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1. Človek, mesiac a rok. Kelendy. 

Človek od nepamSti sledoval dianie v prirode. Jedným 

z nejsilnejšich dojmov, ktoré ho sprevádzelt, bolo silstev-

né a pravidelné opakovanie dňa a noci. Toto striedani svet-

la a tmy, obdobie čtnnosti'a odpočinku, bole súčasťou vro-

deného životného rytmu každého jednotlivce. 

Už v dávnej minulosti človek spoznel, že príčinou tých-

to pravidelných zmien je Slnko, které ráno vychádza, aby 

celý deň osvetrovalo krajinu a večer zapadá; po temnej no-

ci znovu vychádza. Toto obdobie nazval jeden deň. Delt se 

stal zákledom počitania času a každého kalendéra. 

Človek však postupem času spoznel aj ďelšíe pravidel-

ne se opakujilce a dlhšie obdobie. Bolt to doby horilčav a zi-

my, sucha a dežďov, dlhých dni a krátkych noci a naopak, dl-

hých noci a krátkych dni. S tým sdviseli aj velké zmeny v 

prírode: raz bolí lilky rozkvitnuté, inokedy dozrieveli plody, 

potom prtchádzala doba odpočinku cele rirody: miestami to 

bolt vyprahlé polia, inde snehom zakrytá zimná krejina. 

Druhé - dlhšie obdobie - které silviselo s pohybom Sin-

ke medzt hviezdami - bol rok. Kaši predkovia pred mnohými 

tistcročiami zistilt, že Sinko uprostred svojej dennej dré-

hy, čiže na poludnie, stojí raz vyššie nad obzorom, raz niž-

tie. V prvom prípede je deň dlhšt a teplejší, v druhom pri-

pade kratší a chladnejší. Spoznali aj to, že príčinou tohto 

jevu je ročný pohyb Sinka na oblohe medzi hviezdami. Jeden 

cbeh Slnka trvá jeden rok. Roky - podobne ako dni - se pra-

videlne opakujil. 

V mimoriadnych časoch, ke ď Slnko príliš dlho a vytrva-

lo svtetilo a polia bolt príliš vysušené, a preto nedali ilro-

du, alebo zase naopak, výdatné dažde neprestévali ani po di-

hej dobe a lulky bolt zaplavené privalmi vody, rudta videlf 

v tom nevšímavost alebo skdr hnev Slnka a začali ho prosiť 

o pomoc, vzývali ho, prinášali mu obete a začali se mu kla-

ňať. Tak postupne vzniklí náboženstvé, kterých hiavným a naj-

rozširenejštm kultom bole uctievanie Slnka. 

Avšak ani noci neboli rovnaké. V pravidelných obdobiach 

se ukazoval na oblohe Mesiae, ktorý čas od času osvetrovel 
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tajou ýs svatba Zas. Striedali ss obdobu • s pos+ern. jas-
nýai aesačnýai nocsai; s kráenya aeasčnýa kotdčoa a teand 
noci ‚ks as Masiac neukázal, slebo svistil lan j.ho nepatr-
ný koséčik. 

V subtropických a vyprahlých krsjinách asvsrnaj Afri-
ky a Blizkaho východu, ?udia kv8li neanssitelhýa hordčsvťa 
často odpočívali cas daň a aehádzali as až neskoro večer 
a to pr.dovš.tkýs za aesačnýcb noci. Z uvadaných dbvodov 
prdy. ♦ týehto krajinách bol čas zsd.l.ný podia svitu Ma-
sice. - pod?a seasčných fis na časové desky, svané sasisee 
a adčesn. daň u nich začínal ve v.č.raýah hodiodah. -

Sposnali sas tni základaé tatronoaické jódnotky ka-
lndéra: daň, aseisc a rok. 

Daň - tzv. slnečný daň - je aajkratšia časový. obdo-
bu každého kslendáre. Slnečný daň ♦ aetroncaiekaa mysle 
j. doba sedat dvoai za sebou nssl.dujdeiai d o l a ý a i 
kulsidciaai Sinks. Zsčlna vždy o pomoci. Avšak traba tu 
uviee?, že začiatok &a o pomoci je uettl.ný io všetkýeh 
kalandéroch. Sd kalendáre, pod?a ktorých daň začínal réno 
pni východe Sinka. Tak tonu bolo napríkl.d u Mssnov. U ano-
hých národov seae daň začínal večer pni sápsds Sinks, nap-
riklad ♦ židovekoa a ialaaakoa kalsndári. Takto počítali 
dni aj anohě iné stanovek' národy, eko napr$klsd at.rovekí 

Gréci. Daň býval u nich rozdelaný na 12 hodin, ktoré as po-

čítali od východu do západu Sinks. 

Yesiac - tzv. synodieký seaisc - je obdobie, v ktoros 

se ras vystrisdajd věetky fáty Yeaieea, teda obdobie sedat 

dvoai za sebou idňcisi rovnekýui fázeai /nspr. novsi/ M.-

aiace. 

Pretože aynodieký aesiac neorá celý počet dní /29,53 

06/, ksladáre, ktoré príane sledujd obeh Mesiaca, sajd 12 

aasteeov striedavo po 29 a 30 dňoch v jedno. roku. 

Trati kal.ndárns čsao" jednotka J. j.daa rok - tav. 

tropický rok. Je to obdobie a.dsi dvoai as setou aseloda-

jdeiai praehodai stradaého Sluka str daýa jsrsýs bodce.. 

Tr.pieký rak ad 365,2422 dat. Pretoš! Lroptký rok sad ce-

lý počet dat, etriedsjd as reky po 365 dňoeh $ rokai po 366 

dňoch /prestupné roky/. !osié.e však kslsndérs, ktoré saj' 

1m 360, 354, ba dokonea lan 304 dni. 0 tich si pehovoríss 



neskoršie. 

Napokon si vysvetlíme ešte slovo kalendér. Toto slo- 

vo je odvodené od starolatinského slova Calendee, čo znač

v starorimskom kalendári prvý de v mesiaci. /Výraz Ad Oa- 

lendas Graecas znamenalo u Rimanov - nikdy, pretože Gréci 

nemali kalendy. Calendae tristes - smutné kalendy, lebc ka-

lendy boll dňom platenia úrokov/. 

Obr. Č. 1: Astronomické sféra pražského orloje na Staromest-

skej radnici. Orloj pochédze z roku 1410 od maj-

stra Mikuláša z Kadane. V roku 149O bol orloj 

zdokonalený majstrom Hanušom. Je klenotom hodi-

nérskeho umenia. Hodiny ukazujd SEČ. Orloj uka-

zuje aj denný a ročný pohyb Slnks a fézy Mesia-

ca a hviezdny čas. V strede ciferntka je nehyná 

Zem /podl'a vtedajšieho geocentrického nézoru/. 

Horná modrá časť predstavuje oblohu, hnedá časť 

svitanie a stlmrak, čierna časť predstavuje noc. 

2. Rozdelenie kalendérov. 

Kalendáre delime na: a/ lunérne 

b/ solárne 

c/ lunisolárne 

a/ Lunárny kalendér: Určuj'cou kalendérnou jednotkou lunár-

neho kalendára je jeden synodický mesiac: Je to obdobie 

viazané na obeh Mesiaca okolo Zeme. Keďže jeden lunárny 

rok je 12 masiacov /striedavo po 29 a 3O dňoch/, má 354 

dni. Toto obdobie sa nezhoduje so zdanlivo obežnou dobou 

Slnka okolo Zeme: rozdiel je približne 11,25 dňe. 

b/ Solárny kalendér: Určujdcou jednotkou kalendárnou solér-

nebo kalendára je jeden tropický rok. Je to obdobie via-

zané na zdanlivý obeh Slnks okolo Zeme. 

c/ Lunisolárny kalendér: Určujúcou jednotkou lunisolárneho 

kalendára je synodický mesiac aj tropický rok. Tento ka-

lendér je vlezený na cbidve uvedené obdobia. 
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Akc uvidíme v ďalšem dosehuje se zhode medzi lunárnvm a so-
lárnym kalendárom tak, že se striedeií 12 a 13 mesečné ro-
ky. Tým dostaneme po určitom počte rokov shodné začietky 
nového solárneho roku so synodickými mesiacmi. 

Všetky tni druhy kalendárov majd ešte pomocné delenie 
na obdobie medzi dňom a mesiacom a to je týžde?S. Rozdiel me-
dzi týždňom a mesiacom je v tcm, že dni v týždni sú pomeno-
vené, kým dni v mesieci sú očíslované. Okrem toho týždeň má 
vždy rovnaký počet dní a týždne nasledujú za sebou v nep-
retržitom nade bez vsúvania dopinkových dní, alebo vynecha-
ní časových úsekov, takže týždne prechádzejú do ďe1šieho me-
siace a roka bez prerušenia. 

Obr. Č. 2: Veža vetrov v Aténach. Dodnes zachovaná 12 m vy-

soká veža tvaru osmihranu - situovaná padre sve-

tových strán. Bela postavená v 1. storočí p.n.l. 

Andronikom a slúžile meteorologicko - česovej 

službe. Vnútri bolt vodné a ne vonkajších stenách 

slnečné hodiny. Každá stenu zdobili reliéfy sym-

bolizujúce vetry príslušných smerov. 

3. Lunárny kalendár. Neoménia. 

Lunárnv kalendár - eke sne už uviedli - má obyčejne 

12 mesiecov, které za striedajd po 29 a 30 dxoch. Jeden rok 

má teda 354 dní, takže lunárny rok je o 11,25 dni kratší ako 

tropický rok. To má ze následok, že zečietok lunárneho roku 

prechádze všetkými ročnýmt obdobiami a až po 33 rokoch se 

vráti do pčvodného ročného obdobie s rozdielom chýbajúcich 

6 dní. Teda 32 solárnych rokov 33 lunárnych rokov + 6 dní, 

alebo: 365,25 x 32 = 354 x 33 + 6. 

U tohto keiendára je ddležité určenie začiatku každé-

ho mesiece: je to tzv. neoménia. Neoménia - prvý deci mesie-

ca - nastáva vtedy, ke ď ze na nečernej oblohe objeví prvý-

krát po nove Mesiec. Neoménia se musela u mohamedánov sis-

ti priamym pozorovaním Mesiaca, tak ako to robia muezini 

dodnes. Z veží - minaretov - pozorujú obzor blízko západu 
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Sinka, či v ten večer uvidia úzky kosáčik Mesiaca nad zá-

padným obzorom. Ak dno, volanlm a modlitbou /dnes sprost-

redkovanou reproduktormi/, dajd na známosť neoméniu, zečis-

tok nového mesiaca. 

Ako sine uvied'.i, u mohamedénov začina nový doň večer 

okolo 18. hodiny západo Slnka, preto aj nový mesiac a rcvý 

rok začtnajd večer. Na prlčine sú náboženské ddvody, preto-

že mohamedáni se schádzajú k modlitbám až večer. 

U nás začínali svitky tiež večer a nic ráno; pozos-

tatky týchto zvyklostí sú napr. Štedrý večer, alebo oslavy 

zmztvychvstenia v sobotu večer pred Vel'konočnou nedel'ou. 

Obr. Č. 3: Neoménia. 

4. Mohamedánsky kalendár. 

Mohamedénsky kalendár je čiste lunárny kalendár, zos- 

tavený podTa pokynov Mohameda. Rok má 12 mesiacov strieda- 

vo po 29 a 30 dňoch, tede 354 dni. 12 synodických mesiacov 

je o 0,36 /resp. 0,37/ dňa dlhší ako rak stanovený na 354 

dní. Aby sa tento rozdiel, aj ke ď neverký, odstránil, za- 

viedol Mohamed 30 ročný cyklus, ktorý sa skladá z 19 rokov 

po 354 dxoch /teda 6 mesiacov po 29 dňoch a 6 mesiacov po 

30 dňoch/ a 11 prestupných rokov po 355 dňoch /5 mesiacov 

po 29 dx,och a 7 mesiecov po 30 dňoch/ v takomto porad : 

I X I I X I X I I X I I X I I X I X I I X I I X I XXIX I 

kde znak I znamená rok po 354 dňoch a znak X znamená pres-

tupný rok po 355 dňoch. Tak vzniká po 30 rokoch rozdiel len 

okolo 5 hodin. 

Uvedieme ečte, že 33 rokov mohcmedánskeho kalendára 

se približne rovná 32 rokem gregoriánskeho kalendára. Roz-

diei za toto obdobie 32 rokov činí asi 5-6 dní, a preto po 

tomto období se kalendáre nhtcTko zbiižie, že rozdiel Nové-

ho roku podre oboch kalendárov bude men d ako 1 týždeň. 
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Obr.  Č. 4: Tedž Mahal v Agre, India. Stavbu postavil mon-
golský cisér Džahen v 1. tretine XVII. atoročia 
ako mauzóleum pre svoju manželku Mumtaz Mahaly. 
Je to jedna z nejkrajších stevieb islauke,j, 
ale aj svetovej architektdry. Pozoruhodná je 
krésna dekorécia exteriérov a plastická kvetl-
nové dekorécia z mramoru. 

5. Lunteolárny kalendér. Metonov cyklus. 

Lunisolérny kalendér mé mesiace po 29 a 30 dňoch, ale 
striedajd se v ňom 12-mesačné /znak I/ a 13-nesečné roky/ 
Znak 0/; teda roky o 354 /alebo 355/ a 384 /alebo 383/dňoch. 

Starší grécky kalendér vychádzal z tej skutočnosti, že 
pšť rokov po 354 se rovná 1 770 dňom a tni roky po 384 dňoch 

se rovné 1 152 dňon, čo je spolu 2 922 dní, ktoré se rovnajd 

préve denim tropickým rokom; /5x354 + 3x384 = 8x365,25/. 
To je tzv. osemročný cyklus c(TAMER IS. 12 a 13 mesačné ro-

ky se striedeli v takomto poradí: I I O I O I I O 

V roku 432 p.n.1. navrhol Meton na základe starších 

babylonských podkladov 19 ročný cyklus; jeho základomm je aku-

točnosť, že 235 synodických mesiacov je len o 0,089 dňe -

teda asi .o 2,14 hodin dlhšia doba ako 19 tropických rokov. 

/253x29,5306d 6939,691d a 19x365,24224 = 6939,602d/ 

To znamená, že po 19 tropických rokoeh se takner 

kujd fézy Mesiaca. 
Ne základe Metonom navrhnutého cyklu bol v 

Grécku zavedený kalendér, v ktorom se strieda 12 

12 mesiacoch a 7 rokov po 13 mesiacoch v takomto 

I I O I O I I O I I O I O I I O I I O 

presne opa-

stanem 

r',kov po 

poradí: 

kde znak I znamená rok o 354 dňoch /po 12 mesiacoch/ a znak 

0 rok o 384 dňoch po 13 mesiacoch. 

Podra toho kelendéra /12x354d + 7x384d 6936d/ 19 roč-

ný eýklua mal 6936 dní, bol teda o 3,691 dňe kratší ako 235 

synodických mesiacov. V neskoršej dobe bol prideaý v 6. 12. 

a 18. roku jeden deň, takže tlete roky naii potom po 355 
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dňoch/; tým sa doeiahio to, že upravený Metonov kalendár bol 

len o 0,691 dňa /aai o 17 hodín/ kratší ako 235 synodických 

mesiaeov. Tento kalendár sa pomerne dobra prispčsobuje ročným 

obdobiam - rozdiel začiatku roka voči bežnému solárnemu roku 

nie je vščší ako 20-30 dní, teda je najviac o jeden mesiac 

posunutý. Navyše, po 19 rokoch je rozdiel menší ako jeden de . 

Obr, Č. 5: Aténska Akropola. Impozantný chrám, zrúcaniny ktorého 

ešte aj dnes obdivujeme. Jednotlivé stavby Akropoly 

sú zasvStené Aténe a Poseidonoví. Akropolu dal posta-

viť vojvodca a vládca Atén Perikles v 2. polovici 5. 

storočia p.a.l. 

6. Babylonský a hebrejský kalendár. 

Babylonský a hebrejský /židovský/ kalendár je tiež luniso-

lárny. Je založený na Metonovom cykle, ktorý tvorí 19-ročný 

cyklae. Rozdiel je v tom, že poradie 12 rokov po 12 mesiacoch 

a 7 rokov po 13 mesiacoch je trochu odlišné. Roky sa striedajú 

v prípade babylonského kalendára v tomto poradí: 

1011011010110110110 

a v prípade hebrejského kalendára v tomto poradí: 

I I 0 I I 0 I 0 I I 0 I I 0 I 0 I I 0 

Babylonský kalendár pochádza z počiatku 4. storočia p.n.l. 

Aby bol lepší súhlas medzi mesačnými fázami a kalendárom, prestup-

né roky /13-mesačné/ predjžili ešte o jeden der v jarnom mesiaci 

ADARU, ktorý bol mesiacom pred jarnou rovnodennosťoa a v posled-

nom roku cyklu namiesto pred jarrou rovnodennosIou pridali deň 

do mesiaca ULULU, ktorý predchádzal jesennej rovnodennosti. Tento 

kalendár platil na Blízkon východe až do doby, ke ď mohamedáni 

zaviedli svoj prísne lunárny kalendár po víťazstve islamu v 7. 

storočí n. 1. 

Hebrejský kalendár bol zreformovaný a vylepšený roku 338 

n.l., ke ď ea už nesledovala neoménia, ale prvý de ň mesiaca sa 

určil výpočtom. Potom už Metonov cyklus bol upravený tak, $e sa 

saviedli tni druhy obyčajných rokov a to: 

a/ ekrátený obyčajný rok o 353 dňoch I 

b/ normálny obyčajný rok o 354 dňoch 0 

c/ predlžený obyčajný rok o 355 dňoch I 
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a  podobne tni druhy prestupných rokov a to: 
d/ ekrátený prestapný rok o 383 dňoch 

e/ normálny prestupný rok o 384 dňoch 

f/ predižený prestapný rok o 385 dňoch 

I 

0 

X 

Na príklade vidíme jeden z 19—ročného cykle hebrejského 
kaj, endána: 

XXIOXXOIXOIXOXIXOXI 

19—ročný cyklus zodpovedá takmer presne 19 tropickým rokom. 
Teraz židovský /hebrejský/ Nový rok pripadá na niektorý de ň kon—
cem septembra alebo prvé dni v októbri. 

De ň podla hebrejského kalendára začína vidy večer o 18. hadi-
ne. Fred reformou kalendára de á začínal pri západe Slnka v Jeruaa-

leme. Ortndoxný kalendár platný pre sviatky sa aj teras drží usta-

novenia, že de ň začína pri západe Slnka na jeruzalemskom poludníku. 

Obr. 6: Ištarina brána v Babylone. Hlavný vchod do mesta Baby-

lonu, ktorý vykopal R. Koldewey, viedol cen Ištarinu brs-

nu, zasvltenú tejto bohyni. Postaviť ju dal Nabuchodonoz:r 

II /604-562 pred n.l./. Fasáda je z tehál ozdobených gla-

zúrou s motívmi býkov a drakov. Túto stavba mažeme v sú-

časnosti obdivovať v Berlíne v múze: Pergamon. 

7. Čínsky kalendár. 

Čínsky kalendár je tiež lunisolárny a platí v ňom Metonov 

cyklus, ktorý číňania poznali už v 6. etor. p.n.l. V 19-ročnom 

období malí obyčajné roky o 354 alebo 355 dňoch a prestupné roky 

o 383 a 384 dňoch. Teda toto rozdelenie pripomína hebrejský ka-

lendár. Poradie obyčajných a prostupných rokov je nasledovné: 

I 0 I I 0 I 0 I I 0 I I 0 I 0 I I 0 I 

Vyskytovali sa teda štyri r6zne kombinácie 19-ročných cyklcv. 

Popni mesiaci počítali aj so 14- a 15-dňovými paIaohospodárskymi 

obdobiamf, a to od novu po spin a od sponu po nov. Čínsky luni-

solárny rok začínal vždy tým mesačným novotu, který predchádzal 

vstupu Slnka do súhveadia Vodnára. To zodpovedá kanou janaára 

alebo začiatku februára. 

Mesiac bol rozdelený na tni dekády zvané S!n a každý deň 

dekády mal svoje meno: tieto dni spolu tvorili nebeské kmene, 

/Tabulka č. I/ 
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Obr. 7: Sieň Jajvyššej Harmónie, Peking, vnútorné mesto. Budo-

va bola postavená za dynastie Ming /1627/. V sieni se-

dával cisár pri masových audienciách. 

8, čínsky 60-ročný cyklus. 

ZvláŠtnosťou čínskeho kalendára je neobvyklé stanovenie 

letopočtu pomocou 60-ročrého cyklu, který je zastavený do jed-

nej tabulky. V tabulke je celkom desať stipcov, ktoré zodpoveda-

jú desiatim dňom jednej dekády - nebeskému kmeňu. Sú to: ťia, i, 

ping, ting, wH, ťi, keng, sin, žen, kuej. Vždy dva sopce tvoria 

jeden základný prvok alebo živel: drevo, oheň, zem, kov a vodu. 

Súčasne v tabulke je dvanásť riadkov zodpovedajúcich dvanástim 

mesiacom. Ich znaky sú ze zemskej vetvy a označujú rčzne zviera-

tá: myš, kravu, tigra, zajaca, draka, hada, koňa, evou, opicu, 

sliepku, psa, prasa, které tvoria súčasne čínsky zverokruh. 

V tabulke - v ktorej je 120 miest - je obsadených len 60 miest, 

teda polovica, které predstavujú 60 rokov jedného cyklu. Podia 

tabulky zistíme, ktoré roky sú zasvgtené danému zvieraťu. Prav-

da, musíme vedieť aj to, kedy cyklus začal a potom mčžeme určiť 

rok danej udalosti. 

60-ročně cykly bolí v číne zavedené v treťom tisícročí p.n.l.: 

prvý rok prvého cyklu bol myší rok, zodpovedajúci roku 2637 p.n.l. 

Doteraz ubehlo celkom 77 úpiných cyklov a v roku 1984 začal nový, 

78. cyklus, takže teraz, v roku 1987, je 4. rok - rok zajaca -

78. cyklu. 

Ak teda pavie čínsky mladý muž /asi 20-ročný/, že sa na-

rodil v roku opice, z toho mdžeme hned usúdiť, že to belo v 45. 
roku predchádzajúceho cyklu, ktorý začal v roku 1924. Je to 

trochu zložitý výpočet, ale v Číne sa dnes bežne používa. Aj 

čínske noviny stále udávajú letopočty podia čínskeho kalendára,. 

ale od roku 1911 aj podia gregoriánskeho kalendára. V úradoch 

sa gregoriánske datovanie používa len od roku 1949. 

Obr. Č. 8: Nebeské mene vid tab. Č. 

9. Solárny kalendár. Staroegyptský kalendár. 

Ječným zo solárnynh kalendárov je staroegyptský kalendár, 

jeden rok kterého má 365 dní a je približne rovný jednému tro-

pickému roku - je preto celkom prispčsobený reČným obdobiam 

a bežne sa rozšíril v miernom pásme. V subtropickom pásne bol 
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výnimkou staroveký Egypt, ktorý použsíval prísny solárny kalen-
dár. Hlavným d6vodom, prečo si Egypt zvolil tento kalendár, 
bola skutočnosť, že rieka Níl sa vylievala každoročne v tú 
istú dobu a spdsobovala mohutné záplavy v celej krajine. Bo-
lo to vždy v dobe zodpovedajúcej dnešnému júlu. Egypťania sta-
rostlivým pozorovaním zistili, že záplavy prichádzali velmi pra-
videlne v dobe heliakálneho východu "psej" hviezdy - Sothis 
/latinsky Sírius/ - najjasnejšej hviezdy nočnej oblohy. /Helia-
kálny východ hviezdy je východ tesne pred východom Slnka/. 
Tento deň bol súčasne začiatkom roka s E*ypťanov. 

Povodeň zaplavovala vysušené polia, prinášala pre úrodu 
tak prepotrebnú vlaho a pohnojila pádu bahnom, ktoré boto ek8r 
humusom. Tak mohol Egypt, ležiaci uprostred púšte, prekvita4 
a vytvoriť bohatú svetovú ríču. Už Herodotos v staroveku píše, 
že Ní1 je darcom života v Egypte a to v pinej miere platí a! 
dodnes. 

Obr. Č. 9: Zapadajúce Slnko. 

10. S®thieova perióda. 

Egyptskí kňazi sledovali príchod povodne a tak po dlhoroč-

ných skúsenostiach zostavili kalendár. Najprv mal rok 365 dní, 

12 mesiacov po 30 dňoch a 5 dodatkových dní nazvaných /Rrécky/ 

epagomena. Rozdiel voči tropickému roku, ktorý je asi o 1/4 

dra dlhší však spSsoboval , že heliakálny východ Síria sa v egypt-

skon kalendári stále omeškával. Za 1460 rokov - čo je jedna tzv. 

Sothisova perióda - sa posunul o celý rok a začiatok roka sa 

vrátil znovu na ten istý de, ako bol na začiatku periódy: na 

19. júla. Podia ústneho pedanta roku 139 n.1. za vlády Antenia 

Pia, bol práve začiatok novej Sothisovej periódy. Staroegypt-

ské dejiny poznajú celkom tni návraty tohto obdobia: začiatok 

prve] periódy bol v r. 4241 p.n.l.1 , prvý návrat r. 2781 p.m.l., 

druhý návrat r. 1321 p.n.l. a tretí - posledný - návrat, o ktorom 

je aj písomný záznam, v r. 139 n.1. Ďa1ší návrat Sothisove3 pe-

riódy sa už nesledoval, lebo v 7. storočí n.1. bol zavedený mo-

hamedánsky kalendár ako d6sledok víťaastva islamu. 

Poznámka:l O novej dobe niektorí velmi kritickí autori, najmč 
Otta Neugebauer velmi vážne pochybnjú a počiatku Sothisovej 
periody r. <241 p.n.l. a tento dohad velmi rezolútne odmieta ú 

/viď časopis Arta arientalis 1939/17/ 



Aby heliakálny východ hviezdy Sothis pripadol vždy na ten 
istý deň, nariadil král Ptolemaios III. v roku 238 p.n.l. pri-

dať ku každému štvrtému roku jeden deň. Po troch obyčajných ro-

koch o 365 dňoch mal nasledovať prostupný rok o 366 dňoch. Tým 

by bela držka roka ustálená na 365,25 dní. Avšak egyptskí kňazI 

aj naďalej používali starý 365-dňový kalendár, aj ke ď im už bobo 

jasné, že rok je skutočne o 1/4 dňa dlhší. Reformu nechceli pri-

jať z náboženských d8vodov, v čom ma prejavilo ich spiatočníctvo. 

Mažeme však povedať, že egyptekí astronómovia už určili dr-

žku tropického roku na 365.25 dňa a teda poznali ho e presnosťou 

na 0,078 dňa /11 1/4 minúty!/. 

Obr. Č. 10: Pyramidy v Gize /z južnei strany/. Boll postavené 

pa vlády štvrtej dynastie /2720-2560 p.n.l./. 

9 strede je umiestená Chefrenova pyramída, ktorá ma 

skladá z viac než dvoch miliónov velkých vápencových 

kvádrov. 

11. Rímske kalendáre a vývoj nášho kalendára. 

Náš gregoriánsky kalendár vznikol z rímskeho kalendára, 

ktorý prešiel niekolkými etapami vývoja. Podla rímskej, histo-

ricky nepodloženej tradície, ich prvý kalendár pochádza od prvé-

ho rímskeho krála a zakladatela Ríma - od Romula. Avšak zdá ma, 

že p8vodný rímsky kalendár má starší pčvod a pochádza zo severo-

talianekych, iba polnohospodárstvom sa zaoberajúcich kmeňov. 

Tento p8vodný kalendár ma celkom radil polnohospodárskymi prá-

cami a preto aj jednotlivé mesiace boll rčzne dlhé, podla toho, 

ako dlho trvali jednotlivé práce. 

Za druhého krála - Numa Pompilia - dochádza k úprave kalen-

dára pod vplyvom Etruskov a vytvára sa 12-mesačný lunárny kalen-

dár, ktorý prešiel rčznymi zmenami. Najdóležltejšou zmenou bolu 

vkladanie 13. mesiaca tak, ako sme to videli u lunárnych kalendá-

rov. Reforme podlahol aj začiatok roku, ktorý bol najprv v mar-

ci /keďže 15. marca nastupovali do úradov noví konzuli/, istý 

čas bol aj v septembri a napokon Cézar určil 1. január - desla-

ty de ň po najkratšom dni v roku - za začiatok roka. 

Dni v mesiaca ma počítali zvláštnym spčsobom: prvé dni 

r' iaea bolí ňalendy. Siedme dni v 3:. 5., 7. a 10. mesiaci 

a plate dni v ostatných mesiacoch bolí Nony a konečne pllťnáste 
dni v 3., 5., 7.a 10. mesiacl a trináste dni v ostatných mesia-

coch boll Idy. Ostatné dni ma počítali takto: 2.1. - štvrtý deň 
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pred januárovými Nonami, 10. 1. - štvrtý deň pred januárovými 
Idami, 12. 1. - trinásty de ň pred februárovými Kalendami, 31. 
1. - prvý de ň pred februárovými Kalendami. 

zvláštnosťou rimskeho kalendára bole to, že rozdiely 
medzi dížkou kalendárneho a tropického roku činili ročne lp až 

11 dnf a preto deku roka musel vyrovnávat a určovať naivyšší 

kňaz Rímskej ríže - Pontifex Maximus /súčasne bol poverený stav-
bou a údržbou mostov, odtiai pochádza jeho meno/. Pretože konzu-
li bull volení na jeden rok, mali vážny záujem na tom, kedy zač-
ne další rok, čím sa skončí aj ich úradná moc. Po dohode e ponti-

fexom sa potom upravovala dížka roku podla politických a finanč-

ných potrieb konzulov. To bulo aj príčinou, prečo bol rímsky ka-

1endAr na konci Rímskej republiky v takom neporiadku. 

Obr, Č. 11: Forum Romanum. Kedysi bol velkolepým strediskom Ríma 

a Rímskeho impéria. V popredí vYavo stíporadie z chrt 

mn Saturna. Vzadu zrúcaniny Kolossea. 

72. Archaický etarorímsky kalendár. 

Prvý starorímsky kalendár mal len 3®4 dní. Dbvody, prečo 

bol najetarší r$iasky kalendár takýto krátky, celkom nepoznáme, 

je prevdepodobné, že polnohospodári severných oblastí Talianska 

počítali len tie obdobia, keď sa pracovalo na poliach, alebo zbi 

rala úrada. Obdobie mrazov jednoducho vynechali a tak sa stalo, 

že kalendár zobrazoval len časť roka. 

Skrátený starorímskv kalendár mal len 10 mesiacov po 30 

a 31 dňoch /tabulka Č. 2/. 

Prvý mesiac Martins bol zasvňtený boha vojny Marsovi, druhý 

mesiac Aprilis 1 mal menu odvodené od slova aperire, čo zname-

ná etváram, a označoval obrodenie prírody. Tretí mesiac Maius2

bol zasvštený bohyni jar a kvetou Maii, štvrtý mesiac Junius 

bol zasvStený bohyni Juno, ďaišie mesiace označovali jednoducho 

poradie mesiaca v roku: geintilis - platy, sextilis - šiesty, až 

december - desiaty. 

Obr. 12: P8vodný starorímsky kalendár - tabuTka.č.2 

1 PodTa niektorých autorov slovo Aprilis je odvodené od etruského 
mena bohyne Venuša — APRU - porovnaj s gréc. Afrodite. 

2 Podobne Maius /=vščší, starší/ mal byť mesiac venovaný starším, 
Junius / menší, mladší/ venovaný mladším osobám. 
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13. Novší starorímsky kalendár. 

Zreformovaný rímsky kalendár už prihliadal na dížku roka 

a pr'etože to bol lunárny kalendár, mal len 355 dní /podia vzo-

ru gréckeho kalendára/. Pochádzal pravdepodobne od Etruskov. 

Zvščšenie počtu dní sa dosiahlo tým. že bdi pridané dva ďalšie 

mesiace a zmenil sa aj počet dní v mesiaci. Tabulka Č. 3. 

Dva noví mesiace holi: Januarius - zasvgtený bohu plynutia ča-

cs, ktorý mat dye tváre: jednou sa díval do minulosti, druhou 

do budí hosti. Januarius bol najprv jedenásty® a potom - za ddb 

Cézara prvýa mesiacom v roku. Februarims bol zasvštený zosnulým 

a očiste. Bol posledným mesiacom v roku. Pebruár mal pčvodne 28 

dní, ale neskčr sa k nerva začal pridávat r8zny počet dopinko-

vých dní, aby rok súhlasil s nástupom jednotlivých točných obdo-

bí, lakoniee sa držka roka vyrovnala pridaním jedného skrátené-

ho dopinkového mesiaca M rcedonius, ktorý sa pridával každý dru-

hý rok a mal 22 a 23 dní Tým sa však dlžka roka nie vždy vyrov-

nala s dfžkoo tropickéhr roka a preto boli potrebné ešte zásahy 

najvyššieho kňaza Ponti xa Maxima. 

Mercedonius sa vk al medzi 23. a 24. február. Súviselo to 

s poverčivosťou Rimano'. chceli takto 'ukryt' pred bahni to, že 

bez ich vedomia svojvoi zasahujú úpravou kalendára do plynu-

tia času. 

Cbr. Č. 13: Opravený st rímsky kalendár - tabulka Č. 3 

14. PBvodný juliánsky k+ •ndár. 

Rímsky kalendár pri nením najvyššieho kňaza a konzulovi bol 

na konci Republiky už v t: kom neporiadku, že boto potrebné pris-

túpif k jeho reforme. Gaits Julius Cézar, ako doživotný konzul 
a najvyšší kaz pristúpil k úprave kalendára. Preto požiadal 

egyptského filozofa, učitela a vychovávateIa Kleopatry, aby 

vypracoval pre Rím nový kalendár. Sosigenes použil skúsenosti 

z egyptského kalendára a vypracoval solárny kalendár o 365,25 

dáoch. Zaviedol pritom tieto úpravy: 

Pre rok 46 p.n.l., v ktorom bol zavedený nový kalendár, 

pridal dodatočne 67 dní, aby sa Nový rok priblížil k syiatkom 

- Saturnaliám /dnešným Vianociam/ — tak, ako to bývalo kedysi, 

a aby pripadol na 10. de á po zimnom slnovrate - najkratšom dni 

roka. /Tabulka Č. 4/. 
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Tento rok mal teda výnimočne 432 dní. Mesiace odteraz 
malí po 30 a 31 dáoch striedavo, február - už teraz druhý 
mesiac v roku - mal len 29 dní. Pretože február si ponechal 
svoju funkoin prestupného mesiaca, mal odteraz v prestupných 
rokoch 30 dní. Prvým mesiacom sa stal január s 31 dáami, Oby-
čajný rok mal 365 dní a každý štvrtý rok bol prestupný s 366 
dňami. 

Prestupný de á sa naďalej vkladal po 23. februári, čo bol nor-

máme 6. deci pred marcovými kalendami. Preto prestupný deá 
/zodpovedajúci dnešnému 24. februáru ♦ prestupnom roku/ bol 

nazývaný de á po druhýkrát šiesty /rozumie sa pred marcovými 

kalendami/ čo je latinsky "dies bis sextus", a preto prenesene 

i prestupný rok bol nazývaný "Annus bis sextus" alebo "Annus 

bissextilis". 

Římsky senát na návrh Marca Antonia prijal rozhodnutie, 

aby mesiac Quintilis bol premenovaný na Julius na počest Céza-

ra za jeho zásluhy o vlast ako aj o reformu rímskeho kalendára. 

Rod Juliov, z ktorého pochádzal Cézar, odvodzoval avoj pčvod 

od bohyne Venuše. 

Názov juliánsky kalendár pochádza z neskoršej doby od 

cisára Marca Aurelia, ktorý vládal v 2. storočí n.l. a dlhú 

dobu sídlil v rímskych táboroch aj na Slovensku. 

Obr. Č. 14: Póvodný juliánsky kalendár - tabulka Č. 4 

15. Upravený juliánsky kalendár. 

Po Cézarovej smrti boli omylom niekolkokrát zavedené pres-

tupné roky už po dvoch rokoch. Táto chyba bola napravená za 

prvého cisára - Augusta - vynschaním troch prestupných rokov 

a ich nahradením obyčajnými rokmi. Senát vzápětí rozhodol, at: 

mesiač Sextilis bolpremenovaný na Augustus. Pretože však Sext' 

lis mal len 30 dní, pridali mu jeden deň, aby mal Augustus rc 

naký počet dní ako Julius. Pretože však potom by mali tni nes. 

ce za sebou po 31 dáoch, určili pre mesiace september a novu 

ber po 30 dní a pre mesiace október a dece"ber 31 dní. 31, d 

pre august sa odobral februáru, ktorý odvtedy ma len 28 dni 

a v prestupnom roku 29 dní. Neskór aj ďalší cisári, Tiberius, 

Caligula, Nero a Commodus žiadali senát, aby aj na ich poče= 

boli pomenované mesiace. K tomu však senát súhlas nedal. 

/Upravený juliánsky kalendár - tabulka Č. 5/ 

Obr. 15: Konečný juliánsky kalendár - tabulka. 
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16. Gregoriánsky kalendár. 

Po dlhej dobe - až v etredoveku - sa ukázalo, že juliánsky 

kalendár je voči tropickému roku trochu dlhší /0 0,078 dňa/. 

Preto em Nový rok, ale aj začiatok jar postupne posúvai, za 128 

rokov o jeden de. To oralo za následok pomalé posúvanie jarnej 

rovnodennosti na skoršie obdobie a rovnako pomalý ale nezadrža-

telne narastajúci rozpor medzi ročnými obdobiami a kalendárom. 

Tento rozpor sa najvypuklejšie prejavil pri určovaní termínu Vel-

konočných sviatkov. V roku 325, ke ď zasadal nicejský koncil, pa-

dol de ň jarnej rovnodennosti na 21. marca. Na tomto koncile bole 

teda rozhodnuté, že Velkonočná nedela, ako typický sviatok jar, 

pripadne na prvú nedelu po prvom mesačnom spine /vzhladom na 

jeruzalemský poludník/, ktorý nastane po 21. marci, teda na ob-

dobie od 22. marca do 25. apríla. Prvý jarný spin však v priebe-

hu rokov kv8li nedokonalosti juliánskeho kalendára mohol nastat 

už pred 21. maroon, pretože Slnko prechádzalo jarným bodom stále 

sk6r, ale velkonočné sviatky boli vypočítané nie podia skutočné-

ho prechodu Slnka jarným bodom /počiatku astronomického jara/, 

ale dogmaticky podla spinu po 21. marci, který bol raz navždy 

vyhlásený za prvý jarný der, hod i tomu skutočná astronomická si-

tuácia odpovedala stále menej. 

Už sa pontifikátu Sixta IV. /1471-1484/, teda koncom 15. 

etoročia pripadol astronomický de ň jarnej rovnodennosti na 12. 
marca, To znamenalo, že velkonočné sviatky sa dostávali z počiat-

ku jari postupne do jej stredu. Sixtus IV., aby dostal kalendár 

do súladu e Točnými obdobiami, pozval do Ríma slávneho nemeckého 

astronóza Regiomontana. Tento do Ríma prišiel, ale zomre2 skdr, 

aež stihol reforma kalendára uskutočniť. Aj Mikuláš Koperník bol 

požiadaný o epolupráca, ke ď sa začiatkor 16. storočia zdržiaval 

v Rime. Reforma kalendára však nechala na seba čakať ešte jedno 

celé etoročie. Nariadil ju až pápež Gregor XIII. 

Bratia Luigi a Antonie Lilio vypracovali návrh nového kalen-

dára na základe výpočtov astronóma Reinholda. Uverejnený bol 

v bule Inter Gravieeimas, vydanej dňa 24. februára 2582. Cielom 

reformy kalendára bole, aby de ň jarnej rovnodennosti stanovený 

na 21. marca trvale zodpovedal polohe Slnka na ekliptike - jeho 

prechodu jarným bodom. Za týmto účelom bole treba urobit tieto 

beteay s 

1. I rok■ l5Q2 bude nasledovat po 4. októbri 15. október vyne-



chaním desiatich dní, pretože medzitým sa deň jarnej rovno-
dennosti posunul o ďalší de , na 11. marca. 

2. Každý štvrtok rok deliteTný štyrmi bude preetupný, s tým 
obmedzenfm, že celé storočia /roky končiace dvorní nalami/ 
napriek tomu, že sú deliteTné štyrmi, badú prestupné •len 
vtedy, keď zároveá budú deliteTné aj číslom 400. Haprfklad 
roky 1700, 1900, 2100 nebudú prestupné, ale roky 1600 a 

2000 prostupné badú. 

Podia ♦elmi presných neraní vyehádza, že gregoriánsky rok je 
o 0,000305 dáa dlší ako tropický rok. Tento rozdíel narasti. 
na jeden de; až za 3279 rokov. 

Rok podia gregoriánskeho kalenádra sa líši od tropiekého 
roka len o 25,35 sekúnd, čo si mdžeme preveriť pomocoe výpočtm: 

Počet dní za 400 rokov podia gregoriánskeho kalendára je: 

365x4+1x100- 3-146097dní. 

Jeden gregoriánsky rok má v priemere 146 097 : 400 a 365,2425 

dní. Proto gregoriánsky rok je o 0,000305 dňa dlhěí ako tropický 

rok. To je o 26,35 sekúnd viac, čo znamená, že za 3279 roko♦ na-

rastie na rozdiel jedného dňa. 

Nnohí astronómovia sa preto snažili vypracovat kalendár, 

a ktorého by rozdiel medzi kalendárnym a tropickým rokom bol eel-

kom zanedbatelný. Taký návrh podal Vasilij Jakovlevič a Friedrich 

Georg Wilhelm Struve profesor univerzity v Dorpate /teraz Estóaska 

SSR/ v roka 1836. Podia jeho návrhu by sa v období 128 rokov ♦ys-

kytovalo len 31 prestupných rokov. Takýto kalendár by mal dfžkm 

roka ♦ priemere: 

/365 x 128 + 31/ : 128 - 365,24219 

teda takmer zhodnú s dížkou tropického roka. Tento návrh - aj keď 

jednoduchý, sa neujal. 

V ďalšoti podávati ♦lastný návrh, ktorý nadvlizuje na gregoriánsky 

kalendár, a ktorý má okrem podmienok shodných s gregoriánskym ka-

lendárom, že totiž 1. Každý štvrtý rok je prestapný 

2. Roky delíteiné 100 ale nedeliteiné 400 

nic sú prestupné, ešte tlete dye ďalšie 

podmienky: 

3.Roky deliteTné 4000 nebudú prestupné 

4. Aebudú prestupné ani roky 10 000, 30 000, 

50 000, 70 000 a 90 000. 

V tom pripade by schéma počtu dní bola nasledovná: 

365 x 4 + 1 x 100 - 3 x 10 - 1 x 10 - 2 x 2,5 a 14 609 688 x 2,5 

= 36 542 220 dní ♦ najbližších stotisíc rokoch. 
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Priemerný počet dní v roka podia tohto usporiadania by bol 

36 524 220 : 100 COO - 365,2422 

teda takmer zhodný s držkou tropického roku. Rozdiel medzi dfžkou 

takto upraveného gregoriánskeho kalendára a tropického kalendá-

ra by bol mene3 a o 0,1 sekundy za rok, čo by zaručovalo mer 

rozdiel ako 1 de ň za stotisíc rokov. 

Gregoriánsky kalendár sa v katolíckych krajinách rýchlo 

zaviedol: v čechách už v r. 1584, v Uhorsku bol zavedený na sne-

me r. 1587, teda p ráve pred 400 rokmi, kde sa uzniesli, že po 

21. októbri sa bude písať 1. november. V protestantských kraji-

nách však dosiahol uznahie len velmi pomaly /v Anglicku až v r. 

1752/. V Rusku znviedli gregoriánsky kalendár dokonca až 1. Janu-

ára 1918, po víťazstve VOSR. 

obr. Č. 16: Symbol mesiaca cktóber z pražského orloja. V tomto 

mesiaci r. 1582 bole vynechaných 10 dní tak, že po 

4. oktčbri sa písal-15. október. Tým sa obnovil rok, 

dostal sa akoby do "rovnováhy". Tuto skutočnost sym-

bolizujú váhy na obrázku. Slnko zároveň v tomto me-

siaci vstupuje do znamenia Váh. 

17 Týždeň v staroveku. 

Z rdznych - anebo vytvorených - teda od pohybu Slnka a F'e 

siaca nezávislých časových jednotiek je najddležitejší týždeň. 

Je to kratšie časové obdobie ako mesiac a bol zavedený už v sta- 

roveku. Počet týždáov ani v mesiaci ani v roku obyčajne nedáva 

celé číslo a tak týždne prechádzajú z mesiaca a z roka do roka 

v nepretržitom slede. 

Týždeň má vllčšinou 7 dní. To sa týka predovšetkým stredo-

norských kultur. Poznáme však aj také kaltúry, a ktorý týždeá 

mal 5 alebo 10 dní - tav. dekády. Vyskytovali sa u starých 

Grékov, v ~íáanov popri 7-dňovom týždni, vo Srancúaskom revoluč-

nom kalendári za s nimi tiež stretávame. 13 - a 20 - dňové týž-

dne poznáme u Mayov. 

Sedmička sa v staroveku považfvala za magické číslo: dfl-

ležitú úlohu tu zohrala sedemdenná doba, počas ktore3 sa menf 

táza ![eeiaea, počet zná~ych planět v staroveku bol tiež sedem 

/t plenétam Merkur, Venuša, Mars, Jupiter a Sata=n se počítalo 
a) Slnko a Mesiac, nic však Zem/, podia židovskej viery, která 

prevzali aj trestania, avet bol etvorený za sedem dni. 
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Týždeň má aj praktický a dšležitý sociálny význam. Spo-
~remre si, ako máme náš život zadelený do týždenných období. 
Rozvrh hodin v školách sa riadi prísne podla počtu dni v týž-
dni. Každý z nás má tiež akýsi týždenný rozvrh hodin, podmie-
nený aj sociálnymi okolnosťami. 

PodIa biblie venoval bob siedmy der stvorenia odpočinku, 
v staroveku u židov to bola sobota. Od nicejskéhe snemu sa ustá-
lila ako der odpočinku nedela /r. 325'. Po šiestich dňoch mase-
doval teda povinný der odpočinku pre každého, a to ako pre slo-

bodných, tak aj pre otrokov. Malo to nepochybme velký význam 
pre regenerovanie pracovných sil. V tom spočíva dodnes sociál-

ny význam týždňa. 

Obr, Č. 17: Rímsky kalendár. Uprostred je kruh, v ktorom sú 

umiestnené znaky zverokruhu. Vlavo a vpravo sú 

rímskymi číslicami vyznačené dni v mesiaci /od 1 do 

30/, bore sú vyzr.ačeré dri v týždni poc°rz planét, 

ktorým bolí zasvňtené. 

18. Pomenovanie dní v týždni. 

Názvy dní v týždni u európskych národov poehádzajú jednak 

z rímskych názvov, jednak z náboženských tradícií. U Grékov 

a Slovanov, okrem soboty a nedele, jednoducho z poradového čís-

la daného dňa /napr. piatok je piaty de ň v týždni/. 

Treba najprv uviesť, že u Rimanov boli jednotlivé dni zasvStené 

planétam: sobota bola zasvStená Saturnu, nedela /2/ Slnku, pon-
delok /3/ Mesiacu, utorok /4/ Marsu, streda /5/ Merkúru, štvr 

tok /6/ Jupiteru a piatok /7/ Venuši. 2 týchto dčvodov sa v la-

tinčine jednotlivé dni v týždni nazývajú takto: 

/1/ dies Saturni /4/ dies Martis 

/2/ dies Solis /5/ dies Mercuri 

/3/ dies Lunae /6/ dies Ibvis 

/7/ dies Veneris 

Je zaujímavé porovnať tieto pomenovania s názvami dr.í 

v týždni u Prancúzov, Talianov, Angličanov a Nemcov. 

U Talianov a Prancúzov sa pod vplyvom kresťanstva zrrenilo 

pomenovanie nedele na de ň Pána /Domenica, Dimanche/ a soboty 

/grécky Sabatos z hebrejského Sabbath - odpočívať/ na Sabato 

a Samedi. Názvy dní vo trancúzštine najviac zachovávajú póvodné 

označenie podYa planét, v 5 prípadoch zo 7/taburka Č. 6/. 
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U Angličanov a Nemcov Monday reap. Montag znamenajú de á Mesia-

en, anglicky Tnesday a nemecky Dienstag je de ň germánskeho boha 

vojny Zia, anglicky Wednesday je de ň germánskeho boha Wotan -

- Merkúr, kým nemecky Mittwoch je stred týždáa. Anglicky Thurs-

day a nemecky Donnerstag je de ň germánskeho boha Thor-Donner-

-Jupiter /porovnaj Donner - hrom, Jupiter - hromovládca/. Anglic-

ky Friday a nemecky Freitag je de ň germánskej bohyne Freitag je 

de ň germánekej bohyne Freyi - Venuše. Anglicky Saturday a nemec-

ky Samstag nadvšzaje na latinský dies Saturni, podobne aj anglic-

ky Sanday a nemecky Sonntag na latinsky dies Solis — de ň Slnka. 

U Grékov a Slovanov /Rusov/ nedela je pomenovaná podia cir-

kevného významu tohto dňa - Kiriaki a Voskresenie - sobota je 

a hebrejského Sabbatos a ostatné dni sú vščšinou označené jedno-

ducha poradovými číslami dňa: utorok, štvrtok, piatok /a Grékov 

deatera - druhý, triti - tretí, tetarti - štvrtý, pempti - piaty 
de ň v týždni/. U Slovanov sú dni ♦ týždni o jeden de ň posunuté 

'oči gréekym dom. U Grékov totiž týždeň začínal nederou a a Slo-

vanovi sa nederou končil. Grécky pempti - piaty de, na rovna náš-

riu štvrtku. Piatok a Grékov mal vl8ftné memo - paraskevi. Zvlášt-

ne postavenie majú v slovenských kalendároch názvy pondelok, 

ktorý znamená de á po nedeli a streda, ktorý znamená stredný deá 
v týždni a pochádza z doby, keď ešte zhodne s gréckym týždňom 

bola prvým dňom nedela. 

Obr. Č. 18: 3ázvy dní v týždni - tabulka Č. 6. 

19. Lalendár Mayo'. Rozdelenie roka. 

Civilizáeia Mayo' a ich kultúrne dedičst'o sú ešte dodnes _ 

len málo preskúmané. Je to prastarý" kultúrny národ, ktorého 

počiatky siahajú až do štvrtého tisícročia pred n.1. leh ríša 
bole na území terajšieho Mexika. V 14. storočf n.l. bola ríša 

Mayo' rozbitá a podmanená Aztékmi, ktorých si neskčr podrobili 

Španieli. 

Mayovia radí počítali a ich matematické znalosti, ktoré na 

odrážajú aj v ich kalendári, bolí obdivuhodné. Predovšetkým 

Mayovia poznali už ako prví nulu ako číslo. Prvenstvo • objave 

nuly teda nepatrí Indem, ktorí je objevili nezávisle ed Mayo' 

omnohe neek8r. Od Indov za dostala prostrednístvos Arabov v 22. 

storočf nula aj t nás. 
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1Mesiaee a,dni v mesiacach číslovali Mayovia od valy. 4eda 
prvý mesiac mal označenie 0, drahý I atď., posledný, 18. mesiac 
sa označoval číslicou 17. alšoa zvláštnosťoa mayského počíta-
nia bela dvadsiatková sústava namiesto naše' áesiatkove3. /~íela 
11, 12, ... 19 označovali jednou číslieou, 20 bolu prvé číslo, 
ktoré písali dvomi číslicami./ Ostatne tents sp6sob počítania 
nie je neznámy ani v Európe: jeho pozostatky nájdeme ešte ve 
francúzskom pomenmvaní číslovky 82:quatre-vingt-deux, čiáe 4z 

x20 + 2. Podobné počí tanie sa vyskytuje v .dámčine a z B$skov ši-
júcich v Španielsku. 

Mayský rok sa volal Haab a mal 365 dní. Skladal ea z 18 

mesiacov po 20 dňoch a z jedného dopinkového mesiaca o piatich 

dňoch /obdoba egyptských dopinkových dní Epagomen/. Mesiace ®a 

označovali číslami od 0 do 17 a dopinkový - devžtaásty mesiac 

- číslom 18. P mayskom kalendári nejde ani tak o mesiace a týž-

dne, ako o súbežné počítanie na 20-dIIové intervaly, pričom jeden 

a nich je pevne posadený do každého jednotlivého roka a drahý pos-

tupuje v neustálom opakovaní a návšznosti na samého seba bez ohra-

da na roky, podobme ako naše týždne. Dni v mesiaci sa označovali 

podobne ako u nás len číslami a to od 0 do 19, v dopinkovom mesia-

ci úayeb čislami 0, 1, 2, 3, 4. 

Mayské mesiace boli nasledovné: 

0-Pep I-Eo 2-Zip 3-Zotz 4-Tzec 5-lub 6 Yaxkin 7-Mol 8-Chen 

9-lax 10-Zac I1-Ceh I2-Mac 13-Kankin S4-Muaa 15-Pax 16-Yayab 

17-Comhn a dopinkový krátky mesiac Uayeb_ 8oh /Haab/ má spol. 

365 dní. De ň /Kin/ v mesiaci je označený číslom od 0 do 19 /a 

lebo od 0 do 4/. Rak bol rozdelený na "týždne", ktoré mall tak-

tiež 20 dní. Dni v "týždni" sa lišili ododní v"mesiaci"tým,že 

neboli číslované, ale malí svoje mená. Rasledovali po sebe bez 

ohladu na skrátený 'mesiac ̂ Uayeb. 

Iorsálny"týždeá" mal 20 pomenovaných dní. Skrátený"týždeň" 

mal len 13 číslovaných dní bez pomenovania, napríklad: 

I-Akbal 2 Kan 3-Chiccham 4-Cimi 5-Manik 6-Lamat 7-Muluc 

8-Oc 9-Chuem 10-Eb il-Ben 12-Ix 13-Men; 1-Cib 2-Caban 

3-Eznab 4-Cauac 5-Ahaa 6-Imix 7-Ik 8-Akbal 9-Kaz 10-Chiecam 

I1-Cimi 12-Manik 13-Lariat 1-Mulac 

Akbal, Kam, Chiccham, Cimi, ... Ahau, mix, Ik, sú panenovania 

1., 2., 3•s 4.. ••• až 18., 19., a 20. dňa v normálnom týždni. 

Kdežto čísla 1, 2, 3. 4, ... 11, 12. 13 a potom znova I, 2, 3 ... 
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sú čísla patriace k očíslovanin trinásťdňového skráteného týždňa. 

Mayský dátvm 2 caban 14 Pop je 2, deň krátkeho, Caban normálne-

ho týždňa 15. der mesiaca Pop. 

Ak napríklad prvý de ň v týždni bol Akbal, potom v danom 

roku všetky týždne a teda aj mesiace začínali týmto dňom. Posled-

ný mesiac Uayeb potom mat tieto dni: Akbal, Ran, Chiccan, Ctmi, 

Manik a týmto dňom v poradí 365. končil rok. Nasledujúci deň 

bol prvým dňom nového roku, ale 6. dňom v týždni a preto tento 

de ň bol Lamat. V nasledujúcom roka potom všetky mesiace začína-

li dňom Lamat. Pretože týždeň mal 20 dní a dopinkový mesiac 5 

dní, vyskytovali sa len štyri r6zne dni, na ktoré mnoho pripadnuť 

nový rok a které mohli byť prvým dňom v danom roku. Boll to dni 

Akbal, Lamat, Ben alebo Ezneb. Tlete dni boll potom aj prvými 

dňami každého mesiaca v danom roku. 

lšon zvláštnostou tohto kalendára bole začlenenie 13-dňo-

vého časového úseku /obdoby týždňa/, ktorý mal len číslované dni 

/od 1 do 13/. Správne označenie dňa v mayskom kalendári bole teda 

napríklad 

7 Cimi 2 Zip, t, j. ? de ň l3-dňového týždňa, 4 de ň Cimi 20-dňOvébo 

týždňa a 3. de ň mesiaca Zip. 

Mayský rok mal vždy 365 dní a pretože 13 . 28 364, opakoval 

sa trinásťdenný týždeň 28-krát a jeden de ň sa musel pridať z týž-

dňa ďalšieho roku, ak rok začínal dňom č.l, potom posledný deci 

roku bol označený číslom 9 a Ďalší nový rok začínal číslo 2 /2. 

de á 13-dňového týždňa/. 

Počítanie rokov bole nasledovné: 

1. rok I Akbal 0 Pop 2. rok 2 Lamat 0 Pop 

3. rok 3 Ben 0 Pop 4. rok 4 Eznab 0 Pop 

5. rok 5 Akbal 0 Pop 6. rok 6 Lamat 0 Pop atň.. 

Ĺahko zistíme, že ku binácia 1 Akbal 0 Pop sa opaknje vždy 

po 52 - 4x13 rokoch. Nový rok /0 Pop/ začína podia 4x13 a 52-roč-

ných cyklov dňami: 

1-Akbal 2-Lamat 3-Ben 4-Eznab 5-Akbal 6-Lamat 7-Ben 8-Esriab 

9-Akbal 10-Lamat 11-Ben 12-Eznab 13-Akbal 1-Lamat 2-Ben 

3-Eznab 4-Akbal 5-hmat 

45 46 47 48 49 50 51 52 1 

6-Akbal 7-Lamat 8-Ben -Eznab 10-Akbal 1)-Lamat 12-Ben 13-

-Eznab 1-Akbal 

Po 52 rokoch začína rok týB istým dňom l Akbal. 
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Mayovia teda letopočet udávali pomocou prvých dvoch úda-
jo', napr.: narodil som za roku 5. Lamat /čiže v roku, keď 
Nový rok bol 5. dňom 13-denného týždňa a padal na de; Lamat. 
Takýto rok za vyskytoval v 52-ročnom cykle len raz a to ako 
18. rok tohto cyklu. 

Obr. Č. 19: Kalendár. Nlayov - tabulka Č. 7. 

20. Letopočet podia kalendára Mayo'. 

Základnou jednotkou mayského kalendára bol jeden kin /deň/ 
a jeden haab /rok/. Rok - popri delení uvedenom v predošlej ka-

pitole - za ešte delil na 20 trinásťdenných cyklov, ktoré spdu 

tvorili jeden Tzolkin o 260 dáoeh, ktoré za súčasne rovnali 13 

mesiacom - Uinalom. Všimnime si, ako vedeli Mayovia uplatnit 

matematiku v kalendári: vypočítali, že 73 Tzolkinov má 73 . 260 = 

= 18 980 dni a to je práve 52 rokov /52 . 365 - 18 980/. Takže 

po 52 - ročnom cykle za Nový rok a tým aj všetky dni opakovali 

tak, že ako dni 13-denného cyklu, tak aj dni 20-denného týždňa, 

aj mená mesiacov za opžť shodovali. Platí totiž súčasne 4 . 13 = 

= 52, čiže 4-ročný cyklus s opakujúcim za dňom v 20-dňovom týž-

dni a 13-ročný cyklus s opakujúcim za dňom v 13-dňovom týždni. 

Vidíme, že tento kalendár bol velmi premyslený a matematic-

ky zd&vodnený. Ak si uvedomíme, že bol aspoň 3-4 tisíc rokov sta-

rýl, vidíme, ako Mayovia matematiku nielen ovládali, ale ♦edeli 

ju velmi dobre a vtipne využívat . Tento kalendár m8žeme preto 

nazvať solárne-matematickým. 

Obr, Č. 20: Letopočet podia kalendára Mayo♦ - tabulka Č. 8. 

21. Franeúzsky revolučný kalendár. 

Po víťazstve £rancúzskej revolúcie za Konvent rozhodol, že 

zavedie nový kalendár, ktorý bol by praktický a vhodný a z ktoré-

ho by za odstránili sedemdňové týždne a všetky staré a cirkevné 

názvy. Členovia komisie, ktorá bala za tým účelom vytvorená, za 

dohodli na tejto úpra'e kalendára: 

1. Rok za začne vždy 22. septembra v dd jesennej rovnodennosti 

— pretože v tento de ň roku 1792 bola vyhlásená trancúzska 

Republika. 

1 Rajstarší dátum vytesaný do kaneňa, ktorý areheológovia objavili, 
zodpovedá dna Y0. 3. 3374 p.n.l. Nie je však známe, k akci uda-
lesti za tento dátum vzťahuje. 

2 Od avedenia čalších zvláštností tohto kalendára pre nedostatok 
mieeta upustíme. 
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na c.„ : .emora Roky sa mali číslovat rímskymi xí 1-

cami, tak ako to bolo kedysi zvykom aj u nás. 

3. Obyčajný rok mal 12 mesiacov po 30 dňoch. 

4. K týmto 360 dňom bolo pridaných 5 dní, ktoré na oslavovali 

ako áviatky Cnosti, Génia, Práce, Myslenia a Odmeny. Obyčaj-

ný rok mal takto 365 dní. 

5. Prestupný rok mal o De ň revolúcie navyše. 

6. Každý rok na začínal v ten de, v ktorý podia výpočtov začí-

nala jesenná rovnodennosť - takže prestupný rok bol raz po 

štyroch, inokedy po piatich rokoch. 

7. Me~iac bol rozdelený na 3 dekády po 10 dňoch. 

8. Deň bol rozdelený na 10 hodín, hodina na 100 minút a mimi-

ta na 100 sekúnd. Aj napriek tomu, že vláda dala príkaz vy-

meniť staré ciferníky hodín za ciferníky s novým označením, 

vznikol taký zmatok, e nové označenie hodín na v r. 1795 
zrušilo. 

Pri zavedení nového kalendára roku 1793/II. rok francúzskej 

éry/ na usporiadali velkolepé slávnosti s karnevalovými sprievod-

mi s účasťou niekoiko desaťtisíc ludí, hlavne mládeže. Nový kalen-

dár bol zrušený Napoleonom roku 1806. Bol to jeden z jeho ústup-

k~v pápežovi za to, že ho uznal za cisára a prišiel ho do Parí-

ža korunovat'. 

Francúzsky revolučňý kalendár 

18. staročie n. 1. 

`Tázov mesiaca Názov mesiaca 

`rancúzsky Zač, francúzsky Zač. 

_. Yendemiaire 22. 9. 7. Germinal 21. 3. 

~. Brumaire 22. 10. 8. Floreal 20. 4. 

3. F'riaaire 21. 11. 9. Prairial 20. 5. 
4. :.iv8se 21. 12. 10. Meeaidor 29. 6. 

. Fluvi8se 20. 1. 11. Thermidor 19. 7. 

6, ent8se 19. 2. 12. Pructidor 19. 8. 

a alebo 6 dopinkových dní /medzi 17. a 21. 9/. Rok mal 365,2422 

lhr. č. 21: Eugene Delacroix /1798-1863/: Sloboda vedie lud do 

boja. 
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22. Názvy mesiacov frar.cúzskehc

Název mesiacov ve francúzskom revolučnom kalendári vyjadro-
hiboký vzťah človeka k prírode, boll velmi priliehavé a pr 

~ó,-bovali sa k ročným obdobiam, mali v sehe kus poetickej ískr. _ 
e `. troch jesenných mesiacov sa končili kor.~ov4 

=r,'emiaire - Vinobraeie 

~^aire - Hmlistý 

imaire - Mrazivý 

Fif ;á troch zimných mesiacov končili koncovkc:j - . . 

vóse - Snehový 

.v16se - Daždivý 

4e t8se - Veterný 

~1ená troch jarných masiacov končili koncovkou - al: 

Tmina2 - glíčiaci

oréal - gvitnúci 

Piairial - Lúčny 

~1esá troch letných mesiacov končili koncovkou - dor: 

NCeesidor - Žatevný 

~hermidor - Horúci 

rrictidor - Ovocný 

Poznamenajme ečte, že dni v týždni holi pomenované podia 

poradia, tak ako nasledovali za sebou: Primidi, duodi, tridi, ... 

decadi. 

Obr. 22: gázvy mesiacov francúzskeho revolučného kalendára - tabul-

ka Č. 9. 

23. Tečný kalendár. 

Ďalšia tabulka nám predstavuje večný kalendár, z

tčžeme velmi rýchlo a jednoducho zistiť, na aký de 

padne určité dátum podia juliánskeho kalendára počnúc 

xím n. 1. a podia gregoriánskeho kalendára počnúc jeho zavede_ 

jím ai do konca 25. storočla, teda do roka 2600. 

Ako príklad si určíme, na aký de ň pripadol 18. október 1986.

#ajprv si vyhladáme v strednej časti kalendára dvojčíslie pre 

rnk 86, potom si vyhladáme riadok XX. storočie na strane grego-

ri[nskeho kalendáral. Tam, kde sa pr: rušný sttpec a riadok pre-

ktoréh• 

týždni 

1. storo-

1 Xeďže sa najčastejšie jedná o určenie dňa v týždni v XX. 9tnro- 
čí podia ere-:ri?nskeho kalendárn, dni príslušného rladk" s~ 

_ábť oznGčené. 
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tínaiú, o:ičítame 3eň v týždni. T našom prípade je to streda. 

?o riiamen£, že v roku 1986 Nový rok pripadol na stredu a všet- 

ky čni v tomto roku, ktoré pripadnú na stredu, sú uvedené v dol- 

ne_! '.:ebuxke a udaním mesiaca a dňa v mesiaci /Tabulka Č. 7/. 

Pod.ia tejto tabulky v októbri pripadne na stredu medzi mými 
a;i 15. október. %eďže hladaný dátum je 18. oktáber, počítame 

ho ako tretí de ň od stredy, čiže je to sobota. 

Ak sa jedná o prestu:pný rok, napr. 11984, potom pre dni v ja- 

nuári a februári berieme rok 84 uvedený v predposlednom stlpci 

a pre maree až december 84 uvedený v poslednom stlpci. všetky 

orestnpné roky aú uvedené zdvojene /prvé dvojčíslie je pre 

ar.nár a frebruár, druhé pre ostatně mesiace/. 

Pri vyhladávaní dra podia juliánskeho kalendára postupuje-

me podobne, iba príslušné storočie vyhladáme v hornej lave Čas-

ti kalendára - označenej ako juliánsky kalendár. 

Obr. Č. 23: Tečný kalendár - tabulka Č. 10. 

24. Svetový kalendár - asymetrický model. 

Gregoriánsky kalendár sa v tomto storočí rozšíril na ce-

lom rvete a to predovšetkým v medzinárodnej obchodne, doprav-

nej a diplomatickej sfére. Medzinárodné obchodně kontakty, 

medzinárodná - najmž letecká doprava - si vyžaduje, aby sa vzá-

jomné styky uskutočáovali padla toho jatého kalendára, najm* 

čo sa Lýka datovania listov, zmlúv, odchodov a príchodov doprav-

ných prostriedkov a pod. 

i! ca roku podia gregoriánskeho kalendára sa velmi blíži 

dfžke tropického roka: rozdiel je len 0,000305 dňa, čo predsta-

vuje iba 26,35 sekundy za rok. Zdá sa, že gregoriánsky kalen-

dár je vyhovujúci na to, aby bol uznávaný ako svetový kalen-

dár. Predsa však má určité nevýhody, ktoré spočívajú vo vnútor-

nej stavbe tohto kalendára. V dobe plánovania, medzinárodného 

obchodu, pri rozvinutej turistike, žiada sa na celom svete 

zjednotený, vylepšený a jednoduchý kalendár, tzv, svetový ka-

lendár. 

ffiavná požiadavky kladené na svetový kalendár sú: 

1. Platnosť na celej Zemi 

2. Počet dni v roku a prestupné roky sú dané gregoriánskym 

kal endárom 
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3. Ravnomerné rozdelenie na štvrťroky a polroky. Začiatky 
štvrťrokov majú podla možnosti pripadnúť na ten istý deá 

4. Rovnaké dátmmy v rčznych rokoch majú pripadnúť na rovnaké 

dni v týždni 

5.. Nesiace majú byť podla možnosti rovnako dlhé 

~ .. Požiadavky podla bodov 3 až 6 majú platit aj pre prestupné 

roky. /Tabulka Č. 11/. 

Naproti tomu gregoriánsky kalendár nemá rovnako dlhé ani 

štvrťroky ani polroky: /90 91/ 1 /92 a 92/ dní - /181e184/ 

dní. Mesiace majú rdzny počet dní, od 28 po 31. Rovnaké dátumy 

padnú na rovnaké dni len každých 28 rokov /a to len v rámci jed-

mého alebo dvoch storočí/. 

Už v minulom storočí podal známy francúzsky filozof-pozi-

tivista Auguste Comte zaujímavý návrh na úpravu gregoriánskeho 

kelendára. Podl'a tohto návrhu by sa rozdelil rok na 13 mesia-

cov, každý po 28 dňoch. Každý mesiac by sa preto začínal rov-

nakým dtiom v týždni, pretože každý mesiac by mal práve 4 týždne. 

Keďže úpiný rok má 365 /a prestupný 366/ dní, bol by v roku ešte 

jeden dopinkový der, ktorý by nepatril ani do jedného týždňa, 

ani mesiaca. Bol by to de ň pracovného pokoja, bol by na konci 

roku a volal by sa napr. Deň slobody. Prestupný rok by mal dva 

takéto dni, volali by sa Der slobody a Der mieru. 

galendár o 13 mesiacoch, tzv, asymetrický, bol navrhnutý 

v rdznych obmenách ešte mnohými áalšími refornátormi kalendá-

re. Jeho velkou nevýhodou je, že má nepárny počet mesiacov, 

nedá sa teda rozdeliť ani na štvrťroky ani na polroky. To je 

hlavný dčvod, prečo tento kalendár nemá velké predpoklady, aby 

bol všeobecne prijatý, aj ke ď jeho stavba je velmi zaujímaná. 

Obr. Č. 24: Svetový kalendár asymetrický model — tabulka Č. 11. 

25. SvetovÝ kalendár. Symetrický model. 

Ovela vtčšie výhlady na prijatie majú novšie návrhy ka—

leadárov, tav. symetrické modely. Hlavným znakom symetrických 

kelendárov je, že sa dajú bezo zbytku rozdelit na dva rovnaké 

polroky a štyri rovnaké štvrťroky. 
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Z mnohých r8xnych eávrhov týehto kalendárov sme vybra-

li taký, kto≥ý má 

1. na aleš 7-diové týždne 

2> á - roky ma~ú po 91 dňoch a po 13 týždňoch, polroky po 

ls 2 dňoch a po 26 týždáoch 

3 každý štvrťrok začína týn jatým dňom, Nový rok potom padne 

na ten istý deň 

vodpovedajúce dni v r6znych kvartálech /t.J. v poradí vždy 

ten istý mesiac a ten istý de ň v mesiaci/ padnú na ten istý 

de ň v týždni. Napr. platy de ň druhého mesiaca v každom kvartá-

li a každom roku bude streda. /Tabulka Č. 12/ 

Aby sne dosiahli uvedené podmienky, má kvartál tni mesiace 

po 30, 30 a 31 dňoch. Celý rok má 12 mesiacov a spolu 364 dní. 

Keďže ostáva v platnosti dižka roka podia gregoriánskeho kalen-

dára, rok má ešte jeden de , pomenovaný napr. Deň slobody, který 

nie je pracovným dňom a nepatrí ani do jedného týždňa ani mesia-

ca. Je to dopinkový de , který nasleduje po poslednom týždni 

posledného mesiaca. Y pzrestupnom roku sú dva takéto dopinkové 

dni: jeden po skončení 6.a drahý po skončení 12. mesiaca. 

6J prs tento kalendár platí, že určitý dát~m v každom roku 

pripadne vždy na ten jatý de ň ♦ týždni, takže nemusíme každoročne 

vydávať nové kalendáre. Neplatí to ♦šak až v takom rozsahu ako 

e asymetrického modelu, kde navyše platilo, že určitý dátum pri-

padne na ten jetý deň aj v rámci všetkých meeiacov daného roka. 

Prvý kvartál svetového symetrického kalendára 

I. mesiac II. mesiac III. mesiac 

Ke 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4 11 18 25 
Po 2 9 16 23 30 7 14 21 28 5 12 19 26 

IIt 3 ]0 17 24 1 8 15 22 29 6 13 20 27 
St 4 ll 18 25 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Št 5121926 3 10 17 24 1 8 15 22 29 
Pi 6132027 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

So 714 21 28 5 12 19 26 31017 24 31 

Toto rozdelenie platí_pre všetky štyri kvartály. K týmto 

dňom pribudne ešte jeden de ň na konci obyčajného roka a dva dni 
♦ prestapnon roku, které však nenarušia sled týždáov ani mesia—

cov. 

Okre. tohto návrhu belo podaných niekolko desiatok návrhov, 

ktoré majú rózny počet týždéov a tým aj počet dopinkových dni* 
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prípadne dopinkové dni za niekolko rokov sa kumulujú a pridá- 
vajú sa potom naraz ako celý týždeň alebo dokonca mesiac. 

Všetky návrhy ležia prod príslušnou komision OSA. Dosi-_P 
se však nedosiahla dohoda, aj ke ď najviac zástancov má tu predlo-
žený symetrický model kalendára so sedemdňovým týždiiom; ktorý 
má už aspoň 2500-ročnú tradícin. Odporcovia reformy kalendára 
pochádzajú predovšetkým s cirkevných krnhov rdznych nábošens~iev, 
ktorým vadí predovšetkým to, aby sa dopinkovýs dňom porušil sled 
sedemdňových týždňov, ktoré považujú za asporiadanie božskéi~o 
póvodu, tak eirkevné spiatočníctvo brzdí pokrok v reforme kalen-

dára, ktorá je však už veTmi aktuálna. 

Obr. Č. 25: Svetový kalendár - Symetrický model - tabulka Č. 22. 

26. Jaliánska perióda. 

Najjednoduchší kalendár je počítanie dní za seboz, bez 

prerušenia. Navrhol ho Jozef Augustus Scaižger /1540-1609/ 

v traktáte Nová práca v zdokonalení chronológ1e. Vychádzal z to-

ho, že mesiace a roky nie sú rovnako dlhé a tak sa chronologické 

údaje zdihavo počítajú. 

Jaliánska perióda - podia tradície tak nazval Scaliger 

tento kalendár na počest evojho otca Julia , ale sám ve svojej 

práci udáva, že ju pomenoval tak preto, že sa v nej dni počíta-

jú podia juliánskeho kalendára. Juliánska perioda sa začína 

dňom 1. januára 4713 p.n.l. a bola zavedená v roku 1583, teda 

rok po zavedení gregoríánskeho kalendára. Dižka jednej periédy 

je súčin troch čísel vyjadrený v rokoch: 

28 . 19 . 15 • 7980 rokov. 

pričos 28 rokov je slnečný cyklus /S/ - po 28 rokoch sa opaku-
jú rovnaké dni ♦ týšdnš 

pro rovnaké dátumy, 

19 rokov je Metonov cyklus /Z/ - po tomto obdobf sa opa-

kujú Pásy Kesiace v tas 
letý de ň roka, 

15 rokov je indikcia /1/ zavedená v starou Bfms - je to 

obdobie, podia ktorého 

sa vyberala zvláětna daň 

a súčasne to Dala slušob-

n[ doba • rísekyeb légiich. 

indikcia nes[ astrouomický 

význae. 
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Prvý rok nášťío letopočtu .teda bol 

9. rokom slnečného cyklu S 9 

I. rokom mesačného /Metonovho/ cyklu Z 

3. rokom rímskeho počtu I 
s 3 

«1 

Julíánska perióda počíta nepretržite dni za sebou od počia- 

tečného dátumu - bez delenia na mesiace a roky. Takéto počíta-

nie sa velmi dobre uplatní v astronomickej chronolágii na urče-

nie časového intervalu medzi dvomi udalosťami. Prvá juliánska 

perióda začala o 12. hodine 1. januára 4713 p.n.l. Juliánske 

datovanie si zachovalo starý astronomický začiatok dia, ktorým 

až do 1. 1. 1925 bolo poludnie z toho ddvodu, aby súvislé nočně 

pozorovania neprechádzali z jedného dňa na drahý. Preto je ju-

liánsky dátum o pol dňa posunutý, čo sa prejaví pri číslovaní 

juliánskych dní desatinným číslom 0,5. Začiatok prve] juliánskej 

periódy označujeme J.D. Juliánsky dátum je pre každý de ň uvedený 

v ročenkách. Ak chceme určit, kolko dní uplynulo napr. medzi 

15. mareom 1848 a 17. júnom 1985, stačí vyhIadaC J.D. pre druhé 

a prvé dátum a odčítat' leh. 

J.D. pre 17. 6. 1985 . 2 446 234,5 

J.D. pre 15. 3. 1848  2 396 102.5 

rozdiel tvorí 50 132 dní 

Medti uvedenými dátumami teda uplynulo 50 132 dní. Pomocou ju-

liánskeho dátumu ulžeme určit aj de ň v týždni: J.D. pre daný deň 

po odčítaní 0,5 vydelíme siedmimi a zvyšok delenia nám dá priamo 

der v týždni takto: ak je zvyšok 0, hIadaným dňom je pondelok, 

pri zvyšku 1 je to utorok, až pri zvyšku 6 je to nedera. Napríklad 

dřa 17. júna 1945 bol J. D. rovný 2 446 234. Po uskutcčnení uve-

dených matematických operácií dostaneme zvyšok rovný nule, teda 

tento de ň bol pondelkom. . 

Xiekde sa mdžeme stretnút 
s 

upraveným juliánskym kalendá-

rom, ktorý zaviedli ♦ Smithsoaiánskom astrofyzikálnom ústave 

v USA, aby zmenšili počet číslic v J. D. Upravený jnliánsky dátum 

M.J.D. začína 27. novembra 1858 o pomoci, t. j. oproti J.D. 

je posunutý o 2 400 000,5 dňa. Napr. 23. 10. 1986 v jaliánskom 

latovanf J.D. - 2 446 726,5, v smithsoniánskou datovaní M.J.D. 

v 46 726. Smithsoaiánske datovanie teda nie je posunuté oproti 

gbčianskeuu počítaniu o polovicu dňa. 

{obr. 

Č. 26: 0bservatórius na Skalnatou Plese v nadmorekej výěke 

1783 m. Pracovíako astronomického ústavu SÁT. 
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2`i. Starogzeeia era olympiád. 

Staroveké Grécko nebole tvorené jediným štátom. Skladalo 
Qa z desiatok samostatných mestských štátov, tav. polls /mesto/. 
K?ždé mesto malo, medzi inými, samostatný kalendár a eámostat-
né počítanie rokov, samostatnú chronológiu, založenú na epony-
soch. Od 4. storočia p.n.l. za hospodárske a politické vztahy 

medzi jednotlivými mestskými štátmi vo vetkej miere zlepšili, 
preto za pomýšIalo na spoločný kalendár a spoločnú chronológiu. 

Historik Timaios pozbieral údaje o aténskych archónoch, 

spartských efórochl, ale aj o olympijských víťazoch a takto vy-

tvoril jednotnú chronológiu, ktorá za velmi rýchlo ujala. Za jej 

sáklad vzal grécke olympijské hry, ktoré za každé 4 roky konali 

V Glympijskom háji na Peloponézskom poloostrove. Olympijské hry 

bolí silným zjednocujúcim činitelom pre grécke kmene. V roku 

olympiád bol vyhlásený* posvStný olympijský mier a všetky vojny 

medzi jednotlivý. tcmeňmi boll prerušené. Pro prvé olympijské 

hry udal Timaio=. rok 776 p.n.l. /dnes však vieme, že olympijské 

hry za konali aj skčr/. Podl'a Timaia treba rozlíšiť olympijské 

hry od olympiád, ktoré boll obdobím štyroch rokov medzi olympijský-

mi hrami. Jedna olympiáda mala štyri roky. Rok 776 p.n.l. bol 1. 

rokom olympiády, rok 773 p.n.l. bol 4. rokom 1. olympiády ata. 

Feaže olympijské hry začínali vždy v lete, v júli, aj obdobie 

olympi=d začínalo v tomto mesiaci. Olympijské hry ako pohanské 

zvyklosti zrušil cisár Theudosius - panovník východorímskej ríše -

- v roku 394 n. 1. 

Pre zaujímavosť: na základe výpočtu /1987 + 780x/ : 4 

+ 691,75 je 14. jú2 1987 začiatkom tretieho roku 691. olympiády. 

/xPripočítame číslo 780, pretože nultá olympiáda začala roku 780 

p.n.l./. 

Abr. Č. 27: Pryron: Diskobolos. Myron - žíak Agelada a Polykleisa 

/2. polovica 5. stor. p.n.l./ to znázorňaje atléta 

pri vyp*tí všetkých síl, aby dosiahol najdlhší hod. 

Hod diskom bol zavedený na 18. olympijských hrách 

roku 708 p.n.l. ako jedna z disciplín pllťboja - Pen-

tathlonu: beh, skok, hod diskom, hod oštepos a dpa-

senie. 

1Arcaóni a efóri bolí vysokí úradníci v Aténach a Sparte s obdob- 

rros právo~ocoo ako rímski konzuli. 
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28. Rímska éral. Ab urbe condita. 

Y treťom storočí p.n.l_ na rímskí historici snažili zistiť 

sled udalostí v Rime podla rokov plynúcieh za sebou na základe 

epo:ymov, které boll v Rime zaznamenávané od 5. storočia p.n.l. 

Zaviedlo na preto počítanie rokov. Za prvý rok si zvolili rok 

zr<loženia Rí^a; táto udalost označili dňom 21. apríla 753 p.n.l. 

Sami nazvali tento rok Prvý rok od založenia Mesta - latinsky Ab 

urbe condita. Je velmi pravdepodobné, že Rim nebol založený v prie-

behu jedného roku a tým menej v určitý de , ale vyvinul na z ma-

le] pastierskej osady v mesto a nesk6r na svetovú ríšu. Pevný 

d="tum bol zvolený snáď preto, aby na táto významná udalost mohla 

c, .avovať v určitý deň. 

Povesť o založení Ríma Romulom a Remom treba považovať 

za snahu Rimanov, aby podobne ako mé mestá a krajiny, malo aj 

leh melto božský p8vod. 

PodIa rímskej éry 2741. rok od založenia Mesta začal 

dňa 14. jannára 1987. 

Obr. Č. 28: gapitolská vlčica. Socha vlčice na považuje za 

archaická gréckn alebo etruská prácu. Dvojčatá 

Romulus a Remus, ktorých - podia povesti táto 

vlčica živila - boll k soche pridaní dodatočne. 

leh sošky zhotovil pravdepodobne Antonio del Pollaio-

la. Romulus a Remus bolí deťmi boha Marna a Rei Syl-

vie, ktorá leh pohodila do Tiberu. Ujala na ich báj-

ma vlčica, ktorá leh vychovala. Mladíci založili nové 

mesto, pánom ktorého na po bratovražednom boji stal 

Romulus. Jeho meno na stalo základom pre názov tohto 

mesta - Roma - /Ri- '. 

29. Počiatky chronológie. Eponymy. 

D starých národov na sice vytvoril kalendár, ktorý mal aj 

velká dčležitosť v hospodárskom a spoločenskom živote. Obsiahol 

však len jeden rok a keďže • tom čase u mnohých národov ešte 

nebolo známe písmo, udalosti, které na odohrali v uplynulých 

rokoch, pomaly upadali do zabadnutia. Chýbala chronológia. V pa-

sti národov ostávali len niektoré mimoriadne udalosti, neoby-

čajné príhody: semetrasenia, výbuchy nopiek, záplavy, velké katast-

ro_'yj  zatmenia Slnkas neobyčajné suchá, vojny a tak na postupne 

1$ra - poetnpaoeť rokov, ktoré sú sústavne počítané od nrčitej 
rozhodujúcej udalosti 
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vytvorili základné pojmy pre chronológle — udalosti súčasné 
a mimoriadnymi adalosťami roka. 

Velmi d8ležité bolt poznatky, ktoré dávali do súvislosti 
astronomické udalosti s politickými a vojenskými. Astronomické 
udalosti na často čajů vypočítať presne, takmer na hodinu, a 
tem na spoločenské udalosti mohli zatriediť a určiti rovrako 
presne. Tak mčfeme napríklad určit, kedy na odohrali niektoré 
vitky v staroveku, lebo sa nám zachovali záznamy, že pri nich 
nastalo zatmenie Sloka. Z dejín vieme, že pri rámorr.ej bitke 
za 1. púnskej vojny nastalo zatmenie Sloka, čo poverčiví Kartá-
ginci považovali za zlé znarenie a vzdali na boja. Rimanta, 

dovtedy na mor bezvýznamní súperi, túto bitku vyhnali. Heáže 
vieme presne vypočítať dátum tohto zatmenia, móžeme určiť aj 

de ň tejto námornej bitky. 

V chronológit malo velký význam sledovanie rokov vlády pa-

novníka. Obyvatelia staroperžskej ríše udali rok maratónskej 

bitky asi takto: bitka pri Maratóne pod vedením Mardonia na 

cdohrsia v 31. roku panovania božského Dania, vladára všetkých 

řeržanov /pre nás v roku 490 p.n.l./. 

Zvláštnym spdsobom určovania rokov bolt epor.ymy, které 

boll zvlášť rozšírené u starých Grékcv a Rimanov, ňponvmy zoa-

menali určovanie udalosti nic podia počtu uplynulých rokov, ale 

podia vedúceho áradníka či už kráovstva, republiky, alebo podia 

vojvodou, miestodržitela, ktorý v danem roku vykonával naj'yššiu 

moc. U Rimanov to bolí dvaja konzuli, ktorí stáli na čde Repu•úli-

ky vždy jeden rok a tak bolo prirodzené udávať jednotižv4 roky 

podia úradujúeich konzulov. Tak rok založenia Republiky /po vy-

hnaní krása Targniia Superba/ bol označený ako rok konzulov 

Lucia Junta Brutta /prapraotca Bruta, který zavraždil Cézar / 

a Lucia T*rgainia Collatina. Podia nášho počítania to bole 

roka 509 p.n.l. Rok 300 p.n.l. bol u Rimanov označený ako ok 

konzulov Rarca Valeria Corva a Quinta Appuleia Panna. /tŤdaje 

podia Pasti Consulares - zoznam konzlov/. 

Toto označovanie rokov na zachovalo aj v eisárskej dcbe, 

keaše konzoli bolí každoročne volení aj naďalej, Noci už ne--

mali žiadnu výkonnú moc. Hodnost rímskych konzulov zrušil až 

cisár Juntinián v rok■ 537 n. 1. 



-33 -

Obr. 29: Alexander VeTký — detail antickej mozaiky, vykopanej 

r. 1831 v Pompeiach. Znázoráuje bitku u Iaeos v roku 

333 p.n.l. v okamihu, ke d macedónsky krát Alezander 

VeTký stretáva svojho protivníka Daria III. a donúti 

ho k úteku. V staroveku často počítali roky od nastú-

penia kráTov, kniežat a vojvodcov do svojho úradu. 

30. Židovská éra. 

Židovská chronológia začína rokom "stvorenia sveta". Zákla-

dom pre výpočet tohto roku bolí údaje v Sv9tom písme o období, 

ktoré uplynulo od "stvorenia aveta" po výstavbu šalamúnovho chrá-

mu. V biblii je pre toto obdobie uvedený napretržitý sled uda-

lostí, z ktorýca sa potom snažili rabíni - za pomoci tradície -

- určiť rok stvorenia aveta. Takto dostali dokonca presrý dátum 

"stvorenia": mala to byť nedera 6. októbra 3761 p.n.l. Tento 

údaj bol prvýkrát uverejnený v Talmude, židovskej biblii, která 

pochádza z 5. storočia n.l. Počítaniu rokov od "stvorenia sveta" 

aa dostalo všeobecného uznania medzi veriacimi židmi až v 8. sto-

ro č í na.. 

3. októbra 1966 sa skončil 5746. rok podia židovskej éry. 

4. októbra 1986 začal 5747. rok od "stvorenia sveta", ktorý skon-

čí 23. septembra 1987 /podia gregoriánskeho kalendára/. Rok 5747 

podia židovského kalendára je normálnym predlženým lunárnym rokom 

o 355 dňoch. 

Obr. 30: Ilustračný obrázok k "stvorenia sveta". Z knihy Planety 

Od aotorov Sadila a Peška: morské pobrežie na Venuši. 

3L Mohamedánska éra. Hedžra. 

Mohamedáni, ktorí majú svoj vlastný prísne lunárny kalen-

dár, majú aj vlastnú mohamedánsku éru zvanú Hedžra, ktorá je 

zo všeobecne uznávaných ér najmladšia. 

Túto éru zaviedol kalifa Omar, ktorý vládol v rokoch 634-

-644 a to po dohode e Mohamedovými učeníkmi. Títo si vybrali 

a jeho života jednú ddležitú a presne známu udalosť - jeho útek 

z Mekky do Mediny. Podia nášho letopočtu sa to stalo 16. júla 

622, shodou okolností pri nove, preto aj dni, týždne, mesiace 

a roky začínajú ♦ mohamedánskom kalendári vždy pri mesačnom 

nove. Tento de , ako 1. den mesiaca Moharemu, sa stal prvým 

dňoa mehamedánekej éry Hedžry. %eďže mohamedánsky kalendár je 

lznárny a jaliánsky a gregoriánsky aú kalendáre solárne, vzájom-

né prepočitavanie dátumov je pomerne zlošité. 
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Nový rok začína vždy pri nove, presnejšie povedané pri 
neoménii - prvom objavení sa kosáčika Meeiaca na západe. Rok 
1987 n. 1. je 1407. rokom Hedžry a je normálny, t. j. má 354 
dní. Začal ešte 6. septembra 1986 pri západe Slnka a skončí 26. 
augusta 1987. Mohamedánska éra a mohamedánsky kalendár eú zave-
dené vo všetkých ielamských krajinách. 

Obr. Č. 31: Kaaba ♦ Mekke - sv!!tyňa mohamedánovi. Kaaba - •čier-
ny kameň", ktorý spadol z neba. Je to pravdepodobne 
meteorit, který bol uctievaný pre evoj mimozemský 
p vod. 

32. Náš letopočet. 

Náš letopočet je shodný s krestanským letopočtom, ktorý 

platil v Európe od uzákonenia kresťanstva. Jeho východzím rokom 

je rok, ktorý považuje cirkevná tradícia za rok narodenia Ješiša 
Krista. 

Dionysius Kaiguaa, rímsky cpát, aa pokúsil r. 525 erčiť 

presný dátum narodenia Krista a ad tohto roka počítal kresťanskú 

éru /preto Ab ínearnatione Domini - od narodenia Pána/. Dionyeius 

vychádzal z údajov, ktoré sú uvedené v evangéliaeh /napr. Matuš 

evangelista píše, že Kristus sa narodil ♦ posledných rokoch pa-

novania Herodesa, o kterou vieme, že mourci v 4 roku n. 1. 

Lukáš evangelista zase píše o velkou sčítaní Tuda ♦ rímskej 

ríši v roku Kristovho narodenial. Na základe uvedených skuteč-

ností je rok narodenia Krista, tak ako ho udáva kresťanaká éra, 

problematický. Správnejšie je preto uvádzať roky •podia nášho 

letopočtuTM, napr. 1987 n. 1. a nic "od narodenia Krista'. 

Udalosti, ktoré sa stali pred naším letopočtom, označujeme 

buď kladným číslem a uvedením skratky p.n.l. alebe jednodncho 

záporným číslem. Ako ♦ypočítame počet roko• uplynulých medzi 

dvorci letopočtami? 

a/ Ak obidva letopočty má kladné /n.l./, jednoducho ich odčítame. 

Napr.: Kolko rokov •ládol Diokleeián, kea panoval nedmi rok-

mi 284 a 305 n.l. ? Výpočet je triviálny: 305 - 284 • 21. 

Dioklecián vládol 21 rokov. 

1 Toto sčítanie Tudu nariadíl cieár Augustus. E presných údajov 
historika Flavia vie't. že • Judd i ea to uskutočnile za 
sýrskeho niestodržiteTa Publia Sulpicia Qairina v rokoch 
6-8n. 1. 



- 35 - 

b/ ák cbidva etopočty aáporne /p.n.l./, tiež odčítame men-

ší letopočet od vSčšieho, musíme si však uvedomiť, že pri 

ZÁporných číslach je vgčšie to, ktoré má menšiu absolútnn 

iotn. Napr.: Kolko rokov trvala 1, púnska vojna, keď 

začala r. - 264 a skončila r. -241 ? 

-241 -L-264/ - 264 - 241 - 23 
Prvá púnska vojna trvala 23 rokov. 

c/ ložitejší je výpočet vtedy, ke a dané obdobie prechádsa zo 

záporných do kladných hodn8t naše] éry. Napr.: kolko rokov 

mal Llaudius /budúci rímskv cisár/ v r. 6 n.1., ke ď sa naro-

dil r. 10 p.n.l. T Výpočet urobíme pomoeou číselnej čaeovej 

4si /t/: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

[ 1' 1 1 I "1 I I T 1 1 i i L I 1
-10 

6 - /-10/ 

-5 

- 1 - 10 + 6 

-1 

- 1 

+1 

- 15 

+7 +6 

Llaudiaa mal v 6. roku n.1. 15 rokov. 

Ra číselnej osi vidíme, že historické číslovanie rokov 

podia nášbo letopočtu nepozná nultý rok, preto musíme v tomto 

prípade jeden rok odčítat. Napríklad ak tvrdíme, že udalosť sa 

odohrala v 10. roka n.1., znamená to, že uplynulo ešte len 9 p1-

mých rokov a sne v 10. roku, ktorý kančí pre započatím 11. roku. 

Týmto rokom začína nová dekáda. Podobne koncom 100. roku končí 1. 

storočie. Drahé storočie začína rokem 101. Podobme rokom 1000 

končí prvé tisícročie a koncom r. 200C končí druhé tisícročie. 

?retie tisícročie začne 1. januára 2001. 

Obr. Č. 32: Strieborná hviezda v chráme postavenom nad jaskyr`.ou, 

v ktorej sa podia kreeťanskej mytológie narodil 

Ježiš Kristus. Symbolizuje miesto jeho narodenia. 

33. Kamenný kalendár. Stonehenge. 

Medzi Bristolom a S$lisbury ♦ Anglicku je obrovský komplex 

kamenných blokov, které sú usporiadané do kruhu. Tvoria velkú 

evštyňu, ktorá napriek tomu, že pochádza a počiatku 2. tisícro-

čia p.n.l., je v pomerme zachovalom stave. Zdá sa, že táto 

megalitická stavba, ktorá vznikla v rokoch 19C0-1800 p.n.l. -

- ešte pred príchodom Leitov - podobne ako mé •egalitické 
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stavby, slúžila sakrálnym účelom, kultu Slnka, ale bola aj akým-
si obrovským kamenným kalendárom, pomocou ktorého sa dali určo-
vať rdzne postavenia Slnka a Mesiaca v rdznych obdobiach. Dodnes 
je záhadou, ako vedeli Tudia s jednoduchými prostriedkami vytvo-
riť také gigantické dielo. Obdivujeme nielen vytrvalosť a tech-
nické schopnosti týchto Tudí neolitu, ale aj ich vynikajúee ma-
tematické zralosti, pomocou ktorých z mnohých astronomických 

pozorovaní vedeli vypočítať a uskutočniť toto dielo, ktoré je 

už pri samotnom pohlade strhujúce a nemá vo svete obdoby. Mader-
né výskumné metódy ukázali, že ♦šetkých 30 blokov vonkajšieha 

okruhu a 49 menších bloko♦ vnútornéha okruhu boll opracavané 

s velkoo dokonalosťoa. 

Obr. Č. 33: Stonehenge - najkrajšia a najimpozantnejšia stavba 
megalitickej kultúry, ktorá sa zachovala ♦ Lhripe 

s pzedhistorickej doby. 

34. Yalendár života. 

Naše vyprávanie o kalendári skončíme náčrtom kalendára 

života na naše] Zemi. Tento kalendár začína vtnikom slnečnej 

sústavy - akousi "érou slnečnej sústavy - a je rosdelený na 

dye obdobia: obdobie staršie, trvajúee 4 miliardy rokov a ob-

dobie mladšie, trvajúee asi 550 miliónav rokov. 

P staršom období sa formovalo Slnko, takmer pred 4,5 

miliardami rokov. V tom období vznikali aj planéty slnečnej 

sústavy, teda aj naša Zem. Toto obdobie voláme astrdlne obdo-

bie Zeme, ukončilo sa asi pred 4 miliardami rokov. Po vzmikr 

oceáno♦ asi pred 3,5 miliardami rokov, postupným proceeo. ♦sni-

kol na našej Zemi život, v podobe j ednobunečných organie o v. 

Vývoj života smeroval postupne ces primitívne heterotrefié 

organizmy, žijúce asi pred 3 miliardami rokov v praocešaoch 

a živiaee sa organickými látkami, ktoré sa vytvorili ♦ starších 

obdobiach vývoja Zeme. Po vyčerpaní týchto zásob asi pre 2,5 

miliardami rokov postupme vznikali autotrofné organizmy, ktoré 

vvtvárali organické látky samy, predovšetkým pomocou asimilá-

cie. Pritom uvolňovali kyslík, ktorý sa postupme dostával z mo-

rí do atmosféry. 



- 37-

V období as pred 2 miliardami rokov objavili sa už po-

merne vyspelé, noci ešte stále jednobanečné organizmy, bakté-

rie. ktoré k svojme: životu ešte nepotrebovali kyslík. Približ-

ne red 1,5 miliardami rokov vznikli z autotrofných organizmov 

vfacbz,sečné organismy, z ktorých sa neskdr vyvinula rastlinná 

rí a. P8sobením týchto organizmov vznikalo stále vgčšie množstvo 

hyslíka, čo sa stalo predpokladom toho, že pre 1 miliardou ro-

kov vznikli viacbunečné heterotrofné organizmy, z ktorých sa 

potom vyt►orila živočíšna ríša. 

?ýa za končí - asi pred 0,5 miliardou rokov prvé obdobie 

vývoja ivota na Zemi - prekambrium. V tomto období vývoj pokra-

čoval pomaly a jeho jednotlivé etapy /spolu 8/ trvali v prieme-

re okolo pol miliardy rokov. 

Mladšie obdobie vykazuje velkú akcelerácia života, čo sa 

prejavilo ♦ poetupnom osídlení cele] Zeme a vo vytvorení velké-

ho počtu r8znych draho♦ rastlinnej a živočíšnej líše. Mladšie 

obdobie, ktoré trvalo v porovnaní so starším podstatne kratšie -

- len 550 eiliónov rokov - za delí na 12 úsekov v priemere po 

50 miliinoch rokov: 

1. Iaabrium /pred 550 miliónmi rokov/ - moria osídlili trilobi-

ti. V tejt. doba za objavilf aj prvé norské obratlovce. 

V oceánoch sa rozšírili aj prvé rastliny - algy. 

2. Ordovik /pred 500 miliónmf rokov/ - vyskytujú sa tu morské 

raky a prvé ryby. V moniach sa objavilo viac druhou nižších 

raatlfn. 

3. Silur /pred 430 milicinmí rokov/ - mona osídlili ryby. V tep-

lých vodách ea začali vytvárať koralové útesy. Všade sa rozší-

rila vodné raetlinstvo, hodí rastliny čo do počtu druhov a 

výv.3a podstatne zaostávali za živočíchmi. 
4. Devon /pred 400 miliónmi rokov/ - nastal velký obrat v po-

semskom živote. Prvé živočíchy len nesmelo, zato však rastli-

ny z noho rýchlejšie osídInjú suchú zem. 

5. Iarbon /pred 350 miliánmi rokov/ - objavil sa hmyz a drobné 

suchozemské zvieratá. Rastliny v d8sledku dostatku svetla 

a tepla za začali rýchlo roz►nnožovať, hlavne obrie prasličky 

a paprade. Vytvárali mohutné a husté močaristé lesy. Z odumre-

tý ch rastlfm za po čase vytvorili obrovské číernoaholné ložiská. 
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6. P rm /pred 280 miliónmi rokov/ - na cuchej zemi sa obfavill 
prvé obojživelníky a jašterice - ešte skromných velkostí. 

Vyrástli prvé nahosemenné rastliny, rózne stromy ako Ginkgo. 
?. mas /pred 230 miliónmi rokov/ - v mečiarech sa objavufú 

korytnačky a obojživelníky. To vyšších polohách začínajú 
rásť nahosemenné rastliny v podobe ihličnatých lesov. 

8. Jura /pred 190 miliónmi rokov/ - objavil se prvý aktívne lie-

tajúci pravták - Archeoptryz a v tropických lenoch a háfoch 

rastú prvé palmy. 

9. Krieda /pred 130 miliónmi rokov/ - kým ve vzduchu poletovali 

r6zni vtáci, zem osídlili veYjaštery: Dinosauri, Brontosauri, 

Tyranosauri. V hájoch a na lúkach rástli prvé krytosemenné 

rastliny. 

10.Faleogén /pred 60 miliónmi rokov/ - objavujú sa prvé cieavee. 

Na začiatku tohto obdobia z neznámych príčin vyhynuli naraz 

všetky veljačtery. Vyvinuli sa mladšie krytosemenné rastliny. 

ll.Necgén /pred 30 miliónmi rokov/ - na cele] Zemi se rozmnoži-

li cicavice a vznikajú nové druhy cicavcov. Vytvorili sa roz-

siahle listnaté lesy a trávnaté stepi. 

12.Kvartér /pred 2 miliónmi rokov/ - v tomto poslednom, ešte 

dnes trvajúcom období, se objavil človek. Fauna a flóra 

nadobudla postupme dnešnú podobu. /Tabulka Č. 13/ 

Tým sne došli do dnešnej doby, v ktorej sa vak náš kalen-

dár života rozvíja ďalej. Vzniká otázka, kedy sa tento kalendár 

života skončí? Bude pokračovat dovtedy, kým bude na naše] Zemi 

život. Vieme, že vhodné pedmienky pre život na Zemi budú ešte 

najbližších 8 až 10 miliárd rokov, takže predbežne nám žiadna 

katastrofa z vesmíru nehrozí. 

Čo nám vak hrozí, je katastrofa na naše] vlastnej Zemi, 

ktorú si mčžeme spósobiť sami tým, že z nedostatku rozvahy 

zničíme svoje životné prostredie. Šťastný život na Zemi nás 

zaručí iba trvalý mier na našej planéte, ktorý je zá roveň sárs-

kou nerušeného striedania budúcich generácii, aby tieto mohli 

vyrastať v pokoji a náš kalendár mohol nerušene.pokračovaT ďa-

lej. 

Obr. Č. 34: Zalendár života - tabulka Č. 13 
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Obr. Č. 8 

gabulka Č. 1 

Čínsky kalendár - nebeské kmene 

Obdobie drevo oheň aem kov voda Zvieratá 
ťia i ping tfng wr ti keng sin žen kef 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ] 13 25 37 49 myš 

fl.. 2 14 26 38 50 Krava 

III. 51 3 15 27 39 tiger 

IV. 52 4 16 28 40 zajac 

V. 41 53 5 17 29 drak 

VI. 42 54 6 18 30 had 

VII. 3] 43 55 7 19 kóň 

VIII. 32 44 56 8 28 ovca 

IX. 2] 33 45 57 9 opica 

X. 22 34 46 58 10 sliepřa 

XI. 11 23 35 47 59 Pes 

XII. 12 24 36 48 60 prasa 

msbul'ks Č. 2 

p8vodný eterorímsk,y kslendFr 

7. stor. p.n. 1. 

I'esiac  ''očet dní   uesiec   ?včet dni 

1. A?artiu 31 6. Sextilis 30 

2. Aprilis 30 7. September 30 

3. 1,:nius 31 8. October 31 

4. Junius 30 9. Iovember 3C 

5. 4'uintilis 31 10. December 30 
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Tebul'ke Č. 3 

Upravený starorímsky kalendár 

Mesiac 

7. stor. p. n. 1. 

Počet dní Mesiac Počet dni 
1. Martius 31 7. September 29 
2. Aprilis 29 8. October 31 
3. Mains 31 9. November 29 
4. Junius 29 10. December 29 

5. Quintilis 11. Januarius 29 
6. Sextilis 29 12. Februariuex 28 

Dvojročne sa ‚kladal Mercedonius - 22 alebo 23 dn$ 
Rok mal spolu 366,25 dní 

Tabul'ks Č. 4 

PBvodný juliánsky kelendár 

l.storočie p.n.l. 

Mesiac Počet dní Mesiac počet dní 

1. Januarius 31 7. Julius 31 

2. Februerius 29 /30/x 8. Sextilis 30 

3. Mertius 31 9. September 31 

4. Aprilis 30 10. October 30 

5. Maius 31 11. November 31 

6. Junius 30 12. December 30 

XKeždý štvrtý rok - prestupný 

Rok mel spolu 365,25 dní 
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Tebul'lca č. F 

Ďelšie delenie kelendára .'eyov 

20 trinásťdenných týždňov - 1TZOLKIN 

72 tzolkinov - 52 rokov po 365 /=73.5/ dni 

skrátený rok o 360 dňoch - 1 TUN 

20 tunov - 1 KATUN /asi 20 rokov/:7200 dní 

20 ketunov - 1 BAKTUN lest 4C0 r./: 144 000 dni 

20 bektunov - 1 PTKTUN /esi 8000r./:2880 000 dni 

- u1'ke Č. 9 

Letopočet Meyov 

06.0.2.0.6 AHAU 14 MUAN = 6 Bektunov 4 tunov 2 vinely 0 kinov 

= 2404,1 tunov 

= 2371,1 rokov meyskej éry-zečele se•roku 3113 pred 

n.l. - 

= 742 p.n.l.: 6 AHAU 14 Muen 

/čiže: 6. deň 13 dňového - AHAU 20 dňového týždňe 

15. deň v mesieci MUAN/. 
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Teburka Č. 11 

Svetový kalendár - asymetrický aodel 

Mesiac xrvý deň počet dní Mesiac počet dní prvý deň 

1. nedera 28 7. nedera 28 

2. nedere 28 8. nedera 28 

3. nedera 28 9. nedera 28 

4. nedere 28 10. nedera 28 

5. nedere 28 11. nedera 28 

6. nedere 28 12. nedere 28 

13. nedera 28 

Rok aá 364 dní a jeden nepoaenovaný deň. 

Prestupný rok ad 364 a dva nepoaenované dni. 

Taburka Č. 12 

Svetový kalendár - armetrický model 

I. štvrťrok III. štvrťrok 

Mesiac Prvý deň Počet dni lLesiac ?rvý deň. Počet dni 

1. nedera 30 7. nedel's 30 

2. utorok 30 8, utorok 30 

3. štvrtok 31 9. štvrtok 31 

II. štvrťrok IT. štvrťrok 

Mesiac Prvý deň počet dní Mesiac Prvý deň Počet dní 

4. nedera 30 10. nedera 30 

5. utorok 30 11. utorok 30 
6. štvrtok 31 12. štvrtok 31 

Kef ý ětvrtr* ad 13 tý!d?iov e 91 dní. 
~tok'ad-364 a jeden nepoaenorený deň. 

''restupný rok ad 364 e dva nepoaenovand dni. 
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