnodennost kolísá od 19. 

do 21. března.  

Obdobně i Thajsko používá gregoriánského kalendáře s malou úpravou – 

nemají náš letopočet, ale svůj do počátku éry Buddhasakarat, takže mají vždy 

letopočet vždy o 543 let větší.  
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Roku 1912 začala gregoriánského kalendáře využívat i Čína, byť úplně se 

začal využívat až po revoluci a nástupu vlády Mao Ce-tunga roku 1949. 

 

3.4. Velikonoce 

3.4.1. Počátky Velikonoc 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, protože se slaví 

velikonoční tajemství, páteční úmrtí a nedělní zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zároveň 

v den ukřižování měl být údajně také počat, podle apokryfů toto mělo být 25. března 

a zmrtvýchvstání 27. března. Evangelia však takto přesná nejsou a uvádí právě jen 

dny v týdnu – pátek a neděli. Pátek měl připadnout na den před nebo přímo na 

židovský svátek Pesach, tento svátek oslavoval osvobození z otroctví a zároveň 

probouzení přírody, a na který se v chrámech přinášely oběti, také proto byl Ježíš 

oslavován jako obětní beránek, který svou smrtí smyl hříchy z nás všech.  

Zpočátku tedy křesťané slavili Velikonoce v ten den, na nějž připadal Pesach, 

ale v druhém století pravděpodobně z důvodu se rozlišit, začali někteří křesťané 

slavit Velikonoce v neděli následující po Pesachu, 14. nisanu. Poté se Velikonoce 

slavily týden po Pesachu. Postupem času se však začal prosazovat jiný způsob 

výpočtu Velikonoc a kvartadecimáni (ti, kteří slavili 14. nisanu) i protopaschisté (ti, 

kteří slavili týden po Pesachu) byli nuceni ustupovat pod hrozbami exkomunikace. 

Nové počítání zahrnovalo půst až do první neděle po cyklicky určeném prvním 

úplňku po jarní rovnodennosti, jak je zadefinoval ve třetím století alexandrijský 

matematik a teolog Anatolius. Tento století trvající zmatek a spor se vyřešil v Arles 

na koncilu roku 314 a na nicejském koncilu, kde císař Konstantin rozhodl, že 

nejdůležitější křesťanský svátek nebude vázán na jinověrce, a také to, že Velikonoce 

tak vždy nastanou až po jarní rovnodennosti, až po vítězství světla nad tmou.  

Přesto název Velikonoc v mnoha jazycích vychází ze slova pesach jako ve 

francouzštině Pâques, v ruštině Pascha. V germánských zemích je název Velikonoc 

naopak odvozen od bohyně jara a svítání Eostre, anglicky jsou Velikonoce Easter, 

německy Östern. To ukazuje, že pohanské země přijaly křesťanské svátky snáze díky 

tomu, že v ten čas slavily jarní rovnodennost (Velikonoce) a zimní slunovrat 

(Vánoce). 
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Obrázek 3.3: Výpočty Bedy Ctihodného [36] 

Datum Velikonoc tak počítal 

alexandrijský patriarcha a všem 

ostatním jej rozesílal římský papež. 

Od pátého století díky úpadku už 

většina učenců spoléhala spíše na 

tabulky, které vypočetli 

astronomové před nimi, než aby 

sami počítali či snad zdokonalovali 

přesnost kalendáře a výpočet 

velikonočních svátků. Mezi 

nejvýznačnější komputisty, kteří se 

věnovali kalendáři a výpočtu 

Velikonoc patří kromě již 

zmíněného Anatolia také původem 

z dnešního Rumunska pocházející 

kněz Dionysius Exiguus a 

anglický mnich Beda Ctihodný.  

Kromě různých sekt, které slavili Velikonoce v době Pesachu nebo závisle na 

nich, se některé odnože církve rozhodly zakotvit Velikonoce k nějakému pevnému 

dni v solárním kalendáři, například Montanisté slavili 6. dubna či nejbližší 

následující neděli. V Kappadokii v Malé Asii slavili ve dny uvedené v apokryfech, 

tedy 25. 3. den umučení, 26. 3. den hrobu a 27. 3. den zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  

Snaha přiřknout Velikonocům pevné datum se začala ve velkém projevovat 

opět ve dvacátém století, kdy na různých církevních shromážděních, jaké bylo roku 

1975 v Nairobi, projednávali ochotu přijmout takovouto změnu. Mezinárodní 

astronomická unie zpětně vypočítávala datum, kdy mělo dojít ke zmrtvýchvstání. 

Mezi nejčastější data patří 9. dubna roku 30, 5. dubna 33 a 25. dubna 34. Změnu však 

nechtěly přijmout všechny odnože církve a tak k žádné úpravě nedošlo.  
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3.4.2. Pravidla pro pohyblivost Velikonoc  

Velikonoční neděle může připadnout na interval mezi 22. březnem a 25. 

dubnem, což je 35 různých dní.  

Mělo by se vždy jednat o neděli po prvním jarním úplňku. Pokud tedy úplněk 

nastane 20. března, byť astronomicky se může již jednat o jarní rovnodennost, není 

ještě považován za jarní a za první jarní úplněk je považován až ten následující po 

21. březnu, na kdy církev napevno stanovila svůj den jarní rovnodennosti.  

Prvním dnem, kdy tak mohou nastat Velikonoce, je 22. březen, tedy když 21. 

března, na jarní rovnodennost nastane zároveň i úplněk a jedná se o sobotu, tedy den 

poté, 22., je neděle.  

Pokud rovnodenností je neděle a zároveň nastane i úplněk, velikonoční nedělí 

je hned následující neděle.  

Pravidla se zabývají i posledním možným dnem Velikonoc. Pokud úplněk 

nastane 20. března, další může astronomicky připadnout na 18. či 19. dubna, 

synodický měsíc má přibližně 29,53 dne, proto k 20.3. musíme přičíst buď 29 nebo 

30 dní. V případě ale, že úplněk nastane až 19. dubna, a tímto dnem by byla neděle, 

tak by ale velikonoční neděle nastala až 26. dubna, což je ale příliš pozdě, tou dobou 

již bylo potřeba začít pracovat na polích, proto se den úplňku posunuje o jeden den 

zpět, tedy na 18. dubna, a to je v tom případě sobota a Velikonoce nastanou 19. 

dubna.  

Nejen, že si církev nepřála, aby Velikonoce připadly až na 26. dubna, ale 

zavedli také pravidlo, aby Velikonoce nenastaly v nejzazším termínu, 25. dubna, 

dvakrát během devatenáctiletého měsíčního cyklu. Proto dochází k posunu druhé z 

těchto velikonočních neděl o týden dříve. Toto nastalo například během cyklu v 

letech 1937 – 1956, a to v letech 1943 a 1954. V roce 1943 byly Velikonoce slaveny 

normálně 25. dubna, ale 1954  byly o týden přesunuty na 18. dubna. 

 

3.4.3. Výpočet Velikonoc po gregoriánské korekci 

Ani od roku 1582 není určování Velikonoc dokonalé, také se jedná v podstatě 

o tabulkovou metodu, jen je tabulka zpřesněná.  
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První z věcí, které potřebujeme pro určení Velikonoc v gregoriánském 

kalendáři, je zlaté číslo . Zlaté číslo označuje pozici roku v devatenáctiletém 

měsíčním cyklu. Za počátek tohoto devatenáctiletého cyklu je považován rok  

532 n. l., protože tento rok použil mnich Dionysius Exiguus ve svých tabulkách, pro 

jednoduchost však lze využít toho, že v roce 1 př. n. l. nastala stejná situace jako 

v roce 532, totiž že lednová lunace započala 24. prosince předcházejícího roku. Proto 

k právě probíhajícího roku stačí přičíst 1, za jeden rok před naším letopočtem. Tento 

rok navýšený o jedničku dělíme 19 a zbytek po dělení je také pořadím roku v právě 

probíhajícím měsíčním cyklu, pokud je zbytek 0, pak se jedná o devatenáctý rok 

cyklu. Pro zjednodušení lze tedy jedničku k roku přičíst až po vydělení devatenácti, 

R je rok, pro nějž chceme datum Velikonoc spočítat: 

 .       (3.1) 

Ze zlatého čísla se vypočítává další pomůcka, kterou je juliánská epakta . 

Jelikož ani metonův cyklus není přesný, muselo dojít k opravě stáří měsíce 

posunutím o tři dny – tedy na 21. prosince, a lednové novoluní nastalo 20. ledna 

juliánského kalendáře, protože jsme zahrnuli pouze měsíční opravu a sluneční 

nikoliv. Na začátku prvního roku cyklu je tak hodnota epakty, tedy počtu dní od 

novoluní 11 dní. Každý rok vždy tato hodnota nabývá o dalších 11 dní (solární rok 

365 dní a lunární 354). A protože synodický měsíc trvá 29,53 dne, může doba od 

novu k novu trvat až třicet dní, proto po vydělení modulo 30, získáme aktuální počet 

dní od novoluní v daném roce v juliánském kalendáři.  

         (3.2) 

Juliánská epakta byla zavedena pro snazší výpočet gregoriánské epakty. Pro 

její výpočet potřebujeme ještě sluneční a měsíční opravy, které byly provedené od 

gregoriánské reformy. Pro usnadnění zavedeme století  jako dolní celá část 

letopočtu po vydělení stem s přičtením jedničky, protože například pro rok 2019 

platí, že nepatří do 20., ale do 21. století: 

 .     (3.3) 

Ze století můžeme spočítat sluneční opravu , jedná se o počet dní, které 

byly v kalendáři v přestupných letech vypuštěny, a jelikož dojde k vypuštění tří dnů 

za 400 let, dělíme 4 a zajímá nás dolní celá část, a vzhledem k tomu, že gregoriánská 
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reforma proběhla v šestnáctém století, a i když bychom měli odečíst 15, šestnácté 

století patřilo ještě k předchozímu cyklu čtyř set let, kde každý čtyřstý rok se ale 

přestupný den nevypouští, tudíž odečteme od současného století 16: 

 .    (3.4) 

Obdobným způsobem vypočteme i měsíční opravu , ta vypouští 8 dní za 

2500 let, a odečteme patnáct století, protože k němu byla provedena papežova 

oprava. 

       (3.5) 

Přímo gregoriánská epakta  je závislá na juliánské epaktě, která již 

zahrnula měsíční opravu do doby reformy, posunu deseti dní, kterou reforma 

v solárním kalendáři nařídila, a na rozdílu sluneční a měsíční epakty, protože ty vůči 

sobě tvoří další posun v cyklech. To celé může vycházet záporné, a proto se musí 

připočíst 30, jako počet dní, na něž může epakta připadnout, nebo se gregoriánská 

epakta může dělit 30, kde nás zajímá zbytek po dělení, a když bychom například -6 

dělili 30, přejdeme díky tomu do kladných čísel, konkrétně 24.  

        (3.6) 

Toto je počet dní od novoluní prvního dne roku gregoriánského kalendáře. 

Pro výpočet Velikonoc je však potřeba zjistit nikoliv nov, nýbrž úplněk. A zjišťování 

data cyklického úplňku se nám bohužel větví na více případů kvůli tomu, že nás 

zajímá úplněk po pevném datu v solárním kalendáři, církví napevno určeným bodem 

jarní rovnodennosti, 21. března.  

Leden a únor mají dohromady 59 dní, což odpovídá dvěma uběhlým měsícům 

(29,5*2). Proto se gregoriánská epakta může využít tak, že kdybychom od 30 (29,53) 

odečetli epaktu, dostaneme datum, kdy v březnu dojde k novu. Kdybychom se ale 

snažili spočítat, kdy v březnu dojde k úplňku, musíme přičíst dvě čtvrti synodického 

měsíce (v podstatě je o 29,53 + 2*7,375 = 44,25), což zaokrouhleně na celé dny je 44 

a od toho odečíst gregoriánskou epaktu.  

       (3.7) 
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 je cyklický úplněk. Tak například pro  nastane cyklický úplněk 

29. března. Pro  nám  vyjde 42, takže úplněk nastane 42 dní od začátku 

března, a jelikož březen má 31 dní, tak když je odečteme, získáme 11. dubna. 

Problémem ovšem je, že nás zajímá až úplněk po 21. březnu. Když nám tedy 

gregoriánská epakta vyjde 24 a vyšší, vyjde nám datum úplňku 20. března a dříve, 

což ještě není považováno za jarní úplněk. Takže vzorec (3.7) se dá použít pouze pro 

interval , kde v krajním případě, že jde o nulu, nastane úplněk 13. dubna, 

a pro  nastane úplněk v den jarní rovnodennosti 21. března.  

Pro vyšší čísla gregoriánské epakty proto počítáme až s úplňkem dubnovým, 

který je v těchto případech prvním jarním úplňkem. Ten získáme odečtením epakty 

od 74 (44,25+29,53 (další synodický měsíc) = 73,75). V tomto případě se pak tedy 

vždy jedná o úplněk v dubnu, proto, když bychom chtěli zjistit datum, kdy nastane, 

odečteme od  31 březnových dní.  

      (3.8) 

Pro největší možné číslo epakty (29) získáváme úplněk na 14. dubna, a pokud 

tímto dnem je neděle, pak velikonoční neděle nastane za týden, tedy 21. dubna. 

Bohužel se však toto pravidlo nedá použít na celý zbytek intervalu, který může vyjít 

v rámci gregoriánské epakty, tedy , ale pouze pro .  

Problémem pro  je, že by nám datum cyklického úplňku vyšlo 19. 

dubna a v případě, že by se jednalo o neděli, nastaly by Velikonoce až 26. dubna, což 

je po nejzazším možném termínu, který církev stanovila. Proto pro tuto hodnotu 

epakty se den, na kdy je stanoven úplněk posouvá o den zpět na 18. dubna, tedy pro 

 je cyklický úplněk pevně stanoven jako: 

 .            (3.9) 

Pro  by se dalo použít vzorce (3.8) a vyšel by nám cyklický úplněk 

stejný, jako je po posunutí pro , avšak jak již bylo v předchozí kapitole 

zmíněno, během jednoho cyklu nesmí nastat Velikonoce dvakrát v nejzazším 

termínu. Proto máme pro  dvě možnosti ještě v závislosti na pořadí roku 

v devatenáctiletém cyklu, to se zadá podmínkou, že pro zlaté číslo  můžeme 

použít vzorce (3.8), tedy vyjde nám , ale pro  se úplněk posune o den 

zpět, tedy na 17. dubna, a proto, když by 18. dubna připadalo na neděli a tím 
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velikonoční neděle na 25. dubna, tak v takto posunutém roce se Velikonoce budou 

slavit již o neděli dříve, 18. dubna, .  

 Datum, kdy nastane první jarní úplněk, bychom tak mohli získat jako: 

 ,        (3.10) 

v podstatě se jedná o odečet 31 dní v případě, že se jedná o číslo větší než 

třicet jedna a pokud je číslo menší, nedojde k žádné změně. Měsíc, v němž nastane 

úplněk, určíme podle vzorce: 

 ,        (3.11) 

což se rovná třem, tedy březnu v případě, že  je menší než 32, a pro 32 a 

větší dolní celá část zlomku tvoří jedničku, která se přičte k 3, a vyjde nám 4. měsíc 

neboli duben. Pokud vezmeme číslo z (3.10) a měsíc (3.11), získáme přesné 

kalendářní datum prvního cyklicky určeného jarního úplňku.  

Tímto jsme získali, na kdy připadne úplněk, další věc, která je potřeba znát, 

je, který den v týdnu to bude ( ). Můžeme využít buď slunečního kruhu, 28-letého 

cyklu, nebo si to zkrátit následujícím způsobem: 

 .          (3.12) 

V tomto vzorci využíváme toho, že každý rok se den, kterým rok začíná, 

posouvá o 1, tedy, čím větší R, tím víckrát se to posune, zároveň musíme přičíst 

každý přestupný rok ještě jeden posun, protože v únoru se to posouvá ještě o jeden 

den (jelikož Velikonoce nastávají až po únoru, je vyhovující, že se započítává i 

případný přestupný den navíc v tomto roce), a poté by se měly odečíst dny, které 

přestupnými nebyly, takže buď odečteme  a zase přičteme roky, které jsou 

dělitelné 400 a přestupné jsou, tedy přičíst , nebo můžeme využít toho, že víme, 

že gregoriánská oprava vypustila 10 dní a ty odečteme a také odečteme již 

stanovenou sluneční opravu, dohromady bychom sluneční opravu a deset 

vynechaných dní mohli označit jako gregoriánskou opravu , tedy: 

  .         (3.13) 
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Obdobného vzorce lze využít i k výpočtu nedělního písmene, což je písmeno, 

které určuje, na kolikátý den připadá první neděle v lednu, přičemž 1. ledna = A, 2. 

ledna = B … 7. ledna = G. Tento vzorec je ale určen k výpočtu, na který den 

připadne cyklický úplněk, proto přičteme . Číslo, které nám vyjde jako zbytek po 

vydělení výrazu sedmi, odpovídá pořadí dne v týdnu – 1 = pondělí, 2 = úterý, 3 = 

středa, 4 = čtvrtek, 5 = pátek, 6 = sobota, 0 = neděle. 

Den, na nějž připadne Velikonoční neděle, je tedy 6 dní po úplňku, pokud 

úplněk připadl na neděli, 5 dní, pokud připadl na úterý atd. až do soboty. Pokud 

připadl na neděli, pak Velikonoční neděle je ta následující. V podstatě k cyklickému 

úplňku musíme přičíst rozdíl 7 a dne, na nějž podle tabulek, nastal úplněk. Poté již 

můžeme využít podobného vzorce jako při určování data cyklického úplňku (3.10) a 

(3.11). 

  (3.14) 

          (3.15) 

 je datum Velikonoc (Velikonoční neděle) a  je měsíc, kdy nastane.  

 

Když zkusíme celý algoritmus aplikovat na rok 2018, tak po dosazení 

získáváme zlaté číslo 

 

Tedy pátý rok devatenáctiletého cyklu.  

 

První leden juliánského roku 2018 je tak 25. dnem od posledního novu.  

 

Století, v němž rok 2018 nastává, je dvacáté první.  
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Tedy k tomuto roku došlo od doby gregoriánské reformy k vypuštění tří 

přestupných dní, konkrétně v roce 1700, 1800 a 1900. 

 

K posunu v lunaci došlo od reformy pouze jednou, v roce 1800.  

 

První leden gregoriánského roku 2018 je tak 13. dnem od posledního novu. 

Pro tuto hodnotu gregoriánské epakty platí vzorec (3.7) : 

 

Datum cyklického úplňku je tedy 

 

 

31. 3. (31. března).   

 
 

 

Cyklicky vypočítaný úplněk tak připadá na šestý den v týdnu, na sobotu, 

Velikonoční neděle připadá hned na následující den, při dosazení do vzorců:  

 

 

Tedy první den čtvrtého měsíce, 1. dubna, což skutečně odpovídá datu 

Velikonoční neděle roku 2018. 
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3.5. Problémy s přesností určení kalendáře, chyby v jeho zavedení a 

užívání 

3.5.1. Velikonoce z astronomického hlediska 

Gregoriánská reforma byla uskutečněna především z důvodu, že 

astronomický den jarní rovnodennosti se posouval v kalendáři na dřívější dny, v 16. 

století již o deset dní, tedy 11. března, při určování Velikonoc se však lidé stále drželi 

pevně stanoveného data. Avšak nejen, že ani gregoriánský kalendář není zcela 

přesný, protože po více než třech tisíci letech dojde opět k posunu o den, ale také z 

dalšího důvodu, že totiž datum jarní rovnodennosti z astronomického hlediska kolísá 

mezi 19. a 21. březnem. Také Měsíc se nepohybuje vždy stejnou rychlostí. Z těchto 

důvodů se tabulkový první jarní úplněk ne vždy shoduje se skutečným prvním jarním 

úplňkem. Takto chybně určeným datům Velikonoc se říká paradoxní data.  

Další chyby jsou samozřejmě způsobeny posuny v datu úplňku, které 

nastávají proto, aby Velikonoce nepřipadly na 26. dubna, případně dvakrát v jednom 

devatenáctiletém cyklu na 25. dubna.  

Gregoriánský kalendář také nerespektuje jedno z původnějších pravidel, kdy 

se křesťanská církev snažila distancovat od jinověrců, a bylo zakázáno slavit 

Velikonoce v době, kdy Židé slavili Pesach, v současnosti je však možné slavit je ve 

stejný den, na jaký připadne židovský 14. nisan. 

 

3.5.2. Přesné určení délky roku 

Pohyby ve vesmíru nejsou dokonalé a dokonale sladěné. První takové 

pochopení nastalo s tím, že se začal vkládat přestupný den jednou za čtyři roky a 

tedy, že délka roku se nerovná celé délce dní.  

Když se lidé poté snažili o zpřesnění kalendáře, nastal ještě další problém 

kvůli úpadku učenosti v Evropě, ale i když Koperník již poměrně přesně změřil 

délku roku, byl problém, jak ji co nejjednodušeji zakomponovat do kalendáře.  

A kalendář se stále zpřesňoval. V dnešní době, kdy je čas možno měřit 

cesiovými hodinami s přesností na sekundu za miliony let, astronomové dokázali 

přesně změřit délku roku na velmi, velmi přesné cifry. Zjistili však, že toto je z 
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dlouhodobého hlediska neužitečné například k určení kalendáře, který by se odvíjel 

od této naměřené délky roku, protože délka roku se stále mění. Za každé století se 

délka tropického roku zkrátí o 0,53 vteřiny, proto by nemělo smysl navrhovat 

kalendář s takovou přesností, když by za několik staletí byla délka roku vlastně jiná. 

 

3.5.3. Sluneční kruh 

Sedmidenní týden. Nevhodný do kalendáře s délkou roku 365 ani 366 dní, 

protože je sedmička s těmito čísly nesoudělná. Jeden rok je například prvním dnem 

týdne neděle a další pondělí. V přestupném roce se to přesune dokonce o dva dny.  

Z tohoto principu vychází určování tzv. nedělního písmene. Nedělní písmeno 

je jak už značí jeho název písmeno, které připadne na první neděli v roce, 

označujeme-li prvních sedm dní v roce písmeny A, B, C, D, E, F a G, tedy A=1, B=2 

až G=7. 

Výpočet nedělního písmene , pokud by rok měl vždy 365 dní, dojde vždy 

k posunu o jedno písmeno zpět a to by se dalo vypočítat jako: 

 .       (3.16) 

V klasickém juliánském kalendáři byl jeho výpočet také relativně snadný. 

Stačí přičíst ještě počet dní navíc kvůli přestupným rokům, protože každým dnem 

navíc se počáteční den v týdnu roku posunul o jeden dál, tedy nedělní písmeno o 

jednu zpět. Díky těmto přestupným rokům vzniká 28-letý cyklus zvaný sluneční 

kruh, během nějž se opakují nedělní písmena včetně dvojích písmen v přestupných 

letech. V tomto cyklu jsou za sebou seřazeny nedělní písmena následujícím 

způsobem: G, F, E, DC, B, A, G, FE, D, C, B, AG, F, E, D, CB, A, G, F, ED, C, B, 

A, GF, E, D, C, BA, poté již se to opakuje. Tam, kde jsou dvě písmena, to znamená, 

že z počátku roku platí první písmeno a poté od posledního února s přestupným 

dnem druhé písmeno. Bohužel stejně jako v devatenáctiletém měsíčním cyklu není 

rok 1 n. l. prvním rokem tohoto 28-letého cyklu, nýbrž 10. rokem cyklu. Proto od 

letopočtu musíme odečítat desítku, pokud počítáme nedělní písmeno.  

      (3.17) 
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Pokud tento vzorec budeme chtít upravit z juliánského na gregoriánský 

letopočet, musíme odečíst gregoriánskou opravu, tedy deset vypuštěných dní v roce 

1582 a dny vypuštěné od té doby, tedy solární opravu dle vzorce (3.4). 

   (3.18) 

Zbytek po dělení -20 sedmičkou je stejný jako po dělení 1 sedmičkou, proto 

můžeme vzorec zjednodušit na:  

 .       (3.19) 

Takto získáme nedělní písmeno, v přestupném roce až to druhé z nedělních 

písmen. Buď si můžeme uvědomit, které roky jsou přestupné, a jestliže písmeno 

vyšlo například pro rok 2016: B = 2, pak první písmeno muselo být to nadcházející 

v abecedě C = 3. Nebo můžeme zavést ještě jeden vzorec, který nám v případě, že se 

jedná o nepřestupný rok, dá stejný výsledek, ale v případě, že jde o přestupný, 

výsledkem bude nedělní písmeno platné pro leden a únor daného roku.  

   (3.20) 

Nedělního písmene se využívá například v některých algoritmech pro výpočet 

Velikonoční neděle, ale také se dá použít pro výpočet dne v týdnu pro kterýkoliv den 

roku.  

 

3.5.4. Cassiniho pravidlo 

Jedním z nedostatků gregoriánského a před ním i juliánského kalendáře je, že 

neobsahují rok nula, protože v té době lidé nulu prakticky neznali. Když tedy chceme 

připomenout, že vojevůdce Hannibal, který zemřel roku 182 př. n. l., pak by logicky 

každý v roce 2018 řekl, že uplynulo 2018 + 182  =  2200 let ode dne, kdy tento 

Kartáginec, který tak okázale překvapil Římany v jejich vlastní zemi, zemřel. Ve 

skutečnosti je to však v tento rok 2199 let ode dne, kdy zemřel. 

Pro zjednodušení představy a počítání můžeme vzít třeba dobu vlády císaře 

Gaia Octavia Augusta. Jeho vláda nastala oficiálně od roku 27 př. n. l. a trvala do 

roku 14 n. l., roku 26 tak mohl slavit, že je již celý rok císařem, roku 25, že je dva 

roky císařem atd. až k roku 1 př. n. l. kdy slavil 26 let své vlády. Poté však nebyl z 



51 

 

našeho dnešního hlediska žádný rok 0, ale rok 1 n. l., a v něm nastal den, kdy již 

vládl přesně 27 let. Pokud se tak v roce 14 dožil toho samého dne, kdy pro sebe 

získal nadvládu nad římským impériem, mohl slavit, že vládl již celých 40 let. 

Přitom však jednodušší logický závěr by byl, že vládl 27 + 14 = 41 let. V tomto 

počítání nám vzniká rok navíc, kvůli tomu, že v klasickém chronologickém kalendáři 

chybí právě rok nula.  

Proto roku 1740 ve svých astronomických tabulkách zavedl francouzský 

astronom Jacques Cassini tzv. astronomický letopočet. Ten počítá i s rokem 0 a za 

ten považuje rok 1 př. n. l., a rok 2 př. n. l. se v astronomickém letopočtu označuje 

jako -1, a například rok úmrtí Hannibala 182 př. n. l. je rokem -181. V takovémto 

počítání už můžeme odečíst od roku, v němž žijeme, rok, ve kterém nastala 

historická událost, která nás zajímá, a dostaneme 2018 - (-181) = 2199, tedy že 

uběhlo 2199 let od smrti obávaného Hannibala. 
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Obrázek 4.1: Revoluční hodiny s desítkovou 

soustavou [37] 

 

4. Revoluční kalendáře 

4.1. Francouzský revoluční kalendář 

 „Jeden metr je vzdálenost vyznačená mezi dvěma tenkými vrypy na tyči ze 

směsi platiny (90%) a iridia (10%) při teplotě 0°C, která je uložena v sídle 

Mezinárodního úřadu měr a vah v Sevres u Paříže.“ 

 Obdobně stanovili na konci osmnáctého století ve Francii jednotku délky (byť 

tehdy vznikla nepřesnost a nyní už se používá definice vycházející z toho, jakou 

vzdálenost světlo urazí za s) a nejen jí, ale i jiných fyzikálních jednotek. 

Snažili se zavést desítkovou soustavu, protože různorodost všech především 

délkových a váhových jednotek stěžovala dorozumívání a obchod.  

 Kromě tohoto se ale ve Francii pokusili zavést i kalendář založený na 

desítkové soustavě. Délka roku sice nebyla desítková, ta byla zachována, aby 

odpovídala délce solárního roku. Vkládání přestupného dne nemělo žádné pravidlo, 

rok vždy začínal dle toho, kdy nastala podzimní rovnodennost. Jejich vkládání tak 

bylo nejpodobnější tomu, jak to na přelomu jedenáctého a dvanáctého století navrhl 

Omar Chajjám. Podzimní rovnodennost nebyla zvolena z čistě astronomického 

hlediska, ale proto, že 22. září 1792 byl dnem, kdy byla vyhlášena francouzská 

Republika.  

 V rámci desítkové 

soustavy měl každý den deset 

hodin, každá hodina sto minut a 

každá minuta sto vteřin. Vteřiny 

tedy byly kratší a trvaly 0,864 

sekundy, jak ji známe dnes, jejich 

hodina měla 144 našich minut. I 

týden byl stanoven desetidenní. 

Pro jednoduchost bylo označení 

dnů vycházející z pořadové 

číslovky dne v týdnu a 

připojena koncovka –di, z latinského slova pro den = dies. Dny se tedy jmenovaly 

Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Decadi.  
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 Každý měsíc obsahoval tři týdny (dekády), měl tedy třicet dnů. Jelikož 

měsíců bylo dvanáct po třiceti dnech, muselo se na konci roku přidávat pět dní, 

v přestupném roce šest, aby se dodržela délka roku. I měsíce se dočkaly svého 

přejmenování. Jejich kalendář začínal podzimní rovnodenností, proto začneme také 

od podzimních měsíců – ty se jmenovaly vendémiaire (měsíc vinobraní), brumaire 

(měsíc mlh) a frimaire (měsíc mrazu). Koncovky měly měsíce stejné podle toho, do 

kterého ročního období spadaly. Zimními byly nivôse (měsíc sněhu), pluviôse (měsíc 

dešťů), ventôse (měsíc větrů), jarní pak germinal (měsíc rašení, či také klíčící), 

floréal (měsíc květů), prairial (měsíc luk či také pastevecký), a letní messidor (měsíc 

žní), thermidor (měsíc horka), fructidor (měsíc plodů).  

 Francouzi však ke své tvorbě zcela nového kalendáře však měli především 

jiný důvod, než jen čistě ten, aby ve všem zavedli desítkovou soustavu. Francie si 

roku 1789 prošla revolucí, kdy byl svržen Ludvík XVI. s manželkou Marií 

Antoinettou, a poté i vlastní strůjci revoluce jako Maxmilian Robespierre a spousty 

vůdců byli popravováni, francouzští obyvatelé už měli dost útlaku ze všech stran. A 

to i ze strany papeže, a proto se chtěli od Říma co nejvíce odpoutat, a to i tím, že si 

zavedou nový kalendář, který už nebude založen na křesťanských svátcích a svatých. 

Došlo to dokonce tak daleko, že kalendáře podle starého stylu byly zakázány a na 

Nový rok se kontrolovala pošta, protože se musel Nový rok slavit na podzimní 

rovnodennost.  

 Když řešili otázku čím nahradit svátky, využili pamfletu Pierra Sylviana 

Maréchala z roku 1788, kde navrhoval nový kalendář, kde by každý den byl 

pojmenován po nějakém slavném vědci, spisovatelé, mučedníci za svobodu či nějací 

významní myslitelé. I týdny měly svá jména po někom slavném. Tak jsme mohli 

v kalendáři najít jména jako například Aristoteles, Descartes, Newton, ale i Dante či 

Homér a Shakespeare. Zvláštních bylo i pět (šest) dní na konci roku vsazených mimo 

měsíce. Tyto dny byly nejprve Maréchalem navržené jako svátek Lásky, Manželství, 

Vděčnosti, Přátelství a Velikánů, ujalo se však pojmenování Svátek Ctnosti, Génia, 

Práce, Mínění (Myšlení), Odměn a jako poslední den v přestupných letech ještě Den 

revoluce (ten byl jednou po 4 či 5 letech). O těchto dnech byly pořádány různé 

závody, oslavovali se géniové, a v den Mínění se smělo beztrestně říci cokoliv o 

politicích apod..  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vent%C3%B4se&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vent%C3%B4se&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vent%C3%B4se&action=edit&redlink=1
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 Kalendář éry Rozumu, jak bývá někdy nazýván, byl zaveden 24. 11. 1793 a 

netrval ani 13 let, až do 31. 3. 1805, kdy jej zrušil Napoleon Bonaparte, aby se 

usmířil s papežem. Kalendář však nebyl ještě úplně zapomenut, byl ještě upravován 

Augustem Comtem či Gustavem Armelinem, a znovu se používal v době Pařížské 

komuny od 18. 3. 1871 do 23. 5. 1871. 

  

4.2. Ruský kalendář 

4.2.1. Rusko před revolucí 

 Rusové jako jeden ze slovanských národů měli původně lunární kalendář, 

který časem přepracovali v lunisolární s devatenáctiletým cyklem vkládání 

přestupných měsíců.  

 Názvy měsíců z té doby se ještě v mnohých zemích zachovaly v obdobné 

formě, jakou tehdy mívaly. Kromě nás, Čech, se zachovaly například v Polsku, 

Bělorusku a na Ukrajině. Prvním měsícem, jak jej počítáme dnes, tedy lednem, byl 

studeň, jako nejstudenější z měsíců, někdy také zvaný sěčeň, což značilo, že nastala 

vhodná doba k prosekání lesů. Únorem byly například ljuty, tedy líté mrazy, jinde 

značen jako sněžeň. Březen je ze slova berezozol, tedy období, kdy rozkvétaly břízy. 

Duben má jasný kořen slova dub, tehdy však bylo jeho označení spíše podobné 

našemu květnu, cveteň s rozkvétajícími sady. Pátým byl traveň, zazelenala se tráva. 

Červeň souhlasí s dnešním červnem a dostal jméno od červenajících se třešní. Oproti 

tomu červenec, asi že je vše ještě červenější, měl úplně odlišný název, a to lipec, 

protentokrát totiž obvykle kvetly lípy. Srpen byl také odvozen od slova srp a zval se 

serpeň, jinde například žniveň, protože byl čas žní. Září se nijak nepodobalo 

dnešnímu slovu se základem zář, ale opět podle toho, co právě kvetlo a to byl vřes, 

tedy vereseň. Rujeň už naopak zase připomíná název říjen, a byl to název pro strom, 

který poskytoval žluté barvivo. Jedenáctý měsíc listopad má zcela jasné vysvětlení 

dnes, že opadává listí, dříve však byl nazýván grudeň, což byla zmrzlá kolej na cestě. 

Posledním měsícem roku podle současného řazení je prosinec, kdy nebe sivělo.  

 Začátek roku se však neslavil příchodem ledna, avšak v březnu, podle 

konstantinopolské éry. A i když Kyjevská Rus v desátém století přejala křesťanský 

kalendář a například měsíce se přejmenovaly na janvar, fevral, mart, aprel, maj, ijuň, 



55 

 

ijul, avgust, seňtabr, okťabr, nojabr a děkabr (z tohoto měsíce mají název děkabristé, 

kteří roku 1825 začali v Rusku usilovat o změnu formy vlády z absolutistické 

monarchie na konstituční), tak ne všechno se zařídilo v kalendáři stejně jako v tom 

křesťanském. Počátek roku se slavil totiž místy i 1. září, podle byzantské éry. 

Letopočet se počítal od stvoření světa, přičemž stvoření světa bylo stanoveno na 

5508 př. n. l. Pokud bychom tedy chtěli přepočítávat data zaznamenaná v nějakých 

písemnostech z Ruska do sedmnáctého století, musíme vědět, zda bylo datování 

podle březnového či zářijového letopočtu. Pokud by šlo o březnový letopočet, tak pro 

leden a únor bychom od jejich počítání letopočtu museli odečíst 5507 let, abychom 

dostali letopočet dle řehořského kalendáře. V zářijovém letopočtu musíme odečíst 

5509 let pro měsíce září, říjen, listopad a prosinec. Pro všechny zbývající měsíce 

v obou variantách počítání odečítáme 5508, a to i tehdy, když nevíme přesný měsíc 

události, nebo to nepotřebujeme určit až tak přesně, jde o nejlepší první odhad 

v každém případě. Například 3. března 2018 našeho letopočtu by odpovídalo dle 

jejich počítání 3. březnu 7526 po stvoření světa. 

 19. 12. 7208 vydal car Petr I. Veliký nařízení, že se letopočet bude počítat dle 

narození Krista, tedy že od 1. 1. už se bude psát rok 1700, kvůli usnadnění obchodů a 

celkovému sblížení se západem Evropy. Byly nachystány velkolepé oslavy Nového 

roku. Nezakázal však počítání i podle starého kalendáře, a tak se mnohde stále vedly 

oba způsoby počítání kalendáře.  

 Byť byly v následujících stoletích snahy o prosazení jednotného kalendáře, 

vždy se setkaly s nevolí církve a povětšinou i carské rodiny. A to i přesto, že jedním 

z návrhů nebylo přijmout řehořskou reformu, nýbrž zpřesnit kalendář ještě více dle 

výpočtů německého astronoma Johanna Mädlera, avšak ani tato úprava nebyla 

schválena.  

 

4.2.2. Sovětský revoluční kalendář 

 Oprava juliánského kalendáře byla prosazena až po nástupu sovětů k moci. 

Poté, co Vladimir Iljič Lenin podepsal dne 24. 1. 1918 Dekret o zavedení 

západoevropského kalendáře v Ruské republice, museli Rusové vynechat tou dobou 

již rozdíl třinácti dní, proto hned po posledním lednu následoval 14. únor.  
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 Ve snaze ale odpoutat se od křesťanské církve a zároveň hlavně o udržení 

nepřetržitého provozu továren se zavedl pětidenní týden. Rok měl 360 dnů, tedy 

dvanáct měsíců, 72 pětidenních týdnů a navíc pět svátků. V každé fabrice se 

pracovníci rozdělili do pěti oddílů, kde každý měl volno jiný den v týdnu, používal 

se například systém barev, kdy každá skupinka měla určitou barvu, a v novinách se 

uvádělo, která barva má ten den volno. Toto však překáželo rodinám a přátelům, 

protože při takovémto systému neměla nikdy rodina či přátelé volno společně.  

 

Obrázek 4.2: Sovětský revoluční kalendář z roku 1930 s barvami na určení volna [38] 

 Po dvou letech nahradil pětidenní týden šestidenní, kde každý šestý den bylo 

volno. Poté ještě pro úřady sedmidenní týden, kde měli dva dny za sebou volno. 

Šestidenní týden se používal cca devět let až do 26. 6. 1940, kdy se zavedl opět 

sedmidenní týden a navíc se přidal svátek na 5. 12. jako Den ústavy.  

 Co se původních pěti svátků týče, prvním z nich byl 22. leden, kdy se 

oslavovala mučednická smrt asi 140 000 protestujících dělníků v roce 1905, kteří 

byli zastřeleni carskou armádou, tento den nazývali „Krvavou nedělí“. Dále se pak 

slavil 1. a 2. květen jako příchod máje, kdy bývaly bojové přehlídky a 7. a 8. 

listopad, na kdy připadalo výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Svátky tedy 



57 

 

nebyly přidané na konec roku, jako tomu bylo u jiných kultur, ale byly vloženy 

během celého kalendářního roku.  

 I když ke každodennímu fungování mají Rusové již kalendář shodný s naším, 

pravoslavná církev stále užívá juliánského kalendáře a gregoriánskou reformu odmítá 

přijmout a počítá dle starého kalendáře, byť v roce 1923 na sněmu pravoslavných 

církví v Konstantinopoli rokovali o ustanovení nového kalendáře, Milutina 

Milankoviče, jehož novojuliánský kalendář stanovoval délku roku na 365,242222 

dne, ale nakonec souhlasili s užíváním gregoriánského kalendáře, byť pro liturgické 

účely si nadále ponechali juliánský. 
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Obrázek 5.1: Židé svůj letopočet datují 

od stvoření světa [39] 

 

5. Kalendáře mimoevropských civilizací 

5.1. Asie 

5.1.1. Židovský kalendář 

Židovský kalendář je dodnes fungující ukázkou lunisolárního kalendáře, byť 

v Izraeli, kde se uplatňuje, se zároveň využívá i řehořského kalendáře. Původně byl 

židovský kalendář pouze solární, délka měsíce bývala 29 či 30 dní, přičemž okamžik 

nového měsíce, nazývaný molad tohu, musel být nezávisle na sobě zpozorován 

alespoň dvěma lidmi, a pokud tato potvrzená zpráva dorazila do Jeruzaléma, byl 

vyhlášen nový měsíc. Kalendář se tedy mohl pochlubit přesností, avšak nikoliv na 

základě výpočtů, ale pozorování, nikdy tedy předem lidé nevěděli, jak dlouho bude 

daný měsíc trvat.  

Na počátku měl název pouze první z měsíců Aviv, měsíc klasů, zbytek 

měsíců byl pouze očíslován. Od té doby se ale kalendář Židů vyvinul. Od čtvrtého 

století před naším letopočtem se začal vyvíjet v lunisolární, jak jej známe i dnes. 

Názvy měsíců částečně přejal z Babylonie, jmenují se tišri, marchešvan, kislev, tevet, 

ševat, adar, nisan, ijar, sivan, tamuz, av a elul. Původnímu prvnímu měsíci avivu 

odpovídá však měsíc nisan, v tomto měsíci byli Židé osvobozeni z Egypta, odpovídal 

březnu a dubnu, a na počest exodu slaví svátek Pésach, svátek smilování. Nisan byl 

prvním až do konce třetího století př. n. l., od té doby je prvním měsíc tišri, který 

odpovídá říjnu a listopadu.  

Židé svůj letopočet datují již od 

stvoření světa, čemuž podle nich odpovídal 

den 7. října 3761 (5 hodin 11 minut a 20 

sekund) př. n. l., proto je prvním měsícem 

tišri. První rok tak neměl ani tři měsíce, 

proto pro přibližné převedení na náš 

letopočet stačí od jejich letopočtu odečíst 

3760, například rok 2018 by v jejich 

kalendáři přibližně odpovídal rok 5778.  
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Jelikož je to kalendář lunisolární, musí dodržovat zároveň měsíční fáze i dobu 

oběhu Země kolem Slunce.  

Vyřešili to jako velká část světa devatenáctiletým cyklem, kterému říkají 

malý cyklus neboli machzor katan a obsahuje 235 synodických měsíců (délku 

synodického měsíce byli schopni stanovit jako 29 dní 12 hodin 44 minut a 2,6 

sekundy). Tento cyklus obsahuje dvanáct obyčejných let (šana pešuta) a sedm 

přestupných let (šana me’uberet). V přestupných letech se vkládá třináctý měsíc. 

Tento třináctý měsíc se nazývá adar, nebo spíše nahrazuje pravý měsíc adar, který se 

pak posouvá za něj a říká se mu buďto druhý adar nebo veadar. Přestupnými roky 

jsou 3., 6., 8., 11., 14., 17. a 19. rok cyklu.  

Tímto však spletitost židovského kalendáře nekončí. Největší zmatky ohledně 

začátku jejich roku dělají tzv. pravidla dechijot. Měsíce v obyčejném roce mají délku 

v následujícím pořadí: 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, tedy střídá se 

měsíc, který má 29 a 30 dní, přičemž měsíc, který se vkládá navíc jako první adar, 

mívá 29 dní.  

Čtyři pravidla dechijot však stanovují podmínky pro den, kdy může nastat 

Nový rok, Roš ha-šana. První z nich zakazuje, aby Nový rok vyšel na středu, pátek či 

neděli, protože by to způsobilo, že některé z dalších významných židovských svátků 

by poté vyšly na nevhodné dny (konkrétně Jom kipur, svátek smíření, by vyšel na 

pátek či neděli, tedy den před nebo po Šabatu, protože v oba tyto dny je zakázána 

veškerá práce, a Hošana raba, Velká prosba, zase nesmí vycházet na šabat). Proto se 

počátek nového měsíce musí případně ze středy posunout na čtvrtek a podobně.  

Druhé pravidlo se týká toho, že den v židovském kalendáři nezačíná o 

půlnoci, jak jsme zvyklí my, ale až v našich 18 hodin. Pokud tedy okamžik nového 

měsíce, molad, konkrétně molad tišri, nastane později než v poledne, pak není 

prvním dnem nového měsíce i nového roku tento den, ale až den po tom, během 

jehož odpoledne mezi dvanáctou a osmnáctou hodinou bylo možno uvidět počínající 

srpek měsíce. 

Když bychom dali dohromady první a druhé pravidlo, vyjde nám, že se Roš 

ha-šana může posunout až o dva dny, totiž, že molad by nastal například v úterý v 

jednu hodinu odpoledne, z důvodu, že je to po poledni by se podle druhého pravidla 

muselo posunout na středu, tu však zakazuje první pravidlo a tudíž by se Nový rok 



60 

 

musel posunout až na čtvrtek. A toto posunutí bývá označováno jako třetí pravidlo 

dechijot.  

Poslední z dechijot je pro přestupné roky. Pokud po přestupném roce připadá 

molad tišri na pondělí, posune se na úterý, a to z důvodu, že pokud by se odečetlo 

třináct moladů, tak by zpětně vycházelo, že předcházející molad tišri vycházel na 

úterní poledne či později. Kvůli předchozím pravidlům by tak Nový rok vycházel na 

čtvrtek, a pokud by rok po tom přestupném začínal v pondělí, měl by přestupný rok 

382 dní, což je ale příliš málo.  

Celkově nám z těchto pravidel vyjde šest možností délky roku – 353,354,355 

pro obyčejné roky a 383,384,385 pro přestupné. Rokům, které trvají 353 nebo 383 

dní se říká neúplné či také krátké, šana chasera. Správné, normální roky s 354 nebo 

384 dny se jmenují k’sidra a nejdelší si 355 a 385 dny šlema, tedy plné, nadbytečné. 

V neúplných letech se ubírá jeden den třetímu měsíci kislevu, který pak místo 30 dní 

má 29, v nadbytečných letech se pak naopak jeden den přidává druhému měsíci 

marchešvanu, který po přidání má 30 dní. Díky nestejnorodosti délky roku může tedy 

mít devatenáctiletý cyklus vkládání třináctého měsíce 6939, 6940 či 6941 dní.  

Židovský den se sice stejně jako náš dělí na 24 hodin, začíná však, jak už bylo 

výše zmíněno v našich šest večer. Každá hodina se ale dělí na 1080 chalakim (dílků) 

a každý chalakim na 76 rega’im (okamžiků). Naší jedné minutě tak odpovídá 18 

chalakim. 

 

5.1.2. Islámský kalendář 

Kalendář muslimů je přísně lunární. V pouštních oblastech tolik nemá smysl 

sluneční rok a s ním spjaté střídání ročních období, přesto zpočátku se přestupný 

měsíc vkládal. To však Korán zakázal, snad aby odlišil muslimy od jinověrců. Kvůli 

zákazu vkládání přestupného měsíce na doplnění lunárního roku v soulad se 

solárním, je jejich rok kratší než náš o přibližně 11 dní, a tato odchylka způsobí, že 

33 let muslimského kalendáře odpovídá 32 letům řehořského.  

Islámský kalendář za počátek svého letopočtu zvolil den 16. 7. 622 n. l. dle 

řehořského kalendáře. Tento den byl zvolen proto, že v něm se poprvé objevil Měsíc 

po útěku proroka Mohameda z Mekky do Mediny. Jejich éře se říká Hidžra, což 
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znamená přerušení pokrevních svazků a navázání nových, snad proto, že Mohamed 

opustil Mekku a odešel do nového domova, Mediny. Od roku 622 do roku 2018 se 

tak chyba v počítání let nasčítala na 44 let.  

Jelikož je kalendář lunární, střídavě mívá měsíc 29 a 30 dnů. První měsíc  

‘Al-muharram má 30 dní a poté se to střídá 29 a 30 dní v měsíci, Safar (29), 

Rabī’al‘-awwal (30), Rabī’at-tānī (29), D²umādā ‘l-‘ūlā (30), D²umādā ‘l-‘āchira 

(29), Radžab (30), Šábān (29), Ramaḍān (30), �awwāl (29), Dū ‘l-qa’da (30) a  

Dū ‘l-ḥid²d²a (29). 

 

Obrázek 5.2: Starověký islámský kalendář [40] 

Kvůli délce synodického měsíce, která ale neodpovídá přesně 29,5 dnům, 

musí i muslimové mít přestupné roky. V třicetiletém cyklu vkládají jedenáctkrát 

přestupný den a poslední měsíc tak může mít i 29 i 30 dní a údobí tohoto cyklu 

odpovídá 360 měsícům nebo také 10 631 dnům, což činí chybu 0,015 dne za cyklus. 

Obyčejné roky tak mají 354 a přestupné 355 dní. Přestupné jsou druhé, páté, sedmé, 

desáté, třinácté, šestnácté, osmnácté, jednadvacáté, čtyřiadvacáté, šestadvacáté a 

devětadvacáté roky cyklu a říká se jim kabišah.  

Pro přibližný přepočet let hidžry na řehořský letopočet lze použít vzorec: 

 ,     (5.1) 

přičemž M je rok dle islámského kalendáře a R dle řehořského, naopak zpětně lze 

přibližně využít: 
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 .    (5.2) 

V Turecku, Alžíru, Indonésii, Maroku či Pákistánu se však užívá osmiletého 

cyklu, kde přestupný je druhý, pátý a sedmý rok cyklu. V Turecku se mluví o tzv. 

sluneční hidžře, rok začíná s jarní rovnodenností.  

V Íránu se šáh Rezá Páhlaví dokonce pokusil zavést solární kalendář, kde by 

letopočet začínal rokem 559 př. n. l., kdy Kýros II. z rodu Achaimenovců založil 

Perskou říši, ale stejně jako ostatní reformy, které šáh prosazoval, se kalendář 

neprosadil, protože šáh musel uprchnout.  

Jelikož se jedná o lunární kalendář, den začíná stejně jako u Židů večer, při 

západu Slunce, protože nový měsíc začínával tehdy, když dva lidé nezávisle na sobě 

poslali do Mekky zprávu, že zahlédli nový Měsíc.  

Aby se co nejvíce odlišili od bezvěrců, muslimové světí pátek, jako den, kdy 

se narodil Mohamed. V té době ještě i křesťané stejně jako židé světili sobotu 

(sabbat), až později křesťané přesunuli svůj volný den na neděli.  

Co se kalendáře zemí Blízkého východu týká, mnoho názvů hvězd pochází 

z arabštiny, jako α Oriona, nazvaná Betelgeuze, tedy podpaží toho, kdo je uprostřed, 

či β Vozky, Menkalinan, Levé rameno vozky a α Labutě, Deneb, ocas. I názvy 

souhvězdí mají svůj původ zde, a měsíce pojmenovávali podle souhvězdí, počínaje 

od Berana jako Farvadin, Urdbichišt (Býk), Churdad (Blíženci), Tir (Býk), Murdad 

(Lev), Šachrivar (Panna), Michr (Váhy), Aban (Štír), Azar (Střelec), Daj (Kozoroh), 

Bachman (Vodnář) a Isfandamúz (Ryby). V Persii se vyskytl údajně nejpřesnější 

návrh kalendáře, bez moderních přístrojů a přístupů, který však nikdy nebyl uplatněn 

ani se nedochovaly jednotné názory, jak kalendář vypadal.  

Tomuto kalendáři se říká džalilský a byl sestaven na žádost sultána Malíka 

Šáha Džalaladdína vynikajícím básníkem, matematikem a astronomem Omarem 

Chajjámem v jedenáctém století. Džalilský kalendář začínal 16. březnem roku 1079, 

šlo o letopočet Džalalad-Dínův. Podle jedné z dochovaných zpráv šlo o 33-letý 

cyklus, kde bylo 25 let obyčejných a 8 přestupných. Přestupné byly čtvrtý, osmý, 

dvanáctý, šestnáctý, dvacátý, čtyřiadvacátý, osmadvacátý a třiatřicátý. Tímto 

střídáním se dosáhlo délky dne 365,24242 dne, což dává odchylku o den až asi za 

4500 let. 
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Peršané také věděli, že Slunce se v zimě pohybuje rychleji, v době od jarní do 

podzimní rovnodennosti měly měsíce po 31 dnech, což dává 186 dní, a na podzim a 

v zimě měly měsíce po 30 dnech (dohromady 179 či 180 dní).  

 

5.1.3. Indický kalendář 

Kalendář či spíše kalendáře v Indii by se daly charakterizovat jako zamotané 

klubko různých nití. Až do poloviny dvacátého století se ještě musel vydávat velký 

Almanach určený k přepočtu dnů mezi jednotlivými kalendáři – bengálským, 

hindským, tamilským, islámským, řehořským a všemi venkovskými, které se 

používaly. Indie byla totiž už od počátků velmi členitá na jednotlivá panství, každé 

mělo vlastní nejen vládnoucí rod či jazyk, ale také kalendář.  

 

Obrázek 5.3: Šestihranná tyč užívaná mnichy v Indii k měření času pomocí stínu 

vrhaného Sluncem v různých ročních obdobích [41] 

Počátky kalendáře v Indii však nebyly zdaleka tak uspokojivé jako jinde, 

nedokázali příliš přesně dodržet ani délku měsíce, ani solárního roku. Měl 

pravděpodobně 360 dní a říkalo se mu védský, což je sice odvozeno od slova 

v sanskrtu znamenajícího vědění, avšak asi nevěděli, jak skloubit délku měsíce 

s délkou roku.  
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Jedním z kalendářů byl kalendář s hvězdným rokem, nový rok začínal tehdy, 

když se Slunce vrátilo ke hvězdě, u níž začínalo, tím byl jejich rok o 20 minut delší.  

Rok se nedělil na čtyři, ale na šest ročních období, každé o dvou měsících, 

prvním bylo jaro (vasant) s měsíci čajtra (30), vaišákha (31), sezóna horka (gríšma) 

– měsíce džaištha (31-32) a ašarha (32), třetí byla sezóna dešťů (varšá) – šrávma 

(31-32), bhadra (31-32), podzim (šarat) – ašvina (30-31), kartika (30), zima 

(hemanta) – agrahájana (29), pauša (29-30) a poslední sezóna chladna (šišira) – 

mágha (29-30), phálguna (30). Jelikož první sezónou je jaro, začínal rok někdy 

v březnu.  

Také vkládání třináctého měsíce do každého třetího roku se používalo. Jinde 

zase vkládání doplňkových dnů na vyrovnání lunárních měsíců a slunečních let. 

Jiným kalendářem byl například samvatský, který za svůj počátek považoval rok 57 

př. n. l., a který údajně vytvořil Vikramáditji, hrdina a ideální vladař, a začíná rokem, 

kdy zarazil nepřátelský vpád kmene Šaka.  

Od jedenáctého století se značně rozšířil kalendář popsaný ve spise 

nazvaném Súrja-Siddhánta. Měsíc se dělil na dvě poloviny, začínal na rozdíl od 

ostatních kalendářů s úplňkem, šlo o temnící polovinu (krišna pakš) a o novu 

začínala světlající polovina (šukla pakš). Den od východu Slunce do jeho opětovného 

východu, se nazýval tithi a měl 60 ghatek (přibližně našich 24 minut), každá ghatka 

ještě 60 pala. Problém byl, že východ Slunce se mění se dnem i místem, nemá tedy 

vždy stejnou délku.  

Jinými érami a jejich kalendáři, se kterými se počítalo, jsou například 

Kálijuga (počátek 3102 př. n. l.), Nirvána (543 př. n. l.), Fazli (1550 n. l.) a Šaka (78 

n. l.). Od poloviny osmnáctého století se v Indii začal šířit i kalendář řehořský.  

Z důvodu přemíry kalendářů a z toho plynoucích nesnází v dorozumívání byl 

roku 1952 ustanoven výbor pro kalendářní reformu. Vyšli především z Šaky. Nový 

rok se zachoval, 1. čajtra odpovídá prvnímu dnu po jarní rovnodennosti, rok trvá 365 

dní 5 hodin 48 minut a 46 vteřin, v přestupných letech tak má rok 366 dní, jinak 365. 

Prvních šest měsíců v roce má 31 dní a zbytek 30, pokud je to nepřestupný rok, tak 

první měsíc má také 30 dní. Přestupné jsou roky, jejich letopočet navýšený o 78 je 

beze zbytku dělitelný čtyřmi, pokud je beze zbytku dělitelný stem, přestupný není, a 

pokud čtyřmi sty, pak zase přestupný je. Jedná se o stejnou úpravu jako u řehořského 
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kalendáře, a díky přičtení 78 nastávají v Indii přestupné roky vždy ve stejném roce 

jako v zemích s řehořským kalendářem. Tento kalendář vstoupil v platnost 22. 3. 

1957, i když ostatní kalendáře se dále využívají pro určování rozličných svátků a 

k náboženským potřebám.  

 

5.1.4. Tibetský kalendář 

V Tibetu se používá více kalendářů. Samozřejmě řehořský, pak tzv. 

královský, který začíná rokem 127 př. n. l., dalším, který je uvedený na bankovkách a 

začal 254 n. l., a pak také počítání podle šedesátiletého cyklu zvaného Rabčhung, 

který je shodný i s čínským cyklem.  

Rabčhung se v Tibetu zavedl roku 1027. Rok má dvanáct měsíců, ale 

v devatenáctiletém cyklu se vkládá sedm přestupných měsíců. Měsíce nemají jména, 

jsou pouze očíslovaná. Naopak dny v týdnu pojmenované jsou a opět podle 

astronomických objektů jako Slunce, Měsíc, Mars… Kromě rozdělení na dny 

v týdnu se užívá ještě také rozdělení třicetidenního měsíce na pět období 

obsahujících šest dní, obdobím se říká šťastné, dobré, vítězné, prázdné, úplné, a 

může se tak použít například označení třetí úplný, což je třetí ze šesti dnů období 

úplný. 

Šedesátiletý cyklus je spojením dvanáctiletého Jupiterova cyklu s pěti 

elementy. Planeta Jupiter projde každý rok během dvanácti let svého oběhu kolem 

Slunce jedním z následujících souhvězdí: myš, buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, 

ovce, opice, kohout, pes a vepř. Pět prvků je s nimi kombinováno v následujícím 

pořadí: dřevo, oheň, země, kov, voda. Každý prvek se použije dvakrát za sebou, ve 

významu lichého jako mužského roku a sudého ženského. Tak budou za sebou 

dřevěná myš, dřevěný buvol, ohnivý tygr, ohnivý zajíc, zemní drak… Až by se 

začaly nejprve elementy, a poté i zvířata opakovat, dokud se po šedesáti letech 

nesejdou ve stejném sestavení, jako bylo to původní.  

V současnosti běží v Tibetu sedmnáctý cyklus, který začal roku 1987. Pořadí 

cyklu se však neuvádí, pouze název roku jako například „Ohnivá krysa“ byl rok, 

který začal během roku 1996 řehořského počítání. Zároveň se však začal v roce 1027 
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počítat i letopočet podle šedesátiletého cyklu, zvaný rab-lo (1027 byl rab-lo 1), 

přičemž rok 2018 odpovídá rab-lo 992. 

5.1.5. Čínský kalendář 

 Jakmile oj Velkého vozu zamíří na východ, předznamenává to pro Číňany 

příchod jara, směr na jih léto, západ přináší podzim a sever zimu. V Číně byli jistě 

velmi zdatní astronomové již v třetím tisíciletí před naším letopočtem, neboť z roku 

2697 př. n. l. pochází záznam o zatmění Slunce, a když kněží, kteří měli dle vládce 

za úkol předpovídat zatmění, tomu tak neučinili, byli potrestáni. Věděli ale už také 

například, že sklon ekliptiky je 23⁰ 54‘ a délku roku odhadli na 365,25 dne.  

 Zpočátku šlo ovšem o lunární kalendáře, i když pravděpodobně museli už 

tehdy vkládat přestupné měsíce, protože začátek roku slavili vždy o zimním 

slunovratu. Minimálně ale už v šestém století začali uplatňovat devatenáctiletý 

cyklus, tedy ještě dříve, než žil Meton. Určili délku roku jako 12 a  měsíce, a vždy, 

když se zlomek překročil jedničku, přidávali přestupný měsíc (k 3., 6., 8., 11., 14., 

16. a 19. roku). Měsíc začínal novem a Nový rok nastává v den prvního novu po 

vstupu Slunce do našeho souhvězdí Vodnáře, což odpovídá našemu lednu či únoru. 

Délku lunárního měsíce už v prvním století př. n. l. vypočítali na 29 a , což se od 

dnešních výpočtů liší jen o 24 sekund. 

 Týden měli také praktičtěji dlouhý, pětidenní, i když ani tady nebylo 

minimálně jediným důvodem, aby počet dnů v týdnu nejlépe zaplnil počet dní v roce 

či měsíci. I tady mělo svou roli v číslech počet útvarů na obloze, Číňané ale počítali 

pouze viditelné planety, Slunce a Měsíc správně považovali za něco jiného, bylo to 

ale i na počest pěti elementů a pěti základních barev. Používali ještě dekád, protože 

každý první, jedenáctý a jedenadvacátý den měsíce byl odpočinkový.  

 Čínský kalendář nemá jednotný začátek, stejně jako například Babyloňané 

datovali události podle vládců, spíše vládnoucích dynastií. Jako první známý 

vládnoucí rod byl rod císaře Jaa (2357 – 2255 př. n. l.), dynastie Sia (vládli od cca 

2100 př. n. l.), po nich dynastie Šong-Jin (od 1600 př. n. l.), Čou (1100 př. n. l.), 

Čchin (221 př. n. l.), Chan (206 př. n. l.), Wej (220 n. l.), Ťin (265), Sung (420), Čchi 

(479), Liang (502), Čchen (557), Suej (589), Tchang (618), následovalo období Pěti 

dynastií a deseti království (od 907), Sung (960), Jüan (1279, šlo o mongolskou 
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dynastii), Ming (1368) a jako poslední dynastie Čching (1644, mandžuská dynastie), 

která vládla až do roku 1912, kdy byla vyhlášena Čínská republika, od roku 1949 

Čínská lidová republika.  

 Za vlády dynastie Čchin byl zaveden zemědělský kalendář obsahující 24 

klimatických sezón, které závisely na poloze Slunce na ekliptice. Tento kalendář 

určoval a na vesnicích dodnes napomáhá určovat čas setí, žní či jiných polních prací. 

Začíná 4. či 5. února obdobím nazvaným začátek jara, poté pokračuje obdobími 

dešťová voda, probuzení hmyzu, jarní rovnodennost, jasno a světlo, déšť pro obilí, 

začátek léta, malá hojnost, kosení obilí, letní slunovrat, malé vedro, velké vedro, 

začátek podzimu, konec vedra, bílá rosa, podzimní rovnodennost, chladná rosa, 

padání jinovatky, začátek zima, malý sníh, velký sníh, zimní slunovrat a končí malými 

a velkými mrazy.  

Pro občanský život se však užíval kalendář s šedesátiletým cyklem zmíněným 

u tibetského kalendáře, který byl složený z nebeských kmenů (pěti elementů, přičemž 

ten byl rozdělen ještě na dva rody, mužský a ženský) a zemských větví (dvanácti 

cyklických znaků, kterým byla později přiřazena zvířata). První rok byl t’ia-c‘, 

neboli rok dřeva a myši a odpovídal roku 4 n. l. Proto, když bychom chtěli zjistit, 

jakému roku cyklu odpovídá rok řehořského kalendáře, musíme použít tento vzorec: 

 ,    (5.3) 

ČC je rok čínského cyklu, přičemž celkové číslo nemůže být záporné, takže pokud 

by vycházelo nula či menší, musíme přičíst ještě šedesát. Roku 1984 začal současný 

cyklus a rok 2018 je rok zemského psa. Pro výpočet před naším letopočtem bychom 

samozřejmě museli počítat úplně jinak. První rok prvního cyklu odpovídá roku 2637 

př. n. l., kdy začala vláda krále Chuang-ti, současný cyklus je tedy už 78.  

 V těchto cyklech mohli lidé dobře vyjádřit, jak jsou staří, nebylo třeba uvádět 

kterého cyklu, protože rozdíl šedesáti let je rozhodně na první pohled patrný, 

většinou se ani nepoužívalo elementů, pouze zvířat, protože rozdíl dvanácti let už se 

dal až na velmi věkovité lidi, kde určit, zda jim je 78 či 90, poznat.  

Od vzniku Čínské republiky se začal užívat i řehořský kalendář a od roku 

1949 se stal dokonce oficiálním.  
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Obrázek 5.4: Čínský kalendář se používal zároveň jako určování směrů světových 

stran (například východoseverovýchod byl pes) [42] 

 

5.1.6. Kalendář Čukčů 

Posledním asijským kalendářem, který je v Asii poměrně unikátní ukázkou, 

nikoliv proto, že by se nevyskytovaly podobné jako on, ale spíše proto, že se 

nedochovaly, a nedochovalo se o nich ani mnoho zpráv, je čukotský kalendář. 

Evropští cestovatelé, kteří si za průvodce vybrali lidi z těchto končin, se velmi 

podivovali nad tím, jak si tito lidé dokáží zapamatovat několikadenní cestu, kterou 

jim někdo, kdo po ní šel před padesáti lety, popíše, jak vědí, kudy jít i v noční tmě. 

Rozlišovali až dvacet směrů kompasu, kalendář používali i k opakovanému lovu 
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tažné zvěře a podobně. Jinak by nám mohly zvyky Čukčů připadat poměrně 

barbarské, a to ani ne tak mnohoženství, tetování žen a tvářích či krevní msta, které 

se objevovaly po celém světě, spíše však usmrcení starších lidí, ať už jimi samými 

nebo někým příbuzným.  

Začátkem roku byla doba určená podle tři nejkratších zimních dní, tedy 

zimním slunovratem. I oni měli své legendy o hvězdách nad námi, Blíženci Castor a 

Pollux byli podle nich losi štvaní lovci na spřeženích, Delfín byl Tuleň, a nehybná 

Polárka byla sídlem nejvyšší bytosti, havrana Kyrkyla. Čukčové byli buď mořeplavci 

a lovci velryb a mrožů, nebo to byli chovatelé sobů a lovci, a tito sobí Čukčové měli i 

tak pojmenované své měsíce v závislosti především na tom, co se dělo s jejich soby, 

a že to byly názvy přinejmenším prapodivné: měsíc vzpurného sobího býka, měsíc 

zamrzlého sobího vemene, měsíc vypadávání srsti kolem sobího vemene, měsíc 

rození sobích telat, poté už byly i měsíce s obvyklejšími názvy jako měsíc tání, měsíc 

listí na stromech, měsíc tepla, měsíc, kdy si sobi brousí parohy, měsíc prvních mrazů, 

měsíc zimy, měsíc úzkého masa a měsíc úzkého dne.  

 

5.2. Amerika 

5.2.1. Mayský kalendář 

 Mayská civilizace prožila svůj rozkvět v druhém až devátém století našeho 

letopočtu. Říše Mayů ležela převážně na poloostrově Yucatán. Roku 2012 vznikl 

velký rozruch kolem mayského kalendáře, kdy měl dle výkladu jejich kalendáře 

údajně nastat dne 21. 12. nastat konec světa. Jak vidíme, tak nenastal. Nehledě na to, 

že zasazení mayského kalendáře do našeho bylo nesprávné (a správné dosud stále 

neznáme), nešlo o konec kalendáře, ale jen o konec jeho určité části, v pořadí tzv. 

třináctého baktunu. Stejně jako křesťané mnohdy věří, že nastane konec světa vždy 

na přelomu tisíciletí, přičemž k tomu není rozumného důvodu, protože i kdyby měl 

přijít konec světa přesně dva tisíce let po narození Ježíše Krista, nastal by 

pravděpodobně jindy než roku 2000. Když totiž na konci pátého století mnich 

Dionysius Exiguus zpětně určoval narození Krista, tak se podle moderních 

předpokladů zmýlil asi o čtyři roky, což ale nebyla jeho vina, protože prameny 

z nichž čerpal, si vzájemně protiřečily.  
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 V roce 2012 tedy skončil třináctý baktun. Co to ale je baktun? K tomu je 

nejprve potřeba definovat, jak Mayové počítali roky. Jejich rok měl 365 dní a říkalo 

se mu haab. 360 dní bylo rozděleno do osmnácti měsíců po dvaceti dnech, tomu se 

říkalo tun, a k doplnění do haabu se k němu přidávalo ještě pět nešťastných dnů, 

zvaných Dny beze jména, a tvořily devatenáctý měsíc zvaný Uayeb. Zbylé měsíce se 

nazývaly pop, uo, zip, zotz, tzec, xul, yaxkin, mol, chen, yax, zac, ceh, mac, kankin, 

muan, pax, kayab, cumhu. Známe, že rok začínal Popem, je však pravděpodobné, že 

dříve začínal yaxkinem, což se překládá jako nové Slunce, a hlavně měsíc před ním 

je xul, což znamená konec. Navíc by tak Nový rok připadal na dobu zimního 

slunovratu.  

Stejně jako v Babylonii se používala vlastní soustava, a to šedesátková, 

Mayové měli rovněž svou, dvacítkovou. Když tedy napsali například 4.13, 

znamenalo to v našem 93. Dny, pojmenované kiny, číslovali od nuly do 

devatenáctky. Dny byly akbal, kan, chicchan, cimi, manik, lamat, muluc, oc, chuen, 

eb, ben, ix, men, cib, caban, eznab, cauac, ahau, imix a ik. Těchto dvacet dní tvořilo 

týden zvaný uinal. Názvy byly odvozeny od přirozeného plynutí věcí, první dny se 

týkaly pořádku, mládí, úspěchu, překonání obtíží a pokračovaly k pokročilému věku, 

válce a smrti, a vše končilo Sluncem.  

Dvacet kinů tedy tvořilo jeden týden, uinal, 18 uinalů jeden rok o 360 dnech, 

tun. Poté už to pokračovalo pouze dvacítkovou soustavou. Dvacet tunů odpovídá 

jednomu katunu, dvacet katunů baktunu. Jeden baktun tedy netrvá ani 400 let. Proč 

tedy by tedy po uplynutí třinácti baktunů měl nastat konec světa, je otázkou. Mayové 

tedy označovali pořadí dne 7.13.0.4.4., což znamenalo, že se jedná o den, který 

odpovídá 7. baktunu, 13. katunu, 0. tunu, 4. uinalu, 4. kinu, a jelikož jeden baktun 

odpovídá 144 000 dnům, katun 7 200 dnům, tak uvedené datum odpovídá 1 101 676. 

dnu od začátku počítání mayského kalendáře ( 7*144000 + 13*7200 + 0*360 + 4*18 

+ 4 = 1 101 676).  

Konec třináctého baktunu tedy značil, že uběhlo 1 872 000 dní od začátku 

mayského letopočtu. V řehořském kalendáři by to odpovídalo 5 125,36 rokům, tedy 

se počítalo s korekcí, že mayský kalendář začal 11. 8. 3114 př. n. l., říká se mu 

Thompsonova korelace. A i když Mayové značili své dny nejvýše pomocí baktunů, 

měli i větší jednotky. Dvacet baktunů tvořilo jeden piktun, což odpovídá téměř osmi 

tisícům let, jaké bude tedy pozdvižení před koncem pátého tisíciletí po Kristu, až 
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bude končit piktun… Dvacet piktunů tvoří kalabtun, dvacet kalabtunů kinchiltun, a 

dvacet kinchiltunů alautun, který už obsáhne úsek přes 63 milionů let.  

Kromě občanského roku haabu a dvacítkového roku tunu, měli Mayové ještě 

náboženský kalendář tzolkin, který měl 260 dní rozdělený do třinácti měsíců o 

dvaceti dnech. Nejmenším společným násobkem 260 a 365 je 18980, a 18 980 dní 

měl kalendářní okruh, bylo to tedy 52 haabů a 73 tzolkinů, po této periodě se oba 

kalendáře vždy sešly.  

Kromě tohoto cyklu měl kalendář ještě čtyřletý cyklus. I když Mayové 

vypočítali délku slunečního roku na 365,2420 dne, nijak nevkládali přestupné dny, a 

protože jejich týden měl dvacet dní, začínal rok vždy jedním z těchto dnů: Kan, 

Muluc, Ix či Cauac, a po čtyřech letech se to začalo opakovat.  

Poslední cyklus měl opakování po třinácti katunech (cca 256 letech). 

Vyplýval z toho, že Mayové měli kromě dvacetidenního ještě třináctidenní týden. 

Dny v tomto týdnu už neměli žádné jméno, šlo jen o řadovou číslovku. Den se tak 

označoval například 7. chuen 16 zip, což znamenalo, že šlo o sedmý den 

třináctidenního týdne, den chuen, což byl sedmnáctý (začínalo se totiž nulou) den 

měsíce zip. Po uplynutí třinácti katunů se opět tyto tři označení dnů – pořadí 

v třináctidenním týdnu, jméno ve dvacetidenním, a pořadí dnu v daném měsíci – 

začaly shodovat.  

Tohoto se využilo při datování kahlay katunob, od osmého století n. l. 

Abychom určili, v které to bylo dvacetileté periodě (katunu), uváděl se katun podle 

toho, kterým dnem katun končil. Vždy to byl ahau (vyplývá se čtyřletého cyklu), ale 

vždy to bylo s jiným z třinácti čísel, proto uplynulo třináct katunů, než se to začalo 

opakovat.  

Rok se označoval podle toho, na jaký den připadl první den roku, tedy 0. pop, 

což mohl být například rok 11. ix.  

A měli ještě i třetí délku týdne, tento noční týden měl devět dní, nebo spíše 

nocí na počest devíti bohů podzemní říše.  

Kromě tohoto propracovaného systému kalendáře však ale nezanedbávali ani 

měsíční kalendáře, v městech Copanu a Palenque určili průměrně dobu synodického 

měsíce jako 29,53053 dne. Mayové také dokázali předpovídat zatmění Měsíce a 

Slunce. Vytvořili také kalendář závislý na pohybu Venuše, jeho rok trval 584 dní.  
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Obrázek 5.5: Systém mayských kalendářů  [43] 

 

5.2.2. Aztécký kalendář 

  Říše Aztéků sousedila se severní částí mayské civilizace, i proto měli 

podobné kalendáře. Aztékové také používali především dva, první o 260 dnech 

zvaný tonalpohualli a druhý o 365 dnech zvaný xiuhpohualli. Tento druhý kalendář 

se také skládal z osmnácti měsíců o dvaceti dnech a pěti nemontemi, neužitečných 

dní. Názvy měsíců jsou pro dnešního člověka jen stěží vyslovitelné, jako příklad 

můžou posloužit například Etzalcualiztli a Hueymiccailhuitl. Do češtiny se překládají 

jako konec dešťů, stahování člověka z kůže, krátká hlídka, velká stráž, šňůra 

z kukuřice, jídlo z kukuřice a fazolí, malý svátek pánů, velký svátek pánů, obětování 

květin, padání ovoce, zametání ulic, kdy je málo sena, kdy je mnoho sena, plameňák, 

vztyčování vlajky, velký svátek mrtvých, padání vod, svraštělý, vzkříšení. Dodnes se 

v Mexiku slaví Día de los Muertos, který má původ v aztéckém velkém svátku 

mrtvých, a kdy lidé dávají na oltář obrazy svých zesnulých příbuzných a věci, které 

měli za života rádi, a vyprávějí si o nich příběhy, aby nebyli zapomenuti a mohli tak 

navěky žít v říši mrtvých. 
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Dny nečíslovali jako Mayové od nuly do devatenácti, ale od 1 do 20. Dny byly 

většinou pojmenovány po zvířatech, ale někdy i po věcech, krokodýl, vítr, dům, 

ještěrka, had, smrt, jelen, králík, voda, pes, opice, tráva, třtina, jaguár, orel, sup, 

zemětřesení, nůž, déšť, květina. 

Až na pojmenovávání bylo vše velmi podobné Mayům, veškeré cykly, 52-letý 

vzniklý kombinací občanského a náboženského kalendáře, a vždy na konci cyklu se 

báli, že přijde konec světa.  

Uctívali především boha Tonatihua, což byl bůh Slunce. Od jeho jména je 

odvozeno i jméno jejich hlavního sídla Teotihuacánu, města bohů, kde na Cestě 

mrtvých byla zbudována Měsíční pyramida, ale především největší skvost a zároveň 

i největší stavba města, pyramida Slunce. Právě zde se totiž podle Aztéků měl 

znovuobnovit život a vzniknout nové Slunce po poslední kosmické katastrofě.  

 

Obrázek 5.6: Aztécký kalendář  [44] 
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Obrázek 5.7: Quipú  [45] 

5.2.3. Incký kalendář 

Posledním ze tří nejznámějších indiánských kmenů, jejichž jména zná každý, 

pokud pomineme například hrdiny knih Karla Maye Apače či Siouxy, kteří jsou 

známí svou výhrou nad generálem Custerem, 

jsou Inkové. Za vyspělé by se daly považovat 

ještě například civilizace Zapotéků, Toltéků či 

Olméků, ale o nich nám není mnoho známo. I o 

Incích víme víc ze zpráv Španělů a španělských 

conquistadorů, protože Inkové neměli vlastní 

písmo. Využívali ale systému quipú, 

provázkového „písma“, kde se na šňůrku 

navázaly další šňůrky a na nich se dělali uzlíky, 

provázky měli různé významy i podle barev, 

červená byli vojáci, žlutá zlato, bílá stříbro, 

černá čas. Mohli si tak nejen posílat zprávy o 

úrodě, ale i nechávat zprávy a dopočítávat tak 

kalendář a podobně.  

Inkové věřili, že před nimi na jejich území žila jiná, starší civilizace v době, 

kdy existoval jiný měsíc ještě před tím, který známe dnes, a že tento měsíc obíhal 

kolem Země mnohem rychleji, a přitom Země se otáčela pomaleji, tedy den měl 

třicet hodin, a tím pádem rok měl 290 dní. Tato pověst nedává smysl. Jiná civilizace 

na jejich území však jistě žila, civilizace Nazca. O geoglyfech na planině Nazca se 

myslelo, že to byl nějaký zavodňovací systém či něco podobného, dokud je ve 

dvacátém století konečně někdo nezahlédl z výšky a viděl obrazce jako je pavouk či 

kolibřík. Soudí se, že kultura Nazca se zde vyskytovala asi v pátém století našeho 

letopočtu. Doposud se jistě neví, k čemu obrazce sloužily, obzvláště když ze země 

nejsou rozpoznatelné, snad to bylo na počest pohybu nebeských těles. Přímky 

táhnoucí se po planině totiž vypovídají souvislosti se slunovraty a rovnodennostmi, a 

zvířata by mohla obdobně jako v jiných kulturách představovat souhvězdí, kterými 

Slunce během roku prochází.  

Dalšími kmeny, které zde žili, byli Mochikové, kteří uctívali Slunce i Měsíc a 

stavěli jim chrámy, a poté Chimové, ti uctívali především Měsíc, takže si více cenili 

stříbra nad zlato, a když nastalo zatmění Slunce, velmi jej slavili. Když se poté začali 
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Obrázek 5.8: Polynéské dvojité kánoe  [46] 

prosazovat Inkové, bylo uctívání Měsíce jakýmsi vzdorem, protestem proti této 

nadvládě.  

Ve dvanáctém století se v Cuzcu vytvořil sluneční kalendář, že uctívali 

především Slunce je patrné ze Zlatého dvora, kde údajně chrám boha Slunce Inta byl 

vykládaný zlatem a smaragdy. V menší míře uctívali ale i Měsíc či Venuši a jiné 

planety. Nejznámější místo s chrámem Slunce je Machu Picchu, které se nacházelo 

80 km od hlavního města Inků Cuzca, ale jelikož nikdy nebylo vydrancováno 

Španěly, zachovalo se v původním stavu. 

Jejich rok měl opět 365 dní a 12 měsíců: malé zrání, velké zrání, odívání 

květů, tanec mladé kukuřice, píseň sklizně, slavnost Slunce, očištění země, velké 

očištění, slavnost královny, slavnost vody, průvod mrtvých. Rok začínal v době 

zimního slunovratu, po němž nastávalo období dešťů.  

 

5.3. Austrálie a Oceánie – kalendář Polynésanů 

 Polynésané by se právem dali nazvat jedněmi z nejzkušenějších mořeplavců 

světa. Už ve druhém 

tisíciletí před naším 

letopočtem se vydávali 

na dlouhé, plánované 

objevné výpravy. Byli to 

vynikající navigátoři, 

plavili se na dvojitých 

kánoích, orientovali se 

podle hvězd, mořských 

proudů i větrů. Objevili 

a osídlili Fidži, Tahiti, 

Rapa Nui (Velikonoční 

ostrov, známý svými 

dvanáctimetrovými kamennými hlavami zvané moai), Havajské ostrovy, Nový 

Zéland (zde se vyvinuli v kmen zvaný Maorové, v jejich jazyce byl Nový Zéland 

označován jako Aotearoa) i Austrálii. Pravděpodobně dosáhli i břehů Jižní Ameriky, 

dříve než Ameriku objevil Kolumbus či Leif Eriksson, syn Erika Rudého z národa 
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Vikingů, a s místními indiány obchodovali, v jejich jazycích se totiž vyskytlo mnoho 

společného.  

 Ke konci prvního tisíciletí se vydali z Raiatey, své původní „Havaje“, na 

ostrovy přes čtyři tisíce kilometrů vzdálené, které zveme Havajské dnes, a na tuto 

cestu se vydali za souhvězdím Meremere (Orionův pás). Plavili se podle Plejád a 

Aldebaranu.  

 Ze zpráv, které známe, byl jejich kalendář lunární a ve všem hrál roli spíše 

Měsíc, což se zdá logické vzhledem k tomu, že se nikde nezdržovali příliš dlouho a 

pluli stále dál, nemohli tedy pozorovat roční proměny přírody, zato v noci, když se 

plavili, pozorovali zároveň i Měsíc, jehož bohyní byla Hina. Autorem samotného 

kalendáře byl podle nich však bůh Tiky, který stvořil i člověka. Každý den v měsíci 

měl své vlastní jméno. Nový rok slavili s východem Plejád, a aby se to od nich příliš 

nevzdalovalo, vkládali třináctý měsíc na vyrovnání.  

  

5.4. Afrika 

 Dnes je v Africe téměř všude rozšířen gregoriánský kalendář, až na Etiopii, 

kde se používá koptský kalendář (zmíněný již u egyptského kalendáře), kde každý 

rok, který po vydělení čtyřmi dává zbytek tři, je přestupný s 366 dny, jinak jsou roky 

s 365 dny, v podstatě je to tedy téměř to samé, jako býval juliánský kalendář. 

Samozřejmě v zemích s převahou muslimského obyvatelstva je užíván i islámský 

kalendář. 

 Co se minulosti kalendářů v Africe týče, užívaly se především lunární, jako je 

například kalendář Borana, kde má rok 354 dní. Afričané se modlili k Měsíci, aby se 

znovu zrodili stejně jako on. Vyskytovaly se ale i kalendáře sluneční a hvězdné.  

 Kromě probíraného egyptského a z něj vyvozeného koptského, stojí za 

zmínku například kalendář Berberů, který se dochoval ještě ze starořímské říše a je 

tedy velmi podobný juliánskému, bohužel jejich dřívější kalendář, například 

tuarežský se nedochoval a dnes již nevíme, jak vypadal. 

Kmen Akanů užíval šestidenního týdne, známého jako nnanson. Kalendář 

lidu Igbo je takový, že rok obsahuje třináct měsíců, a měsíc sedm týdnů, které mají 
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čtyři dny – afor, nkwo, eke, orie. Plus jeden přebytečný den na konci roku. Čtyřdenní 

týden má i kalendář Yoruba. 
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Doslov / Závěr 

„Dvě věci naplňují duši vždy znovu novým a stále větším obdivem, čím častěji o 

nich přemýšlíme – hvězdné nebe nad námi a mravní zákon v nás.“ 

-Immanuel Kant- 

Kalendáře a historie, jak kalendáře vznikaly, je odrazem pohybu hvězd, ale i 

vývoje lidstva a lidského chápání času, života, sebe sama. Je to příběh, jak jsme 

uvažovali a zkoumali nebe a zároveň i sebe, vyvíjeli se současně s poznáváním světa 

kolem nás. 

Mnohé národy promítaly na nebesa ty nejlepší z nejlepších jako souhvězdí 

nebo asterismy, Herkula, Andromedu, Persea, ale i ty, kteří nemuseli nutně být ve 

všech příbězích za kladné hrdiny, ale za mocné bytosti, které pomohly nebo bojovaly 

s hrdiny. Promítali ve svých myšlenkách bytosti, které byly dle nich významné a za 

své skutky si zasloužily žít věčně, jako hvězdy, na noční oblohu, kterou považovali 

na krásnou, nekonečnou a nedosažitelnou, nedosažitelnou jako například Herkulova 

síla. Obdobně nedosažitelný je pravděpodobně dokonalý kalendář, byť se stále 

objevují návrhy na jeho vylepšení.  

Cílem této práce bylo popsat, jak a jaké kalendáře ve světě vznikaly, na 

základě jakých potřeb, jak byly v průběhu let vylepšovány, ale že stále v sobě mohou 

mít chyby, protože stejně jako doba vzájemných pohybů nebeských těles je 

nedokonalá, nesouměřitelná, tak i lidé nejsou ve svém konání vždy dokonalí.  
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Apendix 1  

A.1. Antická literatura o souhvězdích, jejich viditelnosti a významu pro 

roční období 

A.1.1. Astronomie jako umění 

Řekové považovali astronomii spíše za umění nežli vědu. Vždyť jedna 

z devíti Múz, Úrania, též Nebeská, byla patronkou astronomie.  Snad všechna známá 

souhvězdí v severní části zemské polokoule, mají své spletité příběhy, mnohdy je 

jich i vícero, avšak ke každému z nich jde najít řeckou verzi příběhu, jak se zrovna 

ono souhvězdí dostalo na oblohu, byť je možné, že i oni se inspirovali u starších 

civilizací. 

 K některým souhvězdím známe například ještě tyto starší příběhy, 

pocházející z Babylonie, nejzajímavější je příběh o pramáti všeho živého, totiž 

dračici Tiamat (což v jazyce Sumerů znamenalo moře). Zabil ji bůh Marduk, který 

byl i patronem města Babylon, a považován za nejvyššího z bohů, bůh moudrosti, 

léčitelství a zaklínání. Z těla mrtvé dračice vytvořil nebe a pevnou zem. V jednom 

z eposů, který se z té doby zachoval, je jeho vítězství nad strašlivou dračicí popsán: 

 

Pak do hrdla vehnal jí Vichry, saň útroby má vzduchu plné, 

Čelisti nelze jí stisknout. Vtom rychlý Mardukův šíp 

Proklál nestvůře střevo a zpustošil nitro, 

nakonec ovládl srdce…[6] 

 

 Většina dochované starověké literatury o souhvězdích však pochází ze 

starověkého Řecka a Říma. Starověké národy si mysleli, že ve hvězdách jsou 

zaznamenány příběhy, které se udály, ale také, že se z nich dá vyčíst budoucnost. 

Tomu se věnovali astrologové, a v Římě se pro ně mnohdy užíval název Chaldejci, 

protože tak se říkalo babylonským kněžím, kteří se proslavili právě svými 

astronomickými pozorováními. Řečtí či římští astrologové sice neměli pravdu v tom, 

že by se z hvězd dala vyčíst budoucnost jedince, ani Chaldejci, že z ní vyčtou 
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budoucnost celého státu, ale určitě existovaly věci, díky kterým stálo za to pozorovat 

noční oblohu. Cestovatelé a mořeplavci mohli určovat směr cesty, ale i předpovídat, 

že když se na obloze objeví například Hyády, že nastane déšť, když Plejády, pak 

mohly přijít silné bouře a podobně.  

 Nejvýznačnějšími básníky starověku, díky nimž známe starověké báje a 

s nimi mnohdy spjatá souhvězdí, byli v Řecku Homér, Hesiodos, Arátos, 

Erathosthenes, v Římě pak Ovidius a Germanicus. Úryvky z děl těchto básníků 

budou následovat dále, k jejich jménům by ještě mělo přibýt ještě alespoň jméno 

Eudoxa z Knidu (asi 408 př. n. l. – 355 př. n. l.), který nebyl takovým básníkem jako 

oni, za to byl o mnoho významnějším na poli astronomie, a je považován za 

zakladatele teoretické astronomie, sestavil totiž jako první v Evropě katalog 

hvězdného nebe a sepsal podrobný popis souhvězdí.  

 

Obrázek 2.1: Astronomie se promítla nejen do literatury, ale i jiného umění – 

v egyptské hrobce Senenmut je kresba severního souhvězdí (našeho Velkého vozu, na 

obrázku býk) společně se štíří bohyní Selket a jinými bohy [21] 

 

A.1.2. Homér 

 Ač je Homér velmi známým jménem, o jeho životě mnoho známo není. Myslí 

se, že žil v osmém století před naším letopočtem, a jako nejvýznačnější díla jsou mu 

připisovány Ilias a Odysseia. Jméno bývá překládáno jako „slepý“ nebo také 

„rukojmí“. V jeho knihách jsou bohové i jiné nadpřirozené bytosti přímo 

vystupujícími postavami, proto jeho svědectví o trójské válce i devatenáct let trvající 

cestě ithackého krále Odyssea domů je spíše jen připomínkou jmen hrdinů, kteří v té 
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Obrázek 2.3: 

Hésiodos [23] 

 

Obrázek 2.2:  

Homér [22] 

 

válce skutečně padli, než převyprávěním skutečnosti, i 

proto, že k trójské válce došlo o asi čtyři staletí dříve, než 

se domníváme, že Homér žil.  

 Podle výkladu Plútarcha i jiných historiků a 

filosofů ve starověkém Řecku se Homér zmiňuje o 

zatmění Slunce, které nastalo roku 1178 př. n. l., varuje 

před ním věštec Theoklymenus neodbytné nápadníky 

věrné Odysseovy manželky Pénelopé: 

 

Nebozí, jaká to hrůza vás postihla! Temnotou noční 

Vaše jsou zastřeny hlavy, i tváře a kolena vespod, 

Hlasitý nářek tu zní a po lících proudí vám slzy, 

Krví jsou zbroceny stěny i krásná sloupová chodba, 

Přízraků plný je dvůr, je plná i předsíň – ty touží 

do temnot podsvětních sejít; už docela zmizelo také 

z oblohy zářící slunce, zlá chmura se prostřela nebem! [7] 

 

A.1.3. Hésiodos 

Hésiodos žil asi ve stejné době jako Homér, v osmém 

století př. n. l., a psal podobným stylem jako on. Jeho 

nejznámějšími dochovanými díly jsou Theogonia, hovořící o 

stvoření vesmíru a původu bohů, a Práce a dni, z čehož 

pocházejí i následující citace. Jeho práce a dni jsou rady 

zemědělcům, jak mají pracovat a žít. V mnoha ze svých rad 

dává i konkrétní ohledně pěstování vína: 

 

Jamile naplní Zeus 

šedesáte dní a nocí  

od zimního slunovratu,  
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tehdy hvězda Arktúrova, 

když se byla vynořila 

ze svatých vod Ókeanu, 

prvně v plné záři svitne 

vycházejíc v podvečeru.  

Po ní dceř Pandíonova, 

jitrozpěvná vlaštovice 

na oči se zjeví lidem, 

když začíná mladé jaro. 

A než přijde – tak je lépe-  

ořezávej vinné révy. 

Když pak začne na lodyhy  

domovníček s hlíny šplhat, 

prchaje před Pléjadami: 

tehdy není více času 

vinohrady okopávat; 

srpy brus, zavolej čeleď; 

vyhýbej se stinným loubím, 

chraň se spánku za červánku 

za hodiny klasobraní,  

kdy ti slunce vraští kůži; 

tehdy spěchej, tehdy chvátej, 

tehdy svážej domů sklizeň, 

přivstana si za úsvitu, 

abys měl dost živobytí. [8] 

 

 Jako hvězda Arktúrova bývá označována hvězda Strážce Medvědice, ta když 

se vyhoupne poprvé na mořském obzoru, začne přicházet jaro, a obdobně, jako 

následující Arátos ze Soloi radí sít či sklízet podle objevu Plejád.  

 

Když se zjeví na obloze 

Pléjady, Atlanta dcery, 

tenkráte se hotuj k žatvě, 
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a když zapadají, k orbě. 

Po čtyřicet nocí ony,  

po čtyřicet dnů jsou skryty, 

a když se pak roční doba 

v koloběhu času vrátí, 

tenkráte zasvitnou znovu,  

když se prvně brousí srpy. [8] 

 

 Lovec Orion, který upadl v nemilost u Héry, se navždy honí po nebesích se 

Štírem, kterého na něj i na Zemi seslala Héra. Na obloze se vždy střídají, jakmile se 

jeden začne objevovat, druhý mizí. Orion se objevuje na podzim a vládne po celou 

zimu, proto se Hesiodovy rady svému bratru Persovi, kterého přímo v této řeči 

oslovuje, týkají období, kdy na obloze se Orion (Óarión) objeví: 

 

Svatá zrna Démétřina 

kaž vydrolit čeledínům, 

jakmile se Óarión 

prvně zjeví na obloze,  

na místečku povětrném, 

pěkně udusaném humnu. 

Obilí měřicí přeměř, 

do amfor je dobře ulož, 

a když všecko živobytí 

uvnitř domu šťastně složíš, 

pohrabků a sena schovej. 

Když pak dojde Óarión  

a Seirios středu nebes 

a když světlo Arktúrovo 

spatří růžoprstá Zora, 

tehdy Perse, všecky hrozny 

očesej a domů dones; 

deset dní a deset nocí 

vystavuj je na sluníčku,  
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Obrázek 2.4: Arátos [24] 

 

 

 

] 

 

na pět dní je nechej v stínu, 

ale šestého dne stáčej 

do amfor dar Dionýsův, 

srdceblažnou milost Bakcha. 

Ale když pak sejdou s nebe 

Pléjady i s Hyadami, 

s nimi silák Óarión,  

tehdy pomni včasné orby. [8] 

 

Zmíněný Seirios, zvaný také Pražič je dnešní hvězda Sírius, která byla velmi 

významná při určování kalendáře ve starověkém Egyptě.  

 

A.1.4. Arátos ze Soloi 

Arátos ze Soloi (asi 315 př. n. l. – 240 př. n. l.) se 

nechal inspirovat Homérem i Hesiodem. Říká se, že 

nebyl ani tak vědec, astronom, jako spíše jen básník, a 

mnozí kritizovali některé jeho nepřesnosti. I přes to je 

jeho dílo Phainomena, překládáno jako Jevy nebeské, 

získalo velkou přízeň, protože tehdejším lidem poskytl 

odborný výklad jim přístupnější veršovanou formou o 

souhvězdích i jejich pohybech v souvislosti s pověstmi, 

která s nimi jsou spjatá, a hlavně radami pro zemědělce 

a mořeplavce, co očekávat když se to či ono souhvězdí 

objeví na obloze.  

Nebeské jevy se dělí na dva díly, první popisuje především samotná 

souhvězdí, jejich postavení a pohyby. Hovoří o tom, že Zeus nám dal hvězdy, aby 

nám ukazovaly, kdy je čas které z Hór, což byly bohyně tří ročních období, květů, 

růstu a plodů: 

 

Pevná znamení přece on sám vsadil na klenbu nebes, 
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Roztřídil hvězdy a úmysl pojal, že stát na něm mají 

hvězdy, jež ukáží lidem co nejlépe v průběhu roku 

to, co je Hórami dáno, že rodí se vše v pevném řádu. [9] 

 

 Arátos popisuje některá souhvězdí hodně dopodrobna, což bylo zcela jistě za 

potřebí, protože přeci jen tak složité obrazy, jako je například Velká Medvědice, Štír, 

Panna či Pegas, stěží dokážeme vymezit, povětšinou i když víme, které hvězdy to 

jsou, je někdy těžké v nich uvidět to samé, co v nich viděli staří Řekové. Takto 

popsal Arátos sousedství Andromedino a Pegasovo, kterého zvali Koněm: 

 

Avšak teď obrovský Kůň se rozjíždí na její hlavu 

podbřiškem svým; jim oběma společná hvězda tu svítí: 

jemu poblíže pupku a jí zase na vršku hlavy. 

Ve hřbetu Koně a na jeho boku jsou další tři hvězdy, 

které označí vzdálenost stejnou, jež je mezi nimi? 

Krásné a velké, lež hlavu už jasně zářivou nemá, 

ani šíji, ač dost ji má dlouhou. A nejzazší hvězda 

planoucí tlamy by soupeřit mohla i s oněmi čtyřmi 

dobře viditelnými, jež jeho obrazec tvoří. [9] 

 

Mnohdy ihned k popisu souhvězdí připojil rady, které se týkaly počasí v té 

době, radu jaké budou vanout větry, zda mají námořníci vyplout či se raději zdržet 

v přístavu a podobně. V následujícím verši, kde při hlavě Medvědice stojí bratři 

Kastór a Pollúx, pod ní Rak, vynesený na oblohu za odměnu, že při boji se Štírem 

zabil Diova syna Hérakla, a za ní nemejský Lev, zabitý Héraklem, je zmínka o 

svištících severních větrech, což jsou pravidelné roční pasáty ve středomořské 

oblasti, Řekové je zvali Etésiai.  

 

Při hlavě Medvědice jsou Blíženci, pod středem těla  

Rak a přejasným světlem jí Lev Září při zadních tlapách.  

Tehdy pochody Slunce jsou nejvíce zality žárem,  
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leckde i pole jsou vidět, jak prosta jsou ode všech kladů,  

jakmile na cestě Slunce se poprvé setkává se Lvem. 

Svištící severní větry se vrhnout na širé moře 

 v hustém proudu a tu už není přízniva vůbec 

hladina veslům: teď široké lodi já uvítám k plavbě 

kormidelníci na tenhle vítr nechť kormidlo drží…[9] 

 

 Příklad rad pro zemědělství, kdy je vidět hvězdokupa Plejád u holeně Persea, 

pak je čas žní, a když už opět vidět nejsou, mělo by se znovu zasít.  

 

U levé holeně jeho se vznášejí ve velkém shluku 

všechny Plejady. Ale je prostor, v němž ony se tísní 

nepříliš velký. A pro zrak jsou také velice slabé.  

mezi lidmi jsou proslulé tím, že v sedmi jsou drahách,  

ale pouhými zraky jen šest je jich uvidět možno: 

Doposud žádná hvězda se na nebi nemohla ztratit 

bez stopy od těch doby, co víme o jejím zrodu: 

Proto to naplano řečeno je. Těch sedm se zove: 

Meropé, Alkyoné a Élektra, Kelainó za ní, 

Steropé s Taygetou přijdou a nakonec všemocná Maia. 

Až je jich málo a nemají světlo, přec slovutné nebem  

kráčejí zrána a večer, sám Zeus je příčinou toho,  

neboť kdy začíná údobí letní či zimní zas doba 

anebo pro orbu časy, jim přikázal znamení dávat. [9] 

 

 I když to v textu není napsáno, popisuje i jiné věci, které se týkají kalendáře, 

jak ho chápeme dnes, ještě mnohem přímočařeji, a to je doba zimního slunovratu. 

Slunce se otočí na jižním obratníku, obratníku Kozoroha a putuje zase zpět. V té 

době jsou nejkratší bílé dny v roce, a jak praví Arátos, nastanou jižní větry a zima.  

 

O něco později Vodnář než Kozoroh na nebe vyjde. 

Zato Kozoroh před ním a dříve do hlubin padá, 
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tam, kde sluneční síla se ve svůj obrací opak. 

Ať v onom měsíci okolo tebe se vezdouvá moře, 

když už bys vyplul na širé moře. Vždyť urazit nelze 

velký kus cesty v jediném dni – tak krátké jsou nyní, 

ani by k tobě, když děsíš se v noci, dřív nepřišla Zora,  

třebas velmi a často ji vzával bys hlasitým křikem. 

Tehdy přitrhnou od jihu větry, jež útrapy nesou,  

když se Slunce a Kozoroh spojí; tu mráz z nebe padá, 

tuze špatně je plavci, on musí teď křehnout. [9] 

 

 Přestože Arátovým současníkem byl Aristarchos ze Samu (310 př. n. l. – 250 

př. n. l.), který vyslovil myšlenku heliocentrismu, byla stále, a i po následující mnohá 

staletí silnější Aristotelova myšlenka geocentrismu, že Slunce, Měsíc a všechny 

hvězdy se pohybují kolem nás. Co to ale popíralo, bylo pět „jiných hvězd“, které 

neputovaly v kruhu kolem Země, ale pro pozorovatele ze Země ve zvláštních 

smyčkách, které si nedokázali vysvětlit: 

 

Tak jak míjejí roky, to všechno uvidět můžeš 

vracet se po řadě v údobích roku, a vše to tak stále 

v nebe je vsazeno pevně – jak drahokam plynoucí noci. 

Ale pět jiných hvězd, jež nijak jim podobny nejsou, 

různě se odevšad noří v těch dvanáct znamení nebe. 

Byť bys i podle jiných hvězd měřil, tu nemůžeš určit, 

na kterém místě jsou právě; vždyť všechny tuláci jsou to. 

Roky dlouhé jsou u nich, v nichž konají oběhy svoje,  

daleko vzdálená souhvězdí jsou, v nichž znovu se sejdou.  

Avšak líčit je odvahu nemám; kéž opěvat stačím  

oběhy nebludných hvězd a znamení na nebi jsoucí. [9] 

 

 Již před šesti až pěti tisíci lety stanovili ve starověké Mezopotámii dvanáct 

souhvězdí, která na obloze odpovídala celoroční dráze Slunce po ekliptice. Těmto 

dvanácti souhvězdím se souhrnně říká zvěrokruh, nebo také zodiak či zvířetník. Dnes 
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jsou užívaná stejná jména souhvězdí, jako byla za Aráta, jen Klepetům se říká Váhy. 

Obvykle navíc začínáme popisovat polohu slunce od bodu jarní rovnodennosti, což 

odpovídá okamžiku, kdy Slunce vejde do souhvězdí Berana.  

 

Oné dráze se zvířetník říká, toť přezdívka její. 

Je na ní umístěn Rak, po něm Lev a u něho místo 

svoje má Panna, dál Klepeta se samým Štírem tu stojí, 

pak tu Střelec i Kozoroh jdou a za Kozorohem 

Vodnář; za ním Ryby jsou dvě, které hvězdami září,  

potom Beran jde s Býkem a dva jsou Blíženci za ním. [9] 

 

 Následující verše mluví o devatenácti ročních obězích, což bývá označováno 

jako metónův cyklus. Tento cyklus vypočítal roku 432 př. n. l. Metón Athénský. 

Spočítal, že 19 slunečních let obsahuje přibližně 235 lunárních měsíců po 29 či 30 

dnech, což se rovnalo 6940 dnům. Vytvořil lunisolární kalendář, jaký využívají 

například Židé. Vkládá se v něm sedm přestupných let. V třetím, šestém, osmém, 

jedenáctém, čtrnáctém, sedmnáctém a devatenáctém roku cyklu se přidával třináctý 

přestupný měsíc. Chyba jednoho dne se projeví po 219 letech.  

 

Zajisté do roka vystřídá Slunce ta souhvězdí všechna, 

když se ubírá těsnou svou brázdou a blíží se vždycky 

 k jinému jindy – ať samo jak vzchází, ať zapadá zase. 

A tak se souhvězdí jiné vždy dívá na jiné jitro. 

Toto poznáváš také – vždyť v plné přece je shodě 

devatenáct oběhů ročních, jež jasné má Slunce: 

vše, co od pásu Órionova až k samému konci 

zahalí Noc, též dravého Psa, který je Órionův, 

s tím, co lidem, když na nebe hledí, tam ukáží hvězdy 

Poseidóna či samého Dia, co pevně je dáno. [9] 
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Obrázek 2.5: Erathosthénes [25] 

 

Obrázek 2.6: Ovidius [26] 

 

A.1.5. Erathosthénes 

Erathosthénes z Kyrény (asi 272 př. n. 

l. – 194 př. n. l.) byl matematik, astronom a 

geograf. Je známý tím, že jako první 

poměrně přesně určil obvod Země. Vyšlo mu 

250 000 stadií, což odpovídá asi 46 250 

kilometrům, oproti v současnosti uznávaným 

cca 40 000 km. Erathosthénes napsal knihu 

Katastherismy, Proměny v souhvězdí. 

V sedmnáctém století se anglickému vědci Johnu Fellovi dostal anonymní traktát o 

mytologii souhvězdí a usoudil, že to budou dotyčné Katastherismy. Ovšem později 

se zjistilo, že tento spis napsat Erathosthénes nemohl, proto se používá přívlastek 

pseudo-Erathosthénes, neboť autora stále nikdo nezná. I přesto díky tomuto spisu 

máme velkou část našich znalostí o hvězdné mytologii.   

 

A.1.6. Ovidius 

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. Sulmona – 18 

n. l.) byl římským básníkem, známým především díky 

dílu Metamorfózy (Proměny), ale také Umění milovat a 

Tristia (Žalozpěvy). Proměny, podobně nazvané jsou i 

pseudo-Erathosthénovy Proměny souhvězdí, jsou 

uspořádány do patnácti knih, mnoho mytologických 

námětů jsou originální, nemáme záznamy, že by jich 

byl už užil někdo jiný.   

Ve svých Proměnách mnohdy popisuje právě 

příběhy, jak se který tvor dostal na nebesa či i jak tam byla umístěna. Následující 

řádky mluví Ovidius ústy Héry, která žárlila na Kallistu, v níž našel zalíbení její 

záletný manžel Zeus, a která byla proměněna v medvědici: 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/43_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulmona
https://cs.wikipedia.org/wiki/18
https://cs.wikipedia.org/wiki/18
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Od hlubin mořských Medvědici navždycky vzdalte, 

Hvězda, co ze neřest odměnou na nebi bydlí, 

nechť nikdy, nehodná, čistého moře nepozná blaho. [6] 

 

 Jiným příkladem proměny je příběh lovce Aktaiona, který se jednoho dne i se 

svými přáteli a svými psy vydal na lov. Unaven ale zůstal pozadu, a když si chtěl 

odpočinout v jeskyni, spatřil tam nahou bohyni Artemis, která se tam přišla do 

jezírka vykoupat. Panenská bohyně ve zlosti jej proměnila v jelena, kterého uštvali 

jeho vlastní přátelé a psi. Přátelům bylo později vyjeveno, k čemu došlo, že oni sami 

jej zabili, však psi nic pochopit nemohli. Aby potěšili nevinné vrahy svého pána, 

vzali bohové dva z nich na oblohu. Jména všech psů i jejich vlastnosti, uvádí Ovidius 

ve svých proměnách.  

 

Co se tak rozmýšlí, spatří ho psi. A Melampus první 

s bystrým Ichnobatem svým štěkotem znamení dali, 

krétský Ichnobates a Melampus ze Sparty rodem. 

Hned pak řítí se jiní – jsou rychlejší dravého větru: 

Pamfagos, Oreibasos, Dorkeus, arkadské plémě, 

Silný Nebrofonos a s Lailapem zuřivý Theron, 

Pterelas rychlých nohou i Agre bystrého čichu, 

Hylaios (nedávno právě byl poraněn divokým kancem), 

Nape, zplozená vlkem a Poimenis, která kdys byla 

u ovcí, Harpyja též i se dvěma potomky svými, 

Mrštný Ladon, hubeny v slabinách, ze Sykionu, 

Štěkavá Dromas a Stikte a Kanache, Alke a Tigris, 

Leukon s bělostnou srstí a Asbolos se srstí černou 

Lakon, přesilný pes, i Aëllo ve běhu zdatná…[6] 
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Obrázek 2.7: 

Germanicus [27] 

 

A.1.7. Germanicus 

Germanicus Julius Caesar Claudianus (15 př. n. l. – 19 

n. l.) byl skvělým římským vojevůdcem a byl provoláván i 

římským císařem. Jeho strýc císař Tiberius na něj žárlil a je 

možné, že měl prsty v jeho smrti, jejíž okolnosti byly krajně 

podezřelé. Germanicus byl ale také velmi jazykově nadaný a 

přeložil Arátova Phainomea do latiny. Úryvek popisuje 

souhvězdí Labutě, která je buď jednou z labutích táhnoucích 

sluneční vůz boha Apollóna (Foiba), nebo bývá považována 

za samotného Dia, který se v labuť proměnil, aby získal lásku 

pozemské dívky Ledy.  

 

Ptáka zří před sebou, to labuť je zářného Foiba. 

Za dávných časů baly to lásky křídlatá předzvěst, 

V klamnou labutě tvářnost Jupiter ukryl svou vášeň…[6] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/15_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/19
https://cs.wikipedia.org/wiki/19

