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Předmluva

V prvním roce třetího tisíciletí křesťanskéholetopočtu dostává český“
čtenář do rukou „knihu o počítáni času“ - encyklopedii a příručku his
torické chronologie Jak jinak ani není možné, navazuje Historická
chronologie na podobné starší publikace. Studium historické chrono
logie musí v českém prostředí nutně vycházet z Rukověti chronologie
křesťanské, zvláště české Josefa Emlera z roku 1876, především však
z Rukověti křesťanskéchronologie Gustava Friedricha z roku 1934.

Kdyžjsme před lety s profesorem Zdeňkem Fialou s vědomím blíži
cí se hranice, k níž sahá většina Friedrichových tabulek, uvažovali
o novém vydání příručkychronologie, mělijsme také na mysli pouhé
doplnění Friedrichova textu a prodloužení tabulek k převádění dat.
Opakovala se však obdobná situace jakou zažívali předchozí autoři
podobných prací. včetně Gustava Friedricha. " Již po zpracování ně
kolika prvních kapitol bylo zřejmé,'ze pouhá „inovace'Friedrichovy
„Rukověti"nebude možná. Za dobu, která uplynula od jejího vydání
jak obecné bádání, tak studium chronologických zvyklostí Vhistoric
kém vývoji českých zemí výrazněp okročilo a pouhé doplnění těchto
výsledků do Friedrichovy příručkyPby její text příliš narušilo, nehledě
k tomu, že některé části by bylo nutno zcela přepracovat. Kdyžjsem
se po letech vrátila ke kdysi započaté práci, rozhodla jsem se proto pro
napsání nové příručky.Snažila jsem se přitom zprostředkovat české
mu čtenáři současné výsledky domácího i zahraničního bádání Při
zpracování některých dosud opomíjených problémů bylo nutno vy
cházet ! z pramenu do té doby nevyužitých. Na druhé straně výklad
některých ojmů, především definice všech pomůcek užívaných pro
zjišťování ata Velikonoc, které poprvé zaznamenali raně středověcí
komputisté a ani v pozdější době nebyl důvod na nich cokoli měnit,
opakuje formulace starších příruček, stejně jako je museli o akovat
všichni předchozí autoři zabývající se historickou chronologi . Pokud
to bylo možné, byly s nutnými úpravami využity tabulky Friedrichovy
Rukověti, již proto, že je na ně český uživatel zvyklý, především však
z důvodu minimalizace rizika písařských a tiskových chyb, jimž se lze

při přempiěsutakovýchto materialů jen stěží zcela vyvarovat.základních tabulek umožňujících převádění všech způsobů
datovámníužívaných v českých zemích v historické době na dnešní způ
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sob. jsou v příručce zařazeny soupisy světských hodnostarů a pred
sun'itclů katolické církve v českých zemich, včetne, členu rakousko
uherských kabinetů a vlád Ceskoslovenske' a Ceske republiky, resp.
Slovenské republiky. Mimo české prostředí jsou pripajeny soupisy_pa
novniků a hodnostářů katolické církve. s nimiž se česky histortkcas
tčii setkává v historických pramenech. Jde předevšim o preds_tavntele
institucí a území. která byla alespoň po určitou dobu součastt ceskeho
státu. nebo s nimiž byly české země v jednom státntm utvaruz dale
těch. jejichž pravomoc alespoň jistou dobu zasahovala na česke uze—
mí. nebo měli nějaký vztah k českým dějinam, připadne jejichž zna
lost patři k obecnému kulturnímu rozhledu. ProtOjsou uvedenilvedle'
franských a řimskoněmeckých králů a císařů také představitele zemi
sousedících během historického vývoje s českým státem. Z církevních
hodnostářů bylivedle papežů zařazeni arcibiskupové mohučšti a salc
but'ŠlÍ.Z ostatních především představitelé diecézí sousedících s čes
kými zemémi. Časově byly podrobné soupisy církevních hodnostářů.
pokud i v moderní době neměli vztah alespoň k některým územím
\!českýchzemích, zpracovány většinou do období sekularizace. Sou
pisy představitelů státu a církve českých zemí byly sestaveny na zá
kladě současných výsledků hisrorického ba'da'ní. Soupisy zahranič
ních představitelů byly podle možnosti rovněž revidovány. V této
souvislosti ovšem již nebylo možno korigovat údaje na základě pra
menů. nehledě k tomu. že ijejich informace se někdy rozcházejí, a to
nejen ve vzdálené minulosti. Zde bylo možno vycházet pouze z do
Stupných seznamů, z nichž byly vybírány novější revidované soupisy
odrážející současné výsledky historického zkoumání. pokud možno
také ty, které odkazují na historické prameny (při sestavování soupi
su byla ovšem zjištěna rozdílná data dokonce i v oficiálních prame—
nech). Dostupným podkladům pochopitelně odpovídá také úprava
soupisů. Najde-li tedy uživatel příručky odlišné údaje oproti datům
tradovaným v hiswrické literatuře, nemělo by to být způsobeno pře
hlédnutim sestavovatelů soupisů ani tiskovou chybou, ale právě
snahou reflektovat soudobý stav vědeckého výzkumu (i když chyba
mohla pochopitelně nastat i v solidní moderní příručce). Pomůck .
z nichž seStavovatelésoupisů čerpali, jsou uvedeny v úvodu soupisu.
Na'vyzrtamnějši problémy nebo nesrovnalosti je upozorněno v po
znamkach. Seznam rakousko-uherských kabinetů, československých
a českychlvlád, resp. slovenských vlád a státních představitelů pro
20._stoletisestavil PhDr. Miloslav Martinek, CSc. Seznamy představi
telu katolické církve pro období novověku zpracoval PhDr. Pavel
R. Pokorný.

Soupis svátků byl rovněž revidován a doplněn. řičemž b lo ži
to vedle zakladnich klasických příruček také modgrnich výsylledkůyubá



dání | autorčiných poznatků z práce s historickými prameny. Z prak
tických důvodů, především kvůli přehlednosti soupisu, nebylo možno
u jednotlivých svátků uvádět prameny či odkazovat na příslušnou li
teraturu. Je tak činěno zcela výjimečně u některých problematičtěj
ších dat Podrobnosti nalezne uživatel v použité literatuře uvedené
vúvoduseznamu.

Na rozdíl od příručky Emlerovy a Friedrichovy nenalezne uživatel
v Historické chronologii seznamy zatmění Slunce a Měsíce. Od pů
vodního záměru uvést je včetně přesných časových údajů bylo upuš
těno vzhledem k nárokům na jeho realizaci a z obav před obdobnými
nepřesnostmi, k jakým došlo v předchozích příručkách. Na omluvu
snad může být připomenuto, že ani moderní zahraniční příručky in
formace o zatměních, nejspíše ze stejných důvodů, neposkytují, ne
hledě k tomu, že se historik jen opravdu výjimečně setká s dosud ne
využitým pramenem, jehož datování vyplývá pouze z údaje o zatmění
Slunce nebo Měsíce.

Konečně je mi milou povinností poděkovat všem kolegům, kteří
přispěli radou a pomoci k dokončení této práce, Prof. PhDr. Ivanu
Hlaváčkovi, CSc., za prostudování textu, užitečná upozornění a pod
něty k jeho doplnění a za ochotné poskytování potřebné literatury,
Doc. RNDr. Jiřímu Bouškoví, CSc., rovněž za pozorné pročtení textu.
užitečné rady z oblasti astronomie, náměty k doplnění tabulek a po
skytnutí literatury včetně vlastních prací. Za pomoc s problémy souvi
sejícími s astronomií děkuji také RNDr. Zdislavu Šímovi, CSc. 2 řady
dalších kolegů, kteří mi pomohli svými náměty a poznámkami, mu
símjmenovat alespoň PhDr.Jaroslava Pánka, Dr.Sc. a PhDr. Františka
Hoffmanna, CSc.Archivářůma knihovníkům jsem vděčná za ochotné
půjčování potřebných pramenů a literatury i za upozornění na někte
ré chronologické zvláštnosti a zajímavosti, s nimiž se setkali v praxi.
Kolegům z katedry pomocných věd historických a archivního studia
děkuji navíc za kladení otázek a spolupráci při hledání odpovědí na
ně. Zvláště jsem zavázána díky zahraničním kolegům, Prof. Dr. Her
wigu Wolframovi, Prof. Dr. AlexandroviPatschovskému, Prof. Dr. Rai
neru-Maria Schwingesovi, Prof. Dr. Winfriedu Eberhardovi a Prof. Dr.
Walteru Kochovi, kteří mi zprostředkováním studijních pobytů umož
nili prostudovat potřebnou literaturu a prameny v zahraničních kni
hovnách, a zvládnout tak problematiku na současné odborné úrovní
a v potřebné šíři. V neposlední řadě samozřejmě patří rné diky nakla
datelství Libri, které se ujalo náročné práce spojené s vydáním knihy,
a všem jeho pracovníkům, kteříse na realizaci Historické chronologie
podíleli. Stejně tak děkuji všem lektorům za obětavé prostudování
příslušných částí rukopisu a za užitečná upozornění a rady pro jeho
konečnou úpravu.
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Práce mohla být na odpovídající úrovni dokončena také díky fi
nanční podpoře grantu UKč. 3000/96. za jehož udělení Grantové

' agentuře Univerzity Karlovy rovněž upřímně děkuji.
Uvodk předkládané knize si dovolím uzavřít citátem z předmluv ke

knize Heinze Zemanka o kalendáři a chronologii —v českém překla
du: Autor přečetlčetná díla o věděo kalendáři a nenalezl anijediné,
vněmž by neobjevil chybu... úplná správnost prostě v této oblasti ne—
ní možná.“ Totéž bez výjimky plati i pro Historickou chronologii.
Snažilajsem se,aby chyb bylo co nejméně. Přestobudu pozorným čte
nářům zavázána za upozornění na nepřesnosti a omyly, pro případ,
že by se naskytla někdy příležitost k jejich opravě.

V Praze, srpen 2000
Marie Bláhová
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POZNÁMKA:

') Srv. G. Friedrich Rukověť křesťanské chro '' _ . nologre, Praha 1934, s. "I. Z 
ggg-tychduvodů musel například F. K.Ginzel upustil od záměru „renovovat
zel ;,p náučkumatematické a technické chronologie L. ldelera. Srv. F. K.Gin
e ." an buch der marhematischen und rechm'schen Chronologie. Das Zeir

:: r c nungswesen der Vólker. !, Leipzig 1906 (přetisk 1958) s IllH.Zemanek,Kalendarund Chrono/'"" "“ ' " .“ " .

Kalenderwissenschafr. 4. vetberssertĚAuílage, Munchen—Wien1987. s. 10 a 7.



1. NAUKAo MĚŘENÍ ČASU

1.1 Čas jako historická kategorie
Vývoj lidské společnosti se odehrává v prostoru a času, ;: stejnými ka
tegoriemi jsou podmíněny její dějiny. Od nejstarších dob se také lidé
snažili tyto základní formy jakékoli existence pochopit a vysvětlit.
Obě kategorie se však od sebe zásadně liší. Zatímco prostor je více

rozměrný, čas ubíhá v nenávratných liniích, je univerzální, nepřetržitý a zcela nezávislý na jakýchkoli přírodních pravidelnostech. )
Lidé se od pradávna pokoušejí čas pochopit a filozofové, fyzikové

a přírodovědci od nejstarších dob podat jeho definici. Definice zahr
nují široké spektrum formulací od pokusů řeckýchmyslitelů vysvětlit
neomezenost a nekonečnost času přes Augustinovo (354—430)„vím,
co je to čas, ale když se mne někdo zeptá, nedovedu mu to říci“2),Be
dovo určeni času jako jeho jednotlivých měřitelných prvků, jimiž je
určen běh smrtelného života, které bylo přijímáno po celý raný Stře
dověkf" vymezení času jako 'isté a racionální míry přestávek a pohy
bu proměnlivých věcí,jak je ormuloval Johannes Scottus Eriugenaf)
Newtonovo pojetí časujakojednotné a jednotvárné nepřetržitosti veš
kerého fyzického vesmíru, Einsteinova zjištění proměnlivosti času, až
po definice vysvětlující časjako formu lidského vědomí,“ formu exis_
tence hmoty nebo symbol pro vztah, který staví skupina živých bytos
tí s biologicky danou schopností ke vzpomínání a k syntéze mezi dva
uplynulé děje. Tak se čas vztahuje k určitým aspektům nepřetržitého
toku událostí, uprostřed nichž lidé žijí a jehož jsou sami součástí,
aspektům, které lze charakterizovat otázkou „kdý'íůl

Zájem o studium času nápadně vzrostl po vydání knih Geralda
J. Whitrowa The Natural Philosophy of Time v roce 1961. ) Jednou
z reakcí na tuto knihu bylo zřízeniMezinárodní společnosti pro studi

um času, která v roce 1969 uspořádala První konferenci a pravidelněpublikuje práce věnované studiu času.s
Čas je pojednáván jako problém přírodovědný, sociální, psycholo

gický, filozofický, náboženský i historický.“ Historický čas má při své
závislosti na přírodních a biologických časo 'ch rytmech svá specifi
ka. Je to čas transformace reálných předmětu, časjevů, události. kte
ré sice proběhly, ale jejichž stopy se zachovaly. 10)Jistý zájem o studi
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um času mezi historiky se datuje asi od třicátých.let 20. stoleti. Tehdy
bylv ublikova'ny studic na toto téma predevsxm v_časoptsu Annaí
lesf" Vcvětší míře však byly otázky pojetí a vědonu casu v minulosti
studovány v poválečném období, předcvšíl'l) pak Od SCdFSZWChI?!
20. století. kdy i historikové přispěli svym dilem k obecnemu studiu
této problematiky. hlavně svým zájmem o predStavy ČFSU,V'mn'JIŘSÍ'
Toto téma sledovali v rámci obecných kulturne historickych prací | ve
specializovaných studiích a monograňichfn _ _. .

Výsledkybádání o problematice času shr'nult na pocatku osmdesa
tých let 20. století z hlediska filozofie a přírodních věd .Mrhč Čapek,
z hlediska historie a měření času Gerald J. Whitrow.m Jistým__završe
ním této etapy srudía je sociologická práce Norberta Eliase Uber die
Zeit z roku 1984,“' v níž autor pojednává problematiku pojetí času
a kalendářů v různém sociálním prostředí, a historicky orientovaná
kniha Geralda J. Whitrowa o „času v dějinách“, zaměřená k otázkám
vědomí a popisování času, jeho chápání a měření vjednotlivých his
torických epocha'ch od starověku do současnosti, vydaná v roce
1988.“' Problematikaje průběžně studována z hlediska fyzikálního.
filozofického, psychologického, sociologického, historického i nabo
ženského. Jen soupis prací, které byly o tomto tématu publikovány
v posledníchdvaceti letech by vydal na samostatnou publikacím Shr
nutí dosažených výsledků posledních let představuje sympozium
uspořádané v červnu 1995 v Karlsruhe.'7)

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že pro histori
ka""jc čas základem všeho. co se událo. Je to základní kategorie his
torického poznání a podmínka historického vědomím Vědomí ča
sum)je neoddělitelné od vědomí změny a od událostí, které se v čase
odehrávají.

Přestoto vědomi se však abstraktní pojem „čas" vyvíjel se značným
zpozděnlm. Pojem času se ve všech světových kulturách utvářel v sak
ralm oblasti. V tomto prostředí bylo záhy využíváno rozdělení denní
ho času na kratší úseky, zde také vznikaly první kalendářem Před
sravyo čase se ovšem v různých kulturách, obdobích i společenských
vrstvach'hšů“ Jinak vnímala čas agrární společenství,jinak městské
prostredi s rozvinutým řemeslem, obchodem a právem, jinak ná
mezdní dělník _ne_bohorník, jiná byla církevní pojetí času.

'szropske pejen času se utvářelo na základě antických teorií, ale ta—
ke zidovskych predstav, které převzala křesťanská církev. Podle antic—
kych predstav byl čas cyklický. Zlatý věk se měl opět vracet... Časové
“dalš s_tejnějakoudání doby trvání, byly ovšem, vzhledem k nemož

225535353; F_\ej'ltgas. ltabecně|:lelmi neurčité. Naprostá přibližnostajuje c ara tenstic v ' ' '
starověku a velkou část středověkáu.evropské kulture pro cele Odebl



Židovská kultura vytvořila představu o absolutní omezenosti, ne
opakovatelnosti, jedinečnosti a nenávratnosti průběhu dějin. Tuto Ě!
představu převzalo také křesťanství. Učením o Ukřižování jako jedi
nečne' a neopakovatelné události evokovalo představu o lineárním ča
se, který začíná a končí. Na počátku stoji Stvoření světa s rájem, na
konci nebeský Jeruzalém se společenstvím světců a Boha. Vznikl tak
historický pohled na čas se zvláštním důrazem na neopakovatelnost
událostí.

Opakujici se přírodní cykly naopak podporovaly představy o „cyk
lickém čase“, v němž po zániku nastává návrat, stejně jako se neustá
le vraci den a rok. Představy o cyklickém čase, jimž odpovídal také
přírodní cyklus zemědělské společnosti, dávaly člověku naději, že po
smrti se obnoví také jeho život. Ačkoli tyto představy byly vlasmí pře
devším prostému myšlení, přikláněli se k cyklické koncepci l středo
věcí učenci, ovlivnění antickým učením a také astronomií a astrolo
gií. Po celý středověk tak lze sledovat spor mezi cyklickou a lineární
koncepcí času. Vlastníci půdy a rolníci spojovali čas s neměnným slu
nečním cyklem. Lineární chápání času bylo naopak blízké obchodní
kům a rodícím se finančníkům, a podporovalo jejich snahy o ekono
mické využití času. Jak se rozšiřoval oběh peněz. kladli obchodníci,
podnikatelé a finančníci stále větší důraz na ekonomické využití času,
neboť, ,Čas jsou peníze“. Čas se stal mírou práce. S rozvojem kapita
lismu získalo tedy lineární chápání času naprostou převahu. Od toho
to p0jet|již nebylo daleko ke spojení času s myšlenkou o lineárním po
kroku Rozvoj přírodních věd od počátku novověku teoriemi
o kontinuálním plynutí času toto pojetíještě prohloubil.

Chápáni času nebylo ovlivněno pouze náboženskými teoriemi, vě—
deckými poznatky a technickými možnostmi jeho měření, ale také
praktickou zkušeností jednotlivých společenských vrsrev a skupin. Ač
koli byl čas všech společenských vrstev ve středověku určován časem
přírodním, chápal ho jinak zemědělec, jehož činnost byla závislá na
přírodních rytmech, a feudální pán,jehož moc byla založena na vlast
nictví půdy a jejím výnosu, ovlivněném týmiž přírodními cykly,jinak
duchovní, jehož čas byl uspořádán pravidelnými každodenními mod
litbami a svátky liturgického roku, a jemuž jeho vzdělání, znalost ka
lendáře a základů astronomie i přístup k pomůckám odměřujícím čas
umožňovaly, na rozdíl od většiny současníků, čas také konkrétně vní
mat. Jinak chápal čas voják, jehož činnost se pravidelně soustřeďova
la na letní období, jinak řemeslníka obchodník, který své zaměsmání
provozoval po celý rok. Ažod pozdního středověku, kdy mimo jiné již
bylo možno zásluhou technického pokroku čas i poměrně přesné mě
řit, se začínají rozdíly v pojetí času stírat.

Člověk uvědomujíci si souvislost minulosti, přítomnosti a budouc

1.NAUKAIa

oMĚŘENÍČASU



nosti se snažil umístit sebe a svou generaci do neopakuyci se časově
© stupnice. Tak byla představao čase konkrettzována a vznikaly prvni

..míry“času a kategorie časového určení.“ Míry času byly podmtně
24 nyekonomickýma sociálním prostředím příslušneho kulturniho spo
.; .... lečenství. ale také úrovní přírodovědnych, hlavně astronomických
* " znaloStí a techniky. . . _ ' _
2% Zkoumáním kategorií časového určení a_zpusobu, jakym), byl mě
o o ten čas v historickém vývoji. se zabývá discrpltna, ktera tvori součást
'$ Š komplexu tzv. pomocných věd historických, chronologie.
= a

U
1.2 Historická chronologie
Označení chronologie - česky časomíra -je odvozeno z řeckých slov
móvoo. což znamená čas. a kóyoo, což v přeneseném smyslu zname

ná nauka nebo věda. Jednoduše tedy lze chronoellošiioznačit jakonauku o čase. Přesněji:Chronologie je nauka o mě! času, jeho způ
sobecha prostředcíchlt tomu používanýchř“

Samotné označení chronologie bylo vytvořeno uměle. Ačkoli pro
blematikou měřeníčasu se lidstvo zabývalo odedávna, objevil se ten
to výraz poprvé v 16. století. Jeho původcem je zakladatel vědecké
chronologie Joseph Justus Scaliger (1540-1609).25) Označení disci
plínyvešlo v této podobě do všech evropských jazyků, jen v některých
byl vedle něho vytvořen vlastní výraz. jako například v němčině, kde
označeni Zeirrechnung nebo Zeírrechnungslehre vystihuje zároveň
obsah disciplíny.

Cas, který nemá začátek ani konec a nepřetržitě plyne z minulosti
do přítomnosti a budoucnosti, může být měřen uze událostmi, kte—
re' se v něm odehrávají, či lépe pohybem, ktery v něm probíhá. Nej
spolehlivějším a přitom obecně srozumitelným měřítkem času jsou
pohyby Země a nebeských těles. Na těch je založeno měření času
všech kulturních společenství. Proto musí chronologie obsáhnout jak
tyto objektivní předpoklady, které studuje astronomie, tak i jejich
konkretnívyužitív tom kterém chronologickém systému. 2 tohoto dů
vodu se chronologie dělí na dvě oblasti, na chronologii matematickou
neboliastronomickou, a chronologii technickou neboli historickoufó)

tematická (astronomická) chronologie využívá poznatků astro
nomie a jinych,příbuzných věd, sleduje pohyby nebeských těles, zkou
ma, do jaké míry přicházejív úvahu pro stanovení časovýchjednotek,

a stanoví gazejic'h základě objektivní jednotky měření času.T_echm _(htstondtá) chronologie studuje způsoby měření času
a jejich vyvoju ruznych národů, respektive vjednotlivých kulturních
okruztch. Pritom se zaměřuje na konkrétní chronologické kategorie



a jejich užívání v každodenním zivotěspolečnosti. Historická chrono
logie umožňuje historikovi umístit události v čase a objektivně tak
sledovat historický vývoj

Historl chronologie má dvě základní funkce První, ryze prak
tická, spočívá v převádění dat historických pramenů na současný způ
sob datování. Druhá, teoretická, má za úkol sledovat jednotlivé chro
nologické kategorie v jejich historickém vývoji jako instituce
kulturních dějin Protože chronologické zvyklosti závisejí na přírodo
vědných znalostech a potřebách společnosti, navíc podléhají ideolo
gickým systémům a kultovním potřebám té které společnosti a doby,
nepřispívádůsledné studium kalendářů, způsobů datování' l jednotli
vých chronologických pojmů pouze ke spolehlivějšimu převádění dat,
ale jeho vysledkyjsou důležitým přínosemtaké pro studium ideologie
a myšlení společnosti, i psychiky jednotlivců v konkrétním prostředí
a době, a kulturních dějin v nejširším kontextu. K tomu patří 1sledo
vání vývoje kategorie času v jednotlivých historických epochách.

Vzhledem k tomu, že chronologické zvyklosti'jsou v podstatě jed
notné v rámci jednotlivých kulturních okruhů, lze historickou chro
nologii členit podle kulturních okruhů, vjejichž rámci ovšem dochází
k další konkrétní specifikaci at“už v jednotlivých zemích či správních
obvodech, nebo v nejrůznějších institucích. Tato přiručka'je věnována
chronologii křesťanské, přesněji chronologii latinského křesťanství,
na níž je založen současný kalendář užívaný v Evropě a ve velké části
světa vůbec. Křesťanskáchronologie studuje chronologické systémy,
které se pod vlivem západní křesťanské ideologie vyvinuly z tradic
římské antické chronologie a jejich předchůdců a rozšířilyse v Evropě
latinského kulturního okruhu, odkud v novověku, a zvláště v posled
ních dvou stoletích, pronikaly i do dalších oblastí i světadílů.

1. KAPITOLA - POZNÁMKY

*) Srv. D. J. Wilcox. The Measure of Time Past. Pre-Newronian Chronologies
and the Rheton'c ofReIative Time, Chicago and London 1987,s.16n Kpro
blematice času &jh ochápání existuje rozsáhlá literatura, kterou není mož
no zde v úplnosri registrovat. V následujících poznámkách proto uvádím jen
nejdůležitější práce nebo ty, které přinášejí konkrétní informace k určitému

rbol.ému O čase jako historické kategorii a podmínce historického vědomi
pojednává zejména F. Seibt, Die Zeit als Kategorie der Geschichte und als

Kondirion des historischen Sinns, in: F. Seibt, Mittelalter und GegNenwart.Ausgewa'hlte Auísátze. Festgabe zu seinem 60. Geburtrt,stag hg. v. W.-Eber
hard und H.-D. Hi mann, Sigmaringen 1987, s. 3-46. I( předStavám středo—
věkého člověka o čase, případně též o prostoru, srv. A. J. Gutevič, Katégorii
sredněvekovoj kultury, Moskva 1972, cituji podle českého překladu J. Kolá
ra, Kategorie středověké kulruiy. Praha 1978, 5. 74-118: B. Geremek, Czlo
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tt'iek i czas: iednos'c'kultury s'redniowiecznej. in: Kultura Polski šredniom
eancj X-Xlllw. Pod red. J. Dowiata, Warszawa 1985. s. 532—983;Czas : pne
strzerí w kulturze s'redniowiecza. Poznaň 199410- MYŠIlWSR'nCziowrek_s'red—
niowiecza wobec czasu :“przesrrzeni (MnZOWSZeod X" do PDÍ-XVI Wleku).
Warszawa 1999.1vl. s. 205-431. Kevzniku pojmu .čaf srv. napr M- Pe
Time,in: Dictionary of the History of Ideas. Studies of Selected Pivotal ldeas,
ed. Ph. P. Wiener, [V, New York 1973. s. 359. _ _
Augustinus Aurelius. Confessiones XI 14 (17): ... qtnd e_stenim ergo tempus.,
si nemo ex me qunerar. scio; si quaeremi explicare vehm. nese-to:...Augusti
ne Confessions l. Introduction and Text. ed. James 0“ Dorinel, Oxford 1992,
s. 278. Podobne začíná pojednání o čase již řecký filozof Plónnos
(204/205-270). Srv. Augustine Confessions lIl, Commentary oí Books 8—13.
lndexes. s. 278.
Tempora igitur a temperamentu nomen accipiunt, sive quod unumquodque
illorum spatium separatim temperarum sit, seu quod momenris, horis. die
bus, mensibus,annis, saeculisque et aetatibus omnia mona/is vitae curricula
remperentur. BedaVenerabilis. De tempomm mtionez, ed. Ch. W.Jones, Be
dne Opera de temporibus, Cambridge. Massachusetts 1943, s. 132. Srv. též
například Hrabanus Mautus. De computo 10. Corpus Christianorum. Conti
nuatio mediaevalis 44. Turnhout 1979. &.216n. K tomu B. Englisch, Zeirbe
wulšrsein und s_vstematischeZeitordnung in den Kalendem des frt'ihen und
hohen Mirrelalters, in: " * ' ' ' " * L' L * “ ' im Spie
gel nichthistoriographisclter Quellen. hg. v. H.-W.Goetz. Berlin 1998, s. 126.
Srv. E.-M.Engelen. Zeit als Praze/š und Abbild. Der Zeitbegriff bei Johannes
Scottus Eriugena. AKuG76, 1994, s. 49.
Engelen, Zeit. s. 49: N. Elias, Uber die Zeit. Arbeiten zur Wissenssociologie ll,
hg. v. M. Schroter, 2Frankfurt am Main 1988. s. 4n.
Tak Elias, Uber die Zeit, s. lln. a 40n. Vývojpředstav jednotlivých civilizací
o čase od starověku do současnosú podává G. J. Whitrow, Time in History.
TheEvolutionof our General Awareness of Time and Temporal Perspective,
Oxford-New York 1988; rovněž G. Dux, Die Zeit in der Geschichte. Ihre Enr
wicklungsíogik vam Mythos zur Weltzeir, Frankfurt am Main 1989; A. Borst,
Computus. Zeit und Zah! in der Geschichte Europas. Berlín 1990. passim
(ncudtžitelrtost Borsrovyteze o vztahu mezi církevní hudbou a počítáním ča
su - Computus, s. 43 —dokládá M. Walter, Kirchenmusik und Zeitrechnung
im Mittelalter, Mediaevistik 5, 1992, s. 169- 179). Srv. rovněž J. Le Goíf. Kul
tura středověké Evropy. Praha 1991, s. 182-190. Stručný přehled vývoje ná
zoru na pojem „čas“od starověku do současnosti podává např. Čapek. Time.
5. 389—398.Pojem času u jednotlivých autorů sleduje G. Bodmann, Jahres
zahlen und Weltaíter. Zeit- und Raumvorstellungen im Mittelalter, Frank
furt—NewYork 1992: Engelen. Zeit. s. 35-49.
London 1961, 2New York 1963.

EWLYVhilm—w,Time in History, s. Vll.
- _ _ Ž " " 'L '“ * * se zab' a íedevšim Elias, Uber
die Zeit, passim. Z českých badatelů se otázkou časťivpřgdevším: hlediska íi
lozoíie zabývá zejména J. Sokol. Čas a rytmus. Praha 1

) 5 G K . , . , 996
13% s 5očis,Systemy datovama pravekych a stamvekých dejin. Bratislava
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M. Bloch.L'heure et I'horloge Annales9, 1937, :. 2l7n. Na absenciteorie ča
su mezi historiky si tehdy stěžovalw. Gent, Das Problem derZeit, 1934.
Srv. např. J. Le,Gofl La Civilisation de l'Occidett medieval, Paris 1964,
21982, česky: Kultura str'edověkéEEvropy přel. J. Čermák, Praha 1991: týž,

61

N“
Histoire et me'moire, Paris 1938; Gurevič, Kategorie, 5. 74—118;R. F. Berkho- _
let, A Behavioral Approach to Historical Analysis, 1971; N. Luhmann, Welt
zeit und Systemgeschichte. Kólnet Zeitschrift lut Soziologie. Sondethelt 16,
hg. v. P. Ludz, 1972. s. 81- 115; K. Kluxen, Vorlesungen zur Geschichtstheo
riel, 1974;J. Leclercq, Zeiterfahrung und Zeitbegrifl'im Spatmittelalter, in:
Antiquitet moderni. Traditionsbewulštsein und Fortschrittsbewulštsein itn
spáten Mittelalter, hg. v. A. Zimmermann, bes. v. G. Vuillemin- Diem, Miscel
lanea mediaevalia9, Berlin-New York 1974, s. 1-20; R. Koselleclt, Vetgange
ne Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main 1979;
H. J. Leuschner, Geschichte in Vergangenheit und Gegenwart Stuttgart
1980: Seibt. Die Zeit, s.—436;PP.h Aries, Le temps del' histoire Paris 1986.
Přehled problematikyspro širší publikum podává R.We,ndorff Zeit und Kul
tur. Geschichte des Zeitbewuíštseins' ll'lEuropa, 3Opladen-Wiesbaden 1985.

.Capekvhesle Time-in:Dictionar9y(srv._406pozn.1),$.3B9-393;Whitrow,Time and Measurement, tamtéž, 5.3

N. Elias Uber die Zeit. Z dalších sociologických praci věnovaných problematice času vzbudila obecnou pozornost především pojed o.ze,zká
Srv. zejména H.-W. Hohn, Die Zerstórung der Zeit. Wie aus leinemgóttlichseln
Gut eine Handelsware wurde, Frankfurt am Main 1984; Zerstótung und Wie
dereignung von Zeit, hg. v. R. Zoll, Frankfun am Main 1988.
whitrow, Time in History,
Srv. T. Ehlert, Einleitung, in: Zeitkonzeptionen- Zeitetlahrung- Zeitmes

sung. Starionen ihres Wandels vom Mittelalter l::islzur Moderne, hg. v.T. Ehlert, Paderborn- Mtinchen-Wien—Zůrich 1997,V'l
Příspěvkybyly publikovány ve sborníku Zeitkonzelptionen- Zeitetfahtung —

Zeitmessung (srv. předcho7zípoznám a).
Srv. Seibt, Die Zeitš zvl. s.Srv. tamtéž, 5.
Kvědomí a vnímálni času srv. R. Wendorff, Zeit und Kultur, A. F. Aveni. Ern
pire of Time. Calendars, Clocks and Cultures, London l;990 němececký pře
klad Rhytmen des Lebens. Eine Kulturgeschichte dernZeit, New York 1989;
Gurevic, Kategorie, 5. 74—118.
Srv. Seibt, Die Zeit, s. 158.
l'iojetím času v historickém vývoji se zabývají zejména J. Le Goff, Au Mayen
Áge: Temps del'Égliseet temps_du marchand, Annales 15, 1960, s. 414-473,
přetiskin: Pour un autre MoyenÁge, Paris 1991,s. 46-65; týž, Letemps dans
le travail dans „la crise“du le's i.ecleDutempsmedievalau tempsmoder
ne, tamtéž, 66-97tyž, Kultura, 17-3190;H.-.UGrimm,,Zeir'als,Bezie
htmungssymbol'. Die soziale Genese des bůrgerlichen Zeitbewuíštsein im Mit
telalter, Geschichte in Wissenschaftund Unterricht 37,1986,s.199-221;
Seibt, Die Zeit-,Leclercq. Zeiterfahrung, Whitrow. Time in History, týž, Time
and Measurement; M.-Th.lorcin, Letemps chez les humbles: passé, présenr
et futur dans les tesraments foréziens (1300-1450), RH 279,1988,
s. 313—336; Dux, Die Zeit; H.-.WGoetz, Historiographtlrches Zeitbewulštsein
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im ťrtihen Mittelalter. Zum Umrang mit der Zeit in der karolingischen Ge
schichtsschrctbung. in: Historiographie im fn'ihen Mittelalter. hg. v. A. Scha
ter u. G. Scheibelreíter, Wien-Munchen 1994, s. 159—178;W. Sulzgruber,
Zetterlhhrung vom frúhen bis ins 16. Jahrhundert, Hamburg 1995; M. Her
vé, Mentalíte's médiem/es. XF—XV'siecle. s. l., 1996. s. 155-174; _A.Ange
nedt. Die Iiturgische Zeit: zyklisch und linear, in: Hochmittelalterltches Ge
schichtsbewuíštsein im Spiegel nichthistoňographischer Quellen, hg. v.
H.-W. Goetz. Berlin 1998, s. 101-115; F. Graus. Lebendige Vergangenhett.
Uberlielenmg im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter,
Koln-Wien 1975: J. Attali, Histoire du tem , Paris 1982. 2 různých hledisek
tuto problematiku sledují autoři přispěvk ve sborníku Zeitkonzeptionen 
Zeitcrfahrung - Zeitmessung, nebo Chronotypes. The Construction of Time.
ed. byJ. Bendlcr and D. E. Wellberg, Stanford 1991. Na uvedených pracích je
také založen nasledujici výklad. Srv. te'ž B. Geremek, Wyobražnia czasowa
„ "', ' “,' ,“ ' ' ' ' ., 5222,1977,s. l-l7.Pojemča
su v pozdně středověkýchČechách sleduje J. Macek. Pojem času vjugellon
ském věku,in: Pocta Josefu Petráňovi. Sborník praci : českých dějin k 60. na
rozeninám prof. dr. Josefa Petráně, uspoř. J. Beneš. E. Maur, J. Pánek, Praha
1991. s. 140-141. Otázkou vnímání času na českém venkově v pozdním stře
' “ “,' 'M Nodl, ' ve vnímáni vesničanůpozdněstře.
dověkých Cech. Listy filologické 121. 1998, s. 255-275 (s některými výhra
dami vůči Mackovi).
Srv. Elias. Uber die Zeit, s. 23-23. K měření času srv. např. F. A. Ward, Time
Measurement, 1-2. London 1937; V. A. Barinov, Vremja i iego izmereniíe,
Moskva 1949: Ph. Wolff. Le temps et sa mésure au Mayen Age. Annales 17.
l962, s. 1141—1145:S. A. Goudsmit, R. Clairbome. la mésure clu temps, Pa
ris 1970; i(. F. Welch, Time Measurement. An lntroductory History, Newton
Abbot 1972; F. S. Zavielskij, Czasi "ehopomiaty. Warszawa 1981.
Srv. zejména F. Riihl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit, Berlin
1897, s. 1; F. K. Ginzel, Handbuch ]. s. 3n.; [. Hlaváček, Chronologie, in:
|. Hlaváček, J. Kašpar, R. Nový. Vademecum pomocných věd hiStotických,
2Praha 1993, s. 99.
Srv. losephi Scaligeri, Jul. Caesaris F., Opus novum de emendatione tempo
rum in octa libros tn'butum, Lutetiae 1583, ssi .

) Tyto základni oblasti chronologie rozlišuje již zakladatel vědecké chronolo
gie Joseph Justus Scaliget v díle Opus novum de emendatione temporum in
octo libros tributum, passim. Základní dělení chronologie uváději v obdob
nem_poyeuvšechny příručky chronologie a pomocných věd historických. SrV.
napr. _Ruhl.Chronologie. s. ln.: Ginzel, Handbuch |, s. 3n.; G. Friedrich, Ru
kovět, s. ln., B. Wlodarski a kol., Chronologia polska, Warsuwa 1957,
5- 15h: 1-Slymaňm. Chronologie, in: týž, Nauki pomocnieze historii, War
szawa 1983.s. Inn.; Hlaváček, Chronologie, s. 99n., aj.

)



z. VÝVOJ STUDIA HISTORIQKÉ
CHRONOLOGIE v EVROPE
LATINSKÉHO KULTURNÍHO
OKRUHU

Historická chronologie" jako pomocná věda historická se po před
chozích nábězíchZ)konstituovala v polovině 18. století zásluhou fran
couzských maurinů Maura d'Antina, Charlese Clémenceta a Ursina
Duranda, kteří v návaznosti na Mabillonovo studium diplomatiky
zpracovali příručku, která měla sloužit k.převáděni a ověřování dat
historických pramenů.-"*)Maurini však již tehdy mohli vycházet z více
než jeden a půl tisíciletého studia pozdně starověkých, středověkých
a raně novověkých učenců, kteří se z ryze praktických důvodů. zprvu
proto, aby mohli přesně stanovit data pohyblivých křesťanskýchsvát
ků. později také v souvislosti se zjištěnými nedostatky užívaného ka
lendáře a s přípravou jeho opravy, zabývali studiem křesťanského ka
lendáře a jeho astronomických východisek, včetně již téměř dvou
století jejich vědeckého zkoumání.“

2.1 Středověká komputistika
Stanovení „správného“ data hlavniho křesťanského svátku, Veliko
noc, jeho včasné sdělení církevním obcím a spory, k nimž při určová
ní tohoto data docházelo, vyvolalyzáhy potřebu hlubšího teoretické
ho studia, které by vytvořilo předpoklady pro pokud možno přesné
stanovení data jarního úplňku na několik let dopředu. aby na jeho zá
kladě mohly být zpracovány velikonoční tabulky, jimiž by se křesťané
řídili. Tak byly postupně pokládány základy církevní komputistiky
(computus ecclesiasticus, computus paschalis), která se na rozdíl o
pouhého počítání dat velikonočních svátků (calculatio, ratio, compu
tatio, computus) zabývala teoretickými výklady podstaty tohoto vý
počtu, především pohybem astronomických těles, a jednotlivých
chronologických kategorií. Sami středověcí komputistě, tedy lidé,
kteří se církevní komputistikou zabývali,“ definovali tuto disciplínu
jako „vědu, která rozděluje čas podle určitého sysrému'ťú)

Podle svědectví Eusebia Pamphili napsal zřejmŠJ'eden z prvníchspisů věnovaných výpočtu Velikonoc římský kněz, roku 217 proti
papež, Hippo (* okolo 170, '( 235/236). Prý v něm navrhl jakýsi
kánon šestnáctiletého velikonočního cyklu." Teoretická pojednání
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o Velikonocíchskládali také někteří autoři velikonočních tabulek. ja
ko Dionysios Alexandrijský, působící ve 3. Slqletl..jenz. pry napsal ně
kolik promluv na téma velikonoční slavnosti. Vjedne z ntch vyložil
osmiletý velikonoční kánon a dokazoval. že Velikonoce nemaji byt
slavenyjindy než po jarní rovnodennosti." Podrobny teorettckyvy:
klad () zásadách výpočtu velikonočních svátku podal též laodtcejsky
biskup Anatoliosf“ Různé velikonoční cykly jsou p_opsanyve spisech
biskupa Q. Iulia Hilariana (397) a měšťana Agnusua ! v predmluvách
nekterých velikonočních tabulek.“o' Například oVicton'us _
vyložil v prologu svých tabulek (457) novy zpusob vypočtu Veliko
noc."l Victor-iusz Capuy napsal okolo roku 550 knihu De Pascha
(O Velikonocích).Teoretické zdůvodnění devatenáctiletého cyklu po
dal v předmluvěsvých tabulek také skytský mnich působící v Rímě m
onysius Exiguus (525), původce křesťanskéholetopočtu."l

Astronomickéa komputísrické poznatky své doby shromáždil v en
cyklopedickýchspisech Etymologiae a De natura rerum rovněž sevill
ský arcibiskup Isidor (snad 561-636).m

Vlastním zakladatelem středOVČkékomputístiky však byl jeden
z nejvýznamnějších raně středověkých učenců, mnich anglosaského
dvojkláštcta Wearmouth—Jarrow, Beda Ctihodný (672/3-735). Ve
svýchspisech De temporibus a De temporum ratione shromáždil, kri
ticky zhodnotil a zdařilou formou interpretoval poznatky o základ
ních komputistických kategoriích, o velikonočním cyklu i o astrono
tníckých pojmech souvisejících s církevní komputístikou. Přitom
upozornil i na některé chyby ve výpočtu křesťanského kalendáře. Be
dův spis, častěji ovšem jeho fragmenty, neboť celý byl pro současníky
přílišobsáhlý a málo srozumitelný. rozšířili anglosaští misionáři brzy
také po evropském kontinentě. Odborníci používali spis De tempo
rum rarione téměř půl tisíciletí jako základní příručku středověké
komputiStiky.Bylpřekonán teprve ve třicátých letech 13. století?“

Bedovyspisy kladly na uživatele poměrně vysoké nároky, takže je
mohli Studovat pouze pokročilí. Pro školní potřebu —komputus patřil
k předmětům.jimž se učili budoucí duchovní v církevních školáchm
- byly sklada'nyjednodušší a srozumitelnější pomůcky, většinou pře
pracovant nebo výtahy 2 De temporum ratione. Mezi ně patří třeba
Computus opata fuldske'ho kláštera. později mohučského arcibisku
pa. Habana Maura (asi 780—856).Působícího nějaký čas také na dvo
re_Karla Velikého. Autor v tomto spisu. dokončeném v roce 820, ome
zil Bedovy historické zprávy, doplnil komputístické údaje o některé
informace z_dtla lsrdora Sevrllského a celý text přepsal formou dialo
RU-Časrečne veršovany komputístický spis současníka Hrabana Mau
ra. l_rachutla._12nž rovněž působil, pravděpodobně jako učitel gra
mmlkY.na crsatskem dvore, je sice na rozdíl od Computu Hrabanova



původnější, zato podstatně méně hodnotný a značně chaotický. "* Po
třebný soubor základních komputistických vědomostí v populární for
mě poskytovaly duchovním i některým laikům také komputistické env
cyklopedie sestavované od počátku 9. století Vcelé latinské Evropě.
Tuto řadu zahajovala astronomická a komputistická učebnice z roku
809 s mnoha tabulkami, diagramy a kresbami, která se velice rychle
rozšířila po všech tehdejších kulturních střediscích. Následovaly Sen—
tentiae sancti Augustini et Isidori de Iaude compon' a Compurus Gra
ecorum sive Latinorum z doby VládyLudvíka zbožného.l )

Komputistické spisy podle Bedova díla sepsal V první polovině
9. století také Paciňcus z Verony (? 844), na konci téhož století svato
havelský mnich Wichram. Nejúspěšnější asi byla učebnice, kterou na
konci 9. století sestavil pro své žáky Helper-ichz Auxerre. Vybrané in
formace z Bedova De temporum ratione doplnil Helperich o další ma
teriál, včetně vlasrního výkladu založeného mimo jiné i na očitém po
zorování Sluncem Výtah z Bedova spisu byl na konci 10. století
zpracován také v anglosaské učebnici Aelfrioově. Čerpali z něho rov
něž autoři dalších anglosaských komputistických spisů. Po roce 1000
složil F“ ' z Taunu podle Bedova a některých dalších komputistic
kých spisu komputus Vanglonormanských verších (Li cumpoz).'9'

0 Bedův spis De temporum ratione se opíral také Gerland z Besan

oonu (před llOO—po1148), když na konci 11. století ž%salsvou rovněž
velmi úspěšnou učebnici komputistiky (Computus). ) Kritičtějšlsta
novisko k Bedovi zaujal jeden z největších učenců první poloviny
11. Století, Herimann : Reichenau (1013/14-1054). Když se tento
znalec arabské matematiky snažil pochopit, proč skutečně stáří Měsí
ce neodpovídá vypočítanému termínu, dospěl k závěru, že k tomu,
aby se člověk přiblížil pravdě, musí důkladněji pozorovat a přesněji
počítat nežli Beda. Komputus byl Herimannovi ovšem především vý
chodiskem pro práci na martyrologiu a na univerzální kronice.2"

Podnět ke vzniku řady komputistických studií dalo zjištění nesrov
nalostí ve spojení inkarnačních let s velikonočními cykly,jak je vypo
čítal Dionysius Exiguus. Povšiml si jich sice již Beda Ctihodný, ale ne
věnoval jim kromě jedné poznámky větší pozornost. Od 10. století
všakjiž někteří komputisté nejen pochybovali o správnosti roku ukři
žování Krista, jak ho vypočetl Dionysius Exiguus, o správnosti Diony

siových cyklů, a konečně i o správnostijím zavedeného letopočtu, ale
pokoušeli se tyto chyby také napravit.2 )

Prvním, kdo zřetelněukázal rozpor mezi chronologií umučení Kris
tova a Dionysiovými cyldy,byl školený komputista Abba, opat klášte
ra ve Fleury-sur-Loire (asi 945—1004).23)Po podrobném Studiu toho
to problému viděl“jeho řešení v posunutí inkarnační éry 'o 21 rok.
Opat kláštera VLobbesHedger (1033-1053), take vzdělany matema

w
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tika kom utísta, se kusil vyřešitnesrovnalosti mezi údaji evangelií

a a Díonysigvýmicyklggtanovenímnove'světovéery. HtstonkMananu's
' Scottus (1028-1082/83). ve snaze napravrt chyby DionyýlOVyChYY

počtů, vytvořildokonce ucelený časovy system. od stvoreni světa pres
inkarnaci a ukřižování až po svou dobu. Knovemu vypoctu tnkarnač

ní éry dosgěl také již zmíněný Gerland zlksanoonu v komputu z toku 1081.2 O komputistickou problematiku se stale Vícezajímali hts
torikové, kteří se v 11. století, v době. kdy se v myšlení _ltdí stále
výraznějiprosazovalo rozumové chápání, snažili dát take dějepisectw
hlubší vědecko-kritickýzáklad.“l Zvláštní pozornost Dionysiovu leto
počtu a dalším komputistickým otázkám věnoval v té dobe Stgebert
z Gembloux (asi 1030-1112) ve spisu Liber decennalis, jenž měl být
jakousi přípravou k univerzálním dějinám (.,Kronika“], v nichž 53 e
bert dokonce uspořádal světové dějiny podle velikonočních cyklu. “)
RovněžHeimo z Bamberka (?-1139) se kriticky zabýval Dionysiovým
letopočtemv souvislosti s dalšími komputistickými problémy?"

Asiokolo poloviny 12. století začali komputisté ve svých dílech pou
živat arabsko-índické číslice. „výhodné pro psaní a počitání". s nimiž
se latinská Evropa teprve seznamovala. Dlouho jim tyto nové a ne
zvyklé znaky —dvě jedničky již nevyjadřovaly číslo „dvě“ jako v systé
mu řimských číslic, ale ,.jedena'ct" —i užívání do té doby neznámé nu
ly působily potíže, jejíchž důsledkem byly četné chyby ve výpočtech.
Ty silně poznamenaly nejen Salcburský komputus z roku 1143,
v němžbylyasi použity poprvé, ale také mnohé jiné matematické tex
ty. Ještě ve 14. století, kdy byly arabské číslice používány v matema
tických textech již běžně. se některým autorům římské číslice zdály
být spolehlivější. První, kdo bezchybně počítal pomocí arabských čís

lic,byl pravděpodobně Reinher z Paderbomu v pozděaiiv podstatě zapomenutém díle Computus emendatusz roku 1171.2 )
Srozumitelnou veršovanou formou a v tradičním duchu podal vě

domosti související s komputistikou a s kalendářem Alexander z Ville
dteu (? 1202) v Massa compotí. Mistr Konrád (okolo 1200) se ve 5 i
su Computus ecclesiasticus naopak soustředil na chyby kalendáře. 9)

Nejproslulejším komputístou po Bedovi byl Jan z Holywoodu (Jo
hannes de Sacrobosco; 1200-1256). astronom a matematik anglické
ho puvodu, člověk. který prý „rozdělil čas“.m) V první polovině
13.století působil na pařížské univerzitě. Podle jeho názoru bylo úko
lem komputisty zabývat se dělením času, zatímco astronom měl sle
dovat pohyb hvězd. l) VLibellus de anm' raríone, seu ut vocatur vulgo
computus ecclesiasticus z roku 1244 také věnoval zvláštní ozorn05t
presnemu delení času. Ve svých výpočtech například užíva staré ba
bylonskédělení jednotek na šedesát částí. minut sekund a 'eš ě 
ších d'lk' ' - — ' J ' me"I u. Libeílus de annl rattone se stal základní komputistickou
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příručkou pozdního středověku. Dodnes se nachází snad ve všech ev
ropských středověkých knihovnách a ještě v 16. století několikrát vy
šel tiskem. Na rozdíl od komputistů IQ.-12. století přikládal Jan z Ho
Iywoodu menší význam problematice křesťanské éry, více se zato
věnoval chybám v určeníjarní rovnodennosti a v cyklickém výpočtu
měsíčních fází —jejich příčinu viděl v nesprávném položení Zlatého
čísla. Řešení těchto chyb však nepovažoval za reálném

Zatímco se středověcí encyklopedisté, jakými byli Vincent z Beau
vais (T okolo 1264) ve Speculum doctrinale nebo Guillaume Durand
(T*—1296)v Rationale divinorum ofňcium, omezovali pouze na zá
kladní informace o kalendáři a komputistice, autoři jako lincolnský
biskup Robert z Grosseteste (okolo 1175-1253). Roger Bacon (“ioko
lo 1292), Guillaume de Saint Cloud (T okolo 1300) či Petr z Dacie
(T okolo 1305) studovali na základě Ptolemaiovy Matematické sou
stavy, známé ve středověku pod názvem jejího arabského překladu
Almagest, rovněž arabské matematické a astronomické poznatky,
s nimiž stále častěji přicházeli do styku, pohyby astronomických těles,
chyby kalendáře a možností jeho přesných výpočtů. V pozdním stře
dověku byly rozšířeny i další komputy rozličné úrovně a různého za
měření, zvláště Gordlanův Computus ecclesiasticusči komputus Mist
ra Jakuba. Do vývoje komputistiky ve druhé polovině 15. století
rovněž zasáhl krakovský učenec Petr Gqszowlec. Ve středověkých ru
kopisnýchkníhovnáchjsou* L ' „' ' ' * ' “ , ' "' "
níky, které byly sestavovány z děl známých i neznámých komputistů
a systematicky posuhovaly celou šířikomputistických vědomostí. Ra
da takovýchto sborníků pochází ze 13. století)“

Od 13. století však bylo studium komputistiky stále více spojováno
se snahami o opravu kalendáře. Učenci matematikové, astronomové
i teologové - jako RogetBaoon, Richard z Wallingfordu (T 1336), Geof
frey 2 Menu: (Tokolo 1350), Johannes de Linet-ils(Tokolo 1350). Jo
hannes de Muris (' okolo 1300, *rpo 16. červnu 1357), Johannes de
Saxonia (T okolo 1350), Firmlnus de Bellavalle (T okolo 1350), Pier—
re d'Ailly (T 1420), HermannZost (Tokolo 1445), !(
(1400/1401-1464), Georg Peuerbad1 (1423—1461),Jan Můller z 
lovce (1436-1476), Pavel z Middelbul'ku (1445—1504), Mikuláš Ko
perník (1471—1543)a mnozí další —podrobovali přísné kritice způsob
počítání data Velikonoc a pomůcky, které k tomu byly používány.
Někteříusilovali o zdokonalení astronomických výpočtů, na nichž ur
čení křesťanskýchpohyblivých svátků a uspořádání kalendáře závise
lo, v čemžjim značně pomáhaly astronomické tabulky sestavené v'I'o
ledu ve třetí čtvrtině 13. století z podnětu kastilského krále Alfonse
Moudrého. Někteří dávali i návrhy na opravu kalendářem

V souvislosti s přůoravougregoriánské reformy kalendáře se srudi
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em měřeníčasu a chronologických kategorií zabývali přední astrono
mové, matematikové i teologové té doby. Zespt'su. ktere zduvodnova
lv nutnost provedeni reformy, lze zmímt zejmena knihu španelskeho
františkánaJuana Salóna Deromani calendaru nova emendartone, ac
paschalis solemnitaris reductione, vydanou ve_F_lore_nc_nv roce 1576.
Vlastnínávrh reformy kalendáře zpracoval AlmgtoGtglto pod názvem
Compendiumnovne rationis restíruendi'kalendanum. Konečné nelze
opomenout vysvětlující komentář římského jezutty německého puvo_-_
du, matematika Christopha Clavia. Explícarlo Romani Calendar"
a Gregorio XIII P. M. restiruri z roku 1603.35)

2.2 Vědecké základy studia
chronologie

Vědecké zaklady chronologie však položil odpůrce gregoriánské re
formy,francouzský klasický filolog, protestant Joseph de la Scala, kte
rý ve svých dílech použival latinského jména Joseph Justus Scaliger
(1540-1609.30“ Narodil se roku 1540jako desáté z patnácti děti pro
slulého filozofa a přírodovědce italského původu působícího ve Fran
cii Julia Caesara de la Scala (1484—1558).Tento muž se sebevědomě
vydával za pctomka italského šlechtického rodu Della Scala naroze
ného na zámku LaRocca u Gardského jezera, ačkoli byl synem veron
ského učitele Bordona, což se podařilo zjistit v pramenech univerzity
v Padově.kde studoval medicínu.“ Po studiích v Bordeaux a v Paříži
absolvoval Joseph Scaliger práva ve Valencii. V letech 1572—74byl
profesorem v Ženevě, od roku 1593 do své smrti v roce 1609 působil
v Leydenu. Již v roce 1562 přestoupil k reformaci a obětavě se zasa
zoval o prosazení reformačnfho vyznání, přičemž nutně vystupoval
proti jezuitům. Vedle své pedagogické činnosti působil jako kritický
vydavatel a překladatel děl antických autorů.

Tentoodchovanec francouzské scholastiky, jeden z největších jazy
kovědců 16. století, se rozhodl vytvořit chronologický systém, který
by obstal i před náročnými měřítky uplatňovanými na klasické texty.
Scaltger seřadilveškerý materiál profánních i církevních pramenů do
noveho systematického pořádku, což mu umožnilo postihnout se
značnou přesnosti chronologické vztahy mezi různými kulturami,
presně zařadit události do časové posloupnosti, a vytvořit tak „abso
lutnt chronologií“ (Chronicon absolutissímum). Scaliger obsáhl cel'
komplexchronologie, jeji astronomickou i historickou (.,technickou")
podobu,. Učinil z ní čistě numerickou disciplinu, zcela pominu! její
moralnt a náboženské funkce. Čísla vyplývající z tohoto systému uka



zují, kdy se určitá událost nebo řada událostí přihodila, nikoli co zna- » 
menala nebo jaký byl její morální význam. Ve své práci využíval stej
ně bible jako profánních pramenů a kladl důraz především na tech
nické obtíže své disciplíny.- Toto „zrovnoprávnění"profánních_35
pramenů s biblí, k němuž se jako první dopracovali němečtí protes
tantští vědci, bylo obecně příčinou napětí mezi vážnými badateli a te
ology.——Zatímco dřívější chronologové chápali svou disciplínu jako
průvodce pro studenty ke čtení bible, Scaliger se obracel pouze k po
kročilým, kteří byli schopni pochopit složitost jeho argumentů a vý
počtů. Svůj systém přitom založil na dokonalé přesnosti.

Výsledkem Scaligerova studia a aplikace jeho metod bylo uměle
utvořené období, které mělo zahrnout celé lidské dějiny a mělo slou
žit k převádění dat různých chronologických systémů. Vzniklo náso
bením slunečního a lunárního kruhu (28 x 19), tedy velkého cyklu Di
onysiova o 532 letech, cyklem indikačním (tj. patnácti). Začínalo
1. ledna 4713 př.n. l. končilo rokem 3267 n. l. Zahrnovalo tedy 7980

juliánských let. Protože bylo celé toto období přizpůsobeno„juliánskému roku, nazval je Joseph Scaliger julíánskou periodou.38 Tato po
můcka'je dodnes používána v chronologii, kde slouží k přesnějšímu
časovému zařazení a orientaci a k převádění dat mezi různými kalen
dáři. Zásady počítání a převádění dat podle juliánské periody vyložil

Scaliger ve svém hlavním chronologickém díle Opus novum de emendau'one temporum, publikovaném v roce 1583,3 )v němž také podal
základní informace o dělení času u různých národů.

Joseph Scaliger pracoval na tomto díle v době vrcholících příprav
a vyhlášení gregoriánské reformy kalendáře. Svým spisem, v němž se
vyjádřil proti gregoriánskému kalendáři, poskytoval významné argu
menty jeho odpůrcům.- Scaliger ovšem nebyl proti reformějako ta
kové, ale měl výhrady ke způsobu, jakým byla provedena. —Kritické
stanovisko Scaliger ještě vyostřilve své další práci věnované chrono
logii, Thesaurus remporum. Vyšla v Leydenu roku 1606 a byla namí
řena proti konkrétním ustanovením gregoriánské reformy.“" V této
práci je zvláště cenný Scaligerův výklad o antických letopočtech.

Na Scaligerovy spisy navázal hudebník, od roku 1594 kantor svato
tomášské školy v Lipsku,Seth Kallwltz (Sethus Calvisius;15$6-1615)
svým rozsáhlým Opus chronologicum (Lipsiae 1605). které sice nevy
nikalo původností——JanKepler označil autora za „imitátora“ Scalige

ra- ale dosáhlo lznačněpopularity. Do konce 17 století bylo celkempětkrát vydáno“l
Činnost Josepha Scaligera l oba jeho chronologické spisy provoko

valy nutně jezuity. Mezi prvními reagoval na Scaligerovukritiku reformy jeden z jeejích původ u,Chrlstoph Clavius (vlastně Christoph
Schlíissel; 1537-1612). V dílku Iosephi Scaligerí elenchus (Romae
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2.3 Chronologie jako pomocná věda
historická

Přesstále užší spojení chronologie s historií ajejí těsnou vazbu'na dl
plomatiku neměla tato disciplína samostatne misto v díle. ktere p_olo
žilo základy většiny pomocných věd historickych, v knize De re diplo—
matica libri Vl Jeana Mabíllona (Lutetiae Parrsrorum 168_1).
„Chronologické poznámky" uvádějící základm chronologické poymy
a informace o způsobech datování jsou pouze součastí druhé knihy
Mabíllonovy práce, pojednávající o stylu listin. podpisech a peče

)

V první polovině 18. století se objevily některé pomůcky k převádě
ní dat. V německém prostředí a v sousedních slovanských zemích by
la používána hlavně příručka lipského právníka a medievisty Christia
na Gonloba Haltause (1702- 1758) Calendarium medii aevi precipue
germanicum in quo obscuriora mensium, dierum, fesrorum ac tem—
porum nomína ex antiquis monumenrís eruuntur atque illustranrur,
multi etiam errores modeste corriguntur, in usum historiae ac rei di
plomaticae (Lípsiae 1729).53)Neznámý nebyl ani tabelárně zpracova
ný věčnýkalendář k převáděnídat Calendarium festorum dierumque
mobiliumatque ímmobiliumperpetuum, in usum chronologiae histo
ricae et rei diplomaticae ira adornatum, ut dali quílibet mensium di
es medii aevi more prefati sine mora cum nostra computandi modo
componipossinr praemissa praefacione usque eius edocente od ans
bašske'hoteologa a judaisty Jana Jakuba Rabeho (1710-1798) vyda
ný v Ansbachu v roce 1735. Autor v něm vycházel z předchozích stu
dii ansbašského knížecího archiváře B. J. Ph. Schneidera.

o pomůcky však zcela zastínilo dílo pokračovatelů maurinské
tradice založené Jeanem Mabillonem. Maurin Mau: d'Antine a jeho
kolegové. rovněž členové kongregace sv. Maura v Paříži, Charles Clé
mencet a Ursine Durand, kteří práci zahájenou d'Antínem dokončili,
představiliv díle L'art de vérifíer les dates des faites historiques, des
Charles.des chroniques et autres ancients monuments depuis la Nais
sance de notre Seigneur, které vyšlo v Paříživ roce 1750, chronologii
jako skutečnou pomocnou vědu historickou. Podali v něm informace
o matematické a historické chronologii, výklad pojmů a seznamy cír
kevních a světských hodnostářů především pro období středověku.
Dalsičlen radu, Francois Clément, knihu opravil a doplnil pro druhé
(1770. jeden svazek in folio) a třetí vydání (1783/ 1787; tři svazky in
folio). rozšířené především o další soupisy. Ačkoli kongregace
sv. Maura za Francouzské revoluce zanikla, zájem o toto dílo přetrvá
val !v 19.století. Nicolas Viton de Saint-Allais podstatně doplnil úda



je pro období před Kristovou érou, k čemuž většinou použil materiá
ly, které shromáždil ještě Clément pro připravované další vydání,
a v letech 1818—44vydal příručku znovu. Tento rozsáhlý spis, obsa
hující nejen matematickou a historickou chronologii v celém rozsahu
soudobých poznatků, ale také seznamy panovníků a duchovních
a světských hodnostářů většiny států od starověku do vydavatelovy
současnosti, včetně tabulek zatmění Slunce a Měsíce, vycházel sou
běžně veldvoji úpravě, ve 44 oktávových svazcích a v 11svazcích kvar
tových. Udaje uvedené v této příručce dosahují, snad až na tabulky
zatmění, které zpracovali Nicolas Louis Lacaille a Alexandre Guy Pin
gré, a starší části některých seznamů, vysoké spolehlivosti.“

Francouzští maurini a jejich pokračovatelé nenalezli ve snaze ob
sáhnout historickou chronologii v celém jejim rozsahu následovníky.
Vývoj chronologie směřoval ke zpracování praktických přehledných
pomucek a ke studiu chronologických zvyklostí na menším území,
omezeném zpravidla také časově.V tomto duchu byly sestavovány ví
ce či méně kvalitní příručkychronologie jednotlivých států a též jejich
historických předchůdců. V 18. Století se autoři těchto příruček ves
měs soustřed'ovali na vytvoření pomůcek, které by sloužily hlavně stu
diu středověkých listin.

Z přehledných pomůcek je možno zmínit dnes již zastaralý Abriss
der Chronologie Johanna Christopha Gatterera (1724—1799)z roku
1777 (Góttingen). Vesvé době byla ceněna příručka Johanna Heinri
chaWasera "' ' '“"—",' ' * ' ' 'L L,kterávyšlaodva
roky později (Zůrich 1779).

Další vývoj praktických příruček chronologie ovlivnil zejména cí
sařskýastronom, jezuita Anton Pilgram (1730-1798). Vesvém Calen
darium chronologicum medii potissimum aevi monumentis accomo
datum, publikovaném ve Vídni v roce 1781, mimo jiné poprvé otiskl
35 kalendářových tabulek upravených pro všechny varianty roku
v souvislosti s datem Velikonoc. —Ve starších příručkách, například
v L'art de ve'n'fierles dates, byly kalendáře sestaveny podle písmen ne
dělních. —Pilgramovy kalendáře se staly běžnou součástí většiny pří
ruček chronologie a jsou dodnes nejjednodušší pomůckou k převádě
ní časových určení uvedených podle svátků křesťanskéhokalendáře,
užívaných převážně v pozdním středověku a v raném novověku, na
současný způsob datování. Kromě toho Pilgram zřejmě rovněž jako
první upozornil na nutnost respektovat připřevádění dat podle křes
ťanských svátků rozdíly mezi kalendáři jednotlivých diecézi a dobu,
kdy byly konkrétní svátky užívány-95)Z německých příruček 18. stole
ti je třeba zmínit ještě Zeitrechnun zur Erórterung der Daren m Ur
kunden ft'írDeutschland Josefa H wiga (mit einer Vonede von Mi
chel Ignaz Schmidt, Wien 1787).
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Samostatnou kapitolu ve vývoji historické, chronologie tvoři dila
či.u kritiků církevního kalendáře z řad francouzskychoswcencu. Z nich se

zvláště Francois-Marie Arouet - Voltaire Pokusdp nove rozčleně'll
40 světových dějin a místo křesťanske linie od stvoreni světa postaVil

__ vedle sebe „lidské" civilizace. Vjeho p0jeti VySllJPUjldo popredi Ba
byloňané, lndově. Cíňané, Egypťani a Arabove, zatimco židovsko
křesťanskédějiny jsou relativizovány. Podrobil ostré _kritice krestan
ský letopočet, který pohrdlivě nazval notre ére vulgaire, a_oznactl ho
za vynález epigonů a ignorantů, což podložil Newtonovymi objevy ne
beské mechaniky. _ __ _ ,

Velmikriticky na základě vědeckých argumentu hodnotili ctrkevm
(..římský“)kalendář a způsob jeho počítání také francouzští encyklo
pediStě.Tato kritika nakonec vyústila v odmítnutí jakékoli nábožen
ské chronologie, v naprostém odpoutání revoluční Francie od církev
ního kalendáře a ve vytvořenívlastního chronologického systému.“l

Anglické chronologické zvyklosti začlenil na počátku druhého de—
setileií 19. století do obecné problematiky John Brady ('r 1814) ve
svém dvousvazkovém Clavis calendaria (London 1812-1813; další vy—
dání London 1814 a 1815).

Francouzskýorientalista, matematik a astronom Louis Pierre Eu
gen Amélie Sédillot vyšel přizpracování své příručky Manuel de chro
nologieuniversellecomprenant des nations prélíminaíres sur la chro
nologie mathe'matíque et technique, un tableau synchroníque de
l'histoire universelle, des tables chronologíques et généalogíques
pour les états anciens et modernes. Paris 1837 (6. vydání 1865),
z L'an de vériňer les dates francouzských maurinů. Jeho příručka ob
sahuje po velmi stručném úvodním výkladu matematické a historické
chronologie především nejrůznější soupisy a tabulky.

Mezníkem ve vývoji chronologie a vrcholným dilem tohoto oboru
v první polovině 19. století se stalo dvousvazková dílo Ludwiga ldele
ra (1766-1846), Handbuch der mathemati'schen und techníschen
_Chronologíe,které vyšlo v Berlíně v letech 1825-2857) Autor v něm
)aSl'lěa srozumitelně podal úplný a podrobný výklad matematické
a historické chronologie na základě soudobých odborných znalostí.
Tento vyklad byl překonán až v prvních desetiletích 20. století. Jako
astronom ovšem ldeler pominul většinu informací zasahujících do di
plomatiky. O něco později pořídil stručnější výtah z této obsáhlé prá
ce pod názvem Lehrbuch der Chronologie (Berlin 1829).

V fmglii se v té době zabýval chronologii zejména Harris Nicolas,
ktery vydal v Londýněv roce 1833 spis The chronology of Histomse)
O něco později vydal Robert Thomas Hampson (1793-1858) práci
MediiaeVicalendarium or Dates, Charters and Custums of the Mid
dle Ages (dva svazky, v Londýně 1841; reprint New York 1978), v níž
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sledoval chronologické kategorie také z hlediska kulturních dějin. %
Chronologie byla zařazena rovněž do francouzské paleografické Šíiísg

příručky Natalise de Waillyho (1805—1886)Element de pale'ographie
(Paris 1838). Jeho zpracování však nepokročilodále oproti příručce &
francouzských maurinů. Dosti neuspokojivé byla zpracována i ně
mecká příručkaEduarda Bdnckmeiera Prakiisches Handbuch der his
torischen Chronologie aller Zeiten und Vólker,besonders des Mittel
alters. Leipzig 1843, v druhém vydáni, Berlin 1882, opravenářgl z níž
čerpaly i některé pomůcky další.

Do historické chronologie zasáhli rovněž matematikové. Na přelo
mu 18. a 19. Století sledoval německý matematik, astronom a fyzik
Karl Friedrich Gauss (1777-1855) především otázky výpočtu data Ve
likonoc,“ které inspirovaly k zájmu o historickou chronologii i ně
které dalši matematiky. Z nich především Wilhelm Matzka
(1798-1891) vydal v roce 1844 pro historiky svou učeností a ducha.
plností snad až přílišnáročný spis věnovaný opět chronologii v celém
rozsahu. Významný anglický matematik August de Morgan vydal na
počátku padesátých let 19.století rovněž více matematicky a astrono
micky orientované dílo včetně podkladů sloužících k vypočítání fází
Měsícea tabulek, které dodnes budi obdiv odborníků. VeFrancii zpra
coval o několik let později přehled matematické chronologie a nauky
o kalendářích PranooisArago (1786—1853).6“

Speciálně historikům byla určena práce Antona Josepha Weiden——
ba , Calendarium historica-christianum medii et noví aevi. Chro- _
nologische und historische Tabellen zur Berechnung der Urkunden
daten so wiezur Bestimmung der christlichenFeste mittler und neuer
Zeit, která vyšla v Řezně v roce 1855.62)Vedle informací čistě chrono
logických obsahuje také množství historických a statistických údajů
hlavně pro západoevropské dějiny.Je vybavena celkem kvalitními ta
bulkami, text však není zcela bezchybný.

V průběhu 19. století získávala historická chronologie výrazně vě
decký charakter a poskytovala stále přesnější informace o chronolo
gických systémech i o způsobech datování užívaných v minulosú. Byl
to výsledek vědeckého pokroku v hlavních oborech, které vytvářely
předpoklady pro studium chronologie. Rozvoj astronomie vytvořil
objektivní kritéria pro měřeníčasu a sestavování kalendářů. Rozmach
archeologie umožnil mimo jiné dokonalejší poznání starověkých
chronologických systémů. z nichž vycházely středověké a novověké
způsoby měření času. Postupně zpřísrupňova'ní archivu a knihoven
a kritické vydávání písemných pramenu umožnilo zase badatelům
podrobně studovat způsoby datování užívané v minulosti. a přispět
tak k lepšímu poznání praktických stránek historické chronologie.
Řada odborných studií z oboru historické chronologie vznikla pl'llTlO
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(*9 v souvislosti s přípravou kritických edic. další vycházely a dodnesovi“
:* cházejí z vydaných pramenu. Bohatost poznatku. zrskanych y prubě

hu druhé poloviny 19. a ve 20. století jak na základě kritických edic.
42 tak i originálních pramenů uložených v archivech &KPIhOVQÉChLVČPt.

_— ně příslušných bibliografických údajů, dokumentují na prtslusnych
mistechjednotlivě kapitoly této práce. _ _ . _

Konečně měl pro rozvoj historicke chronologie, stejne jako ostat—
ních disciplín pomocných věd historických, velky vyznam rozv0j od:
borného školství. Chronologie byla zpravidla přednašena na zaklade
obecných příruček, ale mnozí přednášející doplňovali obecný vyklad
o výsledky vlastniho studia pramenů, připadne vedlt sve posluchače
k tomu. abv se věnovali studiu praktického uplatňování chronologic
kých syste'ínů a sledování chronologických kategorii v konkrétním
prostředí jednotlivých zemí, kanceláří i v jednotlivých pramenech.
Z profesorů odborných škol, kteří se tímto způsobem zasloužili o vy
vojchronologie, lze jmenovat především ředitele vídeňského lnstitu
tu pro rakouský dějezpyt Theodora von Sickela (1826-1908), který
přednášel chronologii na tomto předním evropském učilišti pomoc
ných věd historických v letech l857—89.63)Z jeho iniciativy bylo za
hájeno předevšimstudium problematiky přijetígregoriánské reformy
kalendářev Rakousku.“ Práci z oboru chronologie věnovala pozor
nost i další historická učiliště. Na konci 19. a v prvních desetiletích
20. století na sebe v tomto směru upozornil například historický se—
minář univerzity v Innsbrucku a univerzita v Greifswaldu, kde bylo

vypracovánoněkolikstudií věnovaných problematice některých chronologickýchkategorií a datování v historických pramenech. “
Praktickým potřebám historiků vyhovovaly především práce schwe

rinského archiváře a historika Hermanna Grotefenda (1845—1931),
zvláštějeho Handbuch der historischen Chronologie des deutschen
Mittelalter: und der Neuzeít vydaný v Hannoveru roku 1872 a jeho
pozdějšídvousvazkové přepracování s názvem Zeitrechnung des deu
tschenMinelalters und der Neuzeitf'“ Grotefendova práce sestavená
s vynikajícíznalostí problematiky a na základě rozsáhlé heuristiky ob
sahovala základní výklad historické chronologie a příslušných pojmů
předevšímz hlediska chronologie německého středověku a přehledné
a snadno použitelné tabulky. Praktické každodenní potřebě historiků
dodnes slouzi stručný výtah z této Grotefendovy práce, který vyšel
v řaděvydáni doplněných Grotefendovými pokračovateli pod názvem
Taschenbuchder Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der
Neuzeitf'" a Abri'lšder Chronologie des deutschen Mittelalters und
der Neuzeirý"

ZGrotefendových vesměs solidních prací vycházeli také někteří pů
vodci narodmch chronologických příruček,jako autoři prvních příru

HISTORICKA

CHRONOLOGlE



ček ro české a lské historik , Josef Emler a zdě'i Teodor Wierz
bowgkiýql po y po ) a

Potřeba'm anglických historiků a archivářů a povaze pramenů ulo- ] '
žených v britských archivech byla přizpůsobenapříručkapracovníka £
londýnského Record OfficeJohna Jamese Bonda Handy-book for Ru- .., :,
les and Tables for Verifying Dates with the Christian Era, vydaná G =
v Londýně 1869 a vybavená rovněž četnými tabulkami.70) Vtémže ro- 2 2
ce vyšla ve Florencii italská příručka chronologie C. Canaresilto Cro- o “5
nogralia generale dell'anno l" all'anno 2000. Louis de Mas lati-ie 2
(1815—1897) připravil v obšírněm díle Trésor de chronologie, d'histoi—2 %
re et de ge'ographie, pour I'étude et l'emploi des documents du Moy- 5
en Age, vydaném v Paříži 1889, pro francouzské odborniky snad až u
přiliš rozsáhlou pomůcku s četnými seznamy a tabulkami, převzatými Š
sice většinou ze starších praci, ale doplněnými a rozšířenými, nikoli E
však zcela spolehlivými. Stručný, zato výstižný přehled historické 2
chronologie ve vztahu k francouzským dějinám zpracoval ve svém 2
Manuel de diplomatique (Paris 1894; reprint Geněve 1975) Jean Ma- :
rie Joseph Arthur Guy (1848-1899). Základy astronomické chrono- 5.
logie a praktický návod, jak s pomocí různých pomůcek, které byly %
tehdy k dispozici, počítat čas, podal Walter F. Wlslloenus, Astrono- |—
mische Chronologie. Ein Ht'ilfsbuchfůr Historikern, Archáologen und Ž
Astronomen (Leipzig 1895). ;

Vedle těchto raci by bylo možno jmenovat i další, splše populárně ->
zaměřené pomucky, jako byl třeba System der Chronologie Jo- >_
sepha Btoclqnanna (Stuttgart 1883) a jeho Tabellen zur christlichen "
und jt'idischen Chronologie (1887) nebo práce Bernharda Maxe Ier
sche Einleitung in die Chronologie oder Zeirrechnung verschiedener
Vólker und Zeiten nebst christlichem und jiidischem Festkalender
(Aachen 1889) ajejl přepracované a rozšířené druhé vydání, které vy
šlo pod názvem Einleitung in die Chronologie (Freiburg im Br. 1899).

První příručkou určenou polským historikům bylo Vademecum
Teodora Wimbowsklho (Warszawa 1908). Autor vyšel ze stručné
verze příručky Grotel'endovy a pokusil se ji, ne příliš úspěšně, upravit
pro polské poměry.7" Vroce 1912vydal lmré Szentpétery v Budapeš
ti příručku chronologie pro maďarské historiky, Oklevéltani naptár.

Historické bádání, a hlavně rozvoj archeologie v 19. stoletl, přispě
ly k důkladnějšlmu poznání zvláště starověkých dějin, včetně uživa
ných kalendářů, chronologických systémů a kategorii. Tím bylo nej
kvalitnější dílo 19. století, Handbuch der mathematischen und
technischen Chronologie Ludwiga ldelera, z něhož vycházeli autoři
většiny ostatních příruček, do značné míry antikvova'no. Tento stav se
na konci minulého století pokusil napravit Franz Ruhl, když připravil
pro „historiky, astronomy, právníky, filology a teology, a vubec pro
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až. '—hove vědě vzdělaného člověka", současnému stavu vědy odpo
iiidšiici přehled () chronologii středověku :! novovéku, kfř'l'yby nebyl
omezen na chronologiijednotlivych zetnt._Težlšlč_|$h0pnručky Chro
nologie des Mittelalter: ttnd der Neuzett, vydane v_Berline v roce
|89Ý. je sice v chronologii západoevropskeho a stredoevropskeho
středověku a novověku. kniha však přináší i zakladnu poučeni-o chro:
nologii antické. byzantské. islámské, židovské. a stručné pojednava
také o chronologii některých dalších oblastí Prednt Asie ] Afriky. _

Vroce 1906wdal Adriano Cappelli novou příručku chronologie se
základními informacemi. ptitřebnými tabulkami a rozsáhlým! sezna
my evropských panovníků a církevních a světských hodnostařu od an
tického starověku pro italské badatele a archivaře (Cronologta e Ca
lendan'o Perpetuo. Milano 1906).72' _ ,

Praktickou pomůcku pro převádění dat různých chronologtckych
systémů na křesťanskýkalendář vytvořil Robert Schramm ve svých
Kalendariographíschc und chronologische Tafe/n (Leipzig 1908). ])

Souhrnné zpracování nejrůznějších chronologických systémů na
základě výzkumů a objevů 19. století připravil profesor astronomie
FriedrichKarlGinzel 0850-1926). Názevjeho práce. Handbuch der
marhematischen und technischen Chronologies podtitulem Das Zeit
rechntmgswesen der Vólket (Leipzig l906-l914),7'“ naznačuje sou
vislost s tehdy již osmdesát let starou prací ldelerovou. Ginzel také
původně zamýšlel pouze přepracovat ldelerovo dílo na základě no
výchpoznatků. Avšakmnožství objeveného archeologického materiá
lu. které bylonutno vzít přitom v úvahu, ho od původního záměru od
radilo a Ginzel se rozhodl pro nové zpracovaní tématu. Na rozdíl od
ldelera se také neomezoval na chronologii klasického starověku
a křesťanskéhostředověku, ale zpracoval chronologii všech národů,
pro niž byly tehdy k dispozici dostačující informace. Výsledkem jeho
čtrnáctiletého úsilí bylo důkladné třísvazkovédílo odpovídajicí tehdy
nejnovějšímpoznatkum asuonomickým, historickým, a hlavně archeo
logickým,které je dodnes základni pomůckou pro studium matema
ticke'i historické chronologie a chronologických systémů různých ná
rodů a kulturních společenství. Z této práce čerpala poučení většina
pozdějších autorů specializovaných příruček chronologie.

[Poznatky matematické neboli astronomické chronologie ve dru
hem a třetímdesetiletí 20. století zájemcům zprostředkoval také Paul
Viktor _Neugebauer svými tabulkami k astronomické chronologii.
podle nichžje možno ověřovatastronomická data, a svou prací k pro
blematice astronomické chronologiefsl

Dvacaté století přineslo řadu analytických i syntetických prací
o chronologn7a chronologických kategoriích různých období i rozlič
nych Oblasti, “) urcenych specialistům i široké veřejnosti, včetně pů



vodních i doplněných reedic základních příruček předchozího obdo
bi. Mezi nimi jsou především příručky postihující chronologické zvy- _, _
klosrijednotlivých zemí a přizpůsobené pro práci archivářů. hisroriků
a dalších zájemců příslušných zemi. - Příručkyvěnované chronologii ŽS—
starověkých národů a států ponechávám v této souvislosti stranou.
stejně jako různá pojednání o kalendářích a pomůcky k převádění dat
jiných kulturních oblastí.

Vedle nových vydání nejběžnější příručky německé, Grotefendova
Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der
Neuzeit, průběžně v dalších vydáních doplňované německými odbor
níky, a nové stručné příručky Hanse Lietzmanna, vyšla další vydáni
italské řiručkyAdrianna Cappelliho, polské příručkyTeodora Wierz

bowsluh'o a francouzské příručky dip7lomatikyArthura Giryho zahr
nující v prvním svazku i chronologii. ) Vedle toho však byla publiko
vána řada příruček nových. Ve Velké Británii vydal Reginald Lane
Poole „malého průvodce chronologií“, Medieval Reckonings of Time
(London 1921), který obsahuje stručný výklad chronologických kate
gorii a návod k výpočtu týdenních dnů a Velikonoc (bez tabulek).
V téže řadě „Helps for Students of History“ vyšla i méně spolehlivá po
můcka Johna Eyre Winstanleye Wallise, English Regnal Years and
Titles. Hand-lists, Easter Dates etc. (London 1921). V roce 1933 vydal
archivář A. B. Stamps praktickou pomůcku pro historiky Methods of
Chronology. V roce 1939 uveřejnil Frederic Maurice Powicke podrob- 
ný soupis panovníků, úředníků, světských a církevních hodnostářů,
ovšem bez obvyklých tabulek k převáděnídat, pod názvem Handbook
of British Chronology. O tuto praktickou pomucku byl mezi odborní

ky velký zájem. Byla postupně doplňována a znovu vydávána. Prodruhé vydániji zpracoval E. B.Fry e, na třetím vydáni spolupracova
Ii též D. E. Greenway, S. Porter a ]. Royf'“

Nové příručky chronologie upravené pro poměry příslušné země
vycházely v první polovině 20. Století také ve střední a východní Ev
ropě. V roce 1923 vyšla v rámci Příručkymaďarské historie nová ver
ze maďarské řiručky Imré Szentpéteryho.79) V roce 1934 vydal Gu
stav Pdedd českou příručku chronologiewl Moderní příručku
a zároveň učebnici chronologie ruské publikoval v roce 1944 levVla
dimimvič pnin (1905—1977).““

Několik dalších nových příruček vyšlo po druhé světové válce. Špa
nělská příručka z roku 1952, kterou připravili Jacinto Agustí Casa
novas, Pedro Volte Bon a José Viv/es,je vybavena poměrně informa
tivním úvodním pojednáním, potřebnými tabulkami a rozsáhlým
soupisy panovníku a hodnostářu, které mohou uspokojit široke zajmy
španělských historiků."l Vroce 1955 nahradil Christnpher R. Cheney
starší, dávno již rozebrané, britské příručkynovou praktickou příruč
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kou Handbook of Dates for Students of English History (Londog.
Polská příručka z roku 1957 redigovaná Bromsltivem Wlodarslum )
se hlásí ke klasickým pracím F. K. Gínzela, A. Gtryho, H. Grotefenda
a F. Rijhla, z nichž autoři čerpali obecné údaje. ktere doplnili spe
ciálními informacemi z polského prostředí získanými rozsahlym vy
zkumem pramenů i využitím starši polské literatury. Pnručka chrot
nologie pro nizozemské odborníky. kterou v roce 1?60 vydali
profesor univerzity v Gentu Egied l. Strubbe a konzervator Muzea
Plantin-Moretus v Antverpách Leon Voetř'" přináší výklad obecnych
pojmů. pojednání o \ývoji kalendáře vzhledem k Nizozemí a základ
ni informace o způsobech datování, především však opět četne ta
bulky a soupisy. včetně kalendáře církevních svátků pro nizozemské
diecéze a remešskou a trevírskou arcidiecézi. Z dalších publikací
možno zmínit ješte například italskou příručku chronologie z roku
1969. jejímž autorem je Marcello Del Piazzo, nebo praktickou po
můcku k převádění dat ll.—21.století, kterou pro německé historiky
zpracoval lothar Frankefl'“ Astronomické základy chronologie shr
nul Paul Ahnert v praktické stručné příručce, která se dočkala řady
vydání.“l

Speciální příručky chronologie se dočkali také byzantologové.
Zpracovalji Venance Grummel s názvem la chronologie. Traité d'é
tudes b_vzantines[. (Paris 1958). Přináší důležité údaje také pro vý
chodoslovanské oblasti a pro Blízký východ. Řada příruček němec
kých, italských, anglických a dalších vyšla v nových vydáních.
Potřebné informace o vývoji měření času a základních chronologic
kých kategoriích obsahují také vysokoškolské učebnice chronologie,
které bývají rovněž vybaveny základními tabulkami a mohou sloužit
jako pomůckyk převáděnídat.“

2.4 Vývojstudia chronologie v českých
zemích

2.4.1 Středověká komputistika
Hlavní zásady počítání času a uspořádání kalendáře přijaly české ze
me spolu s křesťanstvímv 9. a 10. století.“l Komputistické práce, ves
mes prevzate, jsou také součástí nejstarších rukopisů české proveni
ence, napriklad v uvodu Opatovického rukopisu z poloviny 12. století .
V českych rukopisech byly zachyceny také nejstarší známé opisy ta
bulekmnichadehd'la, nejstaršího prozaického intervalového textu.
jehoz pomoct bylo určováno datum Velikonoc. Byl to asi první inter



valový text založený na počítání písmen ve slovech a určený ke škol
skému memorování. Tato skutečnost vedla i k domněnce, že mnich
Jindřich působil v některém z českých klášterů.“ Dodnes jsou v čes
kých a moravských knihovnách uloženy středověké rukopisy 5 kom
putistickými dily Helpericha z Auxerre, Jana z Holywoodu, Jana 2 Er
furtu, Jana Poláka a dalších komputistůfm Znalosti komputistiky
v Čechách brzy zdomácněly a byly dále rozvíjeny.

Mimořádným svědectvím o studiu a používání komputistických děl
v českých zemích je sborník matematických a komputistických textů,
který vznikl ve druhé polovině 13. století v Čechách, nejspíše ve Stra
hovském klášteře. Byla do něho mimojiné přepsána díla Jana z Holy—
woodu (Algorismus a Sphera mundi), tabulky „konjunkci a opozicí 
Slunce a Měsíce“, tedy novů a úplňků Měsíce, srovnání arabské a křes
ťanské chronologie od Campana da Novara, který byl asi i autorem
spisu o dělení času obsaženého v rukopisu, Gordianův Computus ecc
Iesiasn'cus a Computus čilí nauka o počítání a dělení času odvozená
z pohybů Slunce a Měsíce od Roberta Grosseteste, běžně používaný
k sestavení kalendáře a zjištění dat pohyblivých svátků. V rukopisu je
rovněž uvedena zmíněná komputistická tabulka mnicha Jindřicha.
Dále rukopis obsahuje tabulku Zlatých čísel a různé texty k počítání
a určování času, včetně několika cisiojánů. Některé z těchto textů pat
řily k nejmodernějším, které byly v Evropě pro počítání času a sesta
vování kalendářů v té době používány. Takovýto rukopis nebyl ojedi- 
nělý. Dodnes je dochován o něco mladší příbuzný rukopis, rovněž
českého původu. Oba rukopisy jsou odvozeny ze společné předlohy,
navíc mladší text ještě zprostředkovaně. Není tedy pochyb, že podob
ných kodexů pro praktickou potřebu bylo mnohem více?"

ivý zájem o komputistiku a její praktické využívání byl nejspíše
příčinou poměrně časného výskytu cisiojánů v českých zemích, včet
ně textů složených v českém jazyce, i jiných veršů souvisejících s mě
řením času. Všechny tyto texty dokládají vysokou úroveň znalostí cír
kevního kalendáře a problematiky jeho sestavování v českých
zemích.

Studium kalendářů a chronologie vůbec bylo úzce spojeno s astro
nomickými znalostmi.93)České odborné prostředí se s moderními as
tronomickými poznatky seznámilo nejpozději za vlády Václava ll.,
u jehož dvora mezi jinými odborníky pusobili také astrologové a as
tronomové. Nejspíše pro ně opatřil Václav ll. opisy astronomických
a astrologických textu pocházejících z tehdy nejvýznamnějšího stře
diska této vědy, od kastilského královského dvora v Toledu. Tyto ru
kopisy později studovali i odborníci působící na pražské univerzitě.

Teprve zřízením univerzity v Praze v roce 1348 byly však vytvořeny
podmínky pro rozvoj samostatného vědeckého studta take v českych
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zemích. V jeho rámci byla věnována pozornost rovněž astronoma
a s ní související problematice měření času., Dochovana torza sptsu
univerzitních mistrů 14. a počátku 15. století svedčt o znalosti toled-I
ské astronomie, včetně Alfonsinských tabulek„tehdy nejdokonalejší
pomůcky pro výpočet pohybu planet, používané až do 16._stolett.

Okolo poloviny 14. století se astronomií zabyval osobni lekar Kar
la IV.Havel ze Strahova. Základní astronomicke poznatky, včetně
termínů týkajících se měření času, podal ve veršované formě _Bal'to
loměj Klaret z Chlumce ('i'okolo 1379) vjednom ze svych didaktickyglt
spisů, sepsaném okolo roku 1360 a nazvanem'Astrononltt'anus. )
Prvním známým spisem českého původu týkajícrm se specialně mě
ření času je spis Jana z Březnice z roku 1393, v němž autor mlmOJI
né podává výklad o epaktách a pohyblivých svaterchf'S) Velkou po:
zornost komputistickým problémům a kalendáři věnoval vyznamny
pražský přírodopisec. a také příznivec Husův, profesor matematiky
a snad také lékařství na pražské univerzitě, Křišťan z Prachatic
('i' 1439). Ktéto problematice se dochovaly Křišt'anovyspisy Novum
círometrale sive Computus cyrometralis, v němž autor podává ná
vod.jak na kloubech a prstech ruky vypočítat nedělní písmena, data
Velikonoca dalších pohyblivých svátků. dále Rudimenta artis com
putisticc a Kalendarium. S chronologickou problematikou částečně
souvisejítakéjeho spisy o astrolábu, přístroji používaném hlavně pro
měřeníčasu, konkrétně De utiliratíbus astrolabii, De astrolabt'o eius
que usu, De contposítione astrolabíí. Astronomických a astrologic
kých znalostí využil Křišt'anz Prachatic také při sestavování kalendá
řů a pranostik. Křišt'anůvsoučasník Jan ze Zderazu složil roku 1412
komputus a sestavil rovněž tabulky konjunkci Slunce a Měsíce (novů
a úplňků), Zlatých čísel a nedělních písmen, které Křišťanz Pracha
tic korigovalfx')

Hlavnim představitelem přírodovědných oborů v Praze byl po Křiš
t'anovi z Prachatic profesor pražské univerzity Jan Ondřejův, zvaný
Šindel (asi 1375—1449/1456), od roku 1395 bakalář, 1399 mistr svo
bodných umění, mimojiné osobní lékařVáclava IV.Za husitství pobý
val v Norimberku, po návratu působil ve vyšehradské kapitule. Zají
mal se o medicínu a astronomii, ale hlavně o astronomické přístroje.
_Současnývědecký výzkum mu připisuje řadu astronomických po
jednam a spisů věnovaných právě astronomickým přístrojům. Jeho
zajem ho zřejměpřivedl ke konstrukci pražského orloje. Značného vě
hlasu na'bylve_své době také znalostmi astrologickými a pranostika
mt. které; ač Šindela osobně neznal. vychvaloval Eneáš Silvius Piccolomintf'

_Další vývoj univerzity i vědeckého studia v Čechách přerušila hu
sttska revoluce. V nasledující době se studium chronologie, přesněji



komputistiky, soustředilo převážně na sestavování kalendářů a pra
nostik pro jednotlivá léta. Někteříuniverzitní představitelé se však vě
novali i teoretickým pojednáním. Někdy před polovinou 15. století
vznikla na pražské univerzitě funkce „veřejného astronoma" (astro
nomus publícus), jehož úkolem bylo sestavit na každý rok kalendář
„z pražské univerzity“ a vybavit ho potřebnými astronomickými,
a hlavně astrologickými údaji. Prvním známým veřejným astrono
mem byl matematik, lékařa astronom působící na pražské univerzitě,
Polák Martin z Lenčice (? po roce 1464), který shromáždil pro své žá
ky několik komputistických spisů.“l

Poučení o astronomických předpokladech dělení času a sestavení
kalendáře uvádí také český učenec Pavel Žídek (1413—asi1471) v od- 
dílu Astronomia své obsáhlé encyklopedie Liber viginti artium.99)

Z českého prostředí vzešli i v době jistého úpadku univerzitního
vzdělání známí astronomové (a astrologové), studující v Praze i v za
hraničí. Například v roce 1529 publikoval Matyáš Čech z Jindřichova
Hradce spisy o astrolábu a o jeho využití při měření a určování času.
Uvod k nim napsal Filip Melanchton. Jedním z nejproslulejších čes
kých astronomů této doby však byl Cyprian Lvovický ze Lvovic
(1514—1574),dvorní matematik bavorského falckrabího a profesor
v kolejí v Lauingen, autor řady astronomických a astrologických spi

sů, známá; především svými astronomickými tabulkami, ale také kalendáři.l )

2.4.2 Počátky vědeckého studia
chronologie

Počáteční západoevropské pokusy o vědecký přístup ke studiu chro
nologie neměly zřejmě v českých zemích bezprostřední ohlas, i když
i zde měli vzdělanci možnost se seznámit se základním dilem Scalige
ro ' , spisy Claviovými i některými spisy Pétauovými poměrně zá
hy. 0" První náznaky vědeckého studia astronomie, které souvisely
i s otázkami měření času, lze, stále ještě v těsné souvislosti s astrolo
gií, sledovat ve druhé polovině 16. a na počátku 17.století.

Hranice českého kulturního prostředí překročil tehdy především
astronom a lékař Tadeáš Hájekz Hájku (1525—1600).'02)Syn českého
přírodovědce Šimona Hájka, asijednoho z prvních znalců Koperníko
va díla v Čechách, studoval lékařství a astronomii v Praze a ve Vídni,
hodností bakaláře i mistra dosáhl na pražské univerzitě, kde po krat
ším pobytu na univerzitách v Bologni a v Miláně po tři_rokypusobil
jako profesor matematiky a astronomie. Záhy však dal prednost zalo
žení rodiny a lékařské praxi, která mu poskytovala lepši hmotne za
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bezpeč-ení. zvláště když se stal protomedikem 'českého království
a osobním lékařem Maxmiliána II. a Rudolfa II. Zároveň se ovsem vě
noval astronomii. Vesvých astronomických spisech vyznamně prtspěl
k poznání pohybu a polohy nebeských těles. Rovněž sestavoval a vy
dával kalendáře. , _, _ ,

Ceské prostředí velmi ovlivnila take pritomnost prednich evrop
ských astronomů Tychona Brahe a Jana i(epleta u dvora Rudolfa, II.
Oba přišlido Prahy právě zásluhou Tadeaše Hájka z Hájku. Zejmena
Keplerdosáhl v Praze vrcholu své vědecké činnostt. Pravě zde objthl
první dva zákony o pohybu nebeských těles. Značneho věhlasu mezí
současníky dosáhl ovšem rvorbou kalendářů a pranostik, jimiž sr vy
lepšoval finanční situaci, když císařská pokladna nechávala cnsařske
ho matematika na holičkách a slíbený velkorysý plat 500 zlatých roč
né mu byl vyplácen, pokud vůbec, se značným zpožděním. Tehdy si
tnusela „matka astronomie vyprosít podporu od své dcery, služky ast
rolo ie“.“m

Základy chronologie. spočívající tehdy v praktickém sestavování
kalendářu a minucí, byly také součástí výuky na jediné fakultě praž
ské univerzity v předbělohorské době. Znalost astronomických zákla
dů a zásad, z nichž vycházel kalendář. byla také předpokladem zajiš
t'ovánísprávného chodu a zdokonalování pražského orloje. Orlojníci
ovládali kromě funkcí mechanické části orloje také jeho astronomické
základy. opatřovali si a upravovali potřebné tabulky, někteří psali
i pojednání o astronomických základech a chodu orloje. V tomto smě
ru zvláště vynikl pražský písař rukopisů („krasopisec“) a správce orlo
je ve třetí čtvrtině 16. století Jan Táborský z Klokotské Hory. V letech
1553—70zpracoval pro městskou radu podrobný výklad o chodu
a údržbě. i o svých vlastních úpravách orloje. V této souvislosti podal
také zasvěcené informace o astronomických východiscích a základech
kalendáře. Znalost a pěstování praktické chronologie v českých ze
mlChv první polovině 17.století dokládá i rovněž česky psaný výklad
o kalendáři a jeho základech (včetně příslušných tabulek), pravidel
pro určování úplňku a novu Měsíce, stejně jako podrobný návod na
sestrojení astrolábu doplněný jeho —funkčním - modelem. Pražský
orlojnlk, který nejspíše byl kompilátorem těchto textů, čerpal infor
mace takéz německé a francouzské literatury.l

. Pochopttelný zájem vzbudily otázky měřeníčasu a kalendáře v sou
VlSlOSlls gregortanskou reformou. České prostředí se však na její pří
pravě nepodílelo. K účasti na reformě nebyl vyzván žádný z astro
nomu Rudolfova dvora, ani nikdo z českých odborníků.
Z pochopitelných důvodů nebyl také návrh předložen k posouzení
utrakVtsttckepraBké univerzitě. Odborníci v českých zemích reago
valt na reformu až dodatečně. při zavádění gregoriánského kalendá



ře v českých zemích (1584), kdy bylo třeba srozumitelně seznámit
příslušné úřady | širokou veřejnosts důvody provedení reformy a sje
jím obsahem. 105)Z tehdejší produkce jsou ovšem zachovány pouze
zlomky, navíc různých kvalit.

První ucelená informace o podstatě reformy kalendáře I s výkla
dem, jak budou nadále počítána data pohyblivýchsvátků byla zřejmě
podána na pražské jezuitské akademií koncem roku 1583. Z této do
by alespoň s největší pravděpodobností pocházejí čtyřidochované la
tinské přednášky na toto téma

Pro širší veřejnost i pro zemské úředníky bylo však třeba vyložit
problematiku v češtině. Nejkvalitnějším z dosud známých pojednání
o reformě kalendáře v českémjazyce je expertíza, kterou vypracoval
Tadeáš Hájek : Hájku pro moravské stavy,jimž měla sloužit jako pod
klad projednání o reformě. Hájek v podstatě objektivně posoudil kla
dy a zápory reformy. Podivoval se především nad tím,že papežská ko
mise vztáhla reformu k době nicejského koncilu, nikoli k době
Kristově a také nad skutečností, že reformu připravovali Italové
a Španělé když třeba v Německu bylo více a učenějších astronomů.
Doslova se ptá: „. .zda sme Vlachům hřibove'a špalci, čili se domní
vají, že vlcihusím káží, abychom, co se z Říma podává, všecko bez na
šeho soudu a uvážení vzíti musili?"Vyslovil se rovněž proti vypouště
ní deseti dnů 2 kalendáře, které považoval za zbytečné vyvolání
zmatků a znehodnocení astronomických tabulek, kompasů, sluneč-
ních hodin a některých jiných přístrojů. Za lepši způsob považoval
přeloženíjarní rovnodennosti ke dni, kdy skutečně nastávala. Vážné “
výhrady měl proti cyklickému způsobu počítání data Velikonoc, když
bylo možno určit datum exaktně astronomicky Přesvyslovené námit
ky však provedení reformy moravským stavům doporučí

Vedle Hájkova dobrozdání je dochován ještě spis málo známého
Petra Konstantina O nove'm napraveném kalendáři zpráva jistá
a gruntovná z roku 1584, v němž však výklad podstaty reformy nemá
valnou úroveň, stejně jako ve Zprávě opravdové o starém kalendáři
římském, publikované zřejmě v roce 1585, kterou z němčiny přeložil
jinak neznámý ťasmý Opatovský. Srozumitelně a s poměrnou přes
ností informuje o reformě spisek Pravidlo neb zpráva strany nového
kalendáře léta 1584 v Čechách, a v Moravě 85 přijatého. České pro
středí se s reformou kalendáře zřejmě obtížně vyrovnávalo. Diskuse
o ní probíhaly řadu let. Ještě v roce 1607 konal Mistr Václav Roky

na ražské univerzitě o reformě disputaci, v níž dokazoval je
jí oprávněnost. Text disputace se však nedochoval.ma
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2.4.3 Chronologie jako pomocná věda
historická v českých zemích

Další stopy zájmu o chronologii, tentokrát již o chronologii historic
kou. lze postihnout až s rozvojem krtttcke _htstortografte v 18. století.
Zájem o chronologii byl ovšem ryze prakticky; Byl vyvolán potrebou
převádět starši časové údaje. ktere,v te době ]lZ nebylyběžne, na teh
dv obvyklý moderni způsob datovaní. ZajcmCIo htstortt ! profesronall
ní historikové se sháněli po klíčích k převádění dat a vzajemně Slje
půjčovalí.“m Potřeba pomůcky. která by převad'ěntdat usnadnovala,
byla velmi naléhavá. Cizí příručky, zejména příručka francouzskych
maurinů, o něco později i příručky německé, sice poskytovaly zaklad
ní informace, nemohly však postihnout specifika českého prostředí.
Ktomu bylo zapotřebí speciálních pomůcek, zhotovených na základě
pramenů české provenience. Prvním. kdo začal připravovat příručku
historické chronologie pro české prostředi. byl asi archivář guberniál
ního archivu Josef Klauser (1705—1771),který takovouto pomůcku
potřeboval především pro svou vlastní práci. Materiál pro ni shro
mažďoval téměř po celé období svého působení v archivu, kam na
slottpil roku 1754. Z Klauserových přípravných prací pro tuto potřeb
nou pomůcku se dochoval obsáhlý seznam svátků, zpracovaný podle
příručkyJ. J. Rabeho a podle starších kalendářů, četné doklady o je
jich užití v datování úředních písemností, shromážděné převážně
z materiáltt guberniálního archivu, a seznamy českých panovníků, ar
cíbískupů a biskupů i dalších církevních hodnostářů. Vlastní příručku
se mu zřejmězpracovat nepodařilo, alespoň v jeho dochovaných pí
semnostech není. O chronologii se zajímali i Klauserovi přátelé. Theo
dor Antonin Taulow z Rosenthalu, na něhož se Klauser dávno před
svým nástupem do archivu obracel s žádostí o seznam českých knížat
a králů s udáním doby vlády a o klíč ke starému českému kalendáři,
aby mohl převádět data v listinách, nebo litoměřický biskup Emanuel
Arnoštz Valdštejna, jehož Gelasius Dobner považoval mimojiné také
za vynikajícíhoznalce chronologie'm' Nic z jejich eventuálních prací
na toto téma však nebylo publikováno.

_Pouzev souvislosti s vlastní historií podávali historikové občas do
su skrovne' informace také o chronologii, jako třeba František Pu—
bttschka v Chronologísche Geschichte Bóhmens unter den Slaven.
Snad byla tato problematika alespoň okrajově zmiňována také v uni
verzitních přednáškách a v pracích dalších autorů, které však nebyly
publikovany a nejsou dochovány. Chronologie nebyla dlouho pěsto
vana ani na samostatné stolici pomocných věd historických, zřízené
na pražské univerzitě v roce 1784.""

První publikovanou, byt'ne právě původní, prací v českých zemích.



tice v echách,je stat“MikulášeAdaukta Voigta (1733—1787)Uber die
Kalender der Slaven, besonders der Bóhmen. Autor zpracoval proble
matiku z hlediskasoudobého stavuobecnýchznalostía se zaměřením _
na poměry v západoslovanských oblastech. Později se chronologické
problematiky na nepříliš vysoké úrovni dotkl, tentokráte v souvislosti
s diplomatikou. Franz Carl Alter v knize Beitrag zur praktischen Di—
plomatík fú'rSlaven, vorzú'glíchfůr Bóhmen (Wien 1801)."2)

Jednoduchou praktickou pomůcku k převádění dat se českým ba—
datelům pokusil předložit František Palacký svým Staročeským všeo
becným kalendářem z roku 1829, který měl být „pomůckou k diplo
matice české",jak je uvedeno v podtitulu."f" Podal v něm stručný, leč —
výstižný výklad potřebných chronologických termínů a základní in
formaci o způsobech datování v Čechách, především však dal „vla
stencům svým“ k dispozici tabulky sestrojeně podle jeho vlastního

systému, který, alespoň podle názoru jejich tvůrce, byl „jednoduchý
a ovšem neomylný“. ") Pomůcka, kterou si sám kdysi pro svoji potře
bu upravil, byla určena především pro práci s českými prameny
15. a 16. století. Problematikou kalendářu se Palacký zabýval více—
krát. Nedlouho před vydáním této pomůcky vyšlojeho pojednání o se
stavování a vydávání kalendářů v Čechách, 0 pranostikzích a kalen
dářich českých zvláště v XVI. století."sl Průběžně publikoval také
řadu drobných článků na toto téma."“ 

Palacký si byl vědom toho, žejeho pomůcka nemůže knihy,jaké „ci
zozemci mají v jazycích svých k tomu cíli“, t'. „kterak taková chrono- “
logická data na nynější způsob přejinačiti“,ll ) nahradit, a že čeští his
torikové potřebuji skutečnou příručku chronologie. Vybídl proto
osefa era, adjunkta pražského městského archivu, aby buď jeho

kalendář doplnil, nebo nahradil obšírnější prací. Emler zvolil druhou
variantu a zpracoval první českou příručku historické chronologie.
Nazval ji Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české (Praha
1876). Emler byl pro tuto práci dobře odborně připraven. Základní
vzdělání v matematické a historické chronologii získal na vídeňském
Institutu pro rakouský dějezpyt, kde poslouchal přednášky a navště
voval praktická cvičeníTheodora von Sickela."3) Se specifiky českého
prostředí se průběžně seznamoval přisvé editorské a badatelské prá
ci s archivními prameny. Pro rozvržení své práce a pro výklad obec
ných chronologických pojmů využil Emler Grotefendův Handbuch ja
ko tehdy nejmodernější pomucku. Českou problematiku zpracoval
částečně podle starší české literatury, především však na základě bo
hatého materiálu z českého prostředí, který získal vlastním systema
tickým studiem archivních pramenů i středověkých rukopisů v čes
kých knihovnách. Při zpracování tabulek se inspiroval některými

která Ěojednávala o způsobechdatování a o chronologicképroblema- mzv v
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dalšími příručkami používanými vjeho době. Na rozdíl od Palackého

, ": v ní vvužil 35 kalendářů, které pro převádění dat v příručce chrono
logie poprvé použil Anton Pílgram v roce 1781. Podle vzoru příručky

54 francouzských maurinů doplnil Rukověťseznamy církevních a svět

lllS'I'ORICKA
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ských hodnostářů a seznamy zatmění Slunce a Měsíce. _ .
'Vnásledujících desetiletích se bádání v oblasti chronologie omezt

lo na celkem vzácné drobné články ke konkrétním dílčím problemum
chronologické praxe období středověku."w Z tohoto časovelhovyme
zení se vymyká snad pouze práce Čeňka Zlbrta o staročeskem kalen
dáři a poměrně rozsáhlá studie Franuška Vladimíra Vykoukala o vy
voji českých kalendářů,jejíž těžiště leží právě v obdobl novověku.'_20l
Z přehledných prací lze zmínit heslo Chronologie, ktere Gustav Pne
drich v roce 1897 zpracoval pro Ottův slovník naučný.

Záhy po první světové válce zaujalo měření času a kalendář i nej
širší veřejnost, především zásluhou probíhajících jednání o reformě
gregoriánského kalendáře na půdě Společnosti národů, o nichž pravi
delně informoval tisk. Odborné studium této problematiky se však
omezilo na půdu několika institucí, hlavně České akademie věd a né
kterých vysokých škol, a na iniciativu několika soukromníků, kteří
zpracovávali vlastní návrhy reformy a více nebo méně vědeckyje zdů
vodňovaliP" Tyto práce se až na výjimky nedostaly na veřejnost.

Zájem o historickou chronologii se obracel stále především k dato
vací praxi. a ta byla sledována hlavně v souvislosti s diplomatikou.'22)

Až na počátku třicátých let 20. století se objevila další práce, která
věnovala pozornost chronologii alespoň do té míry, že přinášela zá
kladní praktické informace o chronologických kategoriích a způso
bech datování, potřebné tabulky k převádění dat a soupisy panovníků
a církevních hodnostářů vztahující se k území Československé repub
liky,Uvoddo archivní teorie i prakse Václava Hrubého (Praha 1930).
Praktické použití této pomůcky bylo ovšem trochu ztíženo, protože

autor nezařadil obvyklé kalendářové tabulky a nahradil Je tabulkamiměsíčními,jejichž užívání je poněkud komplikovanější.l “
Praktičtější se ukázala být samostatná příručka chronologie, do

dnes českými archiváři a historiky nejpoužívanější pomůcka tohoto
druhu, Rukověťkřesťanské chronologie Gustava Friedricha (Praha
1934). Profesor pomocných věd historických na Karlově univerzitě
Gustav Friedrich (1871-1943), stejně jako jeho předchůdce v této
funkciJosef Emler absolvent vídeňského institutu. již titulem své prá
ce zarněrne nayázal na dílo svého učitele, které, podle vlastního při
znam: chtel puvodně pouze znovu vydat. Od záměru však upustil,
protoze by musel . “eho theoretické výklady v mnohých částech dopl
nm a poz_měntti".' *"Vteoretické části své příručky vycházel Friedrich
z nejkvalitnějších pomůcek, které byly vjeho době - a z velké části do



zeit F. Riihla, z Handbuch der mathematíschen und technischen
Chronologie F. Ginzela a z prací Grotefendových. Přihlížel přitom '
k bohaté speciální literatuře a využívalsvých znalostí a zkušeností a
z práce s bohemikálními prameny, zejména z práce ediční, i z někte
rých starších chronologických studií vlastních. Ačkoli recenzemi vytý—
kali Fríedrichovi některé drobné nedostatky, jichž se ostatně podobná
práce nemůže nikdy zcela vyvarovat, jako jsou přehlédnutí či nedo
statky v soupisech hodnostářů, a ačkoli lze k Rukověti jistě vznést
i připomínky další."Sl vznikla bezpochyby kvalitni praktická pomůc
ka, kterou mohli bez větších problémů užívat pracovníci všech histo
rických oborů i ostatní zájemci o historii. 

Gustav Friedrich nebyl jediný, kdo v první polovině třicátých let po
važoval za nutné připravit novou příručku chronologie. Ve stejné do
bě pracoval na podobném tématu také profesor pomocných věd his
torických na bratislavské univerzitě Vladimír Klecanda (1888—1946).
Ačkoli některé části (seznam svátků a tabulky) byly již vysázeny, po
vydání Friedrichovy příručky Klecanda práci na nedokončeném díle
přeruši|.'26)

Mnohem více pozornosti než v předchozích dobách bylo chronolo
gii věnováno po druhé světové válce, kdy byly - odhlédneme-Ii od
úředních dobrozdání o vývoji a současné situaci gregoriánského ka—
lendáře, zpracovaných Akademií věd jako podklad projednání 0 za- ->
mýšlené reformě gregoriánského kalendáře, které však nebyly publi- >,
kovány, a od případných návrhů na jeho opravu'27l - zkoumány “
především konkrétní projevy chronologické praxe. Zvýšená pozornost
byla však zaměřena i na prameny chronologie. Aťuž v samostatných
pracích nebo v souvislosti se studiem diplomatiky, dějin umění a ob
čas i dalších historických disciplín,"m byly zkoumány způsoby dato—
vání, užívané v českých zemích v různých dobách a v různém prostře
dí."m Důkladnému rozboru byly podrobeny české i latinské
cisiojány.'30) Podrobně byly zkoumány některé chronologické aspek
ty v přemyslovských listinách a chronologické zvyklosti přemyslovské
kanceláře (hlavně pokud jde o užívané indikce a začátky roku).""l
Systematicky byla studována a vydávána středověká kalendária, při
padně též nekrologia české provenience i novověké tištěné kalendáře,
a sledovány v nich uvedené svátky."2) Několik studií bylo věnováno
pramenům chronologie, hlavně komputistickým textům i celým ruko
pisům. V poslední době jsou připravovány také jejich edice."m i.ite
rární historiky zaujaly i novověké tištěné kalendáře."“ Doznačné mí
ry se podařilo objasnit problematiku přijetígregoriánského kalendáře
v českých zemích."sl Drobné studie byly věnovány dnurn v tydnu,
resp. jejich pojmenování,“W jménům církevního kalendare a církev

dnes jsou —k dispozici, 2 Chronologie des Mittelalters und der Neu
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' roku,“37)i ražske'mu orloji, hodinám a jejich vývoji vůbec.“sl
Ě! gggťobněbyl pogtižen vývojstudia chronologie v Cechach od jejího

56 átku až do nedávné minulosti.“m háaprosltanedňoštlupnoíltFrbedlnk__ cho říručk vedla předčasem k vy áníaespo avntc ta u e
s návogem nayjejichaplikaci, čehož se ujal Vladimir .latt Sedlákml
Pojednání o chronologii nemohlo chybět am v učebntctch a prehle
dech pomocných věd historických. '“" Zájem latck_everejnostr'o měre
ní času a vývojkalendáře byl uspokojovan populárními publikacemi,
at“již původními nebo překlady ze zahraniční literatury.l ) V roce
1997 byl vydán přetisk Friedrichovy příručky.'“)HISTORICKÁ

CHRONOLOGIF.

2. KAPITOLA - POZNÁMKY

“ Následující výklad nemůže komplexně postihnout dějiny chronologie. Za
měřuje se pouze na momenty a osobnosti důležité pro vývoj discipliny.
V moderní době, v 19. a 20. století, registruje již převážně jen příručky chro
nologie, ktere' pochopitelně reflektují soudobé badatelské výsledky. 1pokud
jde o příručky,mohly být vzaty v úvahu pouze základní tituly. Důsledněji
jsou zachyceny ty, které mají vztah ke středoevropskému prostředi. Bohat
literatura věnovaná vývojikalendářů a jednotlivým chronologickým katego
riím je uvedena v příslušných souvisloStech v následujících kapitolách. Po
drobněji je pojednán pouze vývoj chronologie v českých zemích.
Např.v díle Ch. G. Haltause Calendarium medii aevi precipue gennanicum
: roku 1729. Srv. těž níže.
An de vérifierles dates des fairs historiques, des chanes, des chroniques et
autres ancients monuments depuis la Naissance de notre Seigneur, Paris
1750. Podrobněji o ni srv. níže. Přehled vývoje chronologie od jejich počát
ků do své doby podává např. Friedrich, Rukověť,s. 3-9. KJ. Mabillonovi srv.

ap. 2.3.
0 problematice výpočtu Velikonoca s tim souvisejících pojmech je pojedná
no v kapitole 4.2, o opravě juliánského kalendáře v kapitole 3.4.4.
Computist však mohl být také papežský finanční úředník. Srv. A. Borst,
Computus - Zeit und Zahl im Mittelalter. DA44, 1988, s. 52 a 73.
Srv.Alexander de Villedieu: (“ , ' ' *“ ' __ "......„ .....
ta ratione. Robert Grosseteste: Computus est scientia numerationis et diw'
sionis_temporum. Podle definice Rogera Bacona je komputus sciencia dí
snnccromset numerationis temporum, exteriorum corporum motibus et ex
humanis legibus nascencium. Srv. Compotus fratris Rogeri. Accedunt com
_IUS" * ' r" " " ' ,' ,', assacompotiAlexand

rr de VillaDei. ed. Robert Steele, 1926, s. 2,24n., 213,6. Guillaume Durand
definoval ve druhé polovině 13. století komputus jako scientia cenilicandi
tempus secundum solis et lunae progressum. Srv. Rationale divinorum om
crorum, Vlll, c. 1, Lugduni 1539, s. 11. l( definiclm komputu zejména J. Wie
senbach, Einleitun . in: Sigebert von Gembloux, Liber Decennalis, MGH,
Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 12, Weimar 1986, s. 62. Ději
ny stredověké komputistiky nebyly dosud zpracovány. Základní informace
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podává většina běžných příruček. Podrobněji srv. např. G. Meier, Die sieben
freien Kúnste im Mittelalter, Jahresbericht uber die Leht- und Etziehungs
Anstalt des Benedíktiner- Stíltcs Maria-Einsiedeln 1886/87; F. Piper. Karls ..
des Grossen Kalendarium und Ostenal'el. Aus der Pariser Handschrift hg.
und erlauten. Nebst einer Abhandlung uber die lateinischeen undgriechi
schen Ostercykeln (!) des Mittelalters, Berlin 1858; unvera'ndetter Nach
druck Walluf bei Wiesbaden 1974, zvl. s. Xn.: A. Cordoliani, Les traités du
comput du haut Mayen Age (523-1003), Archivum Latinitatis Medií Aevi
17, 1943, s. 51-72: H. Henel, Studien zum altenglischen Computus, Leipzig
1934, reprint London 1967,5.ZM. Základníinformaciokomputístice podá
vá rovněž/\. Borst, Computus(l988),a týž, Computus. Zeit und Zahl. Pře
hled vývoje raně středověké komputístiky podáváte A.Borst, Die karolin
gísche Kalenderreform,MMGH,Schrítefn46, Hannoover 1998. s. 177- 189.

7' Srv. EusebiiPPamphili Ecclesiasticae historiae libri decem „VI,22. ed. J. -P.
Migne, Eusebii Pamphili Caesareae Palestinae episcopi opera omnia quae
extantll, PG 120, Paris 1857,si. 5744.n ZákladníinformacíoHippolytovíaje
ho literární činnosti podáváV. Vavřínektn: Slovnik spisovatelů. Řecko, Pta
ha 1975 s. 4n. Zprtávy o něm jsou však velmi neurčité, na základě infor
mace : Chronicon pascha/e bývá považován za biskupa „portske'ho“ (snad
Ostia). Srv. rovněž Ginzel, Handbuch l" s. 236. Ozpůsobu počítáníVeliko

noc a jehoávývojije pojednáno v kapitole4.
Zpr6á8vuuvádí w...... ,'.b..d....-.....Vs.681 Protože většína pozrdněantických a raněstředověkých komputistů

skládalzataké velikonoční tabulky, je o nich většinou pojednáno také v kapitole4
" Informzujeo něm rovněž Eusebius v díle Ecclesíasticae historíae libri decem,

VII,33, sl. 726n. a7
Srv. Ginzel, Handbuchlll, s. 242n.

") Srv. tamtéž,s .
m Srv. tamtéž, s. 247n.; Wiesenbach. Einleitung, s. 48. Podrobněji srv. kapito

š

a
"' lsidorus Hispalensis, Erymologiaelll, 24—71,V,29-39. ed. W.M. Lindsay,0x

ll;týž, Denaturura rerum,passim, ed. J. Fontaine, Bordeaux 1960.
"' Vydal Charles W. Jones. Bedaae Opera de temporíbus, Cambridge, Massa

chusetts 1943. 0 chybách vLevýpočtu kalendáře pojednává Beda v kap. XLIII,
s. 412nn. KBedovým * ' „zejmé
na předmluvu C. W.Jonese k uvedené edici; rovněž Wiesenbach, Einleitung,

52—54;Whitrow, Time in History, 71/72;AA.,Borst Computus (1990),
5.353—37;týž, Karl der Ciro/šeund die Zeit, in: Beitrage zut Zeit. Votrage ge
halten am 8. November 1991 aus Anlas des 65. Geburtstages von August
Nitschke, hg. v. Hemarth Róttgen, Stuttgart 1992. s. 9-21. zde s. 11. aj.
K rozšíření Bedova spisu na kontinentě srv. též D. Ganz, Temptabat et scri
bere: VomSchreiben in der Karolingetzeit. in: Schril'tkultur und Reichsver
waltung unter den Karolingern. Referate des Kolloquíums der Nordrhein
Westfalischen Akademie der Wissenschaften am 17/18 Februar 1994 in
Bo,nn Opladen 1996,s

'“ Výslovně uvádí computuzsmezi předměty, které měly být vyučovány ve ško
lách, Admonitio generalis z roku 789. Srv. Capitularia regum Francorum,
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ed. A. Boretius. MGHLLll. Capit. ], Hannoverae l883. č. 72. s. 60. Jakoprv
ní začaly s výukou komputu zřejmě irske' kláštery. Srv. Wiesenbach. Einlei
un , s. 61. . .

:( ošěma komputům srv. Wiescnbach. Einleitung. s. SS: A. Fordoltani, 'Le
compu! dc- Dicuil. CCM III. 1960. s. 325-337. Zejmena dtlem Bedovym
a Hrabanovým se zabývá B. Englisch, Die Artes libera/es tm fruhem Mittelal
rer (S.-9. Jh.). Das Quadrivium und der Kontputus als lndikaroren fur Kon
rinuirat und Erneuerung der exakten Wissenschaíren zwischen Antike und
Mittelalter. Stuttgart 1994. s. 280-469. K tomu srv. kritickou recenzi W. M.
Stevense in: Early Medieval Europe 6, 1997. s. Ian.
Srv. A. Cordoliani. Un. _ ' , "' " „' ...e .ontpur. Les Senten
tiae in laude compoti. BEC104. 1943. s. 237—244:týž. Un manuscrit de cont
pul et d'astronomie des XlF—XIWsiécles, Le Ms. 467 de l'Universite de Glas
gow. Scriptorium 3. 1949. 69-79. zde s. 73h.
Srv.Wicsenbach, Einleitung. s. Son. llclperichův komputus byl používán až
do pozdního Středovčkua je dochován v mnoha rukopisech v řadě redakcí.
rozptýlených v různých evropských knihovnách (včetně knihoven českých —
srv. níže). Srv. Ludwig Traube, Compotus Hclperici, NA 18, 1892. 5. 71-105:
nověji Cordoliani. Un manuscrit. s. 71—73,sleduje také rukopisy francouz
ských a britských knihoven.
KAelt'ricovčDe temporibus anni srv. Wiesenbach. Einleitung, s. 58: podrob
něji Hem-l. Studien, passim; k ostatním Wiescnbach. Einleitung. s. SBn.
Srv. Wiesenbach, Einleitung. s. 60.
Srv.A. Borst, Computus, s. 51-55; lýŽ,Ein Forschungsbericht Hennanns des
Lahmen. DA40, 1984. s. 379-477. Kastronomickým základům Herimanno
va komputu srv. W. Bergmann, Chronographie und Komputisrik bei Her
mann von Reichenau. in: Hismriographia mediaevalis. Festschrift fůr Franz
-Joset' Schmale zum 65. Geburtstag, hg. v. D. Berg u. H.-W. Goetz. Darm
stadt 1938, s. 103-117.
Srv. Wiesenbach. Einleitung, s. 64n. 0 Dionysiově letopočtu je pojednáno
v kap. 6.1.2.7.
Srv. iesenbach. Einleitung, s. 86-91; A. Cordoliani. Les manuscrits dela
Bibliothéquede Berne provenant de l'abbaye de Fleury au XF s.: Lecompur
d'Abbon, ZKG52. 1958. s. 135-150; E.-M. Engelen, Zeit. Zah! und Bild. Sru
dien zur Verbindung von Philosophie und Wissenschal't bei Abbo von Fleu
ry. Berlin-New York 1993, zvl. s. 113-115. 151
Srv. Wiesenbach, Einleitung, 5. 91-103.
Srv.T. Struve, Die Wende des 11. Jahrhundens. Symptome eines Epochen
wandels im Spiegel der Geschichtsschreibung, HJb 112, 1992, s. 362.
Srv. Sitgebertvon Gembloux. Liber decennalis, passim; k tomu Wiesenbach,
Einleitung, s. 113-151; Struve, Die Wende, s. 362n.
Ve spisu Chronographia seu de decursu temporum. K tomu Wiesenbach.
Einleitung. s. 104-112.
Srv.Ch..Gack-Scheiding. Einleitung. in: Johannes de Muris epistola super re
formattone antiqui kalendarii. Ein Beitrag zur Kalenderreform im 14. Jahr
hundert, MGH,Studien und Texte ll, Hannover 1995, s. 0-11. Reinher z Pa
derbornu dával přednost „jiným než latinským" (aliis quam latinis) čislicím
Pmp'" - J' , “ Srv tamtéž, :. 9, pozn. 47.r .
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Srv. Gack-Scheiding. Einleitung, s. 12n.
disc-revírtcmpora... Srv. Johannes de Sacrobosco, De anni ratione. cd.

Philip Melanchton, Wittenburg 1538 (fol. 55V).Ojeho komputistickěm dile
pojednává např. 0. Pedersen, ln Quest of Sacrobosco, Journal of History of
Astronomy 16. 1985, s. 175-221; J. Moreton, John of Sacrobosco and the
Calendar. Viator 25, 1994, s. 229-239. Na pařížské univerzitě je doložen od
roku 1221 a působil tam do doby okolo roku 1250. Srv. též J. Krása, Dva ru
kopisypozdm'ho 13. století, Umění 32. 1984. s. 206.
Srv. Moreton. John of Sacrobosco, s. 239.
Srv. Johannes de Sactobosco, De anni ratione. (fol. 38V):Sed quia in Canci
lio generali aliquid de Calendario transmutare prohibitum est, oponet mo
dernos adhuc sustinere huiusmodi errores. Srv. rovněž Moreton, John of
Sacrobosco, s. 233.
K tomu srv. např. Gack-Scheiding. Einleitung. s. 12—26:Marijke Gumpert
-Hepp. Computus Magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit
1436. Verloren 1987; Cordoliani. Un manuscrit. s. 69-79, zvl. s. 77n.: Krása.
Dva rukopisy, s. 206 a 214. pozn. 11; M. Markowski, Piotr Gqszowiec, twór
ca ' ' ' '," , ' ' „degu _' * Warszawa 1988.
Srv. zejména V. Stegemann, in: Nikolaus von Cues, Die Kalenderverbesse
rung. De correctione Kalendarii, deutsch von V. Stegemann. unter Mitwir
kung von B. Bischoff, Heidelberg 1955; Gack-Scheiding, Einleitung.
s. 1-101; G. Hamann, Die Astronomie im mittelalterlichen Osterreich. in:
Die Kuenringer. Das Werden des landes Niederósterreich, 2Wien 1981,
s. 668-680. Podrobněji je o této problematice pojednáno v kapitolách 3.4.4
a 3.4.5.
Srv. zejména A. Ziggelaar. The Papa! Bull of 1582 Promulgating a Reform of
the Calendar. in: The Gregorian Reform of the Calendar. Proceedings of the
Vatican Conference to commemorate its 400'h Anniversary 1582—1982,ed.

e, . ., M. A. Hoskin and 0. Pedersen. Pontificia Academia
scientiarum, Specola Vaticana 1983, zvl. s. 205n., kde jsou zmíněny i další
spisy zdůvodňujici potřebu reformy. G. Moyer, Aloisius Lilius and the .Com
pendium novae rationis restituendi kalendarium', tamtéž, s. 171-188;
U. Baldini. Christoph Clavius and the Scientific Scene in Rome. tamtéž,
s. 137-169. Podrobněji je o reformě kalendáře pojednáno zde v kapitole
3.4.5.
Vývojchronologie od Scaligera do své současnosti podává, kromě již citova
ného Fn'edricha. Rukověť. s. 4-9, mj. Růhl. Chronologie, s. 2—6.0 Josephu
Scaligerovi pojednává rovněž D. J. Wilcox, The Measure of Times Past.
s. 196-203: jeho spisy z oblasti chronologie se zabývá A. Grafton, Joseph
Scaliger and Historical Chmnology. The Rise and Fall of a Discipline, Histo
ry and Theory 14, 1975. s. 156-185; týž, From De die natali to De emenda
tione tempomm. The Origins and Setting ofScaligers Chronology,Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes 48, 1985. s. 100-143; týž. Joseph
Scaliger. A Study in the History of ClassicalScholarship, ". Historical Chro
nology, Oxford 1993. Bibliografii Scaligerových spisů podávajíA. T. Grafton,
H. J. de Jonge. Joseph Scaliger. A Bibliography 1850-1993, in: R. Smit
skamp, The Scaliger Collection, Leiden 1993. KJ. Scaligerovi srv. těž W. Ku
bitschek, Grundril! der antiken Zeitrechnung, Můnchen 1928. s. 8- 14.
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Srv. Zcmanek. Kalender. s. 61. Julius Caesar de la.Scala proslul mimo jme ja
ko autor učebnice gramatiky a jako filozof. ktery verejné dtsputoval s Eras

Rotterdamsk 'm
Tel.:/nwm vocariyr'nus:quia ad annum lulianum duntaxat accomodata csr.
(l. Scaligeri. Opus novum de emendatione temporum. Lutettae 1583,
s. 198). V literatuře občas tradované mínent. že Joseph Justus Scaltger na
zval svou periodu juliánskou podle svého otce Juha Caesara de la Scala. ne:
má zjevne opodstatnění. Srv. rovněž Zemanek. Kalendar. s. 63. 0_jultánske

ríodč pojednává Grafton. Joseph Scaliger. s. 162_—1641.Stručne poučeni
uvadeji rovněž J. Brož. V.Roskovec, M. Valouch. Fyzika/ni a matematicke _ta
bulkv. Praha 1980. s. 194n. a 216. Ke slunečnímu a měsíčmmu kruhu a in
dikclm srv. níže. v kapitolách 4.3.1.1.4.3.2.3 a 6.1.5.
loscphi Scaligeri. Jul. Caesaris F.. Opus novum de emendatione temporum
ín octo Iibros tributum. Lutetiae 1583: druhé. pozměněné a opravene vyda
ní vyšlo v roce 1593. třetí. opet opravené. již po Scaligerové smrti v Ženevě
1629. Tabulka „Juliánské periody“ je v prvním vydání mezí stranami 290
a 291 a na s. 291. K hodnocení tohoto díla srv. Grafton. Joseph Scaliger.
s. 160.

Druhé vydání vyšlo roku 1658. Scaligerův vztah k reformě kalendáře cha
rakterizuje Christoph Clavius: [Scalíger] laudat quippe Calendarii emen
darií curam: sed nequaquam satis esse emendatum contendit. Srv. losephi
Scaligeri elcnchus a Christophoro Clavio Bambergensí, Romae M.D.XCV,
s. 4.

Druhe' vydáni Francofurti an Oderam 1620. Srv. F. Hammer in: Johannes
Kepler. Gesammelte Werke, Band V. Chronologísche Schriften. hg. v.
F. Hammer. Miinchen 1953. s. 415.
KeKeplerověstanovisku k reformě kalendáře, o níž v Praze sepsal samostat
nýspis ve formě rozhovoru. srv. K.Maurice, Rudolf- alter quidam Salomon.
Marginalie zur Wissenschaft am Hof in Prag. in: Renaissance in Bóhmen.
Geschichte. Wissenschaft, Architektur. Plastik. Malerei, Kunsthandwerk, hg.
v. F.Seibt. Munchen 1985. s. 311-313. Problematikou roku narozeni Kristo
va se Kepler zabýval zejména v dílech De anno natali Christi a Bericht vom
Gebunstage Christi. Keplerovyspisy a korespondenci týkající se této proble
matiky vydal Hammer in: Johannes Kepler, Gesammelte Werke V, Miinchen
1953. Srv. te'ž E. Zinner, Geschichte und Bibliographie der astronomíschen
Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance. Leipzig 1941; unveriin
derter Neudruck Stuttgart 1964, s. 28. Ke Keplerově stanovisku k reformě
kalendáře a jeho kalendářům srv. zde níže, kapitoly 3.4.7 a 3.5.

Historíae oculum esse chronologíam. Opus de doctrína tempomm. Lute
tiae Parisiorum 1627, pars 2, Prolegomena (nestránkováno). Srv. rovněž Ra
tionarium temporum ll, s. 1. Ktomu též Wilcox, The Measure, s. 204n.
Opus de doctrina tempomm vyšel v Paříživ roce 1627, Uranologium 1629.
Druhé vydání obou spisů vyšlo v roce 1703 v Antverpách a 1734 ve Veroně.
Takto výstižně charakterizuje vztah Denise Pétaua k Josephovi de la Scala
Růhl. Chronologie, s. 2.
Kdatování p_odlejuliánské periody, anno Periodí Juliane..., srv. např. Dío
nysu Petavit Rationaríum temporum Il, Colonia 1720, :. 68nn. „léta před
Knstem“např.tamtéž, s. 88: íta ut inierit anno ante Christi 809... Arbaces
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anno mundi 3257, ante aeram Christi 747, conjuratione... inita... Srv. též »
07.Wilcox. The Measure, 5.2

G. J. Vossius De theosloogia gentili et physiologia Christiana... ,3Frankfurt _

167$,5205828. Srv. též Grafton. Joseph Scaliger s. 175n.; Wilcox, The Measu

Novouchronologii vyložil l. NeWtonv díle The Chronology of Ancient King
doms Amended které vydal v roce 1728 (moderni edici připravil S. Horsley,
in: Isaaci Newtoni Opera 5, London 1785). Srv. Wilcox, The Mcasure,
5.208-214.
Srv. Wilcox, The Measure, s. 215.
GB. Vico, Principi di una scienza nuova ed. F. Niceolini, in: Opere diGían
battista Vico4, Milano 1953. Srv. Wilcox, The Measure, s. 216-220
Srv. Wilcox, The Measure, s. 215.
Srv. J. Mabillon, De re diplomatica libri Vl,editio secunda, ab ipso auctore
recognita,emendataetaucta.LutetiaeParisiorum1709,l|berllcaput)0(lll
—)O(Vlll,s1.7-1 216. Stručný vývoj historické chronologie od Mabillona po
dává rovněž P. Růck, Zur Verbreitung der Festdatierungen im 13. Jahrhun
dert in Urkunden aus dem Gebiet der Schweiz, MD 38, 1992, s. 145—149.
Na konci 18. století přeložil W. F. L. Scheffer Halthausovu příručku do něm

činy a vyda7lpod názvem Jahrzeitbuch der Teutschen des Mittelalters, Erlangen1977
Kvysokému hodnocení dila francouzských maurinů, které „nade všecky vy

niká", srv. F. Palacký, Staročeský všeobecny kalendář (Pomůcka k diplomatice české), Casopis společnosti vlastenského museum v Cechác 111,2,
1829, s. 105- 125, tabulka nas. 136. PřetisklA. Dolenskýin: F. Palaký Dě
jiny národu českého v Čechách a v Moravě, sv. XIV,Výběr ča'lnků a příyspěv
kůočeských dějinách, částdruha, Praha 1929,s. 265-297, zdes. 268. Struč
ný přehled základních prací o chronologii od vydání příručkyfrancouzských

maurinů do konce 19. století. vedle prací citovaných v pozn. 3 a 36, podiavám rovněž ve studii Emlera '
Josef Emler (1836-1899). Příspěvkyk jeho vědecké a organizátorské čin
nosti, věd. red. [. Hlaváček Praha 1989, s. 277-295
Naavýhody a způsob užívání kalendařovýchtabulek | na další zmíněné sku
tečnosti upozorňuje Pilgram v předmluvě své knihy. Srv..A Pilgram, Calen
darium chronoloogicum medii potissimum aevi accomodatum, Viennae
1781, s. 4-8 (nečíslováno).

Srv.Voltaire, Essaisurles moeursetl'esprit des nations, c. 1,ed. R. Pomeau,
I, 1963,s. 203-209; ......u....č
anes et des métiers,ed. D. DiderotetJ. d'Alembert, “Livourne 1771,zejmé
naTomlI, s. 532- 535. Srv. rovněžA. Borst, Computus, s.9 6a 125po,zn. 93.
O přípravě a zavedení francouzského revolučního kalendáře je pojednáno
v kapitole .8.
Nezměněný otisk byl pořízen ve Vratislavi v roce 1883.
Druhé vydání London 1838, pak ještě následovaly reprinty (n.apř 1867).
Ríihl, Chronologie, s. 5, před touto příručkou výslovnvněvvaruje. Reprint dru
héoh “ ,nazvaný PraktischesHandbuch
der historischen Chronologie aller Zeiten und Vólkerbesondets des Mittel
alters, vyšel ve Štýrském Hradci v roce 1973
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1800, s. 121- 130(= Gauss WerkeVl. s. 73-7 9).
W. Matzka. Die Chronologie in ihrem ganzen Untfange. mit vorziiglicher
Rúclcsichtauf ihre Anwendung in der Astronomie, Weltgeschichte und Ur
kundenlehre nebst einem Vorschlagezu einer strong wíssenschaftlich gere
gelten Zeitrechnung; durch hóhere Arithmetik begriindettund errla'utert,
Wien 1844; A. do Morgan The Book of Almanacs, London 1851, ]1907;
F.Aragó. Astronomíepopulaíre4. Paris 1857, s. 647nn
S podtitulem Chronologische Tabellen zur Berechnung der Urkundendaten,
so wiezur Bestimntungder christlichen Feste min/er und neuerreZeit.
Srv. A. Lhotsky, Geschichte des In$lilllls fu'r Osterreichische Geschichtsíor
schung lBS4—l954.MIOGErg. Bd. XVlI.Graz-Kóln 19544zv.l s. 67n. a20 4.

Chronologii jsou věnovány rovněž přednášky Josepha Kopallika, Vorlesungenuuber die Chronologiedes Mittelalters, Wien
Věnoval se jí F. Kaltenbrunner. Srv. 0tsky. Gessc-hichte,s. 68, pozn. 19.
Kaltenbrunncrovy práce k této problematice Jsou citovány v kap. 3.4 a v se
znamu lite

I-I.Hinrichs.aDatcirung(!) in der Geschichtsschreibung des ll. Jahrhunderts.
Ei mnologie des Mittelalterx. Innsbruck 1907; F. lehner, DiemittelalterlicheTageseinteilung "dem Innsbruck

1911,HHA.icher.Bleitra'gezur Geschichteder 'l'ngesbezeichnung'th ttt-elal
tc-2r,Innsbruckl ;.E Moll, Die Datierung der Geschichtsschreibung desathhun derts,lGreifswald1899; P.Hildebrand. Die Datierungin der Ge
sczhichtsschreibungdes 10. Jahrhundens. Greifswaldl B:Th. Eichmann,
DieDatierugn * "'"-“ '""- Reicheswa'hrend
deer ersten Ha'lfre des 13. Jahrhunderts" (1200-1254), Greifswald 1908;

P. Molkenteller, Die6Datierung in der Geschichtsschreibung der Karolingerzeit, Greifswaldl9

Přepracované vydaní (..lZeitrechnungf') vyšlo v Hannoveru v letech 1891-98(přetiskAalen 1984), ale bez obecného úvodu prvního vydání. Jeho obsah
byl rozepsán do glosáře.
První vydání vyšlo v Hannoveru v roce 1898, druhé 1905, třetí 1910. páté
1922. 7. opravené vydání připravil 0. Grotefend, Hannover 1935, 8. vyšlo
1941, 10.vydání priprawl Th Ulrich, Hannover 1960, 11., o.pravené rovněž
Th. Ulrich, Hannover 1971, 12. vydánízpřehléle. Asch, Hannover 1982.
Druhé vydání vyšlo v Berlíně roku 1912
Srv. zde ní

Čtvrté vydání vyšlo rovněž v Londýně v roce 1889. Reprint vydání z roku1869 vydal Llanerch Publisher
Srv. Wlodarski, Chronologia polska,ls.

IIJruhé vydání vyšlo v Miláně 1930, třzeltítamtéž 1969, čtvrté 1978, šesté

Původně pod názvem Hilfstafeln ÍiirKlChronologievyšlo v Denkschriften derkaiserlichen Akademie, mathem
Fot0typický přetisk všech tří svazkůZwickau 1958.
PVV.Neugebauer, Tafeln zur astronomischen Chronologie, 1-3, Berlin
1912-19922; týž. Astronomische Chronologie, Berlin 929.

*" Analytické práce týkající se chronologických kategorií a specin Vývojemě
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ření času v jednotlivých zemích nemohou být v této souvislosti evidovány.
Pokud mají obecný význam pro vývojchronologie, jsou citovány na přísluš
ném místě v následujících kapitolách.
Srv. výše, pozn. 67, 72. H. Lietzmann. Zeitrechnung der rómischen Kaiser
ei.t tv'e'uu't't, 'beipzig 1934, “Berlín 1956

(připravil K.Aland); Wierzbowského Vademecum. Podrecznik dla studiáw
archiwalnych z roku 1908 pro druhé vydání přepracovali a doplnili K.Tysz
kowski a B. Wlodarski, Lwow-Warszawa 1926. Poslední přetisk práceA. Gi
ry, Manuel de diplomatiquel, vyšelv roce 972.
Na prvním vydání příručkyspolupracovali Charles Johnson a Walter James
Harte, vyšlavano ndýne.DDeruhvydám'vyšlo tamtéž 1961,třetí 196
|. Szentpe'tery, Chronologia. A kózép, es újkori idószámitás vázlara, Buda
pestt3192 (= AMaagyar torténettudomány ke'zikónyve11.5). Nové, rozšířené

a idoplněné vydání této příručky připravil 1.Gazda ve spolupráci 5 G. ÉrszemT. Rajem a L. Szógim: A Kronolo'gia Kézikónn.yve A Chronologia és az
Okleveltam naptár osszevont,javnott es bóvítetr kiadrísa,Budapest19 85.
0 českých příručkách pojednaavám níže v této kapitole.
L. V.Čererepnin, Russkaja chronologija, Moskva 1944.
Manuel de cronologia Espaňa/a y universal. Redactado por D.J. Agustí y Ca
sanovas y P. Voltes Bon con la colaboración y bajo Ia dirección del J. Vives,
Madrid 1952 (= Consejo superior de investigaciones cientéficas. Escuela de
estudios medievales. Btudios XXV)
Wlodarski, Chronologia polska.
Eg. I. Stubbe, L.Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderna
tijden in de Nederlanden. Antwerpen-Amsterdam 1960: 2. vydání Bruxelles

M.9dellPi azzo. Manuale di cronologia, Roma 1969; znovu 1981: L. Franke.
Kalender der Jahrel 1000-2100 zur Zeitrechnung im deutschen Sprach
raum, Wíedem r16.99
P.Ahnert, Astronomisch-chronologische Tafeln ftir Sonne Mond und Plane
ten, Leipzig 1960. 5
Příručkya učebnice chronologie'jsou uvedeny v seznamu literatury. Pouze
chronologické tabulky použitelné pro německé prostředí bez teoretického
pojednání vydal vpo sledni době Franke, Kalender der Jahre 1000-2100.
K převádění dat slouží také speciální pomůcky, jakou je třeba posuvná ta
bulka, kterou sestavil W. Schloegl, Kalendenechner. Mittelalter und Neu
zeit, Míinchen 1971, W. Holter, Das unendliche Sonnen-Kalender. Ein im
merwa'hrender Kalender. Einstellen und Ablesen der Wochenrage ít'iurj 'eedes

beliebige Datum aus Vergangenheit,lGegenwart und Zukunft, seit Beginnunserer Zeirrechnuung, Weikersheiml
Přehled studia chronologie v českých zemích od středověku do současnosti
podává ] Hlaváček, Chronologia l studia nad niq na ziemiach czeskich, in:
Problemy nauk pomocniczych hiStorii, Materialy z [Vkonferencji pošwieco
nej naukam pomocniczym historii, Katowice-Wisla 20- 22 V 1975, Katowice
1976, s. 119-134; roašířené znění: Chronologie ajeji studium v českých ze
....c.. ' ,19,s7B 4.10-423 Tatopráce po

skytla základní informace pro následující výklad. “tyjsou roz_šířenyo údaje
.- r
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co 2. Horského. iedevšim říslušne'statí v kolektivní práci Dějiny exaktních
věd v českých zfmich do kgnce 19. století, Praha 1961, s. 26n.. 69n., 102n.,
61n.. 265n. , .

Cl)patovickýrukopis je uložen v Národní knihovně ve Vídni. cod: 325, fol:
l*- 6": Comptltus sive de díebus, mensibus. annts etc. O mistru Jtndrtchow
a jeho intervalových textech pojednává předevšim B. Bischoff, Ostenagtex
te und Inten'alltal'eln. in: Mittelalterliche Studten ll, Stuttgart 1967,
s. 192-227 (klade ovšem vznik do dolnoněmeckého Werdenu); stručně tež
Krása, Dra rukopisy, s. 206 a 214. pozn. ll. Srv. rovněž J. Zinner. Verzei
chnis der astronomischen Handschriften des deutschen Kulturgebtetes,
Munchen 1925, č. 4724, s. 153.
Srv. Národní knihovna ČR, rkp. Xlll F 8, Xlll H 3.h., XIII E 32. XlV F 1, atd.;
Knihovna Pražské metropolitní kapituly M 25. M 102.2, M 103. M 104,
M 105; aj. Kdy se dostal do Čech Vyšehradský rukopis &.XXVlll obsahující
mj. komputus Helperichův (fol. IOM-150), není známo.
Starší rukopis je uložen v Bavorské Statni knihovně v Mnichově, Clm. 17703.
Popisjeuvedenin:F ' o " ', “'U' * .qiu
Monacensis, Tomi IV,pars Ill. Codices latinos (Clm.) 15121-21313 complec
tens, Monachii A. MDCCCLXXVIII;Unveranderter Nachdruck Wiesbaden
1969. s. 117; rovněž Krása, Dva rukopisy, s. 206. K místu vzniku a datování
rukopisu srv. Krása, tamtéž, s. 208. Mladší rukopis byl před lety v majetku
Muzea hlavního města Prahy, inv. č. 12.060. Je to zřejmě týž rukopis. který
je dnes uložen v Rakouské národní knihovně ve Vídni, Cod. Ser. nov. 20268.
0 něm,ještě jako o pražském, srv. tež J. Nováková, Počátky českého cisioja
nu, SbH 15, 1967. s. 15
Srv. např. verše v rukopisu Bavorské statni knihovny v Mnichově Clm.
17703, citované v následujících kapitolách této práce.
Kúrovni studia astronomie v Čechách ve druhé polovině 13. a ve 14. století
srv. V.Herold, Z. Horský. M. Mráz, Filazolie a přírodní vědy v době Karlově,
in: Karolus Quartus. Praha 1984, s. 257 a 264n. K astronomickým rukopi
sům Václava II. srv. A. Krchňák, Die Herkunít der astronomischen Hand
schríften und lnstrumente des Nicolaus von Kues, in: Mitteilungen und For
schungsbeitrage der Cusanus-Gesellschaft 3, 1963, s. 109-180 (rukopisy se
později dostaly do vlastnictví Mikuláše Kusánsltého).
Srv. J. Spěváček, Karel IV.Život a dílo, Praha 1979, s. 376n., 393: Z. Horský,
Astronomie, in: Dějinyexaktních věd, s. 25, 27n. Dílo Bartoloměje z Chlum
ce vydal V.Flajšhans. Klaret a jeho družina, 2. Praha 1928, s. 93-152. Srv.
tež _P.Spunar. Repenorium auctorum Bohemomm provectum idearum post
Umversitatem Pragensem conditam íllustrans l, Wratislaviae—Varsaviae
—Cracoviaeetc. 1985, č. 401, s. 148

firlv.Št 10%? in: [Dějinyexaktních věd, s. 26n.. 69n., 102n., 161n., 256n.;av e , rono o ie. s. 411. O 'ednotli 'ch chronolo ': ' ' '
pojednáno zde nížeg ] vy 81 kych p01mechje

Soupis Křišt'anovýchastronomických a chronologických prací uvádí P. Spu
nar. Repenonum, s. 124-128. Srv. též G. Gellner, Jan Cemý ajiní naši léka
n do konce dobyjagellovské. VKČSN 1934, Tl'. fil.-hist., III s 149' Hlaváček» - | |

Chronologie, s. 1411.Edici Křišt'anova traktátu o astrolábu
nl A. Hadravova a P. Hadrava, Křišt'anz Prachatic. Stavba a užití astrolábu.



v tisku. Křišt'anůvmatematický spis Algorismus prosaycus vydala Z. Silagio- 
vá (Cristanus de Prachaticz. Algorismus prosaycus, Praha 1999). lékařský
spis o pouštění žilou H. Floriánová-Miškovská (Cristanus de Prachaticz, De
sanguinis municione, Praha 1999). Připravuje se edice Křišt'anovaspisu 65
f“ Silnginvá) Kespisu Jana ze Zderazu srv. P.Spu

r,chertorium. č. 355,5 .132: popis uvádíJ. Pražák, Středověkábohemi
ka Budyšinske'kapitulní knihovny, StR 11,1972 s. 17

"“ ..Nebot za hlavní ozdobu věkunašehojmtn jsi an i běhy hvězd! budouci
asi, morya ne urody sámjed 'něpr'edpovidati umiš,. ..".Srv F.Palacký

0 pranostikách :: kalendářich českých, zvláště v XVI.stoleti. Přetiskl A. Do
lenský, in: F. Palacký, Dějiny, sv. XIV,s. 303. O Janu Šindelovi pojednává
Gellner Jan Černý, s. 155—1:59 Z. Horský, Pražský orloj, Praha 1988,
s.-18 24. Srv. rovněž Hlaváček Chronologie, s. 41
sC.“ompotiphilosophici generalis summa z roku 1429 (Národní knihovna
v Praze, rukopis V G 14, I'ol. l4l'), Compotus Philosophicus, 1432, Comm-po
tus est sciencia (obojí NKv Praze X E 19, fol. 1'—74',75'-132'). Srv. J. Třiš
ka, Literární činnost předhususké university, Praha 1967, s. 167:Horský,As
tro omie, s. 2.9 0 funkcí „veřejného astronoma“ je pojednánno rovněž níže,
v kapitole 3.5.1, kde'jsou jmenovány ! některé další osobnosti, které tento
úřad zastávaly.
Srv. rukopis Jagellonské knihovnvarakově nr. 257 fol. 131'-152'; vlastni
dělení času od 5.

'“" Kvýuceezákladů chronologie srv. J. Petráň Nástin9dějintlilozolické fakultyUniverzity Karlovy vPraze (do roku 1948), Prah s. sie-C
chovi zJindřichova Hradce srv. Zinner, Ge.schichate.9sB45, 48,169 (č. 1375).

KCypriánu Lvovickému ze LvovicHorský, Astronomit,e s. 33- '
'“" Například pražská jezuitská kolej si Scaligerův Opus novum de emendatio

mporum opattřilajiž v prvním vydání. Tento exemplářje uložen v Ná
rodneíknihovně v Praze, sign. 19A 46. Stejně tak byly v českých zemích. rov
něžv prvním vydání, spisy Claviovy(Now calendant apologta Romae 1588,
např. NKČR MG 30, Scaligeri elenchus etcl.,Romae 1595, NKČR H 6)' | prv
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nívydáníPětauovaD * """ 'knihnvna1 vel.
šina Pétauových spisů však'je v českých knihovnách dochována až v pozděj
šich vydáních.

102)Srv. Horský,Asrronomie.s. 37-39: Dějiny UniverziryKarlovyl., s. 235.
'“3) Například plat za zimní pololetí 1601-02 vyplatil dvorní pokladník Keplero

vi v listopadu 1607. Srv. Bialas, Nachben'cht, s. 449. Ke Keplerově pobytu
v Prraze např. Horský, Astronomie, s. 41-45. Srv. rovněž Bialas, Nachbericht,
s. 449an Uvedený citát pochází z Keplerova dopisu Matyáši Berneggovi ze
7. února 1604, tamtéž, s. 451. O Keplerových kalendářích a pranostikách je
pojednáno níže v kapitoIeS
KeZprávě Jana Táborskéhoa dalším textům vztahujícím se k pražskému or
loji srv. Horský, Pražský orloj, s. 26-30 (opis Zprávy je uveden v pracovní
knize pražských orlojníků, AHMP,rrkp. 7916, fol. 2-28; textyzprvni polovi
ny 17.Století tamtéž, fol. 35-41, 46-51). Za upozorněni na tyto prameny dě
kuji dr. M. Dvořákovi (AHMP). O mechanických hodinách („orlojich“) je
stručněpojednánozdev kapitole5.21.....

'“) Pojednává o nich J. Kollmann. Zavedení6gregoriánského kalendáře v čes

Š
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k_\"thzemich. SAP XXIV,1974, s. 35- 38. Srv. téžZ. Horský, Příspěvekkpo
zna'ntprubt hu gregoriánské kalendářní refomty v Ceskychzemich, Z dějm
eodeziea kartografie4. Praha 1985, s. 17—31.

Jsou dochovány v rukopisu Knihovny Pražské metropolitní kapituly (ulože
na vArchivu Pražského hradu), M 58. Srv. Kollmann,Zavedent,s.13;Hla
vaček.chronologies. 4.12
Vydal F. Dvorský, Dobre zdání Tadeaše Hájka z Ha'jku o opravě a zavedení
noteho kalendarepapežem Řehorem CCM761,902 s. 300-306a473—484;
citované v\hrady jsouz zv.l na 5. 479.-482 Srv. tež Horský. Příspěvek
5. 21-:27 Kollmann, Zavedení. s. 35- 38.
Kollmann Zatedent, s. 36n. Z. Winter, O životě na vysokých školách praž
sk_,\"r.hPraha 1879. s. 422.
Srv. např. J. Kollmann, Dějiny ústředního archivu českého státu, Praha

5.208
srgqumo * ' ' ' " ' '-' Klattser inv Č.95

(21. sv.), 96 (22 sv.) 98 (24 sv.) Ktomu Kollmann. Dějiny.5.l276tt. a208n.Sv.3. Prag 1773, s. 106-116. Srv. Hlaváček Chronologie. 5.4
DiloVoigtovovyšlo v Abhandlungen einer Prívatgesellschal'r ín3Bohmen III,
1777 5.99-130. Předlohoumu bylodiol Chr. G.Ha lta se,daCalenaríum medií
eavípretíptlegennanícum, Lípsiae 1729. Srv. HlaváčekseChronologie,s. 413n.
CCM1112,s. 105- 125 tabulka nas. 136. Cllujl podle vydániA. Dolenského.
nzDčjiny sv. XIV s. 265- 297.

Srv. Palacký, Staročeský všeobecný kalendář s.

ČCMIIIJ. 1829, s. 33- 64; Rzadhostl, 82- 114.Cttth podle vydáníA. Dolenskeho. in: Dějiny,sv XN,s -32 ,pozn 535.3
Soupis uvadíC. Zt1)rt,Btbltograf e česke hístsoríel.“Praha 1900, s. 236—241.
Palacký_šSraročeskýveobecný kalen
Srrv. zaipsy J. Emlera ze Sickelových přednášek v Emlerově pozůstalosti. UA
AVCR,Josef Emler, lb, inv. č. 17 (dříve Historický ústav AVČR EM lla). Po

drobnějiototn srv. Bláhová, Emlemva Rttlkověrls.281- 284. Emletův živoavčeáček JosefEmlerajeho po

stavení v české ghístorícké vědě 2. pololvínya19. století, in: Josef Emleer(1836-1899) s. 29.
PředevšímG. Friedrich Darování Bononské v Čechách, ČČH 12,1906,
s. 60- 61 (srv. k tomu Hlaváček. Chronologie, s. 415. pozn. 20), a některé
práce o církevním kalendáři. většinou v souvislosti se svátkem M. Jana Hu
sa. Srv. Hlaváček. Chronologie. s. 415n., rov ěžtýž, Badaníazzakresu _-dyp
lomatykí prowadzone na ziemiach czeskích w latach 1960-1970, SZ 18.
19 3,5 135—147.V této ptáci jsou uvedeny v souvislosti s konkrétní proble
matikou,již sez
C. Zíbrt, Ostaročeskem kalendáři, Velkýslovanský kalendář XVII.1888; F.V
Vykoukal,Z historie našich kalendářů, Světozor 26,1892,s.550n..559.
562, 567, 570, 5.82n, 59411..-60603 5.146
Podrobněji o návrzích oprav pojednávám v kapitole 3.4.7.
Srv. Hlaváček, Chronologie, s. 415n.
Stručný výklad chronologie je na s. 52-63, tabulky v příloze 11.Ktabulkárn
srv. Kri5ten (jako pozn. 125), 5. 140. Přílišostře, alespoň pokud jde o chro
nologii, posuzoval tuto práci V.Vojtíšek, CAŠB, 1930 5.176a 182n.
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Srv. Friedrich, Rukověť, s. "I. Reprint Friedrichovy příručky vyšel v Pra
e/Litomyšli v roce 9917.

Jak činí např. Hlaváček, Chronologie, s. 416. Hlavní recenze Friedrichovy
příručky uveřejnili Kristen, ČČH 41 1935 s. 140n., a B. Rynešová, ČMMSB.
1934, s. 321—325. nedlouho pojejtm vydání. Recenzent: oceňovalt mj sou
pisy panovníků a církevních hodnostářů, z nichž některé jsou zcela původní,
některé byly založeny na soupisech J. Emlera a V. Hrubého (zvláště nápad
ná je t0tožná chyba v datu přijetí Maxmiliána za českého krále u Hrubého
a Friedricha, zatimco Emler má datum v podstatě správné).
Torzo Klecandovy příručky, sloupcový obtah soupisu svátků. rukopis a ko
rektury tabulek a opisy pramenů k zavedení gregoriánské reformy v Chebu,
je uloženo v Klecnd v' vědČR.
sign. III a. (dříveaHistorický ústav ČSAV,sign. Bl 19). Text příručky v pozů
stalosti chybí, ačkoli v paginaci je s ním počítáno. Srv. rovněž Hlaváček.

fonologie, s.
Podklady pro jednání československé delegace z racovala Komisepro refor.

mu kalendáře matematicko- fyzikální sekce SAV vedená akademikemB. Bydžovským. Srv. AMZV OMO, čj. 219.299/54 -M0/1, karton č.

UAAVČR. fondl. sekce ČSAV,sign. |. sekce všzeobecně. 1954-55 (vyjádření127. ledna 1955). Srv. též níže, kapitola:—1.
Zde uvádím jen výběr z příslušných prací.4Podrobněji jsou citovány v kon
krétních souvislostech v následujících kapitolách.
Srv.nnapr.rP. Zaora,l Odat ovánivKosmově kronice, Brněnskýal'Chanl vést
nik 1958. č. 2, s. 38-44; ]. Hlaváček, Cirkevnikalenda'řačeštisvětci vdato
Vacipraxi diplomatického a vypraa'véctho materialu přemyslovských Cech,
AUC1971, Phil. et hist. 3-4, Studia historica 6-7, ZPVH (2), Sbornikk 100.
výročí narozeníG. Friedricha, s. 39-63; četné práce diplomatické. které vě
nují pozornost také způsobům datování v českých pramenech jsou citovány
v 6. kapio

Jde především o práce K. Doskočíla a J. Novákové (k nim srv. Hlaváček,
Chronologie, s. 417), , at:-Ic\ lt..
iptole 6.2.1.4.3.
J. Šebánek, lndykcja w dokumentach Przemysla Ottokara II. in: Problemy

nauk pomocniczychpahistorií, s_.135- 138; S. Dušková, Problema poczqtku rouw Czechac nowan emysla Ottokara ll, tamtéž, s. 139-143;
M Šindlerová, lndikce v českých listinách do poloviny 14. stoleti, FD 10,
1.5961-62
Především Z. Hledíková, Kalendáře rukopisů kláštera sv. Jiri. Z pomocných
věd historických Vlll, AUCPhil. et hISl 2, 1988, s. 35—78. táž. Svatojiřske ka
lendáře doby abatyše Kunhuty, pomocných věd historických IX,AUCPhil.

et hist. 2, 1991; s. 61-81; F. Graus, Necrologium Bohemicum, MlasrtyrologiumPragen „„ ' .c „, ... ...,:::".CsČH 5,1,967
s. 789-810, 1.se.Hlaváček,Neznámý český klášter doby lucemburské (Duch
covské dominikánky ve svvétle kláše rniho nekrologia), SAP 22,1972,
s. 163—182;D. Řezanina, Nástěnné cirkevni kalendáře olomoucké z let
1716-1827, s. l., s. d. (Praha 1970). Studiu středověkých kalendárií je vě
nována pozornost především na katedře porn ných věd historických UK
v Praze, kde byly zpracovány všechny dostupné středověké kalendáře české
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hvmnogral'a Domaslava. SNM 1966, C 11, s. 57-64; V.J. Sedlák. Tahella tn
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kých spisů v Ustavu pro klasická studia AVCR. Prozatím byly publikovany
předevšim spisy Křišt'anaz Prachatic. Srv. výše. pozn. 96. ,
Např.Z. Urban. K dějinám českých kalendářů IS.-18. stoleti. Práce z dějin
slavistiky 14, Praha 1990. s. 173-191; týž, Století českého kalendáře, Praha
1987.
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Srv. J. Macek. Týden, AR 43, 199l. s. 595—597.
Např.M. Nováková-Šlajsová. Nový církevní kalendář, Zpravodaj místopisné
komise ČSAVXlVl-Z. 1971, s. 186-188; M. Knapová, Jména a kalendář,
tamtéž, s. 138- 145;V.Smilauer, O našich kalendářích, tamtéž, s. 260-264;
M. Salajka. Liturgický rok církve, in: Církev a čas, Praha, s. d.; týž, Kalendář,
osobníjména a křesťanskésvátky, Praha 1994; M. Dragoun. Neznámé člán
L, *" ' * , ' ' ' "' ' in“Facta probant homines. Sbor
ník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové. Kvydáni při
pravili I. Hlaváček a Jan Hrdina za spolupráce J. Kahudy a E. Doležalově,
Praha 1998, s. 149-164; V. Rameš. Po kom se jmenujeme? Encyklopedie
křestníchjmen, Praha 2000; apod.
s. Macháček " " r , ., * ' ,' Starého Města r. 1410, Zprávy
Komise pro dějiny přírodních. lékařských a technických věd ČSAV 10. 1962,
s. 21-26; 2. Horský,E. Procházka, Pražský orloj. Acta rerum natutalium nec
non technicarum. Praha 1964, 5. 83—146;Z. Horský, Pražský orloj, Praha
1983; J. benfeld, Sluneční hodiny ze sbírek UPM v Praze, Acta UPM XVl, řa
da D',4 Supplementa. Praha 1984; 5. Michal, Hodiny. Od gnómonu k ato
movym hodinám. Praha 1987; týž, Vývojhodinářství v českých zemích, Pra
ha 1976; B. Polák, Přenosné sluneční hodiny, Praha 1990.
Predevsim.Hlaváček, Chronologie, týž, Josef Emler, týž, Současný stav
a perspektivy pomocných věd historických, in: 200 let pomocných věd his
tonckych na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1988,
5. 13-134. Kvyvoji chronologie ve středověku srv. rovněž V. Herold, Z. Hor
sky. M. Mráz, Filozofie a přírodní vědy v době 19. století, Praha 1961, apod.

Zejménaje nutno jmenovat práci J. Kollmánna. Zavedení. v níž autor pojed
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3.1 Uspořádání času
; Pojetíčasu vždy úzce souviselo s chápáním světa, sjednáním lidí, sje

jich myšlením, životním rytmem a vztahem klvěcem, predevštm však
sjejich způsobem obživy." Pravěký lovec, rybař, zvlaště však pastevec
a rolník, se neobešli bez měření času, které odráželo roční období
a určovalo dobu zemědělských prací. Čas agrární společnosti byl vy
mezován především přírodními rytmy, nebot' zemědělství i chov do
bytka byly těsně svázány se sezonnímijevy v přírodě. Proto také ozna
čení chronologických jednotek často souvisela se zemědělskými
pracemi. které byly vykonávány v příslušném období.“ Uspořádání
času bylo v nejstarších dobách závislé rovněž na přírodních a klima
tických podmínkách jednotlivých oblastí, ale také na úrovni astrono
mických znalostí společenství, přesněji tvůrců jejich kalendářů. Jinak
se vyvíjelov Egyptě, kde byl cyklus zemědělských prací závislý na kaž
doročních nilských záplavách. Jinak v Mezopotámii s nevyzpytatelné
proměnlivým podnebím s vysoušejícími větry, prudkými dešti 3 pus
tošívými záplavami, ničivými živly, které rozhodně neposkytovaly zá
klad pro víru, že by toto jejich působení mohlo být překonáno rituál
ním kultem, jakým byl třeba Osidin kult v Egyptě. Jinak se vyvíjelo
v extrémních klimatických podmínkách íránské planiny.“ Pevný řád
daly počítání času vedle ryze praktických potřeb také potřeby politic
ke'a kultovní. Ty byly zpravidla rovněž úzce spojeny s přírodními cyk
ly.“ Obdobné formy hospodářského života a shodná východiska mě
ření času vedly v zásadě k vytvoření obdobných chronologických
systémů.

Potřeba vytvořit chronologické systémy, které by odrážely perio
dičnost přírodních jevů a náboženské představy, nastala nejpozději
v raném neolitu, kdy se začalo rozvíjet zemědělství, a vedla ke vzniku
nejstarších kalendářů. Nutnost uspořádat činnost společnosti podle
kalendařespocitilí pravděpodobně nejdříve starověcí Egypťané a Babyloňané.



3.1. 1 Kalendář
Termín kalendář. latinsky calendaríum je odvozen od latinského slo
va calcndac což byl název prvního dne v měsíci. Původní význam slo
va calendarium je dlužní kniha“, přesněji kniha pohledávek“ řím
ských bankéřů. Do ní byla zapisována jména dlužníků a výše částky
vypůjčených peněz. Úroky z dluhů se ve starém Římě platily právě
prvního dne v měsíci, o kalendách.“)Kalendářpak je ucelená sousta
va dělení času do úseků (dnů, měsíců a roků) na základě pravidel
nosti a periodictyp řírodníchjevů na Zemi! v kosmu (rotace Země
oběh Země kolem Slunce oběh Měsíce kolem Země). Zámveň'je to
systém pravidel, pomodnichž lze uvést do souladu občanskýrok s as
tronomickými jedno tkamj času.7)- Přeneseně'je označení kalendář
používáno také pro pomůcky znázorňující uspořádání příslušné sou
stavy dělenl času a sloužící k orientad v ní. S mírnou nadsázkou lze
konstatovat, že kalendář v tomto smyslu je zviditelněním pojmu
„čas“. Takovýto kalendář má v současné době zpravidla podobu ta
bulky nebo knížky, existovaly však ijiné jeho formy. Bývajív něm za
znamenávány svátky a památné dny, někdy také astronomická pozo
rování a údaje, které s nimi souvisejí, ale také hospodářské právní
a politické skutečnosti- Kalendářejako soustavy dělení času se vy
tvářely velmi záhy, často nezávisle na sobě. v různých kulturách a spo
lečenstvích.

TVůrcikalendářů se vždy střetávali s problémy, které vyplývají z po
vahy objektivních jednotek sloužících za základ měření času. Uspořá
dání kalendáře a jeho přizpůsobení astronomickým poměrům bylo
podmíněno astronomickými znalostmi příslušných oblastí. Během
staletí se také úroveň kalendářů zdokonalovala tak, jak se zdokonalo
valo poznání objektivních astronomickýchjevů. Uspořádáníkalendá

řů všech kulturních společenství od nejstarších civilizacíbgylo založena na vzájemném vztahu společenskýcha přírodníchjevů. odráželo
vždy kulturní úroveň společenství, které kalendář vytvořiloa užívalo.

3.2 Základní předpoklady měření času
a sestavení kalendáře

Základní jednotky měření času byly ve všech historicky známých spo
lečenstvích odvozeny od pohybů astronomických těles.*“Ty se člově
kujEVl'jako periodické opakování přírodníchjevů.

na0—1.
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3.2.1 Den
Prvotní jednotkou času u všech národů a společenství byl den. Je to,
doba, za kterou se Zemějedenkrát otočí okolo své osy. Země Selolačl
od západu k východu. Pozorovateli na Zemi se tento pohyb jeví jako
pohyb Slunce a hvězd po obloze okolo Země od vychodu k zapadu:
Zdánlivá dráha, kterou Slunce takto po obloze vykonava, se nazyva
ekliptika. Otáčivý pohyb Země okolo své osy se na Zen1iprojevuje pra
videlným střídáním světla a tmy. Z tohoto hlediska muže den zname-'
nat jednak dobu mezi východem a západem Slunce, tedy přirozený
nebo světlý den, jednak časový úsek mezi dvěma pruchody Slunce
týmž poledníkem. Toje občanský nebo kalendáh'u' den, astronomove
ho nazývají sluneční den - dies solaris. (Rímané mu říkali dies natu
ralis nebo dies civí/is.) Pro astronomy je výhodnější počítat s tzv.
hvězdným dnem, který definují jako časový interval mezi dvěma po
sobě následujícími kulminacemi jarního bodu, tj. mezi dvěma svrch
ními průchody pravého (skutečného) jarního bodu poledníkem.
Hvězdný den je o necelé čtyři minuty kratší než den sluneční. ivot
v příroděse však neřídí pohybem hvězd, ale střídáním denního a noč
ního cyklu. Proto je hvězdný den, ačkoli je oproti dni slunečnímu
v podstatě stálý, pro občanský život nevhodný a kalendáře s ním ne
počítají.

Sklon zemské osy, to znamená osy, okolo níž se Země otáčí, působí,
že rovina ekliptiky svítá s rovinou nebeského rovníku úhel 23“26'.
Tento úhel spolu s eliptickou dráhou Země kolem Slunce, po níž se na
víc Země pohybuje nerovnoměrně, způsobuje, že Země neobíhá oko
lo Slunce stejně rychle. V blízkosti Slunce se Země pohybuje po své
dráze rychleji, než kd je od Slunce vzdálena. Proto nejsou sluneční
dny na rozdíl od dnu hvězdných ve všech ročních obdobích stejně
dlouhé. Nejdelším je 23. prosinec (asi 24h Omin 305), nejkratším
16. září (23h S9min 39s); rozdíl činí asi 51 sekundu. Tato skutečnost
byla ovšem zjištěna až s rozvojem astronomie. V moderní době se te
dy_čas počítá podle tak zvaných středních slunečních dnů, které jsou
aritmetickým průměrem skutečných slunečních dnů během roku““
Strednt sluneční dny jsou tedy nejjednodušší jednotkou měření času.

3.2.2 Měsíc

Delší časovou jednotkou, která byla používána ve všech starověkých
kalendanch, byl měsíc. Jeho délka byla odvozena od pohybu Měsíce
okolo Země.ll Nlěsrcse pohybuje okolo Země po mírně výstředné
draze. Tento system těles je osvětlován Sluncem, přičemž Slunce mů



že osvětlit Měsícvždyjen na te'straně, která je k němu obrácena. Dru
há zůstává temná. Pohyb Měsíce okolo Země působí, že ze Zeměje vi
dět pouze větší nebo menší část osvětlené strany Měsíce, případně ne
ní vidět vůbec. Během každého oběhu Měsíceokolo Země může proto
pozorovatel sledovat určité světelné útvary, měsičnífríze. Když Měsíc
stojí ve směru Slunce, to znamená, když je se Sluncem v konjunkci, _
obrací k Zemi svou neosvětlenou polovinu, a není proto ze Země vidi
telný. Vychází ráno a zapadá večer. Toto postavení Měsíce se nazývá
nový měsíc neboli nov, novo/uni (O). Měsíc se potom pohybuje po
obloze od západu k východu, mění své postavení ke Slunci a asi po
jednom a půl dni se za soumraku na západní straně objeví sotva vidi
telný nepatrný srpek jeho osvětlené poloviny (accensio lunae). - Toto
postavení Měsíceje velmi důležité pro národy, které počítají roky pod
le let měsíčních (srv. níže), neboť tento okamžik ovažují za začátek
nového měsíce.- Srpek v následujících dnech narustá, takže asi po se
dmi dnech od novu je osvětlena západní polovina viditelné strany Mě
síce. která vypadá jako poloviční kotouč. Toje prvničrvrt Měsíce (B).
V tu dobu Měsíc vychází okolo poledne a zapadá kolem půlnoci. Mě
síc oproti novu, kdy zapadal současně se Sluncem, ustupuje proti
Slunci aje lépe viditelný. Osvětlená část stále narůstá. až se po dalších
asi sedmi dnech Měsíc dostane do největší úhlové vzdálenosti od
Slunce, do opozice se Sluncem, a je vidět celý kotouč. Měsícv této do
bě vychází přizápadu Slunce,je viditelný celou noc a zapadá ráno při
východu Slunce. Tato fáze se nazývá úplněk (©). Vedruhé polovině
své dráhy Měsíc postupuje opět ke Slunci, jeho osvětlená část leží ny
ní na východní straně a dennějí ubývá, až asi po sedmi dnech dosáh
ne posledm'črvm' (€), kdyje osvětlená pouze východní polovina ko
touče. Tehdy Měsíc vychází okolo půlnoci a zapadá okolo poledne.
Osvětlená část se dále zmenšuje, až zmizí i úzký srpek Měsíce pozo
rovatelný za ranního svítání, a Měsícse znovu dostává do fáze novu.

Za jistých podmínek se však může stát, že se Slunce, Měsíc a Země
dostanou zhruba do jedné přímky.Pokud se Měsícpostaví před Slun
ce. nastane zatměm'Slunce, protože je Slunce pro pozorovatele na Ze
mi buď zčásti, nebo zcela zakryto Měsícem. Je-Ii Země mezi Sluncem
a Měsícem, dostane se Měsícdo jejího stínu a nastane zatměm'Měsí
ce.

Doba mezi dvěma po sobě následujícími konjunkcemi Měsíce se
Sluncem, tedy mezi dvěma novoluními, za níž proběhnou všechny mě
síční fáze, se nazývá synodícký měsíc. Tato doba představuje
29d 12h 44min a 2,985 středního slunečního času.") 2 tohoto časové
ho úseku také vycházeli tvůrci většiny kalendářů při stanovení delky
měsíce. Od tohoto údaje se liší doba úplného oběhu Měsíce,to je doba,
za kterou se Měsícna své dráze po obloze dostane opět do blízkosti te
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že hvězdy, tak zvaný siderický měsíc. Jeden úplný oběh Měsíce trvá
27d 7h 43min a 11.45. Siderický měsíc byl pro kalendar využíván
v menší míře. Maloasijske' ani evropské kalendaře 5 mm nepočítaly.

3.2.3 Rok
Nejdelší časovou jednotkou, s níž počítají kalendáře. je rok._Neolitic
kému zemědělci se rok jevil jako střídání ročních dob s odlišnym'ty
pem počasí a s odlišným charakterem přírody. Tyto změny zavísejt na
oběhu Země okolo Slunce.

Dráha Země okolo Slunce má tvar elipsy. Slunce je vjednom z oh
nisek této elipsy. Proto se vzdálenost Země od Slunce během roku mě
ní. Přibližně3. července prochází Země nejvzdálenějším bodem od
Slunce (152 000 000 km), zvaným afélíum (odsluní), 2. nebo 3. led
na nejbližším bodem (147 000 000 km), zvaným perihélíum (příslu
ní). V té části oběžné dráhy. která je Slunci blíže, se Země pohybuje
rychleji, v části vzdálenější se pohybuje pomaleji. Rozdil vzdálenosti
Země od Slunce během roku, 5 000 000 km, což představuje asi 3,3
procenta střední vzdálenosti Země od Slunce, by sám o sobě nevyvo
lal příliš výrazné změny. Spolu s ním však působí sklon zemskě osy
k ekliptice, tedy k rovině. ve které obíhá Země okolo Slunce. Uhel,
který svírá zemská osa s ekliptikou, je 660 34'. Ten má vliv na osvětle
ní a zahřívání zemského povrchu a mění výšku Slunce nad obzorem.
Nad severní polokouli je Slunce nejvýše okolo 21. června, nejníže oko
lo 21. prosince. Tato změna působí změnu de'lky světlého dne (v Pra
ze trvá nejdelší světlýden 16hodin 22 minuty, nejkratší 8 hodin 4 mí
nuty). VýškaSlunce a délka dne ovlivňují množství slunečního záření,
které dopadá na jednotlivé části Země, a tudíž i počasi jednotlivých
ročních období.

Člověk však sleduje oběh Země okolo Slunce ze Země. Pozorovate
li na Zemi se tento pohyb jeví jako oběh Slunce po ekliptice okolo Ze
mě..Slunce na své zdánlivé dráze přechází pravidelně ze severní svě
tove polokoule do jižní a zpět. Při tomto pohybu protíná ekliptika
nebeskýrovníkve dvou protilehlých bodech, v bodu jamía podzimní
rovnodennosti, vjarním a podzimním bodu. (Bodem jarní rovnoden
nosti prochazi Slunce připřechodu z jižní světové polokoule na sever
ní, bodem podzimní rovnodennosti při přechodu ze severní na jižní
polokouli.) Tehdy, na počátku jara a na počátku podzimu, mají den
a noc stejnou délku. V současné době prochází Slunce jarním bodem
rovnodennosti 20. či 21. března, podzimním bodem rovnodennosti
okolo 23'. Září.Body rovnodennosti však nejsou stálé, ale v důsledku
pozvolneho kuželovitého kroužení zemské osy kolem osy ekliptiky se



pomalu pohybují po ekliptice. Tento pohyb, který zřejmějako první
objevili starověcí Rekové, se nazývá precesea činí 50,2" za rok. Peri
oda tohoto oběhu, tzv. Platónský rok, je necelých 25 800 let. Za tu do
bu se tedy jarní bod vrátí do výchozího místa.

Pohyb Země okolo Slunce způsobuje, že Slunce prochází na své
zdánlivé dráze po ekliptice mezi hvězdami od západu k východu. Sta
rověcí hvězdáři rozdělili ekliptiku na dvanáct stejných části po 300
a souhvězdí, která viděli v jednotlivých částech sluneční dráhy, po
jmenovali většinou podle zvířat.Tato souhvězdí dala jme'na také jed
notlivým částem ekliptiky. Tak vzniklo dvanáct znamení zvěrokruhu
(zviřetnt'ku) neboli zodiaku (název pochází od řeckého slova štočtov
= zvířátko). - Znamení ovšem nesouhlasí zcela se souhvězdími, pro
tože souhvězdí mají na obloze různou rozlohu, zatimco znamení zau
jímají přesně 300 v délce elipsy. —Znamení zvířetmku dostala rovněž
sve' symboly."l Zvířetník je pravděpodobně babylonského původu.
V babylonské chronologii měl také významnou úlohu.

Znamení zvěrokruhu následovala po sobě od jarní rovnodennosti
v následujícím pořadí:

0 - 30“ délky: Y Beran (rovněž Skopec; lat. Aries)
30 -600 délky: tí Býk(Taurus)
60 - 90“ délky: II Blíženci (Gemini)
90 - 120o délky: 6:9 Rak (Cancer)

120 - 150“ délky: Q Lev (Leo)
150 —180o délky: ITPPanna (Virgo)
180 —210o élky: Q Váhy (Libra)
210 - 240o délky: m. Štír (Scorpius)
240 —270“ délky: ,? Střelec (Sagittarius)
270 - 300“ délky: % Kozoroh (Capricomus)
300 - 330o délky: ; Vodnář(Aquarius)
330 - 360“ délky: )( Ryby (Pisces)"')

Starší označení pro Střelce bylo Arcitenens, pro VodnářeAmphora.
Kzapamatování znamení zvěrokruhu sloužilo dvojverší:

Sunr Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.'5)
V každém ze znamení se Slunce zdržuje asi měsíc. Proto již ve sta

rověku dostal každý měsíc příslušný znak zvířetníku. Postavent Slun
ce vzhledem k uvedeným souhvězdím však není konstantnt. Precese
způsobuje, že jednotlivá souhvězdí se proti znamením zvěrokruhu
posunují od západu na východ, takže zhruba za 2000 let se souhvěz
dí posunou o 30'. Byl-litedy ještě okolo počátku našeho letopočtu jar-l
ní bod v souhvězdí Berana, v současné době je v jižní části souhvězdí
Ryb; vjarním bodě však začíná znameni Berana.
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Na své dráze tedy prochází Slunce 20. nebo 2,1.,březnajarním bo
dem,"„jímž začíná znamení Berana. Dále prochazr Slunce znamením
Býka (začátek okolo 21. dubna), Blíženců (začatek 22. května), a tak
to tedy asi po třech měsících dospěje 21. či 22. června k nejsevernější
mu bodu ekliptiky, kde začíná znamení Raka, odkud se sluneční dra
ha vrací zpět k rovníku. Proto se tento bod nazyva obratník Raka.
Vdobě, kdy Slunce prochází obratníkem Raka, je na severní polokou
li den nejdelší, sluneční paprsky dopadají na zemsky povrch nejdéle,
teplota vzduchu stoupá a nastává „astronomicke“ leto. Potom se den
ní oblouk. který opisuje Slunce na obloze, zase zmenšwe, Slunce po
asi třech měsících, kdy projde znameními Lva (začátek 23. července)
a Panny (začátek 23. srpna), dospěje do znamení Váhy'a projde bo
dem podzimní rovnodcnností (22. či 23. září). Jeho draha se potom
sklání pod rovník a po dalších třech měsících, kdy projde znameními
Štíra (začátek 24. října) a Střelce (začátek 23. listopadu), dospěje
23. prosince do znamení Kozoroha, čímž dosáhne sve'ho nejjižnějšího
postavení. Dny na severní polokouli jsou v této době nejkratší a noci
nejdelší, teplota klesá, začíná „astronomická“ zima. Odtud se Slunce
opět vrací na sever zpět k jarnímu bodu. Proto se tento bod nazývá
obratník Kozoroha. Dne 21. ledna dosáhne Slunce znamení Vodnáře,
20. února znamení Ryba 21. března opět znamení Berana a bodu jar
ní rovnodennosti.

Jednotlivá roční období nejsou stejně dlouhá. Jaro trvá 93 dny, lé
to rovněž 93 dny, podzim 91 den, zima 88 dnů. Slunce tedy pobývá
v severní části ekliptiky o šest dnů déle než v části jižní. To je způso
beno nestejnou rychlostí pohybu Země kolem Slunce, tedy elípticitou
dráhy Země.

Většina kalendářů založených na slunečním roce počítá s tak zva
ným slunečním rokem tropickým, zvaným také astronomický rok. 17)
Je to doba, za níž Země dokončí svou cestu okolo Slunce, přesněji tto
ptckýrokje doba, která uběhne mezi dvěma průchody Slunce bodem
] , rovnodennosti. V důsledku změn polohy Slunce reguluje tropic
ky rok rozdělení teploty na povrch Země, atmosférická proudění
a množství srážek, tedy průběh ročních období. Precese však způso
buje, že sluneční roky tropické nemají stálou délku. V současné době
SlOUŽljako zaklad pro výpočet kalendářů délka tropického roku pro
rok 2000, což je 365d Sb 48mm 45,58 (starší příručky počítají s dél
kou troptckeho roku pro rok 1900, což bylo 365d sh 48mín a 46,05,
pnpadně pro rok 1800, kdy délka tropického roku představovala
36%d5h 48min 46,45). Kolísání bodu rovnodennosti bylo jednou
z prtčtn, pročbylo stanovení délky tropického roku ve starších dobách
velice obtížně. Druhým důvodem byla skutečnost, že v primitivních



podmínkách nebylo snadné určit okamžik, kdy střed Slunce prochází
rovníkem, a kdy tedy tropický rok začíná.“l

Doba úplného oběhu Země okolo Slunce vztažená ke hvězdám se
nazývá siderický neboli hvězdn 'rok sluneční. Siderický rok je doba,

za kterou se Slunce přisvém zdářtlivémpohybu mezi hvězdami po obloze vrátí k téže hv zdě. Siderický rok je delší než rok tropický, trvá ,'
365d 6h 9min 34s. Astronomové počitajiještě s dalšími typy roku, ja
ko anomalistickým, drakonickým nebo Besselerovým rokem.'9' Tyto
jednotky však nejsou pro potřeby kalendáře využívány.

3.3 Základní typy kalendářů
Ze srovnání časových jednotek, které měly význam pro sestavení ka
lendářů, tedy slunečního dne, synodického měsíce (29d 12h 44min
2,985) a slunečního roku tropického (v současné době 365d 5h 48min
45,55), je na první pohled zřejmé, že jsou to jednotky vzájemně ne
souměřitelné. Měsíc ani rok nejsou násobky cel nů, rok není ná
sobkem celých měsíců. Občanský kalendář však může počítat pouze
s celými jednotkami. S tímto problémem se museli vyrovnat tvůrci
všech kalendářů. Rešili ho na úrovni astronomických znalostí své do
by a svého kulturního prostředi. Často museli respektovat i další po
žadavky, především kultovní zvyklosti a předpisy. Ačkoli tedy všechny
kalendáře vycházejí ze stejných předpokladů, vznikly tři základní
systémy počítání času a tři základní typy kalendářů s četnými kon
krétními variantami. V podstatě všechny tři systémy nějakým způso
bem zasáhly do vývojeevropského kalendáře.

3.3.1 Lunární kalendář
Zřejmě nejstarším chronologickým systémem je systém lunárním)
Používala ho pravděpodobně pravěká společenství, v nichž ještě ne
bylo rozvinuté zemědělství a chov dobytka, a tak jejich kalendářještě
nemusel být důsledně vázán na roční období, na nichž závisely země
dělské práce. S rozvojem zemědělské produkce lunární kalendáře
ustupovaly kalendářům, které respektovaly střídání ročních dob. Lu
nárním kalendářem asi byl nejstarší kalendář babylonský, možná
i nejstarší kalendář egyptský. Postupně se však v těchto oblastech vy
vinulyjiné, dokonalejší formy kalendářem Lunární systemy však by
vaji používány i v historické době. Ještě ve dvacátém století se lunar
ním kalendářem řídiliněkteří nomádští obyvatelé Arabske pouštěl“
Na lunárním roce je dodnes založen muslimský kalendář, platny, ved
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lejiných kalendářů. v arabských zemích a v Turecku.“) - Předlslam
skě turkofonní národy se však od pozdního starověku vesmes rtdtly
lunisolárními kalendáři?“ „ _ „ ,

Základem měřeníčasu podle lunárního kalendare jelsynodi'cky mě
síc (29d 12h 44min 2,985). Dvanáct synodických měsncu tvori lunar
ni(měsiční) rok. Protože kalendáře nemohou počítat se zlomky _dnu,
je délka měsíců upravena tak, aby zlomek byl za určitou dobu preve
den na celý den. Zpravidla se proto střídají měsrce 029 (mensis ca'vus,
česky duty"nebo nerovný měsíc) a 30 dnech (mensrs plenus, plny ne
bo rovný měsíc), zbytek bývá vyrovnávan vkladnym (prestupnym,
staročeskyhrudným) dnem (dies inlercalarís nebo embohsmahs)._Lu:
nární kalendáře primitivních společenství byly závisle na empiricke
interkalaci (vkládání přestupněho dne), kdy délka měsíců nebyla sta
novena dopředu, ale byla založena na očite'm pozorování Měsíce. Ne
bylo předem známo. zda měsíc bude mít 29 nebo 30 dnů, to záleželo
na tom, kdy skutečně nastalo novoluní. Rok měl dvanáct měsíců,jeho
délka kolísala mezi 354 a 355 dny. Ještě ve 20. století vycházeli oby
vatelé Arabské pouště koncern měsíce při západu Slunce ze stanů,
hleděli na západní oblohu a čekali, zda se objeví srpek Měsíce. Pokud
ano, začal nový měsíc, pokud ne, začal následujícího dne.25l

Rovněž muslimský kalendář zavedený Muhammadem v roce 632
interkalaci zprvu nijak nereguloval. Měsíc začínal vždy v okamžiku,
kdy se na obloze po novoluní objevil první srpek Měsíce, a trval až do
chvíle, kdy se objevil nejbližší další srpek, tedy 29 až 30 dnů. Třicátý
den byl zároveň rezervován pro případ, že by měsíční světlo pro mra
ky nebylo vidět. (Více než třicet dnů měsíc mít nemohl.) Při tomto
způsobu úpravy kalendáře tedy mohly následovat dva měsíce 0 třice
ti dnech bezprostředně po sobě. Arabští astronomové však záhy ka
lendář upravili tak, že se pravidelně střídaly měsíce 0 29 a 30 dnech,
takže jejich průměrná délka byla 29 1/2 dne. Zbývající minuty a se
kundy (44min a asi 3,05) však způsobují, že začátek měsíce se po ně
jaké době nekryje s novoluním, na něž byl v kalendáři kladen. Aby byl

ůento nedostatek odstraněn, byl do kalendáře občas vkládán jedenen.

„Vpraxi jsou známy dva způsoby vkládání přestupného dne. Turec
ky způsob počítá s osmiletým cyklem, během něhož jsou přestupné
dny vkládány ve 2., 5. a 7. roce. Přesnějšíje způsob arabský, který po
čítá 5 třicetiletými cykly a přestupný den je vkládán ve 2., S., 7., 10.,
13., 16., 18., 2.1.,24., 26., 29. roce. Lunární rok má podle tohoto systé
mu 354, popřípadě355 dnů. Je tedy asi o jedenáct dnů kratší než rok
sluneční. ROZdllčiní za 32 sluneční roky téměř celý lunární rok, tak
že za 32 sluneční roky uplynou téměř 33 roky lunární.

Rozdil meznde'lkou lunárního a slunečního roku působí, že lunární



rok nemá pevný začátek, ale každý následující rok začíná ve srovnání
s rokem slunečním ojedenáct dnů dříve. Postupně tak začátek lunár
ního roku (a všechny jeho měsíce) projde všemi ročními obdobími.
Takovýto rok neodpovídal potřebám prvních zemědělců, jejichž čin
nost byla vázána na roční období, ajejichž kalendář s tím musel počí
tat. Nevyhovoval však příliš ani kultovním požadavkům, protože
i tam, kde byly svátky vázány na měsíční fáze, měly zpravidla zároveň
připadat do určité roční doby.

3.3.2 Lunisolární kalendář
Požadavek udržet začátek roku a jednotlivé měsíce v pevném ročním
období, který se objevil v neolitu právě s rozvojem zemědělství, stejně
tak požadavky některých kultů vázaných na měsíční fáze i na roční
období, vedly k vytvoření vázaného roku měsíčního neboli roku luni
solárnr'hořbl Do tohoto roku se promítají jak změny měsíčních fází,
tak roční pohyb Slunce. Základem lunisolámlho roku je také odic
ký měsíc, ale délka roku je u ravena tak, aby jednotlivá ohni ka
lendářního roku nastávala yve stejné roční době. Průměrná délka
Iunisolárního roku tedy přibližně odpovídala délce roku slunečního.
Lunisolární rok je tvořen, podobně jako rok lunární, dvanácti měsíci,
které mají střídavě 29 a 30 dnů, celkem tedy 354 dny, ale vkládáním
přestupného, „vkladného“, třináctého měsíce (mensís embolismalis,
staročeský hrudný měsíc, hruden) je jeho délka přizpůsobena délce
roku slunečního. Systém vkládání přestupných měsíců se u různých
národů lišil. Jako první vytvořililunisolární rok zřejměBabyloňané ve
4. tisíciletí př. n. 1.27)Základem tohoto systému byl synodický měsíc,
který začínal, když se po západu Slunce po novoluní poprvé objevil
srpek Měsíce (proto babylonský den začínal zřejměvečer). Protože se
měsíc musel skládat z celých dnů, střídaly se v praxi měsíce 0 29 a 30
dnech. Dvanáct takovýchto měsíců tvořilo lunární rok, který sestával
ze 354 dnů. K vyrovnání kalendářního roku s rokem slunečním vklá
dali Babyloňané přestupný měsíc zprvu nepravidelně Podle astrono
mické potřeby. když, jak uvádí vjednom ze svých listu Chammurabi
(1792-1750 př. n. l.), „rok má odchylku".m Přestupný měsíc byl za
řazován na návrh babylonských kněží, kteří pozorovali hvězdy a na
základě svých pozorování pravidelně předkládali králi astrologické
informace. Později přijala Babylonie pravidelné cykly, v nichž byly
určité roky přestupné. Tyto cykly se asi časem měnily podle úrovně
astronomických znalostí babylonských kněžím Začátek roku byl
v Babylonii ve 4. století př. n. l. stanoven na první novoluní po jarní
rovnodennosti.30)
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Po dobytí Jeruzaléma babylonským králem,N_e_bukadnezarem II.
(586 př. n. l.) přijali babylonský kalendář take_Z|de. Tí do _te doby
používali primitivního lunárního kalendare zalozeneho na očttem po
zorování Měsíce. _ _ ,

Lunísolární kalendář používali také, alespoň v nabozenskem'afo
liticke'm životě a ve finančních záležitostech, starověcí Rekovešf ) 
Vzemědělství a v mořeplavbě se však řídili raději podle hvězd.“f" Rec
ký rok začínal při prvním novoluni po letním slunovratu, skladal se
z dvanácti lunárnich měsíců, které měly někdy 30 dnů (TI/anťlg.,„rov
ne měsíce"), někdy 29 dnů (kalhot. „nerovné měsíce“). Rovne a ne

rovně měsíce se však nestřídaly vždy Pravidelně, ale byly různě rozlo
ženy v rámci několikaletých cyklů.3 ' Přestupný. třináctý měsíc byl
prý vkládán na základě rozhodnutí vládců jednotlivých měst. Časem
však vznikaly i různé způsoby cyklického vkládání přestupného měsi
ce.35lKalendářejednotlivých městských republik, včetně názvů měsi
cůf'm se v Řecku vzájemně odlišovaly. Nejlépe je znám kalendář at
hénským Kvyrovnání slunečního a měsíčního roku zavedl athénský
vládce Solón v roce 593 př.n. |. osmileté období podle babylonského
vzoru, v němž tři roky měly třináct, ostatní dvanáct měsíců. V roce
432 př. n. l. vytvořil athénský matematik Metón na základě podrob
ných astronomických pozorování dokonalejší devatenáctiletý cyklus,
v němž bylo poměrně přesně vyrovnáno devatenáct tropických let
s 235 synodickými měsíci (nepřesnost činila pouze 2h Smin za 19 let).
Cyklus tvořilodvanáct let obyčejných a sedm let přestupných, celkem
235 měsíců. Tento cyklus zdokonalil roku 330 př. n. l. astronom Kal
'ppos vytvořením sedmdesárišestiletého cyklu (čtyř devatenáctile

tých cyklů). Hipparchos z Nikaie (190-125 př. n. l.) v roce 145 př. n. |.
vyšel z šestnáctinásobku devatenáctiletého cyklu (304 roky), čímž
tento cyklus ještě zpřesnil.

Lunísolární kalendář používali také Keltové,"l rovněž Římané, od
nichž ho převzali například Sasové na Britských ostrovech.

3.3.3 Sluneční kalendář
Třetím typem kalendáře, používaným take' 'iž ve starověku, je kalen
dar' solární (sluneční)."l U slunečních endářů jsou uvedeny do
souladu pouze dny s tropickým slunečním rokem, na oběh Měsíce
okolo Země není bran ohled. Vznik slunečního kalendáře pravděpo
dobně souvrsrs pozorováním Slunce v oblastech, kde byl ve starověku
pěstovan kult $lunce. Nejznámějším starověkým slunečním kalendá
remje kalendář staroegyptský" ) Doba jeho vzniku není známa. Ně
kten badatele se domnívají, že existoval již v 5. tisíciletí př. n. l.,“ ji



ní kladou jeho vznik do 4. tisíciletí př. n. l.,“Z)další uvažují o roku
2773 př. n. I.“) Staroegyptský kalendář se vyvinul ze sezonního ka
lendáře, jehož původ souvisel s přírodními a hospodářskými podmin
kami v Egyptě, kde nejdůležitějším činitelem v celoročním zeměděl
ském cyklu byly pravidelné záplavy Nilu. S nimi byl v Egyptě spojen
začátek hospodářského roku. Egypťané záhy zjistili, že záplavy začí- _
nají v době, kdy se na obloze objeví hvězda Sírius, egyptsky Sopdet,
řecky Sóthis (pod tímto jménem byl Sirius považován za „bohyni při
nášející Nil"), latinsky Canicula, „Psí hvězda“. Tato nejjasnější hvězda
severní oblohy kulminovala asi v polovině prosince okolo půlnocí, kdy
byla vidět po celou noc. Potom se její východ posouval do stále čas
nějších hodin, takže okolo jarní rovnodennosti vycházela v poledne
a zapadala v prvních večerních hodinách, v květnu ji bylo možno za
hlédnout okolo západu Slunce (heliakický západ). Včervnu z oblohy
zcela zmizela, protože vycházela í zapadala ve dne. Okolo letního slu
novratu (podle našeho počítání 21.-22. června) se však objevila na
ranní obloze a bylo možno ji na několik minut spatřit na východním
obzoru před východem Slunce (tak zvaný heliakický východ). Tehdy
zapadala odpoledne. Vzářívycházela okolo půlnoci a zapadala okolo
poledne, v listopadu, v době setby, bylo možno spatřitjejí západ v ran
ních červáncích.

Pro obyvatele Egypta byl důležitý heliakický východ Siria, protože
právě ten ohlašoval záplavy. Netrpělive'očekáváni záplav, na nichž zá
visela celoroční úroda, přivedlo obyvatele Egypta k tomu, že počítali
dny od jednoho heliakického východu Siria k dalšímu - a současně od
jednoho letního slunovratu k následujícímu, tedy délku tropického
roku. - V době vzniku staroegyptského kalendáře všechny třijevy, vý
chod Siria, letní slunovrat a počátek záplav Nilu, nastávaly současně;
později se Sirius začal objevovat na obloze až po slunovratu.“l

Egyptští kněží, v jejichž pravomoci byla úprava kalendáře, zavedli
sluneční kalendář, jehož základní jednotkou byl rok 0 365 dnech. Ne
celou čtvrtinu dne, o niž je tropický rok delší než 365 dnů, nebrali
v úvahu. Rok se dělil na tři roční období, období záplav, setby a skliz
ně, každé o čtyřech měsících. Celkem tedy měl rok dvanáct měsíců.
Každý měsíc měl třicet dnů. Po dvanáctém měsíci následovalo pět
přestupných dnů (Epagomenen), které byly věnovány pamatce ze
snulých a pokání z hříchů. Měsíce se dělily na tři velké týdny 0 deseti
dnech nebo šest malých týdnů o pěti dnech. Protože byl egyptskylrok
téměř o čtvrtinu dne kratší než rok tropický, posouval se začatek
egyptského roku (1. thóvt, původně první východ Siria) každy rok asi
o čtvrtinu dne, každé čtyřiroky 0 celý den, za sto leto 25 dnu od let
ního slunovratu do jara a postupně procházel všemi ročními doba
mi.“5) Proto Egypťané později nazývali svůj kalendářm rok „rokem
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bloudiní'm'x ..t'ágnl'm“.Moderní chronologie nazývá takovýto rok po
hvblivýín rokem slunečním. Začátek pohyblivého roku slunečního se
vrátí k témuž bodu za 1460 tropických let. která odpovídají 146.1po
hyblivému (bloudivému) roku. V Egyptě bylo obdobi _1461bloudtvych
let později nazýváno Velký rok nebo Sóthidlna perioda, protože po
uplynutí této doby se kalendářní roky opět shodovaly/'s lety počítany
mi podle Siria. Po uplynutí 1461 egyptskeho roku prlpadl první den
prvního měsíce egyptského roku (1. thovt) opět na den, kdy poprve
vyšel Sirius před východem Slunce, tedy den letního slunovratu, a na
začátek nilských záplav. V dějinách starověkého Egypta proběhly
pravděpodobně čtyři tyto periody (od 4241 př. n. l.).

Egypťanéčasem poznali nedostatek svého kalendářního roku i je
ho příčiny,a vytvořilivedle něho takéjiný kalendář, který byl vkládá
ním přestupného dne úzce vázán na astronomické jevy, konkrétně na
slunovrat. Bylto tak zvaný Sóthidin kalendář.“ Začátky roků se pod
le obou kalendářů shodovaly po 1460 Sóthidiných letech, respektive
po 1461roce bloudivém. Sóthidin kalendářsice udržoval soulad 5 roč
ními dobami. nebyl však v občanském životě používán, protože egypt
ská náboženská tradice požadovala, aby svátky prošly všemi ročními
dobami. Cyklus o 365 dnech byl v Egyptě posvátný. Egyptští kněží
změny v kalendáři odmítali a faraonové museli přísahat, že nezmění

'délku roku. Přesto se Ptolemaios lll. Euergetes (247—222pr. n. i.) tak
zvaným Kánobským dekretem ze 7. března 238 př. n. l. pokusil zavést
přestupné roky tak, že každý čtvrtý rok měl mít 366 dnu.“7) Tento po
jem byl však starověké egyptské chronologii naprosto cizí. Reforma
kalendáře tehdy neuspěla. Egyptský kalendář s bloudivými roky pla
til do roku 26 př. n. l., kdy byl v Egyptě zaveden kalendář koptský.
Teprve v roce 25 n. l. byla v Alexandrii provedena reforma kalendáře,

3 to (tjak,že jednou za čtyři roky byl ke kalendářnímu roku přidán jeen en.

3.4 Vznik a vývoj současného
evropského kalendáře

Základem kalendáře, který byl od pozdního starověku používán v Ev
ropě a v současné době platí ve velké části světa, byl kalendář, který
v roce 46 pr. n. !. zavedl Gaius lulius Caesar v Římě.



3.4.1 Římský předjuliánský kalendář
Nejstarší římský kalendář užívaný v době počátků Věčného města““
není spolehlivě znám. Původně to byl pravděpodobně kalendář lu—
nární. Podle některých dochovaných informací, se prý římský rok
v nejstarších dobách skládal z deseti měsíců a měl údajně 304 dny.“
Rok začínal, podobně jako ve většině agrárních společenství, v měsí
ci, kdy ožívá příroda a začíná zemědělský rok, což je v jižní Evropě
březen. První měsíc roku Martius (březen) byl pojmenován podle bo
ha války a ochránce zemědělských prací Marta. Následující měsíc se
nazýval Aprilis (duben) od slova aperire, otvírat, protože v tomto mě
síci se otvírají pupeny stromů. Třetí byl Maius (květen), pojmenovaný
podle bohyně krásy Maji, matky boha Merkura. Čtvrtý byl lunius
(červen) pojmenovaný na počest Jupiterovy sestry, bohyně úrody Ju
nony. Následujících šest měsíců bylo označováno pouze řadovými čí
slovkami: Quintilis = pátý měsíc (červenec), Sextilis = šestý (srpen),
September = sedmý (září), October = osmý říjen), November = de
vátý (listopad), December = desátý (prosinec). Martius, Maius, Quin
tilis a October měly po jedenatřiceti, ostatní měsíce po třiceti dnech.
Původ tohoto chronologického útvaru není znám. Není ani jasné, jak
takovýto rok fungoval. Protože začínal na jaře a končil v prosinci, kdy
končily veškeré polní práce i kultovní cyklus, domnívají se někteří his
torikové, že bylo do roku započítána pouze „činné“ období, zatímco
doba od konce prosince do začátku března nebyla pojmenována, ani
počítána“

Takovýto rok nemohl dlouho vyhovovat úrovni římské civilizace
s rozvíjejícím se obchodem, právem i řemeslem. V 7. století př. n. 1.,
podle většiny pramenů za vlády druhého legendárního krále Numy
Pompilia,5') byla prý provedena reforma kalendáře. Rok byl prodlou—
žen o 51 den na 355 dnů. (Rozdíl délky římského lunárního kalendá
řeo jeden den oproti ostatním starověkým kalendářům tohoto typu,
které mají zpravidla 354 dny, což odpovídá dvanácti lunárním měsí
cům, vysvětlovali antičtí autoři pověrčivostí Římanů, kteří považovali
lichá čísla za šťastnější než čísla sudá. Proto prý „upravili“ počet dnů
občanského roku na „št'astnější“ liché číslo. Někteřímoderní badatelé
se však s touto hypotézou neztotožňujíŘD) Protože přidaných dnů by
lo mnoho na to, aby mohly utvořitjeden, a málo na to, aby tvořilydva
nové lunární měsíce, byly měsíce 0 třicetidnech o jeden den zkráceny
a „ušetřených" šest dnů bylo připojeno k přidaným 51. Z takto vznik
lých 57 dnů byly vytvořeny dva nové měsíce, lanuarius (leden). Po
jmenovaný podle boha dvou tváří, zvaného Janus, o 2? dnech a Feb
ruaríus (únor), pojmenovaný podle boha podzemní říše Februa,
o 28 dnech. (Latinské slovo Februaríus znamená také „očista“,což byl
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obřad, který se pořádal každoročně 15. února.) Oba měsíce byly_za
řazeny na konec roku. Od té doby měl římský rok 12 měsrcu, ZUI'IIChŽ'
čtyřimělv 31 den,jeden 28. ostatni 29 dnu. Celkem tedy měl nmsky
rok královské doby 355 dnů. což v podstatě odpovrdalo delce lunar
ního roku. Byl tedy asi o deset dnů kratší než sluneční rok tropický.
Prvním měsícem roku zůstal březen.“ _ . ,

Abyse začátek roku a jednotlivé svátky udržely ve stejne ročnído
bě. začali Římané, kteří se příliš nevěnovali astronomickým studiím,
pravděpodobně vyrovnávat rozdil mezi svým občanským, rokem a ro
kem slunečním občasným vkládáním přestupne'ho měsnce —mensrs
intercalaris nebo intercalariusř“ nejspíše podle aktuální potřeby.Tak
byl římskýkalendářní rok v podstatě uveden do souladu s rokem slu
nečním, čímž byl také završen vývoj od římského lunárního kalendá
řeke kalendáři lunisola'rnimu. Přestupný měsíc asi neměl oficiální ná
zev. Většinou je uváděn pouze jako mensis intercalaris. přestupný
měsíc. V pramenech je ojediněle zachyceno označeni Mercedonius.
„platební měsíc“ (údajně se v tomto měsíci odváděly platy), což však
bylo nejspíše pouze lidové pojmenování.“l Přestupný měsíc byl asi
zpočátku vkládán libovolně. v podstatě tehdy, když se na základě as
tronomické situace jevila potřeba upravit vztah kalendářního roku
k roku slunečnímu. Až za vlády decemvirů v polovině 5. století prý
měl římskýkalendář dostat jistý řád zavedením pevného pravidla pro
vkládání přestupného měsíce. Byl vytvořen pevnější systém, v němž
měl být přestupn ' měsíc vkládán jednou za dva roky a měl mít střída
vě 23 a 22 dny.56 Tak vzniklo čtyřleté období, v němž první a třetí rok
měl 355 dnů. druhý 378 (355 + 23), čtvrtý 377 (355 + 22) dnů.“
Celý cyklus měl 1465 dnů. Průměrná délka kalendářního roku byla
1465 : 4 = 366,25 dnů, což je 366d 6h. Kalendářní rok byl tedy o ví
ce než celý den delší než sluneční rok tropický. Přestupný měsíc byl
vkládán obdobně jako v mnoha jiných starověkých chronologických
systémech na konec roku, ale tak. aby nenarušil důležité svátky. Pře
stupný den římskéhokalendáře byl proto vkládán do posledního mě
srce, února. mezi staré svátky Terminálií (slavnost konaná na počest
boha mezi a hranic Termina) 23. února a Regifugia (24.-28. února),
jehož poslední den měl být vzpomínkou na vyhnání Tarquiniovců.
Unor měl potom pouze 23 dny. Zbývajících pět dnů bylo připojeno
k přestupnemu měsíci, takže ten měl 28 a 27 dnů. Nesrovnalost mezi
kalendařním rokem a přírodou byla čas od času odstraňována zkra
covaním nebo prodlužováním přestupného měsíce.“l

Po vydání 4ciliova zákona (Lex Acilía) v roce 191 př. n. 1.59)přestal
platit jakkaIícyklus, který by upravoval systém obyčejných a pře
stupnych let._Upravaroku závisela na rozhodnutí pontifiků. řípadně
senatu. Pontrfikové zacházeli s rokem zcela libovolně. Přizpusobovali



ho různým pověrám, eventuálně zneužívali své moci a svévolně ho
prodlužovali, nebo zase zkracovali, údajně proto, aby svým přátelům
ve veřejnych uřadech, nebo jiným úředníkům za úplatek, prodloužili
funkčníobdobí, nebo je naopak svým nepřátelům zkrátili. Navícváz- Bi
la i komunikace, takže se lidé ani nemuseli včas dozvědět, kdy byl za- m„:
řazen přestupný měsíc. V kalendáři tak nastával zmatek, svátky ani 5 %
zemědělské práce nepřipadaly na roční dobu, do níž by měly připad- D =
noutf'ol ř„Ě

Lex Acilia z roku 191 př. n. l. nejspíše také změnila začátek římské- ; >
ho úředního (konzulského) roku, tedy dne, kdy nastupovali do úřadu =<
římští konzulové, a přeložila ho z března na leden. Prvním úředním 3
rokem, který začínal ]. lednem, byl rok 190 př. n. ]. Protože podle to- _;
hoto roku byly datovány úřední písemnosti, a navíc byl občanský rok >
v téže době v podstatě ponechán libovůli pontifiků, získával úřední (";
rok se začátkem ]. ledna stále větší význam v počítání času a zatlačo
val občanský rok počítaný od 1. března.“

3.4.2 Juliánský kalendář
Zásadní reformu římského kalendáře, která zamezila libovůli pontifi
ků v úpravě římského roku, provedl Gaius lulius Caesar ediktem, vy
daným po návratu z afrického tažení v roce třetího Caesarova konzu
látu, což byl rok 46 př.n. I.“) Caesar jako ponrifex maximus (nejvyšší
kněz), jímž zároveň byl, byl oprávněn zasahovat též do římského ka—
lendáře. Reformou sledoval zjevně návrat ke starému uspořádání
VZtahukalendáře a ročních dob a návrat římskýchsvátků na jejich po
kud možno původní místo v kalendáři. Uspořádání kalendáře ovšem
svěřilodborníkům. V této souvislosti bývá antickými prameny jmeno
ván především matematik Sosigenes a písař M. Flavius. Není však vy
loučeno, že na reformě spolupracovali i další učenci. Nový římskýka
lendář byl založen na slunečním roce. Rok měl mít 365 dnů, každé
čtyři roky měl být vkládán jeden přestupný den. Tak vznikl čtyřletý
cyklus o 1461 dnu. Průměrná délka roku tedy byla 365 1/4 dne. An
tičtí autoři v této souvislosti tvrdí, že Caesar poznal tento cyklus
v Egyptě. Tato domněnka není vyloučena, i když není ani bezpečně
potvrzena.“n V Egyptě byla poměrně přesněznáma délka slunečního
roku, o čemž svědčí například zmíněný Ptolemaiův pokus o reformu
egyptkého kalendáře známý z Kánobskěhodekretu. Egyptští astrono
move'mohli Caesara za jeho pobytu v Egyptě o svých výpočtech infor
movat. Délku slunečního roku však s poměrně značnou přesností zna
li i řečtí astronomové. Roku 380 př. n. l. se Eudoxos z Knidu (asi
400—347 př. n. I.) při návštěvě Egypta dozvěděl, že rok je ve skuteč
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nosti dlouhý okolo 365 1/4 dne, o dvě století později spočítal Hippar
chos z Nikaie na základě svých pozorování v letech 146-126 delku
slunečního roku na 365d 5h 55min 125.6“ Caesarův rok se tedy blížil
slunečnímu roku tropickému. jeho délka však nebyla Stanovena zcela
přesně. RokyCaesarova kalendáře byly asi o 11mm delši nez tropicky
rok. Rozdil naroste na celý den přibližně za 130 let. , ,

Caesar rozdělil rok na dvanáct měsíců. Byly to však uměle utvary,
které s dobou oběhu Měsíceokolo Země nesouvisely.“') Přidaných de
set dnů rozdělil mezi sedm měsíců (k měsícům lanuarius, Sextilis
a December přidal po dvou dnech, k měsícům Aprilis, luníus, Sep
tember a November pojednom dni), takže lanuarius měl 31 den, Feb
ruarius 28 dní, Martius 31, Aprilis 30. Maius 31, lunius 30, Quintilis
31. Sextilis 31, September 30. October 31, November 30 a December
31 den. Přidané dny byly s výjimkou dubna zařazeny mezi poslední
dva dny v měsíci tak. aby se dny pridie Kalendas, tedy poslední dny
jednotlivých měsíců. neměnily: Vložené dny měly tedy v lednu, srpnu
a v prosinci označení ante diem IVa ante diem Ill následujících ka
lend (tedy 29. a 30. den nových měsíců), v červnu, září a listopadu
a. d. III následujících kalend (29. den měsíce). V dubnu byl přidaný
den vložen jako a. d. VlKal. Mai, to znamená mezi 25. a 26. den pů
vodního měsíce, aby nebyl posunut svátek Floralií (28. dubna 
1.května).“

Přestupnýden (dies intercalaris)“l byl vkládán do měsíce února
(Februarius) po svátku Terminálií, na místo, kam se v římském luni
solárním kalendáři vkládal přestupný měsíc, tedy po dni a. C!.V" Kal.
Martias (23. únor). Aby se nemuselo měnit označení dnů následují
cích po přestupném dni, označil Caesar přestupný den jako a. d. bis
sextum Kal. Martias (..podruhe' šestý den před březnovými kalenda
mi“). Z pramenů však jednoznačně nevyplývá, zda označeni „bis sex
tum" měl den bezprostředně následující po Termináliích, 24. únor
podle našeho počítání, nebo až další den. 25. únor, tedy zda byl dříve
den a. d. VlKal. nebo a. d. bis Vl Kalendas Martias. V pramenech lze
postihnout obě možnosti. Protože Římané počítali dny od kalend
zpětně, je pravděpodobné, že a. d. bis VIKal. Martii stál před a. d. Vl
Kal.Martii, a náleží tedy 24. únoru, kam ho také později jednoznač
ně kladla západní křesťanskácírkev.“ Podle označení přestupného
dne _bývalve středověku také celý přestu ný rok nazýván annus bis

sexgtíis,event. bissextusÍo) V antickém ímě toto označení užívánone y 0.
Začátek občanského roku sjednotil Caesar se začátkem roku kon

zulského, který od roku 190 př. n. l. měl začínat 1. ledna.7" Na uspo
radam měsícůoaoznačování dnů v měsíci Caesar nic neměnili“ Při
stanoveni bodu. které vymezují roční doby (body, v nichž Slunce na



své dráze překračuje rovník nebo se od něho nejvíce vzdaluje),73) se
Caesar snažil respektovat staré římské tradice a navázat na italský ze
mědělský rok. Začátek jara položil na 25. březen (VIIIKal. April.), za
čátek léta na 24. červen (VIIIKal. Quinn), začátek podzimu na 24. zá
ří (VIII Kal. Oct.), začátek zimy na 25. prosinec (VIII Kal. lan.). 
Astronomický připadaly na 23. březen, 25. červen, 25. září a 23. pro
mne.

Přechod od starého kalendáře na nový nebyl jednoduchou záleži
tostí.74)Vediktu,jímž byl nový kalendář zaveden, určil Caesar za rok,
kdy měla být provedena oprava, rok Caesare Ill M. Aemilio Lepido
Cos., což byl rok 708 od založení Rima podle Varonovy éry,75) tedy
rok 46 př. n. |. Tento rok byl antickými autory označen za annus con
fusionis ulrimus, poslední rok zmatků. Na jeho konci mělo být dosa
ženo souladu mezi občanským a astronomickým kalendářem. V tom
to roce se data římského občanského kalendáře předcházela oproti
astronomickým datům o 90 dnů. Tato antecesse (stav, kdy se občan
ský kalendář předchází oproti astronomickému, tedy oproti ročním
dobám) byla odstraněna tak, že k opravnému roku byl vložen v měsí
ci Februariu normální přestupný měsíc 0 23 dnech a mezi měsíce No
vember a December byly přidány dva přestupné měsíce celkem o 67
dnech. Tak se opravný rok prodloužil na 445 dnů v patnácti měsících.
Podle našeho způsobu počítáni trval od 13. října 47 př.n. l. do 31. pro
since 46 př. n. I. Teprve následující rok, 45 př. n. l., byl prvním „nor
málním" rokem juliánského kalendáře.

Nedlouho po zavedení kalendáře, roku 710 od založení Říma (44
př.n. l.), došlo ještě k jedné změně. Tehdy byl na návrh Marka Anto
nia vydán zákon, Lex Antonia, aby byl měsíc Quintilis, v němž se na
rodil Gaius lulius Caesar, k Caesarově poctě přejmenován na Iulius.

Dne 15. března 44 př. n. I. byl Gaius lulius Caesar zavražděn a záhy
pojeho smrti bylo porušeno i nařízení ediktu, jímž byl upraven ka
lendář, o vkládání přestupného dne. Podle Caesarova záměru měl
zřejměbýt přestupný den vkládán v prvním roce každého čtyřletého
cyklu, tedy jedenkrát za čtyři roky. Znění ediktu však pravděpodobně
nebylo zcela jednoznačné,%) a je také možné, že pontifikové, kteří
měli pečovat o kalendář, Caesarovu reformu správně nepochopili.
Nelze vyloučit ani úmyslné porušení ediktu, i když důvod k němu ne:
ni zřejmý. V každém případě vložili pontifikové nejbližší přestupny
den po Caesarově smrti nikoliv pátém (to znamená v prvním roce no
vé čtyřleté periodym), ale již ve čtvrtém juliánském roce, a nadale
vkládali, i přes asi ne právě obratné námitky Sosigenovyi“ přestup
ný den nikoli každý čtvrtý, ale již každý třetí rok. 9)Tak bylo během
36 let vloženo místo devíti dvanáct přestupných dnů. Tento omyl od
stranil až Augustus v roce 746 od založení Říma (8 př.n. I.), když na
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- řídil, aby příštím přestupným rokem byl až rok 761_od založení Říma
% (8 n. l.) a nadále každý čtvrtý rok. Tak byly tř.!navrc_vloženeprestup

ne'dny zase vypuštěny. Zároveň byl přestupny rok prelozen z prvmho
roku čtyřletého cyklu na poslední rok. Toto ustanovení již bylo dodr
žováno. Od roku 8 n. l. byl pravidelně každý čtvrty rok jultanskeho ka
lendáře řestu n '. '

Po vylltalášenrtoyhotonového uspořádání juliánského roku byl vyno
sem senátu a následujícím plebiscitem měsíc Sextilis, v němžlAugus'
tus nastoupil svůj první konzulát a dobyl svého největšího vrtězstvr,
přejmenován na Augustus. , ..

PoAugustověúpravějuliánský kalendařjtž nezaznamenakpodstat
nější změny. Pokusy některých císařů o přejmenovant měsncu po vzo
ru Caesara nebo Augusta neměly trvalou platnost.
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3.4.3 Přeměnajuliánského kalendáře
v křesťanskýjuliánský kalendář

Julíánský kalendář včetně dělení roku na měsíce, a také na týdny, kte
ré zdomácněly v Rímě od prvního století před naším letopočtem, pře
vzali i římští křesťané a křesťanská církev vůbec.“ Křesťané ho však

přizpůsobili sxým potřebám. Především některé dny roku označili zadny sváteční“ ) V tom navázali na starší vzory, zvláště na římský ka
lendář s jeho systémem svátků.“J) Křesťanskésvátky měly být zprvu
připomínkou hlavních událostí dějin vykoupení a měly vyzdvihovat
specifika křesťanskévíry. Slavnostní bohoslužby, které se konaly v ne
děli a ve sváteční dny, byly zároveň stabílizujícím prvkem křesťanské
církve.34)

Základ křesťanskéhokalendáře byl položen v pozdní antice. Tehdy
se stala svátkem každá neděle. Ustanovení o neděli jako svátečním
dnu bylo zakotveno již v Novém zákoně, určité náznaky svěcení ne
děle jako svátku se vztahují asi k polovině 2. století. oficiálního vý
znamu jako dne pracovního klidu a svátečního dne však nabyla nedě
le —přesněji „Den Slunce", neboť tehdy nešlo konkrétně o křesťanskou
neděli- ve starověké Římské říšiaž za Konstantina Velikého, jenž ro
ku 321 zakázal konání soudů a provozování řemesel v tento den, ome
zrlvojenská cvičení. a naopak přeložil na neděli trhy. Dovoloval ovšem
nutné polní práce.“)

Postupně křesťané zaváděli další svátky. Ve snaze odstranit vžité
pohanské svátky byly křesťanské svátky nezřídka stanoveny na dny
svatku pohanských, které tak dostaly křesťanskýobsah. Tato skuteč
nost vymka zvláště u svátku Narození Páně (tj. Vánoc). Východní



křesťané ho slavili většinou 6. ledna. Avšak třeba syrští křesťané osla
vovali narození Páně společně se syrským Novým rokem 18. listopa
du. Rímský kněz, později protipapež, Hippolytos (217-235) ho však
ve své křesťanské obci položil na 25. prosinec. Byla to reakce na šířící
se Mithrův kult Slunce ajeho svátek Zrození Neporazitelného Slunce
(Natalis Salis invicn), který zavedl císař Heliogabalus (218—222)
a měl být v celé říši slaven 25. prosince. —Kult Neporazítelného Slun
ce přesto působil i na křesťany.Ještě papež Lev |. (440—461) zatraco
val ve svých kázáních křesťany,kteří šli oVánocích slavit Narození Pá
ně do chrámu sv. Petra, ale když vystoupili po schodech, před
chrámem se otočili a hluboce se uklonili, aby pozdravili vycházející
Slunce.“l —Svátek Narození Páně 25. prosince postupně převzala ce
lá křesťanská církev. Východní křesťané ho přijali asi ve 4. století, po
koncilu nicejském. Záměr zakrýt pohanský svátek křesťanským,když
již nebylo možno pohanské slavnosti odstranit, vedl k tomu, že byl od
6. století slaven jako křesťanskýsvátek také první den římského ob
čanského roku 1. leden, na který připadaly římské Saturnálie. Zprvu
byl v Římě slaven jako oktáv Vánoc nebo jako svátek Narození Panny
Marie, v Galii od roku 567 jako svátek Obřeza'ni Páně. S tímto ozna
čením byl v 9. století převzat římskou liturgii. Svátek Zjevení Páně při
padající na 6. leden, měl zase ve 2. století nahradit východním křes
ťanům pohanský svátek zrození panny Eós, „zbožnělého času“,
slavený tehdy v Egyptě. Podobně byl na den jarní rovnodennosti, po
dle juliánského kalendáře 25. března, položen na konci 7. století svá
tek Zvěstování Panně Marii (byl zaveden papežem Sergiem l. v roce
692), na den letního slunovratu, podle juliánského kalendáře
24. června, byl v 5. století položen svátek Narození Jana Křtitele.“

3.4.3.1 Církevní svátky
Církevní svátky, které jsou předmětem studia heortologie, byly od po
čátku dvojího druhu. Jednak to jsou svátky vztahující se k určitému
pevnému datu, tzv. svátky stálé - festa ímmobilia, jednak svátky po
hyblivé - festa mobilía, připadající na různá data.

3.4.3.1.1 Svátkystálé
připomínaly především narození a některé další události ze života
Kristova, jako Obřezání nebo Zjevení, a osobnost a ulohu'Marie
v křesťanské ideologií (především Početí, Narození, Zvěstování, Očíš
ťování, Nanebevzetí, Obětování, Zasnoubem'). Ke stálým svátkům
patří vůbec všechny svátky světců, za něž byly vedle Marie považova
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ny některé starozákonní osobnosti. apoštolové. křesťanští mučedníci,
panny, vyznavači a andělé. Většina těchto svatku pripominala vy-l
znamné události ze života světců. Často svátky připadaly na vyročni
dny událostí skutečných. Takto byla nejčastěji slavena skutečnalčt fik
tivní výročívětšinou mučednické smrti- obitus, někdy narozeni —na
tivitas; Diesnatalis genuinus, Nativitas secundum carnem. - :Jakona
tivitas nebo dies natalis však bývá často označen i umrt_nt den ve
smyslu „zrození“ k blahoslavenému životu, tedy „narozenin pro_ne
be“.jindy den. kdyjáhen, kněz či biskup přijalsvěcení. nebo kdyjep
tiška oblékla řeholní šat."' - U svatých biskupů býva svatkem vzpo;
menuto jejich biskupského svěcení - ordinatio. Mohly to být take
výročnídny pohřbu - depositio, přenesení tělesných pozůstatku na jl
ne' místo —translatio, nebo vyzdvižení ostatků - elevatio, případně
mohly připomínat ijiné události. Proto bývá v kalendáři i několik růz
ných svátků téhož světce. V kalendářích i v datování jsou tyto svátky
zpravidla uvedeny jako festum, dies nebo missa, česky nejčastěji den,
svátek, slavnost.

3.4.3.1.2 Svátkypohyblivé,
festa mobilia, se vázaly k určitému dni v týdnu, nejčastěji k neděli,
případně též kjiným svátkům, někdy i k dalším okolnostem. Připada
ly proto na různá data. Pohyblivé svátky měly své názvy, kromě toho
bývaly též označovány podle introirů (tj. prvních slov) mešních oficií
připadajících na příslušný svátek.

Stálé i pohyblivé svátky vztahující se k osobnosti Krista a ke křes

t'arllskémumysteriu vykoupení jsou součástí církevního liturgickéhoro u.

3.4.3.1.3 Církevníliturgický roku)
je symbolickým naznačením hlavních událostí ze života a působeníKristova.

Církevní liturgický rok —v církevním prostředí nazývaný pouze „cír
kevní rok“ —začíná první neděli adventní, což je čtvrtá neděle před
Vánocemi. Může být nejdříve 27. listopadu, nejpozději 3. prosince.
Následují další tři adventní neděle (druhá, třetí a čtvrtá). Na 25. pro
snnecpřipadá stálý svátek Narození Páně, Nativitas, Natalis Domini,
Vanoce. Pokud mezi Vánoce a první leden připadne neděle, nazývá se
dom_tnicainfra octavam natalis Domini a má introit Dum medium sí—
lenrium; timto introitem může být označen i 25. prosinec, pokud při
padlana neděli. 1. ledna je opět stálý svátek Obřezání Páně, Circum
crsm Domini. 6. ledna je svátek Tří králů neboli Zjevení Páně.



Epiphania Domini. Připadne-Ii mezi 1. a 6. leden neděle, nazývá se
Dominica infra octavam Circumcísíonis nebo Dominica post novum
annum nebo, v románském prostředí, Dominica post strenas.

Po svátku Tří králů následuje jedna, nejvýše šest nedělí, které jsou
označovány, vlastně počítány,jako dominica l.-Vl. post Epiphaniam,
česky neděle masopustní. Jejich počet závisí na datu Velikonoc.“ Ve- _
likonocím pak předchází nejpozději od dob papeže Řehoře Velikého
(590—604) devět neděli, z nichž prvníje nazývána Dew'tmk (devátá
neděle před Velikonocemi), latinsky Septuagesima. Vzhledem k po
hyblivému datu Velikonoc může Devítntk připadnout nejdříve na
18. leden, nejpozději na 22. únor. Druhá z těchto předvelikonočních
nedělí, osmá před Velikonocemi, se nazývá Sexagesima, třetí, sedmá
před Velikonocemi, Quínquagesima, českyMasopustnineděle (termí
ny Sexagesíma a Quinquagesíma jsou doloženy již k roku 541).

Čtvrtá neděle, tj. šestá před Velikonocemi, se nazývá Ouadragesi
ma. Je to prvnínedéle postní. Po ní následují dominíca II., III., [V., V.,
VI. Quadragesimae, tj. druhá až šestá neděle postní. Třetí neděle
postní, tedy čtvrtá před Velikonocemi, se nazývá také dominica ante
mediam quadragesimam (neděle před středem postu). Za střed postu
byla považována čtvrtá neděle postní, tedy třetí před Velikonocemi.
Pátá neděle postní, tj. druhá předVelikonocemi,je nazývána také pa
šíjová, nebot' touto nedělí začíná dvoutýdenní pašíjové období, rovněž
černá, nebot“ tento den jsou na znamení smutku zahalovány kříže
a svíce v kostelích. Touto nedělí začíná doba bezprostřední přípravy
na Velikonoce, do níž ve 3. století spadal tehdy ještě dvanáctidenní
půst. Šestá neděle postní, poslední před Velikonocemi, má též název
Květná neděle, dominíca Palmarum. Název souvisí s tím, že se v ten
to den jako připomenutí slavnostního vjezdu Kristovado Jeruzaléma
konala procesí s ratolestmi (v Jeruzalémě nejpozději ve 4. století,
v Galii jsou doložena na přelomu 7. a 8. století). - Všech devět nedělí
před Velikonocemi může být také, stejně jako ostatní pohyblivé svát
ky, označeno podle mešních introitů.

Čtyřicetidenní půst, podle něhož jsou tyto neděle nazývány, byl za
veden asi v době koncilu nicejského, kdy začínal skutečně čtyřicátý
den před Velikonocemi. V nejstarší době se křesťané posúli v posled
ních dvou dnech před Velikonocemi, okolo roku 250 byl půst rozšířen
na celý předvelikonoční týden. Tyto zvyklosti vša_kneplatily obecně.
V některých křesťanských obcích zřejmě trval pust dva tydny, tedy
dvanáct postních dnů. Protože však neděle ani v rámcr postu nebyly
postnlmi dny, přidal papež Řehoř Veliký (5901604) ke čtyřiceti post
ním dnům ještě jeden týden. Čtyřicetidenní pust tedy začína ve stře
du před šestou nedělí předvelikonoční (lnvocavit, první neděle post
ní). Tato středa se nazyvá caput ieiunii, dies cinemm, Popeleční
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středa, Popelec. Předcházející úterý, tj., úterýopo neděli Quinquagesr
ma.je noc postnineboli konec masopustu. Pust končt Brlousobotou.
Ve středověku byl kromě čtvrté neděle postní někdy povazovan _za
střed postu také celý týden před touto nedělí. Od 16. století byla stre
da v tomto týdnu nazývána středoposti.

Období od Tříkrálů do Popeleční středy se nazývalo masopust ne
bo karneval. Končilonejdříve 4. února, nejpozději 10. března, a moh
lo mít 28 až 62 dny. Pro zjištění délky tohoto intervalu byly sestavo
vány různe' tzv. intervalové tabulk a skládány mnemotechnické
intervalové texty. Kvývoji těchto textu mimořádně přispělo české pro
středíf"l

Týden předVelikonocemise nazývá svatýnebo také pašijový týden,
hebdomada sancra, sacra. Začíná Květnou nedělí. Jeho poslední tři
dnyjsou dies lamentationis nebo dies temerarum. Jsou to Zelený čtvr
tek, též VečeřePáně, latinsky Coena Domini nebo feria quinta viri
dum nebo také feria quinta magnafm V tento den si křesťané asi od
4. Století připomínají Poslední večeři Páně. Následuje Velkýpátek, |a
tinsky Parasceve, dies adoratus, dies passionis lugubris, den ukřižo
vání Kristova (uctívání křížev tento den je v Jeruzalémě doloženo ve
4. století), po něm byla Bílásobota, latinsky sabbatum sanctum mag
num, luminum.

Střed církevního liturgického roku tvoři Velikonoce. Připadají po
různých úpravách'm na neděli následující po cyklicky vypočítaném
úplňku, připadajícím na dny od 21. března. Nazývají se latinsky Pas
cha. Resurrectio nebo Pascha resurrectionis.

PoVelikonocích následuje šest nedělí. Označují se čísly, dominica !.
post Pascha až dominica VI.post Pascha. První z nich, oktáv Veliko
noc, má též název provod nebo neděle průvodní, latinsky Antipascha,
conductus nebo clausum Paschae, také Bila'neděle, Dominica in albis.
Posledni označení souvisí s tím, že v rané křesťanskédobě v tento den
dospělí, kteří byli 0 Velikonocích pokřtěni, odkládali bílý křestní šat.
Rovněžcelý týden po Velikonocích, oktáv Velikonoc, se nazývá bílý tý
den, hebdomada alba. Kromě číslování mohou být neděle po Veliko
nocích označovány opět podle mešních introitů. V pátek po Bílé ne
děli je od roku 1353 slaven den Svátosti, festum armorum Christi
nebo festum lanceae Domini. Pátá neděle po Velikonocích se nazývá
dominica Rogationum, česky Křížováneděle, následující pondělí až
středa byly dny křížové, rogationes.

Na čtvrtek po Křížovéneděli, tj. čtyřicátý den po Velikonocích, při
pada od _4._stoletísvátek Vstoupení (Nanebevstoupení) Páně, Ascen
sro l.?omrnr(poprvé je doložen 325). Šestá neděle po Velikonocích se
nazývá-teždominica post Ascensionem nebo dominica infra octavam
Ascensronis. Následující neděli jsou Letnice, Boží hod svatodušm', la



tinsky Penrecosre. Mohou připadnout nejdříve na 10. květen, nejpo
zději na 13. červen. Křesťané si tímto svátkem připomínají seslání
sv. Ducha a slaví je jako druhý největší svátek církevního roku a záro
veň zakončení velikonočního obdobi. Letnice také patří mezi nejstar
ší křestanské svátky. Ve středověku měly, podle ustanovení koncilu
v lngelheimu roku 948, čtyři sváteční dny.

Prvni neděli po Letnicích, dominica !. post Pentecosten, je svátek
sv. Trojice, festum sanctae Trinitatís. Tento svátek byl zaveden na po
čátku 10. století v Lutychu, odkud se během 11. a 12. století šířildále,
až ho v roce 1334 papež Jan XXII.předepsal pro celou církev. Večtvr
tek po tomto svátku je svátek Božího Těla, festum Corporis Christi.
Tento svátek, slavený původně rovněž v Lutychu (od 1246), zavedl
pro celou církev papež Urban IV.roku 1264. Jeho předčasná smrt však
dodržování svátku zdržela. Obecně ho prosadil až Kliment V. roku
1314.

Následující neděle až do adventu jsou dominicae aestatis nebo aes
tivales, tedy neděle letní, te'ž neděle po sv. Trojici. Mohou být nejmé
ně dvacet tři, nejvice jich může být dvacet osm. Tyto neděle nemají
vlastní názvy,jsou označovány podle mešních tntroitů. Protože text li
turgických knih, brevířů a misálů vystačí pouze na dvacet čtyři nedě
le, používá se pro zbývající, bylo-l-i toho zapotřebí, znovu introit po
sledních dvou, Si iniquitates a Dicit Dominus.95)Neděle přesahující
počet dvaceti čtyř bývají také nazývány domínícae vacanres.%) Při
označování letních neděli introity docházelo v různých oblastech
k odlišnostem. Podle římského misálu se letní neděle počítaly již od
svátku sv. Ducha (= Letnice, 7. neděle po Velikonocích), ve střední
Evropě, v Německu, v českých zemích a v Uhrách, až od svátku
sv. Trojice (neděle po Letnicích). 97)Proto byla u nás mešní oficia opro
ti Itálii o týden posunuta. Tento stav trval až asi do poloviny 17.stole
tí, kdy se i ve střední Evropě prosadil římskýzpůsob označení letních
nedělí zavedený všeobecně tridentským koncilem

Církevní liturgický rok byl přizpusoben zemědělské společnosti,
v níž vznikal. Naprostá většina svátků církevního roku spadá do ob
dobí odpočinku venkovských lidí a jeho hlavní období končí před do
bou hlavní zemědělské aktivity.93)Také čtyřicetidenní předvelikonoč
ní půst spadal do doby, kdy se zásoby potravin v zemědělských
domácnostech značně ztenčily.“
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CHRONOLOGIEISm

PŘEHLED stTKů CÍRKEVNÍHOLITURGICKÉHOROKU

Adventus Domini, Dominica čtyři neděle před Vánocemi
adventus Domini [, II, III, IV;
advent, 1., 2., 3., 4. neděle
adventní

Vánoce

Domini,

masopustu, l., 2.
ne ěle

capui
caput ienumi, před šestou před

středa

1.

neděle,

palmarum, Květná
neděle postní



Coena Domini, feria quima čtvrtek před Velikonocemi
feria quima magna,

sanctum, magnum,
Bílá sobota

Dominica l. post
(Quasimodo geniti), dominica
in též

Festum armorum
vátosti

neděle.

Páně

post
post Ascensionem

bemice

post
sancte Trinitaris,
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3.4.3.1.4 Nástin vývoje církevních svátků

Cirkevní liturgický rok i křesťanský kalendář se vyvíjely po celou do
96 bu existence křesťanství. Základní svátky církevního roku vznikaly

HISTORICKA

CllRONOl.OGlF.

v prvních staletích křesťanství, ale výše uvedená podoba církevního
roku byla završena až na počátku novověku. Samotne označeni ..Cll'
kevni rok" vzniklo asi v 16.století, poprvé je doloženo k roku 1585. “*"
Ani tím však nebyl vývoj církevního liturgického roku uzavřen. Od ra
ného středověku byly k některým svátkům zaváděny také vigilie
(předvečer. předchozí den svátku), případně oktávy (osm drtí, větši
nou všakjen osmý den po svátku; nejdříveje oktáv připomtnan u Ve
likonoc a u Letnic, v raném středověku se slavily vigilie, případně ok
távy, především u svátku Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně).
V nejstarších dobách slavili křesťané po velkých svátcích, zvláště po
Velikonocích, celý oktáv. Vestřední a severní Evropě však nebylo mož
né vjarnim obdobi přerušit zemědělské práce na celé dva týdny, tý
den před Velikonocemi a týden po Velikonocích. Proto byl oktáv zkra
cován. až z něho zbylo pouze pondělí po Velikonocích.

i ostatní církevní svátkylo') vznikaly v průběhu historického vývoje
v úzké závislosti na vývoji křesťanské církve a jejího učení a postupně
zaplňovaly křesťanské kalendáře.

Z raně křesťanskýchdobjsou o církevních svátcích v pramenech jen
vzácně zmínky. Církevní spisovatelé 2. století jmenují pouze Veliko
noce a Letnice. Oficiálně měly být Velikonoce jako hlavní křesťanský
svátek připomínající utrpení a vzkříšení Kristovoslaveny od roku 389.
Vánoce a Zjevení Páně (Tříkrálů), jimiž si křesťané, rovněž od raných
dob, připomínali Kristovo narození a křest, jsou v oficiálním doku
mentu uvedeny mezi velkými křesťanskýmisvátky roku poprvé v roce
400, Letnice. památka zvěstování víry, roku 425. Tyto tři velké svátky,
z nichž nejdůležitější byly Velikonoce, tvořily vrcholy ročního rytmu.
Kodiiikaci těchto svátků byl položen základ církevního roku.

Od 4. století církevních svátků výrazně přibývalo. Panovnickými
nařízeními a zákony se také křesťanské svátky staly závaznými a ofi
ciálními. Vedlesvátků souvisejících s událostmi ze života Kristovajsou
od druhé poloviny 5. století uváděny jako sváteční dny také výroční
dny narození a smrti světců a mučedníků, které si měla každá křes
ťanská obec v určenou dobu připomínat bohoslužbou. Za svůj vznik
vděčítyto svátky kultu mučedníků. Ten je doložen již ve 2. století, je
ho rozkvět však nastal až po vydání ediktu Konstantina Velikého z to
ku 313. První písemný záznam připomínající křesťanské mučedníky
je v chronogroafuz roku 354. Ten uvádí pamětní dny dvanácti řím
skych biskupu. V 5. století se objevuje první svátek mariánský. V 6.
a 7. století pnbývají svátky sv. Křížea další tři hlavní svátky marián



ské. Když v Římě skončilo pronásledování křesťanů narůstal počet
světců— a příslušných svátků— především o vyznavače, tedy ty, kteří
poznali svou víru, ale nezemřeli mučednickou smrtí. Jako první byl
takto uctíván tourský biskup Martin ('r 397).

Šíření kultu světcu a s ním související narůstání počtu svátků odrá
žejí některé písemné prameny, jako třebaopatření tourského biskupa
Perpetua ze druhé poloviny 5. století, zachycené Řehořem Tourským.
Tehdy bylo v tourské diecézi slaveno deset svátků společných celému
křesťanskému světu a šest svátků místních. 102)Kartaginský kalendář
z počátku 6. století uvádí již přes šedesát svátků. '03

Právo zavádět nové svátky příslušelo v křesťanskécírkvi biskupům.
Proto také uctívání světců a mučedníků mělo zpočátku jen lokální
charakter. Ještě v pozdní antice se však úcta ke světcům šířila i do
vzdálených oblastí, kam byly přenášeny ostatky mučedníků a rozšiřo
vány římské liturgické knihy martyrologia a kalendária. K rozšíření
úcty k některým světcům l mimo oblast jejich působení přispělytaké
liturgické předpisy franských synod a kapitulárií, ““) které byly závaz
né pro celou říši, neboť tak, jak pronikalo křesťanstvído státní ideo
logie' l správy franského státu, a zároveň se, ,postátňovala“ církev 105)
usilovala ! královská moc o odstranění roztříštěnosti a o sjednocení Ii
turgie. Franská říše přitom s římskou liturgii přijímala i římský cír
kevní kalendář s jeho světci do něhož začlenila také světce franské.
Přišíření kultu jednotlivých světců spolupůsobily rovněž písemné se
znamy mučedníků které byly používány a opisovány v různých ob
lastech křesťanského světa, včetně prostředí značně vzdáleného od
místa jejich vzniku. '“) Přestozůstávaly mezi jednotlivými diecézemi

někdy dosti vyznamné rozdíly jak v počtu slavených svátků, tak v je
jich datech. “7) Všeobecně byly slaveny velké svátky, Velikonoce, Na
nebevstoupení, Letnice a Vánoce, ale také svátek Jana Křtitele,oktáv
Vánoc (tj. 1. leden), Zjevení Páně, velmi často také Očišťování a Na
nebevzetí Panny Marie, svátek Petra a Pavla, Ondřeje, Jana Evange
listy a apoštolů vůbec, Michaela, Martina, někdy také Štěpána, Nevi
ňátek, příležitostně též oktáv Zjevení, svátek Marka (Litania maior),
křížové dny (Dies rogationum), svátek Vavřince, Narození Panny Ma—
rie a posvícení (výroční slavnost na památku zasvěcení místního chrá
mu; podle ustanovení chartreského biskupa lvona - 1090—1116—se
mělo slavit osm dní). K těmto svátkům přistupovaly ještě svátky lo
kální. Datum některých svátků se také mohlo v průběhu doby v téže
diecézi změnit. ““" Alkuinova recenze franského kalendáře vytvořená
z podnětu Karla Velikého (,,franský říšský kalendář“), která se stala
základem kalendářů vrcholného a pozdnnio středověku v Evropě la
tinského kulturniho okruhu, spojovala římskou a franskou tradici
a obsahovala již poměrně hojný počet svátků. '09)Rovněž církevní' rá
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dy si upravovaly kalendáře a stanovovaly svátky podle své potřeby."m
Náboženské svátky ve všech dobách spojovaly aspekt „posvátné'ho“

s profánním. Proto mohly nejen přispívat k upevněpí křestanske idei
ologíe, ale také k posílení společenských vztahu, k reprezentacr
a upevnění panovnické moci. Vedle ideologické funkce plnily tedy t'aj
ke'l'unkciantropologickou, sociální a politickou. Ve svateční dny meli
věřícípovinnost zúčastnit se mše v kostele. Z toho se v 6. století vyvr
nula nejprve tendence ponechávat neděle a svatečm dny volne pro
návštěvu kostela a pro zbožné rozjímání. Původní uvolnění od prace
se však brzy změnilo v zákaz práce. Od první poloviny 6. století zaka
zovaly církevní synody pod přísnými tresty polní práce, „opera serví
lia“. o nedělích a svátcích. Zákazy byly v následujících staletích opa
kovány a zpřesňovány nejen na synodách, ale i v zákonícich
a kapituláriich, přičemž za porušení tohoto ustanovení hrozily až
drastické tresty. Od poloviny 9. století k zákazu polních praci přibyl
i zákaz řemeslnických činností, rovněž provozování obchodu a soud
nictví. případně i povoznictví, veřejných darování, shromáždění, spo
rů a válek, jakož i veškerých „pozemských jednání“. Církevní svátky se
přestostaly příležitosti k nejrůznějším slavnostem, k demonstraci pa
novnické moci, k politickým jednáním, a byly vždy také záležitostí
společenskou.""

Seznamy svátků se značně rozrostly, když od konce 8., hlavně však
v 9. a 10.století, nastala vlna přenášení ostatků v souvislosti s neklid
nými časyza normanských a maďarských vpádů. Translační svátky se

objevují hlavně v kalendáriich 10. století, kdy byly ostatky ukryté přednepřítelem znovu uloženy na původním místě. '“ Někdy přenesení
„světce“,zpravidla do hlavního kostela, nahrazovalo pozdější oficiál
ni kanonizaci. Na přelomu prvního a druhého tisíciletí začínají ofi
ciální církevní kanonizace (první známá kanonizace, provedená roku
993, se týkala augšpurského biskupa Oldřicha, T973). Křižáckátaže
ní obohatila západní křesťanskýkalendář o četné další světce uctíva
né ve východní církví, v Byzanci a v Malé Asii, pokud již nebyli do to
hoto kalendáře zahrnuti v dřívějšíchdobách.

Využitímmartyrologií se jmény mnoha vyznavačů a mučedníků by
ly některé kalendáře zcela zaplněny, takže uvádějí pro každý den v ro

cevnlějgkéjméno. Někdy bývají k určitým dnům uvedena jména dvěítrí.
Ne všechny dny, na něž připadaly křesťanské svátky, byly ovšem

dny nepracovními, svátečními. Přesto do 13. století vzrostl počet dnů
pří'kazanehopracovního klidu (včetně nedělí) asi na 85 za rok, kromě
svatku'slavených jen v některých diecézích. Protože biskupové využi
vali sveho práva a zaváděli ve svých diecézích další svátky, dosahoval
počet svatků v některých církevních provinciích stovky i více."'" Na



příklad kalendář norimberského měšťana Endrese Tuchera pro rok
1470, který registruje všechny svátky užívané v Norimberku v předre
formační době, uvádí 44 sváteční dny kromě nedělí, celkem tedy 96
nepracovních dnů. '5)

Protože počet svátků neúměrně narůstal, navíc důvody, proč měly
být jednotlivé svátky slaveny, byly různé, vytvořilase postupně' !jaká
si kategorizace svátků. "“ Jednak byly rozlišovány svátky, které byly
slaveny pouze v kostele, tzv. festa chori, a takové, které přešly | do ob
čanského života, tzv. festa fori kdy byla i laikům přikázana povinná
účast na bohoslužbách a s nečetnými výjimkami zakázána fyzická
práce. V liturgii byly rozlišovány, ,úplné“ a „menší“ svátky, fesra du
plicia a simplicia. Mezi nimi stály „střední“ svátky, festa semiduphcia.
Později byla tato klasifikace ještě rozšířena o další stupně významu
jednotlivých svátků. V roce 1960 byly však svátky opět rozděleny pou
ze do tří tříd, solemnitas, festum a memoria.

eské země přijaly obecný křesťanskýkalendář asi z jihoněmecké
oblasti, nejspíše z Řezna. Najeho vývojvšak pravděpodobně působily

i přímé vlivy italské, zprostředkované kontakty církevních činitelůa instituct. " ) Klášterní kalendáře zase vycházely z kalendářů řádo
vých a podle nich také byly doplňovány. Jistou představu o českém
církevním kalendáři si lze učinit pro 12. století, odkud pocházejí prv
ní konkrétní doklady. V té době byly již v kalendáři zahrnuty také
svátky českých světců Václava, Ludmily, Vojtěcha, i Pěti bratří, jejichž
ostatky byly přineseny do Prahy spolu s Vojtěchovými. Záhy byl dopl
něn svátek Prokopův a dalších světců uctívaných ve střední Evropě,
jakými byli Štěpán, Alžběta, Stanislav. Průběžně byly české kalendáře
doplňovány rovněž o nové římskokatolickou církví obecně přijaté

svátky, ols)svátkypodmíněné politickými kontakty či některé „módní“světc
První oficiální kodifikace svátků, které měly být v Čechách dodržo

vány, pochází od Jana [V.z Dražic z roku 1336. V synodálních statu
tech tehdy pražský biskup uložil slavit vigilie Zjevení Páně a sv. Víta,
dále svátky Narození, Obřezání a Zjevení Páně, Vzkříšení, Nanebe
vstoupení, Letnice, Boží Tělo, Očišt'ovám', Zvěstování, Nanebevzetí
a Narození Panny Marie, rovněž svátky Michala, Víta, Václava a Voj
těcha, Štěpána, Vavřince,Jiřího, Pěti bratří, Jana Křtitele,Janaa Pav
la, všech apoštolů a evangelistů, Mikuláše, Martina, Prokopa, Marie
Magdalény, Markéty, Kateřiny, Anežky, umučení a přeneseni sv. Lud—
mily a svátky patronů pražského kostela. Arnošt z Pardubic k nim při
dal svátky Povýšení a Nalezení sv. Kříže(1349) a svátek Kopí a hřebů
kříže („Svátostí", 1355). V roce 1365 byl zaveden svátek Zikmundův.
Jan z Jenštejna připojil svátky Panny Marie Sněžné (1385), Cyrila
a Metoděje (okolo 1385) a Navštívení Panny Marie 0386). Na konci
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- 14. a na počátku 15. století přibylyještč další svátky, jako svátek Kar
% la Velikého.Ignáce. Longinaa Sába. Všechnyvšak nebylo nutno sItht

jako nepracovní dny. U některých bylo přikázáno zůčastmt se pouze
00 ranni bohoslužby. a potom se lidé mohli věnovat sve prac1."'“ ,

_ Kostnickéudálosú roku 1415vyvolaly v Čechách hlubokou uctu
k novým mučedníkům M. Janu Husovi a M. Jeronýmovi Pražskernu.
Hus i Jeroným byli v husitských Čechách uctíváni jako světci, jejich
'ména byla zařazena do kalendáře a od roku 1416 byla 6. července
každoročně slavena jejich památka. Husův svátek byl přes odpor ka
tolickc'církve, a později také vládnoucích Habsburků, okázale slaven
až do roku 1621. v některých venkovských místech přežíval i déle.

Vmoderní době byl obnoven s oživením úcty k Husovi ve druhé polovině 19. stolcií.'2"
Cirkevní svátky zasahovaly výrazně do života společnosti. Ve stře

dověku byl veškerý soukromý i veřejný život podřízen církevnímu ro
ku a církevnímu kalendáři vubec. Přísne'zákazy prací o četných svát
cích, povinná účast na bohoslužbách i o svátcích menších, svazovaly
hospodářský život společnosti a často skutečně bránily zlepšení soci
álních podminek nižších společenských vrstev. Nelze se proto divit, že

nové svátky nebyly přijímány s nadšením, a že i duchovní museli být.
často opakovaně, durazně vyzýváni k dodržování nových svátků.l “
Proto bylyjiž od pozdního středověku činěny pokusy o omezení jejich

čtu.
Bez ohledu na tyto tendence odmítala okázalé svěcení svátků ná

boženská hnutí usilující o reformu církve a ojejí návrat k prvotní pro
stotě. Spolu s odmítnutím všeho, co nemá základ v Písmu, odmítla
vnější projevy svěcení svátků radikální táborská husitská církev. Zá
kazem práce světili její příslušníci pouze neděle, 0 biblických a apoš
tolských svátcích se zúčastnili bohoslužby, ale neomezovali práci.
Svátek Božího Těla zcela odstranili.'22)

Omezení počtu církevních svátků, který byl protestantskými ideo

logy považován za jednu z hlavních příčin hospodářské stagnace a bí
dy 2 ' bylo jedním z hlavních požadavků reformace vůbec a jedním
1bodů stížností říšskýchstavů, ,.gravamin", z roku 1522. Počet svátků
v protestantských oblastech byl také značně omezen. Například v No
rimberku bylo roku 1525 místo 44 svátečních dnů (kromě nedělí) sla
veno pouze osm: Vánoce (25. prosince), sv. Štěpán (26. prosince),
Hromnice (2. února), Zvěstování (25. března), Nanebevstoupení
(čtvrtek po páté neděli po Velikonocích), sv. Jan (24. června). Roze
slant apoštolů (15. července), Nanebevzeti (15. srpna), k tomu ještě
Velikonocea Letnice, které ale připadají na neděle. Do souboru lute
ranskych svatku, který se utvořil v 16. století, patřily kromě hlavních
svatku crrkevního roku svátky Obřezáni Páně (1. ledna), Zjevení Páně
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(6. ledna) Očišt'ováni (2. února), Zvěstování (25. března), Navštíve
ní (2. července), svátky apoštolů o nichž se však pouze konala boho
služba, ale byly to pracovní dny, a svátky evangelistů.

Protestanté rovněž slavili svátek Jana Křtitele (24. června), Micha
la (29. září) a Všech svatých (1. listopadu) regionálně také svátek
Marie Magdalény (2 července). Dálezůstaly v protestantském kalen
dáři některé menší svátky, byly však překládány na následující nedě
li. Zpočátku se udržovalještě svátek BožíhoTěla a Nanebevzeti, ale ty
již v 16. století zmizely, stejně jako množství svátků nejrůznějších
světců. V některých oblastech bylo omezení svátků ještě radikálnější.
Byly zachovány pouze neděle a velké svátky připomínající Krista, te
dy Vánoce, Velikonoce a Letnice, kromě nich pouze Nový rok, jehož
slavení se v katolických zemích prosazovalo po zavedení gregorián
ského kalendáře. V římskoněmecké říši byl tento svátek definitivně
zaveden za Ferdinanda II. (1619-1637). Tím byl vlastně s konečnou
platností oddělenobčanský rok od roku církevního.'“

Vyrovnání stavů podobojí království českého a markrabství morav
ského v otázkách křesťanské víry z 29. ledna 1524 ustanovovalo, že
v těchto zemích mají být slaveny neděle, o nichž se zakazovaly veške
ré pošetilosti, tance, hry a světské zábavy, dále roční svátky jako Vá
noce, Nový rok, Tří králů, Hromnice, Zvěstování Panně Marii, Veli
konoce, Nanebevstoupení Páně, Letnice, Trojice, Božího Těla,
Nanebevzetí Panny Marie, svatých andělů, Všech svatých, svátky
apoštolů, Jana Křtitele, Marie Magdalény, Vavřince, M. Jana Husa

a jeho českých předchůdců, kterých mohlo být vzpomenuto v neděli.
Ostatní svátky měly být oznámeny v neděli.' 5)Členové jednoty bra
trské uznávali svátků ještě méně. Odlišné systémy v dodržování cír
kevnich svátků používané v nábožensky smíšených Čechách působily
obtíže hospodářské' | společenské. Docházelo' ! k ostrým konfliktům
pro „nedodržování“ církevních svátků mezi katolickými faráři, při
padně | vrchnostmi, a kališnickýmobyvatelstvem.'“

Tendence k omezení svátků se na počátku novověku projevovaly
iv katolické církvi. 127)Výrazně k nim přispěl tridentský koncil. Pius V.
omezil v roce 1568 počet svátečních bohoslužeb na 87.- Přestovyka
zuje kalendář stoupence reformace Pavla Olivetského v Čechách 2 ro
ku 1526 poloviční počet svátků proti katolickému kalendáři z roku
1616.ml— Ostatně nedlouho po tridentském koncilu byl kodifikován
nový svátek: Svátek růžencové slavnosti (festum rosarii S. Mariae Vir
ginis), který vznikl po bitvě u Lepanta 1571. V roce 1573 ho Řehořxnl.
přeložil na první neděli v říjnu. V celé římskokatolické církvi ho rozší
řil Kliment XI. Další omezení počtu svátků byla sice učiněna během
17.století, kdy Urban Vlll. (1642) ponechal jen 34 přikázané svátky,
ale již roku 1667 předepsal Kliment |x. pro první neděli v září svátek
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Andělů strážných. slavený dříve rovněž v různých termínech; v roce
1670 byl tento svátek přeložen na 2. říjen. Roku 1684 byl na památku
porážky Turků u Vídně (1683) na neděli po Narození Panny Marie
(8. září) stanoven svátek nejsvětějšího jmena Panny Marte. (Roku
1911 ho Pius X. s „konečnou platností“ stanovil na 12. září. V roce
1969 byl zrušen.) Roku 1721 zavedl papež lnocenc Xlll. na přánt ct
saře Karla VI. na druhou neděli po Zjevení Páně svátek jména Ježiš,
který ve středověku slavili, ale vjiném termínu. především františká
ni. (V roce 1913 byl přeložen na neděli mezi Obřezáním a Zjeventm
Páně, případně na 2. leden - pokud mezi oběma svátky není neděle.)
Roku 1727 byl na druhou neděli po Velikonocích stanoven svatek Ma
rie Sedmibolestné, dříve slavený v různých termínech.

Od konce dvacátých let 18. století lze opět pozorovat omezování
počtu svátků. které vyvrcholilo za osvícenství. Již Benedikt Xlll.
(1724-1730) dovolil španělským katolíkům slavit sedmnáct svátků ja
ko poloviční.se mší, ale bez pracovního klidu. Podobné úlevy dostala
1748 Neapol a Sicílie, a v roce 1753 Rakousy, kde zůstalo pouze pat
náct úplných svátků. Kliment IV.zrušil na přání Marie Terezie i polo
viční svátky. Podobné úpravy následovaly ve druhé polovině 18. sto
letí pro Bavorsko. Prusko. Španělsko a další země.

Změnypřineslo opět protiosvícenské hnutí od dvacátých let 19. sto
letí, a zvláště pontifikát Pia lX. (1846—1878) a Lva Xlll. (1878—1903).
V roce 1849 rozšířil Pius lX. na památku znovudobytí Říma po revo
luci 1848-1849 svátek krve Kristovy,jehož vznik souvisí s křížovými
výpravami. na celou římskokatolickou církev. V roce 1854 potvrdil
starší svátek Početí Panny Marie jako svátek Neposkvrněného početí
Panny Marie. Původní svátek byl již ve 12. století slaven v některých
opatstvich v Anglii a v Německu (ve východní církvi byl slaven již od
7. století 9. prosince). v roce 1476 byl zapsán do římského kalendáře
na 8. prosinec a roku 1708 ho Kliment Xl. rozšířil na celou církev.
(Pius Xll. ho v roce 1955 zrušil.) Roku 1856 předepsal Pius IX.pro ce
lou církev svátek Srdce Ježíšova, slavený v 18. století pouze v někte
rých diece'zich. K obyvatelům českých zemí byl, již za pontifikátu
Lva Xlll., směrován svátek Cyrila a Metoděje, zavedený roku 1880,
v době významného oživeni Husova kultu. Tehdy byl svátek Cyrila
a Metoděje stanoven na zcela nehistorické datum 5. července. V roce
1897 byl přeložen na 7. červenec, v českých zemích byl však nadále
slaven 5. července. V roce 1892 zavedl Lev Xlll. na třetí neděli po Zje
vení Páně svátek Svaté rodiny jako vzoru křesťanské rodiny. (Bene

giktěXŠI.ho roku 1921 předepsal pro celou církev na neděli po Zjevenían .

Pius X.omezil v roce 1911 počet přikázaných svátků s ohledem na
moderní pracovní poměry v celé církvi na deset. Roku 1925 však Pius X1.



zavedl svátek Krista krále na poslední neděli v říjnu, aby čelil „here
zim'.19 a20. století, liberalismu laicismuazbožštěnístátu„,kteréž
to omyly popírají vládu Boha a církve nad občanskou společností

a
a státy“. Z dalších svátků zaváděných ve 20. století lze zmínit svátek
Památky Kristova křtu zavedený v roce 1956 na místo oktávu Zjevení
Paně. Průběžně jsou doplňovány svátky nově kanonizovaných svět

cuPlrozatím poslední úprava tzv. římského kalendáře - Calendarium
Romanum —:: soupisu světců byla zaváděna v katolické církvi od

ledna 1970 na základě apežského listu Mysterii paschalis ze
14. února 1969. Počet svátku jednotlivých světců byl ve všeobecném
katolickém kalendáři výrazně omezen. Tyto svátky byly, stejně jako
v raně křesťanskýchdobách opět svázány s místními kostely a přešly
do vlastních kalendářů biskupství a arcibiskupství. Abybyla zaručena
univerzálnost tohoto kalendáře, měli v něm být podle možnosti za
stoupeni světci všech křesťanskýchoblasti, všech dob, stavů a výrazo
vých forem křesťanské zbožnosti. Vedle všeobecného kalendáře
vzrostl význam „regionálních" kalendářů národů a větších územních
celků. Přivýběru svátků byl brán ohled také na jejich historické opod
statnění. Světci, kteří nejsou historicky doloženi, nebyli do nového
všeobecného kalendáře pojati. Svátky historických osobností byly po
kud možno přeloženy na historicky doložená data. —Tak byl svátek
Cyrila a Metoděje z historicky neodůvodnitelného data 7. (v českých
zemích $.) července přeložen na 14. únor, historické datum úmrtí
Konstantina/Cyrila. - Vlastni kalendáře neměly být přetíženy, každý
světec měl být oslavován jednou ročně. Zároveň byla zavedena nová,
jednodušší, kategorizace svátků a to na nejvýznamnější liturgické
dny, slavnosti, dále svátky a památky, které'jsou závazné, nebo nezá
vazné.

V novověku začaly do kalendáře pronikat také profánní svátky.
Obyvatelé monarchií většinou oslavovali (a oslavují) narozeniny pa
novníků, výročí jejich nástupu na trůn případně 1výročí jiných vý
znamných událostí ze života panovnických rodin. Další svátky se vzta
hují k historickým událostem důležitým pro existenci státu nebo
oslovující velkou část jeho obyvatel. Knim přistupují i svátky meziná

rodní, jako'je třeba 1. máj, slavený vkprůmyslově vyspělých zemích odroku 1889 (v českých zemích od rokul 809).
Včeských zemích byly za trvání habsburské monarchie slaveny pře

devším narozeniny, nastou ní na trůn, někdy l jiná výročí anovni
ka, případně [ dalších členu panovnického rodu. Po vzniku esk-oslo
venské republiky byl za státní svátek prohlášen především 28. říjen.
Zákonem z roku 1925 byly stanoveny svátky, většinou recipované
svátky církevní, a památné dny Československé republiky. K prvnim
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patřily 1. leden. 6. leden. 15. srpen, 1. listopad. 8. prosinec a 25. pro
sinec. K památným dnům se vedle 28.'řtjna počítal ]. maj,_dale svat
ky českých světců S. a 6. červenec (svatky Cyrila a Metoděje a M. da
na Husa) a 28. září (svátek sv. Václava). Všechny byly dny pracovního
klidu. Počet a termíny svátků byly nadále upravovany s polttlckymt
změnami.“l)

3.4.3.2 Křesťanskýkalendář pokračováním
kalendáře juliánského

Za dovršení „přeměny“juliánského kalendáře v kalendář křesťanský
bývá považován koncil nicejský roku 325, hlavně pro údajné stanove
ní zásad pro výpočet data Velikonoc. Tento koncil učinil především zá
sadní rozhodnutí dogmatická, problematika data Velikonocse mohla
dostat na pořad jednání pouze v souvislosti s potlačením protopa
schatismu. Ve skutečnosti má zásluhu na prosazení alexandrijského
způsobu určování velikonočního data jako nejbližší neděli následující
po prvním cyklickyvypočítaném jarním úplňku, to znamená úplňku
připadajícím na dny od 21. března, římský mnich Dionysius Exiguus
a jeho velikonoční tabulky z roku 525. Dionysiovy tabulky se však
prosazovaly postupně. O jejich rozšíření se zasloužil především Beda
Ctihodný. ..Recepce“ juliánského kalendáře křesťany a úprava křes
ťanskéhokalendáře byla tedy dlouhodobou záležitostí, v níž nelze po
stihnout žádne' přesné datum. Středověký křesťanský kalendář byl
vlastně kombinací tří rozdílných součástí: teologické, astronomicko
fyzikální a heortologicko-hístorické.'32)

Křesťanskýkalendář byl tedy jako pokračování kalendáře julián
ského kalendářem slunečním, datum hlavního svátku se však vedle
pohybu Země okolo Slunce řídilo také pohybem Měsíce okolo Země.
Ten musel být navíc koordinován se sedmidenním týdnem a novozá
konní historií.

Délku roku, včetně úpravy přestupných dnů, ponechali křesťané
beze změny. Rovněž přestupný den vkládali na totéž místo, kde byl
v římskémjuliánském kalendáři, tedy po 23. únoru. Svátky, které při
padaly na následující dny do konce měsíce (tj. od 24. do 28. února
obyčejného roku), se v přestupném roce o jeden den posouvaly (na
příklad svátek sv. Matěje připadající v obyčejném roce na 24. únor, je
vcírkevním kalendáři v přestupném roce 25. února, Přenesení sv.Val
purgy v obyčejném roce 25. února, v přestupném roce 26. února).
kovněž začátek roku se původně shodoval se začátkem římskéhojuli
ánského roku, časem se však vyvinuly ijiné začátkyml



3.4.4 Kritika křesťanskéhojuliánského
kalendáře a pokusy o jeho opravu

Délka juliánského roku 365 1/4 dne se sice blížila délce roku tropic
kého (střední délka 365d Sh 48min 46 435), nebyla s ním však zcela
vyrovnána. "'“ Juliánský kalendářní rok bylo 11minuta asi 13sekund
delší než rok tropický. Tento zdánlivě nevelký rozdíl naroste přibližně
za 128 let na jeden den. Po zhruba 128 letech se tedy všechna roční
data závislá na Slunci posunou ojeden den zpět oproti astronomické
situaci. Astronomický začátek ročních dob potom nastává o den dříve,
než by měl nastat podle kalendáře. Ve starověku nebyl tento posun,
který činí přibližně tři dny za 400 let, takový, aby působil rušivě
v praktickém životě. Výrazněji se projevil až ve středověku.

Druhá chyba křestanského juliánského kalendáře spočívala v cyk
lickém počítání novoluní. Alexandrijský způsob, který se zásahem ni
cejského koncilu prosadil pro výpočet data Velikonoc, vycházel z de
vatenáctiletého cyklu, v němž bylo devatenáct juliánských let, tedy let
o délce 365 1/4 dne, vyrovnáno s 235 synodickými měsíci střídavě
o délce 29 a 30 dnů, k nimž byly připočítány ještě přestupné dny. '35)
Devatenáct juliánských let mělo však 6939, 75 dne, zatímco 235 sy
nodických měsíců pouze 6939, 6884 dne. Pojednom cyklu docházelo
tedy k rozdilu 0,0616 dne, cožje 1h 28min 425, o něžje 235 synodic
kých měsíců kratších než 19juliánských let. Tak po každých devate
nácti letech nastávala skutečná novoluni (a pochopitelně | ostatní fá
ze Měsíce včetně úplňků) o téměřjednu a pul hodiny dříve, než měla
nastat podle kalendáře. Tato chyba naroste na celý den asi za 308
let."“ -Počítáme- Iiovšem skutečnou délku tropického roku a syno
dických měsíců, pak'je naopak 235 synodických měsíců asi o dvě ho
diny a pět minut delších než devatenáct tropických slunečních let.“"

Rozdíly mezi skutečnými a cyklicky vypočítanými měsíčními fáze

mi byly':lhpozorovány již v raném středověku. na) Snažil se je vysvětlitBedaC odný v 8. století, '39)stejně 1Alkuin v době Karla Velikého.
Na nesrovnalosti v cyklicky vypočtených a skutečných fázích Měsíce
občas upozornili 1středověcí kronikáři, zejména v souvislosti se,zat
měními Slunce a Měsíce, kdy byly rozdíly zvláště nápadné. Na různé
úrovni si komputistických nesrovnalosti povšimli Abbo z Fleury (cca
945- 1004), Heriger z lobba (opatem v Lobbes 1033—1053), Maria
nus Soottus (1076), Gerland z Baanoonu (1081), Sigebert z Gem
bloux (cca 1030-1112), Heimo z Bamberka (T 1139), Reinher z Pa

erbomu v roce 1171, stejně jako Mistr Konrád v roce 1200, a další
komputisté. 140)

Ačkolibylyjiž v raném středověku známy chybyjuliánského kalen
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daře, omezovali se jeho kritikové pouze na jejich konstatování. Uro
vet'tastronomických znalosti, jak pokud šlo o délku slunečního roku,
tak o oběh Měsíce. také nic jineho neumožňovala. Situaci ne reší-lo
ani poznání řecko—arabskévědecké astronomie po roce lZOQ.' " DIS-'
kuse o otázce kalendáře byla ostatně v této době ještě více zaležitostt
\'irv než vědeckého poznání. Studium arabské astronomie všakjiž po
stupne wtvářelo předpoklady pro další vývoj sledování teto proble
matikv.

Ve i3. století byly chyby ve výpočtu měsíčních fází zjevné i laikům.
Rovněžjiž byla známa chyba v délce juliánských let, která posouvala
kalendářem udanou jarní rovnodennost od rovnodennosti skutečné
(kalendář se tehdy opožd'oval oproti Slunci o sedm dní). a ohrožova
la základní astronomické i symbolické požadavky na termín Veliko
noc. t0tiž aby se tento největší křesťanskýsvátek slavil po jarní rovno
dennosti a co nejblíže po úplňku."2' Komputisté se již začínali
zabývat otázkou. kolik dnů by bylo nutno v kalendáři vynechat, aby
byla chyba odstraněna.

Prvni, kdo zřetelně upozornil na obě diference, aniž by ještě navrhl
řešení. byl Mistr Konrád okolo roku 1200. Odchylku cyklicky vypočí
taných novoluni od skutečných odhadoval na dva až tři dny, posun
ročních bodů od počátku křesťanského letopočtu na deset dní. Ro
Grosseteste navrhl pravděpodobně někdy před rokem 1220 úpravu
cyklu. na jejímž základě mohlo být správněji počítáno datum Veliko
noc.m Využilpřitom i poznatků arabských astronomů, k nimž choval
značný obdiv. a zdůrazňoval potřebu přesného změřeni délky tropic
kého roku. Spíše tradičním způsobem. ale s větší přesnosti než Gros
seteste, přistoupil asi roku 1232 k problematice lunárních cyklů Jan
z Holywoodu. Zároveň se značnou přesností určil, že juliánský kalen
dář se v jeho době odchyloval od Slunce o sedm dní"“ Uvahami
o posunu dnů lunárního kalendáře a o odstranění chyby slunečního
roku vynecháním přestupných dnů připravoval již půdu pro pozdější
reformu kalendáře. Spiše praktickými výpočty přispěl ke kritice ka
lendáře přední matematik své doby Campanus : Novary (okolo
1210—1296).

V roce 1249 pozval dokonce budoucí kastilský a leonský král Al
fons (X. - 1252-1284) arabské, židovské a křesťanské učence do To
leda. aby spolupracovali na zpřesnění základů astronomických výpo
čtů. —Toledo, ležící v oblasti, kde se setkávala antická věda
zprostředkovaná Araby s křesťanstvím a kde byly k dispozici výsledky
astronomických pozorování za více než čtyři století, bylo pro takové
to setkani zvláště vhodným místem. -—Výsledkem práce učenců byly
astronomické, tzv. Alfonsinské tabulky. které až do 16. století byly nej
dokonalejší pomůckou pro výpočet pohybu planet. Využívaly evrop



ských i islámských astronomických znalostí a spojovaly Ptolemaiovu
teorii o pohybu planet s novějšími poznatky. V této souvislosti byla ta
ké s poměrně značnou přesností vypočítána délka roku na

&
365d Sh 49min 24s. Nepodařilo se však vytvořit syste'm přestupnýchlet, který by této délce roku hovoval. 145)

Zvláště ostře kritizoval zpusob počítání data Velikonoc Roger Ba
oon (1214—1294), jenž ve svém spisu Opus maíus vyzval papeže Kli
menta lV.,aby s pomocí astronomů zavedl místo alexandrijského de
vatenáctiletého cyklu který považoval za zastaralý a zcela
nedostatečný, přesnější arabský třicetiletý cyklus. Ještě bez znalosti

Alfonsinských tabulek, která se v oblastech severně od Španělska šíři
la až od sedmdesátých a osmdesátých let 13. století, “') poměrně
přesně určil dobu, za kterou je nutno vypustit jeden přestupný den,
aby sejarní rovnodennost udržela u stanoveného data, zprvu na 130,
později na 125 let. "“ Příležitostně se v komputech objevovaly ! další
odklady o nesrovnalostech v určení rovnodennosti. Upozorňoval na
ně například bratr Jan z S. okolo roku 1273, William Durand okolo ro
ku 1280, v devadesátých letech Petr Ni tingale, William ze St.
Cloud, v první polovině 14. století Rich z Wallingfordu, Geofrey
: Meaux, Johannes de Liguriis. Další návrhy na úpravu slunečního ro
ku | měsíčního cyklu uvedli ve svých komputistických spisech napří

klad Gordianus nebo Johanna de Saxonia. Jejich návrhy vesměs vycházely z poznatků arabských astronomů.
Otázky nesrovnalostí mezi kalendářem a astronomickou situací

znepokojovaly l byzantské komputisty. Nikeforos Gregoras předložil
v roce 1324 císaři Andronikovi ll. Palaiologovi (1282- 1328) nový
komputus, který měl udržet jarní rovnodennost při 21. březnu. Císař
návrh odmítl, protože nemohl počítat s tím, že by se podařilo získat
pro něj obecný souhlas. Jistý vliv na vývoj diskuse o křesťanském ka
lendáři měly zřejmě i velmi rozšířené hebrejské tabulky Leviho ben
Getsona (1288-1344), které byly přeloženy také do byzantské řečti
ny V roce 1372 vyložil chybu v počítání Velikonoc rovněž řeckýmnich
IzAkArgyros.

Mezitím zaujaly problémy spojené s kalendářem i papeže a jeho
okolí. M9)Dne 25. září, asi roku 1344, pověnl Kliment Vl francouzské
matematiky, profesora pařížské Sorbonny Jana z Murs (Johannes de
Muris; okolo 1300—asi 1357) a Fir-mina : Bellavalle ("i okolo 1350)
z diecéze Amiens, aby se zabývali přípravou opravy kalendáře. Jejich
Tractatus či Epistola de correctione kalendaríi nastolil předevšímpro
blém slunečního roku a měsíčního cyklu. Obsahoval též návrh na
změnu Zlatého čísla.'50)V návaznosti na tento spis vznikla | pravidla,
která umožňovala správné určeni data Velikonoc. Autoři spisu také
požadovali navrácení jarní rovnodennosti k 21. březnu a navrhovali
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papeži. aby v předetn určeném roce vypustil příslušný počet dnů,
o něž se kalendář zpožd'oval za astrononuckou skutečnosti, nebo aby
po určitou dobu. dokud by se kalendář s astronomickou srtuact nevy
rovnal. nebyly vkládány přestupné dny. Počítali přitom s delkou slu—
nečního roku uvedenou v latinské verzi Alfonsinských tabulek. Auto
ři předpokládali, že oprava kalendáře vejde v platnost v, roce 134,9.,
Morováepidemie a politické konflikty v Evropěvšak dalšthjednant
o ní zabránily. Po smrti Klimenta Vl. v roce 1354 dokončil Jan : Ther
mis ('i' okolo 1356) další návrh, ale Inocenc Vl., jemuž byl věnován,
nepovažoval opravu kalendáře za naléhavou.'5" '

V první polovině 15. Století se o reformu kalendáře intenzívně zajt
mali mniši evropských klášterů, profesoři univerzit i církevní koncily.
V pojednání o reformě kalendáře, De correctione kalendarii, sepsa
ne'm pro koncil v Rímě v roce 1412, navrhoval kardinál Pierre d'Ailly
(asi l350—asi1420), kdysi, v letech 1389-1393, kancléř pařížské uni
verzity, upustit od cyklického počítání novoluní a předkládal zároveň
několik možností, jak zlepšit kalendář. Mimo jiné doporučoval vyne
chávat každých 128 let přestupný den, čímž by byla mnohem přesně
ji vyrovnána délka kalendářního roku s délkou roku tropického než
v pozdějším gregoriánském kalendáři."m Jeho v podstatě kompila
tivni návrhy, čerpající hlavně ze spisů Baconových, však byly příliš
všeobecné, než aby mohly být realizovány. Jejich autor navíc silně
podléhal astrologii. V roce 1417předložil Pierre d'Ailly záležitost kost
nickěmu koncilu (1414—1418).Ten však byl příliš zaměstnán otázka
mi p0tírání hereze, než aby mohlo být v záležitosti kalendáře dosaže
no nějakého pokroku.153)

Vícepozornosti věnoval otázce reformy kalendáře koncil v Basileji
( l431-1449).'5“ Podnět kjedna'ní koncilu o tomto tématu dal zřejmě
cisterciácký mnich Hemann Zoest z Miinsteru v roce 1432355) Na
program oficiálního jednání se otázka kalendáře dostala poprvé
18. června 1434, kdy byl před shromážděným koncilem přečten list
upozorňující na skandální stav v této záležitosti s návrhem na ustave
ní komise odborníků, která by uvedla věc do pořádku. Speciální ko
mise, ustavená k projednání reformy kalendáře na dva roky
(1434-1435), posuzovala navrhované možnosti opravy kalendáře.
Oba hlavní činitelé komise, Hermann Zoest a Mikuláš Kusánský, se za
měřilina dva cile opravy: uvést kalendář do souladu s astronomickou
situací buď zrušením existujícího Zlatého čísla, jedné z nejdůležitěj
šich pomůcek pro výpočet data Velikonoc, a zavedením nového, nebo
vynecháním jednoho týdne?“ Na první možnost se zaměřil Her
mann Zoest, jenž zpracovával tabulky, které měly být podkladem no
veho Zlatého čísla. Problém se mu však nepodařilo vyřešit.

Uspěšnější byl Mikuláš Kusánský s druhou variantou, v níž využil



mimo jiné i byzantské chronologie a řeckých (tzv. perských) veliko
nočních tabulek. “" Pravděpodobně v létě 1436 seznámil koncil s ná
vrhy na opravu kalendáře které shrnul ve spisu Correcno Kalendarií.
Podle něho bylo zpracováváno rovněž znění dekretu, jímž mě a být
reforma kalendáře vyhlášena. Definitivní znění závěrů bylo dokonče
no v září 1437.Dekret zdůrazňoval nutnost respektovat přistanovení
data Velikonoc ustanovení církevních otců, čímž byla zároveň zdů
vodněna potřeba opravy kalendáře ajeho uvedení do souladu s astro
nomickou situací. To znamenalo především navrátitjarní rovnoden
nost k datu, s nímž počítali komputísté od nicejského koncilu, tedy
k 21. březnu. Proto mělo být v říjnu 1440 vynecháno v kalendáři se
dm dní o které se kalendářní rok tehdy opožďoval proti roku sluneč
nímu (po 21. říjnu mčl následovat 28. říjen). Zároveň měl být měsíč
ní cyklus zmenšen o tři, nebot' kalendářní údaje o novoluní byly
opožděny o tři dny. Abyse zabránilo vzniku nové chyby, měl být v kaž
dých 300 letech vynechán jeden přestupný den (to přibližně odpoví
dalo tehdejším znalostem délky slunečního roku). Dekret rovněž pa
matoval na právní důsledky posunu kalendáře. Vzhledem
k politickým obtížím, do nichž se basilejský koncil dostal, i ke vztahu
Mikuláše Kusánského ke koncilu, však dekret nebyl publikován.
12. prosince 1440 se od něho koncil definitivně distancoval, protože
prý obecná situace byla příliš napjatá. '53)Zároveň s reformou ztros
kotal | návrh na, ,éru basilejského koncilu“, která měla být zavedena
spolu s reformou a měla se stát pomníkem koncilu. Mikuláš Kusánský
se zlepšováním návrhu na opravu kalendáře a úpravami spisu o jeho
opravě zabýval až do své smrti, aniž však mohla být tehdy oprava sku
tečně provedena. Předložené návrhy i závěry basilejského koncilu
k reformě kalendáře sloužily jen jako studijní materiál soudobým
vzdělancům.“„

Svérázný pokus o nápravu kalendáře představují tabulky mnicha
szfordu z roku 1434,jejichž základem byl egyptský rok

0 365 dnech. “*“)
Mezitím ovšem vzrůstal tlak na úpravu kalendáře také v laických

kruzích. 1y požadovaly od občanského kalendáře, šířeného již tiskem
a v národních jazycích, skutečné informace, nikoli cyklicky počítané
údaje. Astronomové se zabývali nejen otázkou přesného dne stvoření
světa, ale také tím, který poledník má být směrodatný pro určení rov
nodennosti k výpočtu data Velikonoc. Přední astronomové, jako na
příklad vídeňský Jan : Gmundenu, se pokoušeli sestavit kalendáře
které by měly dlouhodobou platnost a uváděly jak cyklicky určené,
tak 1astronomické údaje. “>"Vydavatelé kalendářů upouštěli od cyk
licky počítaných dat měsíčních fázi a začali v kalendářích uvádět přes
ná astronomická data. V tomto směru znamenal významný mezník
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proslulý kalendář Jana Můllera z Královecve Frankách (Johannes Re
giomontanus: 1436—1476)z roku 1474. Kalendar uvaděl novoluní pro
léta 1439-1515 a upozornil na třicet chyb v církevním vypočtu_Velt
koncem) Jeho autora pozval v roce 1475papež Sixtus [V.do ija
a pověřilho vypracováním plánu na reformu kalendáře. Prosluly as
tronom však zemřel dříve. než mohl úkol splnit (6. července 1476).

Vdevadesátých letech 15. století se problematikou správnosti určo
vání dat Velikonoczačal zabývat nizozemský matematik a astronom,
biskup ve Fossombrone v Itálii (nedaleko Urbina), Pavel : Middelbuc
gu (nar. 1445 v Middelburgu on Walcheren v Zeelandu. ? 1534 v R."
mě, biskupem ve Fossombrone od roku 14940363)Ve 33 knihách sve
ho spisu Paulina sive de recta Pasche celebratione et de die passionis
dontini nostri Jesu Christi s udivující erudicí shrnul veškeré vědomos
ti týkající se reformy kalendáře. Spis byl určen papeži Lvu X. a V. late
ránskému koncilu, který zasedal od roku 1512 v Rímě.IM Na základě
důvodů uvedených ve spisu byl Pavel z Middelburgu pozván do Ríma,
kde měl na desátém zasedání koncilu ]. prosince 1584 informovat
o potřebě reformy. Zároveň byl postaven do čela komise pro reformu
církevního kalendáře utvořené na témž zasedání.

Ještě předtím, 21. července 1514, se papež zvláštním breve obrátil
na císaře Maxmiliána, na panovníky křesťanského světa, na univerzi
ty a na profesory teologie a astronomie a vyzvalje k podání návrhů na
opravu kalendáře. Výzva neměla velký ohlas, reagovalo na ni tehdy
jen několik učenců. Učinnější byla až druhá výzva z 1. června
1515303) Přední učenci, jako Mikuláš Koperník, profesoři vídeňské
univerzity OndřejStibor a JiříTannstetter, heidelberský Jan Virdung,
Jan Stóffler z Tůbingenu, Řehoř Reísch z Kostnice a císařský lékař Mi
kuláš Pol, tehdy vyjádřilisvé názory na zamýšlenou reformu.'“) Ost
ré námitky přišlytaké od jakéhosi pařížského učence.“m

Pokus o opravu kalendáře tedy v této fázi opět ztroskotal, mimo ji
né na požadavku astronomů, aby byla novoluní určována podle as
tronomických tabulek, zatimco církevní představitelé prosazovali na
dále cyklický výpočet. Pro provedení reformy kalendáře také ještě
nebyly vytvořeny základní předpoklady. Především nebyla přesně
znama délka tropického roku — quod annorum et mensium mag
nitudines, atque Salis et Lunae motus nondum satis dimens haberen
tur...", jak konstatoval o astronomických vědomostech této doby Mi
kuláš Koperníkml Proto zejména Mikuláš Kopemlk na osobní výzvu
Pavla z Middelburšu, jenž s nim navázal kontakty zřejmějiž při své
pracr na Paulině,l “" zaměřil své studium především na sledování

Sluncem“ Pokračující zájem o reformu kalendáře Bak dokládají spi
sy rady autorů sepsané v první polovině 16. století: ') Patří k nim Al
bert Ptghius (1518), Johannes Lucidus (1525) nebo Lucas Gauricus



(1548). Petms Pitatus v Compendium super annua solaris, atque
lunaris anni quantirale... z roku 1539 (tiskem vyšlove Veroně 1564), ©
navrhoval mimojiné způsob úpravy délky roku vynecháním tří pře
stupných dnů v centenárních letech během čtyřstoletí (roky 1600, E
1700, 1800 měly být obyčejné, až rok 1900 opět přestupný), tedy po
dobný způsob, jaký byl později zaveden gregoriánskou reformou. _

Další návrhy byly zpracovány projednání koncilu v Tridentu, který
po dlouhém váhání zahájiljednání v prosinci 1545 (svolán byl k 1. lis
topadu 1542, s přerušenimjednal do prosince 1563). Vprvní fázijed
nání koncilu předložili své návrhy zejména Fracastor a Caligaríus
(1548), pojeho obnovení Juan Salón, jenž se této problematice věno
val i po skončení koncilu."Z) Oprava kalendáře se však omezila pou
ze na posun Zlatého čísla v breviáři a v misálu, k němuž došlo na po
sledním zasedání koncilu. Ten také uložil papeži obě pomůcky
reformovat, k čemuž došlo v letech 1568 a 1570. 0 samotném kalen
dáři se však závěrečná akta koncilu nezmiňují. 173) _

0 opravu kalendáře se výrazněji zasazoval až papež Rehoř Xlll.
1572-1585), povzbuzován v tom i dalšími církevními činiteli.'74)
panělský františkán Juan Salón v předmluvě svého spisu o opravě

kalendáře z roku 1576 přímo nabádal papeže a kardinály k jejímu
provedení. V letech 1576 a 1577 publikoval spisy na téma reformy
a komputu Giovanni Padovani. "9 Tytospisy však do vlastního prove
dení reformy nezasáhly. Na okraji zájmu současníků zůstal i návrh
matematika Karla Oktaviána Laura z roku 1575376)

Mezitím se z podnětu církevních kruhů začal otázkou kalendáře za
bývat italský lékař a astronom Aloigi Giglio (též Luigi Giglio, latinsky
Aloisius Lilius; asi 1510-1576).'77) Návrh, Compendium novae ratio
nis resriruendi kalendarium,'73) který vypracoval zřejmě s pomocí
svého bratra Antonia, rovněž lékaře a astronoma, byl v roce 1575
předložen papeži. RehořXlll. dal na'vrhzkoumat zvláštní komisi (con
gregarío), kterou ustavil pravděpodobně v roce 1575. '79)Komise,vje
jimž čele stál papežský komorník Tommasso Gigli, konzultovala na
pokyn papeže návrh s odborníky. Juan Solón a arcibiskup z Patrasu
Alessandro Piccolomini Gigliův návrh nedoporučili, římský vědec
Giovanni Carlo Ottavio Lauro se na jeho základě pokusil připravit
vlastní návrh, jezuita Christoph Clavius, profesor matematiky v řím
ské koleji, měl výhrady k navrhovaným epaktám, profesor řečtinyna
pontifikální univerzitě La Sapienza Giovanni Battista Gabío spis po
chválil, ocenil ovšem i návrh Laurův. Aloigi Giglio však zatím v roce
1576 zemřel. Až po výměně předsedy komise, jímž se stal v témž roce
kardinál Guilelmo Sirleto (1514-1585), pokračovala práce komise
rychleji. Jejími členy'm) v závěrečné fázi jednání za Sirletova před
sednictví byli Vicenzo Lauri, biskup v Mondově, a antiošský patriar
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cha lgnatius, jako odborníci na církevní chronologii a liturgii, a záro
veň znalci historie předchozích úvah o reformě kalendáře, dale pak
Leonardo Abel z Malty. znalec arabštiny. který v komisi nejspíše pů
sobiljako svědek patriarchových podpisů, Francouz Serafin Qlivarius,
jenž zřejmězastupoval laické právníky, a Španěl Pedro Chacon, vzděo
laný v patristické scholastice a v církevní historii. Skupinu vědcu
v tomto shromážděni tvořili ltal Antonio Giglio zastupující původce
návrhu reformy. matematik německého původu jezuita Christoph
Clavius a Ignazio Danti. Hlavní slovo zřejmě v komisi měli Antonio
Giglio a Christoph Clavius.'8“

Konečně byly překonány všechny námitky odpůrců návrhu a člen
komise, toledský teolog Pedro Chaoón (1526/27—1581; v Itálii nazý
ván Pietro Ciaconio), mohl zpracovat výtah určený „znalcům mate
matiky“ (peritis marhematicís), který papež 5. ledna 1578 rozeslal
křesťanskýmpanovníkům, arcibiskupům a předním evropským uni
verzitám k posouzení. Došla řada odpovědí, většinou souhlasných.
některé s návrhy na úpravy, jiné s vlastními návrhy na reformu. Dne
14.záři 1580 mohla komise předložit výsledky své práce papeži s ná
vrhem, aby oprava byla provedena v roce 1581.

Kprovedeni opravy kalendáře však ještě nedošlo. Komise čekala na
alternativní návrh lovaňske'homatematika Adriaana van Zeelsta (Ad
rianus Zeelstius), jenž sice pochválil Gigliův nápad, ale návrh se mu
zdál nepraktický a přístupný pouze odborníkům. Slíbil proto podat
návrh vlastní. Ten došel po urgenci až v roce 1581. Zeelstův návrh si
ce nakonec přijat nebyl, provedení opravy se tím však zdrželo, a bylo
nutno je odložit na následující rok.

Vypracováním textu papežské buly, která měla veřejnosti oznámit
hlavni zásady nového kalendáře, byl pověřen Pedro Chacón. Jím při
pravený text (Chacon zemřel 26. října 1581) poslal Guilelmo Sirleto
prostřednictvím Antonia Giglia do papežova venkovského sídla
Mondragone. kde Řehoř Xlll. bulu Inter gravissímas 24. února 1582
aproboval.'32'

3.4.5 Gregoriánská reforma kalendáře
Protože opravu kalendáře vyhlásil papež Řehoř Xlll., latinsky Grego
rius. je opravený kalendář běžně označován “akokalendář gregorián
ský. Vesve době byl však nazýván novým sty em (stilus novus) na roz
dtl od s_tylustarého (stilus antiquus), tj. juliánského kalendáře.

.Novy kalendář vycházel z Gigliova návrhu obsaženého v Compen
diu, v němž byly provedeny pouze některé úpravy týkající se zejména
epakt a upravy přestupných měsíců."m Autoři reformy sledovali dva



cíle. Především usilovali o to, aby Velikonoce následovaly co nejblíže
po skutečné jarní rovnodennosti. Jarní rovnodennost byla pevně sta
novena na 21. březen, na který připadala- alespoň podle tehdejších
nepřesných pozorování— v době nicejského koncilu (325). Vrátit'jar
ní rovnodennostk tomuto dní a trvaleji přiněm udržet, byloprvním—
cílem reformy. Velikonoce měly být nadále určovány podle tradičního
alexandrijského způsobu, který prosadil nicejský koncil."“) Datum
bylo stanoveno na neděli následující po stáři Měsíce 14, tedy po úplň
ku, prvního synodicke'ho měsíce po jarní rovnodennosti.

Protožejarní rovnodennost v doběkonečných přípravreformy na
stávala již 11. března, tedy o deset dnů dříve - tento údajjiž dříve zji
stil Ignazio Danti pomocí velkého gnómonu vjednom boloňském kos
tele - b,ylo nutno deset dnů v kalendáři vypustit. To bylo možno buď
provést najednou, nebo vynechané dny rozložit v průběhu roku 1582,
který byl prohlášen za annus correctionis, opravný rok. - Později se
objevily l úvahy, že rozdíl deseti dnů měl být vyrovnán vynecháním
příslušného počtu přestupných dnů během následujících čtyřiceti
let. 155)Komise se rozhodla pro první možnost, tedy vynechat deset
dnů najednou Termín byl zvolen tak, aby se toto opatření dotklo co
nejmenšího počtu církevních svátků a aby nebyl narušen liturgický
rok. Z těchto důvodů se jako nejvhodnější pro vynechání deseti dnů
jevil měsíc říjen, na který připadá menší počet křesťanských svátků
(únor, březen a duben, kdy je rovněž me'ně svátků nežli v ostatních
měsících, nepřicházely v úvahu,protože do těchto měsíců spadá de
vět předvelikonočních nedělí, půst a Velikonoce, tedy hlavní období
církevního liturgického roku). Svátek sv. Františka z Assisi4. října měl
být zachován, posun dnů měl být proveden hned po něm. Bula proto
nařizovala, aby bezprostředně po 4. říjnu roku 1582 následoval 15. ří
jen. Pořadí týdenních dnů přitom nesmělo být přerušeno. 4. října byl
čtvrtek, následujícího dne 15. října musel být pátek. Tímto posunem
se změnilo písmeno nedělní, jedna z hlavních pomůcek používaných
pro výpočet data Velikonoc, která sloužila ke zjištění Neděle veliko
noční. Vynecháním deseti dnů v kalendáři při nepřerušeném pořadí
týdenních dnů se nedělní písmeno o tři místa posunulo. Zatímco rok
1582juliánského kalendáře měl nedělní písmeno 6, pro zbytek toho
to opravného roku po vynechání deseti dnů, tedy od 15. října do
31. prosince, platilo písmeno C.'“

Aby se jarní rovnodennost udržela při 21. březnu, bylo nutno při—
způsobit délku kalendářního roku co nejpřesnějidélce slunečního ro
ku tropického. Proto bylo nutno upravit systém přestupných dnů. Dél
ka tropického roku nebyla tehdy ještě přesněspočítána a údaje, které
byly k dispozici, se mírně lišily.V Compendíu přesný údaj o délce tro
pického roku, s nímž Giglio pracoval, uveden není. Podle Chacónova
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svědectví měl Giglio pracovat s délkou roku Alfonsinských tabulek,
Clavius v Explicatio tvrdí. že prý Giglio a ostatní tvůrci rel'ormy vy
cházeli z tehdy asi běžně přijímane delky slunečntho roku
365d Slt49min 1653“ Tuto délku roku uváděly Pruské planetární ta
bulky Erasma Reinholda ?.roku 1551, jimiž byly zpřesněny ůdaje do
té doby platných toledských tabulek Alfonsinských.'“' _Clavrusvšak
výpočet této délky tropického roku připisuje Koperníkov1.jenž_ovšem
spočítal délku tropického roku ještě o něco přesněji (na
365d Sh 49min l2s).'“““ Giglio tedy vycházel z předpokladu, že juli
ánský rok je asi o 10 minut 44 sekundy delší než rok tropický. Tento
rozdíl naroste za 134 roky na celý den. Bylo by tedy třeba vynechat
během 402 let v kalendáři tři přestupné dny. Giglio tento výsledek za
okrouhlil. možná s ohledem na to, že délka tropického roku neb Ia
přesněznáma, a doporučil vynechat tři přestupné dny za 400 let.' )

Aby byl syStém vynechávání přestupných dnů obecně srozumitel
ný, navrhl Giglio vynechávat přestupné dny v centenárnich (někdy
označovaných též jako sekulární) letech, tedy v posledních letech sto
leti (se dvěma nulami na konci), která nejsou beze zbytku dělitelná
400 (nebo jejichž základ, tedy čislo století bez nul, není beze zbytku
dělitelný čtyřmi).To znamená, že z centenárních let následujících po
provedení opravy kalendáře měly roky 1600, 2000 a 2400 zůstat roky
přestupnými, roky 1700. 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500 měly
být roky obyčejnými (pro ostatní roky platí nadále pravidlo o pře
stupných letech podle juliánského kalendáře, takže každý čtvrtý rok
je stále přestupný). Toto opatření. které vyrovnává délku kalendářní
ho roku se slunečním rokem tropickým, se nazývá sluneční vyrovnání
(aequatio solaris).

Vynechánim tři přestupných dnů během 400 let vznikne čtyřsetle
té období, v němž jsou 303 roky obyčejné a 97 let přestupných. Cel
kem tedy 146097 dnů. Průměrná délka kalendářního roku po opravě
tedy vychází na 365,2425 dne, tj. 365d Sh 49min 12s. Rozdil oproti
délce roku, kterou uvádí Clavius (356d Sh 49m 165 = 365,2425463
dne). činí tedy pouhé čtyřisekundy, a Koperníkovým výpočtům zcela
odpovídá. Neodpovidá ovšem přesnějším moderním astronomickým
výpočtům, podle nichž délka tropického roku v době, kdy byla prová
děna oprava kalendáře, byla 365d 5h 48min 47,6s.'9" Rok opravené
ho kalendáře byl tedy 0 24,45 delší než skutečný tropický rok. Tento
rozdíl by narostl na celý den asi za 3540 let od roku 1582592) Vzhle
dem k nepatrnému zkracováni délky tropického roku v důsledku pre
c_esebyla však v roce 1900 délka tropického roku již 365.242199d,'93)
tj. 365d Sh 48min 46d. Rozdil oproti roku juliánskému byl již llmin
14s,cožnaroste na celý den asi za 128 let. Oproti gregoriánskému ka
lendarmmu roku je tento rok kratší asi o 265. Tento rozdíl by narostl



na celý den přibližně za 3323 roky."“) Do roku 2000 se rozdíl zvýšil
o ještě asi 0,Ss. —Komise si byla vědoma skutečnosti, že délka tropic
kého roku není ještě přesně známa, i toho, že k jisté chybě ve stano
vení de'lky roku mohlo proto dojít. Nepovažovala ji však za podstat
nou, navíc se snažila vyhovět požadavku aby pravidlo, jímž se měla
úprava přestupných let řídit, bylojednoduché a obecně srozumitelné.
Chyba, k níž skutečně dochází, tedy rozdíljednoho dne za více než tři
tisíciletí, se z hlediska vývoje lidské společnosti nezdá být podstatná
a kalendář přílišneohrožuje. Výstižnětuto situaci ostatně komentoval
Jan Kepler, podle něhož kalendář „je pro nejbližší století postačující,
o vzdálenější se nebudeme starat“ Vzniklý rozdíl, pokud by se nena
lezlo jiné řešení, by bylo možno nakonec vyrovnat jednorázovým
opatřením.

Každým slunečním vyrovnáním, tj. vynecháním přestupného dne
vcentenárním roce, narůstá rozdil mezi starým (juliánským) a novým
(gregoriánským) kalendářem ojeden den. Od 5. října 1582 byl tedy
rozdil mezi oběma způsoby počítání času 10 dnů. Tento rozdíl se udr
žel až do 28. února roku 1700, kdy byl poprvé vynechán jeden pře
stupný den. Od 1. března 1700 do 28. února 1800 činil rozdíl 11 dnů,
od 1. března 1800 do 28. února 1900 12 dnů, od 1. března 1900 do
28. února 2100 je rozdíl 13 dnů. Proto ortodoxní země, které přijaly
gregoriánský kalendář až ve dvacátém století, '95)musely přijeho za
vedení vynechat již 13 dnů.- Protože rok 2000 jako centenární rok,
ktery je beze zbytku dělitelný čtyřmisty, byl přestupný, na vztahu me
zi juliánským a gregoriánským kalendářem se v tomto roce nic ne
změnilo a třináctidenní rozdíl bude trvat až do konce února posledni
ho roku 21. století.- Pokud by'| nadále platil gregoriánský kalendář,
byl by rozdíl mezi ním a kalendářem juliánským od 1. března 2100 do
28. února 2200 14dnů, od 1.března 2200 do 28. února 2300 15dnů,
od 1. března 2300 do 28. února 2500 16 dnů (v roce 2400 by nedošlo
ke změně, protože by to byl normálně přestupný rok), od 1. března
2500 do 28. února 2600 17 dnů atd.

Druhým cílem opravy byl přesnější výpočet měsíčních fází, jejichž
znalost je jedním z hlavních předpokladů zjištění data Velikonoc.
Hlavní pomůckou pro zjištění stáří Měsíce a s ním souvisejícího data
Velikonoc byl v juliánském kalendáři asi od 11. století tzv. věčný ka
lendář,'“) který uváděl potřebné údaje, jimiž byla Zlatá čísla (ta udá
vala postavení roku v rámci devatenáctiletého měsíčního cyklu, po je
hož uplynutí se stejné měsíční fáze opakovaly při stejných dnech),
a denní písmena dat novoluní, takže z něho bylo možno pouze porno
cí zlatých čísel snadno zjistit stáři Měsíce kteréhokoli dne roku.

Měsíčnífáze měly být 1v gregoriánském kalendáři počítány cyklic
ky. Tehdejší astronomické tabulky, které by teoreticky měly uvádět
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přesná data měsíčních fází, bylyjcště nespolehlivé a v údajích se liší
ly. Navíc mělo určení dat měsíčních fází zůstat obecně snadno srozu
mitelné, tak, aby je zvládlo nejen vyšší. ale i nižší duchovenstvo. Ten
to záměr astronomické výpočty nesplňovaly. Jistou roli zde sehrála
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i tradice. Datum Velikonoc bylo od raně křesťanských dob počítáno
cyklicky,církevní činitelé také od prvních snah o opravu kalendáře na
zachování cyklického způsobu počítání velikonočních dat trvalí. Pro
to ani Řehoř Xlll. nechtěl tento způsob opustit. Není také vyloučeno.
že se obával, že by se radikální změna v církevním prostředí tradičně
zvyklém na cyklický výpočet obtížně prosazovala a mohla by na tom
ztroskotat celá reforma. Cyklicky vypočítaná data ovšem nemohou
přesněsouhlasit s daty astronomickými. Toho si byli vědomi předsta
vitelé křesťanskécirkvejiž ve starověku, a počítala s tím i komise při
pravujícíopravu kalendáře. Jejím cílem tedy bylo dosáhnout alespoň
toho, aby se cyklicky vypočítané velikonoční úplňky, a tím pochopi
telně i ostatní měsíční fáze, i v budoucnosti odchylovaly od skuteč
ných co nejméně. Data novoluní a úplňku byla odvozena z tehdy mo
derních Pruských planetárních tabulek (Tabulae Prutenicae) Erasma
Reinholda, vydaných v roce 1551. Ty byly vlastně revidovanou a roz
šířenou verzí tabulek z Koperníkových De revolutionibus, vycházejí
cích zjeho tehdy nejmodernějších výpočtů, a během druhé poloviny
16. století nahradily v astronomické praxi toledské Alfonsinske' tabul
ky.'97)Autoři reformy se snažili vyvarovat toho, aby se Velikonoce sla
vily přílíš brzy, což se při cyklickém výpočtu, který nemohl důsledně
respektovat skutečný pohyb Slunce a Měsíce, mohlo stát, nebo do
konce aby křesťanskéVelikonoce nepřipadly na týž den jako židovský
Pesach, což se však zcela vyloučit nepodařilo.“"l

Kezjištění dat měsíčních fází bylo třeba změnit věčný kalendář. No
voluní neměla být nadále určována pomocí Zlatého čísla, ale pomocí
epakt. Epakty však používali středověcí komputisté rovněž v julián
ském kalendáři, kde epakty čísly O—XXVlIluváděly stáří Měsíce urči
tého dne v roce. Sloužily zde ke zjištění dalších pomůcek, regulár Ve
likonoc, které zase s pomocí konkurent udávaly týdenní den
velikonočního úplňku. Avšakv gregoriánském kalendáři měly epakty
odlišnou funkci než epakty užívané v juliánském kalendáři. Tyto no

vé, „Liliovy"nebo „grgšoriánské“ epakty, byly snad nejdiskutovanějším článkem opravy.' Nakonec komise usoudila, že Gigliem navr
hovaný způsob určování stáří Měsíce pomocí epakt přináší relativně
male riziko chyb ve výpočtech, a jím navrhované epakty s určitými
upravami zachovala. Gregoriánské epakty jsou sestupná řada čísel od
XXX,zastoupené 0, místo níž však komise oproti Gigliovu návrhu za
vedla hvězdičku, ('), opět k nule, resp. ". Na rozdíl od juliánských
epakt udávají stáří Měsíce 1. ledna příslušného roku a ukazují ve věč



ném gregoriánském kalendáři dny, kdy v jednotlivých letech devate
náctiletého cyklu nastává novoluní. Slouží tak k vyhledání data veli
konočního novoluni a zastupují vlastně Zlaté číslo,200)které se v gre

goriánském kalendáři nadále používá pouze k vyhledání lepakty.Novolunípočítaná Walt. _.sev době,
kdy byla prováděna oprava kalendáře odchylovala od skutečných no
voluni o tři až čtyři dny. Komise posunula v prvním roce cyklu datum
novoluni pouze o třidny zpět (z 23. na 20. ledenjuliánského nebo na
30. leden gregoriánskeho kalendáře), protože chtěla, aby cyklickyvy
počítané novoluni nastávalo oproti skutečnému raději o něco později
než dříve. Předchozí novoluni připadlo na 0. leden (30-30), tj. na
31. prosinec. Do 1. ledna uplynejeden den, proto první leden prvního
roku devatenáctiletého cyklu má gregoriánskou epaktu

Podle Pruských planetárních tabulek byla střední délka synodické
ho měsíce 29d 12h 44min 18,3s, 235 měsíců devatenáctiletého cyklu
mělo tedy 6939d 16h 32min 27,3s. Devatenáctjuliánských let o délce
365d 6h mělo však 6939d 18h, tedy o 1h 27m 32,75 více. Tento pře
bytek naroste na celý den asi za 312 1/2 roku. Tehdy nastane skuteč
né novoluni oproti c klickému výpočtu ojeden den dříve. Aby se cyk
lický výpočet přizpusobil skutečnému stavu, bylo by tedy třeba po
312 1/2 roce epaktu ojednu zvýšit. Protože by však úprava epakt po
období 312 1/2 roku byla nepraktická, vycházela komise 2 potřebné
ho násobku, který by dosáhl zaokrouhleného čísla, s nímž se lépe po
čítalo. To byl osminásobek tohoto období, tj. 2500 let, během nichž se
osmkrát zvýšíepakta ojednu a to sedmkrát po 300 letech ajednou po
400 letech. Toto zlepšení epakty se nazývá měsíčnívyrovnání (aequa
tio lunaris). První měsíční vyrovnání po zavedení gregoriánského ka
lendáře položila komise na rok 1800, pak by měly být podle uvedené
ho pravidla epakty o jednu zvýšeny v letech 2100, 2400, 2700, 3000,
3300, 3600, 3900 a 4300. Protože se však vletech slunečního vyrov
nám'jeden den vynechává a epakta by se měla zase o jednu snížit, obě
pravidla se vzájemně ruší a epakta se nemění. To znamená, že se ve
skutečnosti v roce 1700 epakta o jednu snížila (sluneční vyrovnání),
v roce 1800 se obě vyrovnání vzájemně ruší, proto se epakta nemění,
1900se epakta snížila (sluneční vyrovnání), 2000 nedochází k žádné
změně, neboť nenastává ani sluneční, ani měsiční vyrovnání, 2100 se
obě vyrovnání ruší, 2200 by se epakta měla o jednu snížit (sluneční
vyrovnání), 2300 rovněž, 2400 by mělo dojít k měsíčnimu vyrovnání,

epakta by se tedy ojednu zvýšila, 2500 by se měla opět ojednu snížit(sluneční vyrovnání), atd. 20
Protože jarní rovnodennost ani měsíční fáze nejsou ani v oprave

ném kalendáři určoványastronomicky, ale datum'jarní rovnodennos
ti je pevně určeno a měsíční fáze jsou počítány cyklicky,neodpovídají
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vždy data. na níchžje závislé datum Velikonoc, tedy jarnj rovnoden
nost 21. března a cyklicky vypočítaný úplněk Měsíce, datum astro'no
mickvm. Přígregoriánském způsobu výpočtu připadají navíc křestan
ské Velikonoce někdy na týž den jako židovský Pesach. coz je
v rozporu se starou křesťanskoutradicím) , ,

V souvislosti s opravou kalendáře bylo třeba provest take opravu
římského martyrologia a uvést je do souladu se systémem gvregortan
ských epakt, protože čtení jmen svatých při mši začínalo vzdy ozna
menim stáří Měsíce řislušného dne. Ukol reformovat martyrologtum
byl svěřen Juanu S ónovi. Ten v roce 1578 vypracoval jako vzor mar—
ryrologíum pro měsíce leden a únor, práci však nedokončil. přede
vším proto, že ještě nebyla uzavřena oprava kalendáře (zejmena šlo
o nejasnosti ohledně epakt). Koncem roku 1580 byl úkolem provest
reformu martyrologia pověřen církevní historik Cesare Baronlo
(1538—1607).Nové martyrologium pro zbytek roku od 15. října, kdy
byla provedana oprava kalendáře. bylo publikováno současně s ka
lenda'řem. V roce 1583 pak vyšlo celé martyrologium se všemi po
třebnými údaji.“m

3.4.6 Vyhlášení a provedení gregoriánské
opravy kalendáře

Text buly lntergravíssímas byl zveřejněn ]. března 1582 u vrat bazili
ky sv. Petra v Římě, v budově cancellaria v Římě a na Campo dei Fio
ri. Bula byla spolu s novým věčným kalendářem vytištěna a rozeslána
panovníkům a církevním hodnostářům do všech římskokatolických
zemí. Jako odměnu Antoniu Gigliovi, a také proto. aby zabránil ne
kontrolovanému přetísku, vydal Řehoř Xlll. 3. dubna 1582 breve,
v němž zakázal veškeré publikování kalendáře bez Gigliova souhlasu.
Giglio s tiskaři se zároveň zavázal, že v přiměřeném čase vydá dosta
tečné množství exemplářů nového kalendáře. Vydání se však zdrželo
tak, že ohrožovalo provedení reformy. Proto papež privilegium 20. lis
topadu 1582 odvolal.

Ačkolise komise snažila co nejvíce držet tradičního způsobu výpo
čtu Velíkonoc,došlo v něm přesto k podstatným změnám. Proto obsa
hovaly publikované kalendáře nejen bulu Inter gravissimas a věčný
kalendář se seznamem epakt a s tabulkou pro jejich úpravu, což byla
podstata nového kalendáře, ale i krátký vysvětlující výklad (canones
in calendarium perpetuum). Na podrobnější vysvětlení a zdůvodnění
reformy si však veřejnost musela počkat delší čas““ Knížka. kterou
někdyv roce 1585 dokončil Antonio Gíglio, Liber navi resrítuendi Ca



lendarii Romani nikdy nevyšla, spisy osvětlující, případně kritizující, _nový kalendář byly známy jen odbomikům. Až na počátku 17.století Ř
byl Christo ph Clavius, tehdy již posledni žijící člen komise, pověřen '
papežem Klimentem Vlll. (1592—1605; Rehoř Xlll. zemřel 10. dubna 1__19
1585 v krátké době se pak vystřídalo několik papežů), aby podal po ul du

drobné zdůvodnění a obhajobu reformy. Jeho Explicario Romani Ca- 25g
lendarii a Gregorio XIII P. M. restituti bylo publikováno v roce 1603 o ==
a stalo se základním dílem (a také základním pramenem) o gregori % Ě
ánske'm kalendáři. ;? >::

š
3.4.7 Přijetí gregoriánské reformy ">>"

Ma prosazení nového kalendáře
Jako uskutečnění ustanoveni tridentského koncilu,jak alespoň chápal
bulu Inter gravissimas Řehoř XIII., a tudíž i součást protireforma
ce,205)byla oprava kalendáře adresována katolíkům. Vjinem prostře
di'ji také mohl katolický papež těžko prosazovat. Vsouvislosti s opra_
vou kalendáře se sice objevil názor, že kalendář by měl být opraven
tak,aby byl přijatelnýi pro protestan,ty nebyla mu však věnována vět
ší pozornost- Š—loostanovenijarní rovnodennosn na 21. březen.Bis
kup Hugolio Martelli z Glanděve navrhoval datum rovnodennosti
„podle evangelia“, tj. na 25. březen, kdy rovnodennost nastávala na
počátku křesťanské éry, tedy v době Ježíšově což by podle názoru
Martelliho bylo pro rotestanty přijatelnějšínež datum stanovené ni
_cejskýmkoncilem. ? 3- Otázka opravy kalendáře byla sice ještě před
jejím provedením konzultována také s představiteli východní církve,
jednání se však protahovala, nehledě k tomu, že užším kontaktům se
západní církví nebyla příznivá ani politická situace v ortodoxních ze
mich. Komise proto volila, mimo jiné s ohledem na věk papeže, který
chtěl dlouho připravovanou reformu provést (Řehořovi Xlll. se tehdy
blížila osmdesátka), raději cestu rychlého uskutečnění reformy.207)

Opravu kalendáře v termínu určeném bulou Inter gravissimas, ze

4. na 15. říjen 1582,,gšgaly pouze některé evropské římskokatolickézemě a jejich kolonie. Pro vzdálené oblasti v lndii a Americe, kam
by informace o opravě kalendáře mohly přijít pozdě, přinášel Věčný
gregoriánský kalendář z roku 1582 také návod, jak provést opravu
o rok později, v říjnu 1583. 209)V říjnu 1582 byla tedy reforma prove
dena pouze na území Itálie, a to ještě s některými výjimkami, dále ve
Španělsku a v Portugalsku Rovněž polský král Štěpán Báthory vyzval
zvláštním ediktem ze 17.srpna 1582 k přijetí nového kalendáře v ter
minu určeném papežem. Polské ústřední státní instituce a katolická
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území a města přijaly kalendář skutečně v uvedeném termínu, _při
padnějen s nevelkými mísmími odchylkami (potřebné prameny jsou
k dispozici především v Gdaňsku, kde byl nový kalendař uzivan sku
tečně od 15. října 1582, byl tam vydán i kalendář na poslední tři mě
síce roku). Vevýchodních, litevsko-ruských oblastech tehdejšího Pol
ska a v polské části Lotyšska však narazila oprava kalendáře na silný
odpor. V Lívonsku, Tartu a Párnu došlo k nepokojům, v Rize dokonce
ke vz ouře. - Rižane' se podřídili královskému ediktu až v roce
1589. 'o)—V roce 1584 bylo proto v institucích pravoslavné církve po
voleno užívat juliánský kalendář. Po připojení ukrajinských a bělorus
kých území k Rusku v roce 1654 tam byl znovu používán juliánský ka
lendář. Stejně tak v oblastech, které se pod ruskou vládu dostaly po
rozdělení Polska."l) Tose týká například Kuronska, kde byl juliánský
kalendář znovu zaveden 28. ledna 1796 starého stylu, nebo Litvy,kde
byl znovu používán od 1./ 13. ledna 1800. Voblastech, které byly při
pojeny k Prusku, platil do roku 1700 gregoriánský kalendář vedle ju
liánského, oficiálně byla uváděna obě data a katolíci slavili Velikono
ce vjiném termínu než protestanté.

Z 9. na 20. prosinec 1582 přijala nový kalendář na základě ediktu
Jindřicha 111.Francie a Lotrinsko. Na samém konci roku 1582 zavedly
gregoriánský kalendář katolické jižní provincie v Nizozemí, a to tak,
že posun o deset dnů byl proveden : 21. prosince 1582 na 1. leden
1583, čímž toho roku na tomto území zcela odpadly Vánoce.“Z)

Kom likovaná situace byla v nábožensky rozštěpené římskoněmec
ké říši. "" Protestanté viděli v papežové záměru „vnutit" jim nový ka
lendář první krok k jejich připoutání k římskokatolické církvi, nový
kalendář považovali za útok na evangelickou svobodu. V dobrozdání
ke kalendáři byl papež označen přímo za Antikrista, s nímž nesmějí

uzavírat žádné spolky.“v'l"Výrok o „Antikristovi, který chce měnit čas“
se ozýval i později.21 )

Svou roli ve stanovisku protestantů k novému kalendáři jistě sehrá
la i skutečnost, že Řehoř Xlll. vyhlásil reformu z moci papeže jako
představitele římskokatolické církve, navíc ještě s odvoláním na proti
reformační tridentský koncil. Otázka reformy se pro protestanty stala
preStižnízáležitostí. Protestantští asuonomové i teologové proti ní vy
stupovali vědeckými i polemickými a politickopropagačními spisy.
Z početné řady osobností, které vystoupily proti gregoriánskému ka
lendáři,vynikázejména Joseph Justus Sanger se svým Opus novum
de emendatíone temporum, v němž podal vědecké argumenty proti
novemu kalendáři. Profesor astronomie v Tiibingenu Michael Maut
lan (1550—1Q31)viděl základni nedostatky nového kalendáře v cyk
lickem počítaní, které je stejně nedokonalé jako staré, kalendář není
astronomicky správný a nejsou známy astronomické tabulky, které



byly jeho základem. Mnohem osrřeji jsou formulována stanoviska
protestantských teologů. Lucas Osiander bouřil proti papeži v Římě,
který si ve své pýše Antikrista dovoluje předepisovat : hvězdám, abý
šly podle jeho kalendáře. Jeho spis Bedenken hýří| dalšími invektiva
mi proti hlavě římskokatolické církve. Pozadu nezůstali ani Osiande
rovi kolegové, předevšímJ. Heabmnd.

Argumenty katolické strany shrnul v roce 1588 Christoph Clavius
v reakci na Maestlinovu kritiku. Mimojiné v ní obhajoval cyklický vý
počet potřebou obecné srozumitelnosti a přístupnosti počítání času,
a také církevní tradici. Nerespektování skutečných pohybů těles a ig
norování astronomických tabulek zdůvodnil jejich současnou nedo
konalostí. V roce 1595 reagoval rovněž na výhrady Scaligerovy.

K reformě kalendáře však bylo zdrženlivé | katolické obyvatelsrvo
říše Řehoř Xlll. poslal bulu Inter gravissímas císaři Rudolfu Il Ten
podle svého zvyku s jejím zavedením váhal. Snad se pokusil předložit
otázku opravy kalendáře k projednání augšpurskému sněmu, který
zasedal od 3. července 1582, kde ji však prý protestantská knížata od
mítla, protože ji papež provedl bez porady s císařem,pod ehož úřad
záležitost spadá, a bez souhlasu knížat a stavů v říši.2' ) Původně
ohlášený termín opravy ne řicházeljiž v úvahu. Vprosinci 1582 se cí
sař písemně obrátil na kurípřty.Duchovní kurfiřti s opravou souhlasi
li, saský a braniborský kurf rt nikoli, rýnský neodpověděl. Celá záleži
tost se takto pr0tahovala. Naprostý nedostatek tištěných nových
kalendářů, které mnozí obyvatelé říše marně sháněli, prosazení re
formy také neuspíšil. 217)Během roku 1583 začala některá katolická
území v říšipřecházet na nový kalendář bez ohledu na oficiální usta
novení. Lutyšské biskupství začalo datovat podle nového stylu od
10./21. února, Augšpurk 13./24. února. 219)Až na nátlak kardinála le
gáta Mandruzza a arcivévodů Karla a Ferdinanda se císař konečně
rozhodl vyhlásit ke 4. (podle nového počtu 14.) říjnu 1583 reformu
pro říši. V příslušném mandátu vydaném ] října 1583, znovu pak
22. ledna 1584, zřejměz ohledu k protestantům zcela pominul pape
že, zato se odvolával na doporučení matematiků 219)Ani potom však
nový kalendář nebyl obecně užíván. V říjnu 1583 ho přijal Třevír
(4/15 10.) a bavorská biskupství (5./.16 10), z 2. na 13. listopad
Jůlich, z 3. na 14. listopad Kolín a Cáchy, o den později Wůrzburk,
11./22. listopadu Mohuč a Štrasburk, dále ještě v roce 1583 Bádensko
a Můnster. Sám císař a dvorská komora začali datovat podle nového
stylu až od 6./17. ledna 1584.

ednotný názor na provedení opravy kalendáře nebyl ani v habs
burských dědičných zemích Někteří katoličtí reláti usilovali 0 pro
vedení reformy v původně stanoveném term nu, na většině území
však byly s jejím provedením obtíže. Habsburské země vaměs přijaly
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a nový kalendář se značnými obtížemi v posledních měsících roku l583
a na počátku roku 1584: Tyroly 5/16. října. Korutany a Štyrsko

' 14./25. prosince 1583. Horní a Dolní Rakousy 6./ 17. ledna._ ' _
122 Komplikovaná situace byla i v českých zemích.“ol Pra'zsky arc:
_— biskup Martin Medek (1581-1590) oznámil zavedení noveho kalen

dáře a nařídil jeho užívání ve své arcidiecézi 22. října 1582. Přict
nou zdržení byla zřejmě morová epidemie, která tehdy zachvátila
Čechy, a hlavně Prahu. Proto také arcibiskup vydal mandat Publica
u'o hovi calendarií romam' correcti v tepelském klášteře. kam se před
epidemií uchýlila" Vzhledem k pozdnímu oznámení nemohl být
původni termín provedení opravy již dodržen. ] když přesný termin
neuvedl. předpokládal však arcibiskup, že nový kalendář bude zave
den v co nejbližší době. Přitom však zjevně přecenil své možnosti.
Stěží se mohl domnívat, že obyvatelé země, kde byla většina nekato
líků. budou respektovat opatření představitele římskokatolické círk
ve bez podpory panovníka, a především stavů, byt' pražskému arci
biskupovi formálně v duchovních záležitostech podléhalo veškeré
obyvatelstvo.

Avšak ani mezi katolíky se nesetkala oprava kalendáře s velkým
nadšením. Nový kalendář přijali a vyhlásili jen někteří katoličtí du
chovní, mnozí se pro mandát ani nedostavili. Protestanté, jichž byla
v Čechách většina, ho zcela ignorovali. Pomoc při provádění reformy
kalendáře odmítli i astronomové pražské univerzity, když odmítli no
vý způsob a vydali na rok 1583 kalendář podle starého způsobu.222)
Pouze doktor VáclavZelotýn z Krásné Hory, lékař a profesor matema
tiky na pražské univerzitě, vydal již pro rok 1583 kalendář. v němž
uvedl vedle starého kalendáře pro srovnání také „vnově skorigovaný
a vyhlášený".223)Na největší odpor narazil mandát ve městech, zvláš
tě ve městech pražských. Obyvatelswo bylo značně pobouřena ještě
před publikováním mandátu, neboť prý konzistoř, která měla mandát
vyhlásit, „chce dělat ze středy neděli“. Pražská města odmítla i návrh
konzistoře na změnu termínu i s příslušným vysvětlením a oznámila,
že k této novotě nemohou přistoupit bez souhlasu vyšších stavů
a ostatních měst. Konzistořprozatím ustoupila. Podobně jako pražská
měSta reagovala i ostatní města v Cechách, kromě Plzně. Přes veške
rou snahu se arcibiskupovi nepodařilo nový kalendář prosadit, takže
ion sám se musel vrátit ke starému způsobu.

Po tomto nezdaru se kurie a církevní kruhy soustředily na panovní
ka, který jedině mohl nový kalendář prosadit. Pod nátlakem papež
ského nuncia Bonhominiho předložil Rudolf Il. otázku nejvyšším
úředníkům, kteří zavedení nového kalendáře nedoporučili, neboť by
způsobilo nedorozumění a zmatky ve stycích s říší.kde nový kalendář
přijalijen někteří. Doporučilí však projednání záležitosti na sněmu.

A E

HlSTORlCK

CHRONOLOGI



Zemský sněm na svém zasedání 13.—27.května 1583 císařův návrh
zamítl. dokud se císař nedohodne s kurfiřty a říšskýmistavy.

Nadále již Rudolf ll. o otázce, zda přijmout kalendář, nediskutoval.
Jednal pouze o způsobu, jakým by měl být zaveden. V tomto smyslu
se 25. července 1583 obrátil na královskou radu. Dne 4. záříoznámil

arcibiskupu Medkovi, že hodlá zavést kalendář v říjnovém termínu
stejným způsobem, jak to minulého roku určil papež. Kvyhlášení re
formy však stále ještě nedošlo. V říjnu jednal Rudolf II. znovu s nej
vyššími úředníky, od nichž ještě nedostal odpověď. Do dalšího vývoje
však zasáhl nuncius Bonhomini, který v té době přijel do Prahy. Ko
nečně 3. prosince 1583 vydal Rudolf ll. mandát jímž nařídil přijetí
nového kalendáře, a to tak,aby se vypustilo deset dnů po 6. lednu
1584. 22" Zároveň byla učiněna opatření, která měla zabránit zmat
kům (soudy, které se měly konat v lednu, byly přeloženy na duben),
a tiskařům a vydavatelům kalendářů bylo nařízeno, aby na rok 1584
vyhotovili kalendáře a pranostiky podle nového způsobu. Obdobné
patenty byly vydány'1pro ostatní země.

Nový kalendář byl v Čechách přijat, i když někde přes protesty a se
zpožděním: V Českých Budějovicích došlo k rozkolu, část obyvatel
stva, hlavně horníci a mincíři, odmítala nový kalendář, část ho přija
la. Svátky tedy drželi v různých termínech, takže někteří pracovali, ji
ní měli volno. V Kadani se řídili starým kalendářem až do roku 1587.
Rovněž někteří vesničané odmítali nový kalendář a vyjadřovali se ne
uctivě o papeži, od něhož si prý nedají nic poroučet. Nový kalendář
odmítali hlavně protestanté, zvláště čeští bratři. Ti se nějaký čas zdrá
hali slavit podle něho Velikonocemi)

Jan Stráněnský a Václav Zelotýn z Krásné Hory vydali ještě v pro
sinci 1584 kalendáře podle starého způsobu. Ty však byly zkonfisko
vány a tiskaři, kteří'je vyhotovili, byli prý uvězněni. 726)Výlučným vy
davatelem nových kalendářů se v roce 1585 Stal rektor pražské
univerzity, astronom M. Petr Kodycilz 1ulechova, ovšem s povinností
předkládat kalendáře arcibiskupovi k cenzuře. 7-17)

Pokud jde o zavedení nového kalendáře, vzdoroval nejdéle Cheb,
který tehdy ještě nebyl součástí českého státu, pouze s ním byl spojen
personální unii. Chebští měšťané a obyvatelé chebského kraje využí
vali svého státo rávního postavení a skutečnosti, že v Rudolfověman
dátu nebyli výs ovnějmenováni, a odmítali veškeré pokusy o zavede
ní nového kalendáře. Starý způsob přitom důsledně používali
i v písemném styku s císařem a dvorskými úřady. Gregoriánský kalen
dář přijali po dlouhých jednáních a řadě —nerespektovaných - císař
ských nařízení a hrozeb až v roce 1604 (z 29. července na 9. srpen).

V některých kruzích však nový kalendář stále budil značněaodpor.
Na Moravě byla situace ještě složitější než v Čechách. ) Mandát
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pro Moravu byl vydán někdy okolo 10. prosince 1583. Jeho rozesílání
a publikování však narazilo na odpor moravských stavů\ jejichž při
slušníci v panovníkově nařízení viděli porušení svých práv. Qstře se
ohrad'li proti tomu. že Rudolfll. dal bez předchozího usneseni sněmu
veřejně přibíjet mandát o zavedení nového kalendaře, a požadah Cl
saře. aby je napříště podobnými mandáty, pokud budou vydany bez
sněmovního usnesení, neobtěžovalfnm Uposlechli až druhého Rudol
fova nařízení 2 července 1584. Nový kalendář byl na Moravě zaveden
ze 4. na 15. říjen 1584. V roce 1584 byly tedy slaveny Velikonoce v Če
chách vjiném termínu než na Moravě.

Ve Slezskum) měl být gregoriánský kalendář zaveden ve stejném
terminu jako v Čechách. - Pokusy vratislavského biskupa o provedení
opravy v původně stanoveném termínu byly v převážně protestant
ském Slezsku neúspěšné. - Mandát pro Horní a Dolní Slezsko vydal
Rudolf ll. 10. prosince 1583. Hlasy o nutnosti projednat toto opatření
na sněmu se neprosadily. Kalendář byl sice přijímán s rozpaky a s ne
chutí, ale bez většího odporu. Většina slezských měst přijala nový ka—
lendář v určeném termínu (ll/23. leden 1584). Kezdržení došlo ve
Vratislavi, v Lehnici a v některých dalších místech. Po krátkém váhá
ní publikovala Vratislav nový kalendář 13. ledna s tím, že namísto
19. ledna se bude psát 29. leden. Příkladu Vratislavi následovali
|ostatní.

Rovněž pro obojí Lužicim) vydal Rudolf ll. mandát 10. prosince
1583. V Horní Lužici byl publikován začátkem ledna. Ve Zhořelci byl
5. ledna publikován a v určeném termínu (6./ 17. l.) zaveden. Žitavští
váhali, ale po konzultaci se Zhořelcem zavedli kalendář z 20. na
31. leden 1584. V Budyšíně byl přijat 22. ledna. Postupně pak v dal
ších místech. V některých kruzích však nový kalendář budil nadále
značný odpor. Farář Albín Moller šel tak daleko, že označil Řehořovu
reformu za bludnou a nepravou a o své vůli uvedl ve svém kalendáři
Velikonoce a s nimi související svátky o týden později.232)

Z katolických zemí se začaly gregoriánským kalendářem nejpozdě
ji řídit Uhry.7-33)Katolická církevní hierarchie sice prosazovala zave—
dení nového kalendáře od února 1583. jak dokládá kalendář titulár
ního pětikostelského biskupa a trnavského faráře Mikuláše Telegdiho
na tento rok, podle něhož se měl po 10. únoru psát 21. únor. ale tyto
snahy narazily na odpor protestantských sravů a měst. Rudolf ll. před
ložilnávrh na zavedení reformovaného kalendáře uherskému sněmu,
který zasedal v Bratislavě od 1.března do 28. dubna 1583. Kdyžuher
ští stavovénávrh odmítli, podnikl Rudolf ll. dosti neobratný pokus za
Véstnový kalendář prostřednictvím katolických církevních úřadů. Ve
městech s převažujícím protestantským obyvatelstvem nemohlo mít
toto opatření úspěch. Jen po dlouhém váhání, složitých jednáních



a opakované intervenci královské kanceláře uposlechla královská
města Rudolfova mandátu ze 4. února 1584 jímž přikazoval komítá
tům i královským městům provést reformu. Během let 1584 a 1585
přijala nový kalendář většina uherských měst a hodnověrných míst.
Na panstvích protestantské šlechty byl však nadále používán starý ka
lendář. Důležité události celozemského významu proto musely být
datovány oběma způsoby. Uherské stavy přijaly gregoriánský kalen
dář, „pouze s ohledem na královu autoritu a jeho osobní přánl", až na

sněmu zasedajícím v Bratislavě od 1. listopadu (podle starého kalendáře od 22. října) 1587 do 28. února 1588.234
Nazá kladě usnesení tohoto sněmu zavedla během roku 1588 gre

goriánský kalendář na svých panstvích také většína uherské šlechty.
Nadále ho odmítala nepočetné skupina kalvínského obyvatelstva
a kazatelů, kteří ustoupili až represivním opatřením sněmu z roku
1599. Spory o kalendář, vedené především na konfesnim základě
však přetrvávaly ještě v 17. století. Pravoslavné, a později řeckokato
lické obyvatelstvo východních oblastí Uher používalo juliánský kalen
dář v církevním životě až do 20. století. V oblastech obsazených v do
bě provádění reformy Turky, stejně jako v těch, které byly Tu
později dobyty, byl ovšem zaváděn jako oficiální kalendář kalendář
muslimský, hidžra. Křesťanskýkalendář mohlo podrobené obyvatel
stvo používat pouze v běžném životě, nikoli ve styku s úřady.

Pokud jde 0 ostatní evropské země, byl gregoriánský kalendář v led
nu 1584 (z 11. na 22.1.) zaveden ještě v katolické části Švýcarska.

Protestantské oblasti v Evropě, pro něž se reforma kalendáře stala
otázkou konfesní a politickou, nadále gregoriánský kalendář odmíta
ly. V říši platil na územích katolických vrclmostí nový kalendář,
v evangelickém prostředí starý. Církevní svátky byly slaveny v růz
ných termínech, což se zvláště silně dotýkalo nábožensky smíšených
oblastí. 135)Pokusy katolíků o sjednocení kalendáře v říši, k nimž do
cházelo na říšských sněmech v letech 1613 a 1654 a na westfálském
mírovém kongresu 1648, se nesetkaly s úspěchem hlavně proto, že
evangeličtí stavové považovali přijetípapežova kalendáře za omezení
svých práv.236)Podle slov Voltairových dali přednost tomu, „nebýt
v souladu se Sluncem, než souhlasit s Římem“. 737'Drželi se starého
způsobu | přesto,že užívání dvou různých kalendářů působilo značné
problémy v každodenním životě, hlavně však v hospodářské oblasti.

Zvláště problematická byla koexistence dvou kalendářů v prostře
dích, kde spolu sousedila katolická a protestantská území, čidokonce
územi jednoho vyznání bylo obklopeno územím druhého, jako třeba
panství Rothenburg v Horní Falci, nebo kde spolu žili katolíci a pro
testanti v jednom městě (zvláště tzv. paritní města podle westfálské
ho míru). Řada dokladů 2 Frank, ze Švábska nebo z Horní Falce uka
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zuje,jake' těžkosn působila existence dvou kalendářů v každodenním
životě jejích obyvatel, ať už šlo o odvádění dam a splacení dluhu
(evangelíci s posměchem poukazovali na to. že desatky mají katolícn
platit v době. kdyje úroda ještě na polích), nemožnost prodat obilí na
trzích, které se podle nového kalendáře konaly příliš brzy, až po pro
následování a trestáni poddaných evangelických vrchnosti pracuy
cích na svých polích na katolickém území v dobách katolických svát
ků. c'í poddaných katolických vrchností v evangelických městech
o svátcích evangelickýchřm —Nebylo neobvyklé, že část poddaných
te'ževrchnosti v nábožensky smíšených oblastech se řídilajedním ka
lendářem a druhá část druhým. a většina svátků pak byla slavena dva
krát.-'“" - Ekonomické důvody vedly k tomu. že některá evangelická
měStas katolickým zázemím (například Augšpurk,jehož hlavním ob
chodním partnerem bylo katolické bavorské vévodství), nebo i celá
území zaváděla nový kalendář z čistě hospodářských důvodů, případ
ně se přiklonila k novému kalendáři celá paritní města včetně evan
gelíků."m Zavedení nového kalendáře v části říšských měst také na
rušilo celý systém trhů. který se vytvořil ve středověku. Města. kde se
konaly významné trhy, měla problémy s počítáním dnů. Pro obchod
níky byly vydávány speciální kalendáře s oběma způsoby datování.24"
Užití dvou kalendářu se odráží i v korespondenci te' doby. když odpo
věd“může být datována dříve než ŽádOSl.242)Aby vyloučili nedorozu
mění. uváděli někteří pisatelé výslovně. zda datují podle nového,
opraveného způsobu (stilo novo. correcro, reformám, calendan'í cor
recn'.calendaríí noví. des neuen calendaríl), nebo podle způsobu sta
re'ho (sry/o nebo more antiqua nebo vetere, calendaríi veterís, des al
ten calendarií). V tištěných kalendářích bývala obě data uváděna
v podobě zlomku, zpravidla tak, že v evangelických kalendářích byl
starý způsob uveden jako čitatel. novýjako jmenovatel, v katolických
naopa .

Osobité stanovisko k reformě Řehoře Xlll. zaujali astronomové.243)
Bez ohledu na konfesni příslušnost vyslovovali někteří námitky proti
úpravě gregoriánského kalendáře, kritizovali jeho nedostatky a vzná
šeli připomínky, na druhé straně uznávali jeho přednosti. Až na vý
jímky však nebyli zásadně proti opravě. Rozhodný nesouhlas s refor
mou vyslovovali především protestanté. Již zmíněný Michael
Maestljn se ostře postavil proti novému kalendáři. Jeho žák a přítel
Jan Kepler proti němu však neměl podstatné námitky, naopak uzná
val jeho výhody. Jako císařský matematik obhajoval nový kalendář
a doporučoval jeho přijetí i protestanty. Ze Stejných vědeckých i prak
tických důvodu se pro provedení reformy kalendáře vyslovil i druhý
nejvýznamnější astronom té doby, rovněž protestant, Tycho Brahe.

Situace se vyhrotila na konci 17.století. kdy po uzavření míru zá



padoevropských a středoevropských zemí s Francii v Rijswijku 1697
hrozily v některých severoněmeckých oblastech kvůli kalendáři nepo
koje. Tehdy se o zásadní změnu ve vztahu ke kalendáři v protestant
ských oblastech začali zasazovat i přední učenci: proslulý německý
matematik a osvícenský filozof Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646—1716),jeho žák astronom Erhard Weigel (? 1699) z Jeny, dán
ský astronom Olaf Roerner (1644—1710).Roemerovi se podařilo dán
ského krále Christiana V.o přednostech nového kalendáře přesvědčit.
Zdůrazňoval přitom především skutečnost, že kalendář užívají jiné
národy a že by menšina měla následovat většinu, zvláště když většina
má pravdu. Za výhodu nového kalendáře považoval to,že se—ales

ň podle jeho tvrzení— chyby v novém kalendáři projevi až po dva
ceti tisících let, a jsou navíc sporné, zatímco chyby starého stylu'jsou
nesporné po jednom čidvou stoletích, a že 1protestantská uzemí dří
ve či později musí nový kalendář přijmout. Za nejvhodnější dobu, kdy
by se tak mělo stát, považoval rok 170000.4“2

Weigel záhy pochopil, že gregoriánský kalendář je ve své původní
podobě pro představitele protestantských církví nepřijatelný. Proto
navrhoval odstranit alespoň rozdíl mezi oběma kalendáři. který měl
v roce 1700 vzrůst na jedenáct dní, a zavést gregoriánskou úpravu
přestupných dnů. Pro určeni velikonočního úplňku však navrhoval
místo gregoriánského cyklického výpočtu používáni astronomických
tabulek.

Dne 23. září 1699 podle starého počtu, 3. října podle nového, se
evangeličtí stavové usnesli na vynechání jedenácti dnů v únoru 1700
tak, že po 18. únoru má následovat 1. březen. Tím bylo sjednoceno
datování v katolických a protestantských oblastech Německa. Protes
tanté však tehdy ještě nepřijali katolický způsob výpočtu Velikonoc.
Pro rok 1700 stanovili sice jako datum Neděle velikonoční 11.duben,
na nějž připadly Velikonoce | podle gregoriánského kalendáře (veli
konoční úplněk nastal podle věčného gregoriánského kalendáře v ne
děli 4. dubna, Velikonoce tedy připadaly na 11.duben, astronomicky
však úplněk nastal již v sobotu 3. dubna, takže .,astronomické“ Veli
konoce měly být 4. dubna), zároveň však bylo rozhodnuto, že nadále
budou jak velikonoční úplňky, tak termíny jarní rovnodennosti určo
vány astronomicky —Calculo Asrronomíco, a to na základě Keplero
vých astronomických tabulek (.,Rudolfmských“) s poledníkem pro
cházejícím hvězdárnou Tychona Brahe v Oranienburgu. Tento nový
kalendář byl nazván verbesserter Kalender („oopravený“, „zdokonale
ný kalendář). 245

Protože se v období od roku 1583 do února 1700 v říši užívaly ved
le sebe dva způsoby datování, je třeba značné opatrnosti při práci
s říšskýmiprameny. Datum podle starého počtu lze pro období od ro
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ku 1582 do února 1700 převést na nový počet přičtením deseti dnů.
Pokud součet přesahuje počet dnů měsíce uvedeného v datování, ten
to počet se odečte a datum náleži měsíci následujícímu. Například da
tum 23. září 1699 starého počtu, kdy bylo rozhodnuto zavést v říšino
vý způsob v uspořádání kalendářního roku, lze převest na
gregoriánské datování takto: k číslu 23 přičteme 10, od součtu 33

ečteme počet dnů měsíce září, tj. 30; výsledek 3 udava, že k udá
losti došlo 3. října 1699 podle nového počtu. U data mandátu Rudol
I'a 11.z 3. prosince 1583 postačí pouze přičíst k číslu dne (3) číslo 10,
abychom zjistili, že mandát byl vydán 13. prosince podle gregorián
ského kalendáře.

Opravený kalendář přijalyo něco později také nizozemské provin
cie Gelderland. Zutphen (z 30. června na 12. červenec 1700), Utrecht.
Overyssel (z 30. listopadu na 12. prosinec 1700). Frísko a Groningen
(z 31. prosince 1700 na 12. leden 1701) a švýcarské kantony Curych,
Bern, Basilej, Schaffhausen, Ženeva, Můhlhausen a Biel (z 31. prosin
ce na 12. leden 1701). Opravený kalendář v této podobě přijalo v ro
ce 1700 také Dánskořm ačkoli se Olaf Roemer přimlouval za cyklic
ké počitání Velikonoc. Oprava kalendáře byla provedena reskriptem
z 28. listopadu 1699. jedenáct dnů bylo vynecháno mezi 18. únorem
a 1. březnem 1700.

Se zavedením nového kalendáře ještě váhalo Švédskoř'" jehož
obyvatelé silněji než ostatní lpěli na starých zvyklostech. Změnu ka
lendáře v okolních zemích však nemohli zcela ignorovat. Aby se roz
díl mezi švédským kalendářem a kalendářem ostatních evropských
zemí v roce 1700 nezvýšil o další den, vynechali Švédové v tomto ro
ce přestupný den, ale nadále počítali podle starého způsobu. Oproti
juliánskému kalendáři byla ovšem švédská data o jeden den posunu
ta. rovněž datum Velikonoc se v některých letech (1705, 1709 a 1711)
odchylovalo od data Velikonoc juliánského kalendáře. Tento rozdíl
byl vyrovnán v roce 1712. kdy byl přidán další přestupný den
(30. únor) za den vynechaný v roce 1700. Tento rok měl tedy dva pře
srupné dny a celkem 367 dnů. Od 1.března 1712 tedy ve Švédsku opět
platil juliánský kalendář. Velikonoční datum však působilo nadále
problémy. Otázka jeho výpočtu byla předmětem četných pojednání.
V roce 1739 bylo rozhodnuto, že Velikonoce budou určovány astrono
.iicky. Tehdy došlo ve védsku k poněkud paradoxní situaci. kdy

opravený kalendář platil pro výpočet data Velikonoc, zatímco ú rava
roku se řídila kalendářem juliánským. Až v roce 1753 bylo i ve véd
sku vynecháno v kalendáři jedenáct dnů. a Švédové se nadále řídili
gregoriánským kalendářem. Pouze Velikonoce byly, stejně jako
v ostatních protestantských zemích, počítány astronomicky.

Jako poslední ze západoevropských zemi zavedla gregoriánský ka



lendář Velká Británie.“el Ačkoliprvní jednání o reformě byla zaháje
na již na počátku osmdesátých let 16. století a odbornici ji doporučo
vali, nebyla tehdy provedena především pro nesouhlas církevních
hodnostářů odmítajících autoritu papeže. Rozdíly v datování mezi
Velkou Británií a evropským kontinentem ztěžovaly komunikaci a do
dnes působí problémy britským historikům. Když například Vilém
Oranžský opustil 11. listopadu 1688 Holandsko, kde byl užíván gre
goriánský kalendář přijel do Anglie 5. listopadu (podle juliánského
kalendáře platného ve Velké Británii). Také v korespondenci s evrop
ským kontinentem se často stávalo, že odpověď odeslaná z Británie
byla datována dřívenežli předchozí dopis z kontinentu. Voficiální ko
respondenci s kontinentálními vládami uváděly britské úřady raději
obě data ve formě zlomku (William Boswell psal z Haagu Johnovi Co
keoví: 12/22 Dec. 1635). Někteří pisatelé datovali dopisy určené na
kontinent podle gregoriánského kalendáře,nebo uváděli,zdaje dopis
datován podle starého způsobu, juliánského (0. S. = Old Style), ne
bo podle nového, gregoriánského (N. S. = New Style). Často však
údaj o užitém kalendáři uveden není a historik se musí orientovat
podle příslušnosti isatele, případně též dalších okolností.

K úpravě kalenldlářea kalendářního roku podle západoevropského
vzoru se Velká Británie odhodlala až v roce 1751 Dne 25. února 1751
(podle tehdejšího anglického kalendáře se začátkem roku 25. března
to byl rok 1750) přečetl lord Chesterfield ve Sněmovně lordů návrh na
úpravu začátku roku a opravu tehdy užívaného kalendáře. Po posou
zení astronomy byl tento „Chesterfieldův akt“ přijat, mimojiné proto,
že reformovaný kalendář přijali okamžitě všichni katoličtí, postupně
pak všichni protestantští panovníci v Evropě, s výjimkou Ruska, Švéd
ska a Anglie. Pro Anglii by prý nebyla příliš velká pocta setrvávat ve
zjevném omylu, navíc v takové společnosti. Jedenáct dnů bylo v ang
lickém kalendáři vynecháno na základě nařízení parlamentu z 2. na
14. září 1752. Současně s návrhem na zavedení „kalendáře nového
stylu“ bylo rozhodnuto, že následující 1. leden má být prvním dnem
roku 1752. Tím byl začátek roku přesunut z 25. března na 1. leden.
Tato opatření značně vzrušila tradicionalistické Angličany.Mezi lidmi
se rozšířila představa, že vynechháním jedenácti dnů v kalendáři při
jdou ojedenáct dnů života—spřesunem začátku roku z 25. března na
1. leden dokonce o více než tři měsíce.249)_ Ne právě pečlivě formu
lovaný parlamentní výnos nezabránil tomu, aby někteřídělníci uvěři
li, že přijdou o mzdu za jedenáct dnů. Docházelo k výtržnostem, lidé
se shromažďovali v ulicích pod heslem Give us back our Eleven Days!
(Vraťtenám našich jedenáct dnů!)zm) Kezvláště prudkým bouřím do
šlo v tehdy druhém největším anglickém městě Bristolu, kde přinich
bylo 1několik lidí zabito. Spolu s Anglií přijaly nový kalendář také Ir
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sko, Wales a britské zámořské kolonie. V následujícím roce byl ve Vel
ké Británii a v jejich koloniích zaveden také gregoriánský způsob vý
počtu Velikonoc.

Velikonocepočítané ve většině protestantských zemí podle oprave
ného kalendáře působily jisté problémy, protože pochopitelně nepři

padaly vždy na stejný denJako Velikonoce počítané cyklicky podle ka
lendáře gregoriánského.2 " Poprvé k této situaci došlo v roce 1704,
pak 1724 a 1744. Odlišné termíny Velikonoc působily nepříjemnosti
aješté více vyhrocovaly spory mezi katolíky a protestanty v říši. —Na
příklad v roce 1724 došlo mimo jiné k ostrému konfliktu mezi kato
lickými a evangelickými přísedícími říšského komorního soudu o ter
mín velikonočních prázdnin.252)

Abyzabránil dalším rozporům. prosadil pruský král Fridrich II. Ve
liký (1740-1786) v prosinci 1775. aby i protestanté přešli na cyklický
způsob výpočtu velikonočního data, a všichni němečtí křesťané tak
slavili Velikonoce týž den. Dne 29. ledna 1776 bylo sepsáno říšské
dobrozdání, podle něhož se stavové „ze svobodné vůle" rozhodly sla
vit nadále Velikonoce na obou náboženských stranách současné. Dne
7. června 1776 potvrdil dobrozdání císař Josef ll. Tento nový kalen
dář, jímž byl dokončen přechod na gregoriánský kalendář, byl nazý
ván verbesserter Reichskalender, „opravený říšskýkalendář.

Rozhodnutí bylo zároveň sděleno ostatnim evangelickým zemím.
Anglii. Dánsku, Svédsku, Nizozemí a Švýcarsku. Svýcarsko s opravou
souhlasilo okamžitě. Dánsko,:m) které v roce 1724 slavilo Velikonoce
podle gregoriánského kalendáře 16. dubna, v roce 1744 však pravdě
podobně podle „opraveného kalendáře", přijalo „opravený říšsk' ka
lendář" na základě královského reskriptu z 11. prosince 1776. véd
sko ovšem počítalo Velikonoce podle „opraveného kalendáře“, tedy
astronomicky. až do roku 1844, kdy byl na doporučení Švédské aka

íiimie liga:)mšvédského krále z 2. února zaveden cyklický výpočet Ve—! onoc.

3.4.7.1 Převáděníjuliánských dat na data
gregoriánská

Juliánská data z období před zavedenim gregoriánského kalendáře
roku 1582 nejsou v historických pracích dodatečné přepočítávána na
gregoriánský kalendář. Historikové je uvádějí v té odobě, jak je na
lezli v pramenech nebo převedlina dnešní způsob dgtování, bez ohle
du.na to, že současné datování je založeno na kalendáři gregorián
skem. Pouze juliánská data po roee 1582 bývaji převáděna na



gregoriánský kalendář. případně jsou uváděny oba způsoby. Přísně :»„
vzato, nejsou tedy výročí událostí před říjnem 1582 připomínána _
v přesném termínu, ale s příslušným posunem, podle toho, do které
doby spadají.

Při převádění juliánských dat z doby po gregoriánské reformě ka
lendáře na data regoriánská je nutno k dennímu datu přičístpočet
vynechaných dnu při reformě (10) a příslušná sluneční vyrovnání (po
1 dni v roce 1700. 1800 a 1900). Pokud bychom chtěli převést julián
ská data z doby před reformou na data gregoriánská, bylo by třeba
prodloužit gregoriánský kalendář zpět k době nicejskěho koncilu. Pak
by bylo nutno rozdělit deset dnů vynechaných v roce 1582 do let
1500, 1400, 1300. 1100. 1000, 900. 700, 600, 500, 300. V těchto le
tech by tedy bylo třeba vynechat přestupný den.255) „Přesné“ výročí
juliánských dat v gregoriánském kalendáři lze tedy spočítat podle ná
sledující tabulky:

“'i'ů
'A.

_0) pa

vEVROPĚl
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. počet dnů, které je nutno
0 b d o b' přičístkjuliánskému datu

1.3. 300-29. 2. 500 1
13. SDO-29.2. 600 2
1.3. 600—29. 2. 700 3
1 3. 700—29. 2. 900 4
1 3 900—29 2 1000 S
131000—292 1100 6
1 3 1100—29 2 1300 7
13 1300—29 2 1400 B
13 1400—29 2 1500 9
1 3 1500—29 2 700 10
13 1700—2 2 1800 11
1 3.1800-29.2 1900 12
1 3. 1900—29. 2. 2100 13

3.4.8 Francouzský revoluční kalendář
Přijetí gregoriánského kalendáře v protestantských německých ze
mích v roce 1700 a v Anglii 1752jeho prestiž nesporně zvýšilo. Během
18. století kalendář také přestával být výlučně církevní záležitostí.
Rozvoj přírodních věd a techniky umožňoval Stále přesnější měření
a pozorování, která byla užitečná i pro výpočty kalendáře a otázky

korstlrukce kalendáře stále více sledovala odborná veřejnost i vzdělaní ai ové.
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Zájem učenců na jedné straně a potřeby rodící se průmyslové spo
lečnosti s nutnosti kontroly a plánování v pevných časových obdobích
na straně druhé, byly příčinou úvah o změně kalendáře a zavedení
desetinného systému do měření času, podobně, jako se tento systém
prosazoval v mirách a vahách a byl navrhován i pro administrativní
uspořádání států. Tyto tendence se projevily ve Francii v osmdesatych
letech 18. stoletím) Zabývali se jimi encyklopedisté i publiciste. Na
počátku osmdesátých let vystoupil ateistický publicista Silvain Mané
chal s požadavkem zavést jednotný kalendář založený na desetinném
systému pro všechny osvícené národy.257)Konkrétní návrh podal v to
ce 1788 v Almanach des Honnétes Genem“ kde rozdělil měsíce do
dekád s pěti dodatkovými dny na konci roku. Jednoznačně proticír
kevně laděná publikace způsobila autorovi řadu potíží, včetně třímě
sičního vězení - o místo přišel již po vydání svých předchozích publi—
kací -, o to více však získala na popularitě.259)

Po vypuknutí Francouzské revoluce nabyla kritika kalendáře kon—
krétní podoby. Revoluční a proticírkevně naladěné Francii, usilující
o změny ve všech oblastech společenského života, byla blízká i myš
lenka změny kalenda'ře. Poprvé se objevila v Moníteur ze 17.května
1790260) Politická situace však nebyla v té době příznivá pro změ
nu. která vyžadovala důkladnou odbornou přípravu. odpoutání od
starého kalendáře přesto nastávalo zcela spontánně. Asi od polovi—
ny roku 1790 se bez jakéhokoli legislativního rozhodnutí začíná
v úředních písemnostech objevovat datování podle let Svobody?"
Jejich počítání ovšem nebylo jednotné. Někteří uživatelé tohoto da
tování považovali za epochu nové éry 14. červenec 1789, a počítali
léta od tohoto data. jiní sice počítali léta Svobody, ale se začátkem
roku 1. ledna, takže od 1. ledna 1790 počítali druhý rok Svobody,
třetí rok od 1. ledna 1791. Záležitost musela být nakonec předlože
na Zákonodárnému shromáždění. To rozhodlo 2. ledna 1792, že
veškeré úřední písemnosti ponesou údaj o éře Svobody (l'ěre de la
Liberté) a že čtvrtý rok Svobody ma' začít prvnim lednem 1792.25“
Tak zůstal zatim zachován 1. leden jako začátek roku. Od 10. srpna
téhož roku bylo datování rozšířeno ještě o léta Rovnosti (ans de
[ 'Egalíte') .263)

Dne 21. září 1792 byla vyhlášena republika. Již na svém druhém
zasedání následujícího dne rozhodl Konvent na návrh poslance Bil
laud-Varenna, že tímto dnem začíná éra Republiky, a že tous les actes
seraient désormais datés de l'an 1" dela Républiquefrancaise (všech
ny písemnosti mají být napříště datovány od 1. roku Francouzské re
publiky). Abybyly roky nové éry uvedeny do souladu s jinde běžným
kalendářem, měl druhý rok Republiky, l'an ". dela République, začí
nat v roce 1793. Politická situace v jakobinskě Francii po porážce



„vnitřního nepřítele" a po prvních vojenských úspěších v zahraničí by
la příznivá výraznějším změnám. Nemalou roli v nich hrály dechristi
anizační tendence jakobínů. V prosinci 1792 začala speciálně ustave
ná komise připravovat návrh nového kalendáře.25“ Jejími členy byli___
vedle poslanců nejvýznamnější vědci té doby, členové francouzské
Akademie věd astronomové Matandre Guy Pila-ré,Joseph Jerome
lalande, matematikovéJoseph louis LagrangeG aspar Monge a Gil
bert Romme. jenž byl též předsedou komise.2 5)Zároveň probíhala ve
výchovném výboru Konventu a v dalších revolučních orgánech široká
diskuse, v níž byly zvažovány otázky ideologického zdůvodnění i po
litické funkce reformy. 20. září 1793 předložil G. Romme. poslanec za
Puy--d-eDóme v Auvergni a člen výchovného výboru Konventu, který
je považován za vlastního ,'otce“kalendáře, návrh nového kalendáře,
podle něhož byl 5. října ll. roku (1793) vydán příslušný zákon. 256)Za
počátek nové éry byl určen den 22. září 1792 jako první den Republi
ky a zároveň jako datum podzimní rovnodennosti. Rok měl mít dva
náct stejně dlouhých měsíců po třiceti dnech. každý měsíc se měl dě
lit do tří dekád. Zbývajících pět dnů bylo vloženo na konec roku jako
dny doplňkové (jours complémenraires). Pro vyrovnání rozdílu mezi
tímto slunečním rokem o 365 dnech a rokem tropickým se měl, když
to astronomické výpočty vyžadovaly, tedy zpravidla jednou za čtyři

roky, na konec roku vkládat přestupný den. Romme navrhoval též pro
měsíce, dny dekád i doplňkové dny názvy vztahující se k nové éře. 67)
Tyto názvy však Konvent nepřijal 3 měsíce, dekády ] dny se měly pou
ze číslovat. Takovéto označování bylo však nepraktické —Básník Phi
lippe-Francois--Nazaire Fabre d'Églantine (narozen 1755jako syn ob
chodníka se suknem v Carcassonne, působil jako učitel a novinář,
později jako Dantonův tajemník, popraven s dantonisty 1794) ze
směšnil tento systém formulí „Iepremierjour de la premiére décade
du premier moisdela premiére année dela République' ( ,prvníden
první dekády prvního měsíce prvního roku Republiky“). —Proto bylo
rozhodnuto vytvořit komisí, v níž kromě Rommeho měli být občané

& (spisovatel a bratr známého básníka André
Che'niera), malířJacques-louis Davld a Fabre d glantine. Ten byl au
torem návrhu názvů měsíců, předloženého 3 du second mois dela se
conde année de la République francaise, tj. 24. října 1793, Konven
tu.2

Na)základě tohoto návrhu byl 4. Fn'maire l'an " (tj. 24. listopadu
1793) vydán změněný zákon včetně Instruction surl 'emploí du nou
veau calendner. Podle něho měl každý rok začínat o půlnoci dne, kdy
na pařížském poledníku naStane podzimní rovnodennosr “91 První
rok začínal 22. září 1792. Každý měsíc měl třicet dnů. Inspirací pro
názvy měsíců bylo počasí v určitém ročním období a zemědělský cy

3.VÝVOJKALENDÁŘ
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klus. Názvy byly tvořeny tak. aby měsíce každého čtvrtletí měly stej
nou koncov u:

]. Vendémíaire (měsíc vinobraní) přibližně 22. září —21. října
2. Brumaire (měsíc mlhy) přibližně 22. října - 20. listopadu
3. Frimaire (měsíc jinovatky) přibližně 21. listopadu - 20. prosmce
4. Nivóse (měsíc sněhu) přibližně 21. prosince - 19. ledna
S. Pluvióse (měsíc deště) přibližně 20. ledna - 18. února
6. Ventóse (měsíc větru) přibližně 19. února - 20. března
7. Germinal (měsíc klíčení) přibližně 21. března —19. dubna
8. Florea! (měsíc květů) přibližně 20. dubna —19. května
9. Prairial (měsíc luk) přibližně 20. května - 18. června

10. Messidor (měsíc žní) přibližně 19. června - 18. července
11. Thermidorm' (měsíc horka) přibližně 19. července - 17.srpna
12. Fructidor(měsic plodů) přibližně 18. srpna —16. září

Vložených pět, v přestupném roce šest, dnů se mělo nazývat les
Sans-cullotides, přestupný den jour dela Revolution. Ctyřlete'období
s přestupnýmdnem se nazývalo la Franciadeř'“ přestupnýrok année
sextíle (podle šesti doplňkových dnů). K vyrovnání roční chyby asi
11 minut a 14 sekund, kterou tento systém nebral v úvahu, měli as
tronomové určit dobu, kdy bude třeba přestupný den odsunout (sex
tile rěrarde'e). Pravidlo pro pravidelné vynechávání přestupného dne
stanoveno nebylaml Každýměsíc se dělil na třidekády (de'cade). Po
slední dny dekády se již podle zákona ze 16. du 1ermois (7. října) na
zývaly de'cadí. Podle tohoto vzoru vytvořil Fabre d'Eglantine analo
gické názvy i pro ostatní dny dekád: ]. prímidi, 2. duodí, 3. tridi,
4. quadridi, 5. quinrídi 6. sextídi, 7. septídí. 8. octidi (též octodí).
9. nonídi (též nonodi).ž73l Kromě toho byly jednotlivé dny ještě po
jmenovány zvláštními na'zvy.274>]. Vendémiaire (= La fondatíon dela
Républi ue), jours complémentaires a všechny děcadi byly dny svá

tečními. 75)Každé čšybřiroky měla být slavena památka Revoluce, a toposledních pět dnů. >Desetinná soustava měla být zavedena i do dě
lení dne. Den počítaný od půlnoci do půlnoci se měl dělit na deset ho
din. hodina rovněž na deset částí. Stá část hodiny se nazývala minute
de'cimale.stá část minuty seconde décimale. To tvořilonejslabší článek
celé reformy. Desetinné dělení dne se vůbec neujalo. mimo jiné i pro
to, že hodiny přizpůsobené této soustavě nebyly běžně k dispozici.“"

Republikánský kalendář byl pravidelně užívánm) v úředních píse
mnostech až od Frímaíre Il. (prosinec 1793). Do té doby je v datech
zmatek, často se u data podle nového způsobu objevuje v závorkách
datum gregoriánské. Široká propaganda využívající novinových člán
ku i soudobých písnířm vyzdvihujících a opěvujících přednosti nové



ho kalendáře, uváděla republikánský kalendář jako symbol společenského zlomu a odtržení od starého systémuzsmd o povědomí širokých 
společenských vrstev. Kromě Francie se republikáni pokoušeli zavést
nový kalendář také na dobytých územích, v Porýní a ve Falci, avšak
s nevalným výsledkem

Změna kalendáře, která navazovala na změnu systému měr a vah,
byla obecně považována za potřebnou Navíc byl starý kalendář chá
pán jako nástroj pověr a nevědomosti, za nímž stála církev a monar
chie. Právě vliv církve při vzniku starého kalendáře způsobil, že ka
lendář měl vědecky velmi pochybné základy.- Výtky pocházející
z arzenálu osvícenské kritiky náboženství ho prohlašovaly za absur 
ní a zlovolný nástroj kléru a církve.25“Pres jistou racionalitu měl však
i republikánský kalendář řadu nevýhod. Doplňkové dny na konci ro
ku, který měl být přizpůsoben potřebám rodícího se nového systému,
nakonec působily v denním životě kapitalistické společnosti rušivě,
vkládání přestupného dne nemělo žádný systém, přestupné roky byly
někdy po čtyřech, jindy po pěti letech, podle toho, na který den při
padl začátek roku, který bylo nutno pokaždé určit přesnými astrono
mickými výpočty. Zvláštní popularitu nezískala ani nová pojmenová
ní. Nejprve muselo být označení sans--culottídes nahrazeno opět
termínem jours complémenraires. Hlavním důvodem, proč kalendář
nezdomácněl, byly však dekády, které prodlužovaly šestidenní pra
covní období na devítidenní. Instrukce dekretu : 5. října, podle níž
měl být dnem pracovního klidu vždy 10., 20 a 30 den v měsíci, ne
byla dodržována. 252)Nemalou úlohu tu hrály | důvody náboženské.
Množily se petice za odstranění dekád. Po zřízení konzulátu se dalo
očekávat také zrušení republikánského kalendáře V roce 1801 uza
vřelNapoleon konkordát s papežskou kurií a znovu bylo dovoleno sla
vit neděle a církevní svátky Dne 18. Germmal X (2. září 1805) ustavil
senát komisi, která měla připravit přechod na gregoriánský kalendář.
VLaplaceově zprávě z 22. Fructídor (9. září) byly vyjmenovány chyby
republikánského kalendáře. 203)Za největší byla považována skuteč
nost, že Francie zůstala se svým kalendářem v Evropě sama. 29“ Toho
dne rozhodl Napoleon, že á compte du Nívóse prochaín (od 1. ledna
1806) le calendn'er Grégorien sera mis en usage dans tout l'empire
francais.26“ Od 1. ledna 1806 přešla tedy Francie zpět ke gregorián
skému kalendáři.

Republikánský kalendář byl znovu zaveden za Pařížskékomuny ro

k1g711871,ale trval pouze po Germinal a Florea! UCHX(březen a duben
Vzhledem k odlišnému uspořádání kalendářního roku především

k odlišnému vkládání přestupných dnů a k odlišnému začátku a délce
kalendářních měsíců ve francouzském revolučním kalendáři, je pře
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komplikované. Proto je vhodné použít některé z tabulek. které byly
váděni dat podle tohoto kalendáře na náš způsob datování poněkud

D 86)

36 k tomuto účelu sestaveny.21_

3.4.9 Recepce gregoriánského kalendáře
v ortodoxních zemich

Podle představ Řehoře Xlll. měli nový kalendář příjmout všichni křes
t'ané. Rehoř Xlll. měl také od počátku zájem na tom, aby se na refor
mě kalendáře podíleli i představitelé východní církve, kteří ostře rea
govali již na první zprávy o přípravě reformy."m Výzvu zúčastnit se
přípravykalendáře v odborné komisi, adresovanou patriarchům v Ca
řihradě, Antiochii a Alexandrii, přijalvšak pouze antiošský patriarcha
Ignatius. Zájem o reformu projevoval rovněž řecký biskup v Benát
kách. S ohledem na východní církev vypracoval profesor astronomie
v Bologni Giovanni Battista di Zanti pravidla pro aplikaci reformy na
kalendář řeckých církví, pro syrské křesťanyvydal v roce 1583 tabul

ky také v arabštině, tištěné syrským písmem. Rovněž bylo zhotovenoněkolik kopií chaldejské a arménské verze kalendáře.2 “' Poměry na
Východě, kde byla řada autonomních a poloautonomních církví, kde
neexistovala žádná ústřední moc obdobná papežské moci na Západě,
která by mohla nový kalendář prosadit, a kde i politické poměry vylu
čovalyjakekolí užší kontakty ortodoxních křesťanůžijících pod turec
kou nadvládou se západními křesťany,brzdily vážnější jednání mezi
západní a východní církví o případném sjednocení kalendáře v nové
podobě.Tajnéjednání s cařihradským patriarchou Jeremiášem, zahá
jené bezprostředně po vydání buly Inter gravíssímas, které shodou
okolností vpadlo do politických nepokojů v Turecku. ztroskotalo
v únoru 1584 v důsledku tvrdého zákroku Turků proti patriarchovi
a východní církvi. Z tohoto důvodu bylo zcela bezvýznamné, že Jere
miáš byl novému kalendáři nakloněn. Pokusy o jednání s koptskými
patriarchy v Antiochii a Alexandrii byly rovněž neúspěšné. Antiošský
patriarcha odmítl přijmout kalendář, pokud ho nepřijmou všechny
ostatní národy, údajně z obav před Tinky. Pouze maronité v Sýrii gre
goriánský kalendář v roce 1606 přijali.
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3.4.9.1 Rusko

Gregoriánská reforma se však ve své době neprosadila ani v Rus
ku, *"kde byla považována za porušení ustanovení nicejského koncí



lu a za útok vůči pravověrným křesťanům. K tomuto povědomí při
spěla ještě bezohledná propaganda prováděná některými římskoka
tolickými kněžími VLitvě a v Polsku. Přes veškeré snahy o přiblížení
západní Evropě ji nezavedl ani Petr Veliký, ačkoli se mu naskýtala
k tomuto opatření příležitost, když od roku 1700 zaváděl v Rusku
křesťanský letopočet se začátkem roku 1. ledna, který byl pro Rusy
zcela nový.

V 19. století ovšem začalo Rusko pociťovat izolovanost kalendáře ve
vztahu k západní Evropě. Ta se prohlubovala především s rozvojem
komunikace, zejména se zavedením telegrafu. Gregoriánský kalendář
vstupoval stále výrazněji do povědomí ruské společnosti. Začínaly ho
alespoň částečně používat některé instituce jako válečné a obchodní
loďstvo, resorty zahraniči financí, dopravy l vnitra Rovněžbyl
žíván při astronomických a meteorologických pozorováních. offi
cárých let 19. století byly vypracovávány návrhy úplného přechodu na
gregoriánský kalendář. Vesměs však ztroskOtaly na zdrženlivosti vlá
dy, neochotně překonávat těžkosti spojeně s přechodem na nový ka
lendář. Potíže narůstaly hlavně s rozvojem soukromého kapitálu
a bankovnictví (otázka úroků) Stanovisko Vlády bylo podporováno
pravoslavnou církví. Ta se obávala, že byjejí souhlas s reformou mohl
být interpretován jako ústupek vůči církvi římskokatolické. Postoj vlá
dy byldo značné míry podmíněni “
které by těžko pochopilo pohnutky, jež k reforměkalendáře vedly, ne
hledě na nebezpečí značných nedorozumění, k nimž v této situaci
mohlo při zavádění nového kalendáře dojít.

Přesto v prosinci 1829 podal úředník N. Otrješkov konkrétní návrh
na zavedení nového kalendáře. Dvanáct dnů, které tehdy tvořilyroz
díl mezi juliánským a gregoriánským kalendářem mělo být vynechá
no 1 19. srpna na 1. září. Přes kladné dobrozdání Petrohradské aka
demie věd byl však návrh zamítnut, údajně pro obavy z náboženských
ne okojů. —Tehdejší ministr lidové osvěty, kníže K. A. Liven, označil
re ormu ve zprávě pro cara Mikuláše za ,.n,evhodnou nepotřebnou,
která může mít za následek nežádoucí zneklidnění a rozbouření

hlav".2%)—Neuspěl ani návrh generálporučíka Bartholomei : roku
1837, podle něhož mělo být dvanáct dnů vynecháno postupně. Když
se v padesátých letech 19. století otázka nového kalendáře dostala na
stránky novin, vyvolala značný neklid, takže musela být diskuse „na

ší pokyn“ zastavena. V šedesátých letech publikoval astronom Jo
hann Hektrich Mádle: (1794—1874)návrh, podle něhož měl být vju
liánském kalendáři k vyrovnání rozdílu mezi kalendářním a tropic
kým rokem vynecháván jeden den nikoli v centenárních letech, jak
ukládala gregoriánská reforma, ale Vždy,když rozdíl mezi kalendář
ním a tropickým rokem narostl na celý den, k čemuž dochází asi po

še.-,
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128 letechz'm (navrhovány byly roky 1900, 2028, 2156 atd.). Zároveři
Mádler navrhoval. aby Velikonoce byly stanoveny na první neděli
v dubnu. Pozměněný návrh s odlišnou úpravou přestupných dnu
předložil v roce 1899 Sergej Pavlovič Glazenapp (1848—1937). Kemi-'
se složená ze zástupců ministerstva. církve i vědeckých společnosti
(mj. jejím členem byl i D. ]. Mendělejev) se vyslovila pro Mádleruv na
vrh. Období, za které měl být vynechán přestupný rok, však navrho
vala počitar nikoli od nicejského koncilu. ale od doby narození Kristo
va, tedy do roku 1920 čtrnáct dnů, po něm patnáct (1920 = 15 x 128).
Tím by ruský kalendář do roku 1920 předcházel kalendář gregorián
ský o jeden den, po roce 1920 o dva dny. Určení data Velikonoc roz
hodla komise přenechat pravoslavné církvi. Provedení reformy kalen
dáře zamýšlela komise pro rok 1920. Na konci roku 1901 měla návrh
ještě posoudit nová komise, tentokrát komise Carské akademie věd.
Z nejvyšších míst jí bylo doporučeno, aby věnovala pozornost sdělení
bývalého ministra lidové osvěty knížete Livena. Rovněž Nejsvětější sy
nod jako nejvyšší církevní orgán v Rusku tlumočil své stanovisko. po
dle něhož bylo zavedení nového kalendáře nežádoucí. Stanovisko ko
mise nemohlo být za těchto okolnosrí jiné než zamítavé. Zamítnutí
bylo zdůvodněno tim, že navrhovaný kalendář neodstraňoval rozdil
mezi gregoriánským a ruským kalendářem (čímž ovšem také reforma
kalendáře, která měla sjednotit počítání času v Rusku se západní Ev
ropou, ztrácela smysl). —Komise nesdílela iluze tvůrců návrhu. že ná
rody řídící se gregoriánským kalendářem upraví svůj kalendář podle
ruského vzoru.

Reforma kalendáře byla provedena až po nástupu sovětské vlády
v Rusku. Jednou z hlavních pohnutek ke změně kalendáře byla snaha
sovětských orgánů slavit v Rusku První má“ ' den jako v ostatních
zemích světa. Poprvé tomu tak bylo již 1. května 1917.Od téhož dne
také datoval podle gregoriánského kalendáře bolševický tisk.“z' Ná
sledovaly ho i některé nové mistni správní orgány. Oficiálním kalen
dářem však prozatim zůstával kalendář juliánský.

Záhy po vítězství revoluce, 16. listopadu 1917, přednesl lidový ko
misař zahraničních věcí na zasedání Rady lidových komisařů návrh
posoudit otázku změny kalendáře. Za tímto účelem byla utvořena
zvláštní komise. Bylo rozhodnuto, že reforma bude provedena v led
nu 1918 za takových opatření, která by vyloučila možnost nedorozu
mění. Otázka zavedení nového kalendáře byla suzována z hlediska
církevního, astronomického, právního a hos ářského. Návrh zavést
zcela nový „kalendář socialistické éry“m) byl zamítnut, neboť bylo
považováno za nezbytné, aby Rusko přešlo na „styl přijatý kulturními
národy“ a aby počítání času bylo s téměřvšemi kulturními národy jed
notné. „Dekret o zavedení západoevropského kalendáře v Ruské re



publice“ byl podepsán V. ! Leninemjako předsedou Rady lidovýchmkomisařů a dalšími členy Rady 24. ledna 1918. Příštího dne byl zve
řejněn. Obsahoval v deseti bodech ustanovení o zavedení nového ka
lendáře a o přechodu na nový způsob datování. Reforma měla být
provedena tak, že po 31. lednu měl následovat nikoli 1., ale 14. únor
(ve 20. století byl již rozdíl mezi juliánským a gregoriánským kalen-'“
dářem třináct dnů). Zároveň byly upraveny termíny splatnosti všech
závazků výše úroků, výplaty služného a důchodů obyvatelstvu De
kret rovněž ukládal, aby v následujících měsících po zavedení nového
kalendáře až do 1. července bylo v datování vedle nového způsobu
v závorkách uváděno !datum podle způsobu starého.

Nový kalendář vyhlášený sovětskou vládou mohl být po 31. lednu
1918 pochopitelně zaveden pouze na území ovládaném bolševiky.
V ostatních oblastech byl používán starý kalendář vesměs do doby,
než se i na nich prosadila sovětská moc.

Ačkoli církevní stránka reformy byla přijejí přípravě rovněž posu
zována, 295)bylo zdůrazněno, že jde o zavedení nového stylu do ob
čanske'ho živ0ta. Pokud jde o vztah církve k novému kalendáři, byla si
komise vědoma toho, že hlavními problémy jsou data pohyblivých
svátků a vztahy mezi pravoslavnou a římskokatolickou církvi, hlavně
obavy pravoslavných ze zasahování římskokatolické církve do práv
církve pravoslavné Řešení otázky kalendáře v církevním životě bylo
proto nakonec přenechána církvi což ostatně bylo v souladu s odlu
kou církve od státu. Ruská pravoslavná církev také nový kalendář ne
přijala. Řídí se juliánským kalendářem a nadále počítá svátky tradič
ním způsobem."6

3.4.9.2 Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie
Vjihovýchodní Evropě ovládané Turky, kde oficiálně platil muslim
ský kalendář a křesťanským kalendářem se řídily pouze křesťanské
církve v náboženském životě, nebyly dlouho podmínky pro konkrét
ní úvahy o zavedení gregoriánského kalendáře užívaného tehdy v zá

adníílseverní a střední Evropě, v Americe a v některých dalších obastec .
V posledním desetiletí 19. Století se objevily první pokusy o změnu

kalendáře v Srbsku, Rumunsku a Bulharsku. Gregoriánský kalendář
se však obecně prosadil v ortodoxních, a částečně též v muslims'
zemich až ve dvacátém století. Tehdy bylo nutno již v juliánskěm ka
lendári vynechávat třináct dnů, neboť se původní desetidenní rozdíl
mezi oběma způsoby zvýšil vždy o jeden den slunečním vyrovnáním
vletech 1700, 1800 a 1900. Vroce 1908 přijalagregoriánský kalendář
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evropská část, z 18. prosince 1925 na 1. leden 1926 asijská část Tu
recka. Vedle gregoriánského kalendáře jsou .však v Turecku uživány
ještějiné kalendářní systémyml Albánie přijala gregonansky kalen
dář v roce 1912.

3.4.93 Litva
Litva, kde byl gregoriánský kalendář užíván již v letech 1582-1800,
ho znovu zavedla v letech 1915-1918. Mezi lety 1915—1918přijalo
gregoriánský kalendář také Lotyšsko (Riga 1917). Bulharsko ho, ales
poň zčásti, zavedlo z 19. března na 1. duben 1916, EStonsko z 31. pro
since 1917 na 14. leden 1918, katolické Rumunsko a Srbsko z 18. led
na na 1. únor 1919.

3.4.9.4 Novojuliánský kalendář
V květnu 1923 se na opravě juliánského kalendáře usnesl i Kongres
východních ortodoxních církví, „Všepravoslavný kongres“, za před
sednictví cařihradského patriarchy Meletina IV.Odmítl však pro ka
lendář název „gregoriánský“ a přijal poněkud odlišnou, dokonalejší
variantu tohoto kalendáře, kterou navrhl jugoslávský astronom, pro
fesor univerzity v Bělehradě, Milutin Milankovič (1879-1956).
V tomto. tzv. novojuliánske'm kalendáři, byla posunem vynechaných
přestupných dnů z let 2800 a 3200 na léta 2900 a 3300 téměř od
straněna chyba gregoriánského kalendáře a byla přesněji vyrovnána
délka kalendářního roku s délkou roku tropického. Centenární roky
jsou v novojuliánském kalendáři přestupné pouze tehdy, je-li při dě
lení základu letopočtu (bez nul) devíti zbytek dvě nebo šest. V „nej
bližším" období to jsou roky 2000, 2400, 2900, 3300, ostatní cente
nární roky jsou obyčejné. Novojuliánský kalendářní rok je oproti
tropickému delší pouze o necelé dvě sekundy; tento rozdíl naroste na
celý den asi za 43 500 let. Je to tedy dosud nejpřesnější kalendář
všech dob. —l< první odchylce od gregoriánského kalendáře by
ovšem mělo dojít až v roce 2800, který by podle gregoriánského ka
lendáře měl být přestupný, podle novojuliánského nikoli. —Datum
Velikonoc bylo rovněž přizpůsobeno gregoriánskému datu, ale na
rozdíl od západních křesťanských církví, které se při výpočtu Veliko
noc řídí úplňkem v Rímě („eklesiastickým"), navíc určovan 'm c 
licky podle ne zcela přesných tabulek, se novojuliánský kalendář řídí
skutečným, astronomicky určeným úplňkem s ohledem na jeruza
lémský poledník.



Usnesení cařihradského kongresu však bylo realizováno pouze čás
tečně. V následujícím roce 2 9. na 23. března 1924, přijalo novojuli
ánský kalendář Recko Srbsko a Rumunsko zůstaly přigregoriánském
kalendáři, který přijaly v roce 1919. Ruská pravoslavná církev použi
vá stále kalendářjuliánskýřw5

3.4.10 Přijetí gregoriánského kalendáře
mimo Evropu

Zámořské kolonie evropských zemí přijímaly gregoriánský kalendář
vesměs se svými mateřskými zeměmi. Na Aljašce byl zaveden v roce
1867 kdy'jí ruská vláda prodala Spojeným státům.

Gregoriánský kalendář postupně zaváděly | některé další mimoev
ropské země. Japonsko jím nahradilo starý lunisolárni kalendář od
vozený od kalendáře čínského v roce 1872s platností od 1. ledna 1873
v rámci četných reforem společenského života Vedle něho tam však
platí“l tradiční kalendář. Gregoriánský kalendář nazývají Japonci „slu
neční“ (Tai--yo--reki), na rozdíl od tradičního „měsíčního“ (Tai-in-re

la). V nových tištěných kalendářích, vydávaných od roku 1874, bylauváděna data podle obou systémů vedle sebe.?9
VČíně, 300)kde byl rovněž od nejstarších dob užíván lunisolárni ka

lendář, byl gregoriánský kalendář zaveden nedlouho po vyhlášení re
publiky11.října 1911.Mělplatit od 12. února 1912, ale prosazoval se
až po roce 1929. Ve třicátých letech byla revoluční Čína ochotna při

jmout světový kalendář, o němž tehdy 1jednalaSpolečnost národů, ale
jednání bylo v roce 1937 přerušeno. 3“ ) Konečně v roce 1949 se ofici
álním kalendářem v Číně stal kalendář gregoriánský. V soukromém
životě však stále řetrvává tradiční čínský cyklický (lunární) kalen
dář, podle něhož Síňané také slaví narozeniny. Noviny a časopisy ma

jí dgsud302dvojí datování, podle gregoriánského a podle cyklického kaen

Japonsko a Čína si také po přijetígregoriánského kalendářemponechaly své národní éry včetně jejich začátků (.,Nového roku“)Ém
Ze 17 září na 1. říjen 1928 přijal gregoriánský kalendář rovněž

Egypt. Obyvatelé řady zemí však, především v náboženském a sou—
kromém životě, používají vedle oficiálního kalendáře gregoriánského
také kalendáře tradiční (kromějiž jmenovaných například v Turecku,
lzraeli, Indii, Afghánistánu, Etiopií, Vietnamu).

i
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3.4.11 Reformované kalendáře 20. století

142 3.4.11.1 Sovětský svaz
Kroměrevoluční Francie byl pokus o zavedení nového kalendáře, kte
rý by vyhovoval astronomickým podmínkám a splňoval by i požadav
ky jisté pravidelnosti, včetně využití desetinného systemu, učiněn
v Sovětském svazu.““ První návrhy na provedení zásadní reformy
kalendáře se objevily v Rusku záhy po Ríjnové revolucí. Pokus rozšířit
počet pracovních dnů na úkor svátků však narazil na odpor petro
hradských dělníků. kteří ho považovali za ohrožení svého postavení.
Rozhodující představitelé sovětské moci ostatně tehdy sledovali pře
devším cíl sjednocení kalendáře s kulturním světem.

Již ve dvacátých letech se však v tisku začaly objevovat požadavky
na zásadní reformu kalendáře a na vytvoření zcela nového systému
počítání času. V roce 1929 byla vytvořena vládní komise, která pro
jednávala více než 150 návrhů na nové uspořádání času a připravova—
la reformu kalendáře. Kalendář měl být především přizpůsoben po—
třebám sovětské ekonomiky. Dne 26. srpna 1929 přijala Rada
lidových komisařů SSSR usnesení 0 přechodu k nepřetržitému pro
vozu v závodech a úřadech SSSR. „Nepřetržitý provoz" (něprereryv
ka) byl zaváděn od podzimu 1929 do jara 1930, kdy byl zvláštním na
řízenímzaveden íjednotný státní kalendář. Kalendářní rok měl podle
tohoto kalendáře 360 dnů rozdělených do 72 pětidenních týdnů. Zbý
vajících pět dnů byly sváteční dny. Sedmídenní týdny byly z oficiální
ho kalendáře odstraněny, zůstaly pouze dny pondělí až pátek. V tiště
ných kalendářích byly označovány čísly 1—5.Otázka pojmenování
měsíců a týdnů nebyla dořešena. Svátečními dny byly sovětské pa—
mátné dny a svátky 22. leden, 1. a 2. květen a 7. a 8. listopad. Jisté po
tíže působílo vyrovnání týdnů 5 měsíci v únoru a v měsících o 31 dní.
V některých kancelářích byl 31. den prohlášen za den sváteční, v ji
ných za mimořádný den pracovní. První den měsíce se pak stal i prv
ním dnem týdne. - Tak byly také upraveny tištěné kalendáře. - Pra
cující všech závodů a úřadů byli rozděleni do pěti profesních skupin,
a každá skupina měla po celý rok stanovený svuj den odpočinku
v rámci pětidenního týdne. Výroba probíhala po celý týden s tím, že
jedna pětina pracujících byla denně mimo provoz.

Tento kalendář se neudržel v platnosti ani dva roky. Jeho výsled
kem byla naprostá nezodpovědnost a anonymita v práci. Již na počát
ku roku 1930 bylo konstatováno zpomalení výroby a zhoršení služeb.
Právě nezodpovědnost označil Stalin v červnu 1931 za nejnaléhavéjší
problém sovětské ekonomiky. Přesto se nesmířil s představou, že by
nepřetržitý týden byl omyl, a slíbil zavést „skutečně nepřetržitý týden



bez nezodpovědnosti'ť Dne 21. listopadu 1931 přijala rada lidových
komisařů usnesení 0 přerušovaném provozním týdnu, které zname
nalo přechod na přerušovaný šestidenní provozní týden se společným
volným dnem (šestidněvka). Dnyv týdnu bylyopět číslovány.Každý—
šestý, dvanáctý, osmnáctý dvacátý čtvrtý a třicaty den v měsíci byl
dnem odpočinku. Na konci února připadlo volno bud' na poslední
únor nebo na první březen, v měsících o třiceti jednom dni byl po
slední den považován za nadpočetný a byl placen navíc. Aby byl pra
cujícim kompenzován menší počet odpočinkových dnů byl odpovída
jícím způsobem redukován počet pracovních hodin. Toto usnesení
vstoupilo v platnost 1. prosince 1931.

Zrušení sedmidenního týdne se ovšem netýkalo zemědělství - na
venkově přetrvával mezi jinými starými zvyky 1sedmidenní týden —,
a také resortu ministerstva zahraničí, kde by odlišné uspořádání týd
ne oproti zahraničí působilo problémy v korespondenci a v meziná
rodních kontaktech vůbec Údaje o tradičních týdenních dnech byly
uváděny !v ústředním tisku.

Takovéto uspořádání kalendáře platilo necelých devět let. Dne
26. června 1940 vydalo prezidium Nejvyššího sovětu SSSR nařízení
0 přechodu na osmihodinový pracovní den a na sedmidenní týden
a o zákazu svévolného odchodu dělníků a úředníků ze závodů a úřa
dů. Tímto opatřením se Sovětský svaz vrátil k tradičnímu sedmiden
nímu týdnu s nedělí jako dnem odpočinku a byl opět obnoven grego
riánský kalendář. Následujícího dne bylo ještě přijato usnesení, že
kromě nedělí jsou nepracovními dny také 22. leden, 1. a 2. květen.
7. a 8. listopad a 5. prosinec.

3.4.11.21tálíe

Některé autoritativní režimy první poloviny 20. století sice v rámci
veškerých změn uvažovaly l o zásadní změně kalendáře, 305)ale zpra
vidla se tato změna omezila pouze na částečnou demonstraci. Khlub—
ším změnám, ani ke konkrétním pokusům o ně nedošlo především
proto. že vlády a jejich ideologové byli dostatečně zaměstnáni jinými
problémy a k zásadním změnám kalendáře neměli dostatek času.

Nejvýrazněji demonstrovala „novou éru“ fašistická Itálie ve dvacá
tých letech 20. století. Dva dny po Mussoliniho pochodu na ím,
28 října 1922, se ve fašistických novinách Il Popalo d'Italia vedle ob
vyldého datování podle gregoriánského kalendáře objevil další časový
údaj, anno primo (prvního roku). Od tohoto okamžiku byl ve fašistic
kých tiskovinách v Itálii uváděn vedle data podle gregoriánského ka
lendáře rok fašistické éry počítané od zmíněného dne uchopení moci
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fašisty. například: 15. května 1923 —a. l.; 3. března l924 - a. II;,—Slovo
anno. cvcnt. zkrácené a., je často vynecháno a uvadi se pouze crslovkaš
27. 10. 1926 - N. Rok fašistické éry bývá uveden i v naptsech. pdaj
o fašistické éře nebyl užíván okamžitě ve všech tiskovinách. Například
v německých novinách vjižních Tyrolích se poprve objevnl2. listopadu
1927 (anno VI),v následujicich letech byl používán nesoustavně a ne
jednotně. Datování podle fašistické éry nebylo v ltálii úředně zakotve
no, žádný oficiální výnos o jeho zavedeni vydán nebyl. Pouznvalose do
roku 1943, pouze však společně s gregoriánskými daty.

3.4.11.3 Německo
Německá „tisíciletá“ Třetí říše se v souvislosti s kalendářem spokojila
s potlačením křesťanských rysů kalendáře, jeho cenzurou a se sny
o budoucím „germánském kalendáři“ a novém počítáni času.

Všechny snahy o změnu kalendáře od dob Francouzské revoluce
měly společné rysy. Vesměs byly spojeny s hlubokými společenskými
změnami, které byly kalendářem rovněž vyjádřeny. Zároveň se po
koušely postavit kalendář na vědecký základ. Mohly být realizovány
pouze v prostředí a v době. kdy se nemohl prosadit nesouhlas církví,
pokud nebyly přímovýrazem odporu proti cirkvi. Přespozitivní strán
ky některých z těchto kalendářu se žádný z nich trvale neprosadil.
Nové kalendáře byly totiž do běžného života, kde narážely na tradič
ní zvyklosti a stereotypy v myšlení lidi, zaváděny jen s velkými obtí
žemi. Hlavně však mohly být uplatněny pouze na omezeném terito
riu. které se užíváním nového kalendáře izolovalo od svého okolí.
případně od ostatního světa.

3.4.12 Návrhy na změnu gregoriánského
kalendáře

Přestožeje v gregoriánském kalendáři s poměrně velkou přesností vy
rovnana délka kalendářního roku s délkou roku tropického, má tento
kalendář z hlediska potřeb moderní společnosti značně nedostatky.
Městcenejsou stejně dlouhé,jsou rozloženy nepravidelně. první polo
lett je kratšt než druhé, rovněžjednotlivá čtvrtletí mají různou délku.
Týdenní dny se nevážou na stejná data, týdny přecházejí z jednoho
měsícedo druhého, stejně tak z jednoho roku do následujícího. Jed
notltve měsíce ani čtvrtletí a pololetí nemají stejný počet týdnů, po



stavení týdnů se v rámci delších období mění. Počet pracovních dnů
vjednotlivých měsících. čtvrtletích i pololetích je různý. Začátek roku
se navíc neváže k žádnému astronomickému ani přírodnímu jevu
a nepřipadá na určitý týdenní den (začátek roku se u obyčejných let 1—45
posouvá pravidelně o jeden týdenní den dopředu připřestupném ro- „„...
ce o dva; byla-li tedy prvního ledna vjednom roce neděle, v následu- *; “5
jícím roce, pokud první rok nebyl přestupný, to bude pondělí pokud
by byl první rok přestupný, pak to bude úterý). Problémyjsou rovněž..,
s pohyblivými svátky které připadají na různá data. To vše působí od
dob průmyslové revoluce a počátků kapitalismu potíže v organizaci
ekonomiky, v plánování, v obchodních operacích, v účetnictví, ve ve
dení statistiky a v dopravě ve výpočtumezd pojištění důchodů cen
a rent, ale'1v určení dat periodicky se opakujícíchjevů a událostí stej
ně i ři stanoveni společensky významných termínů jako zahájení
soudu, otevírání parlamentů termínů slavností, trhů, shromážděni,
začátku a konce letního času.306)Navícje nutno pro každý rok vydá
vat nepředstavitelné množsrví nových tištěných kalendářů. Sedmi
denní týdny i nestejně dlouhé měsíce konečně nelze Vtěsnatdo dese
tinného systému. který se prosadil a prokázal praktičnost a užitečnost
ve všech mírách kromě měření času. Rovněž náboženský charakter
gregoriánského kalendáře, jehož uspořádání je podřízeno systému
svátků, je do značné míry anachronismem, nehledě k tomu. že tento
kalendář je právě svou vazbou na křesťanstvívhodný pouze pro část
světové populace. Konečněpoužívání různých kalendářů ve světovém
měřítku ztěžuje komunikaci i hospodářské kontakty.

Od dob osvícenství se proto ve vzdělaných kruzích objevovaly úva
hy o potřebě zásadní reformy kalendáře, který by měl být postaven na
ryze vědeckých základech, a mohl tak být přijatelný pro celý svět. Po
kus o racionální kalendář za Francouzské revoluce sice ztroskotal,
úvahy o nezbytnosti změny kalendáře jeho zrušením však neskončily.
Od třicátých let 19. století naopak nabývaly na konkrétnosti. Návrhy
na reformu kalendáře ovšem vycházely vesměs z evropských tradic,
nebraly v úvahu zvyklosti jiných kalendářů. Proto většinou počítaly
s délkou a uspořádáním roku podle gregoriánského kalendáře,jen vý

jimečně se někteří tvůrci návrhů, jako například v Rusku působící astronom JohannHHeinrich Mádle! 7pokoušeli délku kalendářního
roku lépe vyrovnat s délkou slunečního roku tropického. TVůrcitěch
to návrhů také zpravidla neuvažovali o odstranění sedmidenních týd
nů podle židovsko—křesťanskétradice, ačkoli rozdělení roku do týdnů
působilojisté obtíže.

Návrhy se vesměs zaměřovaly na takové uspořádání a úpravu dél
ky roku. aby kalendář mohl počítat pouze s celými týdny. Zároveň se
snažily vyhovět požadavku průmyslu, obchodu a dopravy na úpravu
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délky měsíců tak, aby měsíce a části roku, s.nimiž počítá-ekonomika.
měly stejnou délku. TVt'trciněkterých návrhu se pokouselt take pokud
možno lixovat týdenní dny při určitých měsíčních datech: Dalšim ct—_
Iem byla stabilizace křesťanských církevních svátku, o níz uvažovali
reformátoři od 19. století. _

První návrh nového kalendářem" publikoval v roce 1834 v Rímě
Ital MarcoMastrofmi 0763-1843). Navrhoval radikální reformu, kte
tt'tby umožnila stabilizaci kalendáře ve smyslu pevného postaveni tý
denních dnů v ramci roku i měsíců. Podlejeho návrhu měl rok začínat
pravidelně neděli a měl mít 354 dny. tedy 52 úplné týdny. Každé da
tum v roce by připadalo pravidelně na týž týdenní den. Kvyrovnání
délky kalendářního roku s rokem slunečním měl být na konec prosin
ce vložen jeden mimokalendářni den, který by nebyl počítán do ka
lendáře a neměl by ani označení týdenního dne. (Mastrofini navrho
val název feria octava: v pozdějších návrzích je označován též ,.bílý",
..prázdný", ..zvláštní" nebo ..mimotýdenní“ den.) Vpřestupných letech
měl být vložen další mimokalendářni den (podle návrhu prostě „pře
stupný den") mezi poslední den června a první den července. nebo za
první mimokalendářní den na konec roku.

Vroce l849 navrhl francouzský filozofAuguste Comte (1798-1851)
jiný systém. Jeho kalendář (Calendríer positiviste) měl odrážet vývoj
lidsrva. K přizpůsobeni délky roku celým týdnům využíval rovněž
„prázdných“ dnů. Na rozdíl od Mastrofiniho se však pokusil přizpůso
bit celým týdnům i délku měsíců. Proto měl být rok rozdělen do tři
náctí měsíců po dvaceti osmi dnech, rozdělených do čtyř sedmiden
ních týdnů. Zbývající den, v přestupném roce dva dny, měl být jako
mimokalendářní vyrovnávací den zařazen na konec roku. Tak by mě
ly nejen všechny roky, ale i všechny měsíce, stejný počet celých týdnů,
určité datum by v každém měsíci připadalo na týž týdenní den. Rok,
a také'každý měsíc roku, měl začínat pondělím. Na pondělí by připa
dl take každý osmý, patnáctý a dvacátý druhý den v měsíci. Druhý. ale
take devátý. šestnáctý a dvacátý třetí den v měsíci by bylo úterý; třetí.
desátý. sedmnáctý a dvacátý čtvrtý den v každém měsíci by byla stře—
da; čtvrtý.jedenáctý, osmnáctý a dvacátý pátý den by byl čtvrtek; pátý,
dvanactý, devatenáctý a dvacátý šestý pátek; šestý, třináctý, dvacátý
a dvacátý sedmý sobota; sedmý. čtrnáctý, dvacátý první a dvacátý osmý
den v každém měsíciby podle tohoto návrhu byla neděle. Nové názvy
měsrcu, tydnu i dnů byly inspirovány jmény učenců, spisovatelů, za
kladatelu náboženských učení i legendárních postav. Pro měsíce na
vrhoval.Comte jména Mojžlšův. Homérův, Aristotelův, Archimedův,
Caesaruy, svatého Pavla, Karla Velikého, Dantův, Gutenbergův, Sha
kespearuv, Descartův,.Fridrícha II. a Bichatův.1ýdny navrhoval ozna
Člt podle Numy Pomptlia, Buddhy. Sokrata, Confucia, Muhammada,



Galilea, Bacona Watta, Newtona a dalších osobností. PodobněmělyDbýt označeny | všechny 364 kalendářní dny. Celkemobylotedy zapotře
bí 429 jmen významných osob. Stejná délka měsíců, navíc vyrovnaná
s celými týdny, byla značnou předností Comtova návrhu, nevýhodou
však bylo jeho třináct měsíců, které v rámci tradičních zvyklostí půso
bí násilně, především však je nelze rozdělit do pololetí a čtvrtletí.

Oba návrhy v různých úpravách bylyještě v 19. století diskutovány

na stránkách odborných časopisů. 3\áyslovovalise k nim astronomovéi představitelé křesťanských církví.
Z Mastroíiniho návrhu vyšel francouzský astronom Nicolas Camil

le Flammarion (1842-1925), 3'0)když v roce 1884 ve svém časopisu
L'Astronomie znovu otevřel otázku reformy kalendáře. Místo tradič
ních, nestejně dlouhých a nepravidelně rozmístěných měsíců, s nimiž
počítal Mastrofini, však navrhoval zavést čtyři trimestry, v nichž měl
mít první měsíc vždy 31 den, druhý a třetí po 30 dnech, celkem
91 den, tedy 13 celých týdnů. Tak by nejen každý rok, ale 1každý tri
mestr začínal týmž týdenním dnem. Za nejvhodnější počáteční den
považoval, stejně jako Mastrofini, neděli jako první den židovsko
-křest'anske'hotýdne. Každý trimestr měl končit sobotou, tedy dnem,
kdy se přerušuje práce a vyplácí mzda. Zbývající 365. den a den pře
stupný měly následovat po posledním dni roku. Pro měsíce měly být
používány nové názvy - „pravda", „věda", „moudrost", „spravedl—
nost", „čest“, „vlídnost", „láska", „krása“, „lidskost", „štěstí“, „pokrok“
a „nesmrtelnost". Rok měl začínat zimním slunovratem. V takovémto
kalendáři by všechny trimestry měly stejný počet pracovních dnů,
každý by začínal stejným týdenním dnem, všechna čtvrtletí 1obě po
loletí by měla stejnou délku. Byla by to tedy jakási „věčná“ verze gre
goriánského kalendáře.

Myšlenku dvanáctiměsíčního kalendáře rozděleného na třičtvrtle

tí po 91 dni, ovšem bez Flammarionových názvů, použil v roce 1888další francouzský astronom, Gustave Aru1,eli.n3" vítěz soutěže na
zlepšení gregoriánského kalendáře kterou vypsala Francouzská as—
tronomická společnost v roce 1884.

V roce 1895 vypracoval úředník Severovýchodní železniční dráhy
v Anglii Moses B. Cosworth upravený návrh na třináctiměsíční ka
lendář, který měl odštranit problémy s nestejným počtem pracovních
dnů v jednotlivých měsících, s nimiž se vedení dráhy tehdy potýka
lo.312)Rok měl podle tohoto návrhu začínat v neděli prvního ledna,
měsíce 0 28 dnech a čtyřech týdnech měly být označovány římskými
číslicemi,a nemělytedy mitjmena -Varianta, podle níž mělybýt mě
síce označeny podle dvanácti znamení zvěrokruhu, třináctý se měl
nazývat sol, se nesetkala s pochopením.—D—iskuseo tomto návrhu se
pak zaměřily hlavně na to, kam má být zařazen třináctý měsíc. Cots
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worth později prosazoval svůj návrh jako předseda Mezinárodní spo
lečnosti pro trvalý kalend' ř. , _ _ .

Jinou variantu třináctiměsíčniho roku navrhl Švycar Fritz Retntng

mi dnech a dva měsíce poloviční () čtrnácti dnech, z nichž jeden měl
být zařazen doprostřed a druhý na konec roku. Takobybylo možno de
lit rok na pololetí () stejném počtu týdnů a měsícu. Mčsnce měly mít
názvy odvozené z latinských číslovek: prim, sekund. terc, kvan a tak
dále. Mimokalendářní vyrovnávací den a den přestupný měly byt
umístěny na konec roku. , '

Francouz Paul Delaporteml, ve snaze odstranit z třináctiměsnčntho
kalendáře často kritizované mimokalendářní dny, v roce 1913 navrhl,
aby byly tyto dny zařazeny do kalendáře až tehdy, když jejich počet
naroste na celý týden. - S podobnou myšlenkou ostatně přišel již
o rok dříveScarle, který navrhoval, aby rok měl 364 dny, tedy přesně
52 týdny, které bylo možno libovolně rozdělit do měsíců. Každých pět
let by pak byl mimořádný rok, který by měl 53 týdny."51

Od konce 19.století se otázka nové úpravy kalendáře stávala v roz
vinutých zemich stále naléhavější. Čas zde přestal být „božským vý
tvorem“ a symbolem věčnosti, změnil se v materiální hodnotu. Včase
bylo nutno vydělávat peníze. Heslo „Čas jsou peníze" nabylo na aktu
álnosti. Představitelé průmyslu a obchodu v těchto zemích prosadili
zařazeni problematiky nového uspořádání kalendáře na pořadjedná
ní mezinárodních organizacím" V roce 1884 se ve Washingtonu ko
nala Mezinárodní konference o Světovém čase. V roce 1907 se otáz
kou kalendáře zabývala Benediktinská konference v Rimě. Hlavní
jednání však probíhala na půdě ekonomických organizací. Zjednodu
šení a zavedení trvalého a univerzálního kalendáře požadoval přede
vším Stálý mezinárodní výbor obchodních komor a pravidelné kon
gresy obchodních komor (v Londýně 1910, v Bostonu 1912. v Paříži
1914).rovněž Mezinárodní sdruženi akademii na zasedání v Petrohra
dě 1913a kongres Mezinárodní astronomické unie v Lutychu 1914.3'7)
Kongres v Bostonu vznesl také dotaz na Stanovisko Vatikánu. Předsta
vitelé katolické církve neměli námitek. pouze vyzývali vlády, aby se do
hodly na reformě civilního kalendáře, a potom by prý katolická církev
ochotně přistoupila ke spolupráci při určování církevních svátků.“ )

átce před první světovou válkou. v červnu 1914, se sice VI. kongres
Obchodní komory jednoznačně vyslovilpro dvanáct měsíců, a to nejen
z duvodů tradice, ale i proto, že číslodvanáct lze bez problémů dělit tře
mt t'čtyí-mi.což má pro běžný život značné výhody, návrh na třinácti
městční.kalendář měl však i nadále své přívržence, především v prů—
myslovych a obchodních kruzích Spojených států. Byl tam nazýván
trvaly kalendář, zatímco kalendář o dvanácti měsících byl později ozna



čovánjako kalendář univerzálním) Jedním z nejvýznamnějších propa
gátorů trvalého kalendáře byl americký průmyslníkGeo t_geeBasunan
(1854—1932),"*" který třináctiměsiční kalendář využil při organizaci
výroby v podniku Eastman KodakCo. Podobně se tento kalendář prak
ticky osvědčil v dalších podnicích (ve dvacátých letech vycházela ze čtyř
týdenniho obdobi i organizace práce ve Skodových závodech v Plzni)
a v některých amerických obchodních organizacích. Jinde byla naopak
dávána přednost kalendáři sdvanácti měsíci, především proto, že kalen
dářní rok třináctiměsíčního kalendáře nelze dělit na pololetí a čtvrtletí
0 stejném počtu celých měsíců, což bylo považováno zavážný nedosta
tck. Navíc by takováto úprava způsobila mnoho zmatků při přepočítá
vání historických dat dvanáctiměsíčního roku na rok třináctiměsíčni.

Nevýhody stávajícího kalendáře, především různorodost uživa
ných kalendářů, nepravidelne' uspořádání a různá data pohyblivých
svátků křesťanského kalendáře, byly zvláště citelně v hospodářském
životě, v průmyslu a dopravě vyspělých Států po první světové válce.
Mimo jiné bylo poukazováno na jinak nevýznamnou chybu gregori
ánského kalendáře (propagátoři reformy zdůrazňovali. že rozdíl me
zi kalendářním a tropickým rokem způsobí, že za deset tisíc let bude
mit gregoriánský kalendář o tři dny více a jarní rovnodennost bude
18. března).32" Mezinárodní organizace, jichž se problém kalendáře
nejvíce dotýkal, obnovily válkou přerušená jednání. Mezinárodní ob
chodni komora ustavila 18. února 1921 na své schůzi v Paříži zvláštní
komisi, do níž vedle ekonomů přizvala též astronomy. Komise měla za
úkol „vytknout zásady' upravy kalendáře".373)Na návrh Předběžné ko
mise pro reformu kalendáře podpořil kongres návrh na svolání zvlášt

ního kongresu zástupců církvi a vědeckého a podnikatelského světa,který by byl pověřen přijmout neměnný a trvalý kalendář.
Rovněž Mezinárodní astronomická unie navázala na svá předvá

lečná jednání a pokračovala v nedokončené práci na přípravě „zjed
nodušeněho, věčného a univerzálního" kalendáře. Komise pro refor
mu kalendáře při Mezinárodní astronomické unii vypracovala na
zasedání v Římě v květnu 1922 projekt reformy, v němž doporučila
ponechat stávající éru i délku roku a úpravu přestupných let podle
gregoriánského kalendáře —návrh odstranit stávající chybu vynechá
ním přestupného dne každých 128 let byl odmítnut —,zachovat sed
midenní týdny ]dvanáct měsíců ale zavést stálý kalendář, v němž by
rok měl 52týdny s jedním, případně dvěma doplňkovými dny, a dva
náct měsíců rozdělených do čtyřtrimestrů, v nichž by první a posled

ní měsíc měl 30 dnů, prostřední 31 den. —Nebyl však zcela odmítnutani návrh na dělení roku po 14 a 28 dnech. 32“ Začátek roku měl být
položen na zimní slunovrat, tj. 22. prosinec podle stávajícího kalen—
dáře.325)Zároveň bylo vysloveno přání stabilizovat Velikonoce. 326)
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Zavedení nového kalendáře by mělo ovšem smysl pouze tehdy, po
kud by ho přijalyvšechny státy. Proto byla problematika racionálněj
šího uspořádání měsíců a jejich délky, které by prinesla už_ttekveřej
nému životu, hospodářství a mezinárodním vztahum. zarazena na
program jednání Společnosti národů. která vznikla v,roce 192,2..Dne
1. listopadu následujícího roku byl v Zenevě na patem zasedani Po:
radni :: technické komise pro otázky dopravy a tranzitu Společnosti
národů uStaven zvláštní Výbor pro studium reformy kalendáře, slože
ný ze zástupců církvi. Mezinárodní asrronomicke' unie a Mezinárodní
obchodni komory.“m Výbor měl za úkol rozvinout návrhy Mezina—
rodni astronomické unie a připravit světový stabilní kalendář. S tímto
ustanovením seznámil generální sekretář Společnosti národů vlády
členských srátů a vyzval je, aby do příští schůze výboru vyjádřily své
stanovisko k návrhu, případně vyzvaly odborně instituce ijednotlivce
k podávání návrhů dalších. —Za celé období své existence od roku
1923do roku 1937 posoudil Výbor pro studium reformy kalendáře ví
ce než 250 návrhů institucí ijednotlivců z různých zemi.

Na zasedání Výboru pro studium reformy kalendáře v Paříži
19. a 20. května 1924 bylo zdůrazněno, že účelem reformy musí být
co největšíjednotnost, přičemžvšak bude nutno respektovat tradice,
zvláště náboženské. Přesoptimistické konstatování. že ne'důležitější
náboženské celky nemají proti reformě zásadní námitky,32 ] bylo zřej
mě, že původní záměr zavést jednoduchý kalendář založený na čiStě
vědeckém základě nebude možno realizovat. Zcela nereálným se uká
zal být návrh na přeložení začátku roku z 1. ledna na 22. prosinec.
Problematická byla také otázka zavedení mimokalendářních. tzv. bí
lých dnů (jour blanc), s nimiž nesouhlasily především židovské obce,
dále otázky délkyjednotlivých měsíců, zpusobu přechodu na nový ka
lendářa usráleni Velikonocml

Ze třetího zasedání Zvláštního studijního výboru pro studium re
formy kalendáře 23. a 24. června 1926 na němž byly posuzovány ná
vrhydocházející Společnosti národů,“ó) vzešel návrh třívariant uspo
řádání roku: Podle první varianty měl být rok rozdělen do stejné
dlouhých trimestrů (30 - 31 —30 dnů), z nichž kjednomu by byl při
pojen doplňkový den, který by byl normálním týdenním dnem. (Tato
varianta nepočítala s mimotýdenními dny.) Tento systém měl být vý
hodný pro čtvrtletní statistiky, burzovní operace, bankovní účty i me
teorologické statistiky. Oba zbývající systémy, rok 0 třinácti měsících
po 28_dnech a rok 0 dvanácti měsících po 30 a 31 dnech rozdělených
do tnmestrů, počítaly s mimokalendářními dny. Přesto musel výbor
konstatovat, že veřejné mínění ve většině zemí není na změnu kalen
dare proutím připraveno. Hlavní zájem se nakonec soustředil na
otazku fixace pohyblivých církevních svátků.



l( iniciativě Společnosti národů se připojila i Mezinárodní společ
nost pro trvalý kalendář (International Fixed Calendar League), kte
rá vznikla v polovině dvacátých let. Ta rozeslala řadu publikací obha
jujících třináctiměsíční kalendář širokou škálou argumentů od
hledisek ekonomických a církevních až po kontrolu porodností. Pro

vedení reformy navrhovala na rok 1933, kdy byl nejbližší vhodný termín, tedy nejbližší rok, který začínal nedělí.“l
V roce 1928 přistoupila britská vláda jako první ke konkrétním

opatřením a zvláštním zákonem (Easter Act) uzákonila pevné datum
Velikonoc. Zákon však měl vejít v platnost až nařízením, které by by
lo vydáno po konzultacích s náboženskými společenstvími a s vláda
mi evropského kontinentu, což ovšem narazilo na odpor katolické
církve, některých zemi ijednotlivců."z)

Americký kontinent nezůstával v propagaci reformy kalendáře po
zadu za Evropou. V roce 1928 vyzvala Panamerická konference v Ha
vaně všechny státy Nového světa, aby vyvíjely iniciativu v propagaci
úpravy kalendáře a stabilizace Velikonoc. Současně se pro reformu
kalendáře vyslovila také Národní akademie věd ve Washingtonu. Vté
že době založil George Eastman, aktivní činitel Mezinárodní společ
nosti pro trvalý kalendář, v Rochesteru ve státě New York Americký
výbor pro podporu třináctiměsíčníhokalendářešml

Projednání otázky reformy kalendáře mělo být zařazeno na jedná
ní kongresu pro dopravu a tranzit připravované na rok 1931. Pro pro
pagaci myšlenky reformy kalendáře organizovala Společnost národů
od roku 1930 zřízeni národních komitétů v jednotlivých zemích.334)
Národní komitét pro studium otázky reformy kalendáře Spojených
států amerických okamžitě zahájil propagandu ve prospěch třinácti
měsíčního kalendáře. Ten tehdy vedle dalších evropských zemí pod
porovala i Československárepublika““

NÁVRHTŘINÁCTIMĚSÍČNÍHO („TRVALÉHO") KALENDÁŘE:

Měsíce 1. - Xlll.

neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Na konci Vl.měsíce-,'.. ' ' - 4 r ' , " " ,na koncixnl. měs/cemimo
kalendářní den.
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Odlišné stanovisko zastávalo Sdružení pro světový kalendář
(World Calendar Association), založené v New Yorku rovněž v roce
1930. v čele se svou předsedkyni Elisabeth Acheh's. Na strankách ča
sopisu věnovaného reformě kalendáře, Journal ofCalendar Reform,
i v různých propagačních materiálech a publikacích, zduvodň'ovala
Elisabeth Achelis potřebu zavedení dvanáctiměsíčního kalendáře se
stejně dlouhými čtvrtletími, tzv. světového kalendáře.“ál _

S přibližující se dobou kongresu řibývalo dotazníků s žadostmi
o stanovisko kjednotli ' bodům re ormy a propagačních materiálů,
které Společnost národu, Mezinárodní společnost pro trvalý kalendář
i Sdružení pro světový kalendář posílaly vládám členských států Spo
lečnosti národů. Nezaháleli však ani odpůrci reformy a stejným způ
sobem žádali její odmítnutí.3

Hnutí za reformu kalendáře bylo podporováno kromě Společnosti
národů take' Mezinárodním úřadem práce. Mezinárodní obchodní ko—
morou, Mezinárodní železniční unií a řadou dalších ústředních světo
výchorganizaci. Do konce května 1931sejedenáct států vyslovilo pro
trvalý kalendář, 58 procent odpovědí vyznělo pro třináctiměsíčni ka
len_dář.Přes26 procent vlád zatím vyjádření neposlalo.3m

Ctvrtá generální konference pro dopravu a tranzit, od níž bylo oče
káváno rozhodnutí v záležitosti reformy kalendáře, zahájila jednání
12. října 1931.Výsledkyjednání byly však pro organizátory zklamá
ním. Vatikán se omluvil, židovská církev, adventisté, baptisté, ekume
nická rada praktického křesťanstvía ortodoxní církevní korporace po
daly protesty pr0ti návrhům reformy kalendáře. Ostře vystupovaly
předevšímproti mimokalendářním dnům, protože by přerušily konti
nuitu týdne. Komisepro reformu kalendáře přiMezinárodní astrono
mické unii se vyslovila proti třináctiměsíčnímu kalendáři. Kdyžještě
došlo k roztržce mezi přívrženci dvou hlavních navrhovaných typů
kalendáře, byl osud reformy zpečetěn. Konference musela konstato—
vat, že „dnešní doba ještě není vhodnou k uplatnění nějaké reformy
kalendáře".339l

Ani jednání o posledním bodu, jediném, na němž se konference
shodla, o zavedení pevného data Velikonoc nemělo naději na úspěch,
předevšímpro nesouhlas některých církví. “»

Přesneúspěch konference aktivita organizací připravujících refor
mu kalendáře neochabovala. Nadále rozesílaly dotazníky a shromaž
dovaly odpovědi na otázky související s reformou. Na dotazník Sdru
žení _prosvětový kalendář z roku 1935 odpověděl v podstatě kladně
iVattltán. Dával pouze přednost dvanáctiměsíčnímu kalendáři, odmí
tal kalendář třináctiměsíčniřm

Vroce 1936 se pro kalendář o dvanácti měsících a stejně dlouhých
čtvrtletích (světový kalendář) vyslovila také Konference práce ame



NÁVRH SVĚTOVÉHO (UNIVERZÁLNÍHO) KALENDÁŘE:

První čtvrtletí Třetíčtvrded

Čtvrté čtvrtletí

Květen

' Mimokalendářníden; následuje každý rok po 30. prosinci
" Mimokalendúl'nípfestupný den; následuje v přestupnýchletech po 30. červnu
Všechna čtvrtletí jsou stejně dlouhá, každé má 91 den. Každýměsíc má 26 pracov
pldt dnů. plus neděle. Každý rok začíná neděli 1. ledna. prvním racovním dnem
je v každém roce pondělí 2. ledna. Každé čtvrtletí začíná nedělí, ončl sobotou.
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rických států, na zasedání v Santiagu de Chile, a Mezinárodní konfe
rence práce na svém dvanáctém zasedání 24. června 1936. Navrh

podporovazlarovněž chilská vláda a nejrůznějšt organizace včetne curkevních.“ '
Zásluhou těchto organizací a chilské vlády se návrh na reformu ka

lendáře znovu dostal na program oficiálního jednání Společnosti ná
rodů. Dne 12. března 1937 rozeslal generální tajemník Společnosti
národů vládám jednotlivých zemí návrh úmluvy o reformě kalendáře
předloženýchilským delegátem, včetně jeho grafického znázorněni,
s žádostí o vyjádřenípokud možno do srpna téhož roku.“n Stanovis
ka vlád docházela do Zenevy opožděné a byla většinou zdrženlivá.
Současně vyvíjeli aktivitu i odpůrci reformy. Rozhodující pro její osud
však bylo opět stanovisko Vatikánu. Dne 2. července 1937 vydal Sva
tý stolec memorandum, které rozeslal jednotlivým vládám. Prohlašo
val v něm. že uspořádání kalendáře a svátků bylo vždy záležitostí ná
boženství a v kompetenci kněžstva, úpravy kalendáře byly po všechna
staletí existence křesťanstvíprováděny církevní autoritou. Pokud chce
civilní autorita zavádět nový kalendář, vswupí tím otevřeně na nábo
ženskou půdu. Svatý stolec uznává, že zavedení přestupných dnů ne
bo týdnů není v rozporu s žádným dogmatem, nemůže však připustit,
aby týdenní cyklus byl porušován bez velmi jasného a krajně vážného

ůvodu. Otázku by bylo nutno řešit na novém ekumenickém koncilu.
Dále Vatikán připomněl svůj úkol vést k víře všechny národy, at“už se
hlásí ke křesťanstvínebo kjiným náboženstvím. Závěrem vyslovil přá
ní, aby příslušná vláda hlasovala proti návrhu konvence týkající se re
formy kalendáře, protože přijetítakové reformy za dnešního stavu vě
ci nemohlo nenarazit na jeho odpor. Písemné memorandum bylo
ještě umocněno osobním doporučením papežských nunciů.34'"

Za těchto okolností nezbylo než návrh na provedení reformy kalen—
dáře stáhnout z programu zasedání Rad Společnosti národů a odlo
žit její projednání na vhodnější dobu.345 Stalo se tak na návrh sovět
ského delegáta 16. září 1937. Toto rozhodnutí sice představovalo
marnost patnácti let intenzivní práce. bylo však asi jediným možným
východiskem. Následující iniciativa Společnosti pro trvalý kalendář,
pokusJohanna BapdstyAchatze o obnovení jednání na základě návr
hu publikovaného krátce před ukončením jednání, který autor pova
žoval za přijatelný i pro Vatikán, ani další snahy Sdružení pro světový
kalendářjiž nemohly na výsledku nic změnit?“

.Jednání o reformě gregoriánského kalendáře ve Společnosti náro
du vzbudilo živý zájem také v Československu. Úřady, tisk i veřejnost
se zajímalyo možnost provedení reformy, a hlavně ojejí konkrétní do.
pad na každodenní život. Spolupráci nabídla ministerswu zahranič
ních věct také Česká akademie věd a umění. Rovněž při Masarykově



akademii práce byla 8. března 1930 zřízena komise pro reformu ka
lendáře sestavená z kvalifikovaných odborníků. Ministerstvo zahra
ničních věcí a Československý národní komitét pro studium otázky re
formykalendáře ustavenýv roce 1931,projednávalya konzultovaly_
s příslušnými úřady a institucemi předlohy pro ženevská jednání. 
Československý národní komitét pro reformu kalendáře se, byt' pod
míněně, vyslovoval pro třinácti_měsíčníkalendář?

Mezi návrhy odeslanými do Ženevy bylo ! několik návrhů českoslo
venských občanů. Již 26. listopadu 1922 publikoval Jan Lehár v Ná
rodm' politice první verzi svého návrhu na reformu kalendáře, který
později ještě propracoval. 345)Dne 19 prosince 1926 se českosloven
ský občan Sija Bindiger z Bardějova obrátil na ministerstvo zahranič
ních věcís žádostí o informace ohledně reformy kalendáře zamýšlené
Společnosti národů neboťprý měl „ein guten Plarr'. Bylomu však od

povězeno, žejednání již tak pokročilo,že, .novýmt'návrhy nemůže se8. N. již zabývati't349 V roce 1928, znovu pak roku 1937, předložil
Friedrich Fussgánger z Trenčína Společnosti národů v Ženevě návrh
dvanáctiměsíčního kalendáře o čtyřech trimestrech (měsíce 0 31—30
- 30 dnech), v němž by rok a také všechny týdny a kvartály začínaly
nedělí. Dodatečným, 365. dnem, by byl 31. prosinec („Silvestr' ) ře
stupným 31. červen. 350)Dne 19. října 1931 zaslal Klub poslanců es
koslovenské národní demokracie ministerstvu zahraničních věci pro
pracovaný návrh knihovníka pražské obchodní a živnostenské komory
Jana Lehára na opravu kalendáře. Lehár, který na svém návrhu pra
coval od roku 1922, navrhoval rok 0 360 dnech. 'Iy by byly rozděleny
do deseti měsíců 0 36 dnech, každý měsíc by se dělil na šest šestiden
ních týdnů. Zbývajících pět dnů by mělo být přidáno jako doplňkové
sváteční dny bez data na konec každého druhého měsíce, přestupný
den měl být přidáván po neděli velikonoční. Rok měl začínat o zim
ním slunovratu tj. 22. prosince. Podle navrhovatele měl tento kalen
dář přinést početní výhody a měl být výhodný také pro „dělníky těles
ně i duševně pracující“.35" V srpnu 1937 poslal Josef Jonsua
z Českého Těšína Společnosti národů, vládě Republiky českosloven
ské a ministerstvu zahraničních věcí návrh na třináctiměsiční kalen
dář s novými názvy měsíců a týdenních dnů, se stálými svátky a 5 po
loletím uprostřed sedmého měsíce.352)

Otázka zavedení nového kalendáře, o niž se z různých důvodů za
jímá správa, statistika, hospodářsrví, meteorologie, geofyzika,astro
nomie i některá náboženská společenství, se dostala na pořadjedná
ní Organizace spojených národů znovu po druhé světové válce.
Včervnu 1947 navrhl zástupce Peru Hospodářské a sociální radě OSN
provedení reformy světového kalendáře, a to podle možností od
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1. ledna 1950. Hospodářská a sociální rada se tímto návrhem zabýva
la na své 29. schůzi dne 24. března 1947.jednání o otázce reformy ka
lendáře však bylo odloženo na pozdější dobu“" V roce 1949 nayr:
hovala jednání o otázce reformy kalendáře Panama. ale v hlasovani

< „ ojeho zarazeni na program lV.Valného shromáždění OSN návrh ne

HISTORICK

CHRONOLOG

ro .
P V říjnu 1953 předložila indická vláda OSN Memorandum o otázce
celosvětové reformy kalendáře. Na pokračování XVI.zasedání Hospo
dářské a sociální rady OSN dne 1. prosince 1953 indická delegace pro
sadila. aby otázka reformy byla zařazena na program XVlll. zasedání
rady. - indická vláda si od zavedení „vědeckého chronologického
systému osvobozeného od veškerých regionálních, rasových a nábo
ženských vlivů“ slibovala mimo jiné vyřešení svých specifických pro
blémů (lndie nemělajednotný letopočet. bylo tam používáno přes tři
cet různých kalendářů. jejichž vydáni každoročně představovalo
3000 tiskových stran).35“

XVllI.zasedání Hospodářské a sociální rady OSN se 28. července
1954 usneslo předložit indický návrh na změnu civilního kalendáře
bez újmy různých kalendářů církevních všem vládám členských i ne
členských státu.355)Ani tentokrát však nebylo možné prosazovat ná
vrh zcela racionálního uspořádáni kalendáře. zbaveného veškerého
církevního vlivu. stejnějako se před druhou světovou válkou nepoda—
řilopřekonat tradici sedmidennich týdnů, zakořeněnou v některých
kulturnich okruzích. Po dlouhých jednáních byl odmítnut návrh na
celkem praktický a jednoduchý kalendář počítající s šestidennim týd
nem a 5měsíci po třiceti dnech (každé čtvrtletí by bylo stejně dlouhé,
zbylýchpět, případně šest dnů by bylo rozděleno jako sváteční dny na
konec jednotlivých čtvrtletí: jeden den po 30. březnu, jeden, v pře
stupných letech dva. po 30. červnu. jeden den po 30. září a dva po
30. prosinci). Některé návrhy uvažovaly i o speciálním pojmenováni
těchto mimokalendářních dnů?-"“)Předmětem jednání byly tedy opět
návrhy navazující na obě hlavní schémata vytvořená v 19. století, ná
vrh na rok 0 třinácti měsících po 28 dnech a návrh na rok 0 dvanácti
měsících po 31 a 30 dnech. Nakonec se přes různé výhrady Hospo
dářská a sociální rada OSN přiklonila k dvanáctiměsičnímu, tzv. svě
tovému kalendáři, jak ho navrhovalo Sdružení pro světový kalendář
(World Calendar Association, Inc.) v New Yorku v čele se svou před
sedkyní Elisabeth Achelis, začleněné v dubnu 1953 mezi odborné or
ganizace OSN,tedy kalendáři s rokem o stejné dlouhých trimestrech,
respektive čtvrtletích, v nichž by první měsíc měl 31 den, druhý a tře
mpo 30 dnech. Rok měl začínat nedělí, končil by sobotou. Neděli by
začinalo a sobotou končilo také každé čtvrtletí. Tím by byl v každém
měsm stejný počet pracovních dnů (26 dnů při šestidenním, 22 při



pětidenním pracovním týdnu). Měsíceměly mít tradiční názvy podle
gregoriánského kalendáře. 365. den měl být vkládán za 30. prosinec
a měl být mimokalenda'řni. Stejně tak den přestupný, který se měl
vkládat za 30. červen. Tyto dny by tedy neměly datum ani název tý
denního dne a byly by to dny sváteční. Tento kalendář b | propagován
pod heslem „Soulad. pořádek rovnováha stálost“.“ ) Protože to
světového kalendáře začíná neděli, pokud by měl být zaveden od za
čátku roku, muselo by to být v roce začínajícím rovněž neděli. Z toho
to hlediska se jevil jako nejvhodnější rok pro zavedení nového kalen
dáře rok 1956, dalším vhodným datem by byl 1. leden 1961.

V souladu s rezoluci XVlll. zasedání Hospodářské a sociální rady
OSN požádal koncem roku 1954 sekretariát OSN vlády o stanovisko
k otázce reformy kalendáře. Těmito stanovisky se mělo zabývat X
zasedání Rady v následujícím roce. Abyvlády mohly posoudit výhody
inevýhody tzv. světového kalendáře, bylajim zároveň se žádostí o sta
novisko posk tnuta dokumentace výpracovaná Sdružením pro světo
vý kalendář. 53)K přednostem patřily pravidelně uspořádané měsíce
pouze dvojí délky, stejně dlouhá čtvrtletí a pololetí o stejném počtu
celých týdnů pevný vztah kalendáře k týdenním dnům a možnost
přesného statistického srovnávání stejných časových období. Kritické
hlasy upozorňovaly na jeho nevýhody; významné byly především na'
mitky ortodoxně židovských, mohamedánských a některých křesťan
ských církví proti porušení kontinuity týdenního cyklu vsunutím mi
motýdenního dne, obavy, že změnou počtu dni v některých měsících
by řada lidí přišla0 narozeniny, nutnost přepracování některých dlou
hodobě připravovanýchsborníků mezinárodního významu a absence
pevně stanovených Velikonoc.35*')Zásadníotázkou při prosazování re
formy ovšem bylo stanovisko církví, které však bylo většinou negativ
ní. Rovněž stanoviska vlád byla zamitavá nebo alespoň zdrženlivá.
Jednoznačně pro reformu se vyslovilo pouze Thajsko.

Za těchto okolností byly vyhlídky na kladné projednání otázky re
formy kalendáře na XIX.zasedání Hospodářské a sociální rady OSN
prakticky nulové. Na návrh holandského představitele byl také návrh
odložen „sine die" s tím,že ti. kdo mají na otázce zájem, mohou věc
Radě znovu předložit, pokud by myšlenka na reformu kalendáře na
lezla větší ohlas a podporu.“

Otázka reformy kalendáře tedy nebyla ani po druhé světové válce
vyřešena. ] když se úvahy o reformě, případně návrhy na nový kalen
dář, objevují jak v komisi OSN, tak na soukromé úrovni i nadále. 362)
Hlavní závada navrhovaného kalendáře spočívá v mimokalendářních
dnech. Přerušení cyklu týdenních dnů nepočítánim dnů mimokalen
dářních vadí předevšímněkterým církvím, pro něžje sedmidenní tý
den zásadním požadavkem. Tak třeba Druhý vatikánský koncil v roce
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, 9 1963 konstatoval, že katolická církev by byla ochotna se za určitých
podmínek vyrovnat se zavedením nového kalendáře do crvrlnlspoleč:

' * nosti, trvá však na tom, aby byl zachován sedmidenní týden 5 nedelt
153 bez jakýchkoli mimotýdenních dnů““ Stejně tak odmítají nový ka
:Í., lendářs mimotýdenními dny adventisté a vyznavači ortodortního Ě'f.

' dovství i některé protestantské církve. V občanské oblasti pripoušteji
jiný kalendář muslimové, kteří by však v náboženském životě nadale
používali tradiční muslimský kalendář.3“) V dohledne době je ovšem
obnoveníjednání o zavedení celosvětového kalendáře —jaks ohledem
na politickou situaci, tak na postoj většiny církví- nepravděpodobné.HISTORICK

CHRONOLOG

3.5 Grafické znázornění kalendáře
Uspořádání starověkých kalendářů předpokládalo jisté znalosti pro
cesů odehrávajících se na hvězdné obloze a úzce souviselo s tehdejší
mi, byt'primitivními, znalostmi astronomie. Většina obyvatel přisluš
né oblasti se orientovala pouze v nejjednodušších astronomických
jevech (východ a západ Slunce, jimiž se řídilzačátek a konec denních
prací. roční období, na nichž závisela většina zemědělských činností,
nebo měsíční fáze). Složitější systémy, které spojovaly periodicitu při
rodních jevů s náboženskými představami, byly záležitostí omezené
ho okruhu odborníků, většinou kněží. Vesnaze orientovat se v uspo
řádání kalendáře ve smyslu soustavy dělení času a příslušných
pravidel byla od starověku zhotovována různá grafické znázornění
systému dělení času, která tuto orientaci usnadňovala. Tyto můcky
jsou nazývány rovněž kalendáře.“5) V podStatě lze kalená v tomto

smyslu definovat jako seznam dnů v roce uspořádaných godle určíhledisek, zpravidla podle měsíců. popřípadě též týdn , většinou
s vyznačenímsvátků, památných dnů a astronomických jevů, případ
něi s dalšími informacemi. Kalendáře měly pochopitelně určité styč
né body, odrážející totožné základní jednotky měření času. V zásadě
však si je vytvářelyjednotlivé národy a kulturní společenství podle
svých potřeb. Nejstarší pomůcky byly velmi primitivní. Odhlédneme
-li od - poněkud sporných - ..kalendářových staveb", jakou bylo třeba
Stonehenge nedaleko Salisbury v Anglii ze 3. tisíciletí př. n. l., mohly
funkci kalendáře ve starověku plnit kalendářní nápisy na kamenných

gelslůach,stejně jako vruby do kamene, hliněné tabulky nebo dřevěnéo \ y.

Kalendářovépomůcky nebyly ve starověku, ale ani v raném středo
věku pnhš rozšířeny,již proto, že jen velmi malá část populace ovlá
dalalčtenr'písma a rozuměla používaným znakům. Proto byly poznat
ky tykajrcrse kalendáře zprostředkovávány z velké části ústně. Kromě



kněží a církevních institucí si kalendáře opatřovalijen někteří laikové,
předevšim vysocí úředníci. někdy též zámožní soukromníci

K nejstarším dochovaným kalendářům patří babylonský kassitský
mezník ze 14.—12.století př. n. I., který lze spatřitv Pergamském mu
zeu v Berlíně. Má tvar rovnoramenného trojúhelníku, jehož základna
symbolizuje Slunce, odvěsny Zemi a Jupitera.

Řekům nahrazovaly kalendář tabule a sloupy, na nichž byl vyryt
Metónův cyklus ajiné údaje vztahující se k měření času. Podo ne'po
můcky znázorňující systémy uspořádání času nejspíše používali' ] Ří
mané. Jejích stopyjsou v Římě postižitelné nejpozději od konce 6 sto
letí př. n. ]. Časem se tam vyvinul speciální typ jakéhosi věčného
kalendáře, tedy kalendáře použitelného pro delší období, zpravidla
pro několik chronologických cyklů. Starověké římské kalendáře byly
vesměs kalendáře nápisové, obvykle tesané do kamene nebo malova

né do omítky. Nejstarší známý úplný byt' v novověku |poškozený,exemplář Fasti Romani, jak byl kalendář ve starověkém ě nazy
ván, pocházíz polovinyl. stoletípř. n. 1.Je to také jediny dochovaný
kalendář z doby před Caesarovou reformou. Je malován červeným
a černým písmem na bílé omítce. Obsahuje měsíce lanuarius až De
cember s předjuliánským počtem dnů a přestupný měsíc. Tento ka—

lendář byl nalezen spolu s nejstarším zachovaným exemplářem Fasti
consulares (soupisy konzulů).

Vevětším počtu jsou kalendáře dochovány z raného císařskéhoob
dobí. Jsou to ovšemjiž kalendare juliánské Stále to jsou památky epi
grafické povahy. Římské kalendáře obsahovaly zpravidla v prvním
sloupci nundinální písmena (A—H) uvedená velkýmp ísmem, pak
datum dne podle římskéhokalendáře, v dalších sloupcích bylajména
svátků, pokud na ten den nějaký připadl, dále notae, tj. značky uvá
dějící právní charakter jednotlivých dnů (zda je den úřední, neúřed
ní, sváteční). Některé kalendáře měly t údaje o hrách, obřadech, pa
mátných výročích, o trzích nebo o počasí. Tím nám tyto prameny
umožňují, kromě vlastního oznaní systému počítání času ve starově
kém Římě, doplnit také ingrmace o společenském, politickém, kul
tovním &hospodářském životě Římanů.

Antické kalendáře však mohly mít různou podobu. Z vykopávek
v Pompejích pochází pozdně antický kamenný kolíčkovýkalendář, na
němž je nahoře symboly planet pro jednotlivé dny vyznačen sedmi
denní týden. Uprostředjsou v kruhu mocí znamení zvířetníkuzná
zorněny měsíce, po stranách jsou římskými číslicemi uvedeny dny

měsíce. Příslušný měsíc, den a týdenní den se označovaůg'kolíčky za
sunutými do otvorů, umístěných u jednotlivých údajů.3

Stopy kalendářů lze sledovat' | v jiném kulturním prostředí Evropy
Napříldad v roce 1897 byl na vinici v Coligny (poblíž Bourg v depar
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' - tementu Ain ve Francii) nalezen keltský kalendář pocházející z 1. sto
3: letí př. n. l. Byla to bronzová deska o rozměrech 148 x'90 cm (dnes

jsou z ní dochovány pouze 153 fragmenty) s perforaci pro koltček:
£ jímž se označovalpříslušnýden. Obsahovala údaje pětileteho obdobi
.< „., keltského Iunisolárního kalendáře.“m '

Prosazování křesťanství a pronikání křesťanského k_ultudo všední
ho života pozdně antické římské společnosti odráží Rimský chrono
graf. kalendář z roku 354, dochovaný však až v mladších opisech. Na
rozdíl od většiny římských kalendářů měl tento kalendář již podobu
knihy. V původní verzi to byl římský státní kalendář s údaji o termi
nech her. zasedáních senátu, narozeninách císařů, a také s informa
cemi astrologickými. Ilustrace znázorňovaly ještě „pohanské" cere
monie. Vjeho asi o sto let mladším opisu jsou již mezi římskými fasrí
(sváteční dny) uvedeny také křesťanskésvátky. jimiž byly tradiční po
hanské kulty zatlačovány. Některé pohanské ceremonie podle tohoto
kalendáře siceještě exismvaly. ale zjevně ustupovaly do pozadí.37"

Kalendář z roku 354 založil tradici křesťanských ..svátkových“ ka
lendářů, používaných v raném a vrcholném středověku. Středověké
rukopisné kalendáře, kalendáría, byly sestavovány pro delší časové ob
dobí. Bylyto tzv. věčné kalendáře, platné pro delší období. Bylyv nich
uvedeny dny rozdělené do jednotlivých měsíců a pevné svátky, které
na ně připadly. Vněkterých byly zmíněny mezní termíny pohyblivých
svátků. Někdy uváděly také aStronomicko-astrologicke' údaje (napří
klad vstup Slunce do určitého znamení zvířetníku). Potřebné údaje
z nich bylo možno vyčíst pomoci známek roku, uváděných často v zá
hlaví měsíců nebo u jednotlivých dnů. Týdenní dny bylo možno určit
pomocí písmen nedělních. Data pohyblivých svátků z nich bylo mož
no vypočítat pomocí Zlatého čísla, které reprezentovalo lunární cy
klus. dále pomocí písmena nedělního a epakty. Užívání takovýchto
kalendářů předpokládalo tedy nejen znalost čtení, ale také základní
komputistické vědomosti. Tato kalendária byla nejčastěji součásti

ih. Kroměspeciálních komputistických rukopisů byla uváděna pře
devším v těch knihách, které bezprostředně sloužily bohoslužbě, jako
jsou evangeliáře, lekcionáře, sakramenta'ře, misály, brevíře a žaltáře,
ale i v nekrologiích, v memoriálních knihách a v martyrologiich. Ve
vrcholnem a pozdním středověku byla také součástí rukopisů hodi
nek, určených především laikům. Kalendária bohoslužebných knih
měla vesměs sloužit církevněliturgickým účelůmm) V liturgických
knihách byla zpravidla uvedena na prvních stranách. Obvykle kalen
danu_mna každý měsíc zaplňovalo jednu stránku. nebo byla stránka
rozdelena pro kalendářní údaje dvou měsíců. Stránky kalendária bý
valy graftcky upravovány. zdobeny iniciálami a miniaturami, které
zpravrdla výtvarně charakterizovaly jednotlivé měsíce.
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Kalendária svátků odrážela současný vývoj církevního kalendáře
v příslušné oblasti. Nejstarší známý středověký seznam světců, Mar—..
tyrologium Hieronymíanum, byl uzavřen okolo roku 600. Okolo roku
705 sestavil kalendář anglosaský misionář Willibrord, v roce 781
tvořil Godescalc z Lutychu nádherný kalendář pro Karla Velikého.3 3)
Základem středověkého kalendáře latinského kulturního okruhu byl
karlovský říšskýkalendář. Vznikl ve druhé polovině 8. století a po ro
ce 800 se roúířil do všech oblastí karlovské říše. Podle místních po
měrů tam pak byly zpracovávány jeho další redakce. Nejstarší redak
ce se v roce 789 dostala z kláštera Lorsch do Porýní. Okolo roku 800
vznikla, nejspíše v dómskě škole ve Veroně italská redakce, která se
dostala až do Montecassina. Základy francouzské redakce byly polo
ženy v Lyonu. Její vliv pronikl také do Barcelony a do Winchesteru.
Další větve směřovaly : cášského dvora do Salcburku (818) a odtud
do Saint-Quentin a Tridentu. Jihoněmecká verze, která vznikla
v opatství Reichenau (okolo 840 a okolo 1040), se dostala do Milána,

Řezna a Lut?chu. Dodnesje tento kalendář dochován asi v padesáti
rukopisech. 7') Kromě dnů v měsíci, svátků a údajů k určení data Ve
likonoc obsahovaly tyto kalendáře' 1základní informace astronomic
ké. napříldad vstup Slunce do jednotlivých znamení zvěrokruhu, oka—
mžiky rovnodenností a slunovratů, postavení hvězd na obloze, s nímž
souvisely zemědělské práce, dies caniculares (..psí dny“) jako období
letního vedra. Tyto údaje nebyly zjevně zaznamenávány na základě
astronomických pozorování, ale podle odborné literatury, většinou

dle Historia naruralís Plinia Staršího, spisů Bedy Ctihodného, lsi
dora Sevillského, případně podle starších kalendářů. Pokud se rame
ny rozcházely, byl někdy týž'jev zapsán' l k dvěma různým datum. 375)

Vevrcholném středověku bylo kalendárium pro každý měsíc tvoře
no běžně několika sloupci údajů. 376)V záhlaví každého měsíce byly
uvedeny infomace vztahující se na celý měsíc —údaje o počtu dní
v měsíci a délce lunárního měsíce. o délce dne a noci, někdyjsou v zá
hlaví také verše oznamující data nešťastnýchdnů, popřípadě]jiné tn
íormace. Vjednotlivých sloupcích pak bývá uvedeno Zlaté číslo, pís
mena nedělní, označení dne podle průběžného počítání nebo odle
římského kalendáře, případně oběma způsoby, a svátky Někdy ýva
jí vedle liturgických poznámek u příslušných dnů také přešknnutá D,
případně 5. či Dies eg.,377)označující nešťastně dny, rovněž poznám
ky o rovnodennosti, o změně ročních období, 0 začátku adventu.

Například v kalendáři spojeném s nekrologiem, který připojil Ber

nold z Kostnice (rovněž ze St. Blasien, cca 1050—1100)ke svémud)kračování Světově kroniky Herimanna z Reichenau a některým al
ším spisůmřm zaujímá každý měsíc jednu stránku. U
měsíce je v záhlaví červeným inkoustem uveden počet slunečních

vevnopě
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( j :: měsíčních dnů. pod ním následuje vlastni kalendář, v němž je kaž-l
i dému dni věnován jeden řádek, a to tak, že údaje stejneho typu tvori

pět svislýchsloupc“ písmen a římskýchčíslic. Nejprvejet většinou cer
162 veným inkoustem římskýmičíslicemi, zaznamenán zlaty početjedno
_ tlivýchdnů. na něž v příslušnýchletech devatenáctiletého cyklu pri

padá novoluni. Potom následuje sloupec, v němž jsou u kazdeho
druhého dne v abecedním pořádku verzálkami uvedena písmena me
síčnipodle různých systémům) Následují písmena nedělní. v pos-led
ním sloupci je denní datum podle římského kalendáře. Potom jsou
uvedeny záznamy k jednotlivým dnům, obsahující údaje k počitani
času a k lunárnimu kalendáři, k mešnímu oficiu a k počtu lectiones
o adventu. Na vnějšístraně každého listu jsou ještě zaznamenána pís
mena M a 5, která pravděpodobně označují vstup Slunce do dalšího
znameni zodiaku. Nad každým měsícem jsou uvedeny regulares ad
teriam inveniendam a regulares lunares. U 22. března, 25. dubna,
10. května a 13. června jsou graficky vyznačeny roky velikonoční
a letniční (terminus pascha/is a terminus pentecostes). Konečnějsou
v kalendáři vyznačeny nešťastné dny. Do této komputistické výzbroje
jsou vepsány svátky, nekrologické zápisy, astronomické a komputis
tické poznámky, i zápis historický.“ol

Vkalendářích mohou být i poznámky týkající se činnosú instituce,
pro niž byl kalendář seStaven. Třeba v univerzitních kalendářích jsou
u jednotlivých dnů poznámky týkající se konání, či spíše nekonání,
disputaci. poznámky o ukončení přednášek.“"l

Specifickou formou středověkého kalendáře byly kalendářové bás
ně. Navazovaly na podobné antické římské texty. Bylyskládány od ra
ného středověku. v oblibě byly zvláště v 9. století, přežívaly však. vět
šinou ve stručnéjší podobě, v Statě po celý středověk. Jedním
z nejstarších takovýchto útvaru je veršované martyrologium, tzv.
Martyroiogium poeticum, připisované Bedovi Ctihodnému, které asi
bylovzorem dalších podobných textů.“n Kvrcholům básnické kalen
dářové tvorby ve středověku patří báseň Wandelberta z Průmu De
mensium duodecim nominibus signis culturis aerisque qualitatibus,
pojednávající ve verších o jednotlivých měsících. o jejich názvech,
znameních zodiaku, zemědělských pracích, soukromé činnosti lidí
a_meteorologickýchpozorováních. Jiné básně, například Carmina Sa
lisburgensia z poloviny 9. století, byly ovšem mnohem stručnější.
kuzné, většinou jednoduché. kalendářové veršované texty se objevu
ji v rukopisech i v pozdější době. Od 13. století byly také překládány
do na'rodmch jazyků. Třeba v roce 1256 přeložil Raulf z Linhamu la
tinsky veršovaný kalendář do francouzštiny."n Později byly v národ
mchjazycích skládány třeba i poměrně rozsáhlé původní kalendářové
básně. Na počátku 16. století například skládal básně na jednotlivé

A E

HlSTORlCK

CHRONOLOGl



svátky kalendáře Jan ze Soestu. "“ Svýmzpůsobem lze k veršovaným
kalendářům řadit | cisiojány, které se objevují asi od konce 12. stole

Reprezentativní rukopisy bývaly zdobeny kreslenými nebo malova
nými iniciálami a miniaturami. To se týká [jejich kalendářových čás
ti, v nichž se již v antických dobách ustálila charakteristická výzdoba.
Jejími hlavními motivy byla znamení zvěrokruhu a obrazy jednotli
vých měsiců. Na tyto vzory navázala ivýzdoba středověkých rukopis
ných kalendářů, která používala obdobných motivů Středověké ka
lendářově kresby'jsou doloženy od 9. století. Zprvu byly pořizovány
kopie římských vyobrazeni. Nejpozději od počátku 10. století začala
být tato tematika 1samostatné výtvarně zpracovávána. K nejznáměj
ším středověkým kalendářovým kresbám patří sbírka kolorovaných
perokreseb, která vznikla ve Francii okolo roku 1000 (Kalendář kláš
tera sv.Mesmina poblíž Orléansu).J“) Jednoduché kresby | nádherně
miniatury se staly běžnou součástí rukopisných kalendárií. V minia
tura'ch byly většinou zobrazovány zemědělské práce nebo jiná lidská
činnost charakteristická pro jednotlivé měsíce, jindy v nich byla vy
malována znamení zvěrokruhu pro příslušný měsíc.387)Nádhernou
výzdobou vynikala zvláště některá francouzská a vlámská pozdně
středověká kalendária v rukopisech hodinek.

Na konci středověku se objevují také kalendáře a pojednání o nich
Vnárodních jazycích. Z nich je možné jmenovat třeba první německý
kalendář od Wumprechta ve Vídni z roku 1373 nebo již zmíněný ka
lendář profesora vídeňské univerzity a dvorního astronoma Matyáše
KorvínaJana Můllera z Královce, zvaného Regiomontanus. Tento ka
lendářobsahoval pojednání o komputu, o kalendáři, o znameních zví

řetníku,30 měsících a o uspořádání roku, a také návod, jak kalendářužívat."
Rukopisné kalendáře byly srozumitelné pouze vzdělaným lidem,

což ve starším středověku byli téměř výhradně duchovní. Později se
sice okruh gramotných lidí rozšiřoval, ale přesto až do konce středo
věku tvořili omezenou skupinu Vzhledem k tehdejším cenám
knihu" si také kalendář mohlo opatřit jen velmi málo jednotlivců.
Nejčastěji byly knihy, v nichž byly kalendáře zapsány, v majetku cir
kevních institucí, později ještě zámožných laiků z nejvyšších a nejbo
hatších společenských vrstev. Až v pozdním Středověku si pořizovali
knihy také někteří vzdělaní (a zámožní) měšťané, a také venkované.
Bez záldadní orientace v uspořádání roku se však neobešli ani lidé,
kteří si takovéto knihy pořídit nemohli, Včetněnegramotných laiků,
kteříby se v latinsky psaných kalendářích ani neorientovali. Proto by
ly kalendáře, často výtvarně zpracované, zobrazovány také na veřej
ně přístupných místech, nejčastěji v kostelích. Stejně jako v rukopis

vEVROPE]š3,9
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ných kalendáriích byly zvláště v oblibě kresby znázorňující jednotlivé
měsíce s kalendářními daty. _ _

Jedno z nejstarších vyobrazení kalendária světcu je dochováno
v kopuli kostela sv.Jiří v Soluni. Pochází snad z 5. století (datovaní je
však sporné). Z konce 5. nebo z počátku 6. století jsou dva mramoro
vé sloupy v kostele Panny Marie v Carmoně nedaleko Sevilly,nántchž
je vyryt církevní kalendář. Jiný exemplář kalendáře obsahUji dvě
dlouhé mramorové desky v kostele San Giovanni Maggiore v Neapoli,
datované do roku 840 nebo 850. Monumentální kalendária byla v ro
mánském a gotickém období vyobrazována na podlahových mozai
kách nebo v dlaždicích. i na stěnách chrámů vjižní a západní Evropě.
Známajsou například grafická znázornění kalendáře v podlaze dómu
vAoStě(12. století) nebo katedrály v Otrantu (1165). Kalendář v tym
panonu Gislebertova portálu katedrály v Autunu (okolo poloviny
12. století) je vyjádřen znamením zvířetníku a vyobrazením činností
připadajícíchna jednotlivé měsíce roku. Kvyobrazením kalendáře lze
přiřadit i „poledník" : astronomickými a kalendářovýmí údaji v pod
laze chrámu sv. Petronia v Boloni. V polovině 11. století byl vymalo
ván kalendář na stěnu klauzury v klášteře Panny Marie na Aventinu
v Rímě, z poloviny 13. století pocházejí zbytky kalendária v kostele
Čtyř korunovaných (Quatri Coronati) v Římě, v roce 1263 bylo vyma
lováno kalendárium v klenbě kaple sv. Pellegrina v Bominaco v Ab
ruzzách. Z nejrůznějších nástěnných vyobrazení kalendárií možno
připomenout ještě malbu v kostele Notre Dame de Pritz ve Francii
(departement Mayenne; 13. století) či ve vítězném oblouku k05tela
sv. Ondřeje v Autunu, kde jsou jednotlivé měsíce symbolizovány čin
nostmi, které se v nich zpravidla odehrávaly.390) Kalendáře byly růz
nou íormou vyobrazovány také na nástěnných kobercích zavěšova
ných v kostelích. Dodnes je dochován zlomek středověké tapiserie
(12. století), která představovala kalendář. Byla nalezena na podlaze
kostela v Baldisholmu v Norsku. Na dochované části jsou vyobrazeny
bukolickěpostavy znázorňující měsíce duben a květen.“n

Zvláště důležité byly kalendáře pro venkovské zemědělské obyva
telstvo, po mnoho staletí nejpočetnější a ekonomicky nejvýznamnější
společenskou vrstvu, jejiž činnost byla navíc na kalendáři úzce závis
la. Právě venkovským zemědělcům bylo určeno Kalendárium rusti
cum, sestavované v pozdně římské době vedle oficiálních kněžských
a státních kalendářu. Kalendářní údaje byly zprostředkovávány ob
rázky a konvencionálními značkami. které nahrazovaly psané údaje
kalendářů pro vzdělance. Podobné kalendáře pro negramotné existo
val_y_! ve středověku. Jsou známy jako selské nebo lidové kalendáře.
Nejjednodušší forma selského kalendáře, dřevěná tabulka s vyřeza



nými kalendářovými údaji, byla rozšířena po celé severní části Evropy
(v podstatě od severní Francie) Někdy měl takovýto kalendář podo—
bu meče, případně byl vyryt do skutečného bojového meče. Jsou zná
mé \ selské kalendáře vyřezávané do skříněk nebo krabiček. Rukopis
né selské kalendáře s údaji o novoluní, stáří Měsícea postavení planet
jsou dochovány asi od konce 14. století. Obvykle však byly selské ka
lendáře vyřezávány do dřeva, vzácněji vyryty do slonoviny nebo ko
vu. Ve 14. století se objevil | pergamenový kalendář v podobě lepore
la. Symbolické obrázky pro svátky, které tyto kalendáře pro laiky
používaly místo písma, se ustálily ve 13. století, postupně k nim při

bývaly značky pro meteorologické, astronomické &hos2podářské ůdaje. V 15. století byla užívána | realistická obrazeni."
VeSkandinávii v Dánsku, Norsku a ve védsku, ale \ na německém

pobřeží Baltu a Severního moře, byly od druhé poloviny 12. století roz
šířenypředevším runové kalendáře. Bylyto zpravidla kulaté nebo hra
naté tyče (Rimstócke, Primstábe) nebo kotouče a tabulky. Dny roku

a údaje, které sloužily k výpočtu měsíčních fází, byly vyznačeny runami. Celkově'je těchto kalendářů dochováno několik stovek.393 S roz
šířením knihtisku, a zvláště po zavedení gregoriánské reformy, runo
vé kalendáře mizely, ojediněle však byly užívány ještě v 19. století.

Kalendáře v podobě tyčíjsou dochovány, byťv nevelkém počtu (asi
dvě desítky), také v Anglii (tzv. Clog-Almanacks). Pocházejí z 16.,
a hlavně ze 17.století. Anglické kalendářové tyče byly čtyřhranné. Je
jich délka se pohybuje mezi 15 a 71 cm. Hrany tyčí byly pokryty vru
bovými zářezy,které odpovídaly jednotlivým dnům v roce tak,že na
každé hraně byly zářezy pro tři měsíce, celkem tedy 365 zářezů pro
90 —91 - 92 —92 dny na jednotlivých hranách; všechny dochované
exempláře začínají 1. lednem, ačkoli rok v Anglii do poloviny 18. sto
letí většinou začínal 25. března. Každý sedmý zářez byl přitom zvý
razněn (zřejměvyznačoval nedělní písmeno A). Na vruby navazovala
na jedné straně speciálními značkami (tzv. pentadickým systémem,
tj. pomocí čárek, teček, křížků a háčků) zapsaná Zlatá čísla, na druhé
straně symboly svěětců vyjádřené konvencionálními značkami nebo
stylizovanými atributy. Byly to tedy věčné kalendáře. Týdenní dny

Ě'dlatágt';Velikonoc se určovaly pomocí nedělních písmen a ZlatéhoIS a.

Ojedinělejsou v Evropědochovány kolíčkovékalendáře, známé'ji
nak z mimoevropských oblastí (peg--.calendar) Byly to dřevěné de

stičky s otvory pro jednotlivsé dny, do nichž se zasouval kolíček, kterývyznačoval příslušný den. 395)
Vjihoněmeckém prostředí byly v 15. a 16. století používány kalen

dáře složené z několika dřevěných destiček položených na sebe a spo
jených šňůrkami, nebo pokrytých kůží tak, že vypadaly jako knížka.
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Mohlyvšak být znázorněny jen na jedné tabulce různých tvarů. Obě
vnějšístrany ..knižních“kalendářů byly prázdné, na vnitřních dvou'az
šesti dvoustranách byl vyobrazen kalendář pro jednotlive měsrce
(v prvním případě byly na každé straně znázorněny tři měsíce. v po
sledním byla každému měsíci věnována cela strana destičky). Měsme
i některé svátky byly vyjádřeny symbolickými figurami s atributy
a konvencionálními značkami pro číslice. Kresby bývaly vyplněny ba
revným voskem. Jejich provedení ukazuje na zručnou řemeslnou prá
ci. Kporozumění takovýmto kalendářům stačila znalost obrázkové ře
či a trochu počítání. Znalost čtení nebyla zapotřebí.""l Stejné
uspořádání mají kalendáře severofrancouzské. Jsou dochovány rov
něž velmi vzácně. ale v 15. století byly asi běžně užívány, jak vyplývá
zjiného pramene.“m

Od konce 15. století, po vynalezení knihtisku, bývaly obdobné ka
lendářevydávány také tiskemjako nástěnné nebo kapesní kalendáře.
Fáze Měsíce byly znázorněny obrázky, planety, počasí, zemědělské
práce a lékařské rady zvláštními značkami. Dokonce ijednotlivé svát
kybylyvyznačeny primitivní kresbou svatého sjeho atributy. Text měl
v těchto kalendářích podřadnou úlohu. Byly rovněž určeny pro málo
gramotné laiky, hlavně pro zemědělské obyvatelstvo. Vycházely ve
velkých nákladech. Například Le grand calendn'er compost des ber
gers měl v 17.století náklad 300 000 kusů. Tyto kalendáře byly také
nazývány calendarium ídiotícum. S růstem gramotnosti byly obrázky
nahrazovány textem. V některých oblastech. zvláště v alpských ze
mích, se však ideografickě kalendáře udržely hluboko do 19., někde
dokonce až do 20. stoleti.3931

V pozdním středověku, v době, kdy se významně rozšířila i laická
vzdělanost, byly liturgické kalendáře přizpůsobovány zájmům laiků
a stále více se sekularizovaly. Jejich obsah, pokud jde o uspořádání
dnů a o církevní svátky, zůstával týž, ale přibývaly k němu další infor
mace: poučení z oblasti medicíny, přírodních věd (a také pseudověd).
Přesveškerou snahu církve o potlačení pověr podléhal totiž po dlou
há staletí všední kalendář astrologii. Roky, dny i hodiny byly v před
stavách tvůrců i uživatelů kalendářů podřízeny planetám. Podle po
stavení planet v příslušné době byl předpokládán úspěch či neúspěch
konkrétní činností. Některé činnosti byly proto v určité době omezo
vany nebo dokonce zakazovány. Některé léčebné úkony nebylo dovo
leno vykonávat mimo planetami a Měsícem určené dny. Počasí, poli
tika 1 osobní život, vše podléhalo vlivu planet. Proto kalendáře
obsahovaly údaje o nešťastných dnech, v raném novověku i konkrétní
pokyny pro různé činnosti týkající se zdraví a hospodářství. Tato situ
ace v podstatě trvala až do osvícenství.



Zpracováním kalendářů bývali v pozdním středOVěkupověřováni
astronomové zpravidla univerzitní mistři. Kromě vlastního grafické
ho sestavení kalendáře pro příslušný tok skládali pro kalendáře [ růz
né astronomicko- astrologické prognostiky (v klasické latině slovo
prognostica označovalo „znamení budoucího počasí"), česky zvané
pranostiky. Byly,to předpovědi týkající se postavení planet a s ním
souvisejících'jevů a událostí meteorologických, hospodářských| poli
tických včetně rad, kdy jsou z astrologických důvodů přípustné či
vhodné určité činnosti. “99 Každoroční zveřejňování takovýchto před
povědí bylo v 15. století požadováno od profesorů matematiky na ital
ských univerzitách. Podobné povinnosti měli zřejmě ! profesoři stře
doevropských univerzit ale také kaplani knížecích dvorů, jejichž
výpočty měly včasným upozorněním na nebezpečí zabránit hrozící
mu neštěstí. V těchto kalendářích pochopitelně nechybělo ani vyzna
čení nešťastných dnů. 400)Pranosuky bývaly často veršované. Postup
ně tato část kalendáře převládla. V reformačních kalendářich bývaly
pranostiky nahrazovány citáty z Písma. )

K astronomickým účelům byly sestavovány kalendáře, které pro
jednotlivé dny v roce uváděly údaje o poloze Slunce, Měsícea planet,
případně | periodických komet příslušného roku. Tyto kalendáře se
nazývaly efemeridy. Mezi autory astronomických kalendářů proslul
ve střední Evropě v pozdním Středověku zejména vídeňský matema
tik a astronom. místokancléř univerzity Jan z Gmiindenu v Horních
Rakousích (T 1442). Jeho věčné kalendáře byly sestaveny pro devate
náctileté cykly se začátky vletech 1439, 1458, 1477 a 1496. Na svou
dobu zvláště přesně efemeridy sestavil již zmíněný Jan Miiller z Krá
lovce. Od druhé poloviny 15. století byly efemeridy vydávány tiskem.

Nejstarší vydal v roce 1474 rovněž Jan Miiller z Královce pro léta1475—1530.m2
Vynález knihtisku vůbec přispěl k velkému rozšíření kalendářůu.

Nejstarším kalendářovým tiskem byl jednolistový „Tú'rkenkalender'
na rok 1455, vytištěný v Gutenbergově tiskárně v Mohuči v prosinci
1454. Jeho název souvisí s tím, že na začátku každého měsíceje uve
dena veršovaná výzva k boji proti Turkům. Jan Gutenberg k němu pří
pojil] první známé novoročníblahopřání--Ve starší literatuřebyl'ja
ko nejstarší tištěný kalendář uváděn astronomický kalendář pro rok
1448. Jeho datování se však ukázalo být mylné.- Následuje minuce
z konce roku 1456, dále německý cisiojan.. Císianus ze dutsche“ z to
ku 1459 a Astrologické planetové tabulky vytištěné mezi lety 1457
a 1459, které sloužily především laickým astrologům k sestavování
horoskopů. Úplné údaje Zlatých čísel, nedělních písmen, pořadí tý
denních dnů, novoluní a úplňků obsahoval až jednolistový kalendář
vídeňského tiskaře Ulricha Hana na rok 1462. Největší jeho část
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ovšem zaujímaly údaje o pouštění žilou, uváděné podle měsíců. Od té
doby byly již kalendáře tištěny průběžně. ?ostupně se vytvarela bo
hatá tradice nejrůznějších kalendářů pro latky.40 ) _

Jak vyplývá 1 uvedeného přehledu, byly první tištěné kalendáře168
„< „.—jednolistové a byly určeny k zavěšení nebok nalepení, aby byly po ce
č 5 lý čas na očích. Byly to vesměs, podobne jako staré kalendáře ruko
; 3 pisné, věčné kalendáře, které neměly platnost pouze pro jeden rok,
0 0 ale byly sestavovány pro delší období. Jejich základem byl zpravudla
'$ Š jeden nebo dva devatenáctileté cykly, s nimiž počítala církevní korn
E Ě putistika a po jejichž uplynutí připadaly'měsíční fáze (alespoň při

u bližně) na týž den. Tak byly uspořádány treba již zmíněné kalendáře
Jana z Gmůndenu, vydané v letech 1460 a 1470 také tiskem. Věčný
kalendář Jana Můllera : Královce,vydaný v Norimberku roku 1474na
léta 1475-1530, měljiž knižní podobu. Bylto svazek 0 šedesáti strán
kách (patřil vůbec k nejstarším knižním kalendářům). Bylvydán v la
tinském a německém znění a byl vypočítán na 57 let. Uváděl jednotli
vé dny s průběžným číslováním v měsíci a s římským datováním,
písmena denní, významnější křesťanské svátky, postavení Slunce ve
zvířetníku a postavení Měsíce. Byl doplněn rovněž speciálními tabul
kami, které umožňovaly vypočítání měsíčních fází, uváděly Zlaté čis
lo, pohyblivé svátky, délku dne, data zatmění Slunce a Měsíce mezi le
ty 1475a 1530, i návod ke stavbě slunečních hodin. Regiomontanovy
kalendáře kolovaly v tištěné i v rukopisné podobě. Podobné kalendá

řesestavené různými autory %házely i později. Mnohé z nich nesoutaké Regiomontanovo jméno. ) K zapamatování kalendářních úda
jů (především počtu dnů v měsíci) a k orientaci v kalendáři sloužily
také nejrůznější mnemotechnické pomůcky, jichž zvláště na počátku
novověku výrazně přibývalo.

Věčnékalendáře sice platily pro delší časové období, byly však pou
žitelné pouze s pomůckami na vypočítání Velikonoc a dalších pohyb
livých svátků. Od sedmdesátých let 15. století však přibývalo kalen
dářů vydaných pouze pro jeden rok, v nichž již byly pohyblivé svátky
uvedeny přímo. Na rozdíl od dnešních kalendářu neobsahovaly tyto
kalendáře pouze údaje 0 dnech, případně též astronomická (a astro
logická) určení, ale především informace týkající se péče o zdraví,
k nimž ovšem bylo nutné vědět, která planeta vládne kterému roku
nebo hodině, kdy je novoluní a úplněk, kdy lze očekávat zatmění
Slunce nebo Měsíce.“s)

. Proto k nejstarším tištěným kalendářům patři kalendáře pouštění
žtlou [českymínuce od latinského mínutt'o sanguínis, pouštění žilou;
německy LaBzettel, LaBtafeln. Aderlalškalender). Podle nich mohli
uživatelé najít nejvhodnější termín pro aplikaci tohoto snad nejoblí
benějšího středověkého léčebného úkonu. - V 15. století byly mnohé



kalendáře skládány hlavně kvůli němu.- Tyto kalendáře měly v pod
statě stereotypní podobu. V 15 a v první polovině 16. století byly vět
šinou jednolistové. V záhlaví byly zpravidla uvedeny údaje charakte
rizující příslušný rok jako Zlaté číslo a písmena nedělní. Vlastní
kalendárium zachycovalo stálé a pohyblivé svátky, dále data novolu
ní a L':Iňků v místě, pro které byl kalendář sestaven, uváděná podlež
svátku křesťanského kalendáře, často s přesnými ůdaji na hodinyŠ
a minuty. (Měsíční fáze měly sloužit jako informace pro pouštění ži
lou, nebot“podle tehdejších lékařských„ teorií" si mladí lidé měli dát
pouštět žilou, když Měsícnarůstal. staří, když ubýval.) Dále kalendá
řeuváděly konkrétní data dnů, kdy bylo podle astrologických pravidel
vhodné pouštět žilou na jednotlivých částech těla, někdy též vhodné
termíny pro další léčebné a hygienické úkony, jako koupání a stříhání
vlasů, podávání projímadel a podobné informace. Kalendáře určené
pro venkovské obyvatelsrvo. „selské kalendáře“, uváděly také astrolo
gický určené nejvhodnější termíny pro setbu a sklizeň a další infor
mace vhodné pro zemědělství.406)Uživatelům takovýto kalendář tedy
zprostředkovával především informace astrologické. Četné kalendáře
končily také upozorněním na zatmění Slunce a Měsíce. Často byly do
provázeny alegorickýmí obrázky nebo jen dekorativní výzdobou. Tře
ba profesor Václav Faber z Budějovic, který působil v Lipsku, vydával
kalendáře s vyobrazeními zatmění a zdobené astronomickými náčrt
ky a alegorickými obrázky.40

Vedlejednolistových kalendářů, které byly ve starší době nej-obvyk
lejší, se záhy objevily také tištěné kalendářové sešitky o několika, Zpo
čátku zpravidla čtyřech až osmi listech. Kalendářové texty však narůs
taly. Na konci 16 století byly obvykléékalendáře o rozsahu 32 strany,
existovaly však i svazky rozsáhlejší.

Kalendáře byly vydávány v počtu několika set až tisíc exemplářů,
což byl, vzhledem k tomu, že byly použitelné pouze na nevelkém

území, pro něž byly vypočítány astronomické a astrologické údajš
poměrně značný počet. Jejich cena byla ovšem poměrně vysoká. 5
PřeSto,že jejich uspořádání předpokládalo jisté znalosti jak astrono
mických tabulek, s jejichž pomocí bylo možno teprve kalendář užívat,
tak značného počtu dat církevních svátků, podle nichž byly uváděny
potřebné termíny, byly v pozdním středověku, a hlavně v raném no—
vověku, tyto kalendáře značně rozšířeny Tehdy se také rozšířilokruh
tvůrců kalendářů. Jejich autory byli často lékařia duchovní. Kalendá
ře pronikly do všech společenských vrstev, jejichž příslušníci zvládli
alespoň základy čtení. Pro nižší laické vrsrvy byly vydávány cenově
dostupné skromnější kalendáře v národních jazycích. Pro některá po
volání se staly kalendáře záhy nepostradatelnými. Vcechovních před
pisech pozdně středověkých lazebm'ků, k jejichž náplní práce patřilo
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stanoveno, jaké minuce mají jejich členové používat. Tiskaři zase _byli
" povinni vydávat pouze minuce schvalené cechem, městskymlekarem

170 a městskou radou. Za užívání nesprávné minuce nebo provadenule
_; čebnýchúkonůjindy, než předepisovalkalendář, hrozily lazebmkum

i lékařům tresty.4 , ,
Během 16. století byly jednoliStové kalendáře stale vrce zatlačová

ny kalendáři sešitovými a knižními. Jejich užívání bylo snazší, proto
že na rozdíl od jednolistových kalendářů uváděly rovněž uplny se
znam dnů. Postupně se také rozšiřoval počet typu kalendářů. Již od
16. století byly do některých kalendářů vkládány prázdné listy nebo
bylo u každého dne, obvykle na protilehlé straně, ponecháno volné
místo pro záznamy uživatele (tzv. kalendáře kpsaní, německy Schreib
kalender). Tak byly vybaveny například „oktávové“ nebo „kancelář—
ské“ kalendáře. Pro potřebu obchodníků v nich byly na volném místě
vyznačeny linky na zaznamenávání příjmů a výdajů, takže mohly sou
časně sloužit jako obchodní kniha. Asi nejznámějším autorem kalen
dářů k psaní byl Jan Kepler. _Sestavováníkalendářů patřilo k jeho po
vinnostem za působení ve Stýrském Hradci, kam nastoupil v roce
1594. Vylepšoval si jím však finanční situaci i později za svého půso
bení v Praze a v Linci,zvláště když ho císařská státní pokladna necha
la na holičkách a „matka astronomie si musela vyprosit podporu od
své dcery, služky astrologie“. Byt“byl kritický k astrologii. neodmítal ji.
Navic dosáhl úspěchů se svými politickými prognostikami, v nichž
prokazoval správný odhad situace."ol

Tištěné knižní novověké kalendáře výrazně rozšiřovaly poskytova
ne' informace. V 16. století například uváděly základní poučení 0 při
slušném roce, 0 znamení nebo o planetách. V záhlaví jednotlivých
měsíců vlastního kalendáře bývá dvojverší s poučením, jak se v pří
slušném měsíci chovat. Dále tyto kalendáře obsahují astrologické
a z astrologie vycházející informace, jako například upozornění, pod
kterým znamením je dobré zahájit nějakou činnost, údaje 0 dnech,
v nichž je vhodné pouštět žilou. Velmi časté byly v tištěných kalendá

řích předpovědi počasí a s nimi související rady pro hospodáře (rov
něž pranostiky), ") nejrůznější pokyny pro vedení domácnosti, včet
ně kuchařských receptů, pokyny pro kácení dřeva, péči o zahradu,
hubení škůdců.

Astronomické a astrologické předpovědi o vládě planet, zatmění
Slunce a Měsíce, s nimiž zpravidla souvisely prognózy o nemocech,
morech a válkách, o politických událostech, přírodních pohromách
a_dalšichjevech, byly stále nejdůležitější součástí kalendářů. Astrolo
gické utvary byly v pojetí tvůrců kalendářů odpovědné snad za veške
re dění. Z tohoto typu kalendářů dosáhly v západní Evropě mimořád

také pouštění žilou a další jednoduché léčebné úkony, bývalo i přesně
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ného úspěchu kalendáře francouzského lékaře a astrologa Nostrada
ma (1503—1566), v nichž bylo před seznamem dnů v každém měsící
uvedenočtyřverší obsahující nejrůznější předpovědi týkající se válek,
změntrůnu, hladu, moru a jiných pohrom.Vjinýchkalendáříchbý-_
valy takto uváděny různé morality nebo přísloví. 12)Důležité byly ta
ké údaje o výročních trzích, poštovních spojeních, nebo o soudních
termínech tištěné zvláště v četných novověkých kalendářích.

Ústřední ] lokální správní orgány zase zadávaly stále častěji vydá
vání do jisté míry oficiálních kalendářů na jednotlivá léta, především
„státní“ a, ,měsrské" kalendáře. Doplněním údajů o panujících kníža
tech a jejich spolupracovnících, včetně rodových erbů, případně ! ge
nealogií do oficiálních kalendářů se z nich stávaly „dvorské“ kalendá
ře. —Speciální erbovní kalendáře, které byly vydávány od 16. do
počátku 19. století, vynikaly mimořádně velkými rozměry. 13)

Rozšířené údaje měly některé kalendáře vydávané v souvislosti se
zaváděním gregoriánské reformy, v nichž byla vedle gregoriánských
dat ve zvláštní rubrice uvedena také data juliánská. Počítání podle
starého a nového počtu uváděly od roku 1583 do konce 17 Stoletíved
le sebe běžně kalendáře pro německé oblasti římskoněmecké říše,kde
katolické Státy zavedly gregoriánský kalendář, zatímco protestanté
nadále užívali kalendář juliánský. Uspořádání těchto kalendářů se ob
vykle lišilo podle toho, pro jaké prostředí byly vydávány. Dnům podle
každého kalendáře byl vyhrazen samostatný sloupec. Sloupec dat
platných v příslušném prostředí, tedy gregoriánských v katolických
kalendářích ajuliánských v protestantských, byl buď uveden na prv
ním místě, nebo graficky zvýrazněn. Případně byla obě data uvedena
ve formě zlomku, přičemž v čitateli byla opět data odpovídající kon
fesnímu určení kalendáře, ve jmenovateli data kalendáře druhého.
Takovýmto kalendářům předcházel zpravidla také návod k použití,
v němž autor nezřídka polemizoval s opačnou konfesní stranou. ““

Hlavní náplní kalendáře, který v šedesátých letech 17.století sesta
vil cisterciácký opat Moritz Knauer z Langheimu, byla předpověď po
časí a pokyny pro zemědělské práce. Knauer vycházel přisestavování
svého kalendáře z předpokladu, ze počasí se sedmi letech opakuje.
Sedm let podrobně zapisoval meteorologickěaodaje a podle svých po
zorování a podrobných excerpt ze starších pramenů sestavil meteoro
logický kalendář a rady pro zemědělce na sedmileté období, které se
mělo pravidelně opakovat. Každý rok navíc přiřadilk některé plane
tě, čímž dal svému kalendáři astrologický základ. Kalendář měl pů
vodně sloužit pouze langheimskému klášteru Jeho opisy, o něž byl
přes pochybnosti o platnosti tohoto kalendáře velký zájem, se rozšíří
ly v Německu, v Rakousích, v českých zemích, a dokonce' ! v Rusku.
Pravděpodobně v roce 1701, tedy dlouho po Knauerově smrti v roce
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a vatel nazval stoletým kalendářem. Stoleté kalendáře nabyly značné
obliby. Uváděly popisy jednotlivých planet a jejich VllVna člověka,

172 všeobecný popis roku a popis jednotlivých ročních období, potom
_; denní „zprávyo počasí“řazené podle měsíců, pak pokyny pro zahra

1664, vyšel tento kalendář poprvé tiskem. V roce 1721 ho jeho vyda

; G du, zemědělství. vinařství a rybářství, a nakonec nemoci, které se
% 0. v příslušném roce vyskytují. Vedle toho obsahují tabulku pro určení,
o 5 které planetě který rok náležifm ' _ . ' _
& Š Zvláštním typem kalendářů jsou kalendar'e hrsroncke, které infor
:T:==movaly o historických (či pseudohistorických) událostech vztahth

Š cích se kjednotlivým dnům roku:"ť') Velmi často podávaly vedle kro
nikářských zpráv výtahy z pověsti, včetně nejrůznějších výmyslů,
senzačních zpráv a fantastických vyprávění.

Ještě více však uživatele kalendářů zajímaly soudobé informace.
Proto do kalendářů jejich tvůrci zařazovali vedle historických událos
ti třeba vyprávění o životech světců a o hrdinských činech, také zprá
vy0 soudobých politických událostech, o válkách, ale io módě. ojízd
nich časech poštovních vozů, o dopravních sazbách. Svým způsobem
tyto kalendáře nahrazovaly noviny. Takovéto „kalendáře ke čtení“ se
nazývají. stejně jako dříve astronomické kalendáře, almanachy. Jis
tou specialitou byly velmi oblíbené francouzské „satirické almana
chy“, které nabízely —cenzurou tolerovanou —politickou satirufm

Nejrůznějšími informacemi a vyprávěním rozsah kalendářů po
měrné rychle nabýval a z původního jednoho nebo několika málo lis
tů narůstaly kalendáře do celých knížek. Extrémní rozsah, přes 1100
stran, měl kalendář. který vydal roku 1600 Johannes Colerus ve Wit
tenbergufm

Obliba těchto almanachů rostla a vydavatelé jí vycházeli vstříc.Stá
le větší část kalendářů zaplňovala literatura různého typu a různé
kvality. Některé takovéto kalendáře byly i překládány. Tak kalendáře
ovlivňovaly vzdělání i myšlení lidí. Zatímco v 16. století mohly půso
bit pouze na vzdělané a majetné vrstvy, hlavně na šlechtu a městskou
elitu.“m s postupnou demokratizací alespoň základního vzdělání od
druhé poloviny 18. století se okruh jejich působnosti výrazně rozšiřo
val. Od poloviny 17.století se kalendáře stále více laicizovaly. Uvádě
Iyvíce profánních informací. jako seznamy trhů, termíny představení,
soudní prázdniny, výročí narození panovníků nebo výročí bitev, od
konce 17. století přibývaly také jízdní řády poštovních dostavníků.
Současně z kalendářů postupně mizel zvířetní'k,komputistické infor
mace i údaje o pohybu planet.

K laicizaci kalendáře značně přispěla Francouzská revoluce svým
kalendářem založeným výlučně na astronomických údajích a na me
teorologických změnách a zemědělských pracích, podle nichž byly



pojmenovány měsíce, a na přírodě podle nížbbyly pojmenovány jed
notlivé dny. Misto nedělí zavedla do kalendářu decadi a křesťanské
světce nahradila velikány minulosti a revolučními hrdiny. Přírodní
charakter byl zvýrazněn v Lamarckově almanachu, v němž jsou velmi
podrobně zaznamenány všechny přírodní proměny během roku. Vtiš
těných kalendářích z období Francouzské revoluce začíná rok měsí
cem Vendemiaíre (podzimní rovnodennosti), měsícejsou upraveny
do dekád. Vedle tohoto oficiálního roku však bývá připojena i kon
kordance s kalendářem gregoriánským Pro dobytá německy mluvící
území byl francouzský kalendář překládán do němčiny.'20

Od dob osvícenství byly v kalendářích, zpravidla k nelibosti uživa
telů, obecně omezovány stále více kritizované pranosúky a astrolo
gické údaje. Místo toho přibývalo kalendářů s poučným, časem také
s ryze zábavným, obsahem. Od konce 18. století začínaly kalendáře
seznamovat se základy zdravovědy (již bez souvislosti s astrologii ja
ko ve starší době). Selské kalendáře přinášely zkušenostmi ověřené
rady zemědělcům. Kalendáře určené obyvatelům měst byly zase ori—
entovány na informace vztahující se k městské ekonomice. Existovaly
také kalendáře podávající výtah z katechismu. Speciální kalendáře
vydávaly rovněž některé společnosti. Postupně vznikaly i odborné ka
lendáře zaměřené na různé obory lidské činnosti (například hudební

almanachy). Od počátku 19. století byly vydávány také speciální kalendářepro ženy“' )
V 18. století se objevují rovněž kalendáře malých rozměrů, cestov

ní kalendáře oktávového nebo šestnáCtetkového formám nebo kapes
ní kalendáře ještě menších rozměrů. Byly to většinou „kalendáře
k psaní“. Ještě menší byly kalendáře „prstové", právě velikosti prstu.
V Paříži, kde se objevily poprvé, byly nazývány „mignon". V roce 1761
je dvorní tiskař a obchodník s knihami Marie Terezie zavedl ve Vídni,
kde se těšily značné obliběještě v 19. stoletím

Přesvelký počet vydávaných kalendářů, jejich značnou variabilitu
a různě zaměřený obsah však kalendáře stále obecně nezdomácněly.
Teprve v 19. století, kdy se zásluhou technického pokroku výrazně
zlevnil papír a tisk, pronikly do každé domácnosti. V té době vychá
zelo množství nejrůznějších lidových kalendářů, populárních tisků,
navazující na tradici starých selských kalendářů. Od druhé poloviny
19. století byly vydávány speciální dělnické kalendáře, které oslovo
valy pracující vrstvy, a kalendáře politických stran. 23)

Vydávání a prodej kalendářů byly vydatným zdrojem příjmů. Proto
není divu, že se vydavatelé snažili zajistit si privilegované postavení
ve výrobě kalendářů. nebo usilovali přímo o monopol na tuto činnost
na příslušném území.42" Například Berlínská akademie věd, založe
ná v roce 1700, získala monopol na vydávání kalendářů pro kurfiřství
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braniborské. Výnos tohoro monopolu pokrýval velkou část jejich vý
dajů. Obchodníci, kteří by prodávali cizí kalendáře. se vystavovali ne
bezpečí vysokých pokut. Peněžní trest hrozil mnohdy i pouhým jejích
uživatelům. Vesnaze zajistitjednotné údaje pro kalendáře na určitém
území byly jejich sestavováním pověřovány odborné instituce, větši
nou hvězdárny a astronomická pracoviště vůbec. Vsoučasné době ty
to instituce zpravidla samy kalendáře nevydávají, ale poskytují vyda
vatelům potřebná data.

Tištěné novověké kalendáře byly, podobné jako dříve kalendáře ru
kopisné, výtvarně zdobeny a ilustrovány. Hlavně býval umělecky
ztvárněn jejich titulní list (na titulních listech kalendářů vydávaných
pro města bývají někdy veduty měst) a záhlaví jednotlivých měsíců.
K výzdobě byly často užívány ozdobné iniciály. Nechyběly ani exem

plářgpřekrásně vybavené oceloryty a mědiryty významných umělcu.
Kalendáře musely být pochopitelně přizpůsobeny chronologickým

systémům, pro něž byly sestavovány. Byla tu již zmínka o úpravě ka
lendáře z dob Francouzské revoluce. Specifickou úpravu měly také
kalendáře vydávané v Sovětském svazu po provedení reformy v tom
1929.V prvním roce byly tištěny barevně, každý den nového pětiden
ního týdne měljinou barvu a podle ní rozlišovali lidé pracující vjed
notlivých resortech. které dny jsou pro ně pracovní a který den mají

volno. (Vdalších letech však barvy již z ekonomických důvodů použi
ty nebyly, týdenní dny byly pouze označeny čísly.) 26)

Kalendáře nebyly ani v novověku zhotovovány vždy pouze v knižní
nebo listové formě. Tak třeba v roce 1587 sestrojil pražský výrobce ná
strojů Erasmus Habermel (T 1606) podle výpočtů osnabriického léka
řea matematika Hermanna Buldera pro Viléma z Rožmberka luxusně
upravenou pomůcku, která měla sloužit jako „věčnýkalendář" pro ju
liánský i gregoriánský systém. Byla to vlastně tabulka, na jejíž přední
straně byly uvedeny měsíce, dny, stálé i pohyblivé svátky, novoluní
a úplňky, doby východu a západu Slunce a Měsíce, délka nocí a dnů,
nedělní evangelia, astrologické hodiny, písmena nedělní, Zlaté číslo,
sluneční kruh a ukazatel novoluní. Proměnlivé údaje se nastavovaly
otočným kotoučem. Na zadní straně byly tabulky zatmění Slunce
a Měsíce pro léta 1582-1620, tabulky velikonočních nedělí, dny ad
ventu, písmena nedělní a epakty pro léta 1592-1900. Podle tohoto
vzoru sestrojil Habermel zřejmě i další podobné tabulky. Druhý do
chovany exemplářje doplněn ještě o zvířetník, 0 týdenní dny znázor
něné příslušnými planetami a o tabulky pro výpočet epakt, sluneční
ho kruhu _apísmen nedělních pro léta 1582—4400. Oba exempláře
uvádějí svatky kalendáře užívaného v Čechách s českými světci a je



jich údaje odpovídají zeměpisné šířcePrahyrml Jednoduché kalendá
řebývaly také součástí hodin““ i jiných předmětů.“ml

V moderní době'm) se vedle nejrůznějších typů tištěných kalendá
řů nástěnných, stolních a kapesních objevují i mechanické a automa
tické pomůcky. které nahrazují klasické kalendáře, aťuž jsou to různé
mechanismy používané v kapesních hodinkách nebo i samostatně.
V poslední době jsou klasické kalendáře nahrazovány také počítačo
vými programy.

3.5.1 Grafické znázornění kalendáře
v českých zemích

Vývojgrafického znázornění kalendáře v českýchzemich'm probíhal
v úzké návaznosti na obecný evropský vývoj. Nejstarší kalendária se
dostala do českých zemí s liturgickými knihami, které přinášeli misio
náři, církevní hodnostáři a mniši. Záhy zde byla spolu s bohoslužeb
nýmí texty také opisována, případně i upravována a doplňována. Nej
starší dochované kalendárium, které bylo psáno v českýchzemích, je
asi kalendárium olomouckého horologia. Vzniklo mezi lety
1136-1137. Následuje kalendárium z roku 1142, které náleželo zřej
mě pražskému kostelu, pokud je skutečně české provenience.“Z) a řa
da kalendán'í řeholních instituci, z nichž nejstarší jsou benediktinská.
Knim patří kalendárium a martyrologium zřejměpražské provenien
ce v Opatovickém rukopisu ze šedesátých let 12. století433)a kalendá
rium kláštera sv. Jiří v Praze rovněž z druhé poloviny 12. století, kte
ré otevírá rozsáhlejší soubor svatojiřskýchkalendáriífm Ještě řed
koncem 12. století vzniklo nejstarší kalendárium břevnovské“ )Ve
13. století začínají kalendária premonstrátsk 'ch klášterů, na přelomu
13. a 14.století kalendária mendikantskáf“ České prostředípřevza
lo s christianizací středoevropský (říšský)církevní kalendář, do něhož
byly doplňovány svátky domácích světců i nové svátky obecné, zatím
co význam některých starších svátků _vpozdější době zjevně klesal,
případně z kalendáře zcela vymizely. Rádové kalendáře vycházely ze
zvyklostí příslušného řádu a byly rovněž doplňovány o světce z české
ho prostředí.“m

Jako příklad „českého“ středověkého kalendáře je možno uvést ka
lendárium matematicko-astronomického a komputistiekého rukopisu
z Čech z druhé poloviny 13. stoletím) V tomto kalendářije uveden
každý měsíc na jedné stránce. Nahoře je nadepsáno jméno měsíce
v češtině. Pod ním jsou latinské verše charakterizující jednotlivé měsí
ce, údaje o počtu dnů kalendářního a lunárního měsíce, reguláry slu
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F neční a měsíční. Vesvislých sloupcích pak následují průběžně počíta-'ná denní data. Zlaté číslo, písmena denni, rtmské datovantla církevní
svátky (někdy i dva). k nimž bývají připojeny ruzne poznamky. jako
označení nešťastných dnů a hodin, postavení Slunce ve zvěrokruhu,
začátky ročních dob. nejranější a nejzazší termíny pohyblivych svat
ků, „psí dny". Dole pod kalendářem je pro každy měsíc udaj o počtu
denních a nočních hodin.

České země byly zřejmě jedny z prvních, kde se okolo poloviny
13.století objevil latinský „veršovaný kalendář“, cisioján, který byl po
stupně přizpůsobovánjednotlivým církevním institucím a řádům. Jen
o málo později, okolo roku 1260, vznikl nejstarší cisioján v českém ja
zyce. České i latinské cisiojány byly skládány nebo upravovány ještě
v raném novověku. Ve středověkých rukopisech bývají psány souvis
lém) V některých tištěných cisiojánech byla nad jednotlivými slovy
nadepsána písmena nedělní, takže z nich bylo možno vyčíst i týdenní

dny,““ Kroměcisiojánů bývaly sepisovány ijiné veršované pomůcky
pro zapamatování svátků. “"

Po založení univerzity v Praze skládali univerzitní mistři - astrono
mové (a astrologové),jako byl mistr Havel, v 15. století Jan Šindel ne
bo Křišťanz Prachatic - hvězdářské pranostiky, z nichž některé naby
ly značně proslulosti. Například Šindelovy pranostiky vysoko ocenil
Eneáš Silvius Piccolomini.'“2) Někdy před polovinou 15. století byl na
pražské univerzitě zaveden úřad veřejného astronoma (astronomus
publícus), jehož povinností bylo vydávání kalendářů „: učení praž
s ého". Z činnosti prvního známého profesora v této funkci, Martina
z Lenčice,se zachovala pranostika na rok 144533)

V 15. století se objevují první české planetáře, které „vysvětlovaly
nebeská znamení". Nejstarší pochází z roku 1440.44“ Již od první po
loviny 15. století byla v kalendářích. planetářích a podobných spisech
také příslušná pravidla zdravotnická, vyplývající : aStrologie. Napří
klad Navedeníhvězdár'skolékařské obsahuje část hvězdářskou, kalen
dářovou a lékařskou, uvádí i cisioján.“5)

Krozšíření kalendářů přispěl, stejnějakojinde v Evropě, i v českých
zemích, knihtiskf'm Podobnějako v ostatních evropských zemích by
ly i první české tištěné kalendáře náStěnně jednolistové. Alespoň ta
kovouto podobu má nejstarší známá minuce vydaná v češtině, kterou
sestavil rektor pražské univerzity, astronom Vavřinec z Rokycan
('l' 1491), a vydal Jan Alakraw ve Vimperku na rok 1485. V Brně byl na
rok 1489 vydán kalendář v němčině. Další české nástěnné minuce
jsou dochovány z konce osmdesátých a z devadesátých let 15. stolev
ti.“7) Mezi nimi byla také minuce, kterou vydal v roce 1489 v Plzni
Mikuláš Bakalář, zvaný Štětina, bakalář krakovské univerzity a v le—
tech 1489—1513knihtiskař v Plzni. Rok v tomto kalendáři začínal prý
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podle středověkých zvyklostí 25. prosince a byl rozdělen po dvou mě
sících na zimu, jaro, podletí léto. poletí a podzim.““ Následují mi
nuce Georga Tanstettera na rok 1511, mistra Václava Žateckého, řeče—
ného Vachek na rok 1517, a Pavla Olivetského, vydávané ve
dvacátých a na počátku třicátých let 16. století. Od té doby nástěnné
kalendáře mizcly“9l a byly stále častěji vydávány kalendáře v sešito
vé formě, známé v českých zemích asi od devadesátých let 15. století.
Prvním sešitovým kalendářem v češtině byla Fabriho šestilistová Prak
tika kolínská na rok 1493 přeložená z němčiny a vydaná v Praze. Od
dvacátých let 16. století vydával sešitové kalendáře především Miku
láš Šúd ze Semanína. Na jejich vydávání obdržel od Ferdinanda I. cí

sařské privilegium. Jeho kalendáře“(postupně narůstaly. Z původníchdvanácti listů na 52, 64 a 72 listy.5
Pranostiky a minuce „z učení pražského" vydával také mistr Václav

z Pacova (T 23. ledna 1513).45" Veřejnými astronomy dále byli Pavel
z Příbramě (| 1520), Jan Zahrádka (Hortensius; 1501- 1557), Simon
Proxen ze Sudetu (? 1575). Petr Kodycil z Tulechova (1533—1589)
a Martin Bacháček Nouměřický z Nouměřic (1539- 1612). Ti každo

ročně vyda'vali, podobně jako tomu bylo najinzých středoevropskýchuniverzitách, kalendáře,z učenípražského“
Kalendáře však vydávali také další knihtiskaři. Mnozíje tiskli o své

vůli, případně přebírali kalendáře Šúdovy, nebo překládali kalendáře
něniecké či polské. Není divu, že za této situace docházelo mezi vy
davateli kalendářů k ostrým sporům. 453)K nejznámějším vydavate
lům kalendářů patřili dále Pavel z Příbramě Jan Stráněnský. Tadeáš
Hájek z Hájku (1515- 1600), Šimon Proxen ze Sudetu (1531—1575),
Jan Kodycil z Tulechova (1558—1585), Václav Zelotýn z Krásné Hory
(?-1585), Adam Huber (Mezeřický) z Risenpachu (1546-1613),
Adam Zalužanský ze Zalužan, Ondřej Mitýsko a další. Tištěné kalen
dáře byly někdy dodatečně malovány- otázka vkusu přitom byla zce
la zanedbatelná. 45“

V první polovině 16. století byly v Čechách vydávány jednoleté“r ví
celeté kalendáře. Víceleté kalendáře, almanachy, efemendy. obsahu
jící pouze kalendářovou a astronomickou část byly tehdy tištěny la
tinsky.455)Jednoleté minuce, vesměs i s pranostikou, byly sice
většinou menšího formátu, ale obsažnější, s aktuálními informacemi
(především termíny výročních trhů) a různými, často veršovanými
poučeními a zprávami o politických a jiných obecně zajímavých otáz
kách.““) Rozdíl v obsahu a poutavosti mezi oběma hlavními typy ka
lendářů se ve druhé polovině 16. Století začal vyrovnávat. Na počátku
17.století se zcela setřel.

V roce 1578 poprvé vyšel Kalendář historický Daniela Adama 2 Ve
leslavína a získal si velkou oblibu (v roce 1590 bylo vydáno druhé,
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rozšířené vydání). Obsahoval informace především o českých ději:
nách, ale také výtahy z pověsti, a někdy i kronikářskě vymysly. Těmi
byly zaplňovány hlavně stránky pozdějších historických kalendáru,
které se předháněly v oriskováni senzačnich zprav, překládaných čas
to z kalendářů zahraničních, hlavně německých. Některé hitorickě
kalendáře, jako třeba Rerum gestarum Ephemeris sive Kalendárium
historícum ex recondiris veterum anna/iam monumenris artum Pro
kopa Lupáče z Hlaváčova z roku 1584, byly psány v latině a byly svým
obsahem určeny vzdělané části společnosti. Historické události z růz
ných dob jsou sestaveny podle denních dat během roku.

Celý kalendář, případně ijeho jednotlivé části. býval věnován vyso
kým úředníkům čijiným zámožným osobám, nebo také městským ra
dám, od nichž vydavatel očekával finanční Příspěvek. Tak třeba Mi—
kuláš Šúd ze Semanína ('i' 1557) věnoval svuj Almanach na rok 1540
nejvyššímu pražskému purkrabímu Janovi z Vartemberka a na Zvíře
ticích. na rok 1553 Janovi z Valdštejna a na Točníku. na rok 1554 Ada
movi Bohdanecke'mu z Hodkova a na Zlebích. Václav Zelotýn z Krás
né Hory věnoval svůj kalendář na rok 1583 místodržicímu
a podkomořimu Království českého Burianovi Trčkovi z Lípy a na
Světlé nad Sázavou.“m Jan Kepler věnoval své v Praze vydané kalen
dáře císařským radům: například pranostiku na rok 1602 připsal Pet
ru Vokovi z Rožmberka, na rok 1604 prezidentovi dvorské komory
Wolfiu Unverzagtovi z Ebenfurthu a Regelbrunu, na rok 1605 prezi
dentovi české komory Štěpánu Jiřímu ze Šternberka.“s'“

Nejpozději od 16. století měly také některé v Cechách vydané ka—
lendáře prázdné místo na poznámky. Tak byl vybaven třeba alma
nach, který si v roce 1532 opatřil Mikuláš z Práchňan, nebo minuce
Tomáše Petrkovske'ho z roku 1562 a řada dalších kalendářů. Docho
vané „kalendáře hvězdářské k psaní" Václava Zelotýna z Krásné Hory
jsou upraveny tak, že na levé stránce rozevřené knížky (z hlediska čte
náře) jsou uvedeny svátky, začátky textů evangelií a introity žalmů
pro jednotlivé neděle, pravá stránka je volná pro poznámky. Konven
cionálními značkami jsou vyznačeny základní údaje astronomické,
šťastně a nešťasmé dny, doporučení lékařská, hospodářská, a vůbec
vhodnost různých činnosti. Na pravé straně jsou v jednom sloupci
znovu uvedena data se svátky, zbytek stránky je ponechán prázdný
pro poznámky. Pouze dole pod čarou jsou verše charakterizující pří
slušný měsíca obsahujici rady pro uživatele.“s'"

Zavedení gregoriánského kalendáře se samozřejmě odrazilo také
vevydávání kalendářů v Čechách. Již na rok 1583, kdy nový kalendář
v českých zemích ještě neplatil, vydal mistr Václav Zelotýn z Krásné
Hory kalendář, který obsahoval vedle dnů „obyčejněho“, tj. juliánské
ho kalendaře, také dny „w nowě skorrygowane'ho“, tedy gregorián



ského, kalendáře, na cožje výslovně upozorněno i s informací o způ
sobu zavedení nového kalendářem“ Ostatni čeští vydavatelé kalen
dářů však provedení reformy, kterou pražský arcibiskup Martin Me

,\.

ří!

dek připravoval v roce 1582. bojkotovali a přes arcibiskupský mandát
vydali kalendáře podle starého způsobu. Martín Medek pak opatřoval
nové kalendáře (které však v Cechách tehdy ještě nevešly v platnost)
2 Rezna.““

Abytištěné kalendáře odpovídaly Rudolfovu mandátu, bylo rovněž
nařízeno, že rukopisy všech kalendářů a minucí mají být před tiskem
předloženy k prohlédnutí a schválení arcibiskupské kanceláři. Tím se
vydávání kalendářů dostalo pod církevní cenzuru. Doplatil na ni Ze
lotýn v roce 1584, kdy na rozdíl od předchozího roku vydal kalendář
podle starého způsobu. Kalendář byl zkonfiskován, a vydavatel snad
dokonce uvězněn.“m Nejspíše obava z cenzury byla příčinou vyne
chání Husova a Jeronýmova svátku v kalendáři rektora pražské uni
verzity a astronoma Petra Kodycilaz Tulechova na rok 1585, což v Če
chách vyvolalo značnou nelibost.“al Kodycil byl přirovnáván
k Jidášovi, dokonce se musel uchýlit k Janu Bořitovi z Martinic na
Okoř,než se situace uklidnila. Roku 1588 Husův svátek do kalendáře
znovu zařadil.

Značné zmatky ůsobilo v této době překládání cizích kalendářů,
zvláště když byl v echách takto vydán i kalendář dolnolužického fa
ráře Albína Mollera se svátky posunutými o týden oproti gregorián
skému kalendáři. Pokusy o kontrolu překládaných kalendářů, kterou
prosazoval univerzitní mistr Bacháček, byly marné. Proto roku 1597
Rudolf II. nařídil Tadeáši Hájkovi, „aby všechny v Praze vydávané ka
lendáře a bludy v nich obsažené přehlédl, a jak by napraveny býti
mohly, zprávu o tom podal“. Hájkuv posudek vyzněl velmi nepřízni
vě, ale náprava provedena nebyla.“m

V 17.století nedošlo k podstatným změnám v uspořádání kalendá
řů. Pouze v některých se objevuje nová rubrika, napříldad na zápis pe
něžních vydání. Obsah kalendářů ovšem upadal. Zvláště pak po roce
1620, kdy byli vydavatelé zcela závislí na církevní i světské cenzuře,
ubývalo původních prací a přibývalo překladů. Předlohou byly hlavně
německé kalendáře, vesměs nevalné kvality.“l Na druhé straně se
kalendáře výrazněji specializují. Nově se objevují kalendáře pro ven
kov (na př.Nový kalendář hospodářský).

Tento stav přetrvával, nebo se ještě zhoršoval. během 18. století.
Lepší úroveň měly tzv. krakovské kalendáře k psaní, typické osvícen
ské kalendáře bez .,praktiky“ (astrologických předpovědí) a bez ne
šťastných dnů, které byly běžně v kalendářích vydávaných v habsbur
ských zemích. V české verzi vycházely krakovské kalendáře hlavně na
Moravě. Mezi kvalitnější domácí české kalendáře patřily třeba kalen
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tě nějaký čas ve 20. století. Postupně však byla vytlačena _aktuálnější
; mi informacemi moderních sdělovacích prostředku. novrn, rozhlasu

a televize. Naprostá většina kalendářů nejrůznějších forem a formátů
se omezila na údaje o datech. týdenních dnech. případně též o_svát
cích. Z astronomických údajů jsou uváděny většinou jen fáze M_esme.
Některé poskytuji také volný prostor pro záznamy. Přitom [byvajt čas
to účelově upraveny, aby usnadňovaly použiti v konkrétních cmnos
tech (např. plánovací kalendáře). Nezřídka kalendařove udaje dopro
vázejí výraznější, většinou tematicky zameřenou, obrazovou cast
kalendáře. Jakousi reminiscencí na minulost kalendářu mohou být
stručné naučné nebo humoristické texty, uváděné ojediněle také v ka
lendářích, případně informace o počasí po vzoru stoletého kalendáře.
Astronomické informace pro jednotlivá léta jsou obsahem speciálních
publikací, jako je u nás například Hvězdářské ročenka, kterou v sou
časné době vydává Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v koedici
s Astronomickým ústavem AV R.

3. KAPITOLA - POZNÁMKY

" Ktomu zejména Gurevic, Kategorie, s. 74-118. Wlodatski, Chronologia pol
ska, s. 28. Literaturu týkající se pojetí času v historickém vývoji uvádím
v úvodní kapitole.
Gutevič. Kategorie, 5. 74.
Tyto souvislosti postihuje Whittow. Time in History. s. 21—36.Kchronologii
primitivních národů srv. též P. Nilsson. Primitive Time-Reckoning. A Study
in the Originsand First Development of the Art of Counting Timeamong the
Primitive and Early Culture Peoples. Lund 1920.
Přtkladyuvádí např. Whitrow, Time in History, s. 24n., 30n., 54h.
Srv. např. A. Kelly,P. Dresset, L M. Ross, Religious Holidays and Calendars,
Detroit 1993. s. 3.
Kdefinici kalendáře srv. Ph. Harnoncourt, Der Kalender, in: Feiern in Rhyt
mus der Zeit il, 1. Regensburg 1994, s. 16. O kalendách je podrobně pojed
náno v kapitole 6.2.1.1.
Srv. P.-J. Schulcr. Kalender. Kalendarium, in: Lexikon des Mittelalters V, sl.
866; M. Gossler, Begriífswónerbuch der Chronologie und ihrer astronomi
schen Grundlagen mit einer Bibliographie, Graz 1981, s. 46: A. P. Pronštejn,
B.Ja. Kijaško, Chronologija, Moskva 1981, s. 28; J. M. Oudin, Etude sur les
dive-rsCalendn'ers, Montpellier 1938, s. 14; Borst, Die karolingische Kalen
dertefon'n, s. 47; Englisch. Zeitbewu/Štsein, s. 129; aj.
Srv. např. Whittow. Time in Hiswry. s. 24nn. Přehled vývoje kalendářů ve
starověku podává např. Ginzel, Handbuch l-lll; F. della Corte, L'antico Ca
lendario dei Romani. Genova 1969; A. Lzyden, Die Entwicklung unseres Ka
lenders. Bonn 1988. Společné základy kalendářů indoevropských národů na
základě slovní zásoby hledá W. Schultz. Zeitrechnung und Weltordnung in
ihren Ubereinsrimmenden Grundziigen bei den lndem, lraniem, Hellenen.
ltalikem, Kelten, Gen-nanen, Litauem, Slawen, Leipzig 1924. Vývoj základ
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ních typů kalendáře od známých počátků do současnosti postihuje D. E.
Duncan. The Calendar. The 5000--year Struggle to Align the Clock and the
Heavens - and What Happenedto the Miss geTen Day London 1998,
stručně též A.-D. von den Brincken. Historische Chronologie des Abendlan
des. Kalenderreformen und Jahrtauscndrechnungen. Eine Einft'ihrung,
Stuttgart
Astronomické základy měření času podává Neugebauer, Astronom:sche
Chronologie: P. Ahnert, Astranomisch-chronologische Tafeln fůr Sonne,
Mond und Planeten leipzig 1960. 51971.Srv. téžH. Kaletsch. Tag undJahr.
Die Geschichte unseres Kalenders, Zůrich-Stuttgart 1970; A. Opolski, Ka
lendarzijeho dzieje. Wroclaw 1949; O. Hlad J. Pavlousek. Přehledastro
nomie. Praha 1990; suučnětéž např.Leníeld, Slunečníhodinys. 1-322. Vy
světlení astronomických termínů lze nalézt ve speciálních slovnících, např.
A. Weigert, H. Zimmermann Brockhaus. ABC der Astronomie, Leipzig
1960; J. Kleczek. Z. Švestka Astronomický a astrologický slovnik, Praha
1963; J. Mitton, A Concise Dictionary of Astronomy. Oxford- New York-To
kio 1991. Matematické základy kalendáře podává J. Tomsa, Počítání času.
Základy reon'e kalendáře, Praha 1996.
O způsobech, jakými byl počítán den v minulosti pojednává kapitola 5.2.

"' Otom podroronbě napr. Ginzel, Handubchl s. 34-36;3Friedrich. Rukověť.13n.: Hlad, Pavlousek Prehled astronomie s. 231
Protože okamžik novoluní. od kterého by měla být počitsánadélka synodic
kého měsíce, se obtížně zjišťuje, byla délka synodického měsíce vypočítán
na základě časového odstupu mezi dvěma středy zatmění Měsíce. Tato veli
čina bývá však v důsledku různých rušivých vlivů v pohybu Měsícenestejná.
Proto bylo kjejímu stanovení třebaprůměrného údaje zjištěného naazákla d
vysokého počtu zatmění. Srv. Ginzel, Handbuchl, s. 36: Friedrich. Rukověť,

'$

€
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"' Ginzel. Handbuchl, s. 73-88: Leníeld, Sluneční hodiny s.

“' Kývyhledání měsíce v zodiaku sloužila tabulka. kterou sestalv7il“Beda Ctihodtemparum ratione, kaa.p .v.(sr Bedae Opera de emnpon'bus,

s.„2519),a která byla rozšířena snad ve všech stredověkýdt komputistickýchec.h

“' Toto obecně rozšířeLnědvojverší"je zaznamenáno například v matematickém

ve Vídni Cod. Ser nov. 20. 268 (dříve Muzeum hl. měststa Prahy, inv. č.

12.060), fol. 20' a 57'. Na fol. 25'a 57' Staženo do jediného hrexametru:i.Ari. Scar. Tau. Sa. Gemi. Can .Le. A. Pis.
K tomu J. Nováková, Ceské cisiojány od 14. století, Praha 1971 (= Studie

V..č3),s.11n.
'“ Následující údaje odpovídají moderní době. Ve vzdálené minulosti byla da

ta, kdy Slunce vstoupilo do jednotlivých znameni, odlišná. Srv. Ginzel,
Handbuchl, s. 13—15.

m Srv. Ginzel, Handbuch, s. 34: Friedrich, Rukověť,t.s
"' Starověcí astronomové vycházeli ze sledování délky1stínu při letním a zim

nim slunovratu, což bylo velmi nepřesnn.é
Srv. Hlad, Pavlouse,k Přehled astronomi,e 5.220—222.Vzhledemk tomu,že
následující výklad je věnován evropskému kalendáři a jeho historickým
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picdchůdcům. vesměs kalendáfům zalozeiutýmna tropickém roce, neberuv dalším textu siderický měsíc a rok \: iiva
Základní informace math např.Ginzel. Handbuchl.s .62.
Srv. např. F.Parise The Book ofCalendals. New York 1982. s. 3 5, 126. R. A.
Parker The Calendars o/Ancieangjpr, Chicago—Illinois1950, s. 30—50.so
domnitri. že nejstarší egvptský kalendář byl lunistellnrní a závisel na fázích
Měsícea na heliakickém východus irin
51\-.J. Johnson CalcndarofAnriquiri. JCR 1936. s. 182.
Podrobněji pojednává o muslimském kalendáři a cyklech upravujících dc'lku
muslimského rokuGnGizeL Handbuc.hl s. 254-256: Wlodarski Chrono/031.1
polska, s. 45—47: V.V. Tsybulsky, Calendars ofMiddle East Countries. Con
version Tables and Explanatory Notes, Moscow 1979513-.147 Srv. též

např. sPronštejn Kijaško. Chronologija, s. 45—47:Kelly etc. Religious Halidays 9-.3l

Srv.L.sRaazin, Lessystémes chronologiques dans le monde turc ancien, Budnpest-Paris 1991. passim; rovněž týž. Lesccalendriers run-s anciens et mé
dievaux.Lillt.-1974 passirn.Tsybulsky Calendars 5. 13-146. Olunisolárnim
kalendar: je pojednáno níže (3.3.2.).
Svědkem takovéhoto pozorováni byl ještě v roce 1929 ředitel italského od

dělení Univerzitního muzea ve Philadelphii“Jotham Johnson. Srv. J. John.nCalendar ofAnriquirv,JCR 1936,s
Srv Ginzel. Handbuchl, s. 63-65.

' Srv Whirtow Timein Hisrory.s. 3ln; Kellyetc.. Religious Holidaovss. Sn.:..BH reasted Originsof TimeMcasure.JCR61 93,56 .99.n:aaj. Obaby
lonskem kalendáři podrobne pojednává Ginzel Handbuchl, s. 107- 149.

Srv. Ginzel. Handbuchl. s. 131, Breastedě Origins s. 100.Srv.např.Ginzel Handbuch! 5.130
Srv.Johnson CalendarofAnnqun 1384.
Podrobnějije o židovském kalendáři pojednáno v kap. 7.1.
Podrobný výklad o řeckém. předevšim athénském kalendáři podává Mom
msen, Chronologie. Srv. též A. Schmidt, Handbuch dergriechischen Chro
nologie. Nach des Verlassers Tade hg. v. F. Riihl, Jena 1888; Ginzel. Hand
buch II, s. 294—491; L. Winniczuk, Kalendarz staroz'yrnych Greko'w
iRzymian "Warszawa 1960, passim; A. E. Samuel, Greek and Roman Chro
nology. Calendars and Years“in ClassicalAnriquiry. Munchen 1972; stručně

též E. 1. Kamenceva, Chronologrja. Učebnoje posabie. Moskva 1967, 1932,s. 9. Pronštejn, Kijaško,Chronologija, s. 40n., Vykladokalendářich jed

notlivých řeckých městských obcí podává Samuel. Greek and Roman Chro
norvogy, sA.Momrnsen,Chronologie. Untersuchungen uber das Kalenderwesen
derGGriechen, insonderheir derA r,hener Leipzig 1883, reprograph. Nach
druck Hildesheim 1975, s. 59.

odrobněramte'ž. s. 63,199—204 249-267.
Podrobně tamtéž s. 36- 38, 174-324.

Podrobněonich Mommsen, Chronologie, 151.137—143; přehled některýchpodává např. [. Winniczuk, Kalendar?
Přehled vývoje athénského kalendáře podává W. B. Dinsmoor, The ArchorLs
ol'Athens in the Hellenistic Age, Amsterdam 1966 (Reprint of edition Cam



u2

391€

:

47)

48)

bridge/Mass. 1931). s. 297—440.KMetónovu a Kallippovu cyklu srv. Ginzel.
Handbuch ll s. 405-418
Ke keltskému kalendáři srv O. Olmstett, The Gaulish Calendar. A Recon

Funktion as a HighlyAccurate Lunar/Solar Predictor as well as an Explana
tion of its Terminologyand Development, Bonn 1992. s. 53- 57, 61
Srv. Ginzel. Handbuchl, 5.
Ke starověkému egyptskému kalendáři srv. zejména Ginzel, Handbuch l,
s. 150-237; Breasted, Origins, s. 101-104; F. Schlette, Wege zurDatiemngm
und Chronologie der Urgeschi,chte Berlin 1975 s. 29nn.; A. N. Zélinsky,Le<
calendrier Chrétien avant Ia re'forme grégon',enne Studi medievali 32/2,
1982, s. 531- 533; Whitrow, Timem Hisrory,s. 26; Leyden, DieEnrwicklung,
s. 9-20; Kelly etc., Religious Holidays. s. 44n.: L. Depuydt, Civil Calendar
and Lunar Calendar in Ancient Egypt, leuven 1997; L. E. Rose. Sun, Moon,
and Sorhis. A Study of Calendars and Calendar Refonns in Ancient Egypt,
Richmond 1999 (= The Osiris Series ll).
Vycházejí ze skutečnosti, že nejstarší záznam o východu Siria spojený s roz
vodněnim Nilu, na němž závisel egyptský kalendář, pochází z roku 4240
př.n. 1.Tak např. původněO .Neugebauer, Die Bedeutungslosigkeit der..Sot
hisperiode" fur die a'lteste a'gyptische Chronologie Acta oriental is 1
l938, :. 169—195 (později uvažovalodobě okolo roku 2800 př. n. I.). Časxo
bývá jako začátek egyptského kalendáře a zároveň jako. .nejstarší pevné da
turn v historii" rovněž uváděn nanejvýš hyporetický rok 4241 př. n. I. Srv.
Johnson. Calendar of Annqurty, 5.187 (autor sám této hypotéze nedůvěřu

jez).3Bršasted, Origins s. 103n., klade vznik egyptského kalendáře do rokun..l
Srv.Kamenceva, Chmnologija, s. 13: Selešnikov, Clověkačas, s. 42; aj.
Srv.Whitrow, Time"1History.s. 26, kdeje uvedena další literatura. Parker,
The Calendars, s. 53, klade vznik egyptského kalendáře, který ovšem pova
žuje za lunistellátni. do doby cca 2937 a cca 2821 p. nl.
Okolo roku 1500 př.n. I. se Sirius objevoval dvanáct dní, v6. stt.ol př.n.l již
asi dvacet dní po letním slunovratu, čemuž však nebyl přikládán větší vý
znam.
KSóthidině periodě srv. nejnověji Rose. Sun, Moon, and Sothis. s. 89n. (ja
ko začátek periody určil rok -1321). l. thóvr, jimž začínal v Egyptě kalen
dářní rok připadal vletech 25—22 př. n. l. na 29. srpen; 21-18 př. n. |. na
28. srpen, 5—2př.n.l. na 24 srpen, 28- 31 př.n. l. na 16.srpen p.n.
na 12. srpen; 232- 235 př. n. l. na 26. červen podle juliánského kalendáře.
Srv. W. Kubitschek in: Realenzyklapaedie des klassischen Altenums 1. sl.
654nn

Whitrrtlpw,Time in History, s. 26. Návod, jak převgst data hvězdného Sóthidina kalendáře na juliánské roky, uvádí Leyden,D ie Enrwiccklung, s.13nn.
l( pevnému egyptskému roku srv. též Ginzel, Handbuch l, s. 191n.. 194n..

“genteISpramen byl objeven v roce 1866 Podrobněji o něm srv. Ginzel, Handuch, 196
Výklad starého římského kalendáře. jehož podrobnosti jsou ostatně značně
diskutabilní, je v následujícím textu podán jen v té míře, aby čtenář znal si

srruction from the Bronze Fragments from Coligny with an Analysisof its 185
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tuaci, z níž vycházela Caesarova reforma. Proto je značně zjednodušen. Po
drobnosri včetně dedukci a názorů novověkých badatelů uvádí Ginzel.
Handbuch ll, s. 160-293. Základní práci o římském kalendáři připravil. ale
již nedokončil. 0. E. Hartmann. Der rómtsche Kalender. Aus dent Naschlas
se des Veríassers hg. v. L. Lange. Leipzig 1882, unveranderter Neudruck
Walluf bei Wiesbaden 1973: rovněž H. Matzat. Rómische Chronologie. 1-2.
Berlín 1883-1884: W. Soltau. Ro'mischc Chronologie. Freiburg im Breisgau
1889. Nověji provedl rozbor římského kalendáře např. G. Radke. Fasti Ro
mani. Betrachtung zur Frůhgeschichte des Rómischen Kalenders. Munster
1990 (na s. mm. je uvedena starší literatura); N. Prack. Der ro'mische Ka
lender (264-168 v. Chr.). Ver/auf und Synchronisation. Sinzheim 1996.
K vývoji římského kalendáře před Caesarovou reformou srv. těž A. K. Mi
chels, The Calendar of the Roman Republic, Princeton 1967: A. Konig, Der
rómische Festkalender der Republik. Feste. Organisation und Pricsterschaf.
ten. Stuttgart 1991. Srv. rovněž F.della Corte, L'antico Calendario. s. 35nn.;
l. Wínniczuk, Kalendarz, passini: Samuel. Greek and Roman Chronology:
aj.
Základní prameny k nejstaršímu římskému kalendáři (zejména Censorinus,
De die natali XX.2:Macrobíus. Saturnalia 1.129; Ovidius, Fasril. 27, lll. 99,
HI, 119) uvádí Ginzel, Handbuch lí. s. 221—225.
Tento názor se objevuje již u Censorina, 20, 11. Podrobněji srv. Hartmann,
Kalender. s. Mn.; Ginzel, Handbuch II, s. 222n. Ksvátkům římského kalen
dáře této doby srv. M. York, The Roman Festival Calendar ofNuma Pompi
Iius, New York-Bern—Frankfurt am Main 1986.
Některé prameny jmenují jako původce dvanáctiměsíčního roku krale Tar
quinía.jiní předpokládají dvanáct měsíců od počátku, tedy od Romula. Srv.
Ginzel, Handbuch il, 5. 221. 0 nejstarším římském kalendáři podrobně po
jednává Hartmann. Kalender, s. \—65. _
Srv. Ginzel. Handbuch II. s. 231; Radke. Fasti. s. 44. (Udaj pochází od Mac
robia. Saturnalia l, 13. 5.)
Takto se alespoň jeví začátek roku podle většiny informací a náznaků. Ně
které prameny ovšem, většinou neurčítě. uvádějí jako začátek roku leden.
Srv. Ginzel. Handbuch II. s. 226-229.
Srv. Hartmann, Kalender. 5. 83—100;Ginzel. Handbuch ll. s. 229—241.
Označení Mercedonius zaznamenal Plútarchos. Srv. Ginzel, Handbuch il.
5. 230n. a pozn. 2, a s. 242n.
Tento systěm však nebyl vždy pravidelný. Srv. Radke. Fani, s. 48.
Některé prameny udávají opačné pořadí přestupných měsíců. ve druhém ro
ce měsíc 0 22, ve črvrtém o 23 dnech. Srv. též Hartmann. Kalender. s. 66n.
Srv. Ginzel, Handbuch II. s. 253-260; Radke. Fasri, ;. 44-48.
Manius Acílius Glabrio byl římským konzulem pro rok 191 př. n. l. Zmíněný
zákon je jedním z mezníků vývoje římského kalendáře. K tomu Ginzel.
Handbuch II. s. 232; Radke, Pasti. s. 95n., zvl. pozn. 97. K problematice Lex
Acilia srv. Michels, The Calendar, s. 101—103.
Za tohoto stavu se snadno stalo, že žně se někdy oslavovaly v zimě namísto
v létě. Srv. Censorinus, De die natali xx. 6; Suetonius, De vita Caesarum.
Caesar 40; Cicero. De legibus ll 12.29.1uto situaci výstižně charakterizoval
F. M. Voltaire, když konstatoval: „R.ÍmŠlívojevůdci vždy vítězili, ale nikdy
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nevěděli. který den." Srv. Selešníkov. Člověk a čas, s. 53. !( nejasnostem oko
lo kalendáře mezi lety 191 a 46 př. n. l. a k libovůli pontifiků při vkládání
přesrupne'homěsíce srv. Ginzel, Handbuch II s. 253-260, zvl. s. 255a2
System vkládání přcsrupných měsíců v prvním století př. n. l. se na základě
dochovaných pramenů snažil postihnout Radke. Pasti, s. 57-62. Na problé
my v interkalaci upozorňuje rovněž Prack, Der ro'mischeKalender 5.125.
Tak Ginzel, Handbuch ll, s. 229. 262. Někteří autoři datují počátek konzul
ského roku 1. ledna až od roku 153 př. n. l. Srv. např. whitrow, Time in His
to.ry s. 67. Rekonstrukci kalendáře podle Lex Acilia podává Solrau, Romi
sche Chronologie s. 483—486.
Podrobně o Caesarově reformě pojednává Ginzel. Handbuch ll, s. 274—288.
Srv.též Ruhl Chronologie,s.13-23;l(ubitschek,GrundriB,s.99—10Fried

rich, Rukovír', s. 19—23,Radke, Fastí. s. 62—68; asnad všechnyevropske' příručky chmn logie.
Srv. Ginzel, Handbuchll. s. 274nn.
Srv. tamtéž, s. 390; Breresrasred, Origin, 10.5
Srv. též níže v této kapitole. při výkladu gregoriánské reformy kalendáře
(kapitola 3.4.5). 0 jisté nepřesnosti pravděpodobně věděli i římští učenci.
když sestavovali juliánský kalendář. Rozhodli se však nejspíše rozdíl, který

se nezdál být příliš velklý.uneddba t.Srv. Ginzel Hnndbuch ll, s. 277n.: Radke, Fasti, s. 65.
O římském označování dnů je pojednáno níže. kapittola 6.2.1.1
0 problematice přestupných dnů v juliánském kalendáři pojednává Ginzel,
Handbuch II, s. 277-279. Křímskému datování, na něž“je v následujících od
stavcích odkázáno, srv. zde níže kapitola6 .

Srv. Ginzel Handbuch! l, s. 279. Srv. též nlže.1VřimskÉmprávu byl všakzapřestupný den považován spíše druhý den, tedy 25.
Poprvé se toto označení zřejmě objevuje u lsidora Sevillrskeho, Origines Vl.
7 23. Augustin nazval přestupný rok annus bissext
Srv. Censorinus. Dedie nattali21, 7. Ktomu Ginzel, Handbuch ll s. 276; Rad
ke, Fasti, s. 65. K případným souvislosrem s lunárním rokem při stanovení
začátku prvniho reformovaného roku (novoluni následující po zimním slu
novratu) srv. Ginzel, Handbuch ",s
0 označování dnů srv. níže v 5. kapijtole
Srv. Ginzel, Handbuch ll s. s. 281-285.
Ktomu srv. Ginzel.H andbuchll, s. 274-277; Radke, Fasri,s
O označování let v antickém Římě je pojednáno v kapitole65.1,konzulská lé

Caesarův edikt se nedochoval. Informace o formulacíripl'aislušnéhoustanoveni ediktu se v pramenech rozcházej.l Podle Censo a(De die naralí, c.

30,10) měl být přestupný den vkládán peracro quadnenni circuitu, podlecmbía(Saturnalia 6)
(Daiv.J.ul c. 40) aMacrobia (Sul, 14,6) querro quoqueanno
Ptvnl juliánský rok pravděpodobně přestupný nebyl, neboť k vložení pře
srupnoéh roku hned pozazavedení juliánského kalendářeještě nebyl důvod.
Přestupný zřejměměl být až první rok druhého čtyřletého cyklu. Srv. Ginzel,
HandbuchllIs. 28011.rovnněž Friedrich. Rukově

O tom Plinius,Naturalis historia XVlll,5 212. (Et 5531ng ipse tn'niscom
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itn—nnuianibus.quatnquant (lilieenrim a-terix. nutt \pm-.nir uuuen atlduhim
'"ll'l \orrteutdo) K\otuu Ginzel ll:ti\\lli\i\l.ill \. 2881Rúhl.Chm

nolnšiie..\. 17:P. Brind'Amour l.\'C.il\n\lri\r Romain. Ifa-\Iu'nheschronolo
giquvs Ottawa 19815
Chybu pontil'ilu'tpri vkládaní přeslupneho dne po Caesarově smrli na zákla

del pramenů podrobně vysvedtue HrindAtunur. L:. C.Ilunlrier Romain
sSeznampr.tm\ nů k Auguslovč úpravě pmlava Ruhl. Chmnnlugie. \. 20,
pozn. I. K této problematice .\rv. \\nnčz Šlmau Rntniuhe Clit\)t\ola_.eie
\. 170-178; Samuel. GreekundRuman(.liroitolo_\-__v5.156- 58
0 přeměnějulianskéhu k.\Iendaře na k.tlend.ii khsmnský pojednává např.
Zélinsky.LeO-tlendiivr .\. 534nn. Otýduuh _tt:pojednáno zdev kap. 5.1...
Podrobný výklad o církevních .\v.'\\ci\Í\ .\ iejich vývoji uvadi Kellner K. A. H.
„mytologie ndi-rdas Kinheujahr und die lh Illgenl'cxrein ihrer geuhnhlli
\lien Enlwnkluny. Fieiburg uu lir. 1901 2. preplacuvunča rozšířenúvydani
Hconoloeic oder \ln-gesdtuhtlh he Emu icklungdes Kmllt'lljdllrl'sund dor

Heiligenh'sre \on dÉ-nalu-sten li.-iren l)i.\ zur Gagenwan. Freiburg im Br.1906.11 vv.d 1911:E.Bishop. Lir\irgi\.thi.\r\\rt\a. 0\I'otd 1918.J. Tony Der
gro/še Narumnntgskalender. 3550 Numen und 1540 Lubcnslu.\chrvibuneen
ui\.\er\'r Hei/igen $Einsiedeln-Freiburg \ud.. 197710. Wimmer. ll.-tndbm
d.r NilITImen unrl Heiligen 'lttn_\b\u\k—Wien-Munchen 1966: O. Wimmer.
ll. Melzer. Lexikon der Namen umi Hei/igen. bearh. u. e\gáinzt v. J. Gclmi.
lnnsbruck-Wien 1988D. Auwater S'Iouuk .\\.u_\\h, iVmperk 1993: R.W
belge! Der liruixisdiu Kalender. Gruttdlage tur \ln—lilurgisthv Ordnung der
Messe und des Srundettgeheies. Entwicklung und Ernvuciung, Salzburrg
1992. A. Amdn.Liiurgii. kýr mk. Historicky v_W a'souuian pra.\ne přel.
L. Kolářova.V. Konzal. P. Kouba. Praha 1998. Srv. \éž Ginzel. Handbuchlll.
s. 185-206: A..Lagcmann Der Feukalender des Bisunns Bainbergim Minel
alur. Entwicklung und Anwendung. 103. Bcriclu des Hist. Vereins fůr die
Pflege der Geschiclue des ehemaligen Fursibiswms Bamberg 1967. s. 20—23.
Pro české poměry stručně \éž M. Salajka. Liturgický rok u'rkve. in: Církev
ačas. Praha. \. d.; \ýž. Kalendar, osohnt'jmóna .) křesr'anskésvátky. Praha
1994 (úvodní kapuoly ohuu pracíjsou však mtiu'ny čelnými \.hybarni); Ra
mešPPo kam sejmenujenn. 7Z mnoha seznamů svátků pro jednotlivé ohlas
\i Evropy. v nichž lze naleu podrobnější informace. srv. např. Gr0\efend.
Zeifrechnung !. Glossar und 'l'al'eln. 1891, \. 1-214: A. Lechner, Mine/alter
liche Kirchenfesre und Knlendurien in Hayem, Freiburg im Breisgau 1891;
G. Gugul DasJ1hr und seine Feste im Volksbramh Oslerreichs. l- 2. Wien
1949: H. Bader. Alle Heiligen und Seligen der rómisch-katholischen Kir\he,
Munchen-Pasing 1953. 1957 :F..A Overgaauw Sainisin Medieval Ca-Icn
darx from the Dioceseof Ufrechi as Clues oft he Localisasarion of Manuscrtprs.

Codices manuscripii Zeitschriuntúr Handschriflenkunde 16.10992 Heft 11s. 81—97; Brevian'um Roman m.).—2 Regensburg 1961: Dupom Lissre
genémledes Saints Paris 1857m1858,1860 (= Annuaire hisiorique publié
par la Societé d'hismire de F\ance): N. Nilles. Calendarium manuale unins
que ecclesiae Orientalis e! Occidentalis academii clericorum accomodafum

ciius alquce endatius i\erumed., 1-2 Deenipome 1896-1897; A.Pou
hast. Bibliotheca historica mediiaevi Berlin 1868, s. 187-250: L.Eisenholer.
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Handbuch dcr ktttholischen Liturgik 1, Freiburg tm Br. 1932. s. 473-607;
1. Vondruška. Knlendnrium svatých s ukazateli životopisů, Praha 1932;
A. Cuppclli Cronologia. (mnogtoliu c culendatio pcrpetuo. Dal principio
doll em cristiunu ui giorni nostri, "Milano 1930, 11952. “ed. aggiorn aMi
I.tno 1988, 7cd.rrivvrdttttta. conctta c ampliata a cura di Marino Vigano la:1998
V. Schnubcr H. M. Schindler. Hciligc und Namensputronc im Jahreslrtuf.
Augsburg 1998. Srv. téz Lexikon fůr Theologie und Kirche. 1-10, Freiburg
im Breisgau 1957-1965; VÍL'Sdes s.unts et dos bienheurcux selon !'ordre du
calcndrit-r 1- 12 + index. Paris 1935-1959 (první svazky nejsou zcela spo
lehlivélz Bibliothecn SRDCIOHJIIIl- 13. Roma 1961—1969, Prima appendice
Romal 9.87 PodrobnvVpřchlcd literatury k svátkům německé jazykové ob
lasti uvádí Wimmer, Handbuch s. 631-635. Přehled a výklad osoučasny'ch
svátcích pr1vosla\.nc ctírkvc podává R. Popov. B'lgarslti narodcn kalendar.
Sofija 1997. Přehled st.-usiliteratury k problematice svátků .1jejich společen
skému významu uvádí M. Maurer. Feste unnd Feieru als historischer For
schungsgcgenstand, HZ 253. 1991, s. 101- 130.
Kcharakteru dnů římského kalendáře a k římským svátkům srv. např. York.
Tho Roman Festival Calendar, M. A. Kirsopp, The Calcndar of the Roman
Republic Princeton 1967 s. 31-83.
Srv. H.-W. Goetz. Kirchen/ost und weltliches Alltagsleben im l'rtiheren Mit
tclnltvr Mcdiaevistik2,1930.
O prosazeni nedela jako svátcc'nlihondne pojednává např. W. Thomas. Der
Sonntag im frúhen Mittelalter Gottingert 1929; W. Rordorf. Dcr Sonntag.
Geschichte der Rtthe und Gottesdiensrtages im :ilteren Christentum, Zúr'ich
1961.Srv. rovněž zde kapitola 3.4.3
Krozpakům při oslavě křest.-tnskýchVánoc srv. Le'on. Serm. 27, 4 ln Nativi

rate 7 4, Sources Chrétionnes 22. Paris 1947,s.142:_ .utpriusqunmnadB.Petriapostolipcrvcniant...
superioris ascenditur, Lconverso corporec'.itdnascentem se solem rellectant et'-CituujeCh. Piet
ri. Le temps de la semaino :l Rome er dans l'ltalie chrétienne (IV-VFs.),' in:
Le temps Chrétien de la tin de I'Antiquite' au Moyen Áge—lll'—Xlll' s., Paris
l9B4,s. 69,85. Kl. lednu jako svátkussrv. W. Hanke UberJahrespunkte
und Festeinshesondere dns Weihnachtsfest. Berlin 1956, s. 70nn.. Wimmer,
Handbuch.5.75:1.,77,336
Základ křesťanské heortologii položil curyšsky' farář Rudolf Hospinian
(Wirth) svy'mpojednnánim De fesris Christianorum vydanémv Curychu roku
1593. - Rudolf Wirth se zabýval rovněž svátky jiných nábotensrví. Srv.
R. Hospinian,DefestisJudueorum etEthnicorum Zúrich 59.-2-Východis

kem pro výklad svátků : katolického stanosviskabyla práce Louise de Tho
massina, Traité des !estes de Ie'Église,Pan3.1VIoderni heortologievycházi především:zpráce Kelln rovy (Heorrollogt'e,srv. zd výše, poz.
kde']SOUcitovány' 1další. novéjšeipojednání o církevních svátcích), která byla
přeložena též do italštiny (Roma 1906,11914), angličtiny (London 1.911)
francouzstiny (Paris 1910) a do španělštiny (Barcelona 1910). Srv. rovnež
Ruck,Zur Verbreitun. 16n.

"' Srv.A. Borst, Der irberliefelneGebunstag,in: MittelalterlicheTexte. Uberlie
ferung- Befunde—Deutungen. Kolloquiumder Zentraldirektion der Monu
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menta Gcrmaniae Historica am 28./29. Juni l996, hg. v. R. Schieffer, MGH
Schriften. Bd. 42, Hannover 1996, s. 1-91. zvl.s .
Srv. Ginzel. Handbuch III, s. 199—206; Wimmer. Handbuch, s. 73-87. Vývoj
cirkevmho roku a jeho jednozlivých svátků nejnověji podrobně sleduji např.
M. Auugé. A. Nocem, M. Rooney [. Scilone, A. J. Chupu o,.A M. Triacca,
L'ano lirurgico. Storia. teologia e celebrazione, Genova 81988: K. Gamber,
Heilige Zerten. herlrgerRaum, Regensburg 1989. Th. Schnitzler, Kirchenjahr
undBrauchrum neu entdeckt, in Stichwanen, Ubersichten und Brldern.aBa
sel-Wien 1989;R.T.BBeckwith,CalendarandChrono/ogy, Jewish and Chris
rian. BiblicalInrertesramenraland Patrisric Studies. beiden- New York—Koln
1,a996
Prvni neděle (mezi 6. a 13. lednem) ma' introit ln excelso rhrono. druhá 0m
nis terra, třetí Adorate Dominum. Přičtvrtě až šesté neděli po Třech králich
se opakuje introit Ador-are:je--li použit v datování, přidává se k němu
tek secundum, tenium. quartum. V našich kalendářich od 16. století je po
dle introitu In excelso nazvána neděle před Třemi králi příp. ve svátek Tři
luálůs slovy Omnis terra první neděle po Třechkrálich, a Adorare druhá ne
děle po Třechkrálich. Srv. např. Kalendar hvězdářskýkpsaní etc., vydanyod
doktora Václava Zelorýna z Krásné Hory k létu Pa'ně M. D. IXXXULvytištěn
v Srare'm Městě pražském od M. Danyele Adama SOATřeboň, C 8/3, s. 16.
K tomu též Friedrich. Rukověť, s. 33n., pozn. 4. 0 datu Velikonoc je pojed
náno v kap.-1
Stv. B. Bischoff, Osrertagtexre und lnrervallrafeln, HJb 60.1940,

549—580, přetisk in: B. Bis,choff Mittelalterhche Studien ll, Stuttgart
51967.s. 192-227. WlodarsltiBChrono! ogia polska. s. 1215 a ukázka tabulky
na s.109,Bo če,k Komputisrický text, s. 171- l79; Sedlák. Tabella inter
valli,s.81-l.1á9l

Název Zelený čtvrtek nemá nic společného se zelenou barvou ale byl pře
vzat z němčiny,kde oznnniače “zmně

eckého gm ne,n gminen, tj. plakat. V tento"den byli totiž v 6.- 10. Století
přijímáni hříšníci, kteri v době postu konali veřejné pokání. Srv. Wimmer,
Handbuch, s. 81.
Srv.nize, kapitola4.l.
Wimmer,Handbuch,s
Např.účet arcibiskupského pokladníka z roku 1382 je datován Dicit Domi
nus secundum a tercium. Srv. V.Chaloupecký, Účetpokladníka arcibiskup
srvt'pražskéhozler 1382/83, Praha 1912,s. 22, 30, 31. Podobně též tištěny
kalendář na rok 1625u desk zemských nebo Missale Romanum (Venet.
1505). V pražském misálu z 15. století (NKČR XN A 3), v tištěném Missale
secunduum chorum archi.ep Prag. zroroku 1507, v rukopisu misálu olomouc

ke'ho: 15. století (.NĚCR XIVC 17), aj., se opakuje' introit Si iniquirates potru Cv....'......
ku.Podobnětéž . . F ' ' ' " '— |M1372a1377.5rv
J. Neuwirth, Die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues
indenJahren1372-1378,Prag1890,s.55-SB a 161-163.Ktomu Friedrich,
Rukověť, s. 35, pozn

“) Podrobněo tom Grotefend, Zeitrechnungl., 5.4
"* Na svátek sv.Trojice se u nás četlo ofiicium Benedicta sit Trinitas, následují
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ci neděli Domine m tua misericordia, zatímco v ltálii se mše s introitem Do

mine in tua četlale na svátek sv.Trojice.Stejné bylyposunuty ilintroity dalšich neděli, takže' | introit Dicit Dominnus připadl v Hmskémm sálu 0 týden
dříve tj. na dvacátou třetí neděli po sv Duchu. Srv. též Friedrich Rukověť,
s. 3Sn.
Srv. LeGoif Kultura, 5. 189.
Souvislost církevního roku s životem středověkého zemědělce výstižné po-
dává Z. Smetanka. Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v ra
něsri'edovékých Čechách Praha 1992, s. 223- 249.
Srv. Kranemann, Kirchenjahr, in: LThKV,sl. 1176.
Srv. Wimmer. Handbuch, passim. Nejstarší fázi vývoje „kalendáře světců"
podrobné popisuje také H. quowicz, Kaiendarz ksiag liturgicznych Krako
wa do poiowy 16. wieku. Studium chronologiczno-rypologiczne, Lublin
1995. s. 110—135.
Historia Francorum X, 31, in: Gregorii Turonensis opera, ed. W. Arndt.

HSS rer. Merow. ! Hannover 1885, s. 445. Srv. L. Pietri, Ca
lendrier Iirurgique er temps vécu: Lexemple de Tours au VF siecle, in: Le
temps Chrétien de la (in de l'Antiquité au Moyen Áge. lIl'- XllF siecle, Paris
1984.s. 130-132; Lagemann, DerFesrka/ender 5.2
Srv. H.A chelis, Der Mannorkalenderin Neapel Leipzig 1929; Lagemann,
Der Festkalender s. 0.
Tyto předpisy eviduje Goetz, Kirchen/est, s. 159. pozn. 17: přehled hlavních
svátků v raném středověku na základě liturgických pramenů tamtéž s.
K tomu srv. např. J. Hanning, Consensus l'i,delium Stuttgart 1982.12vl.
s. 201nn.
Tak bylo od raného středověku rotšířeno např. martyrologium Hrabana
Maura (ed. J. P. Migne, PL 110, col. 1121-1188), s nímžje mimo jiné při
buzne' i Marryroiogium Pragense. Srv. Graus. Necrologium Bohemicum,
s. 789—810.
Např. svátek sv. Markéty se slavil v různých mistech 12., 13., 14.. 15.. 19. ne
bo 20. srpna. svátek sv. Jiří se slavil zpravidla 24. dubna, ale v pražské, olo
moucké, vratislavské a eichsta'ttské diecézi 23. dubna, svátek přeneseni
sv. Vojtěcha v pražské diecézi 25. srpna, v olomoucké diecézi ve 12. století
24. srpna, svátek Kosmy :: Damiana 27. zári, ale v krakovské a vratislavské
diecézi též 26. září, svátek Ruia mučedníka 27. srpna, ale v Čecháách
13. století 26. srpna, ve 14. století všakjiž 27. srpna (srv. Kronika Františka
Pražskéholll 21, ed. J. Zachová PDČ, N. ř.l, Praha 1998, s. 193, kde je smrt
Jana Lucemburského 26. srpna 1346 datována „Ante diem Ruffi vicinata
diequesecunda“, aKmnik BenešezWeirmilelIl, kroku 1346,ed J. Emler,
FRBlV Praha 1384, s. 514: „in vigiliebeatiRuiimaniris, XXWdieAugusti'O.
a.RpodRozdílnosti termínů některých svátků si byli vědomi'l tvůrci středové
kých kalendářů. Tiebaav kalendáři rukopisu české provenience Bavorské
Stát-nlknihovny v Mnichově clm. 17 703, fol. 87" je k 15. prosinci uvedeno

Sapiencia. Secundumaecclesiam Parisiensem. !( 17.prosinci: Sapiencia. Secundum ecclesia nuq a Vitam. cantatur. Dobrýmp růvodcem
po středověkých kalendafích, hlavně však západoevropských, je Dubois
J.-L lemaitre, Sources et měthodes de l'hagiographie médiévalE, Paris
1993.
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""" Pokudjtle o různé termíny svátků. byl například 2. březen ve Flandrech za

IIN)

110)

Ill)

svěcen Karlovi Dohrému v Čechách Anežce Ceské. Srv. Horst. Computin
s. 72. 0 problematice církevních svátků z tuhom hlediska pojednává např.

Goetz. Kitehenfest 5.124n._a pozn. nas. 159.Vzhledem krolzdilným datům

a použlivatkalendar te oblasti. odkud hisrorický plamen pochazi. Kalendářejednu tlívých diecézí v Německu a v severských zemich uvadí Grotefend
Zeitrethntmg II (v abecedním seznamu světcůjsou podrobně uvedeny od
cliylky v jednotlivých diecézich) v Polsku WIudarski.Chranologi.1 polska
s. 134nn.. podrobný rozbor krakovských kalendářů z tohoto hlediska podává
W.powia. Kalendutz s. 179-57l; k uherským zvyklostem plihliži F. Knauz.
Kona hazai tórtenel monkhóz .tlkamazvu Budapest 1877. !. Szentpétery.
Oklevéltani naptar. Budapest:1912 kalendáře české provenience zpracoval
Dragoun Ceskastředověká kalendárm. Srv. te'žPotthast Bibliotheca doda
tek s. 188nn.: Dupont. Listegenerale; Nilles Calendarium manuale. Lage
mann Der Festkalender. s. 7-267; K. Mattha'us. Zur Geschichte des m'irn

berger K1lendenvesenv Die Entwicklung der in Númberg gedrucktenJ'ahreskalendetinBuchform,nrcnivtůt1699
sl. 9615—1396:aj. Pokud jeozměny terminu některých svátků byl například
svátek sv.Jiří v pražské diecézi původně slaven 23. dubna. od roku 1624 byl
přeložen na 24. duben jako v ostatních diecézich. Svátek sv. Ludmily se do

roku 1245 slavil 15. září potom 16. zárl. Svátek krále Štěpána se ve středověkuslavil20. srpna vnovějsídobéz
Srv. Piper.Karlsdes Gtossen Kalendariumf-:. 38n kde jsou též starši sezna
my svátků. Ke Karlově .rt-formě kalendáře" která mohla spočívat pouze
v usporádáni kalendářního roku srv. Bot-st.Die karolingische Kalenderre

form. s. 232-ŠM. Kekarlovskemu základu středověkýchkalendářů tamtéžs. 386-522.D aílšivývojuujkazuí pozdější středověká kalendar-ia. Srv. např.
Lechner Mitrelalerlliche Kirchenfeste; R. Kuithan. J. Wollasch. DerKalender
des Chronisren Bernold.D A.40 1984. s. 478—530; Lagemann, Der Festka
Iender. passím'. k polským středověkým kalendálům srv. napf. K. Jasinski.
Kalendar: apact wa sw. Wincennetgo we Wroclawiu in: Kultura šrednio
wieczna Slaska. Pierwiastki rodzine t obce. Zbiór studiów pod re.Kd
bowskíego Wroclaw 19935 -58; Wasowía Kalendarz. Všechnysvátký
vššak nemely v církevním životě5stejnou důležitos
Prehled vývoje svátků slavených cisteciáckým řádem podává B. Backaert

L evolution du oralendrielr2clistercien Collectanea ordinis cístercíensíum reformatorum13,19511 3.
Srv. H.-.M Schaller Desrheilige Tag als Termin mittelalterlicher Staatsakte.
DA30 1974,s.1—;24 Goetz, Kirchenfest passim(s.123—163):o svátcích
ajejích funkci pojednává podrobněji např. J. Heers, Fest in: Lexikon des
MíttelalterslV, Můnehen—Zurich1989 sl. 399-405; týž, Féres,jeuxetjoutes
dans les soeiétés médiévales d'Occident, Montréal-Paris 1971: rýž, Vom
Mummenscltanzzum Machttheater. Eurapáische Festkultur tm Mittelalter.
Frankfun 1986; W.Huschner, Kirchen/est und Henschaftspraxis. Die Regio
rungszeíten der ersten beiden Kaiser aus liudomngischem Hause, ZGW41,
1993 s. 24-55,1 —1;34M. Sierck Festtag und Politik. Studien zur Tage
wahl kamlingisch1e7rHerrscher. Kóln—Weimar—Wien1995 (Beíhefte zum Ar



117)

:; vis 18. 1994. s. 79—8

chiv f'urKulturgeschichtc 38). Kčeským zemím srv. J. Zemlička, Polirickýka
lendzíř přemyslovskych Četh. CCH 89.1991 5. 31—47:M. Dragoun. Dcn
všední „.:.- "' et:.h MHB4. 1995 s. 47—67.
- Jižv reoce826 si účastnici římské synody stěžovali že věřícípřicházejído
kostela nejen kvůli modlitbám. a že odtamtud odcházejí obtíženi většími hří
chy, než když přicházeli. Concilia nevi Karolini. ed. A. Werminghofl', MGH,
Conc. 2. Hannover 1906, č. 46. s. 581. Srv. rovnež Goetz, Kirchen/est. s. 131.
Zákaz „práce“ se sice nevztahoval na intelektuální činnosr, ale třeba studen
ti na univerzitách nesmeli v neděli a ojiných svátcích číst literaturu určenou
ke zkouškám. Srv. Liber decanorum facultatis filosoficae universitatis Pra
gensis ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585, 1, Praha 1930, s. 91n
Ktomu M.BBaldzuhn Ouidquid placet. Stellung und Gebrauchsformen der
.TabulaeAviani"im Schulunterricht des 15.Jhs., in: Schule und Schiillertm
Mlllelalleff DCIIICBŠLu tibs Jahr

hunderts, hg. v. M. KintzingerH.SŽ Lorenz, nM. Walter, Koln—Weimar—Wien1996(= BeiheftezumAKuGH s. 3

Srv.mugemann. DerFestkalender s. 22: K.-H.Bieritz Das Kirchenjahr.Feste,en-k und Feiermgein Geschichte und Gegenwan. 'Berlin 1988 s. 46n.
TGaknapříklad | český kalendář v rukopisu Bavorské státní knihovny v Mni
chově clm. 17 703 fol. 86V-87', k 10. a 11. listopadu 25. a31. prosinci.
Dekretály Řehoře IX.z roku 1234 počítají asi 85 nepracovních dnů včetne
neděli a 95 dnů, kdyse nesměly konat soudy. Srv. LThK4, sl. 98. Dalším
formace prinasi např. U. Dirlmeier. Untersuchungen zu Einkommenverha'lt

ssen und Lebenshaltungskosten in oberdeutschen Stádlen des Spátmittel
alters. Heidelberg 1978 (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften, phil-hist. Kl. 1978,'1), 5.121,130n.:Kellner, Heorrologie,

Kirchenfest. :. 124; Lagemann. Der Festkalender s. 22.
V utrechtských liturgických kalendářích (v misálech, v breviářich, ordiná
fich) bývalo uvedeno 100-150 světců, v neliturgických (v hodinkách, mod
litebních knížkách a v žaltářích pro soukromou potřebu) bývali uvedeni
světci pro každý den. někdy“| vlce nežli jeden. Srv. Overgaauw, Saints, s. 83.
Saamozrejme, že všechny tyto dny nebyly nepracovni.
Srv. P. Fleischmann, Das Bauhandwerk in Nurnberg vom 14. bis zum 18.
hJarhunderr, Nurnber31895 . 139.
Srv. např. Kellner, Heortologie,s. 9—12; Overgaauw, Saints. s. 83; Calenda
rium Romanum ex decreto sacrosanctí oecummenici concilii Vaticanii II in
stauratum aucton'tate Pauli pp. V1promulgatum, Editio typica,1ypis poly
glottis Vaticanís MCMLXIX,s
K italským vlivům na liturgii a7církevnl kalendář v Čechách srv. P. Charvát

Influences italiennes7sur la liturgie dela Boheme au debut du XII/' siecle,Ci
- ...“, “" ' ' ' L ' L ' * ' D.„:5vu..,Clrkevnl'-ka
lendář přemyslovských Čech, s. 27-43; týž, Neznámé články, s. 149-164;
týž. Kalendáře liturgických rukopisů jako daračni pomůcka. Problematika

his7torickýchavzácných knižnlch fondů Cech, Moraaavya,$lezska Brno 1999.Hledlkovtl, Kalendáře,;m ssim; táž, Svatojiřské kalendáře, passim.

Kuctěk,.neoficiá nim“světcům“Čechásrwh.M. Dragoun. VinrířaRadim-lokálnl kulty česlkéhostředověku. MHBó, lrv999,s. 65-7
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"*" Ke kodifikaci svátků srv. Sralum s_modnlia 1336. in: Z. Hledt'ková, Biskup
Jan IV. z Dražic, Praha 1991, s. 191: Dragoun. Neznáme' články. Podrobný
soupis svátků předepsaných v Čechách ve 14. a 15. století podává J. Pole. Kn
piroly z církevního života Cech podle předhusitske'ho zakonodárstw. m:
Pražské arcibiskupství 1344-1994. Sborník stati ojcho působení a vyznamu
v české zemi. Praha 1994. s. 32-34. pozn. na s. Sln. Kesvátku ..Svátostí“ (le
stum Lanceae et clavonrm Domini) srv. D. besniewska, Das Heiligtt'imerfest
in Bóhmen des 14. Jahrhunderts. in: Pielgrzymki w kulturze šredniowiecz
nej Europy. Mnterialy Xlll seminarium medtewistycznego. pod red. J. Wie
siolowskiego. Pozn-“tri1993, s. 199-207 (= Poznaňskie Towarzystwo przyja
ciól nauk. Sprawozdania Wydzialu Nauk o Sztuce, Nr. 110 za rok 1992),
k zavedení svátku Navštívení P. Marie J. Polc, De origine l'esrí vísitationís
B. M. V.,Roma 1967, k zavádění svátků ve druhé polovině 14. a na počátku
15. století Dragoun. Neznámé c'ía'nky.passim. Kzavádění církevních svátků
v Čechách srv. rovněž Vondruška, Kalendarium svatých; F. Graus. Die Ent
wicklung der Legenden der sog. Slavennpostel Konstantin und Method in
Bohmen. Jahrbuch fiir Geschichte Osteuropas, N. F. 19. 1971. s. 185nn.:
Z. Fiala, Kcírkevně chronologické terminologii v legendě Krisría'nově,AUC,
phil. et hist. 3-4, 1971. s. 15-37; K. Stejskal. Spor o Theodorika pokracuje.
ll. Tam íngeniose et arriíícialíter, Umění 17, 1969, s. 43ln.: J. Schnelb'o'gl.
Die Reichsklcinodíen ín Nt'irnberg 1424-1523, Mitteilungen des Vereins fůr
Geschichte der Stadt Nurnberg 51. 1962, s. 86-88
KHusově ::Jeronýmově svátku srv. předevšim F. M. Bartoš, M. Jan Hus v bo
hoslužbě a úctě církve podobojí a vpodání prvého století po své smní, Ná
rodopisný věstník českoslovanský 17. 1924. s. 20-38; J. J. Vrabec, Příspěvek
k dějinám kultu Husova na Králově-Hradecku před Bilou Horou. Hradec
Králové 1918 (= Pojednání Městského historického a průmyslového musea
v Hradci Králové n!. 13). Ze zaujatě katolického hlediska V. O. Hlošina,
0 ,.svdtku“ a oslavě Jana Husa, Husitství ve světle pravdy Xll. č. 1. Praha
1915. Kesnahám o odstranění Husova svátku srv. F. Hrejsa. Ceská konfese,
její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912, passim. —Za Rudolfa ll. si stavové
podobojí mj. stěžovali, že Husův svátek byl nejen vypuštěn z kalendáře, ale
praLšti knězi bývaji na tento den obsiláni do kanceláře na Hrad, aby se slovo
Boží nekázalo. Srv. Hrejsa. Česká konfese, s. 452. pozn. 7.
Včeském prostředí bylo takto nutno připomínat duchovním. že mají slavit
svátek posvěcení pražské katedrály. Srv. Polc, Kapitoly. s. 34.
Srv. F. Hrejsa. Dějiny křest'ansrvív Československu ". Hus a husitství. Praha
1947. s. 149.
Martin Luther považoval církevní svátky za příčinu bidy &souzení. Srv. Bie
ritz, Das Kirchenjahr, s. 21.
Počet svátků v Norimberku byl omezen mandátem z 24. května 1525. Srv.
Fleischmann, Das Bauhandwerk, s. 140.Jak bylo omezení přijato, není zná
mo, jsou i pochybnosti o tom, zda bylo skutečně zavedeno. Neexistují však
zprávy o jakýchkoli reakcích proti tomuto opatření. Kluteránsky'm svátkům
srv. rovněž Wimmer. Handbuch. s. .

Srv.)Eine Vergleichung aller Stánde sub utraque ím Kónigreích Bohemen.. l I L lle I' L ' A '! IJ -I—'aul' |., „ gcwrSSEl'
Gíauben berreffend, welches geschehen Freitag nach Pauli Bekehrung
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(29. Janner) ím 1524. Jih,. in: B.Bretholz, Moravica im Egerer Stadtarchiv.ZVGMS22,1918,s.106
Srv. Macek Pojem času,"s.
Lagemann. Der í-"estkalenden9s.n22n.. LThK4, sl. 98.
Srv. Macek.PPojemčasu
Podrobnější informace uvádí Calendarium Romanum,s.B4—111;Wi,mmer
Handbuch zvl. s. 76n., 78, BSn.PastýřskýlístMysteriipaschálisjeotištěnin:
Calendaríum Romanum, s. 7-10; český překlad listu a základních ustanove

ní in: Český miss,ál Praha 1983, s. 75-88; český národní kalendář je nas. 89-97. Srv. těž Nováková Šlajsová, Nový církevní kalendář,
Základní ustanovení o církevním roce a kalendáři bylo publikovsánodekre
tem z 21. břez a919.69 Srv.Calendaríum Roman um,s. S-6. Kto umj. Bie

ritz. Das Kirchenjahr.s. 223.0 kategorizaci svátků pojednává CalendariumRomanum. zvl.s .-65 75. Ksvátku Cyrila aMetoděje tamtéž. s. 88 a 129.
Svátek byl zaveden ve 14. století, nejprve v olomoucké diecézí, s datem
9. března (datum vzniklo nejspíše záměnou s jiným Cyrilem). Srv. D. Řeza
nina, K problematice kultu sv. Cyrila a Metoděje v období Lucemburků, |,
Přehled. informační občasník Stč SKD PIT. 1983, zvl. s. 46. Srv. te'ž Graus.
Die Entwicklung. s. 161-211. Posledni úpravu všeobecného římského kalen
dáře a regionálních kalendářů jazykově německých oblasti 1s četnými svát
ky dalšími reflektuje Wimmer- Melzer, Lexikon, s. 106—950.- Na rozdíl od
staršího soupisu Wimmerova (Handbuch der Namen und Heiligen) však ta
to práce neuvádí Starší data svátků a jejich případné změny. Změny, které
přinesla úprava římského kalendáře z roku 1969, jsou zachyceny zde níže
vsoupisu svátků (kapitola 11).

K profánním svátkům srv. příspěvky ve sborníku E. Brix H. Stekl (Hg.)WperKampf um das Gedáchtnis. óííenrliche Gedenktage in Mitteleuropa,w
etc. 1997. Kpoměrům v českých zemích J. Pokorný J. Rak, óffentlíche Festl-i
rage bei Tschechen, tamtéž s. 171-181 Informace o státních svátcích &pa
mátných dnech od vzniku Československé republiky poskytují publikované
zákony. Srv. zákon č. 555 ze 14. října 1919a č. 65 z3. dubna 1925. Vládnim
nařízením č. 63 z 9. března 1939 byly především doplněny církevní svátky.
které první Československá republika nerespektovala (Pondělí velikonoční,
Nanebevstoupení Páně. Pondělí svatodušní,Bo 'ho Těla, Petra a Pavla,N
poskvrněného početí P. Marie a druhý vánoční svátek). Vládním nařízením
č. 219 z 18. září 1939 byly zrušeny památné dny 1. květen a 28. říjen a pro
vedeny další úpravy. Většina svátků však během druhé světové války byla
překládána na následující nedělí. Zákonem č. 52 ze 7. března 1946 byl za pa
mátný den prohlášen 7. březenjako den narozenin prezidenta Osvoboditele
T.G Masaryka. ukon č.2248 z 20. prosince 1946 uznával vaměs církevní
svátky a památné dny zavedené předchozími nařízeními. Mezí památné dny
znovu zařadil 1. květen a 28. říjen (památnými dny tehdy byly 7. březen,

l.květen, 5. červenec, 6. červenec,28. září a 28. říj.en) Zákonnemč .90 ze

7. května 194Pe6byly pro rok “'"“ .kv-ěten a 29.5 n.Podle úpravy ze 7. dubna 1948 (zákon č. 78) měly být stá
tem uznanými lllsvátkyNový rok (1. leden), Sv.Tří králů (6. leden), Velký pa'
tek, Pondělí velikonoční, Nanebevsroupení Páně, Pondělí svatodušní,
Božího Těla, Nanebevzetí P. Marie (15. srpen), Všech svatých (1. listopad),
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137)

138)

Neposkvrněného početí P. Marie (8. prosinec). Hod Boží vánoční (25. p_rosi
nec) a druhý svátek vánoční (26. prosinec). neplatilo však pro ně většinou
ustanovení o nedělích (nebyly tedy dny pracovního klidu). Vyhláškou minis
terstva vnitra z 9. srpna 1949 přibyl ještě svátek sv. apoštolů Petra a Pavla
(29. červen). Zákonem č. 93 z 2. listopadu 1951 byl za Státní svátek prohla
šen 9. květen (výročí osvobození Sovětskou armádou). za dny pracovniho
klidu 1. leden (Nový rok), Pondělí velikonoční, ]. květen (Svátek práce).
28. říjen (Den znárodnění). 25. prosinec (1. svátek vánoční), 26. prosinec
(2. svátek vánoční). Za významné dny republiky Československé byly ozna
čeny 25. únor, 29. srpen a 7. listopad, za památné dny 5. červenec a 6. čer
venec. Významné a památné dny byly však dny pracovními. Podle současně
úpravy jsou státními svátky 8. květen. 5. červenec, 6. červenec, 28. září,
28. říjen a 17. listopad, dny pracovního klidu jsou 1. leden. Pondělí veliko
noční, ). květen a 24.-26. prosinec. Významan dnem je 5. květen.
Srv. Englisch, Zeitbewufštsein, s. 129. O problematice Velikonoc je podrob
ně pojednáno v následující kapitole (4.2.). Srv. těž Ginzel, Handbuch lll.
:. 216—215,220. 247n. Původcem představy o tom, že by koncil nicejský sta
novil zásady a způsob počítáni Velikonoc,je nejspíše Dionysius Exiguus. kte
rý se několikrát dovolává autority nicejske'ho koncilu. Toto tvrzení bylo po
zději obecně přijímáno, ačkoli ze soudobých pramenů je zřejmé. že nicejský
koncil se konkrétními Otázkami stanovení velikonočního data nezabýval.
Srv. např. Ginzel, Handbuch lll. zvl. s. 217, 247n.
Srv. zde níže. kapitola 6.1.3.
Kdélce tropického roku srv. kap. 3.2.3. Kproblematice křesťanského kalen
dáře a jeho výchozích předpokladů ve středověku srv. J. D. North, The Wes
tern Calendar - .,lntollerabilis, honibilis. et derisibr'lis?"Four Centuries of
Discontent, in: Gregorian Reform of the Calendar. Proceeding of the Vatican
Conference to Commemorate its 400'" Anniversary 1582—1982,ed. by G. V.

oyn . M. A. Heskin. 0. Pedersen. Pontificia Academia scienciarum, Speco
la Vaticana 19815. 75-113.

' a o výpočtu Velikonoc je uveden v následující kapitole (4.), kde jsou
vysvětleny též příslušné pojmy. Podrobné informace o Středověkém alexan
drijském cyklu uvádí např. Beda. De remporum ratione. zvl. kap. 41-46, ed.
Jones, s. 254-265. Ktomu Wiesenbach, Einleitung, s. 36n.
Základní chronologické příručky uvádí jako příklad rok 1063. kdy jarní rov
nodennost nastávala již 15. března v Sh 54min ráno (Greenwichske'ho času)
místo 21. března. Novoluni mělo podle kalendáře nastat 4. dubna. úplněk ve
čtvrtek 17.dubna, takže se Velikonoce slavily 20. dubna. Skutečné novoluní
podle astronomického výpočtu však bylo již v úterý 1. dubna odpoledne
v Sh %min. takže Velikonoce měly být 6. dubna. Srv. Ginzel, Handbuch III.
s. 252; Friedrich. Rukověť,s. 89, pozn. ].
Srv. Neugebauer, Astronomische Chronologie. s. 21; rovněž Wiesenbach,
Einleitung, s. 36.
)( úvahám o chybách v kalendáři a návrzích na opravu ve středověku a ta
ném novověkusrv. zejména F. Kaltenbrunner, Die Vorgeschichte dergrego
rianischen Kalenderrefon-n. Sitzungsberichte der Akademie Wien, Philos
-hist. Kl.82, 1876, s. 289—414;Ginzel, Handbuch III, s. 252—257; North. The
Westem Calendar. 5. 75-113: V. Stegemann in: Nikolaus von Cues. Kalen



derverbesserung. De correctione Kalendarii deutsch von V.Stegemann, un
ter Mitwirkung von B. Bischoff. Heidelberg 1955

"'“ Srv.Ginzel. Handbuchlll.s
"o' Srv. J. M. Weikmann, Die Welztchronikdes Heimo vonStJakobzu Bamberg,

wunburg 1983, s. 18, 39-41; Wiesenbach, Einleitung. 5. 63-112; Gack
-Scheiding, Einleitung. s. 7-11. Kosmas 111,49.Cosmae Pragensis Chronica
Boemorum. ed. B. Bretholz unter Mitarbeit v. W. Weinberger. MGH SRG NS
ll, Berolini 1923. s. 120n.. zaznamenal k roku 1122 skutečnýjarni úplněk
24. března ačkoli podle cyklického počítáni připadl na 25. března. Srv. bo
ral. Odatova'm' vKosmově kronice. O

“" Srv. V.Stegemann in: Nikolaus von sCues s. XXVI.
"“ Podrobněji o této problematice pojednává North The Western Calendar,

s.80-8.
"" Robert Grosseteste se problematikou kalendáře zabýval v několika dílech.

Srv. L. Baur, Die Philosophie des Raben Grosseteste, Munster rn Wesrf. 1917
(Beitrage zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 17 Helt4—6

"“ Srv. M. Massiani. Asseenin America. Vatican Viewpoints, JCR 1937. s. 83.
|< pokusům 13. století srv. rovněž M. C. Welborn. Calendar Reform in the
13'" Century, Chicago 1.935

"“ Srv. Ginzel, Handbuch "I. s. 253. K Alfonsinským tabulkám rovněž např.
J.Do brzycki, Astronomical Aspects of the Calendar Reform. in: Gregorian
Reform s. 117- 120; Gack—-Scheiding. Einleitung,s. 26-29; J. Hamel, Kalen
denechnung und Kalenderschriften in Vergangenheit und Gegenwart. Ber
lin 1983, s. 12.

“*" Srv. J. D. North, The Alfonsín Tables in England, in: PRJSMATA.Festschrift
fůr Willy Hartner, ed. Y. Maeyama u. w. Saltzer, Wiesbaden 1977,
s. 269—301.

“71 Ve svém Opus maius (ed. J. H. Bridges, Oxford 1897. s. 276) Roger Bacon
mimojiné konstatoval: Etiam quilibet computiSta novit, quod fallit primatio
per tres dies velquaruor his temporibus, er quilibet rusticus potest in coelo
hunc errorem contemplan'. Srv tVéž Stegemann in: Nikolaus von Cues,
s.)(XVlln. North The Western Calendar, s. 82-84.

"“ Srv. Gack—Scheiding. Einleitung,s. 33.0-4
"'" Srv. North The Westtem Calendar, s. B4nn.; Gack--Scheiding. Einleitung.].
150)S0Zlatém člsle srv. kap. 4.3.22.
'$" Srv.V.Stegemannin: Nikolaus von Cues, s. XXVlll-)OO(;North The Western

Calendar s.:84-86 Gack--Scheiding, Elnleitung.ss..44—46 Podíl Firmina de
Bellavallena tomto spisu, u něhož je uváděn jako spoluautor. byl v poslední

době zpochybněn. Srv. tamtéž. Spis vydala Gack-Scheíding. Johannes deMuris s. 111-1
““ Srv.Oudin, Étuge
““ V.Stegemannin: NiskollausvonCues, s. )OOG-XXXTV;North, The Western Ca

lendar s. 86-88

“" V. Sáegemann' ln: Nikolaus von Cues, s. )OOllV-LV;North The Westem Galen r,s. 90.
“» PřislušnýZoestův spis není dochován. Později ho Zoest označil jako Tracta

tulus exhonaton'us. Srv.V.Stegemann m: Nikolausvon Cues,s
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(scil. novus aureus numerus) 2. ut unu hebdamada de anno subtracra nihil
penitus immutarerur. Srv. V. Stegemann in: Nikolaus von Cues,s
Výklado Zlatém čísleje uveden zde v kapitole 4.3.22..2

7 Seznámil ho s nimi vedouci byzantského poselstva na basilejském koncilu
opat Demetriota kláštera v Konstantinopoli lsidor z Kijev
Na basilejskem koncilu se zřejměobjevnlyijiné návrhy. Návrh zaznamenaný
pozdějším krakovským biskupem Tomášem Strzempít'tskint v roce 1435 po
c'ital s vynecháním přestupného dne jednou za 136 let. Srv. Dobtzycki As
troronumicalAspects. s. 1183:pozn. 2 na 5.126.
Přepracoxané Correctio Kalendaní přejmenoval Mikuláš Kusánský na Repa
ratiu Kalendnn'í. Siv. V. Stegemann in: Nikolaus von Cuee.s s. LV.Opis Zoe
srova traktátu o reformě kalendáře a závěrech basilejske'ho koncilu si opatřil
napříkladdvorský kaplan a historiografsaske'ho kurfiřta Fridricha l Matyáš
zKemnatuťa 1476).Srv. B.Studt Furstenhaf und Geschichte. Legitimarion
durch Uber/ieíerung. Kóln-Weimar-Wien l992.s .24n. Otázka reformy ka
lendáře byla mj. předmětem učených diskusi na evropských univerzitach.
5m 0. de SolanJ ----------
dHenn de Runen 0444). BEC157.1999 s.“171-220.
Srv. North. The Westem Calendar s. 90-94.
Srv.tamtéž s. 94; H. Jung. Johannes von Gmunden/Georg Feuerbach. Ihre
geistige Auswirkungen auf Oberósterreích im besonderen auf die Klóster

Sr. Flon nKremsmiinster und Wilhen'ng. in: Beitráge zurNKopernikus--Forsc.hun z.l993

s. 12—24. Životopis Jana z Gmundenu podává P. Uiblein Zur Biographie desJohannes von Gmunden tamtéž s. 29-35. Kekalendářům Jana z Gmunde
nu srv. též níže v této kapitole (3.3 ..)
Podrobnějisrv Ginzel. Handbuchlll s. 254a pozn.
Jeho životopis podáavá D. ]. Struik, Paulus van Míddelburg (1445-1533).
M edeelingen van het Nederlandsch Historisch Institut te Rome 5. 1925.
s. 79-1l9. K podílu Pavla z Middelburgu na přípravě reformy kalendáře
srv. mj. A. Kempfi, Miedzy Fromborkíem a Rzymem. Mikoinj Koperník a Pa
wel : Middelburga. in: Komunikaty Mazursko-Watmiriskie. Olsztyn 1978,
s. 5.
Základní monografii o jednání V. lateranskeho koncilu o opravě kalendáře
zpracoval D. Mat-zi.La questione della Riforma del Calendario nel Quinta
Concilio Lateranense. Pubblicazíoní del'lstituto di Studi Supenori Prattici

e dí Perfeezíonamente'in Firenze Firenze 1896 (v knize jsou vydány i některépmm e-ny)
Oběbrtha jsou otištěna"1 D.Marzí.Laquestione s. 75 76.

Srv. Kempfi Miedzy Frombtšrkiem.s :AL Bitkenmajer, Mikolaj Koperník !. Craccvoia 18905 6[k StóIPflírovuCalendariuum Romanorrum
Magnum, Caesarae maiestatiss4dicarum, Oppenheim 1518).
North, The Wesrem Calendars 10.0
Srv.M.Kopernik,“ * bríVl, Norrimbergae
1543 fol. IV'.KeKoperníkověpodílu na stanovenídélky tropického roku srv.
E. Proverbio Copernicusand the Determination of the Length of the Tropi
cal Year,“tn: Gregorian Reform. :. 129-134, a literatura citovaná zde I'llie.ž
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K výzvě Pavla z Míddclburgu srv. např. Bítkenmajer. Mikolaj Koperník,
s. 166n. 311. 369.0 výzvě Pavla : Míddelburgu k účasri na opravě kalendá
řese zmiňuje Koperník v dedikací svého spisu De revolutionibus papeži Pav
lovi 111.Na skutečnost. že Pavel z Middelburgu navázal kontakt s Kopernf
kem ještě před jednáním V. lateránského koncilu, upozornil Kempi. Miedzi
Fromborkiem, passim. K tomu sr.v B. Bílíriski Najstamy zj'ciorys Mikolaja

Koperníka : roktt 1583pióra Bernardina lialdiego;4Wroclaw-Warszawa—Kra-ków-Gdatisk 1973 (Studia CopetnícanalX) s. 41—4
Zvláště od mku 1512 kdy byl zahájen V. Iateránský koncil. se Koperník vě
noval studiu postavení Slunce na obloze a problematice jarní a podzimní
rovnodennosti. Srv. chronologický prehled Koperníkových astronomických
pozorování in: Bírkenmajer, Mikolaj Koperník. s. 317.Oskutečností žeV. la
teránský koncil nemohl provést reformu kalendáře protože nebyla známa
délka „přirozeného" roku, a o příslušných jednáních Pavla z Middelburgu
s Kopernfkem se zmiňuje i první Koperníkúv životopisec, italský humanista
Bernardíno Baldi jenž žil na přelomu 16. a 17. století. srv. Bílíňski, Nejstar—
szyz'vciorys,s
Srv. Ginzel, Handbuch III, s. 255; North The Western Calendar s. 101.
Ginzel. Handbuch III. s. 255
Nonh, The Westem Calendar s. 101; Ziggelaar. The Papa! Bull s. 202.
Z četných prací o gregoriánské reformě kalendáře er. např. Ginzel, Hand
buch III, s. 257- 266: P. Archer The Christian Calendar and the Gregorian
Reform. New York 1941; F. Kaltenbrunner. Beitráge zur Geschichte der Gre
gorianischen Kalenderreform. [. Díe Koommíssíon unter Greogor Xlll. nach
Handschriften der" " Ríhlimhek “' L * Akademie
Wien, Philos.-hist. Kl.97 1080, s. 7-54. Novějíse otázkou přípravy reformy
kalendáře zabývala vatikánská konference uspořádaná k 400. Výročíprove
denl reformy. Srv. Gregorian Reform of the Calendar.
Srv. Ziggelaar, The Papa! Bull s. 205n.
Ginzel. Handbuchlllll, s. 255.
Aloígí Gíglío se narodil v Ciro v Kalábrii okolo roku 1510 v nezámožne' rodi
ně. Studoval medicínu a astronomii na univerzitě v Neapoli. Usadil se ve Ve
roně. Zemřel v roce 1576. Srv. Zíggelaar. The PapalBuIl. s. 206, kde jetake
vyslovena pochybnost o Giglího působení na perugíjske univerzit

OA. Gíglioví pojednává např. Moyer,7AgoisiusLilius, s. 171-188. KdochováníCompendia srv. tamtéž s. 172-1 sudům Gigliova návrhu věnuje po
zornost Zíggelaár, The Papa! Bull, s.7206—220.
Srv. Ziggelaar. The Papa! Bull, s. 205.
Kesložení komise srv. U. Baldíni, Christoph Clavius and the Scientific Scene
t'nn,Rome ín: Gregorian Reform, s. 137-169, zde 5.137n
0 Christophu Claviovía jeho podílu na reformě kalendáře pojednává Baldi
ní. Christoph Clavius, passim (uvedena rovněž starší literatura ).
Bula sama je datována podle florentského způsobu (srv. níže, kapitola
6.l. 3.3.) 24. února 1581. Bibliografii ke gregoriánské reformě kalendáře
shrnuje Zinner v práci Geschichte und Bibliographie. Ke 400. výročí grego
ríánske' reformy vyšla řada děl. Její hlavní aspekty posntihuje zejména již cí
tovaný sborník konference uspořádané při této příležitosti ve Vatikánu The
Gregorian Reform of the Calendar. Astronomickým aspektům reformy byly
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věnovány příspěvky publikované v roce 1982 v časopisu Sky and Telescop.
r. 64 (Ch K1.uepfelHow Accurate is the Gregorian Calendar?, s. 417-418.
G. Meyer. LuigiLilíoand the Gregorian Reform of the Calendar, s. 418-419.
0. Gingerich. Notes on the Gregorian Calendar Reform s. 530—533). Spe
cialní literatuxu k některým Otázkámje citována níže.
Podrobněji otom srv. Ziggelaar The Papa! Bull s. 220-222.
Srv. zed vý.še

Srv. M. Hoskin. The Reception of the Calendar 2trsy4other Churches. in: Greorian Reform, s. 255: Ginzel. Handbuch III s.

V důsledku vynechání deseti dnů v kalendáři bzyslataké sv. Tereza : Avilly.
která zemřela 4. října 1582, pohřbena následujícmo dne 15. října, kdy se sla
viv římskokatolické církvi její svátek. Srv. např. N.M .Denis-Bou let. Ca

lendrier chre'tíen, Paris 1959 5.296n. Podrobný výklad o písmenech nedělních je uveden v kapitole 4.3.1

Srv.Dobtzycki AsrronomicalAšpects.s.117n.;Moyer.AloisiusLilius.s.182;Ziggelanr. The Papa! Bull s. 220
Srv. Michal. Hodiny. :. 15 a 39.
Srv. Moycr. Aloisius Lilius s. 182. Otázka délky tropického roku z níž vy
cházeli tvůrci kalendáře. není jednoznačně vyřešena. Použití Koperníkova

výpočtu předpokládá třelbaFriedrich, Rukověť s. 93. Většina autorů přijímáúdaj Claviův a počítás rčitým zaokrouhlením (při delce tropického roku
365d Sh 49min 165by tozdll mezi tropickým a kalendářním rokem narostl

na jeden dencasi za 134 roky; bylo by tedy třeba vynechat tři přestupné dny402 0 bylo možno zaokrouhlit na 4001et. Srv. Zíggelaar. The Pa
pal Bull.s .21c0.—Kopernlkovyvýsledky Claviovi nebyly asi neznámý. Ales
poli v Explicatio, Romae 1603. s. 81 výsosolvně připomíná Koperníkovy zá
sluhy o poznání pohybu planet. slunečního roku a dalších astronomických
jevů. Srv. též Dobrzycki. Astronomical Aspects. s. 123
Totoopatření v podstatě odpovídá Koperníkovu údaji o délce tropického ro
ku. Podle Koperníkova výpočtu by totiž tropický rok měl být o lOmin 485
kratší než tehdy platný tok juliánský. Tento rozdíl naroSte na celý den právě

1,3333roroky, za 400 let na tři7celé dny.Srv.Ginzel.Handbuchlll

Chronologické příručky většinou zaoklrouhlujl rozdil na celé sekundy (24).
Tak vycháu cely d'en rozdíluza36001 et. Srv. Ginzel Handbuch Ill. s. 277;Friedrich, Rukove
Srv. Hlad, Pavlousek, Přehled astronomie, s.
Srv. rovněž Riihl, Chronologie, s. 234; Oudin,22Etude.s. 143.
Srv. níže, kapitola3.4.

.u......., ..-..'..ě-.é. ' ' ' '" ' ' ,' . ..:.L... vka
pilolole4.3. ' '
E. Reinhold, Prutem'caetabulae coelestium motuum.Tůbingen 1551. K to
mu Dobtzycki, Astronomical Aspects s. 122n.: Ziggelaar, The Papa! Bull,
5.0.22
Srv. zde níže.

Srv. Ziggelaar The Papa! Bull, s. 22IO—2L23.
. kopími;432.42, po

jem „Zlaté číslo"je vysvětlen v kapitole 4.3.2.2.
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Tabulku uvadi Ginzel Handbuch 111s. 262n
Podrobně je o problémech spojených s určením data Velikonocv gregorián
ském kalendáři pojednáno v kapitole4
Ve starší literatuře se objevil názor. že martyrologium nebylo vydáno před
rokem 1586. Teen byl však antikvován výzkumem Ziggelaara (srv. The Paalpa
Bull,s. 225). Dalšivydání. sčetnýmichybami vyšlovlednuu1584, opravené
1586 (Martyrologium.. cum norationibus Caesaris Baronii Soram).
Srv. Ziggelaar, The Papa! Bull s. 225n.
Srv. tamtéž.s 2.27
Srv. tamtéž.
Srv. tamtéž. s. 229; Hoskin, The Reception,s. 261n.

......MG,Handbuch lll s. 266-279.Srv. též Denis-Boulez,LeCalendrier, s. 97n.: 0.0 ng,erich The CivilRecep
rion of the Gregorian Calendar, in: Gregorian Reform, s. 265—277;Hoskin.
The Reception, s. 255-264.

K posunutí termínu zavedeni gregoriánské reformy v koloniích srv. Ziggelaar, The Papal Bull s. 238. pozn.1 3.Naapř.Pevruubyl však gregoriánský

kale7ndíořzaveden až v říjnu 1584.4Srv. Gingerich, The Civil Receprio.n
Srv.7Wlodarskzi,Chronologia polska s. 411-45
Srv. Růhl, Chronologie s. 247; Kamenceva. Chronologija, s. 67.

'nito skutečnost porvúrzujiněkteré historické prameny. Srv. Gingerich, TheCivilReception,s. 26
Kc sporům o nový kalendář v hmskoněmecké říši srv. zejména F. Kalten
brunner, Die Polemik liber die gregorianische Kalenderreform, Sitzungsbe
richte der Akademie Wien, Philos.-hist. Kl. 87, 1877, s 7-54; F. Stteve, Der
Kalenderstreirim 16. Jahrh underrin Deutschland. Munchen 1880; Ginzel,
Zeitrechnungl ",s 268—270; Hamel, Kalendenechnung,s. 16w19.
Podstatné části tohoto velmi ostře formulovaného dobrozdání cituje l(. Vo

cellka,DiepolitischePropaganda Kaiser Rudolfs II. (1576-1612), Wien 1981,182, ' 'hratřim.
ději nesouhlasí se Sluncem, než aby souhlasili s papežem't Srv.J. Flamant,
Letemps sacré etcompu tastronomique,in: Letemps chtétien. s. 36.
Např. na říšském sněmu 1598. Srv. Hammel, Kalenderrechnung, s. 16.
Tato odborné literatuře obecně neznámá skutečnosr (srv. např. Ginzel,
Handbuch 111s. 267, Ziggelaar, The Papa! Bull, s. 228) alespoň vyplývá ze
zprávy Statut pražské univerzity, ed. A. Dittrich,AA.Spirk, Statuta universi
tatis Pragensis. Monumenta historica universitatis Pragensis lll. Pragae
1845, s. 194. Upozomtl na ně KollmJannZavedení s. 5 poznn.3.
Srv. též zdevýše.
že nový kalendářvydaný v Římě nelze nikde sehnat, papež byl dokonce po
dezřiván, že mu jdeoobchod či monopol Srv. Ginzel, Handbuch 111s. 267.
Srv. Grotefend, Taschenbuch, 11.vyd., 5.27; F.Zoepfl, Das Bistum Augsburg
ll Das BisrumAugsburg und seine Bischófeim Refonnarionsjahrhunden, 2,
Auugsburg 1969, s. 613- 615.
Text mandátu uloženéhov Haus-, Hof- und Staatsarchiv ve Vídni přetisklVo
celka, Diepolirische Propaganda, s. 184.Kargumentacisw. Maurice, Rudolf
-alterquidam Salomon, s. 311—31
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“" Podrobně srv. Kollmann, Zavedení, s. 3—41; Horský, Příspěvek :. 17-34.
(0 tyto studie se take"opirám v následujícím výkladu). Některé postřehy při
náší též K. Fischer v jinak nepříliš zasvěcené studii Appended Note: On the

202 Calendar Reform in Bohemia and Moravia. in: Gregorian Reform
_ 5.1281—4.28
“: 'i' 12" Srv. Snčmyt'eskeVl. Praha 1890, č. 162 s. 270.

u 0 "“ SněMmyt'eske'Vl,č. 163, 5.2.71 Ktomu Kollmann. Zavedenrls. 10, 11, 34.E 3 H.M oibs The Reaction of Asrronomers to the Gregorian Calendar. in:
0 0 Gregorian Reform,s. 243, nepřináší nove informace Orozkolu, kterývCe
'; Š chách kvůli reformě kalendáře nastal, ..takže se někteří Starým kalendářem,

E a: někteřínovym spravovalif se zmiňuje l Mikuláš Dačickýz Heslova Paměti1,5- vydalA. Rezek | Praha 1375 s.2D) Srv. Kollmann, Zavedení, s. 34apozn. 103; Palacký, Opranostíkach, s. 321
(Zelotýnův kalendář na rok 1583. o jehož dochování se Kollmannovi nepo
dařilo nic zjistit, je uložen v SOATřeboň, sign. C 8/3; v Třeboni ho také stu
doval Palack ).

"" Srv. Snémyčcske'VI, &.244, 5.427
215“Srv. Kollmann, Zavedení, s. 17n.: Fischer, Appended Note s. 281.
m) Zprávu přinášejí Akta jednory br.-ruskeXIII s. 378. Ktomu Kollmann. Zave

r..s 34: FischerrAppennd s..281n ProtiKolImannovčdomněnce,
že toto opatření nesouvisí s lÍm,Nierby mělojit o kalendář starý, ale s poruše
ním Kodycilovaprivilegia a obejítím cenzury [srv násl. pozn. ) mluví časové
souvislosti (událost náleží do prosince 1584, privilegium bylo vydáno v řij
nu 1585
Císařské privilegium je datováno 24. října 1585. Srv. Kollmann. Zavedení,
s..34 Kvydávaným kalendářům srv. níže kapitola3.
Kpřijeli gregoriánského kalendáře na Moravě srv. Zmrzliková-Brettschnei
derová, Příspěvek;Kollman. Zavedenrls 2
Srv.F.Kameníček.Zemskésněmyasjezdymoravské, jejich složení, oborpů
sobnosti a vyznamod nastoupení na trůn kra'le Ferdinandal. až po vydání
Obnovenéhozir'zenizemske'ho (1526-1628), lll. Brno 1905.č.61, s. 677-679.
Srv.rovněžtamtéž ,

"*" Srv. J.Be t:,ker Die Einfííhrung des Gregon'anischen Kalenders in Schlesien.
Zeitschrift fur Geschichte Schlesiens 68, 1934, s. 95-106; podle něho též
Kollmann, Zavedení. s. 32—33.

Z“) Srv. S. Grrosser Lausitzísche Merkwurdigkeíreni. Leipzig-Bautzen 1714.
s. 212 E.Koch Mosíowíterín Oberlausitz und M BarrholomausScu/rerusm
Górlirz. Kulturbílder aus der zweíten Háll're des XVI.Jahrhunderts, Neues
Lausitzer Magazin 84. 1908.s 7.;On Kollmann, Zavedení, s. 33-21

132)Srv. Vykoukal Z historie. s. 603.

ml Kpřijetígregoriánského kalendáře v Uhrách srv. J. Slaný, Zavedenie grego"'- "*f*- SA11/1, 1978,

s. 127—143;F. Uličný. 1Zavedenie gregoriánskéhon kalendára na Slovensku,SA16/2, 1981,:. 48-81.K prvnim uherským kle ům podle novéhho sty

lu srv. M. Kipsová T.Van a..Ž Gešková. Bibliografie slovenských a“inorečových kalendárov 1701—1965 Martin 1984, s. 29,znpo , kde vede10 eje

naušršákladni maďarská literatura o zavedení gregoriánského kalendářev ch

'$

128)

210)



33“ Srv. Corpus iuris Hungarici 1526-1608, decrerum anni 1588. aniculus 28.

501.Ktomu Slaný. Zavedeme. s. 1423 poznn.lll. Horní měsra provedla re- _formu z6. na 17.čeerven 1584. Srv. Slaný, Zavedeme, s. 131-138. Jako po

slední přijal gregoriánský kalendář Kežmarok. který £'přešóeldefinitivne na 203

TAL

?“) V Lauterbachu v drážďanském okrese je dodnes dochován „Velikonoční:?:—ťsloup“ z roku 1584, památník připomínající neuvěřitelnou skutečnos
v onom roce byly dvakrát Velikonoce (sloup nese nápis: 1534. Das ist wahr
zvene Oslern in einen Iar). Srv. Hamel. Kalenderrechnung, s. 18 vyobraze

VEVROmna s. .
Z"" Srv. Ginzel, Handbuch Ill, s. 272.
237) n'érre pas ďaccord avec le soleil que de l'érre avec Rome." Srv. Denis

Bouler LeCalendriee,r s. 97n.
"“) Cerne' příklady přináší A. Wendehorst. Die Folgen der Einfúhrung des Gre

gorianischen Kalendersftir das Winschaftsleben besonders nFrankenu nd
Sc,hwaben in: Wirtschaftskraíre und Wirtschafrswege, Festschrift fůr"
H. Kellenbenz, hg. v. J. Schneider, ll, Wrrrschaftskrafre rn der europa'iscscheen
Expansion(= BeitrágezurWinschaítsgeschichre 5), Bambergl978,s ..381-391

m) Například1norimberšti poddaní vokolíAmberku. Srv. Wendehorsr, Die Folgen,s
““) Srv. Wensdehorsr. Die Folgen. s. 383.
““ Srv. tamtéž s.
242)Např. v Lindau3na Bodamském jezeře, kde evangelíci darovali až do roku

1700 podle starého. katolíci od 1583 podle nového způsobu,jsou nekdy od
povědi kapituly datovány až o deset dnů dříve nežli dotazy či zadosti města.
Srv. Wendehorst. Die Folgen, :. 384.

zm K poměru astronomů k reformě kalendáře srv Nobis, The Reaction
s. 243-264; Maurice, Rudolf- alrer quidam Salomon, s. 311-313. Keplero
vo dobrozdání na reformu kalendáře: ludicium de Calendario Gregoriana,

l(.epl Op. omnia ed. Ch. Frisch, vol. IV 5.
“" Srv. Gingerich CivilReception, s. 266n.; Riihls,Chronologie s. 241n.
“$) Srv. Ginzel, Handbuch lll :. 27Zn.
Z“) Srv. tamtéž. s. 274. |<pros-azenígregoriánského kalendářev Dánsku a Švéd

sku srv. F. Goldscheider, Uber die Einft'ihrungdes neuen Kalenders'rn Dá'ne
mark und Schweden, Berlin

W)Srv. Ginzel,HandbuchllI 27nS.
““) Srv. tamtéž; Hoskin,The Receprton,s. 256-259; C. R. Cheney, Handbook of

Dates for StudentsnofEnglish Hísrstory, London 1955, s. 11; Gingerich, Civil
Reception, s. 268-273; Whirrow, Timein History s 3. Srv. rovněž Korulová,
Kalendář,s

“" Srv. Denis-Boulet, Le Calendrier, s. 97; Flamant, Tempssacre', s. 36.
250)Tytoakv. '.,t....Willia

ma Hogartha (1697-1764) z cyklu „Volba“(An Écon'on) z let 1754-55 je
hožooriginálJe vystavenv Sir Johns oa'nes MuseumvLon ě.

“)) Tehdy Velikonoce podle gregoriánsského kalendáře připadly na 23. březen,
podle opraveného na 20. duben. Srv. též zevyd

252)Srv.F. Piper. Geschichte des Osterfestes seir deršeKalenderreformarion, Ber
lin1845 s. 27-53, Ginzel,Handbuch lil s. 274.
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25“ Srv. tamtéž. :. 274n.: Goldscheider, Uber dic Einl'uhrung. s. 9.
25“ Srv. Ginzel. Handbuch lll.s. 276. "
253'Srv. Leyden, Die Entwicklung. s. 5-7. Jeden den je nutno vynechat jIŽ pro

%

158)

259)

Š.“

261 )

E

161)i

4. století. protože je třeba vyrovnat chybu v datu jarní rovnodennosti. s nímž
počítali alexandrijšti komputisté (21. březen místo 20. březen. kdy tehdyjar
ní rovnodennost skutečně nastala). _ _
Kpředpokladům reformy kalendáře ve Francii 18. století srv. zvlastě K. Pte
sowicz. Lebensrhythmus und Zeitrechnung in der vorindustn'ellen und in
der industriellen Gesellschaft, in: Geschichte in Wissenschal t und Unterricht
3l. 1980. s. 465—485.Ke kritice gregoriánského kalendáře rovněž M. Mein
zer. Der fmnzósische Revolutionskalender (1792-1805). Planung, Durch
ft'ihrung und Scheitem einer politischen Zeitrechnung, Mtinchen 1992
(= Ancien Régime. Aufklarung und Revolution, Bd. 2), passim.
$. Maréchal. Antiquire d'Herculaneum, 1780. sv. 3. s. 167. K uvedené pro
blematice srv. zejména Meinzer. Revolutionskalender, s. 12—16 a pozn. na
s. 231-233.
Almanach vyšel v různých vydáních. Srv. Meinzer, Revolutionskulender.
s. 15 a 232, pozn. 35.
K té přispěl parlament také ubavením zbylého nákladu a spálením vsech
exemplářů, které se podařilo nalézt. Srv. Meinzer, Revolutionskalender. s. 15.
V listu určeném astronomovi lalundovi. otišteno v Gazette nationale, ou Le
Moniteur Universel (dálejen „Moniteur'“), N“ 136 (I?. 5. 1790). s. 553. po
dle něhož je pro veřejné blaho nevyhnutelná „la re'ge'ne'rarionde l'anne'e't
Tento _obrozený' rok měl začínat ]. dubnem. Srv. Meinzer, Revolutions
kalender, s. 12 a 231, pozn. ] ke kapitole A.
Poprvéje takto datován Moniteur ze 14.července 1790: Mercredi 14 Juillet
1790- l“_iourde la Il Année dela Liberté. Srv. Moniteur N“ 195, 14.7. 1790,
s. 799.
Moniteur z 1.-4. ledna 1792je datován 3. rokem Svobody (Troisiéme Année
dela Liberté). Moniteur z 5. ledna téhož rokujíž 4. rokem Svobody (Ouatrié
me Année dela Liberté). Srv. Moniteur N“ 1-5. 1792, s. 1, S, 9, 13, 17.
Čísla Moniteur od 21. srpna l792 nesla označení: L'an quatrieme dela Li
berte et le premier de l'Ega/ite'. Srv. Moniteur N“ 240, 27. 8. 1792, s. 1015.
O republikánském kalendáři podrobne pojednává Meinzer. Revolutionska
Iender. Na 5, 280-288 je podrobný soupis starší literatury (z té srv. zejména
G. Villain, Etude sur le calendrier re'publicain, in: La révolution francaise.
1884-1885, sv. Vll, s. 451—459, 535-553, V'Ill. s. 623-656. 740-758,
830-854, 883—888).Srv. též Le Calendrier republicain de sa creation a sa
dispan'tion suivi d'une concordance avec le Calendrier Gregorian. Paris
1989. Francouzskému revolučnímu kalendáři věnují pozornost též všechny
moderní příručkyevropské chronologie.
A. G. Pilgré (1711-1796), francouzský bohoslovec a astronom, objevitel ně
kterých komet; J. J. lalande (1732—1807),člen Akademie; J. L Lagran e
(1736—1813);6. Monge (1746-1818), tvůrce deskriptivní geometrie, mate
matik &politik; G. Romme (nar. 1750) studoval medicínu, působil jako do
mácí učitel v rodině ruských knížat Stroganovů. procestoval Evropu, od ro

ku 139 byl opět v Paříži. 20. května 1795 odsouzen k smrti, 30. června seLast : .



"*" Lois ei actes du Gouvernement, Paris 1807, Vll, 456. Moniteur ze 6. října

1793je datován Dimanche 6 Octobre 1793. LM deuxiěme de ladRe'publiqueFrancaise; z následujícíhodne Le 16 du premier mois, L'Anle e la Répub— '
h'queFr'dncaise.MoniieurNoz79azao, 1793 5.117531183 205

36“ Jako jména měsíců byla navrhována: la république, l'uníte', la itaternité. la

libettc', la justice apod.; pro doplňkové dny: le jour d'adoption, d'industrieé'"“ „_les récompense, Ia patetnilé. la víeillesse. Ia revolution; pro dny dekád:l -< 0

jour de niveau.du bonnet. dela coc,ardede la pique.de la chartue, du com- 2ažpas, du fasceau, du canon, du chene, du repos. Srv. laRévolution francaisem
VIII.1885,s.636n. 3 >

Z“" Srv. Meinzer. Revolutionskalender, s. 24-27. =<

Z“" Rok začíná :)minuit, avec lejour ou tombe i'equinoxe vrai d' automne pour 3
l'observatoire de Paris (Décret du 4 Frímaíte an 2. art. 3). >

270' Původněse nazy'vaaervlF iord >>
nu En mémoire de la Revolution qui, aprés quatrre ans d'efl'ort, a conduit ia „.France au gouvernement re'publicain (Décret du 4 Fn'mai ).
272)Romme sice pracoval na projektu pravidelného vkládání rpřestupny'ch dnů,

ale jeho smrt zabránila provedení návrrhu.
":“ Např.Moniteur z 29. října 1793“je datován: Octidi, ]" décade du Brumaire

l'an 2 dela République une et indivisibie. l( datování byla od 29. října 1793
do 5. dubna 1798 pravidelně připojována poznámka o datu „podle starého
stylu, Vieuxstyle, resp.v s.Od 6. dubna 1798 bylo uváděno datum pouze
podle francouzského kalendáře. Od 21. prosince 1802 bylo opět vedle fran
couzského data uváděno datum gregoriánské, tentokrát v závorce beez dal
šich údajů. Srv. Moniteur z těchto dnů. Kfrancouzským dekádám srv. E. Ze
rubavel, The Seven Day Circle. The History and Meaning of the Week,
Chicago-London 1989, s. 28-35.

"" Décadi byly pojmenovány podle zemědělského nářadí. quintidi názvy do—

mácich zvířat, _ostatni'jmény rostlin a stromů. Názvy uvádí R. Schr7amm,KaTafeln. Leipzig l908.s

275)Décadi měly ještě zvláštní pojmenování,: např. décadi měsíce Veln7dzémiaire:la Nature, Le Genre Humain. LePeupieF rancnis: Brumaire: LesBieníaiteurs
de Genre Humain. LesMan-yn:dela Liberté, LaLibertéet I'Égalité, atd.Se
uvádí Schramm, Kalendariographische und chronologische Tafe/n. s. 159.

“* 1.den la fěte dela venu (nebo des actions). 2. den la féte de génie. 3. la Iéte
du travail. 4. la féte de l'opinion, 5. la féte des récompenses. v přestupném
roceještě jour de la Révalut

1771V muzeích se sice zachovaly dobové hodiny, jejichž ciferníky ukazují novou
desetinnou soustavu vedle staré, ale jejich nepatrný počettsvédčl otom,
byly velkou vzácností. Jednotlivé exempláře'jsou v muzeu v Orléans a v pa

mmuzeu Cam let.
na) Zavádění republikánského kalendáře do úřední praxe i do hospodářského

a soukromého života sleduje Meínzer, Revolutionskalender, :. 77—156.
1791Srv. tamtéž, s. 433.46
m) Tamtéž, s. 32-34.
“" Srv. tamtéž, s. 32. Novýkalendář měl prý naopak ce caractere de simplicité

ui n 'appartientqu'auxprrucodtinad'une ratson éclairé
mentaire 74:551; Meinzer, Revolutionskalender, s 27. Osvícencůmenevyho



i 9
*.

l'š

HlSTORlCKA

CHRONOLOGIE

voval především starý evropský systém svátecnich dnů. který vyrosrl : cir
kevnich a liturgických předpisů do nichž částečně vplynuly ještě předkřes
t'anske'tradice. a z pracovního rytmu středověké agrární společnosti. Kriti
zovali mimojiné pozůstatky pověr jako svatojánské ohně odsouzeníhodné
chováni způsobené nadměrným požíváním alkoholu a mrhání pracovni si
louosvátcich. Srv. Meinzer Revolutionskalender.s. 10.

m' 0 marné snaze o potlačení odporu proti novému kalendáři svědčí trestní
edikty vydávané 14.Germ. ls. Therm. 13. n 23. Fruct. lan V10789). Srv.
Bulletin des lois 194. 216. 225.

183) ZílL . ILI,,WV dŽUVdII, )nulCLllv0u. ŽE
epocha kalendáře rsevu.-thuje jen k francouzským dějinám. začátek roku je
stanoven nevhodně, nebot rozděluje tytéž výkony a práce zavádí do civilní
ho života dělení dne podle zvyku astronomů začátek roku se řídípařížským

ledníkem atd. Kodstranění republikánského kalendáře srv. Meinzer, Re
voluu'onskalender s. 157—16

"'“ Republikáni se pokusili ' * " * L ' L ' L . Fmi-.." a ve

Fala. ale mnohréjeho části se díalystěžko sloučit se zvyklostmi denního života nejen v těchto zemmicc.h ale samotné Francii. Datováni podle republi
kánského kalendáře se objevujlevv těchto zemích v oficia'lních písemnostech

z let 1792-1802. Srv. O. Riedner, Die Einfúhrung des RevolurionskalendersinnderPfah' L " Blauertut !
1911.s. 824—833;E. Pauls Aus der Geschichte der Zeitrechnung in Aachen.
Zeitschriftdes Aachener Geschichtsvereins 27.1905.s

*“ Bulletindes lois 56. Moniteur z 31. prosince 1905'je datován Mardt'.l
vóse an 14 dela Republíque (31. de'cembre 1805), Moníteur z následujíociho
dnejiž l"Janwer1806. Srv.MoniteurN“160 1805;1,1806

za“ První spolehlivou pomůcku pro převádění dat francouzského revolučního
kalendáře na data gregoriánská podal F. X. Zach Uber den franzósisch---re
publikanischen Kalender, ve své Monatlische Korrespondenz zurroBef 'e-rd
rung der Erd und Himmelskunde, 100111.1813. s. 305-317. Srv. též např.P.Caro “v“ uneno
re pre'limt'natre. Publications de la socie'te'd histoire moderne. fasc. ], Paříž
1905; P.Marichal. Calendriersolaire. jult'en, grégorien er républt'cat'n laRě
volution francaise 59, 1910. s. Sn.: Concordance des Calendriers Grégorien
er républicain (Prěface par Albert Soboul), Paris 1963. Tabulky k převádění

dat podle francouzského revozlučnthokalendáře na náš způsob jsou v tétopříručce uvedeny v tabulce
"" Kproblematice prijeti gregoriánského kalendáře v ortodoxních zemích srv.

Ginzel. Handbuchlll 5.271; Ziggelaar, ThePapal Bull s. ZZS-22730;Hoskin,The Reception s. 261-263; Gingerich, CiviíReceprion, s. 274

x: Řrv. Ziggelaar, ThePapalB_ull. s. 229n. Arménská verze pochází2z7r76kulSBý.situac

srv. Ginlzel,Handbuch Ill s. 355—358(podle něho těž Čingerich. CMI Recep
tion. s. 276); N. V. Stěpanov, Novxi srili' pravoslavnaja paschalija, Moskva
1907;E. ]. Kamenoeva,DěkretoweděniívSovetskoj Rossiinovogo kalendar

jÉíoVŽpomogatellršysjeisteoůčěsťkieEiscíplliny II. 1969, s. 159-165; Selešnikovvk čas s ans mu eropočt'usrv. níže, ka itola6.1. 7.
"*" Srv. Selešnikov, Člověk nčas. :. 138. p 2
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Průměrná délka roku by pak byla 365, 24219d, delka tropického roku podlemodernich astronomických výpočtůp ro rok'19001e 3652 42.199d zatimco
průměrná délka roku gregoriánského je 365,242.5d Srv. 0udin,E tu,de
s. 138. Obdobné opatření obsahoval návrh Pierra d'Ailly předkládaný kost
nicke'mu koncilu.
LtstPravdauváděl ') „máku „ " ' " ". ! „*" ,vzá
vorkách připojoval datum juliánské.
Podle návrhu na radikální změnu měla být zavedena nová socialistická éra
počítaná buď od zimního slunovratu 1917, nebo od 1. ledna 1918. Kalendář
měl být astronomicky přesný. Pracovní a volné dny měly být rozloženy pra
videlně v průběhu roku. Rok měl být dělen na pět kvint po 73 dnech každá
kvinta měla mit sedm dekád po deseti dnech a třidodatkové dny. Desátý den

měl být sváteční. pátý polopracocevni.Dny měly být rovněž děleny podle desetinného systemu. Srv. Kamenceva, Dekret s. 16
Na Ukrajině byl nový kalendář zaváděn postupně v dobytých oblastech vro
ce 1918. Rovněž v Zakavkazsku byl zaveden zároveň s ustavením sovětské
vlády. V Gruzii byl přijat po 1. květnu 1918. V Abcházii počátkem dubna
1918. VJakutsku trval přechod na nový kalendář do prosince 1918. Srv. Ka—

enceva, Dekret, s. 164n.
Srv. tamtéž, s. 162.
Srv. kapitola 4.2.1.
O nichje pojednáno v poslední kapitole této knihy.
Podrobnou informaci o novojuliánském kalendáři podává M. Milankoviě,
Reforma Julianskog kalendara, Beograd 1923 (= Srpska Kmljevskaakade
mija nauka i umetnosti. Posebna izdanie kniga XLVlI.Nauka prirodne i ma
tematičke 111; srv. te'ž J. W. Erkrutt. Der Kalender im Wandel der Zeiten.
5000 Jahre Zeitberechnung, Stuttgart 1972, s. 70n.; Oudin, Etude s. 138;
Gingerich, Civil Reception, s. 276n.; Denis-Boulet, Le Calendrier, s. 98; Se

lešnikov, Clověkat'as, 5. 654.9Srv. Ginzel, Handbuchl,s 6.
Srv. Ginzel, Handbuch lll, s.4276; Gingen'ch, CivilReception, s. 276, a zde nl
že. kapitola 7.6.

Ch'irtg-Sung-l-Yi.i,China Votes forRewsron, JCR 1937, s. 13. Srv. též zde níže,kapitola3
Srv. Ginzel.,1Handbuch III s. 276; Selešnikov, Clověkačas s. 112; Gingerich.
Civil Reception, s. 275—277; rovněž přehled ve sborníku F. Parise (ed. ), The
Bookof Calendars s. 295-219
Srv. Extrait du procés-verbal de la session tenue a' Rome en Mai 1922 par la
Commissionde la refonne du calendrier de l'Union astronomique interna
rional, Societé des Nationsc. |.. 114.1923. V'lll.Annex (Archiv Ministerstva

Íahraniěnlch věcíČR Sekce11Společnostnárodů odd. 4, ěj. 199702/1923,arton

!( reformám kalendáře v Sovětském svazu srv. Selešnlkov, Člověk a čas,
. .Maier Die christliche Zeirrechnung, Freiburg im Breisgau-Ba

sel-Wien 1991, s. 54; The Continuous Working Week in Soviet Russia,
International Labor Review 23, 1931, s. 158n.: Zerubavel, The Seven Day
Circle, :. 35—43; L. Gruliow, Significant Russia Approval, JCR 23, 1953,
s. 101—105;von den Brincken, Historische Chronologie, s. 47n.
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305"Srv. Maier. Die christlrche Zeitrechnung.s. S4: H. Grotefcnd Taschenbuch
der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit Zwólfte Au
flage. Durchgesehen vonJ. Asch. Hannover 1982. s. 29; Erkrutt. DerKalen
der

“" Mesic; majídélku od 28 do 31 dne čtvrtletí od 90 do 92 dnů, první pololetí
je v obyčejném roce kratší o tři,v přestupném o dva dny oproti druhému.
pětidenním pracovním týdnu majijcdnorlivé měsíce 19-23 pracovních dnů,
přišestídenním 23—27. Srv. Selešnikov, Cloičkat'as, s. 175: F. Russo
remporary Discussions on the Reform of the Calendar. in: Gregorian Re
form,s ..:288n Homel. Kalenderrechnung, s. 26n.

“* Srv. výše, kap. 3.4
“*" Knávrhům na zavedení nového kalendáře srv. např. Kelly.Dresser. Ross. Re

ligious Holidays,s. 51; Russo, Conteemporary Discussions. s. 287-297, De
nis--.Boulct Le Calendrier.s. 108-115: Hamel, Kalendenechnung, :. 26—28;
Selešnikov, Člověka čas, s. 174-186. Kotulová. Kalendář. s. 166-179.
M. Míkletičová, .w.'..'.„, I..-!.. ' L 7.012 19815. 73—92,
většinou pouze reprodukuje údaje posledních dvou zde citovaných prací.

“"" Srv. Russo Contemporary Disrussr'ons, s. 292n.: Deniis--Boulet, La Calend
"PLS

“"" Srv. Russo. Contemporary Discussions s. 292n.: Denis-Boulet, La Calends.l

"" Srv. Kamenceva. Chronologija, s. 46; Kotulová, Kalendář. s. 168““ Srv. Kotulová, Kalendář 169.

3m F. Reininghaus, lŠĚIender—Reform——Vorschlag. Zurich 1910. Srv. též Kotulová. endář, 5.1
““ Srv. Kotulová, Kalendar, s. 170. Sdalším návrhem vystoupil rovněž W. Foer

s.ter Kalenderwesen und Kalendar/eform, Braunschweig 1914.
“51 Srv. P. Humbertin: Oudin, Étude, s. 141.
““ Kpočatkům jednánío porřeběreformovat kalendář srv. např.Vatican View

points. Massiani, Asseenr'nAmerica, s. 83—87,ules ..85
“" Srv. Extrarr du Pmces-verbal s. 1. K tomu např. Russo, Contemporary Dis

cussio,ns s. 293; Denís-Bouiet, LaCalendrier. s. 111.
"'" Srv.Massíani,AsseeninAmeerica. 5.85
“m Srv. P.Couderc, Lecalendrier. Pan's,s.107.
"07 Srv.D. O'C.onnellKalenderreform.tnLThKS,sl.1260.
nn SrV. sdělení Společnosti národů : 1. listopadu 1923, Société de Nations

C.L.114, 1923. Vlll.. AMZVll-4. čj. 199702/1923. karton 620. Srv. tež Rus
so, Contemporary Discussions, s. 291n., J. T. A,dams Historian Looks at Ti
me,.ICCR Vol. 7, October 1937, No. 3, s. 113.

31“ Srv. AMZV,čj. 1288534. 1/31.
":" Srv. AMZVIl-4, čj. 199702/1923. s. l.
31" Tamtéž, s. 4n.
32“ Tamtéž, s. Zn.
"“ Tamte'.ž .
„"ZaZapředsednnictvíčlena Poradní a technické komise pro orázkyd opia

atranzitu W.J. M. van Eysingy.profesora univenítyvleydenu, byli začle
nyvy'boru jmenování R. P. Gianfranceschí, prezident Academie dei nuovi
Liynceijako zástupce Svatého stolce, ředitel athénské observatoře prof. D.
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Eginrtis jako zástupce ekumenického patriarchy a sekretář Královskéastro
nomtccké společnosti v Londýně T. E. R. Phillips jako zástupce arcibiskupa
canterburskeho. Dále byli k účasti přizváni bývalý předseda Komise pro re
íormu kalendáře při Mezinárodní asrtonomické unii C. Bigouttdan a prezi
dent Mezinárodní obchodni komory W. A. Booth. Srv. Société de Nations
C.L.114 1923. Vlll.. AMZVll—4čj 199702/1923. karton 620.
Srv. AMZVll-4. čj. 136350/1924, s. 10, karton 620.
Srv. informace generálního sekretáře Společnosti národů o výsledcích use
dáni komise SN C. 115.1924.Vlll (C....CT/RC/IO) AMZVH-4. čj.
172581/1924 C. 235.'_M.88. 1925. Vlll (C. C. T./ R. C./2"“' session/PV),

AMZVll 4,něj. 119380/1925. karton 620. Srv. též Denis-Boulet. LeCalendrier.s. 111
Do té doby“došlo asi 180 návrhů které byly rozděleny do devíti skupin. Ná
vrhy na změny délky a začátku roku byly vyřazeny. Komiseese zaměřila na
rovnoměrné rozděleni roku a stanovení Velikonocjako pevného svátku. Srv.
Nature 1927.24. 12. s. 919-920- tovněžMVCR CAVU9090/,l928 karton 105.
Srv. AMZV|l/4. Čj. 152405/1927, 42987/1929. 3679/1930. karton č. 620;
N-7. čj. 53293/l931. 100430/1931. 146829/1934; MV ČR fond Masary
koova akademie práce. karton 249.
Například Gustav Bedeus von Schatberg z rumunského Sibiu vyzval vlády,

.abyna návrh britské vlády odpověděly! že nejsou kompetentní, nebot“Veli
“UIIULCPVUsva my Umm. že SE
v nejbližší době očekává změna celého kalendáře. a nelze prý žádat po círk

vích. zvláště ortodoxních. ktere teprve zcela nedávno zavedlygregoriánský
kalendář, at./y' kladu- dvbčy J“:I

vlastní návrh úpravy kalendáře, prý jediný opravdu proveditelný projekt
Projekt), podle něhož by bylo možné sla

vit Velikonoce ve ,správný' den. tj. ve výroční den vzkříšení Kristova, ktere
sám určilna 7.duben. Srv.AMZVII4 čj.33757/1930 kattonč. 620, kpřed
chozímu AMZV l/4, čj. 151272/1929. 110239/1930 a 31360/1931,
31486/ 1931. karton č. 620. Ve zvláštním letáku. který rovněž rozeslal vlá
dám (Untetbteitung des Baron Gustav Bedeus an sa'mtliche Regierungen)
podal návrh na kalendář o 12 měsících vždy po čtyřech týdnech s prodlou

ženýrn měsícem(_„Uben'nonat' ') o 4 nebo 5 týdnech v posledním čtvrtletí. Při

padal stejný týdenní den. Farář l. Barnickel : Bombergu zase v roce 1930 2er
til, že 400 gregooriánskýchle ícdstmuje
týdnů a navrhoval zavést“rokyo celých týdnech tak, že by v průběhu 400 let
bylo 329 „přesných toků“ (Genaujahre) let po 53 týdnech a 71 ..velkých to
ků"u(Gro/3jahre) o 54 týdnech. Tak by každý rok a každé čtvrtletí začínalo

stejnym týdenním dnem a Velikonoce by mohly být stanoveny na pevný
protože by se špatně výrovnával s přírodními ročními dobami a jarní a pod
zimní rovnodennost stejně jako letní a zimní slunovrat by nepřipadaly na
pevnýden. Srv.B. Plonet. COMPUT US- Einangrammpaker zur Erstellung
von Kalendennanuskripten auf der Basiseines relations/en Darenbanksys
tems, Diplomatbeit (institut der technischen lnformatik der Technischen
Universitat Graz). Graz 1991. s. 11.
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““ Massinni.Asseenin America. s. 85. Srv. též AMZVII-7. čj. 146829/1934.
- ““ K založení československého Národního výboru proorel'ormu kalendáře

srv. AMZV 11-4. čj. 71999/1930 a 73245/1930 karton č. 620: IV-7 čj.
24265/1931. karton č. l.

335)Srv. materiály AMZVll-4. karton č. 620. assim.
“*" Srv. Denis-Boulet, La Calendricr, s. 112. innost E. Achelis v souvislosti s re

l'ormou kalendáře dokumentují mj. jeji předášky o vývoji kalendáře :: patře
bě reformy. Srv. E. Achelis. The World Calendar. Addre sses Occasional Pa
pers Chronologically Arr. on the Progress of Calendar Refomi since 1930,

Fats. rneprintofthe 1937ed. Ann Arbor/M h.191“71 Srv. napr. AMZV lI-4 čj. 36338/19Jl1 44507/1931. 53374/1931.
77152/1931. 77535/1931 kartonů. 620.

"" Srv. protokol o jednání Československého národního výboru pro studium
otázky reformy kalendáře 29. září 1931 (AMZVll-4. čj. 115396/1931. s. 3).

no; Srv M-ZVll4 čj. 158994/l93l s. 9 (Zprv clnlachouta na zasedání Cs.
národního výboru 24.1.2 1931). K této problematice též Denis-Boulet. Le
Calendn'er,s.11.2

uo; Srv. AMZVII-4. čj. 158994/1931 a referendum konference Acre relatif aux
aspects économiques et sociaux de la srabilisation des létes mobiles“ (S.
C.L. 20 (a). 1932. Vlll; AMZVlI-4. č.j. [8547/1932: 115633/1934, karton

“" Srv. Massiani Asseen rn America. s. 86.
““ Kchilské iniciativě srv. A Chilean Iniciativa JCR 1937 s. 70-73. Současné

pokračovala"l propagace dvanáctiměsíčnlho kalendare. Srv. AMZVN-7. čj.
62354/1936. 45669/ 1937 84560/1937.

“:" Srv.AMZVl'V-7čj. 39254/1937. kanonč. l. Dokumentaceotěchto jednám
je uložena v AMZVll-4 čj. 35628. 77340 a 103263 2 roku 1937. kanon
č. 620.

“" ,.Perquesri motivi specialmente. la Santa Sede si augura che coresro Gover
UJI-H

forma del _Calendario:: Lui sottoposto con circolare del 12. p. p. marzo, per

cose.diincontrare la sua oppositione."Srv. AMZVlI-4 čj. 97857/ 1937ukar

ron čé620. Pokud jde 0 Československo, srv. záznam o předáni memoranda(amt !.
je proposerais au Conseilde ne pas poursuivre pour le moment l'examen

de la question de la réform .“ AMZVll-4. čj. 135393/1937 (S.N. C. 385.
1937.Vlll) karton.

us) 5rv.A MZ ll-4, čj. 82851/1938; J. B. Achatz. Allgemeiner Neukalender.

Straubing 1937. Ktomu dopis AMZVll-4. čj. 63SO/I938. P.W. Wilson publi
kovalještě v roce l939_.»vcluv, k..—:uuál “M'
ky. významnými dny světových dějin a národními svátky jednotlivých zemí.

v..Ph W. Wilson World Calendar Alman c.Good for Every Year after
Adoprion of the World Calendar. New York 1939.
Srv.jeho sdělenízzo. června 1931.AMZVll-4 čj. 80705/ 1931 rovněž sek
ce IV čj. 115377/1931. K nabíced CAVUsrv VCR, fond CAVU.sign.
90/1928,kartonč.105;AMZVll-4 čj. 14787/1928254846/1928, karton
&.620. K Masarykově akademii práce AAVCR, lond Masarykova akademie

?.
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práce, inv. č. 759, karton 249. lnformaceo jednání československýchorgá
nů poskytuji materiály AMZV,sekce 11-4(Reforma kalendáře) a IV-7 (Časo

Smrlv.r.aAMZV Vl, čj. 128853/1. 1/31.
Srv. AMZVIl-4, čj. 188892/1926.
AMZVIl-4, čj. 111920/1937 3 113128/ 1937, karton &.260.
Jeden exemplář návrhu je uložen v AMZV,čj.128853/1.1/31.
Srv. AMZV11-4, čj. 110144/ 1937. Dodatečně vydal autor svůj návrh tiskem:
J. Jonszra. Reforma dosavadního Greg. kalendáře. Nový kalendář bude sta'
lý (nepohyblivy) na věčné časy, Nákladem autora, Fryštát 1938 (AMZV11—4,
ěj. 74040/1938). Srv. rovněž týž, Der jetuge (Gregor.) Kalender fuer das
Jahr 1940, der sich injedem Jahr aendert, mit einem Vorschlagfuer einen
neuen Kalender, der vomJahre 1941 an sich niemals aendem wuerde, Frei
stadt 1939.
Většina informací k projednávání reformy gregoriánského kalendáře ze čty
řicátých a padesátých let je obsažena v materiálu Reforma světového kalen
dáře (Rezoluce č. SSS/XVlll), XIX. zasedání Hospodářské a sociální rady,
New York, Bod 6. 21, vypracoval dt. Wellner, s. 2, AMZV,Mezinárodní odbor
(MO), Odbor mezinárodních organizací (OMO), karton č. 53. Přlměmate
riály k jednáním z let 1946-47 nejsou v AMZVzachovány. Generální tajem»
ník OSN vypracoval tehdy o celé otázce rozsáhlejší záznam. který byl vydán
jako dokument D465 ze dne 14. července 1947.Srv. Reforma světového ka
lenddře s. 2. Kotázce této fáze jednání o reformě kalendáře srv. Mikletičo
vá, Problémy kalendára, s. 80-91 (včetně grafického znázorněni hlavnich

Srv. Denis-Boulet. Le Calendrier, s. 113; Kotulová, Kalendář, s. 175n. V roce
1957 zavedla Indie jediný národní kalendář, jehožnnávrh vypracovala indic
ká národní komise pro reformu kalendáře. Srv. A. V.Butkeviě, Vremjaiika
lendar, Moskva 1961, s. 108; Mikleličová, Problémy kalendára, s. 81. Srv. též
zde níže, kapitola 7.8.4.
Rezoluce Hospodářské a sociální rady SSS/XVlll. Srv. Reforma světového
kalendáře, s. 3, aAMZV OMO ěj. 219.396/54—M0/l, karto 3.
Srv. např. Kotulová, Kalendář, 5. 176.3 požadavkem čtyřpokvartálních dnů
v kalendářním roce vystoupil v roce 1954 československý občan K. Štětka,
pracovník Technickoorganizačniho výzkumného ústavu strojírenského.
Srv. K. Štětka, Jednotný kalendář, Podniková organizace 16, 1962, č. 6,
s. 267-268. K tomu srv. diskusi v tomtéž periodiku (Podniková organizace
16), c. 11, s. 508; rovněž Selešnikov, Clověkačas, s. 185, pozn.l,Mik1etl
čová,Problémykalendáta,s. 86, 90. Meziruznymivanantamt se objevuta
kě návrh na odstranění sedmidenniho týdne, který vypracovaal proof. K. L
Schmitz již v roce 1946. V roce 1953 publikoval upravenou verzi svého ná
vrhu ,Jednoměsíčniho věčného kalendáře, v němž měly být týdny 0 šesti,
případně o pěti, jedenkrát o sedmi dnech. Srv. K.L Schmitz, Zur mternatro
nalen Kalendenefoo.rm Derrim mrwerwirhrende Einmonats-Kalender, Důssel
dorf 1953, zvl. s. 13. Přehled stanovrsek jednotlivych států k návrhu reformy
podává Yearbook of the United Nations 1954, New York 1955 306n.
Dokument E/2514. Srv. Reforma světového kalendáře, 5.3a
Srv. Reforma světového kalendáře, s. 7-10: rovněž Russo, Contemporaty
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Discussions, s. 297: Denis-Boulet. Le Calendrier. s. 113: Selešnikov, Člověk
a čas. s. 183.
Srv. AMZV OMO čj. 219.299/54-M0/l : 2. prosince 1954.
a 219.396/54-M0/l, karton c. 53.
Srv. Reforma světového kalendáře. s. 10-15. Kromě tohoto oficiálního návr
hu přicházely i návrhy další. Komise pro reformu kalendáře při matematic.
kolyzika'lní sekci ČSAVnapříklad nedoporučila „poněkud dryáčnicky dopo
ručovaný" The Perpetual Calender, podle něhož rok měl mít 12 měsíců
rozdělených do ČlVfllelÍ 5 měsíci po 31 —30 —30 dnech. každé čtvrtletí mělo
začínat pondělím a končit neděli, doplňkový den měl být na začátku roku ja
ko novoroční svátek, 1. a 15. den v měsíci (výplatní dny v USA) by nepřipa
daly nikdy na neděli. třináctého by nikdy nebyl pátek. Podobně byl jako ne
proveditelný zamítnut i návrh Frantiska Vícha z Košic na kalendář. v něm
by roky měly 364 dny. jeden měsíc každého čtvrtletí měl mít 35 dnů. zbýva
jící dva měsíce po 28 dnech. Občas by byl zařazen „doplňkový rok“. který by
měl o týden více. Srv. MV ČR, |. sekce ČSAV 1952-1961. sign.: |. sekce vše
obecně. 1954-1955.
Srv. záznam v registratuře OMO, karton č. 53 (bez data a bez čj.). Reforma
světového kalendáře. s. n.
Srv. např. Selešnikov, Člověk a čas, s. 184n.
Srv. Russo, Contemporary Discussions. s. 297.
Srv. Denis-Boulet, Le Calendrier, s. 113.
Stručný přehled vývoje kalendářových pomůcek podává např. Hamel, Ka
lenderrechnung. F. Maiello. Storia del calendario. La misurazione del tem
po. 1450-1800, Torino 1994 (= Einaudi, Biblioteca di cultura storica 203),
in: European Review of History 2, 1995. KStonehenge srv. C. A. Ronen, Ca
lendar. in: The New Encyclopaedia Britannica 15. 1985. s. 461n. Skepticky
k tomu G. J. Whitrow, Die Erfindung der Zeit. Hamburg 1991, s. 47. Litera
tura k českým kalendářům bude uvedena na příslušném místě.
Srv.J. Valtschev, Der Kalender der Prorobulgaren. Sofia 1978, s. 34n.
Srv. R. Stiehl. Die Datierung der Kapitolinischen Fasten. Tubingen 1957,

35s. .

Srv. Radke, Pasti Romani, s. 1. Většina těchto kalendářů je dochována pou
ze ve zlomcích. Celý rok obsahují pouze Fasrr'Maffeiani, které byly nalezeny
v roce 1547.Ještě v roce 1704 byl tento kalendář nepoškozený, později byl
rozbit na malé kousky. Nyní je chován v Kapitolske'm muzeu v Římě. Srv.
Radke, FastiRomaní, s. XVI.
Vyobrazení tohoto kalendáře uvádí Hemel. Kalenderrechnung, s. 29.
Kalendář začínal 21. březnem 154 př. n. ]. Zbytky desky jsou uloženy v Mu
zeu gala-římské civilizace v Lyonu, jeho kopie je umístěna na radnici v Co
lígny. Podrobněji o tomto kalendáři srv. Olmsted, The Gaulish Calendar-,
ll.-R. Hitz. Der gallo-rómische Mond- und Sonnenkalender von Coligny. Ei
ne neue Deurung des lángsten kelu'schen Dokumenrs. Ettingen 1991; A. Ber
necker. Der gallorómt'sche Tempelkalender von Colr'gny.Bonn 1998.
Rozbor a_vývoj tohoto kalendáře podává především H. Stern. Le Calendrr'er
de 354. Etude sur son texte et ses illustrarions. Paris 1953 (zvl. str. 355-358).
Srv. těž Englisch. ZeítbewuBtsein. s. 115—120.
Srv. např. Lagemann, Der Fesrkalender. s. 23.



17“ Následující přehled je uveden podle A. Borst, Vom Kalendennachen, Mar
burger Universitátsreden 21,1995.s. 17.Přehled vývoje středověkých kalen
dářů a jejich Sltudia podává Botst, Die karolingische Kalenderreform,

310—68.

“" Existenci karlovského říšského kalendáře prokázal A. Borst, který také při
pravuje jeho edici. Srv. Borst, Vom Kalendermachen, s. lon. Na evropském
kontinentě působil však zřejmě i vliv kalendáře anglosaského. Srv. J. Wol
lasch. Auseinem Kalendar des 9. Jahrhunderts, in: Historiographia mediae
valis. Festschrift liir Franz-Josef Schmale zum 65. Gebunstag, hg. v. D. Berg
u..H -W.Goetz, Darmstadt 1988.s 60.-6.7

375)Srv. Bosrst,VomKalendermachen, s. 19-21. 0 dies camculares je pojednáno5..l 3.v ap.
“" Přehled základních údajů obsažených ve středověkém kalendáři uvádí např.

Lagemann, Der Festkalander. s. 25h. dalši jsou doplněny na základějedno
tlivých kalendárii a příslušné literatury. Srv. např. M. Harrsrsen, Cursussannc
raeMariae. a Thirteen-centuryManuscripr. nowM 739in the Pierpont Mor
gannLibrary, NewYork193

"" Tak např.v kalendáriu rukopisu Zemského archivu v Opavě pracovištěOlo
mouc. C0 584. Jednotlivé zde zmíněné terminy jsou vysvětleny níže v kapi
tooel

"“ Vrukopisu Bavorskésttitnt'knihovnvanichově. Clm.432. foi 1'—7'.Vydali
R. KuirhanaJ. Wollasch DerKalender, s. 478-53

179)0 písmenech měsičních'je pojednáno v kapitole 4.13.2.9.
“““ Srv. Kuithan, Wollasch. Der Kalender, s. 481—483.Terminy jsou vysvětleny

vkaapitor.ole43
"" Srv. např. Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis

ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585, íaksimile. Universitas Carolina,

Pragae 1983,s -l2'J“Z) PL 94.51.603—606.Ukázku Bedova martyrologia (verše pro měsíc leden)

a jemu blízkého martyrologia kolínského z druhé poloviny 13. století uvádí
H. W450wicz, a.',„ “* , XVI wie—
ku, Lublin 1986, s. 43n. (v martyrologiu kolínském zde však chybí jeden
verš; úplné znění otiskla podle rukopisu Bavorskéstátní knihovnyv Mnicho
vě Clm 17703, fol. 97'-989'; Nováková. České cisiojány, s. en.).

““ Srv. Oordoliani. Un manuscrir. s. 7.

"" Ke kalendádářovým básním z 9. století srv. A. Riegl, Dieamirrelalterliche Ka
lenderillustration,MlóGX,188,s9..34-40 Obásm'chJ nazen poj

avá M. Schumacher, Einv,geisrliches Jahr' um 1500. Die n-und Festtagsgedichte des Johann van Soesr. Zeitschrift fůr deutsches Alntertumund
deutsche Literatur 122 1993, s. 425-452

“» 0 cisiojánech'je podrobnějipojednánov kapitole62.1.43.
““ Srv. Riegl, Kalenderillusrmrion, zvl. s. 40nn.
"" Srv. např. v kalendar-iu žaltáře ze 13. století (NK-6ČR XIVE 3. fol. 1'nn. ) je

každý měsíc uveden znamením zvěrokruhu, v brevlři křižovnického vel
mistra Lva : roku 1356 (NKČR Křižovníci: červenou hvězdou XVlllF 6, I'ol.
3'-8')j sou pod textem pro jednotlivé měsícevyobrazeny činnosti pro tento

mrěísíccharakteristické (reprodukci těchto miniatur uvádí Horský, Praiskýo 01.5.89—91).
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KPrvnímu německému kalendáři (l . deutsche Kalender von Wumprecht zu
Wien aus 1373) srv. Wimmer. Handbu ch. s. 35; Kalendář Jana Mullera je
vrukopísu Národní knihovny ve Vídni 13.106, fol. l'-12". Srv. E. lrblíchín:
Die Kuenringer. Das Werden des Landes Niederósterreich, Niederosterteí
chíschelandesausstellungjtíltZwettl 16.Mai- 26. Oktoberl1981,s. 6544.n,
č. 896; iaksímíle vydal F..Zinner, Der deutsche Kalender des Johannes Re
giomontan, Numbergumml4 74. Faksimilendrucknach demEExemplar der
Preulšischen Staatsbibliothek. Mit einer Einleitung von E. Zinner.rbeípzig
1937. Srv. rovnež E. Zinner, Leben unnd Wirken des Johannes Muller von
Konigsbeig genanm Regiomontanus (Schriltenteihe zur bayetischen Lan
desgeschíchte31.1938).Nachdruck Osnabríick 1968.5526.
K cenám knih srv. napr. W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter.
'Leípzig 1896, s. 479nn. 369, 371 aj.; H. Fíchtenau. Lebensorndunngen des
10.Jahrhunderts. Studien uber Denkan und Existenz im einstigen Karolin
gerreich, Stuttgart 1984. s. 380, F. Šmahel, Ceny rukopisných knih vCe
chách do roku 1500, SbH 14, 1966. s. 5-48. Krukopisným kalendářům a je
jich výzdobč srv. Riegl. Kalenderillustranon, s. 34—40. Nekteré příklady
výtvarně zdobených rukopisných kalendářů. ale bez místa uložení a beziSl;
natut. uvádí také Vykoukal. Z hisrorie, s..55
Srv. M. Grams,-Thieme Kalender, Kalendarium ". Kunsthistorisch, in. Lexi
kon des MittnllaltetsV Munchen-Zůrích 1991,sl. 8:66 R. Favreau u data
tian dans les inscriptions médie'valesfrancaises. BEC 157,1999,s.31n.;
J. Baschet, Lieu sacre'. lieu d'images. Les fresques de Bominaco (Ahruzzes,
1263): the'mes.part-Ours,fonction. Paris-Rome 1991(= lmmageal'appuiS),
s. 81-85 (nejnovější edice kalendária z kaple sv. Pellegrina v Bominaco. kte
té je velmi podobnékaalendáří užívanému ve 13. století římskoukurií, je na
s. 195-200); T'h.Klauser,Ein Kirchenkalenderaus dertómischen Titelkirche
der hei/igen Vier Gekronten, ín: Scientia sacta. Theologísche Festgabe fur
Kardinal Schulze Koln-Důsseldorf 1935, 5.11-4
Zlomekje uložen v Muzeu “' “- v Oslu. Srv.
S. Bertrand, La Tept'ssert'ede Bayeux, Rennes 1992, s. 7n.; popis a repro
dukce tn LeGoff, Kultura. 5. 518n.
Srv. především L. Holznet, Pl'rontner Holzkalender aus dem 16. Jahrhun—
den. Augáuer Geschichtslreund Nr. 46 der Neuen Folge 1940. s. 4: H. R
senfeld. Kalendar, Einblattkalender, Bauemkalender und Bauempraktt'k. ín:
BayerischesJahr buch fůr Volkskunde 1962, s. 7-24, W. Endrei Kalendatze
dla anall'abeto'w, KHKM15, 1967, s. 481-490; G. Petrat, Der Kalender tm

Hause der llliteraten und Analphabeten; seine lnanspruchnahme als Le
benshilfe vor Beginn des Auflda'rung,in :Literatut und Volk'im 17.Jahrhun
den, hg. v. W. Bruckner, P. Blickle, D. Bleuer, Wiesbaden 1985, s. 701-725;
Borst Computus, s. 85.
SIV..R.IARm'sln- .. . . . ... .. 44 n M1069,
1888. s. 94-97; N. Líthbetg. Computus med sa'rskild hánsyn tillRunstaven
hd den BordelingaKalendern, Enlígt uppdrag utgívenaav S. 0. Jansson,
Stockholm 1953 (s četnými reprodukcemí); stručně též Holzner, Pfronmer
Holzkalender.s. 3; Hamel. Kalenderrechnung,s. 44n. (: odkazy na literazu
tu). se zaměřením na povětrnostní pranostiky J. Munzar, Medardova kape
aneb pranostiky očima meteomloga, Praha 1986
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Srv. Riegl, Die Holzkalender. s. 97n.; E. Schnippel, Die englischen Kalen- ,;_
derstabe, Leipzig 1926 (Beitrage zur englichen Philologie S): Holznet, Í:
Pfrontner Holzkalender. s. 3. Podobne „kalendáře“zřejměpou ttaké '“
Slované. Srv. Selešnikov. Člověka čas, s. 145. Jednotlivé exempláře kalen- 215
dářovýchtyčijsou ještě v 17.-19.století doloženy v celé oblasti od Angliepo —

A:

Sibiř.Srv. Endrei. Kalendar-ze,s. 482-484. :*:
Endrei,Kalendatze s. 4 3n. < 0
Podrobný popis, včetně některých vyobrazeni, uvádí Riegl, Die Holzkalen % š
der. passim (s. 81—103), zvvl. s. 83-94 a obrazove přílohy. Srv. též Holznet. u u
Pfrontner Holzkalender &' >
Srv. Holzner. Pfrontner Holzkalender, s. 4. Tištěný kalendář z roku 1497 ::

Compost et Kalendrier des bergiers byl určen ověákům, kteří neuměli číst: 3
..Qui veult (comme bergiets qui gardent les brebis nux champs sans savoir >
les Iectres: maisseulement par aucunes figuresquilz font en petites tableres ;
de boys) avoir cognoissance de cieulx.„"Srv. Riegl, Die Holzkalender, s. 98, (;apozn 2;reEndrei. Kalendarz, s. 488.
Srv. Endrei, Kalendatz, 486-4
To se týkalo třeba'!otazek kulinářských. Představitel francouzské reformace
Jan Kalvín (1509-1564 ) se ve své polemice s astrology přiznal. že dříve než
něnejíst ústřice,ověřísi, zda je Měsícv úplňku. Srv .Ta llon v recenzi prá

ce Maiella, Storia del calendar o,.s 100. Funkce planet v lidských předsravách od pozdní antikyje zmíněna rovněžzde v kapitoleí
Naznaěenou úlohu prognostiky formuloval Matyáš z Kemnlatuv listu nazva
ném Epistola astrologica z roku 1460. Srv. Studt Ftirstenhof. :. 23. Kpov

nosti sestavovat pranostiky srv.2Zinner, Geschichte,s. 21.0 nešt'astnýlchdnechje pojednánov kapitoleó.
Srv. Tullon v recenzi práce Maiellza,2Storia del calendario, s. 100.
Srv. Hamann, Die Astronnomie,s .s.669n ., 673-675. 677n. (zvl. pozn. 15).
V moderní době vycházejí efemeridy, které jsou důležité mj. pro astrono
micckou navigaci námořní plavby, jako ročenky (např. v českých zemích uvá
dí příslušné údaje každoročně Hvězda'řská ročenka kterou vydávala Akade
mie věd, v současné době _)ivydává Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
v koedici s Astronomickýrn ústavem AVČR.
Srv. K. Schottenloher, Flugblett und Zeitung. Ein Wegweiser durch das ge
dnickte Tegesschrifttum. Berlin 1922. s. 35; Hamel. Kaienderrechnung,s. 29.
O vývoji tištěných kalendářů v Evropě pojednává např. Zinnet Geschichte
s. 11-23; A. Dtesler, Kalender-Kunde. Eine kulturhiston'sche Studie, Můn
chen 1972 (o nejstarších tištěných kalendářích pojednává na s. 12-14, H
nův kalendář s. 44nn.); L. Rohner, Kaiendergeschichte und Kalendar, Wies
baden 1973 (nejstaršíkalendářes. 23nn .;) Bialas,Nachbericht. s. 442-465;
srv. těžG. M. Madl, Aberglaubein den Kaiendem der friihenNeu zeit, Di
plomarbeít, Univ. Wien 1994. K datování nejstaršího tištěného kalendáře
s.rv např. Dtesler, Kalender-Kunde, s. 12. Srv. též P. Heitz, Hundert Kalen
derinkunabeln. Mit begleitendem Text vonK Haebler, Stralšbutg 1905, s. 2
(Gutenbergovo novoroční blahopřání zní: „Eyn selign uweJar u..")
Týpologiitištěných kalendářů podle různých kritérií podávají ijsová, Van
ěo,vá Gešková, Bibliografia,s
Srv. Dresler, Kalender- Kunde.25. 24n.; Rohner. Kalendergeschichte, s. 27;
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Hamel K.:!endelrechnung. s. 42nn. KalendářJana Mullera z Královcevytiskl
Hans Spoerer. Faksimile bylo vydáno v Lipsku 1837 v Mnichově 1927 zno
uje vydal Zinner. Der deutsche Kalen

Srv. A. Plan“ Ausalten Kalendem Augsburg 1947 s. 125. Stručná informa
cc o usuologických předpokladech středověkých a mne novověkých kalen
dářů je uvedena zde v kap. 5.1.
Konkrétní příklady uspořádání a vybavení takovýchto jednolismvých kalen
dářů uvádí Hamel, Kalenderrechnung. s. 30—34. Kselským kalcnda'řům srv.
např.Encvclopédieou Dicnonnaire raisonne' lls .5
Například první vydání Regiomomunova kalendáře prý vyšlo v tisíci exem
plářů. Augšpurský obchodnik Georg Will však na rok 1558 objednal 36 000
kusů kalendářů. Prvni wdání Regiomontanova kalendáře bylo prodáváno
za dvanáct zlatých. Zřejmě pozdější „dotisky“ byly již prodávány za jeden
zlatý. Ito však byla cena dosti v_i,-.sokáPozději se ovšem snižovala. Okolo to.
ku 1530 stál nástěnný kalendář šest feniků což odpovidalo ceně asi dvou
slepic. Srv. Rohner KalendergeSthichte s 27 (podle Zinnera).
Srv. Hamel, Kalenderrechnung. s. 34nn.
Srv. tamtéž,

Dochovanéchlšroty kalendáře byly vydány in: Johannes Kepler Gesammelte Werke. .Xl aClendaria et prognostica. Astronomica minora.
Soomnium. Bearb. v. V.Bialas. H. Crossing. Munchen 1993. s. 5- 264. Onich
s.rv Bialas Nachben'cht.tamtéž. s. 442-465 (kromě předpovědi" tureckých
vpádů a selských nepokojů se Keplerovi podařila l správná prognóza na rok
1.618kdy upozorňoval na „nebezpečnou konstelaci planet". což bylo doda
tečně interpretováno jako předpověď pražské defenestrace - tamtéž,
s. 456n.). Ke kalendáiům k psaní obecně srv. Hamel. Kalenderrechnung,
s. 36n.; Dtesler Kalender-Kunde. s. 44—53.Keplerseocital často ve finanč
ni tisni. Jako císařský matematik měl sice pobírat 500 zlatých ročně. ale ty
mu byly vypláceny, pokud vůbec. tak se značným zpožděním. Ani v Linci ne
byla zřejmějeho finanční situace přiliš dobrá jak ukazuje uvedený citát
z dopisu Matyášovi Berneggerovi do Štrasburku z roku 1617. Srv. Bialas.
Nachbericht.5.4 9.4 ].
„Rady uváděné4v kalendářich byly různého druhu. Třebajiž zmíněný ka
lendář Zelotýnův na rok 1583 (SOATřeboň C 8/3), doporučuje pro měsíc Ie

den (přepsáno moderním pravopisem): Led..na měsíce chladného/ pož_i'vaj
vma dobrého't pro únor: ..Unora toho měsi'ce/ mej se/ pauštěyjez zajice't
proobřezen: „Březnaměsíce vlhkého/ zanech pin"přilisne'ha'Ztatd.
Srv.Tallon. recenze Maiella.s ..100
Říšské dvorské kalendáře (Des Heiligen Rómischen Reichs vollsrandtyer ge—
nealogisch- und schemarischer Calender auf das Jahr.. .) vycházely vedruhe

lovině 18. století ve Frankfurtu nad Mohanem. Podobně byly vydávány
dvorské kalendáře v jednotlivých zemích říše (např. Wintembergischer Hof
a-Clender. vycházející ve Stuttgartu). a také v dalších evropských zemích
(např. ruský Almanac dela cour vycházel v St. Petersbourgu). Srv. těž Dres
ler. Kalendar—Kundes

Srv. např. Zinner Geschichte s. 28. Wendehorst, Die Folgen. s. 386. Pokud
jde o úpravu těchto kalendářů uváděly například protestantské norimber
ské kalendáře v prvním sloupci starý počet, ve druhém nový, v katolických
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kalcndářích tomu bylo naopak. Srv. Wendehorst, Die Falgen, s. 386. Srv.
rovněžreprodukcíin: Hamel,K1lenderrechntm .3.
O vzniku Stoletého kalendáře pojednávají a edici kalendáře Knauerova po
dávají A. Gaukler a B. Brehm in: Der iODjáhrige Kalender von Abt Dr. Mau N' ..a \!
riiiuSKnauer.Gutersloh 1994.Srv. těž Echter lOOjahrigerKalenderaufge-m_nden und zum crsrenmal nach der Handschrift von 1652 ftirs 20.

Jahrhtm den .gh;. v. E. Heimletan, Mítnchen 1934; Rohner, Kaiendergeschichre,s J“" * " ' * " Michels,Der
mmerwáhrzende ganzhetriiche Narurr- und Wenerkalender. Wetter- und

Bauernrnregeln. Werierzeichen. Einl'lu/š von Mond und Planeten. Tiere als
Wetterproo.pheten Los- und Schwendrage, Wien-Zuric
Srv. Urban Století, 5. 17.TaktoJe upraven například „Jahr Buch oderNeuer
Schreib= Calender etc." na rok 1694, vytištěný v Praze J. C. Get-Labkem
(KKnihovna Pražské metropolitní kapituly K36).
Slovo almanach je arabského puúvodu a označovalo původně kalendář s as
tronomickými tabulkami. Východní astronomové měli ve zvyku dávat ka
lendář na počátku roku datem. Podle tohoto zvykujsou termínem almanach
označovány take' sborníky zábavného nebo odborného čtení, vydávané na
počátku roku. Srv. těž Hamel. Kaienderrechnung. s. 38: Bialas, Nachbericht,
s. 443n. K„satirickým almanachům" srv. Rohner. Kaiendergeschichte. s. 36.
Srv.Hamel Kaienderrechnungs
Srv. též Tallon, recenze Maiella,s 100.
Klamarckově almanachu srv. Tallon, recenze Maiella, :. 101.Faksimile fran
couzského revolučního kalendáře pro dobytta' německá území vydal S. Sei
íert, Die Zeit schlagt ein neues Buch in der Geschichte auf Zum franzo'si
sr.-hen Revolutionskalender und zu seiner Aufnahme in Deutschland,
Weimar 1989 (příloha).
Kosvícenským kalendářům srv. Rohner, Kalendergeschichre. s. 43-48. Fran
couzští encyklopediste také doporučovali rozlišovat exaktní zkušenosti od
falešných astrologických pravidel v selských kalendářích. Srv. Encyclopedia
ou Dictionnaire raisanné Il, s. 435. Jako příklad hudebního almanachu lze
uvést MusikalischerAlmanach fur Deutschland auf das Jahr 1782atd. vydá
vaný v Lipsku, kalendářů pro ženy třeba Beriinscher Damen Kalender. auf
dasJahr18.093td (Berlin1808atd.).
Na rok 1781 byl takovýto kalendář vydán v Bratislavě. Kmalým kalendářům
srv. Dresler, Kalendar-Kunde, s. 76-82. Nejstarším známým miniaturním ka
lendářem je asi pergamenový rukopisný kalendář zhotovený v Anglii ve

14. století. Je uložen veSpolkovém poštovním muzeu ve Frankfurtu nad Mohnn.emSrv.tamttéž,s
Klídovým kalenda'řůrn7sórv.Rohner Kalendergeschichte, s. 50-56, kdělnic
kymkalendářůmtamtéž, 5.5

Srv. Hamel, 3Kalenden-echnung, s. 46—48; Kípsová, Vančová, Gešková. BibIiograňms
lagemann, Der Fesrkaiender s. 23—25.Kvýzdobě českých tištěných kalen
dářů srv. P. Kneídl, ín: M. Bohatcová a kol., Česká kniha vproměnách stale
n',Praha 1990,s .142.
W-FVV-(- FV Vykoukal), Kalendář. s. 782; Kotulová, Kalendář, s. 173n.

Věčný kalendář, který Hermann Bulder věnoval Vílěmoví : Rožmberka, je

n
VÝVOJ“KALENDÁŘE

VEVROP
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ulozenvMuzeu užitého umění ve Vidni inv. č. l-'1171 druhý exemplář. kte
rý již neuvádí Buldetovo jméno. je uložen ve Sbírkách vládnoucího knížete
z Lichtenšteínu. inv. č. 1440. Vyobrazení a popis in: Prag um 1600.
und Kulturam Hol'eKaiser Rudolls Il.. Kunsthistorisches Museum Wien. lFrc.

ren9„1988l s. 542. č. 434 || 5.267 č. 750. Srv. tc'ž Zeníanek, Kalender.
"'"" deoby Rudolfa ll pocházejí např. rzv. Vídeňske planetové hodiny, které se

4“9

B

strojil Jost Burgi (lSSZ—1632) v Praze okolo roku 1605. Na jejich zadní stra—
ně jsou kalcndářové údaje. Jsou uloženy v Uměleckohístorickém muzeu ve
Vídni. inv. č. 846. Srv. Prag um 1600. l, s. S48-550.' .443. O něco mladší
jsou k.ilendářové hodiny 2 Augšpurku zhotovené okolo roku 1660. vyslave
né v Klenotnici (Scharzgewo'lbe) v Mnichově. Nahoře na ozdobne kovové ta

bulce jsou umístěny hodiny. uprostřed jsou vyznačeny týdenní dny. na ko
.wčí, dnlr mesic. Kekalendářovým hodinám
srv. rovněž Michal. Hodiny. s. 127n.

) Erasmus Habermel byl pravděpodobně také tvůrcem ozdobné dózy s buzo
lou, na jejímž víku je na vnitřní straně gregoriánský kalendář, který uvádí
roční dobu. postaveni Slunce ve zviletniku pro každý druhý den a nejdůleži
rejší svátky. Uvedení svátku sv. Václava naznačuje jeho český původ. Dóza je
uložena v Uměleckoprůmyslovc'm muzeu v Praze. inv. č. 8691. Srv. Prag um
1600. l. s. 538, č. 427. Kalendářove' údaje jsou rovněž na mechanickém glo
busu sestrojcném v Augšpurku v roce 1584 (Uměleckohíston'cké muzeum ve
Vídni. inv. č. 854. Prag um l600, l, s. 562n.. č. 447), na stříbrné medaili vy
dané ve Wútzburku v roce [780 (srv. Dresler, Kalender—Kunde,s. 82n.). aj.

' Srv. Kotulová. Kalendář. s. 180—187.
"" Vývojčeských kalendářů. především však pozdně stredověkých a novově

kých. sleduje Zíbl'l. Ostarodeskčm kalendáři; Vykoukal, Z historie; J. Auš

tec ..Kalendíř. Stručný nástin jeho vývonjea uspořádáan Ustredni archivAV R fond Státníhvězda'rna sign. Nb.i l534. kartonč. 156; Kotulo
va'.Kalendář s. 79-96 Urban Kdějinám s.v173-191. Srrv. této. Smola. Tiš
těné úřední kalendáře Archivu hlavního města Prahy (1595-1784), Díss.
FF UK, Praha 1996

"“ Edice B. Mendl in: A. Friedl. Hildebert a Everwin, romanšrr' malíři. Praha
1927. s. 103-114. Srv. též F. Robenek, De horologio Olomucensi, Acta Aca
demíae Velehradensís 14, 1938. s. 292—310. Kproveníenci kalendářezroku
1142 srv. H. V. Sauerland. A. Haselolf, Der Psalrer Erzbischongberrs von
Trier (Codex Gerrrudíanus in Cividale). Ttíer 1901. s. 37—42(kladou vznik
do Zwíefaltenu); J. Kalousek. Kalendář českeho půvvodu z prostředka
XII. stoleti. CCM 76 1902. s. l59—165 (považuje jeza kalendárium určené
pražskému biskupskemu kostelu); Wlodarski, Chmnologia polska s 132
3519-165. a.M Walickia kol.
schylku Xlll wieku, 1—2,Warszawa 5.d. (= Dzieje sztukj Polskiej l). s. 253,
791 (phpísují'je polskému prostředí); nejnovějiD. bešníewska, Kodex
rudy. Staaniperspekrivy badarí RocznikjHisroryaneól, 1995, s. 160-168
(s přehledem literatury).

:") Rukopis Narodni knihovny ve VldnrCod 395. lol. 7'-34".
“' O nich podrobněji Hledíková, Kalendáře; táž. Svaroj'iřskékalendáře

“51 NKČR. rkp. VIG 11, fol. l'-6'. Srv. Charvát, lniluencesitaliennes, s. 79—87.



'"“ Přehledkalendárii zpracoval Dragoun, Ceská středověkákalendária, passim.
“37' Podrobněji otom Dragoun, Cirkevní kalendář-.týž. Ceská středověká kalen

dária, passim.
“'" Nyní je uložen v Bavorské státní knihovně v Mnichově, sign. Clm 17.703, lol.

BAF-87%Kalendář není dochován v úplnosú (pouze od června do prosince).
Krukopisu srv. Krása, Dvarukopisy. s. 206-218; týž, Nástěnnáaknižni-mal

ba 13. století v českých zsemich, in: Umění doby poslednich PřemyslovcůRooztoky u Prahy 1982, s.
“'" Takjsou jako souvislý textSuvedeny např. cisiojány v citovaném rukopisu Ba

vorské státní knihovny Clm. 17703, fol. 97'.', nebo v rukopisu Rakouské ná
rodní knihovny ve Vídni Cod. Ser. nov. 20.268, l'ol. 103"—104'.Podrobněji
o cisiojánech je pojednáno v kapitole 6.2.1.4.3. kde je uvedena i literatura.

“*" Srv. Hamel, Kalendenechnung ,s.
“" Např.v rukopisu Bavorské státní knihovny Clm. 17703, fol. 97V:

Prima dies iani sit circumcisio Christi
Cumlux sexla datur epyphaniac
Post stellam saulum bis dena facit fore Paulum
Nona lucesmlur er virgopunr caru

atd.
““ Srv. Pallacký, Opranostika'ch, s. 303 kde je ocitována příslušná pasáž z listu

Eneáše Silvia mistru Šindelovi (v českém překladu). Rovněž zde výše, kap.
2.2

““ Srv. Horský, Astronomie. s. 29; FW, Kalendář, s. 782.

“'" „Planetář aneb vysvětlenínebeskych znamení aVpřirozenostijejich od sra.rv$ VykoukalZhistones 551.
““ Srv.thkoukal. Z historie,5.551
““ SrvrvPa.lacký. Opranostika'ch, s. 306; Vykoukal Zhiston'e. s. 551; Bohatcová

akol., Česká kniha, zvl. :. 131 3l6n. Přehled tiskařskýchprivilegií, znich!se některá vztahují na vydávání kalendářů. podáv K.Beránek, Tiskařská
privilegia České dvorské kanceláře v Státnlm ústrednlm archivu v Praze.
Strahovské knihovna 12-13, 1977—1978.5. 69—104.

“" Srv. Urban. Století, s. 17; Kneidl. in: Bohatcováa kol., Česká kniha, s. 131,
139. Část nejstarší české minuce (asi polovina listu) je uložena ve Strahov

ske' knihovně,ěibezsg n.;srv. Knihopis československých tisků, č. 13, s. 28.yla vytištěna ve Vimperku u Joham'ina Alakrowav oce1.484
“" Knihopis čsl. tisků. č. 14 (tisk se nedochoval); J. Jungmann, Historie litera

lury české, Praha 1825. s. 76: Vykoukal, Zhistorie,
““ Srv. M. Bohatcová, Nástěnné kalendářm'minuce Pavla Olliverského,Knihov

na, Praha 1962, s. 23-52; Kneidl a Bohatcová, in: Bohatcováa kol., Ceská
kniha, s. 131a 164-—
koslovenských tisků.č . 13-18; Knihopis českych a slovenských tisků,

1.606 17.591 5587- 5591. Kalendář na rok 1506, kteerýuuvedl V. Hanka
le něho dalšl autoři (např. Vykoukal. Zhistorie, s. 562), nebyl, stejně

jako některé další Hankou jmenované kalendáře,n ezen.
““) Srv. Urban. Století 5. 17, Kneidlin: Bohatcováakol.. Českákniha,s. 131.Ka.

lendáfe Mikuláše Šúda ze Semanina eviduje Knihopis.č. 16029 a 16015nn.
's“ Srv. Palacký,Opranosrikách, s. 308; Vykoukal,Z historie 5. 551. Zjeh ka

lendářů se však žádný nedochoval
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*“ Např. minuce mistra Simona Proxena ze Sudetu na rok 1560 Knihopis
č.I-1447 [,,Minucýa pranosryka pražská z Učenípražského'i) na rok 1561,
Knihopis,č. 14448 (..Minuct'a pmnostyka vydaná z slavného učení prabkě
ho '). Srv. též Vykoukal. Zhisrorie. s. 559.

451;Srv. Z. Winter O žitotě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kultur
nl obr XV.aXVl. stoleti. Praha 1899. s. 343n., Vykoukal, Z historie 5. 567.
Příkladypřeloženýchkalendářů tamtéž.s. 570.0 uspořádání a obsahuk a
lendářův 16.století tamtéž s. 582n.
Přehledvydavatelů kalendářů podle Palackého. Opranostika'ch, s. 309-325.
Malované kalendáře darovali například rakovniřti učitelé (asi t v jiných měs
tech) konšelům .S.rv Z. Winter, Rakovnik stoleti šestnáctého. Příspěvek ke
kulturním dějinám ceskym ČCM 58, 1884, 5.442.8

'“" O takovémto kalendáři se zmiňuje Mikuláš : Práchňan ve svých Pamětech
(srv. PamětiMikula'šesDačickéhozHeslova. hl. VII,léta 1532-1572). Ktomu
Vykoukal.Z histori
Srv. Vykoukal. Zhisrosrie,s. 559: Bohatcováa kol., Česká kniha, s. 316n. Tex
ty byly někdy dosti nevybíravé. Například v roce 1585 žaloval Rudolf ll. zno
jemské měšt'.any protože byl na trhu ve Znojmě prodáván kalendář. v němž
byla otištěna hanlivá pisen na osobu panovníkovu. Znojemští tehdy Prosili
moravské stavy o přímluvu u císaře a u nejvyšších úředníků a soudcu zem

ských. nebot se talknprlýstalo bez jejtch vědomi. Srv. Kameniček, Zemské sněy.lll 5.139
“" Srv. Palacký.Opzrartostikách. s. 312: Kalendář hvězdářskyk psani etc., vy

daanýod doktora VáclavaZelotýna z Krásné Hory, s. 2n., 14n
'“) Srv. Bialas. Nachbericht. s. 451.
“*“ Srv. např. Kalendář hvězdář-skyk psani na rok 1583 (na pravé stránce uvádí

gregoriánská l juliánská data). Výslovněje jako „kalendář k psaní“ označen
také Zelotýnův kalendář na rok 1575. Ktomu Vykoukal, Z historie. 5. 570.
Jediný známý exemplářje uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
sign. C 8/3; Knihopis ll, č. 17.214. Informace o novém kalendáři je na s. 15.
Srv. též Paalacký, O pranostika'ch s. 321, Vykoukal, Z historie, s. 603; srv.
rovnež zdeevýše

“" Srv. Kollmann,Zavedent',s.11n. Srv. rovněž zde výše.
““$ zdevýše. RovněžVykoukal,Zhisrorie. s. 603.

*" Dokládáji mj.sdobovýpooepěvse Čechůmkprotivný kus,

L.*.“

“%

3

p s.
Srv. Palaccký, O pranostikách, s. 3l9n., Vykoukal, Z historie, 5. 603n. Po
známku ovypuštění památky M. Jana Husa aM .roJeronýmaaéPražsk ho zka—
lendářů si do svého exempláře Veleslavínova HiStorickeho kalendáře zazna
menal také královéhradecký radní, literát a kantor Matouš Městecky'.Srv.
Vrabec, Příspěvek,s. :ln. 0 cenzuře kalendářů v habsburských zemích obec
ně pojednává Mádl. Aberglaube, s. 94

*" Srv. Vykoukal. Z historie, 5. 604.l( alendáře byly překládány velmi záhy.

Např.vrwlža1532ábylmv Čechách přeloženkalendářJana Vógeleinaz Vídně.ert rs
“f" s.l(valitě"kalendářů tétoBdzobya jejich autorům se vysmívá Mikuláš Dačický



v Prosropravdé. Srv. Vykoukal, Z historie, 5. 615. Přeth vývoje kalendářů
v 17.a 18. století podává Vykoukal tamtéž.

'“) Srv. Vykoukal, Z hisroríe, s. 615; Bohatcová a kol., Ceská kniha, s. 317. Ktzzv.
Krakovským kalendářům srv. Madl. Aberglaube, s. 89-91. Asi nejstarším 221
českým kalendářem, který informoval o příjezdu a odjezdu poštovnlcch do- _
stavníků z Prahy, byl kalendář F.J. Ochsensteina na rok 1691. Srv. Knihopís:

577. <“
467)V Olomoucké diecézbibyly tištěné,1graiickyi textově náročné"kalendáře vy- ; Šdávány pravděpodobné od roku 4,konkrétní dokladyo lChpocházejeí |... tu

však až z doby pobělohorské. Srv. Řezanina, Nástěnné církevní kalendáře, <>
s. l. 5. d. (Praha

'“" Kpříjmům : kalendářů srv. Vykoukal Zhisrorie, s. 615; o plánu na zlepšení "“
kalendáře („Patriotischer Plan die Verbess rung dees Kalendanums betref- $
fend',') který vypracoval Maximilián Hell epojednávají ijsová, Vančová >>—
Gešková, Bibliografie, s. 35 (v pozn. 32 je uvedena další Iirera

“" Jako například královský astronom a profesor praražské univerzity Antonín "
Strnad (1746-1799) ve své ročence na rok 1793 (Slolerý kalendář na způsob
Kryštofa : Helwiku etc. w Praze 1793). Srv. Munmr, Mederdova kápě,
s. n.

nor Srv. Vykoukal, Z historie, 5.615, Auštecký |.c
"" Srv. Vykoukal, Z historie. 5. 615; Bohatcova' a kol., Ceská kniha, s. 317.
"'“ K vývoji kalendářů v 19. Sloletí srv. Urban, Stolerl, s. 18-29; Korulova', Ka

lendář, :. 86-96. Zde uváděné informace jsou doplněny též na základě zná
mých dobových kalendářů.

"“ NapříkladAsrronomischer Kalender fůr alle Sršnde vydávaný v několikasé
riích vídeňskou hvězdárnou od třicátých let 19. století (ve třicátých letech
20. století s názvem Asrronomischer Kalender der Urania Sremwarte Wien);

v"českých Lemích třeba Astronomická ročenka vydávaná prabkou hvězdár
m' Například rakouský lllustn'erres Jágerkalender, Wien 1865nn.; český Lesni

alovčikalendářvydáv anýpoořadu desetiletíodšedesárých let 19.století;aj_'.
"“ Naphklad Náškalendář pro českéhospodyňkyvydanýna rok 1933veVídni

“' Josef Richard Vilímek(l 835-1911), českýspisovatel, novinářaaenakladatelvydával hlavně satirické a humoristické časopisy a jiné publi
"" Další humoristické kalendáře v českých zemích byly třeba Kmotr Čtverák.

red. F. J. Andrlík. Praha 1911nn... Našeposvlcenl a pěkná hodinka uspoř
LZ. Macháček, Praha 1905; HumorisrickykalendářSm/šek. red. A. B. Šiasr
ný, Praha 1904nn.
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4. VELIKONOCE.A pomůcxv
K URČOVÁNI DATA VELIKONOC

4.1 Velikonoce
Hlavním křesťanským svátkem a zároveň středem církevního roku
jsou Velikonoce (lat. pascha, franc. Páques, ital. Pasqua, angl. Eas
tern, něm. Ostern, slovensky Vel'kzínoc, polsky Wielkanoc, rusky pa
scha), představující v křesťanském kalendáři památku umučení a vzkří
šení Krištova. Je to nejstarší křesťanský svátek, který vznikl ještě
v apoštolských dobách. Oficiálně byl uznán zákonem císaře Valenti
niána ze 7. srpna 389, kdy byly Velikonoce pojaty do seznamu dnů,
o nichž se nesměly konat soudy, tedy římských svátečních dnů.

Křesťanévšak neslavíli Velikonoce ve výroční den Vzkříšení" Tím
by podle starokřest'anské představy měl být 27. březen, protože Kris
tus byl prý umučen ve stejný den, kdy byl počat, tedy 25. března, Vzkří
šení by potom připadalo na 27. březen. Tato tradice přežívala ještě ve
středověku, i když Velikonoce se podle ní neslavily. —Novodobé po
kusy o stanovení historického data Kristovysmrti ztroskotávají na ne
spolehlivosri pramenných údajů. Vedle 25. března 29, případně 28 n. l.,
badatelé uvažují 0 5. dubnu roku 33 nebo 9. dubnu roku 30, ale také
o 7. dubnu 30, či 3. dubnu 33. - Podle evangelií byl prý Kristus ukři
žován buď bezprostředně před. nebo přímo v den židovského svátku
Pesach. Křesťané také na tento svátek_zprvu navázali a stanovili da—
tum Velikonocobdobným způsobem. Zidé slavili Pesach v nejstarších
dobách najaře, pravděpodobně přinovoluní,jako Svátek smíru. Moj
žíšovými zákony byl změněn v slavnost odchodu z Egypta a stanoven
na polovinu, tedy úplněk, 14. den, jarního měsíce abibu, pozdějšího
nisanu?

Prvotní křesťané slavili vzpomínku na vzkříšení Kristovo společně
s židovským svátkem Pesach 14. nisanu. Tento způsob se udržoval
především v Malé Asii. Starokřesťanským názorem, že koncem týdne
utrpení Kristova musí končit půst a dnem vzkříšení začíná radostná
doba návratu Kristova. byl dán podnět k oddělení křesťanského a ži
dovského svátku. Kristova smrt připadla podle evangelistů na pátek
(nenijasné, zda to měl být 14. nebo 15. nisan), vzkříšení na neděli.
Proto křesťanév Jeruzalémě a v Alexandrii snad již na počátku 2. sto
letí, v Římě o něco později. přerušili půst v předvečer neděle a v ne



dělí ráno se konala mše ke Vzkříšení Pa'ně. Tito křesťané tedy slavili __
Velikonoce v neděli následující po 14. nisanu. Pokud luna XIV,tedy ©
úplněk. připadla na neděli, posunuly se Velikonoce o týden, na luna
xx1.PoloženimVelikonocna neděli bylsváteksvázán s cyklemsedmi É
denního týdne.

V Alexandrii se pro určení data Velikonoc navíc prosadila zásada, % 0

že křesťanské Velikonoce se mají slavit po jarní rovnodennosti. -—ToOš
u židovského svátku zaručeno nebylo, neboť 14.nisan mohl být podle20—
stare'ho židovského kalendáře někdy před'jarní rovnodennosti. Vtom::- "'
případě byly vlastně dvoje Velikonoce vjednom astronomickém roce. <>
Tím se křesťanskéVelikonoce stále více oddělovaly od židovského Pe- $
sachu a na rozdíl od Pesachu, který byl v židovském lunisolárnim ka- 0
lendáři stálým svátkem, se ve slunečním křesťanském kalendáři staly
svátkem pohyblivým. K odděleni křesťanských Velikonoc od židov
ského Pesachu navic ještě přispěl samostatný výpočet stáři Měsíce.
První, 0 kom je známo, že podal definici jarního úplňku jako úplňku
po jarní rovnodennosti, byl učený matematik. filozof a učitel nábo
ženství z Alexandrie Anatolios“ v sedmdesátých letech 3. století (oko
lo roku 270 byl zvolen biskupem v Laodikei; T po roce 282). Již před
ním kladl Velikonoce do doby po jarní rovnodennosu alexandrijský
patriarcha Dionysios (T264) a jeho nástupci. Začátek postu a datum
Velikonoc, případně ] dalšich svátků, oznamovali alexandrijšti patri
archové vzdálenějším křesťanským obcím nejpozději od 3. století
zvláštními listy

Všechny křesťanskéobce však nedodržovaly tuto zásadu a ojednot
né datum Velikonoc se vedly prudké spoty. Na východě, v římské pro
vincii Asii. se křesťané drželi židovského Pesachu a slavili Velikonoce
společně se židy 14. nisanu (luna XIV.od toho nazýváni quanadecí
mam), bez ohledu na jarní rovnodennost a na to, na který den v týd
nu připadl.') Tento způsob se udržel přes protesty papežů, z nichž
někteří hrozili [ exkomunikaci, a začal ustupovat až ve 3. století. po
vystoupeni kněze Pionia (T250) ve Smyrně. Ten po'udoval, aby křes
ťané neslavili Velikonoce společně se židy 14. nisanu, ale až následu
jící neděli. Quarradecimanismus potom mizel bez zjevných zásahů
římskénebo alexandrijské cirkve, zřejmětaké pod vlivem nového cyk
lického způsobu počítáni data Velikonoc, který se prosazoval od po
čátku 3. století.

V antiošském patriarchátu zdomácněl asi od 3. století jiný způsob
určování data Velikonoc, podle něhož se tento svátek měl slavit v ne
děli po 14. nisanu bez ohledu na rovnodennost. Protože podle tohoto
způsobu se tam Velikonoce slavily oproti osratním diecézím většinou
dříve, někdy ! 0 celý měsíc, nazývá se tento způsob proto harís
mus. Protopaschatismus budil pohoršení ostatních křesťanuzejména
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_ proto, že protopaschatisté v důsledku posunutých svátků končili půst
dříve než ostatní. Zaroveň obava z ohrožení jednoty crrkve exrstencr

' této sekty vedla koncily a papeže ke snaze ojeho potlačení. Prvni upo
a zornil na tento problém koncilv Arlesroku 314 a žádal, aby bylyVeh
.< ...,.konoce slaveny všude ve stejný den - uno die er uno rempore per om

nem orbem.5 . ,
Historickým mezníkem v této záležitosti však byl první ekumenicky

koncil, který svolal císař Konstantin roku 325 do Nikaie v Bithynii
(lat. Nícaea, dnes lsnik v 'mrecku). Koncil měl za úkol sjednotit vý
klad základních křesťanskýchdogmat. Jeho ustanovení byla namíře
na rovněž proti proropaschatismu. Pokud jde o termín Velikonoc, kla
dl koncil důraz hlavně na nutnost jejich jednotnosti. Všichni křesťané
měli slavit Velikonoce týž den, podle přesnějšího výpočtu, bez návaZv
nosti na židovské zvyk , a také nikoli, jak se někdy Stávalo židům,
dvakrát vjednom roce. )—Splnění posledního požadavku zaručovala
právě zásada slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti. - Kdodržení
jednotného termínu Velikonoc ve všech křesťanskýchobcích, pověřil
koncil alexandrijského patriarchu, aby pro každý rok s ohledem na
uvedené požadavky vypočítal datum Velikonoc a sdělil je do Ríma pa
peži. Ten zase měl zpravit vzdálenější biskupy. kteří by s datem se
známili své církevní obce. Datum Velikonoc pro každý rok mělo být
věřícímoznámeno včas. Podle pozdějšího usnesení synody v Orléan
su roku 541 mělo být oznamováno každoročně na Tři krále. Tím, že
nicejský koncil pověřilvýpočtem data Velikonoc právě alexandrijské
ho patriarchu, prosadil také alexandrijský způsob určení data Veliko
noc, podle něhož se mělyVelikonoce slavit v neděli po prvním jarním
úplňku, to znamená po úplňku připadajícím na den jarní rovnoden
nosti nebo nejblíže po něm. KřesťanskéVelikonoce, jako svátek nava
zující bezprostředně na židovský Pesach, byly svátkem lunárním. Zá
roveň však byly vázány na rovnodennost, tedy na sluneční rok.
Velikonoce, a všechny svátky, které jsou na nich závislé, se tedy měly
řídit také lunárním kalendářem, ačkoli v občanském životě byl ve vět
šině křesťanskýchzemí užíván kalendář sluneční.

Astronomické vědomosti pozdního starověku, které byly základem
pro výpočet data Velikonoc,byly velmi nepřesné. Jarní rovnodennost
byla v době konání nicejského koncilu stanovena na 21. březen, za

' tu nastal začátek jara
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tímco podle přesného astronomického vypoč
v roce 325 již 20. března o 13h S3min místního nicejského času. Po
kud jde o oběh Měsíce,byly tehdy k dispozici pouze poznatky starých
Řeku. Navícpomůcky k určení data Velikonoc neměly být srozumitel
né pouze učeným astronomům, ale měly být dostupné i nepříliš vzdě
laným klerikům a laikům, aby se každý mohl jednoduchým výpočtem
přesvědčito správnosti velikonočního data. Proto bylo datum Veliko



noc určováno cyklicky,na základě řady let v níž se délka určitého po
čtu let slunečních vyrovnávala s délkou jistého počtu let lunárních.
Pro výpočet jarního úplňku byl využíván devatenáctiletý cyklus řec
kého astronoma Metóna z roku 432 př.n.l. Tato cyklicky stanovená
data úplňků nemohla při nepravidelnosti pohybu Měsíce přesně od
povídat datům úplňků skutečných. Během doby se také od skuteč—
ných úplňků stále více odchylovala. Přesznalost této skutečnosti však
křesťanskácírkev' ] nadále slavila Velikonoce podle cyklicky vypočíta
ných dat. Zprvu asi proto, že lepší způsob neměla k dispozici, pozdě
ji možná l z obav aby nedošlo k obnovení sporů 0 datum Velikonoc.
Astronomické poznatky tehdy také nestačily na to. aby jarní úplněk,
jímž se datum Velikonoc mělo řídit. byl vypočten astronomicky přes
ně. Proto zásada, že Velikonoce mají připadnout na nejbližší neděli
následující po prvním'jarním úplňku. byla pouze teorií. Veskutečnos
tiVellkonooepHpadajína první nedělípocykli aj na p
připadajícím na 21. březen nebo nejblíže následuj cí dny. Zásada pla
tí [ v případě, že tento úplněk („velikonočníúplněk ') připadne na ne
děli. Tehdy se Velikonoce slaví následující neděli, tedy opět v neděli
po velikonočním úplň

Cyklické výpočty byly používány nejen po celý středověk, ale v po
někud změněné podobě gregoriánskou reformou kalendáře jsou
použív ny dodnes. Systém oznamování termínů Velikonoc fungoval
asi do konce 5 století ale neřídily se jím všechny křesťanskéobce.
Především papežové nepovažovali vždy termín oznámený z Alexand
rie za závazný a postupovali v určování data samostatně, což se pro
jevilo v odlišném stanoveni data Velikonoc v římské a v alexandrijské
církvi. S rozšířením velikonočních tabulek se celý systém oznamování
termínu Velikonocstal zbytečným a zanik.

Stanovení termínu křesťanských(novozákonních) Velikonoc mělo
vedle astronomických důvodů ] symbolický význam. Předevšímvylu
čovalo, aby se křesťanské Velikonoce slavily ve stejném termínu jako
židovský Pesach (,.starozákonní Velikonoce“), dále zamezovalo tomu,
aby byly slaveny před začátkem jara jak se někdy v pátém a šestnác
tém roce velikonočního cyklu stávalo u židovského Pesachu, a naopak
zaručovalo, že budou slaveny v době, kdy světlo vítězí nad tmou. te
dy po jarní rovnodennosti. Konečněk němu vedly [ důvody astrono
micko-astrologické, nebot“v době nicejského koncilu vstupovalo Slun
ce v den jarní rovnodennosti do znamení Ryb. které mělo v kultuře
prvotních křesťanůzvláštní symbolickývýz nam. 7)

Předpokládané jednoty však koncil nedosáhl Západní biskupové
sice se zmíněnými výhradami většinou respektovali jeho závěry, ale
jednotlivé východní církevní obce se držely starých způsobů. Proti
nim vystoupil koncil v Antiochii roku 341. Těm, kteří by slavili Veliko
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noce se židy, hrozil vyloučením z církve. Později, počátkem 5 století,
'papežská ustanovení zakazovala slavit Velikonoce před 22. dystros

(= 22. březen). Přesto některé sekty | nadále odmítaly respektovat
ustanovení nicejského koncilu a řídit se pokyny alexandrijských patri
archů. Tak například audiáni (nazýváni podle zakladatele této sekty,
mezopotamského mnicha Audia) protestovali proti nařízení nicejské
ho koncilu a slavili Velikonoce stejně jako syrští křesťané, sice v ne—
dělí, ale bez ohledu na rovnodennost. Novacia'm',příslušníci sekty za
ložené po roce 250 římským knězem Novatianem, zase nepřekládali
Velikonoce o týden připadl--li 14. nisan na neděli, a slavili je tento
den. Sekta zanikla až po polovině 5. století.

V Kappadokii v Malé Asiibyly Velikonoce slavenyjako pevný svátek:
Umučení Krista 25., Vzkříšení (Resurrectio) 27. března. Stejným způ
sobem slavili Velikonoce až do roku 570 také mnozí galští biskupové.
Rovněž v Anglii a v lrsku byl v 6. a 7. století 25. březen považován za
den stvoření světa a Vyk0upeni. Oba svátky, Umučení a Vzkříšení, by
ly | pozdějijako stálé svátky uchyceny v některých kalendáriích. S tím
to zvykem souvisel i pevný svátek Nanebevstoupení Páně (Ascensio
Domini) který některá středověká kalendária uváději k 5. květnu.“*

Přes snahy nicejského koncilu o jednotu cirkve přetrvávala sekta
monram'stů, přívrženců hnutí které vyvolal v polovině 2. století Monta
nus z Artabanu ve Frýgii.9)Montanisté slavili Velikonoce 6. dubna nebo
v neděli následující po tomto dni. Datum Velikonoc neurčovali podle
lunárního, ale podle slunečního roku. Sekta byla rozšířena ve Frýgii
a v Galatii, měla však přivržence' | na Západě, v Galii a ve Španělsku.
Tim lze nejspíše vysvětlit, že se po nějakém čase tento způsob určová
ní data Velikonocv poněkud pozměněné podobě objevil právě v Galii.

Protijednotlivým sektám a odlišným způsobům určování data Veli
konoc pravidelně vystupovaly církevní koncily ještě v 5. století. Kpro
sazeníjednotne'ho data, neděle po prvním jarním úplňku, přesnějine
děle po cyklicky vypočítaném úplňku po 21. březnu, přispěly posléze
velikonoční tabulky Dionysia Exigua (525). Najeho rozšíření měl pak
značný podíl Beda Ctihodný.

4.2 Určování data Velikonoc
4.2.1 Určování data Velikonoc v juliánském

kalendáři a velikonoční tabulky
Nejistota a nejednotnost v určování data Velikonoc, iokolnost, že da
tum muselo být' '.l .£. vyvoláva
lypotřebu určit přesná pravidla stanovení velikonočnomodmatapro del



ši řadu let Data Velikonocbyla preto sestavována do tabulek, které se 
nazývaly tabu/ae, cycli nebo canones paschales. Kromě data jarního
úplňku a Neděle velikonoční obsahovaly řadu časových známek jed
notlivých let tj. údajů, jichž bylo k výpočtu data Velikonoc použito.

První velikonočnítabulky obsahovalyjen základní údaje, zpravidla
pouze označeni roku (jmény konzulů nebo podle některého letopo
čtu), a datum Velikonoc. Údajů však poswpně přibývalo, takže
v 5. století již některé tabulky uváděly kromě letopočtu také indikci,
epaktu. konkurentu, pořadí roku v lunárním cyklu, datum úplňku,
datum Neděle velikonoční a stáří Měsíce 0 Neděli velikonoční. Tak
jsou vybaveny například Kyrillovytabulky začínající rokem 437. Jiné

bývají jednodušší. Tabulky kalendáře Karla Velikého z roku 781 uváději však již třináct položek.lo
Snad nejstarší alexandrijské velikonoční tabulky sestavil alexand

rijský patriarcha Dionysios (? 264). Byly zřejmě velmi primitivní, sle
dovaly však zásadu, že Velikonoce musí být vždy po jarní rovnoden
nosti. Dionysiovy tabulky byly používány v Egyptě a v Palestině. Jejich
základem byla oktaěrsis (= „osmiletí ',) tj. kruh, v němž se délka os
mi let slunečních (2922 dny) pokládala za rovnou délce devadesáti
devíti synodických měsíců (ve skutečnosti 2923.523 dne). V každých
osmi letech tu vznikal rozdil mezi oběma veličinami více než jeden
a půl dne, takže po padesáti letech výpočet udával datum úplňku
o devět a půl dne dříve, než úplněk skutečně nastal. Užívání tohoto
způsobu bylo omezeno na 3. století.

Ještě ve 3. století vznikl tzv. alexandrijský cyklus, též enneakaide
kateris (= „devatenáctiletí") jehož původcem byl alexandrijský ma
tematik a filozof Anatolios." Anatolios vyšel z Metónova devatenác
tilete'ho kruhu zdokonaleného Kallipem. Anatoliův cyklus obsahoval
čtyřidevatenáctiletá období. Měl27 759 dní. Každé obdobi mělo dva
náct obyčejných let lunárních a sedm let přestupných o třinácti měsi
cích. Rozdíl mezi délkou slunečních a lunárnich cyklů byl v devate
náctém roce vyrovnáván vynecháním jednoho dne v měsíčním cyklu
(tzv. saltus lunae). Anatoliovy tabulky začínaly zřejmě rokem 277.

Kolem roku 385 sestavil na žádost různých kleriků velikonoční ta
bulky alexandrijský patriarcha Theophilos (385-412) a věnoval'je cí
sařiTheodosiovi Velikému. Tabulky začínaly prvním rokem Theodo
siovakonzulátu, tedy rokem 380, a bylysestaveny na sto let. Dochoval
se však pouze prolog, ktery je navíc asi falzem, a dedikační spis. 0 je
jich uspořádání není nic známo. '2

Velikonoční tabulky Theophilova nástupce Kyrilla (patriarchou
412-444) byly sestaveny pravděpodobně pro léta 398—512.Skládaly
se ze šesti devatenáctiletých cyklů, zachoval se však pouze poslední
z nich. Kyrillosje věnoval císaři Theodosiovi ll. Podle císařova přání
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měly začínat rokem 403 jako prvnim rokem jeho konzulátu, ale
z komputistických důvodů Kyrilloszačátek posunul. Tabulky uvadely
Diokleciánův letopočet. indikce, epakty, konkurenty. číslo byzantske
ho měsíčního kruhu, den velikonočního úplňku, datum Neděle veli
konoční a stáří Měsíce0 Neděli velikonočním

Tabulky egyptského mnicha Aniana. rovněž z 5. století, spojovaly
devatenáctiletý měsíční cyklus s dvaceti osmiletým cyklem slunečním
do období 532 let. Po uplynutí tohoto období se cyklicky zjištěne'
úplňky opakovaly nejen při stejných datech měsíce, ale i při stejných
týdenníchdnechl'"

Zatimco uvedené tabulky byly používány na Východě, na Západě.
v Římě, se vyvíjelo určování data Velikonoc a velikonoční tabulky po
nějaký čas samostatně, ovšem bez vědecké tradice alexandrijských
učenců. Výsledkem odlišného vývoje počítání byl jiný termín Veliko
noc ve východní a západní církvi. Vzhledem k odlišnému způsobu ur
čení data Velikonoc na Východě a na Západě, byly v Alexandrii mez
ními daty, na něž mohla připadnout Neděle velikonoční, 22. březen
a 25. duben, v Římě 20. březen a 21. duben. V Rimě byly zprvu uží
vány tabulky biskupa Hippolyta, autora jednoho z prvních spisů o vý
počtu data Velikonoc.Začínaly prvním rokem panování císaře Severa
Alexandra (222). Byly založeny na šestnáctiletém cyklu, jenž však
k vyrovnáni délky slunečních let se synodickými měsíci nestačil. Po
prvním cyklu byl mezi nimi rozdíl tři dny a vyrovnával se teprve po
uplynutí deseti cyklů.

Po tomto neúspěšném pokusu platil v Římě čtyřiaosmdesátiletý cy
klus, v němž se délka osmdesáti čtyř slunečních let (30 681 den) po—
kládala za rovnou 1039 synodickým měsícům. Osmdesát čtyřisluneč
ní roky jsou však ve skutečnosti o 1,29 dne delší, takže po uplynutí
pěti cyklů předbíhají vypočtené ůplňky skutečné téměř o týden. Auto
ři různých tabulek se pokoušeli tento nedostatek napravit občasným
vynecháním dne v měsíčním cyklu (saltus lunae). Někteří zařazovali
saltus lunae každých dvanáct, jiní každých čtrnáct let.

Potíže při určení data Velikonoc roku 455 ukázaly jasně. že další
opravy nemohou vést k cíli a že chyba je ve vlastním cyklu. Proto se
roku 457 arcijáhen Hilarius (později, 461-468. papež), jehož papež
bev ]. pověřilúpravou výpočtu data Velikonoc, obrátil na akvitánské
ho komputistu Victoria. aby objasnil příčinydiferencí mezi západním
a východním počítáním data Velikonoc. Vicmrlus Akvitánský ve svém
spisu Cursus paschalis věnovaném Lvu [. roku 457 navrhl nový způ
sob počítání data Velikonocspojující alexandrijský způsob počítání na
základě devatenáctiletých kruhů s římským požadavkem, aby stáří
Měsícev Neděli velikonoční nebylo menší než XVI.Základem Victorio
vých tabulek bylo období 532 let (19 x 28), v němž byl saltus lunae



každých devatenáct let. Po uplynutí toh0to období se data Velikonoc -' 
opakovala ve stejném pořádku. Cyklus byl kombinací slunečního
a měsíčního roku v tzv. cyclus lunisolaris (též cyclus pascha/is, annus
magnus circulus magnus paschae). Prvním rokem cyklu byl fiktivní 2—29
rok Kristova umučení (annus passionis Domini) který odpovídal ro- >.0
ku 28 n. l. Victoriovy tabulky platily v Římě vletech 457-526, ale ved- č 0
le nich se používaly | tabulky starší. VGaliibylVictoriůvkruh zaveden :už
roku 541 koncilem v Orléansu a udržel se až do roku7 š

Victoriovy tabulky však nezabránily dalším diferencím v určování-=
data Velikonoc, zvláště když pro rok 526 uváděly sporný termin svát- < >
ku Z podnětu některých církevních činitelů proto roku 525 římský“u :
mnich skytského původu, znalec církevního práva, Dionysius Exigu- 0 <
us, tedy „DivišMalý",jak se sám skromně nazýval (?-před 556), slo Š

žil nové velikonočnítabulky,jež znamenaly na Západě úplný přechod_==.;
k počítání podle alexandrijského způsobu. Dionysiusse přitom zaští- so
til autoritou nicejského koncilu, jenž, alespoň podle jeho tvrzení, ur- > -u
čil ke stanovení data Velikonoc devatenáctiletý cyklus. —Jako důkaz v' Š
na podporu svého tvrzení uvedl Dionysius íingovaný list 318 „svatých a.:
otců“ shromážděných před dvěma stoletími v Nicei, jehož autorem
byl ovšem nejspíše on sám. —Stejně argumentoval Dionysius i ve spo
ru 0 datum Velikonoc, který vypukl v Rímě v následujícím roce. Tento
údaj je ovšem Dionysiovou fikci, nebot' nicejský koncil ve skutečnosti
žádná konkrétní pravidla neurčil. ““ —Dionysiovytabulky navazovaly
na cyklus pro le'ta 513- 531, který Dionysius považoval za část tabulek
Kyrillových, a pokračovaly dalších 95 let, tj. pro léta 532—626. Při se—
stavování tabulek se Dionysius řídil alexandrijskými zásadami. Nedě
le velikonoční podle jeho tabulek mohla být tedy nejdříve 22. března,
nejpozději 25. dubna. Tím Dionysius položil základy ke sjednocení
data velikonočních svátků v křesťanské církvi. Tabulky obsahovaly
stejně časové údaje jako tabulky Kyrillovy,jen s tím rozdílem, že na
prvním místě byla uvedena jím vypočtená, vlastně fiktivní, leta od na
rozeni Kristova, která tu byla užita vůbec poprvé. Tím seDionysius
stal rovněž zakladatelem dodnes používaného letopočtu.l7

O oficiálním přijetí díla není nic známo, ale Dionysiovy tabulky se
ještě před koncem 6. století dočkaly téměř všeobecného rozšíření.
Zda'se, že k němu přispělCassiodor spisem De institutione divinarum
Iitterarum z roku 544. Dionysiovytabulky prodloužilo dalších 95 let
(627—721)opat Felix Cyrillitanus (těž Ghyllitanus, Chyllitanus) Do
choval se z nich však pouze prolog.

V některých oblastech ovšem spory o způsob výpočtu data Veliko
noc nadále trvaly. Proslulý je konflikt, k němuž došlo v 7. století v lr
Sku. Přes působeni římských papežů, kteří prosazovali alexandrijský
způsob počítání data Velikonoc, se na Britských ostrovech udrželo po
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UKÁZKA DIONYSIOVY TABULKY

Anni Epac- 0u0ta
Domini Quai: t.te Con. Quotus Quate sit Dies srt
nostri sunt id est cut- sit :: dominicae luna
Jesu indit- adicc- mlllCS lunae Xllll mil Icstin'tatis ipsius

Christi tioncs tiones dies circulus p.“tsrhalis diei do
unae minicae

B D)00(ll X nulla llll XVll Non Aprilis Ill íd.Apr. xx
DXXXlll xl )(l V XVIII Vlll kal. Apr. VIknl.Apr. WI

DXXXllll Xll XXII VI XVIlll ld. Aprilis XVI kal. Mai XVII
moow XIII Ill Vll ] N non. Apr Vl id. Apr. xx

B DXXXVI Xllll xllll Il ll Xl kal. Apr. X kal. Apr. XV

DmVll XV XXV III Ill Ill íd. Apr. ll ld. Apr. XVI

B znamená rok přestupný (hissexrihs)

čitaní podle osmdesáti čtyřletého cyklu až do vystoupeni Bedy Cti.
hodného v první čtvrtině 8. století. V Galii se zase od konce 5. až do
7. století řídilicyklem Victoriovým někde však byly Velikonoce slave
ny jako stálý svátek 27. března. Ve Španělsku a také v některých ob

lastech Galie bbylješrě užíván starý římský,v té dobějiž oficiálně neplatný. způsob
Dalšího pokračování, a zároveň největšího rozšíření, se Dionysio

vým tabulkám dostalo dílem Bedy Ctihodného De temporum ratíone
z roku 725. Beda dovedl velikonoční tabulky podle alexandrijských
zásad do roku 1063, přičemž dovršil úplný Dionysíův cyklus (532 ro
ky od roku 532). Po jeho uplynutí Velikonoce připadaly na stejná da
ta ve stejném pořádku.

Na základě Bedova spisu byla ve středověku sestrojena řada veliko
nočních tabulek ») v nichž jsou vedle vlastniho data Neděle veliko
noční uvedeny' [jiné časovéznámky roku. tj. různé pomůcky k výpočtu
data Velikonoc a čísla sloužící k jeho kontrole. Jako pomůcka k přes
nějšímu určení času bývají některá z těchto čísel také uváděna v dato
vání v historických pramenech.

Odlišný způsob výpočtu data Velikonoc, pročněž ovšem platí rovněžzásada, že připadajína neděli po- cyklickyurčeném- prvním jarním
úplňku a jejich datum se shodovalo s datem juliánských Velikonoc
v západní církvi. se vyvinul ve východní církvi, v Byzanci v Rusku
a v dalších zemích. Byzantské velikonoční tabulkybyly také konstru
ovány odlišně od tabulek západních. Rovněž pomůcky k výpočtu da
ta Velikonoc, sluneční kruh. Zlaté číslo, indikce, nedělní písmeno
(w-uceleto)a epakta jsou odlišné.2“



4.2.2 Určování data Velikonoc
v gregoriánském kalendáři

Také v gregoriánském kalendáři bylo datum Velikonocurčováno cyk->.
licky, bez ohledu na nepřesnosti, které při cyklickém výpočtu, byt'“
oproti juliánskému kalendáři poněkud zdokonaleném, vznikaly. Po
můckypro výpočetvelikonočníhodata, epakty a nedělní písmena, b
ly pochopitelné přizpůsobeny odlišné úpravě gregoriánského roku. "
Stejnějako vjuliánském, je i v gregoriánském kalendáři za denjarni
rovnodennosti považován 21. březen.Skutečný začátek jara však ko-S
lísá mezi 19. a 21. březnem. Také rychlost pohybu Měsíce okolo ZeměO
není stálá, ale mění se podle vzdálenosti Měsíceod Země (kdyžje Mě
sic nejblíže Zemi v perigeu, pohybuje se nejrychleji nejdále, v apo
geu, nejpomaleji). Proto také cyklickyurčené datum Velikonocnespl-m
ňuje ve skutečnosti vždy požadavek, aby svátek byl slaven v nejbližší
neděli po prvním jarnim úplňku. Ktéto situaci dochází zvláště tehdy,
když úplněk nastává v době blízké dnu jarní rovnodennosti. Napří
klad v roce 1704 připadl cyklicky vypočítaný úplněk na pátek
21. března, tedy na den jarní rovnodennosú, a Velikonoce na násle
dujicí neděli, tj. na 23. březen. Astronomický však nastal velikonoční
úplněk teprve v sobotu 19. dubna, a Velikonoce tedy měly být až
20. dubna. Podobná situace, kdy se cyklicky počítané Velikonoce ne
kryly s astronomickými, nastala v roce 1724 (astronomicky určené
Velikonoce připadly na 9. duben, cyklicky počítané na 16. duben),
znovu v letech 1744, 1778. 1798. V 19. století například v roce 1818,
kdy byly Velikonoce slaveny 22. března, zatímco podle skutečných
údajů měly být 29. března (jarní úplněk byl v neděli 22. března, cyk
licky vypočítaný v sobotu 21. března), ve 20. století nastala tato situ
ace vletech 1903 (12. dubna místo 19. dubna), 1923 (1. dubna místo
8. dubna), 1924 (20. dubna místo 23. března), 1927 (17. dubna mis
to 24. dubna), 1943 (25. dubna místo 28. března), 1954 (18. dubna
místo 25. dubna), 1962 (22. dubna místo 25. března), 1967 (26. břez
na místo 2. dubna), 1974 (14. dubna místo 7.dubna) a 2000 (23. dub
na místo 26 března

Cyklickyvypočítaná data Velikonoc, která nesouhlasí s daty astro
nomickými, jsou nazývána pzaradoxnídata, a tento jev je označovánjako velikonočníparadoxie.2

Přicyklickém výpočtu Velikonoc může také nastat situace, kdy cyk
lickyzjištěný úplněk připadne na 20. březen. Nejbližšímjarním úplň
kemje potom úplněk 19. dubna. Pokud by tento den byla neděle, by
la by Neděle velikonoční až 26. dubna. Protože podle církevních
pravidel je nejzazším možným termínem pro Velikonoce25. duben,
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překládá se v tomto případě velikonoční úplněk na sobotu 18. dubna,
a Velikonoce pak jsou 19. dubna (to se stalo například v roce 1981).
Další pravidlo stanoví. že v tomtéž devatenáctiletém cyklu nesmí byt
Velikonocedvakrát 25. dubna. Pokud tato situace nastane, překládá
se v druhém případě cyklicky určený úplněk z neděle 18.dubna na so
botu 17.dubna a Velikonoce jsou 18. dubna. —Tato situace nastala ve
20. století v cyklu let 1938-1956, kdy cyklicky počítané Velikonoce
připadly na 25. duben v letech 1943 a 1954. V roce 1954 byly tedy
přeloženy na 18. duben.

Dalším nedostatkem gregoriánského způsobu výpočtu Velikonocje
skutečnost. že někdy mohou křest'anske'Velikonoce v rozporu se sta
rou křesťanskoutradicí připadnout na týž den jako židovský Pesach,
tj. na 14. nisan. K tomu došlo v letech 1609 (19. dubna), 1805
(14. dubna), 1825 (3. dubna), 1903 (12. dubna), 1923 (1. dubna),
1927 (17. dubna), 1954 (18. dubna), 1981 (19. dubna) a 1998
(12. dubna).23)

Protože je gregoriánský kalendář složitější než kalendář juliánský
a průběžně v něm dochází k posunům oproti kalendáři juliánskému
(v důsledku slunečního a měsíčního vyrovnání), je celý gregoriánský
velikonoční cyklus podstatně delší než cyklus juliánský. Velikonoce by
se při stejných datech ve stejném pořadí mohly opakovat až po
5 700 000 let (juliánský cyklus. jak již bylo uvedeno, trval 532 roky).

4.3 Pomůcky k určování data
Velikonoc

Podle zásady alexandrijských komputistů. která se postupně prosadi
la v celém křesťanskémsvětě, měly tedy Velikonoce připadnout na ne
děli po prvním jarním úplňku, přesněji po prvním cyklicky zjištěném
úplňku připadajícím na 21. březen nebo na následující dny. Datum
Velikonocbylo tedy teoreticky závislé na jarní rovnodennosti a na fá
zích Měsíce.přičemžovšem jarní rovnodennost byla stanovena pevně

: ohledu na astronomickou skutečnost a fáze Měsícebyly počítány
cyklicky,aniž by byly respektovány fáze skutečné. Jako termín Veliko
noc přichází v úvahu celkem 35 dnů od 22. března (za předpokladu.
že by 21. březen jako pevně určené datum jarní rovnodennosti byl
vsobotu a zároveň by byl úplněk) do 25. dubna (kdyby cyklicky urče
ny úplněk připadl na 20. březen a 18. dubna, na kdy v tom případě
teprve připadne první jarní úplněk, byla neděle).

Vzhledem k tomu, že datum jarní rovnodennosti bylo pevně urče
no —i když vlastně nikdy v době od nicejského koncilu do gregorián



ské reformy kalendáře toto stanovené datum neodpovídalo skuteč- %nosti—bylo k určení'data Velikonocnutno znátjiž ..pouze'datumjar
ního úplňku, a data, na něž vjednotlivých letech připadne po něm ná
sledující neděle. Tyto údaje byly zjišťovány dopředu, aby bylo možno 2—33
datum Velikonoc včas vypočítat Kezjištění měsíčních fází bylo nutno
zna't dopředu stáří Měsíce v té které době, k určení data Neděle veli
konoční zase týdenní dny během roku. Ke zjištění těchto skutečností '
sestrojili středověcí komputisté různé pomůcky. Ty bývají někdy také
uváděnyjako chronologické charakteristika roku v datovacích formu
lích středověkých liStinF“
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4.VELlKONOCEAPOM

KURCovANlDATAVELIKONO

4.3.1 Pomůcky ke zjištění dat
velikonočních nedělí

4.3.1.1 Sluneční kruh
Ke zjištění dat velikonočních nedělí byl utvořen tzv. sluneční kruh
(cyclus solaris, circulus solaris). Sluneční kruh je průběžně číslovaná
řada 28 let, v níž ve všech letech označených týmž číslem připadají
stejně týdenní dny na stejné data kalendářních měsíců. Protože oby
čejné roky mají vždy 52 týdny a jeden den, posouvají se týdenní dny
v následujícím roce oproti roku předešlému vždy o jeden dopředu
(například rok 1245 začínal nedělí, 1246 pondělím. 1247 úterým
1248 středou). Pro ně by tedy stačil sedmiletý cyklus. Vzhledem
k vkládání přestupného dne každý čtvrtý rok, kdy se týdenní dny po
sunou o dva (rok 1249 začínal již pátkem), se však původní poměr tý
denních dnů a měsíčníchdat může opakovat až po 4 x 7= 28 letech.
Roky této řady, která se stále opakuje a probíhá celým křesťanskýmle
topočtem, se tedy označují čísly 1 až 28. Za počátek slunečních cyklů
byl v západní církvi zvolen přestupný rok, ktery začínal pondělím. což
byl nejblíže počátku křesťanského letopočtu rok 9 př. n. lSSluneční
kruh kteréhokoli roku se tedy vypočítá tak, že se k letopočtu přičtečís
lo devět a výsledek se dělí dvaceti osmi. Zbytek pak je číslo roku v slu
nečním kruhu, neboli - stručněji —sluneční kruh příslušného roku
Je-li součet letopočtu a čísla devět dělitelný dvaceti osmi beze zbytku
pak je sluneční kruh dvacet osm.25)Například sluneční kruh pro rok
1997vypočítáme: 1997 + 9= 2006: 28: 71, zbytekje 18.Sluneční
kruh pro rok 1997je tedy 18.
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4.3. 1.2 Nedělní písmena
Se slunečním kruhem úzce souvisejí písmena denní (středověcí kom

putisté je nazývali litrerae calendarum) a nedělní, lirrerae dominicčales. Písmena denní tvoříkruh prvních sedmi písmen abecedy,

jimiž se označujíjednotlivé dny roku tak, že se k 1. lednu připíše pics;meno A, k 2. lednu písmeno Batd., až k 7. lednu písmeno 6 d
nu opět písmeno A a tak se celá řada opakuje až do 31. prosince. Dny

v roce, na něž připadne stejné písmeno, jsou stejné dnyělrt_ýdenní.Z uvedených sedmi písmen to, které Hpadne na první nedělrv roce,
senazývá nělnirned písmenem přísušného roku protože všechny
dny, na něž toto písmeno připadá, jsou neděle. 75“Například rok 1247
začínal úterým. nedělní písmeno tohoto roku tedy bylo F. Podle ne
dělního písmena lze určit | písmena, a tudíž | týdenní dny, prvních
dnů všech měsíců v daném roce. Je- li totiž nedělním písmenem třeba
A (například roku 1430). má 1. únor písmeno D, protože od začátku
roku uběhly čtyři týdny a tři dny, l. březen rovněž D (únor měl toho
roku 28 dní, tudíž přesně čtyři týdny), 1. duben 6, 1. květen B, 1. čer
ven E, 1. červenec G, 1. srpen C, 1. září F, 1. říjen A, 1. listopad D,
1. prosinec F. Kzapamatování denního písmena prvních dnů jednot
livých měsíců sloužily také mnemotechnické pomůcky v podobě ver
šů, v nichž každé slovo začínalo písmenem prvního dne toho měsíce
kolikáte' slovo ve verši bylo. V různých komputech byly rozšířeny na
příklad verše:

Altitonans Dominus Divina Qerens Bonus Extat,
gratuito Qeli Eert Aurea Dona Eideli.

Na základě písmen pro první dny v měsíci lze zase snadno určit
denní písmena, a tudíž týdenní dny kteréhokoli dne v roce, nebot“1.,
8., 15., 22. a 29. den každého měsíce připadá na stejný den v týdnu
a má totéž písmeno.

Poněkud složitějšíje situace v přestupném roce. Za přestupný den
byl ve středověku považován 24. únor (bis VIKal. Martí.as) Aby ta
bulka nedělních písmen platila | pro přestupné roky. má totéž písme
no 24. i 25 únor (bis VlKal. Marrias a VIKal. Mattias) a v tomto týd
nu se vystřídá jen šest písmen. Tím se po přestupném dni posunuje
nedělní písmeno o jedno místo v tabulce zpět. Bylo-l-i například v to
ce 1248 před 24. únorem nedělním písmenem E, po 24 únoru to by
lo D. Proto se nedělní písmena přestupného roku označují dvěma pís
meny (v uvedeném případě ED), z nichž to, které je v abecedě
pozdější (zde 5), patří k nedělím předzEřestupnýmdnem, druhé (zde
D) platí od 25. února do 31. prosince.

Protože obyčejnýrok začíná | končí stejným týdenním dnem, posu



nuje se v obyčejných letech nedělní pismeno každý rok o jedno místo
v abecedě zpět Například rok 1254 začínající črvrtkem měl nedělní .
písmeno D následujíci rok začínal pátkem nedělní písmeno bylo C, '
v—přestupném —roce 1256 byla nedělní písmena BA.Vestejném po-_235
řadí se opakují nedělní písmena po 28 letech, stejně jako sluneční >. 0
kruh. 2 čísla slunečního kruhu některého roku lze proto snadno zjis- Uz“0
tit ijeho nedělní písmeno. 29) .:, 0

První rok slunečního kruhu byl přestupný a začínal pondělím. Měl šč
tedy nedělní písmena GF. Podle výše uvedeného pravidla o posouvá- n. S
ní nedělních písmen v jednotlivých letech lze jejich poměr k číslům < >slunečníhokruhuznázornitlakt018 „5

0 <
Sluneční Nedělní Sluneční Nedělní Sluneční Nedělní Sluneční Nedělní šŽ

kru písmeno kruh písmeno kruh pismeno kruh písmeno ŽŠ-: >
1' GF & E 15 c 22 A ';“3
2 E 9' DC 16 B 23 G * ::
3 D 10 B l7' AG 24 F 3
4 C ll A 18 F 25' ED *“
5' BA 12 G 19 E 26 C
6 G 13' FE 20 D 27 B
7 F 14 D 21“ CB 28 A

Písmena nedělní byla zachována pro výpočet data Velikonoc ] po
gregoriánské reformě. Vynechánim deseti dnů v kalendáři se v ze
mích, které přijalygregoriánský kalendář v říjnu 1582 nedělní písme
no G změnilo od 15. října na C.

Vgregoriánském kalendářije nutno nedělní písmena upravit podle
toho. o kolik dní se v příslušné době gregoriánský kalendář rozchází
s kalendářem juliánským. Od zavedeni gregoriánského kalendáře do
roku 1699je rozdíl deset dnů, nedělní písmena se tedy posunují o tři
místa (jeden týden plus tři dny), v letech 1700-1799 o čtyři místa
(rozdíl'je jedenáct dnů). v letech 1800-1899 o pět mist (rozdílje dva
náct dnů), vletech 1900—2099o šest míst (rozdíl je třináCtdnů). Pro
léta 2100-2199 by byla nedělní písmena podle juliánského i grego
riánského kalendáře stejná (rozdíl je čtrnáct dnu tedy celé dva týd
ny). Zatímco se tedy nedělní písmena v juliánském kalendáři opakuji
ve stejném pořadí po 28 letech (4 x 7), v gregoriánském kalendáři,
kde dochází třikrát za 400 let ke slunečnímu vyrovnáni, až po 400 le
tech. Vztah mezi písmeny nedělnimi v juliánském a gregoriánském
kalendáři lze vyčíst 2 následující tabulky (k posunu dochází vždy od
1. března posledního roku příslušného století):
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Nedělní
písmena Odpovídající nedělní písmena

vjulianském v gregoriánském kalendáři
kalendáři

5. říjen 1582 1. březen 1700 1. březen 1800 1. březen 1900
až konec až konec až konec až.konec

února 1700 února 1800 února 1900 února 2100

A D E F G
B E F G A
C F G A B
D G A B C
E A B C D
F B C D E
O C D E F

Například týdenní den bitvy na Bílé hoře 8. listopadu 1620 lze zjis
tit takto: Kletopočtu 1620 přičteme číslo 9. dělíme 29. zbytek je 5. což
je číslo slunečního kruhu. V tabulce znázorňující v2tah slunečního
kruhu a nedělních písmen (s. 235) zjistíme. že pro pátý rok sluneční
ho kruhu platí nedělní písmena BA.pro gregoriánský kalendář v roce
1620. jak je zřejměz tabulky vztahu nedělních písmen v juliánském
a gregoriánském kalendáři, jsou to písmena ED. 8. listopad je v ka
lendáři po přestupném dnu 24. února, platí tedy nedělní pismeno D.
Z tabulky „Věčnýkalendář juliánský" (v příloze, 10.8) zjistíme, že na
8. listopad připadá písmeno D, což je pro rok 1620 (po 24. únoru) ne
dělní písmeno. takže bitva na Bílé hoře se odehrála v neděli.

4.3.1.3 Konkurenty
Se slunečním kruhem souvisí i další řada čísel, která sloužila jako po
můcka k vypočítání data Velikonoc, tzv. konkurenty neboli sluneční
epakry (concurrentes, concurrenres septimanae, epactae soh's,epactae
maíores, adíecn'ones solares). Pocházejí z Orientu a do římského výpo
čtu data Velikonoc byly zavedeny na základě alexandrijského zvyku
uvádět ve velikonočních tabulkách ke z'ištění týdenního dne jarního
úplňku týdenní den určitého data v roce. ") Objevují se nejen ve veliko
nočních tabulkách, ale i v datováních jako pomůcka k potvrzení data.
Konktmtyjsouěísla ' zríačujítýdennídemnakre
rý připadnev daném roce 24. březen (locus concurrentium nebo sedes
concurrentíum). Číslo 1 přitom označuje neděli, číslo 2 pondělí atd.
Konkurenty měly pomoci při zjištění. na který týdenní den připadljar



ni úplněk a podle toho' 1den. na který připadne neděle. a kdy se tedy
mají slavit Velikonoce. Jarní úplněk se může pohybovat mezi 21. břez- “_
nem a 18. dubnem. Je- li znám týdenní den 24. března, je možno určit
také týdenníden úplňku.protožestejnýtýdennídenjako 24. březenmá a,
také 31. březen 7..14.a2 d.uben - 24. březen byljako .,sidlo"konku- >. <.:
rent zvolen pravděpodobnlě proto že leží blízko roku velikonočního.3" Č, 0

Pretože konkurenta označuje týdenní den určitého dne v roce jsou o Š
konkurenty v pevném vztahu k nedělním písmenům. Tento vztah lze z č
vyvodit takto: Vobyčejném roce má 24. březen jako místo konkuren- 0- d
ty denni pismeno F. V roce kdy'je 24. března neděle. a tudíž Fje pís—< >

meno nedělní,je konkurenta ]. V roce který má nedělní písmeno E, 8 ..je 24. března pondělí a konkurenta je tedy 2. v roce 5 nedělním pís-O
menem Dje konkurenta 3. a tak dále jak ukazuje tabulka:

[Nedělnipísmenol F IE |D [ C [B |[Konkurenta[1121314151 ]
a—>

3
4.veukomo

|<uaCovnNíDAKonkurenta označuje týdenní den jediného dne v roce. Každý rok
tudiž může mít na rozdíl od nedělních písmen pouze jednu konku
rentu. Protože se konkurenta vztahuje k 24. březnu, tedy ke dni kte
rý následuje po případném přestupném dní řídíse konkurenta v pře
stupných letech druhým nedělním písmenem, tedy tím. které platí od
přestupného dne do konce roku.

Obyčejnýjuliánský rok má 52 x 7 + 1 den. takže u každého obyčej
ného juliánského roku se v následujícím roce posune týdenní den kte
réhokoli data o den dále. Proto konkurenta vzrůstá proti předcházejí
címu roku o jednu, v přestupném roce, v němž se týdenní dny
posouvaji o dva vzrůstá i konkurenta o dvě takže se konkurenty opa
kuji ve stejném pořádku po 28 letech Uvnitř dvaceti osmiletého slu—
nečniho kruhu probíhají konkurenty takto-32

[ Kruhsluneční | 11 21 31 41 51 6| 7| s]9110111l12113114l
LKonkurenta|ll2|3[4[6[7[1|2|4|5|6|7|2l3|
| Kruhsluneční |15|16|17|18119120|2l[22l23]24[25[26127|28]
[Konkurenta]4ísl7l1|2|315l6L7ltla|4|5|6I

Čislo konkurent se měnilo 1. března spolu se slunečními regulára
mi. Středověcí komputisté měli zásadu Mars concurrentes, Septem
ber mutat epactas („březenměni konkurenty, záříepakty' ) Přiuvá
děni konkurent v datovacích formulích listin však na to často nebyl
brán ohled a čísla konkurent se měnila 1. ledna. Této změně byly také
přizpůsobenysluneční reguláry pro leden a únor.“l



;) Konkurenty kteréhokoli roku lze vypočítat tak. že se číslo daného
i;?" roku zvětší o jeho čtvrtinu (s opomenutím zbytku), přičte se číslo 4

a součet se dělí sedmi. Zbytekje konkurenta. Jestliže není zbytek.je
238 konkurenta 7. Pro rok 1278 lze tedy konkurentu vypočítat takto:
'— [1278 + (127B:4) + 41 : 7 = 228, zbytek, tj. konkurenta, je 5.3“

4.3.1.4 Sluneční reguláry
Slunečníreguláry, latinsky regulares solares mensium nebo regulares

u mensium, též regulares feria/es ad feriam calendan'am inveniendam,
jsou čísla, která přičtenake konkurentě daného roku ukazují týdenní
den prvního dne jednotlivých měsíců, přičemž 1je neděle. 2 pondělí
a tak dále. Je-li součet větší než sedm, je třeba ho o sedm zmenšit.
Každý měsíc roku má svoji konstantní sluneční reguláru, kterou lze
zjistit takto: v prvním roce slunečního kruhu byla konkurenta ]. ne
bot“24. března byla neděle. Z toho je zřejmé, že 1. března byl pátek
a regulárou toho měsíce se stalo číslo 5. které dá s konkurentou sou
čet šest, tj. pátek?“ Březenmá 31 den. Přičteme-lijeho reguláru (S).
dává součet 36. Ten dělíme sedmi. výsledek je pět, zbyde 1jakožto re
gulára měsíce dubna. Duben má 30 dní, dělíme tedy součet počtu dní
s regulárou, tj. 31, opět sedmi a zbytek (3) je regulárou května, atd.
Jednotlivé měsíce v roce mají tedy následující reguláry:
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leden červenec
únor 5361 srpen 4
březen 5 září 7
duben 1 říjen 2
květen 3 listopad 5
červen 6 prosinec 7
Vpřestupných letech se sluneční reguláry nemění, roste pouze kon

kurenta. Pro výpočet týdenního dne 1. ledna a 1. února v přestupném
roce se musí použít konkurenta patřící k prvnimu : obou nedělních
písmen pro daný přestupný rok.J )

4.3.2 Pomůcky ke zjištění data
velikonočního úplňku

Hlavním předpokladem pro zjištění data velikonočního úplňku byla
znalost měsíčních fází v té které době, od nichž by pak komputisté
mohli vypočítat datum úplňku připadajícího na dny od 21. března.
Ktomu bylo používáno opět různých pomůcek.



4.3.2.1 Devatenáctiletý kruh
Alexandrijští patriarchové užívali k výpočtu data VelikonocMetónova
devatenáctiletéhoměsíčníko cyklu, těž velikonočníc klus, latinsky_239
cyclus nebo círculus decemnovennah's, v němž bylo evatenáct slu- >-u
nečnlch let vyrovnáno s dvěma sty třiceti pěti synodickými měsíci.33) %
Novoluní a úplňky se po uplynutí těchto devatenácti let opakovaly při- —:
bližně v týchž dnech v měsíci.

Měsíční rok má dvanáct synodických měsíců (lunatíones), z nichž
šest má po třiceti dnech (rovné měsíce) a šeSt po dvaceti devíti dnech
(nerovné měsíce). 39)celkem 354 dny. Sluneční rok má asi 365 1/4 “Č,“
dne. Aby se vyrovnalo devatenáCt let měsíčních (6726 dnů) devate- o Š
nácti letům slunečním (6939 3/4 dne), vsouval se čas od času do lu- Š _.
nárního roku jeden přestupný měsíc, mensis emboh'smalís, o třiceti_==.2
dnech. Takový měsíční rok, annus embolismalis, měl potom 384 dny.„_,—'>
Přestupných měsíčních let bylo během devatenáctiletého cyklu sedm. > 8

Na každý devatenáctiletý cyklus připadaly ještě 4 3/4 přestupné dny, v Ždies embolismales, což byly přestupné dny slunečníhojuliánského ro
ku. Bylyvsunuty do těch lunárních měsucu,na které právě připadly.““
Devatenáct lunisolárnich let. tj. devatenáct let měsíčních vyrovna
ných 5 lety slunečními, mělo tedy 6726 + 210 + 4 3/4 = 6940 3/4
dne, zatímco devatenáct juliánskych slunečních let mělojen 365 1/4 x
l9= 6939 3/4 dne. Abyse obě veličinyvyrovnaly, bylo nutné v kaž
dém měsíčním cyklu zkratit jeden měsíc o jeden den. Toto opatření se
nazývalo saltus lunae, skok Měsíce. Saltus lunae byl kladen do po
sledního roku devatenáctiletého cyklu Alexandrijští komputisté vy
pouštěli tento den mezi 1. a 30. červencem, Beda Ctihodný mezi
27. říjnem a 25. listopadem. '“) Ve středověkých kalendáriích se lze
setkat s oběma způsoby.

Pokudjde o léta, do nichž se vsouvaly přestupné měsíce, existova
ly rozdlly mezi alexandrijskými zvyklostmi a zvyklostmi západní círk
ve. Bylydány různým začátkem lunárního roku v obou oblastech. Ale
xandrijští komputisté a podle nich i Beda se drželi židovského
a starokřestanského začátku lunárního roku o Velikonocích (Diony
sius Exiguus začínal měsíční rok decima quínta luna paschalís, Beda
novoluním toho měsíce, na který připadá luna quarta decima pascha
lis) a vsouvali přestupne' měsíce do 3.,6.,8., 11.,14., 17.a 19. roku de
vatenáctiletého cyklu. Západní církev přizpůsobila měsíční rok roku
začínajícímu o Vánocích. Za první rok devatenáctiletého cyklu byl
zvolen rok,jehož lednová lunace začínala novoluním připadajícím na
24. prosincem předešlého roku, takže první novoluní roku nastalo
23. ledna. Přestupne' měsíce se v západní úpravě cyklu vkládaly ve
druhém (2. prosince), pátém (2. září), osmém (6. března), desátém
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(4. prosince) třináctém (2. listopadu), šestnáctém (2. srpna) adeva
tenáctém roce (5. březn

V devatenáctiletém kruhu se rozlišovala dvě období: ogdoas
(„osmílctl ') zaujímala prvních osm let. hendekns (,jedenáctiletí")
zbývajícíchjedenáct let. V každém z nich nastávala přestupná lunár
ní léta po třech letech.“

4.3.2.2 Zlaté číslo
Pro zjištění data Velikonocje důležité znát postavení příslušného ro
ku v neustále se opakujícím devatenáctiletěm cyklu. protože v letech,
která měla v rámci cyklu stejné postavení připadalyjednotlivé cyklic
ky určené fáze Měsíce na stejná data. Postavení roku v rámci lunární
ho cyklu bylo tedy uváděno čísly 1- 19. Na těchto číslech která určo
vala datum velikonočního úplňku. a na nedělních písmenech, která
pomohla určit následující neděli záviselo vjuliánske'm kalendáři da
tum Velikonoc.Číslo které uvádělo pořadí roku v rámci devatenácti
letého cyklu, bylo tedy jed ním ze základních údajů pro cyklický výpo
čet velikonočního data. Pro svou důležitost bylo nazýváno Zlaté číslo
(ve starší české literatuře nepřesně též zlatý počet), numerus aure
us.“* Sloupec, v němž byla v kalendáři zapsána tato čísla k označení
novoluní, býval nazýván linea angelica („andělskýsloupec ). “' )Zlaté
číslooje tedyčíslood 1do 19. které udává místo příslušnéhoroku v de
vatenáctiletém měsíčnímkruhu.

Za počáteční rok, od kteréhojsou počítány devatenáctileté cykly.se
obvykle pokládá rok 532 n. l. jako první rok Dionysiových tabulek.
Stejným podmínkám. totiž aby lednová lunace začínala 24. prosince
předchozího roku, vyhovuje i rok 1 př. n. 1.Proto lze Zlaté číslo urči
tého roku vypočítat tak. že k letopočtu přičteme číslo 1, součet dělíme
devatenácti a zbytek je Zlaté číslo. Není-li zbytek. je Zlatým číslem čís
lo 19. Například Zlaté číslo pro rok 1278 zjistíme tak,že k letopočtu
přičteme 1. součet 1279 dělíme 19 výsledek je 67, zbytek 6 je tedyZlaté číslo roku 1278."7

Zlaté číslo bývá vedle dalších chronologických známek uváděno ta
ké v datováních středověkých písemností. Obvykle je nazýváno nu
merus aureus. někdy též cyclus decemnovennalís, nebo' ! cyclus luna
ris.“' Jindy však cyclus lunan's znamená byzantský kruh měsíční,

který je rovněž devatenáctiletý, ale učíná o tři roky později než cyklyzápadních Zlatýchčísel.“



4.3.2.3 Stáří Měsíce

K určení data velikonočního úplňku využívali středověcí kom utisté ©
takéúdaje-. o stáří Měsíce v určitých dnech v roce, tedy o dobčkterá 24—1—

4— Stári Městce by- >. o

loruváděno slovem luna a řadovou číslicí, udávající počet dní od no- 52O
voluní, a to včetně dne novoluní a dne, u něhož bylo stáří Měsíce ur- o: Š
čováno. Tento údaj býval do 13. století uváděn vedle dalších šž
chronologických známek roku v různých písemných pramenech,a '"
a pochopitelně také ve velikonočních tabulkách. Pro jednotlivá léta < >
devatenáctiletého cyklu je v nich jako kontrolní prostředek zapsáno „ ..
stáří Měsíce v Neděli velikonoční (luna ipsius diet), nebo stáří Měsíce 0 <
1. ledna a o Velikonocích. Stáří Měsíce bylo zjišťováno cyklicky, po- 02

mocí měsíčních písmen, epakt a regulár, takže získané údaje při neú- =<Šplném vyrovnání délky 235 synodických měsíců s 19juliánskými lety—'
zpravidla neodpovídaly skutečným fázím.“" Rozdíl mezi cyklickyvy- > o

ítanými a skutečnými měsíčními fázemi byl znatelný od 11. stole- v Š
tí především při zatměnich Slunce, která mohou nastat pouze při no- x
voluní, tj. luna XXXnebo luna ! v análech'jsou však často uváděna při
luna )DCVIInebo WII. sn Vedruhé polovině 16. století, kdy byla při
pravována oprava kalendáře, činil rozdíl mezi skutečnými a cyklicky
vypočítanými fázemi Měsíce čtyři dny.

4.3.2.4 Epakty
K určení stáří Měsíce určitého dne sloužily ve středověku opět různé

4.3.2.4.1 Epaktyjuh'ánskébo kalendáře
StáříMěsíceurčitého dne v roce, určené na základě měníbtího kruhu,
se nazývalo epaltty (epactae, epacrae mínores, epactae lunaras, adiec
tíones lunae). Byla to čísla od nuly do XXVII.!(užívají se římské čísli
ce), která bývala uváděna ve středověkých kalendáriích jako pomůc
ky pro výpočet data Velikonoc. Pomocí epakt mohly být vypočítány
reguláry Velikonoca- s pomocí konkurent nebo nedělních písmen —
datum Velikonoc. Cyklus epakt je kruh čisel odvozených z rozdílu
délky měsíčního a slunečního roku. Měsíční rok má přibližně354 dny,
zatímco sluneční rok asi 365 1/4 dne. To znamená, že se data novo
luní posunují rok od roku asi o jedenáct dní, o něž je měsíční rok
kratší, vpřed. Epakta následujícího roku je tedy o 11 vyšší než epakta
roku předcházejícího. V devatenáctém roce cyklu, v němž se vyne



' však epakta. skáče“ o dvanáct (saltus lunae). 5“ Bylo-li tedy 1. ledna

určitého roku novoluní, čili Měsíc byl stárjeden den, bylo takto zjišdtě242 né stáří Měsíce následujícího roku [ + ll= 12. při přechodu
_— vatenáctého k prvnímu roku devatenáctiletého cyklu nutno přigíst

číslodvanáct. Kdykolije takto vypočítané stáří Měsícevětší než třicet,
odečítá se číslo třicetjako počet dní celého měsíce.

Den.jehož stáří mělo být epaktou naznačeno, sedes epactarum, ne
býval u všech komputistů týž. Victorius Akvitánský. původce osmde
sáti čtyřletého velikonočního cyklu nazýval epaktou stáři Měsíce
1. ledna (tzv. římská epakta). Alexandrijští komputisté a podle nich
i Dionysius Exiguus, Beda Ctihodný :: ostatní středověcí komputisté
tak nazývali stáří Měsíce 22. března (tzv. alexandrijská epakta) pro—
tože nejdříve toho dne mohly být Velikonoce.53)Rok jehož epakty
označují stáři Měsíce 22. března. začínali alexandríjští komputisté
úředním začátkem egyptského roku, jímž byl 1. den měsíce thóvt
(29. srpen). Od něho také počítali lunární rok. U latinských kompu
tistů byl začátek roku pro počítání epakt přesunut na 1. září.5“ roto
jsou ve středověkých písemnostech při datech z doby po začátku září

uvíděna čísla epakt roku následujícího. 55“Beda sice požadoval, abyeakty měnily 1 ledna což by vyhovovalořímskémuzačátku ro
ku,5 ' ale tato lednová epakta se u komputistů neprosadila, i když se
občas v pramenech také objevuje.5

Epakty se vracejí stejně jako lunární cyklus a Zlaté číslo v devate
náctilerých cyklech. Protože se ve stejných letech tohoto cyklu opaku
ji cyklicky počítané měsíční fáze při stejných datech. odpovídají v ur

itěm poměru devatenáctiletému kruhu také epakty. V prvním roce
cyklu bylo první novoluní 23. ledna. Počítáme-Ii od tohoto dne stří
davě 29 a 30d ní dále, připadnou další novoluní na 21. únor 3 na
23. březen. 22. března, k němuž se určovala alexandrijská epakta, byl
tedy Měsíc stár třicet dní, čili —po odečtení třicetí- dostaneme ale
xandrijskou epaktu toho roku 0 (epacrae nul/ae). V následujícím roce
je tedy epakta 0 + 11. tj. 11, ve třetím roce devatenáctiletěho cyklu
]] + 11, tedy 22 ve čtvrtém 3(22 + 11 = 33- 30), a tak dále. Proto—
že se epakta během každého devatenáctiletého cyklu zvyšuje osm
náctkrát ojedenáct ajednou (mezi devatenáctým rokemjednoho cyk
lu a prvním rokem následujícího cyklu) o dvanáct, může se ve funkci
epakt vystřídat pouze devatenáct čísel a vztah Zlatých čísel a epakt
v jednotlivých letech devatenáctiletého kruhu je stálý:

cháním jednoho dne vyrovnával lunární cyklus s cyklem slunečním,
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Zlaté čislo Epakta Zlaté číslo Epakta Zlaté čislo Epakta

1 0 7 VI 14 XXIII
2 XJ B XVII 15 rv
3 XX" 9 XXVlll 16 XV
4 til 10 1x 17 XXVI
5 XN ll XX 18 V"
6 XXV 12 l 19 XVIII

13 XII

Epakty kteréhokoli roku lze vypočítat podle tohoto pravidla: Zlaté
číslodaného roku zmenšeno o jednu se násobí jedenácti a součin dě
li třiceti. Zbytekje epakta. Platí od 1. září předcházejícího roku do
31. srpna daného roku. 5'" Například epakta pro rok 1278: Zlaté číslo
roku 1278je 6 odečteme 1, zbyde 5, násobeno 11dává 55. Součin 55
dělíme 30, výsledek je ], zbytek, tedy epakta roku 1278, je 25 (re—
spektive !ON). Tato epakta platí od 1. září 1277 do 31. srpna 1278.

4.3.2.4.2 Epakty gregoriánské (Lílr'ovy)
Odlišné'jsou epakty užívané v gregoriánském kalendáři, tedy nového
počtu, též gregoriánské neboli Liliovy.59)Gregoriánské epakty jsou se
stupná řada čisel od 0, respektive ', nahrazující číslo XXX(hvězdičku
zavedla komise, která projednávala návrh na opravu kalendáře místo
nuly navrhované Giglíem), přes XXJX,XXVllla tak dále až opět k nu
le, přesněji ' .Značí se rovněž římskými číslicemi. Na rozdíl od julián
ských epakt, udávajících stáří Měsíce kteréhokoli dne v roce, gregori

epakty udáva' (stál-íMěsíce 1. ledna příslušnéhomroku a ukazují

vevmwaáman kalendářidny,kdyvjednotlivýchlewchdevatená ' e o cyklu nastává novoluní (stejnou epaktu jako 1. le
den má také 31. leden, 1. březen, 31. březen, 29. duben atd ) Grego
riánské epakty vlastně zastupují Zlaté čislo. Tose v gregoriánském ka
lendáři nadále používá pouze k vyhledání příslušné epakty. Pomocí
epakty lze ve věčném gregoriánském kalendáři ve dnech od 8. března
do 5. dubna najít datum velikonočního novoluní. —Třináct dní po
tomto datu nastává luna XIV(úplněk), tedy rok velikonoční (terminus
paschahs). Následující neděli pak jsou Velikonoce. Protože v době
gregoriánské reformy kalendáře naStávala skutečná novoluní oproti
cyklickým výpočtům o tři až čtyři dny dříve, bylo datum novoluní při
reformě posunuto o tři dny zpět. —Pouze 0 tři dny proto, aby cyklická
novoluní nastávala raději později než před skutečnými novoluními.
Což ovšem zároveň znamená, že cyklicky určená novoluní neodpoví
dají vždy novoluním skutečným, a že datum Velikonoc není ani v gre

the
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- goriánském kalendáři vždy určeno přesně (zvláště když ani jarní rov
nodennost ve skutečnosti nenastává vždy 21. března). ? V prvntm ro
ce devatenáctíletého cyklu bylo tedy datum novolum posunuto na

244 20. leden místo 23. ledna podlejulíánského kalendáře, respektive na
:., 30. leden podle kalendáře gregoriánského. Předcházejícínovolunt
č 6 muselo být o třicetdnů dříve, tedy 31. prosince. Dol. ledna uplyne od
; 3 31. prosince jeden den. takže gregoriánská epakta prvního roku de
o o vatenáctiletého cykluje 1.Protože se | gregortanske epakty po kazdem
';. Š roce cyklu zvyšují o jedenáct. je ve druhém roce cyklu epakta Xll, ve
55“ třetím roce XXllla tak dále. V době provádění gregoriánské reformy

š platil následující vztah Zlatých čísel a epakt:

Zlaté číslo Gregoriánská epakta Zlaté číslo Gregoriánská epakta

l l ll XXI
2 XII 12 il
3 xxtll 13 xm
4 N 14
5 xv 15 v
6 16 XVI
7 V" 17 XXV'll
& XVlll la Vlll
9 XXlX l9 XIX

10 )(

Tento vztah však, na rozdíl od epakt starého počtu (iuliánských), ne
ní konstantní. Jak bylo konstatováno přivýkladu gregoriánské reformy
kalendáře, v letech, kdy v gregoriánském kalendáři dochází ke sluneč
nímu vyrovnání (vynechání přestupného dne v centenárních letech), je
nutno epakt-uo jednu snížit, protože se začátek gregoriánského roku
posouvá oproti juliánskému o jeden den zpět. Tato úprava se nazývá
sluneční epakty. Rozdíl mezi devatenácti slunečními lety
a 235 lunárními měsíci se naopak vyrovnává zvýšením epakty o jednu
sedmkrát 300 ajednou po 400 letech.Tato úprava se nazývá mšíční

epakty. V letech, kdy dochází k měsíčnímu i slunečnímu vy
rovnání, se pochopitelně obě opatření ruší a epakta se nemění. Kezmě
ně tedy dochází v letech 1700. 1900, 2200 a 2300 (vždy snížení epakty
o 1 z důvodu slunečního vyrovnání), 2400 (zvýšení o 1 z důvodu mě
síčního vyrovnání). Vzhledem k těmto opatřením se jako gregoriánská
epakta mohou uplatnit všechna čísla od nuly do XXLY.Vestejném pořa
dí se pak gregoriánské epakty mohou opakovat po 300 000 let.

Ksnadnějšímu zjištění gregoriánské epakty slouží cyklus čísel 5 
někud zavádějícím označením ,.juliánské epakty“. Byly vypočítáfy
podle pravidla pro zjištění epakt starého počtu. ale podle skutečných,



nikoli cyklicky počítaných novoluníf'o) Od těchto epaktje pak možno
odečíst rozdíl mezi ..juliánskou" a gregoriánskou epaktou v příslušné
době. V letech 1582—1699 činil tento rozdíl 10. 1700—1899 11,
1900-2199 je to 12. 2200—2299by měl být rozdíl 13, 2300-2399 14
(vesměs pro sluneční vyrovnání), 2400—2499 (měsíční vyrovnání)

šiř.

&
>—U

13.Pro zjištění gregoriánské epakty je tedy nutno tato číslaodečíst od 5 ;
následujících výchozích údaju, tj. od ,Juliánských epakt“ připadají- .: o
cích na jednotlivé roky devatenáctiletého cyklu (podle potřebyje nut- Š ř.
no číslo, od něhož odečítáme, zvětšit o 30): o. ;

< >

Zlaté číslo .Julíánská Zlaté číslo ..juliánská Zlaté číslo ,Juliánská s :

epakta" epakta“ epa ta“ % E

1 x1 7 xvn 14 IV g “2
2 XX" 8 XXVI" 15 XV =“;
3 ul 9 tx 16 xxv1 „ o
4 xrv 10 >0t 17 vu >_*;
S XXV 11 l 18 XVIII <“ :>
6 VI 12 XII 19 XXlX g

13 XXIII

Gregoriánskou epaktu pro rok 1998 (Zlaté číslo4) zjistíme tedy tak,
že od čísla 14 (,julíánská epakta“ pro roky se Zlatým číslem 4) odeč
teme 12 (koeficient pro léta 1900-2199), epakta je 2.

4.3.2.5 Měsíčníreguláry
Kvýpočtu data Velikonoc sloužil některým komputístům údaj o stáří
Měsíceprvního dne každého měsíce během devatenáctiletého cyklu.
Kjeho zjištění používali měsíční reguláry, regulares mensium, regu
lares ad lunam calendariam inveniendamř" Měsíčníreguláry před
stavovalyčísla,kt:erápřlčtem epaktámm valastáříMěsíceprvní
ho dne jednotlivých měsíců. Jak bylo již konstatováno, začala
v prvním roce devatenáctiletého cyklu lednová lunace 24. prosince
předešlého roku. Další novoluní byla 23. ledna, 21. února. 23. března,
21. dubna, atd. Z toho vyplývá následující stáří Měsíce v prvním roce
devatenácriletého cyklu:

]. ledna - luna IX ]. července - luna XIII
1. února - luna X 1. srpna —luna XIV
1. března - luna IX 1. září - luna XVI
1. dubna —luna X 1. října —luna XVI
]. května —1una X! 1. listopadu - luna XVIII
1.června -luna XII 1. prosince —luna XVIII
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Tato čísla'jsou měsíčními regulárami pro všechna léta devatenácti
letého cyklu. Předpokládá se přitom pravidelné střídání rovných a ne
rovných měsíců (0 29 a 30 dnech). Stáří prvního dne jednotlivých mě
síců v dalších letech devatenáctiletého cyklu lze zjistit přičlením
epakty příslušného roku k měsíčním regulárám. Je-li součet vyšší než
třicet odečítá se od něho třicetjako počet dní celého měsíce. Pro pra
videlně určování stáří Měsíce však nejsou tyto reguláry přílišvhodné,
protože v osmém, jedenáctém a devatenáctém roce cyklu vzniká chy
ba o 1. V těchto letech byly totiž vsunuty přestupné měsíce 6. března
(8. rok) 4. prosince (ll. rok) a 5. března (19. rok).

Uvedené reguláry jsou reguláry římské. pretože patří k roku začina
jícímu 1. lednem s epaktami k 22. březnu. Přizpůsobí-li se alexandrij
skému začátku roku 1. září, sníží se čísla pro poslední čtyři měsíce ro
ku pokaždé ojedenáct a ukazují alexandrijské měsíční reguláry: 1. září
: V, 1. října = V, 1. listopadu = VII, ]. prosince = VII.Pro výpočet stá
říMěsíceje ovšem nutno u alexandrijského způsobu počítat od 1 září
epakty následujícího roku. Napříkladstáři Měsíce 1.2áři690je možno
zjistit pomocí římské reguláry takto: XVI(římská regulára měsíce září)
+ V!(epakta) = 22 (stáří Měsíce 1. září) Pomocí alexandrijské regu

láry: V(alexandríjská regulára pro září) + XVII(alexandrijská epaktaod 1. září690 do 31. srpna 691) = 22 (stáří Měsíce 1. září).

4.3.2.6 Písmena martyrologia
Další pomůckou k určení stáří Měsíce kteréhokoli dne v roce byla pís
mena martyrologia. litterae marryrologií. (Martyrolog_iabyly seznamy
svatých, jichž mělo být příslušného dne vzpomenuto přimši, uspořáda
né podle římskéhokalendáře.)? Vestředověkýchmartyrologiích bývá

gi každémdt,-ilitázapsánotuzastu zlatáčísla.Nadnimi' loženačíslaukšz kolík
dníjeM cstártaohodnevpřísluůumprgoeMu
Napříkladv martyrologiu ze 14.stoletiw' je u data 28. září zapsáno:65)

E IV kal. act. VHP“
XIII XXIII! V XVI XXV" VIII XIX XXX XI XXI!
A B C D E F G H I K

m xrv xxv vr xv" xxvm 1x xx "
L M N 0 P Q R s T

3le- li například roku 1353 písmeno martyrologia E, bylo 28. září
toho roku cyklicky vypočtené stáří Měsíce 27.



Přízavedení gregoriánského kalendáře bylo upraveno i římské mar- _
tyrologium. Přitom musela být uvedena do souladu s novým cyklem (a
epakt také písmena martyrologia. Vnovém římskémmartyrologiu jsou '
místo epakt l-Xlll uvedena písmena a-n, místo epakt XIV—Xlxpísme- 24_7
na pvu (aje vynecháno) místo epakt XX-)O(Vllpísmena A-H, místo >. U
epakt XXVllla max písmena Ma Na místo epakty XXX( ) písmeno RxCK

NOCEAPOMÚK
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4.3.2.7 Měsíčnípísmena
Na počátku středověku se k určení stáři Měsíce v osmdesáti čtyřletém
cyklu používalo písmen A až K.Ta se připojovala zpravidla ke každé

4. lednu B atd., k 28. lednu K, k 31. lednu opět A, ke 3. únoru B atd., __.<
k 12. únoru E, ke 14. únoru (výjimkal) F,k 17.únoru G atd., k 26. úno- "' >
ru K,k 1. březnu A, atd. Celé schéma zahrnovalo 59 dnů, tedy dva sy- > <)
nodické měsíce Opakovalo se šestkrát do roka a začínalo znovu 355. " Š
dnem roku. ale u 30. prosince (D) se přerušilo. 67)S pomocí epakty by- :.:
lo možno podle těchto písmen najit novoluní a úpl.ňky

Ještě před 8. stoletím se rozšířil | jiný systém měsíčních men, lit

terae lunares.“)BBšvloto padesátttznaček,devě ktéer slolougtlyke zjištění dat novoluní. 9)TVořilaje písmena A až U (]itterae nudae urrin
qu,e) potom tatáž písmena s tečkou vpravo A. až U. (lirrerae
subnotatae nebo línerae postpunctatae) a pak písmena .Aaž .Ts teč
kou vlevo (lirterae supernoratae, praenotatae nebo praepunctarae).
Každému dni v roce bylo přiděleno jedno z těchto písmen, takže
u 1. ledna bylo A, u 2. ledna B, u 3. ledna Ca tak dále, u 20. ledna U,
u 21. ledna A., u 9. února U., u 10. února .A, u 28. února .T, u ]. břez
na A, u 1. dubna M., u 1. května C, u 1. června 0., u 1. července £,
u 1. srpna 0., u 1. září H, u 1. října 5., u 1. listopadu K, u 1. prosince
U.,u 2. prosince .,A u 20. prosince. T, u 21. prosince A, u 31. prosince
L Celý systém (A až. T) zahrnuje opět dva měsíce,jeden měsíc rovný
(o 30 dnech) a jeden nerovný (o 29 dnech). Opakuje se šestkrát v ro
ce celý, potom jen jeho část (A—L pro 21.-31. prosinec).

V tomto systému připadá na všechny dny označené touž značkou
stejná- cyklicky zjištěná- fáze měsíce. Začíná-li například v určitém
roce novoluním 21. ledna nerovný měsíc, bude novoluní nerovného
měsíce o všech dnech roku, u nichž stojí A.. Začátky měsíců rovných
připadnou v tom roce na dny, přinichž je písmeno položené o 29 míst
dále, tedy .K.Pro každý rokje třeba znát dvě ísmena označujícídata
novoluní (litterae novílunares), 70)z nichž jetfnno platí pro měsíce ne
rovné, druhé pro měsíce rovné.7" Tabulky pro nalezení těchto písmen
bylyuvedeny v mnohých středověkých kalendářích. Počítání stáří Mě
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síce podle nich však bylo velmi Ztíženo jednak vsouváním přestup
ných měsiců,jednak vkládáním přestupnych dni vjuliánském sluneč
ním kalendáři. Tabulky uvádějící měsíční písmena byly proto poměr
ně složité. navíc v nich často docházelo k chybám. Preto bylo stáří
Měsíce zjišt'ováno raději jinými způsoby. Měsíční písmena se ob_ievuy

v kalendáríích do ll. století. Ve druhe"polovině 11. století byl však
tento systém jiz považován za zastaralý. =*

ětši význam měla ta měsíční písmena. která připadala na dny me
zi mezními daty Velikonoc. tj. od 22. března do 25. dubna, nebot“se
jich používalo k výpočtu a označení data Velikonoc. Alespoň k těmto
dnům byvaií příslušná měsíční písmena připsána ve středověkých ka
lenda'riíchf'J'

Měsíční písmena velikonočních dnů byla tato:
22. březen B. 3. duben 0. 15. duben .F
23. březen C. 4. duben P. 16. duben .G
24. březen D. 5. duben Q. 17.duben .H
25. březen E. 6. duben R. 18. duben .I
26. březen F. 7. duben 5. 19. duben .K
27. březen 0. 8. duben T. 20. duben .L
28. březen H. 9. duben U. 21. duben .M
29. březen !. 10. duben .A 22. duben .N
30. březen K. 11. duben .B 23. duben .0
31. březen L. 12. duben .C 24. duben .P

1. duben M. 13. duben .D 25. duben .Q
2. duben N. 14. duben .E

Tato písmena byla zařazena do tabulek, kde zastupovala příslušné
dny. a pomocí epakt a konkurent. nebo zlatých čísel a nedělních pís
men : nich bylo možno zjistit. na který den připadnou Velikonoce. Ja
ko jedna z charakteristických známek roku bývala tato písmena
s označením lítrera paschalis. líttera annalis nebo líttera tabularis
někdy uváděna v datovacích formulích listin i v době. kdy se jich pro
určování data Velikonocjiž neužívalof'" Vedle toho se tato písmena

ještě v polovině 14. století vyskytovala v nápisech, které byly upevňovány na velikonoční svící, paškál (tabu/a cereí paschalis). 5

4.3.2.s Věčnýkalendář

4.3.2.8.1 Věčnýkalendář juliánský
Od 11. století byla měsíční písmena a některé další pomůcky postup
ně Vytlačovanajednodušším prostředkem. jehož základy sahají až



kBedovi věčnýmkalendářemjuliánským76'tj.kalendářem,kterýbyl
použitelný pro všechny roky. Bylsestaven pouze pomocí Zlatých čísel. „ „_
která byla připisována do juliánského kalendáře opatřeného denními
písmeny k jednotlivým datům v roce podle toho. na které dny v kte- 24_9
rém roce devatenáctiletého cyklu připadlo novoluní. Protože devate- >.o
náctiletý cyklus začíná rokem jehož lednová lunace začíná 24. pro-„* %
since předešlého roku připadá první novoluní prvního roku cyklu na .= o
23. leden. Ktomuto datu se připisovaločíslo !.Totéž číslo náleželo te'žš
k 21. únoru. 23. březnu, atd. „vždy střídavě po 29 a 30 dnech. Posled- =-El
ní novoluní v prvním roce cyklu nastalo 13. prosince. Dne 12. lednna < >
bylo první novoluní druhého roku cyklu. Ktomuto datu bylo tedy při- „“JE
psa'no Zlaté číslo II. Podobným způsobem bylo možno získat všechna 04:o
další data novoluní. Novoluní přestupných měsíců byla označena při Š
těch dnech, kdy se tyto měsíce vkládaly v západoevropské úpravě de- ž š
vatenáctiletého cyklu.77)Novoluní (luna !) všech 235 synodických d 3
měsíců během devatenáctiletého cyklu jsou zřejmá 2 následující ta- >_u
bulky. kterou lze odvodit z věčného juliánského kalendáře:7 v Š

=<

Zlaté leden únor ' * ' ' ' ' atp-'n září říjen listo- prosi
h'slo pad nec

17 16 15 14 13

6 5 4 3 2
ZS 24 2.3 22 21

M 13 12 11 lO

] 2 2 a 31 30 29
20

l 23 Zl 23 21 21 l9
ll 12 10 12 10 10 8

|" la 31 - la Ill 29 29 27
IV 20

ll 10 9 8 7
l a 30 29 28 27 26

19 18 17 16 15

nec

19
8

27
16

S

24
13

2

21

2 10

X1 3 2 3 2 l a 31 29 29 27 26 25 24 23
20 18

7
26
15

4

23
12

la 31
la 30

5 3 4 Cl

Podle alexandrijské úpravy cyklu:

Tabulka však byla sestavena podle výpočtů pocházejících asi ze
4. století. Rozdíl mezi devatenácti juliánskými lety a dvěma Stythce
ti pěti synodickými měsíci vzrůstal přibližně za tři sta let na celý den
takže po každém takovémto období nasrávala novoluní ve skutečnos
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tí o den dříve, než uvádí tabulka. Aby po uplynutí devatenáctiletého
cyklu mohla zůstat Zlatá čísla přistejných datech, vypouštěl se, jak již
bylo konStawváno, v posledním roce cyklu jeden den (tzv. saltus Iu
nae .

Pbdle věčného kalendáře lze najít stáří Měsíce kteréhokoli dne ur
čitého roku pouze pomocí Zlatých čísel příslušného roku."l Datum
úplňku bylo možno zjistit tak, že se k odpovídajícímu datu novoluní
připočítalo třináct dní.

Zvláště od renesance byly vytvářeny různé věčné kalendáře tištěné
í mechanické (zejména v podobě posuvných tabulek).

4.3.2.8.2 Věčnýkalendář gregoriánský
Při zavádění gregoriánského kalendáře musel být i věčný kalendář
přizpůsoben nove'mu způsobu výpočtu data Velikonoc. Zatímco v ju
liánském věčném kalendáři byla novoluní určena na základě zlatých
čísel, ve věčném kalendáři gregoriánském byla Zlatá čísla nahrazena
Liliovýmíepaktamí.

4.3.2.8.3 35 kalendářových tabulek
Jako „věčný kalendář“ bývá někdy také označováno 35 kalendářů
vztahujících se k jednotlivým datům Velikonoc a uváděných ve větší
ně moderních příruček chronologie. Tyto tabulky zahrnují všechny
možné varianty křesťanskéhokalendáře.“

4.3.29 Rokvelikonoční
4.3.2. 9.1 Rok velikonoční vjuliánském kalendáři

!( určení data Neděle velikonoční je důležité zjištění tzv. roku veliko
nočního, terminus pascha/is, to znamená dne, kdy nastane první
ní úplněk, luna quartz decima pascha/is. Ten může nastat nejdříve
21. března (s novoluním 8. března), nejpozději 18. dubna (5 novolu
ním 5. dubna)“ Rokvelikonočnímůže proto připadnout nejdřívena
21. březen. nejpozději na 18. duben. Napřildad v prvním roce devate
náctiletého cyldu (Zlaté číslo l) je novoluní v daném rozmezí 23. břez
na. Jarní úplněk, který nastává čtrnáctý den po novoluní (včetně da
ta novoluní) nastane tedy v tomto roce 5. dubna. Toto datum je pro
daný rok rokem velikonočním. Pro Zlaté číslo II je novoluní 12. břez
na, rok velikonoční 25. března, a tak dále. Tímto způsobem lze zjistit
roky velikonoční pro všechna léta devatenáctiletého cyklu:



Zlaté číslo Rok velikonoční Zlaté číslo Rok velikonoční

1 5. dubna D 11 15.dubna G
2 25. března G 12 4. dubna C
3 13 dubna E 13 24. března F
4 2 dubna A 14 12.dubna D
S 22. března D 15 l.dubna G
6 10. dubna B 16 21.března C
7 30. března E 17 9. dubna A
B 18. dubna C 18 29. března D
9 7.dubna F 19 17.dubna B

10 27. března B

Nejbližší neděle po každém z těchto dat je Neděle velikonoční. "ní lze
z této tabulky zjistit s pomocí nedělního písmene příslušného roku")

4.3.2. 9.2 Rok velikonoční v gregoriánském
kalendáři

Vzhledem k posunu v cyklickém výpočtu novoluní v gregoriánském
kalendáři oproti kalendáři 'uliánskému se změnil také vztah roku ve
líkonočního ke Zlatým číslum. Kdalším posunům dochází po každém
slunečním vyrovnání. Tabulka gregoriánských roků velikonočních
musí tyto skutečnosti pochopitelně respektovat:

Zlaté Gregoriánské roky velikonoční a denní písmena
číslo 1582—1699 1700-1899 1900-2199 2200-2299

1 12. dubna D 13. dubna E. 14. dubna F 15. dubna G
2 . ubna G 2. dubna A 3. dubna B 4 dubna C
3 21. března C 22 března D 23. března E 24. března F
4 9. dub A 10. dubna B 11. dubna C 12. dubna D
S 29. března D 30. března E 31. března F 1. dubna G
6 17.dubna B 18. dubna C 18. dubna C 21. března C
7 . ubna E. 7. dubna F . dubna G 9. dubna A
B 26. března A 27. března B 28. března C 29 března D
9 14. dubna F 15. dubna G 16. dubna A 17 dubna B

10 3. dubna B 4. dubna C 5. dubna D 6. dubna E
11 23. března E 24. března F 25. března G 26 března A
12 11. dubna C 12. dubna D 13. dubna E 14. dubna F
13 31 března F 1 dubna G 2 dubna A 3. dubna B
14 18. dubna C 21. března C 22. března D 23. března E
15 8. dubna G 9 dubna A 10. dubna B 11. dubna C
16 28. března C 29 března D 30. března E 31. března F
17 16. dubna A 17.dubna B 17.dubna B 18. du C
18 5. dubna D 6. dubna E 7. dubna F 8. dubna G
19 25. března G 26. března A 27. března B 28. března C

|_ !.
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;.- Datum gregoriánských Velikonoc z této tabulky zjistíme stejným
H způsobemjako vjuliánském kalendáři.“l
252

: E 4.3.2.10 Reguláry Velikonoc
% % Kezjištění data Velikonoc sloužily také reguláry Velikonoc, regulares
o o paschae. Byla to čísla, která udávala časový rozdíl mezi 24. březnem

S Š a velikonočnímúplňkem (luna XIV)l'lgíslušného role:. Pličtou-h se keE = konkurentě, dají týdenní den přísl eho velikonočnn'touplňku tak,
5 že 1 = neděle, 2 = pondělí, a tak dále, až 7= sobota. Přesahuje-li sou

čet sedm, je nutno číslo sedm odečíst. NaStane-li úplněk před
24. březnem, je třeba počet dní, který od tohoto dne uplyne, odečíst
od sedmi. jakožto od počtu dní celého týdne. Den 24. března se však
nesmí započítávat, protože je obsažen již v konkurentáchF“

Protože jsou data jarních úplňků v ustáleném poměru ke zlatým
číslům. závisejí na zlatých číslech také reguláry Velikonoc. Vzájemný
vztah vyjadřuje následující tabulka:

Zlate'čislo 1 2 sít s 6 7 s 910
Reguláry Eikonoc 5 1 6 2 5 3 6 4 7

Zlate'číslo 11 12 13 14 15 16 17 18 W

Reguláry Velikonoc ] 4 7 S 1 4 2 5 3

Reguláry Velikonoc lze rovněž vypočíst přímo tak, že se klíč roků
dělí sedmi a zbytekje regulára (není-li zbytek. je regulára 7).

43.2.11 Klíčeroků
K vypočítání data Velikonoc a tím i dat na nich závislých svátků, se
strojili středověcí komputisté ještě jednu řadu čísel. Udává, o kolik
dnů je velikonoční úplněk (luna XIV). tedy rok velikonoční, vzdálen
od 11. března. Je to tzv. klíč roků, Clavistenninorum. Datum 11. břez
na (locus nebo sedes Clavispaschae. někdy jen Clavispaschae) bylo
zvoleno zcela libovolně. Přízjišťování ldíče roků se započítávájak den.
od něhož se vychází, tak i den jarního úplňku. ,

o o 'čteno 11. březnu udává datum velikonoční
ho úplňku. Protože každý velikonočnírok devatenáctiletého cyklujeji
ný. mění se i klíče roků vjednotlivých letech. Vprvním roce cyklu je ve
likonoční úplněk 5. dubna. Tento den je od 11. března vzdálen 26 dní,
je tedy při Zlatém čísle 1 klíč roků 26. Při Zlatém čísle 2 je velikonoční



úplněk 25. března, klíč roků bude tedy 15 atd. Snadno lze vypočítat
klíč roků, když se datum roku velikonočního připadající na březen
zmenší o deset dní. Klíčeroku pro všech devatenáct let jsou tyto:

©

Zlatéčíslo[ z 3 4 s 6 7 snmmmmm-lmmm _
Klíčroků 2615-23 12 31 20 39 za 17 36 zsmas 22 n|3o 19 33

Datum Velikonoc lze pomocí klíče roků vypočítat tak, že se klíč ro
ku, který se vyhledá v tabulce podle Zlatého čísla, zmenší o 1 a přičte
k 11. březnu. Výsledek udává den cyklicky určeného jarního úplňku
(pokud je součet větší než 31, je nutno číslo 31jako počet dnů měsíce
března odečíst, jarní úplněk bude v dubnu). Sečtenim regular a kon
kurent daného roku lze zjiStit týdenní den úplňku (je-li součet vyšší
než sedm, je nutno sedm odečí5t). Velikonoce připadnou na nejbližší
následujícíneděli.“

Stejným způsobem lze pomocí klíčů roků zjistit data jiných svátků
závislých na Velikonocích. Ty však mají jiná místa klíčů (loci clavium
nebo sedes clavíum):

pro neděli Devítník (Septuagesima) 7. leden (Clavisseptuagesimae)
pro ]. neděli postní (Quadragesima) 28. leden (Clavisquadragesimae)
pro Křížovouneděli (Rogationum) 15. duben (Clavisrogationum)
pro neděli svatodušní (Pentecostes) 29. duben (clavispentecoste)“l

Pro všechny svátky příslušného roku platí stejný klíč roku. Při zjiš
ťování jejich data se postupuje stejně jako při zjišťování data Veliko
noc.“ Středověcíkomputiste' uvádějí pro zapamatování postupu tyto
verše:

Addita cum septem, danr octo bis tem'a davem,
per numerum talem general praemissa sequentem
sique quaterdena superes, tolles tria dena.
Sex et víginti ro prima collíge clavi
clavesab undgnis ad quadraginta referetunw

Klíčeroků bývají rovněž uváděny jako charakteristické známky ro
ku v datovacích íormulich listin, zvláště v 10.—12.sto et .

43.2.12 Mnemotechnickékomputistické
pomůcky

Ve středověkých komputistických příručkách a sbornících, někdy
iv kalendáriích, jsou vedle kalendářovýchveršů uváděny také různé
veršované pomůcky, které sloužily k zapamatování nebo určení údajů
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výpočtu velikonočního data. Například Massa compotí Alexandrav k
," de Vílladei obsahuje mnemotechnické pomůcky pro výpočet Zlatého

čísla, klíčů toků. roků velikonočních, regular, konkurent a epa_kt,včet
ně určení přestupných let devatenáctiletého cyklu. Tyto pomucky bý
valy také prekládánydo národníchjazyků.“

43.2.13 Matematická pravidla pro výpočet
data Velikonoc

Od 19. století vytvářejí matematikové různé pomůcky k určení data
Velikonoc založené na exaktních výpočtech. Velmi rozšířeno je Gaus
sovo pravidlo, které jeho autor. německý matematik, fyzika astronom
Carl Friedrich Gauss (1777- 1855), ředitel královské hvězdárny v Gót
tinkách. sestavil přesně podle církevních předpisů pro výpočet data
juliánských i gre ariánských Velikonoc. Gaussovo pravidlo pro přímé
zjištění data juližnských Velikonocstanoví: Letopočet dělte 19, zbytek
označte a. Letopočet dělte 4, zbytek označte b. Letopočet dělte 7, zby
tek označte c. Spočítejte (M + 1%) : 30 (přičemž M = 15), zbytek
označte d. Spočítejte (N + 2b + 4c + od) : 7 (přičemž N = 6), zbytek
označte e. Velikonoce pak připadnou na (22 + d + e) března nebo na
(d + e —9) dubna. Pro gregoriánské velikonoční datum platí násle
dující odchylky: 1) Pokud výsledné datum vychází na 26. duben. je
nutno je změnit na 19. duben. 2) Pokud d = 18 a současně je a větší
než 10,je nutno eventuální výsledek 25. dubna změnit na 18. duben.
3) M a N nejsou konstantní. ale je nutno je vyčíst z tabulky:

M N

do roku 1582 15 6
1583-1699 22 2
1700-1799 23 3
1800-1899 23 4
1900—2099 24 5
2100—2199 24 6
2200—2299 25 0
2300-2399 26 1
2400-2499 25 1

(Vsoučasné době, konkrétně pro léta 1900-2099. tedy platí: M =

24, N = S.) Pravidlo platí pro období od roku 532, respektive již 437,pokud se výpočet Velikonoc řídil alexandrijským způsobem.90
V roce 1917 publikoval vzorec pro výpočet data Velikonoc W. Ja

.“ Vedle těchto asi nejznámějších pomůcek však existují



i četné další. V moderní době jsou matematická pravidla pro výpočet
data Velikonoc a pro sestavení kalendáře převáděna také do počíta

čových programů. 92)Různé návody lze nalézt rovněž na internetu. 255

4. KAPITOLA - POZNÁMKY

" Prameny k problematice stanovení data Velikonoc (v německém překladu)
s podrobnným komentářem vydal A Strobel, Texte zur Geschichtedes frůh- š.
christlichen Osterkalenders, Miinster/Westfalen 1984. K vývoji a funkci a.
svátku srv. týž, Ursprung und Geschichte des fn'ihchristlichen Osterkalen- <
ders, Berlin 1977; rovněž Ginzel, Handbuch lll, s. Zlo-225; Augé, Nocent, u!
Rooney Scilone, Chupungco, Triacca, L'ano liturgico, s. 59n.., 131- 134; 8
T. Klaa,user Der Festkalender deralten Kirche, in: Kirchengeschichte als Mis
sionsgeschichte, hg.v H. Frohnes - U. W. Knoort, 1, Miinchen 1974, 0“
s. 377-388, Wiesenbach, Einleitung, s. 38-46: Borst, Der iiberlieferte Ge-ž_,
bunstag,zvl. s. 25n. Kdatování Kristovapůsobeníasmrtísrv. zejména Stro- u!

bel, Ursprungund Geschichte, s. 78—1214 55. K„hístotíckémlu'4datu Veli- >konoctéž Kellner,Hearta/ogie :. 42: Ginzel,Handbuch"| ?
Abíb (= měsíc klasů) byl podle starožídovského kaledáře prvním měsícem
roku. Asiod 6. století př.n. l. bylna zýván nisan (z babylonského nisannu 

měsíc pokračování, tj. přírody, 1jaraníměsíc). Srv. Ginzel, Handbuch H 5. 12,37, ksvátku Pesachta mtéž.s 32n.
“) KAnatoliovisrv. Strobel Utsprung und Geschichte, s. 133n.
*" Srv. tamtéž,s 17.-69
5) Srv. F. lauchert, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Conciiien, Frei

burg tm2Er.—Leipziglll96.5 .26. Ktoomu WiesenbachetEi,nli 5.35esporům 0 datum Velikonocsrv. A. Hilgenield, Der"Paschaszreit

delralten Kirche. Nach seiner Bedeutung ft'irdie Kirclhensgeschichteund fůre1860; P.C. de Smedt,
De controversia circa celebrationem Paschatis, Disselrr.selectae, Gand 1876;
Ginzel HandbuchIII :. 210nn.,kdeje uvedenatdalši literatura Raně

ianské systémy výpočtu data Velikonocsleduje podrgbně Strobel, Ursprungund Geschichte, passim. K problematice výpočtu data Velikonoc srv. též
K. Ferrari d'Occhieppo, Die Osterberechnung als Kalenderprohlem von der
Antike bis Regiomontanus, in: Regiomontanus--Studien, hg. v. G. Hamann,
Wien 1980, s. 91-108 (= Sitzungsberichte der Osterreichischen Akademie
der Wissenschaften, Phil.-hist. ).
V tomto smyslu,. eam festivitateem uno eademque die ab omnibus ubíque
celebrari oponere, formuloval úkol nicejske'hokoncilu, pokud jde o Veliko
noce, Konstantin Veliký v cirkuláří z roku 325 (dochován u Eusebia, Vita
Constentini3,18, in: Eusebii PammphiliCaesareae Palestinae episcopiopera
omnia quae extant, ll, PGZO,Paris 1857, sl. 1074. Kproblematice Velikonoc
na nicejském koncilu srv. L Duchess,ne Laquestion dela Páque au concile de
Nicée, Revue des questions historiques 28, 1880, s. Sn., J. Schmid,Die Os
terfestt'rage auf dem ersten ailgemeinen Konzil von Nica'a, Theologische
Studien der Leo—Gesellscheft 13, Wien 1905; týž, DieOst erfesrberechrwung
in der abendlá'ndischen Kirche vom ] allgemeinen Konzilzu Nicá'abis zum
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- Ende des 8. Jahrhunderts, SttaBburget Theologísche Studien lX.l, 1907.Srv.
téz Wiesenbach Einleitung 5.4m. zvl. pozn. 124.

7' Kustanovení synody v Orléansu srv. Concilium Aurelianense 54l, Mai 14
ConciliaaeviMerovingici, tec. F.Maascn MGH,LLllI Concilial Hannover
1.893 s. 87; Goetz Kirchenfest 5.127. Kjarní rovnodennosti vdobě nicej
ského koncilu Ginzel. Handbuch [. s. 101. pozn 1; Tomsa,"Počitáni času.
s 56 pozn. a,!t ' ' , 71 březnasrv.saZélinsky,Lf.'ca
lendrier s. 542n.
Srv..Kellnet Heonologie,s. 43 Ginzel Handbuchlll,s.164a 213n.;Bom.
Die karolinische Kalenderrefonn, s. 48. Crucilixio Dominík 25. a Resurrec
tio dominica k 27. březnu uvádí např. kalendárium svatojiřského rukopisu
NK ČR Xlll E 14 fz počátku 14. století. Další svatojiřske' rukopisy zase uvá
ději Ascensio Domini jako stálý svátek 5. května. Srv. Hledíkova', Kalendáře.
s.4560

Kmontanismu srv. Strobel, Ursprunjzšund Geschichte,s.167—224.'") Kvýpočtu data Velikonoc srv. ptedevš im J. van de Kalenda. Dissenationes
de cyclís paschalibus. Amsterodam 1736; Piper, Karls des Gro/šen Kalenda
rium s. 93n.; B.l(rKr.usch Studien zur christlich-mittelalterlichen Chronolo
gie. Der84 jáhrige Ostenyclus und seine Quellen. heipzig 1880:J .Bach. Die
Osterfestberechnung inaalter und neuer Zeieit. EinnBeitrag zur christlichen
Chronologie. Fteibutg' trn Breisgau 1907. O střídání různých velikonočních
tabule k v západní církvi pojednáváB .Krusch, Die Einfu'hrung des griechi—
schen Paschalritusim Abendla,nde NA 9,18841n.01 & Schwartz
Chtistliche und j'u'dische Osrenafeln, Abhandlungen det Gesellschaft der
Wiss. Gottingen, phil.-híst. Kl.N.F.V1Il, 1905; Ginzel, Handbuch III, s. 232n.
Wiesenbach. Einleitung. :. 42—SZ. K tabulkám připojeným ke kalendáriu
Karla Velikého srv. Ginzel, Handbuch III, s. 228n. O Kyrillovia jeho tabul
kách je pojednáno nlže. Rovněžuvedene' komputisticke' termíny jsou vysvět
leny níže v této kapitole (4.3.)
O alexandrijském cyklu pojednává Strobel. Ursprung und Geschichte.
s. 133-137.

"' Klunárním cyklům s.rv zde, odst .4. 3.2.]; rovněž kap. 3.3.2. KTheophilo
vým tabulkám Ginzel Handbuch lll.s 23.3
Informace o Kytillových tabulkách pocházejí především z arménského pře
kladu Kytillovadedikačntho listu VydalF.C .Conybeate ,TheAnnenian Ver
sion of Revelation, Apokalypse of John, followed by Čyríl of Alexandria's
scholia on the lncarnation and Epistleon Easter, London 1907: reprimts-Am
tetdam 1974. Výklaad jednotlivých pojmů je uveden níže. Byzantským kru
hem měsíčnímbyl míněn měsiční kruh (cyclus Iunaris), v němž je sloučeno
rovněž devatenáct juliánských let, začína všako thtoroky později než kruh
Dionysiův (ten bývá u novějších chronologů nepřesně nazýván te'Zkruhem
měsíčním). Rok l byzantského kruhu měsíčního je tedy čtvrtým rokem de
vatenáctilete'ho kruhu Dionysiova. Srv. Ginzel, Handbuch Ill, s. 234 a 302n.:
Friedrich, Rukověť, s. 3Bn., pozn 3

") Srv.Ginzel, Handbuch III s. 235.
15“Informuje o něm Řehoř Tourský. Srv. Gregorii episcopi Turonensis Historia

rumlibn' detem, postI.B Krusehcu r.R. Bucneh tli..nsd (= Ausgeewíihlte
Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalter:e 1,111),předmluva. sv. 1.
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s. 10 (srv. též pozn 1), V.,17s. 308 (srv. te'žpozn. 4nas. 309). Victoriův spis » :
dalTh. Mommsen Vi'ctaniAquiraniCursuspaschalisannorumDNI! ad až?

Hilarum archidiaconum ecclesiae Romanae A. CCCCLVlI,MGH. Auct. anti
quissimi lX.Berlin 1892. s. 677nn. Ktomm.usrv B.Krusch, Studienzurchrisr- 257

lichhmitrelalrerlichen Chronologie.Die Entstehung unserer heutigen Zeir- _hung, 1.Victorius. Ersatz der fehlerhaften AusgabeMommsensm den : U
rMeG,Berlin 1938 (= Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissen- Uzo
schaften 1937. 8). Srv. též B Krusch, Das a'lteste fi'a'nkischeLehrbuch dero o

DionysianischenZeitrechnung, Mélanges offerts a Mr. ÉmileCharelain par ši ..ses éleves et ses amis, Paris 1910, s. 32
Srv. Ginzel. Handbuch III, s. 248, kde je uvedena též starší literatura kto < >
muto problému; novějiw. E.vvan Wijk,Origineetdeveloppemenrdela com- ul <
puristique médiévale, Paris 1954, zvl .51 n. Dionysius Briguus se snažil 0 <
podpořit autoritou nicejske'hokoncilu t5konkrétníalexandrijské zásady. Po- 2 a
dle jeho rvnení prý koncil také ustanovil, že luna XIVpascahlis tj veliko
nočni uplněk může pnpadnout nejdřívena 21 březen, nejpozději na 18.du
ben, a Velikonoce se mají slavit při luna XV-XXI. Ustanovení koncilu prý
porušují ti, kteří slavi Velikonoce při stáří Měsíce XVl-XXIIJtjpřlvrženci způ

olbvyke'h vtédoběv Římě. Srv. Schmid, Die Osrerfesrfrage,s. 103n.
Veskutečnosti Kyrillovytabulky končily rokem 512 a kruh. jehož pokračová
ní Dionysius Exiguus vypracoval byl interpolovaným pokračováním Kyrillo
vých tabulek, jak ukázal Schwartz, Chn'srliche und júdische Osterral'eln,
s..22n O Dionysiověletopočtu srv. níže, kapitolaa6. ].2.7
K situací v Irsku srv. M. Walsh, D. ó Cróinin, Introduction in: Cummian's
Lettre De controversía paschali and the De ratione computandi, edd.
M. Walsh, D. óCróinin, Toronto 1988,s .;3-54 J. Schmid, Die Osterberech
nung auf den britischen Inseln vomAnfang des 4. bis Ende des 8. Jahrhun
derts. Regensburg 1904; D. J. O'Connel, Easter Cycles in the Early ln'sh
Church, The Journal of the RoyalSociety of Antiquaries ol Ireland 66, 1936;
K. Schaferdiek, Der in'sche Osrerzyklus des sechsren und siebten Jahrhun
dens, DA39, 189 5.357-378, Ginzel, Handbuch III s. 250. Tabulky pro
osmdesáti čttyiletý cyklus jsouv českých zemích doloženy ještě v pozdním
středověku Srv. Boháček,Komputistickýtext,s. 171-179.OpoměrechvGa
lii a ve Španělsku informuje Řehoř Toutský. Hisrorim'um V,17, sv. 1, s. 308.
ervněmu daru Velikonocsrv.zdevýše.

O středověkých pomůckách k určování dat Velikonoc pojednává napříkladBischoff, Osrenagrexte, HJbóO, 9140, s. 54;9-5BO rozšířená verze in B.
schofl, MittelalterlicheStudienll, Stuttgart 1967 s. 197—227;novějiJ. Mayr,
Computus ecclessiasticus, Zeitschrift fůr katholische Theologie 77, 1955,
s 301-3308s.rv též Báohhček, Kompurisrickýtexr.ZákladnlliteraturakBe
dovi Ctíhodnému je uvedena v kap. 2.1, pozn
Srv. Ginzel, Handbuchlll, s. 298-314; G. Grus, Kalendář, ÚscředníarchivAV
ČR, fond Státní hvězdárna, sign. IVb, inv. č. 1397; Kamenceva, Chronologi
ja.,s 40—50;rovnvně,žTomsa Počítání času. s.S7n.
0 gregoriánské reformě je pojeednáno v kapitole 3.4.5. Výklad gregorián
ských epakt a nedělních písmen včetnějejich posunů oproti juliánskému ka
lendáři, je uveden níže, odstavce.4 3.2.4.2 a 4.3.1.2. Kegregoriánskému ve
likonočnlmu cyklu srv. Gossler, eBegrif'fs—wiirterbuch,s. 70.
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u) Srv. L.L1|tge,..Pamdoxe" Ostertlaten im Grevort'anischen Kalendor und ihre
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Bedeutung ftir die madame Knlendetrel'ornltlisSitzungs--Berichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.h tK.l., 1928,9 Abh.: rovnez
Ginzel Handhuchlll s. 273: Ftiedtich, Rukovdt, :. lO-ln.:Wimmer—Melzer,
Lexikons.n.42
Kproblematice velikonočních dat připadajících na 26. duben, případné opa
kování data 25. dubna v tomtéž cyklu, .V. Fiala. Staročeský kalendář.
Hradec Králové 1969, s. lil, rovněž Ginzsel.Handbuch "| s. 264. Případna
shoda terminu křesťanských Velikonoc a židovského Pesachu mohla být
i příčinou ostrých konfliktů. To se stalo v Cechách v roce 1666. kdy připadly
na týž den židovský Pesach a Bílá sobota. 0 násilnostech, k nimž tehdy do
šlo mezi židy a kře-Stanyv Mladé Boleslavi. pojednává A. Put ik. The Tuniult
UIM/adaBoleslav(Jttngbtmzlau. Bumsla)'in the Messíanic Year5426/1666.
Judaica Bohemiae 34, 68.
Včeském prOstředíjsou některé uvedeny třeba v datovaní autentik pražské
ho biskupa Dattielal. Srv. např. CDB[, č. l82 ,s. 1782A odomíniceíncat

nationis millesimo CLVlIll.indictione V. epacta XVIII,catntcurrentel. Ill kalendas .Podobně ež č. 228, 5.206 a č. 29 ,s. 207 (termíny jsou
vyloženyuníže, kapitoly 6. 1.5. 4.3.2.4, a 4.3.1.3).
Rok99ř.p n..l byl ' ' l ! Scaliger, Deemen
datione temporum Coloniae 1682. s. 359 3 507,51: domnívá, že oficiálním

začátkem byl rok 328 n.l. jakožtoBprvní přestupný rok po koncilu nicejském.
Srv. te'z Riihl Chronologie, 5. .K definici Gossler, Begrlj'ffswórterbuch,s. 89. Byzantští komputiste počítali sluneční cykly od první ho roku byzant
ského letopočtu. Ten sice začíná [. láří 5509 př. n.l. (srv. níže. kap.
6.1.2.5.3.), ale byzantští komputisté počítali od ]. řijna tohoto roku. Byzant
ský sluneční kruh se liší od latinského o jedenáct let a tři měsíce. Podrobně
ji o tom srv. Ginzel, Handbuch III. s. 299. nebo Růhl. Chronologie, s. lSan,
Gtummel, 1.1chronologie. s. 182. Bezjakéhokoli počítání lze sluneční kruh
kteréhokoli roku křesťanského letopočtu najít v tabulce 9 1
Místo litrerae calendarum navrhuje Th. Sickel. Die Lunarbuchsraben in den
Kalendarien des Mittelalters. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie Wien
83, 1861, s. 156, pozn. 2, vhodnější označeni litterae feria/es. K nedělním

písmenům srv. rovněž Gossler, Begriffsworterbuch, s. 89. Ve staročeskýchteXtech bývaji needělni * nleděn tečte
ny. Srv. Rukopis NK ČR v Praze XVII A 6, fol. 3 &XVII B 18, fol. 7. K tomu
Friedrich, Rukovc'r',.s 42, Ačkoli písmena A—Gbyla prvkem již řím
ského kalendáře v některýchuraněstředověkých kalendáriich' jsou na jejich
místě čísla I—Vll(např|kladvkalendařt sv Willibrorda. ed. H. A. Wilson, The
QIendar od St. Willibrord, From MS Paris. 37. A facsimile with
translation. introduction and nates, London 1918,,nebo v kalendáři Katia
Velikého, ed. Piper, Karls des Ciro/KenKelendan'um. s. 20nn 338. Srv. Bi
schoff, Ostenagtexte, s. 550. ldeler, Handbuchll, s. 373. \lle příkladpou
žití těchto čísel"| v datech listin ve Francii.

Aje písmeno pro 1. leden, první D pro 1. únor, druhé D pro první blřezen,Gpto první duben atd. Srv. Wasosowicz. Lacin'skikalendarz, s. 38. Dalšípři
klady uvádí Bischoff. Ostenagtexte, s. 551, pozn. 9. Podobně verše byly již
v první polovině 12. století skládány | pro nedělní písmena v celém dvaceti



siuna, v Bernu č. 416, íol. 15' z první poloviny 112.století má verše: Elos Estrn...<jaudet (srv. těž Bischoff,tamtéž, pozn.)
““ Toto pravidlo pochopitelně neplatí ve spojení AGO(v 17.roce slunečního kru- 259

hu), kde A náleží nedělím před přestupnýmdnem, G nedělím po přestup _>-u

osmiletém cyklu (například rukopis Bůrgerbibliothek, Bibliotheca Bongar

nmě r.

"' Bez počítáni lze nedělní písmena kteréhokoli roku najít v tabulce 9.2. Při U 2
provádění gregoriánské reformy kalendáře se vynecháním deseti dnů bez *= 0

porušení týdenních dnů změniloi nedělní písmeno. Vroce 1582 se nedělní ší _
písmeno Gpo 15. říjnu změnilo na C. a. „,

“o“O konkurentách pojednává Beda, temporum rarione UH, ed. Jones, < >
s. 273nn. Srv. rovněž Gossler. Begríffswórterbuclns UHJ.:

*" Podle E. Schwartze, Osterral'eln, s. 19 byly prý konkurenty určovány pro 0 <
30. mechir, který v obyčejných letech odpovídá 24. únoru a v přestupných z 9
25. únoru. Připřevedení alexandrijských dat na římskábylo toto datum pře- & :
neseno na 24 březen. 0 orientálním původu konkurent pojednává rovněž : ';
Rúhl. Chronologie, s. 143. Srv. te'ž Ginzel, Handbuch III, s. 300; Friedrich na o
Rukověť, s. 45. U dne 24. března býva ve středověkých kalendáriích po- > 0
známka Locus concurrentium (srv. například Kalendářa nekrolog Olomouc- *?:,
kého horologia Královské knihovny Stockholmské, ed. B. Mendl, in: A. Friedl, =<
Hildebert &Everwin, s. 105) nebo Hic mutantur concurrentes (R. T. Hamp
son, Mediíaevícalendariuml, s. 424). Podle Bedy (De temporum ratione,
c. 53, ed. W. Jones, s. 273n. ) byl tento den vybrán proto,že toto datum je
blízko roku velikonočního (o něm srv. níže, 4.3.2.9). Existují však ijiná vy
světlení. Srv. Ginzel, Handbuch lll s. 144. Kroku velíkonočnímu srv. níže.

R

kp
"* Jak je4již výše uvedeno, byl na začátku slunečního kruhu přestupný rok za

čínající pondělím. tedy s nedělním písmenem před přestupným dnem 6. Po
přestupném dni bylo tudíž jeho nedělním písmenem F. K takovému roku
patří konkurenta 1 (24. března byla nedle.)

"' Kepaktám srv. níže, 4.3.2.4, o slunečních regulárách pojednává následující
odstavec (4.3 4.)

“'" Pravidlo o výpočtu konkurent lze vyjádřit tímto vzorcem. v němž ; zname
ná daný rok:

(a + %+ 4). ' 7 - zbytek je konkurenta.
Bez počítání lze konkurenty najít v tabule 9.4

“' Grotefend, Zeitrechnun l, s. 28, uvádí'jiný způsob zjištění březnovéregulá
ry: sluneční měsíc'je pruměrně dlouhý 30 dní- 12 x 30= 360; z obyčejně
ho křesťanského roku zbývap ět dní, které jsou regulárou měsíce března
Konkurenty definuje například Opatovický kodex z poloviny 12. století (Ra

kouská národní knihovna ve Vídni, č. 395), fol. 2': Regularesnideo dicuntur,quia adiecti ooncurrenn'bus quara feria kal. mensium incipia
“* Týto reguláry, 2pro leden a 5 pro únor. platí pro konkurenty,"které semměni

ly 1. ledna (srv. 4.3.1.3). Původně, při změně konkurent ]. března, platila
pro leden regulára 3 a prou

"' Například pro přestupný rokn1448 byla nedělní písmena GF. Ke G patří kon
kurenta 7, regular-apro ledenje 2, 1. leden-—2(7 + 2: 9- 7= 2). tj. pon
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dělí l. únor—- $. tj. čtvrtek, 1.březen však = ] (konkurenta k P) + 5 (regulára pro březen) = 6 tj. |.>.1'tete'.k]. duben : 1 + = 2 tj. pondělí; 1. květen
=4 tj. středa. atd. K regulárám srv. tléžGossler Begrin'swórter

buch+s. 89.
Srv. výše.
Srv. Síckel. Lunarbuchsmhen, s. lSBnn. Ve středověkých kalendáriich je
v nadpise každého měsíce vedle počtu kalendářních dnů také uvedeno. ko
lik dnů májeho lunace. Srv. například Olomoucké hotologium. ed. Mendel
s. 103-114: Januan'us habet dies XXXI.luna XXX.Februarius habet dies
XXVIIII,luna WII/I. atd. Podobně svatojiřske'kalendáře (srv. chdíková
Kalendáře,s. S7nn.) aj.
Každá z lunaci má"jménoopodle měsíce, v němž končí. Přestupně měsíce ne
mají žádnéjme'no. Vyjadřujeto například Computusz roku 1143 (Sickel Lu
nnrbuchstaben s.166):Omníslunatioillius mensísesse dícítur in quo [iní
tur, excepto embolismali anno et etíam etnbolismalts Iunatio nullíuse
dicítur. Pro ty lunace, které končí dvě v tomtéž měsíci nebo leží velmi blízko
začátku měsíce. však toto pravidlo nepla
Sickel. Lunarbuchsta .180: Ginzel.Handbuch III s. 135. V některých
středověkých kalendáriinchsbývánaasaltus lunae výslovně upozorněno. Na
příklad v kalendáriu 13. století v rukopisu NKČR v Praze Xlll G 23 v němž
je u 30. července, kde'je uvedeno Zlaté čislo XIX.poznamenáno: Hic fuit lu
na pnma, cum debcret esse XXXpropter saltuni lune, et hoc'tn XIXanno.
Každá Iunace je pojmenována podle kalendářního měsíce, v němž končí,
proto lednová lunace začíná v prosinci předchozího roku. Pokud končí dvě
lunace vjednom měsíci. pravidlo ovšem neplatí. Srv. Ginzel, Handbuch lll.
s. 136.pozn.l 3.2
Beda pojednává o devatenáctiletém kruhu v De temporum ran one XLIV.
ed. W.Jones. s. 260n. SrvS.ickel, Lunarhuchstaben, s l7lnn. Vestarších ka
lendán'ích bývají u těchto dat příslušně poznámky. Například v kalendáriu
Olomouckého horologia (ed. Friedl. 5. H[) je u 2. září poznámka: Embolís
mus ll, to znam.ená že sezzed vsouvá přestupný měsíc po druhé v devate
náctiletém období. Podobně u 4. prosince (tamtéž s. 114) Embolismus [V.,
při2. srpnu (s. 110) Embolismus Vl.Srv. Friedrich. Rukověť. s. 48. pozn
rovněž následující poznámku. —Uvedené dny představují začátky vložených

síců.
Toto dělení je pozůStatkem Starého osmiměsíčního cyklu. Důvod tohoto dě
lení uvádí Epistola Díonysíi De ratione pasche (= Epistola ad Bonifatium),
in: DionysiusExiguus, Liberdeepaschate. in: DionysiiExigui Viventiolietc.
opera omnia, ed. J. P. Migne, PL 67 Paris 1865, sl. 513 .a Beda (De tem
parum ratíonec. 46 ed. W.Jones, s. 263- 265). Uvedené názvy se vyskytují
nejen u komputistů, ale' 1ve středověkých kalendáriích při datech, při nichž
se vkládají hrudné měsíce. NapříkladHampson Medii aevi calendarium l.s. 424. u6. břez u5 hřnna- " *
embohsmus, apod Kalendárium Olomouckého horologia. ed. Friedl, s. 105
ph'ó. březnu: Ill. luna embolismussogdoadeanno VIII..přiS. březnu: VII.lu

aembolismus endecade annnIoXVIl.
Ot mto pojmenováni řika'Durandus 0- 1296) v Rationale divínorum om
cium. Lugduni 1539, Vlll, s. 11: Dicíruraureus numerus persimilitudihem.



quia sicut aurum supcmr omnia metalla, ita iste numerus omnes alias ratio
nes Iunares excel/ir. Vestředověku vládl názor, že tato čísla dostala svůj ná
zev proto, že byla v kalendáriich psána zlatým písmem. Například Jan z Ho
lywoodu o nicch řiká: Romani igitur numerum illum.. .in calendariis suis

aureis „hrílelrisscripserunt. Srv. Johannes de Sacrobosco, De anniraratione,ed.P lanchton Wittenbur31538,s.35'. Ktomu Moreton,John ol'Sac
roboshcoMo, s.233. Toto tvrzení ovšem nenl prokázáno. Srv. téžG ossleer, Be
gril'fsworterbuch, s. 33: rovněž Le Nombre d'or. Etude de chronologie teclt
nique. Suivi du texte dela Massa compoti d'Alexandre de Villedieu, avec
trad. et com. par W. E. van Wijk. la Haye 1936. - Veršované návody k se
staveni tabulky nebo zjištění Zlatého čísla otiskl Wasowicz, Kalendarz,

&

s. - .
Například v kalenda'ttu Opatovického rukopisu z poloviny 12. století (Ra
kouská národnní knihovna ve Vídni, č. 395) je na (01.2' zapsáno: lncipit de—
cennovennalis cyclus, qui et angelica linea vocatur. eo quod istam computa
tionem Pachomius, mire sanctitatis vir, angelo docente didicerit. Srv.
Friedrich, Ruka věr'.

"' Uvedené pravidlo lze vyja'dřittímto vzorcem, v němž a znamená daný rok:

3-3—1zbytek je Zlaté čislo.

Bez počítáni lze najít zlatá čísla v tabulce9
' Například listina Vyšehradské kapituly z roku 1185 (CDB [, C.308) je dato

vána: Acta sunt hec anno.. .M..CUCXXV,.anno cicli solaris XVIII,anno cicIi
lunaris VIII,aurea numero VIII.Stejné číslo tu dokazuje, že cyclus lunans je
totéž, co numerus aureus. Srv. Friedrich, Rukověť .9.4
Příklad současného datování podle obou těchto kruhů je v úvodu Dionysia
Exigua k jeho velikonočním tabulkám: ln praesenti namque tenis indictio
est. consulatu Probi iunioris, tenius decimus circulus decemnovennalis, de
cir'nuslunaris est. Srv. Cyclus decemnovennalis Dionysii,ed.J ..PM ingee,PL
67, sl. 493n. Srv. Friedrich, Rukověť,s. 49. Kbyzantskému kruhu srv. rovněž

4VELIKQNOCEAPOMÚCKY

KURČOVANIDATAVELIKONOC

Ao
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zed še-zpon
Napřikad Annales Blandienses, ed. [. Bethmann, MGH SS V, s. 27, zazna—
menávají k roku 1093: IX.kal. Octobris (23. září) Vlferiu, hora lll usque in
horam VIll, luna XXVIII.indictíone !, epacta !, eclipsis solis iacta est. Zde
uvedené stáří Měsícenesouhlasí se skutečnosti, protože zatmění Slunce mů

že nastat pouze při novoluní, luna mr nebo luna !4Tentorozpor lze vysvětIitcyklickýmvýpoětetn S.rv Friedrich, Rukovětžs.
Během jednoho devatenáctiletého cyklu zůstává nevyrovnaný zbytek
lh ZBmin 205, který za 308 let vzroste na celý den. Rozdíl lze sledovat na
tomto přehledu skutečných a cyklicky zjištěných novoluní:

Skuteěná novolun
r...:ZůSnI23.1.:21J.:..:233 22..4:2]..5,20..6:19.7..,17816.4915..10;14. ll.:13..12
t.:1$$819..l:18..:2 20.3: 18.4.: 17.5.: 16.6.: 15.7:..:l38 17.9.:11. 1.:0l.101.:9.12.

Cyklieky vypoěitaná néovolunl pro oba tyto roky(Zla číslo 1)
l.;LZ 2.:23..3:21..4:21..:$ l9..:6 19.7.:17..:8169.: 15.10.:14 1113 12.

Chyba cyklického výpočtu byla napravena až gregoriánskou refortom
52)l( saltus lunae srv. zde, kap. 4.3.2.1. 0 epaktách pojednává např. Ginzel,

EN

!
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Handbuch lll. s. 140-143: Ruhl, Chronologie, s. 138-142; Friedrich, Ruko
věť.s. 50-52: Gossler. Begrifíswónerbuch, s. 24n. 0 tcgulárách Velikonocje
pojednáno níže v kapitole 4.3.2.1
Beda Deremporunrrationec. 50(cd. Jones. s. 269n.)otom uvádí. Sedpro

' acme.
ind.“ Apríles, ubipaschnlis esf festi principium. signanr. Jinak to vysvětluje
J. van den Hagen Observationes in Prosperi Aquirani chroniwn, Amstcoro

dani 1733.ss. 1203n.Srv. též například kalendárium Olomouckého horologia.cd. Friedl.

Vyjadhíjetojiž zmíněnýverš:1Marscancurrentcs, Septembermutarepactas.Srv. Ginzel, Handbuch llI.s
Například v listině JindřichsaBřetislava z roku 1190je uvedeno: kalendis oc
tobris spat—mXXIII,concurienra VII,indictione VIIIF(CDBl, &.325, s. 298).
Tento rok má Zlaté číslo 13, k němuž náleží epakra XII. Pretože však listina

byla vydána 1.října čili po dni kdy se epakty měnily.je zde uvedena epakta platná pro následující rok. Srv. Friedrich. Ruka věr'.s. 50.
Beda. Dercmparum rationec. 20, ed. Jones. .s. 222: Verumaliis aprius muI

...._ ..... quantum non necessifasratio
nis obsistat .1principio anni sui eríam apud Romano: incipiat er usque ad
rerminumanniratio atqueimemerato ordinep rocu
Ginzel. Handbuch III s. 142. uvádí též příklady užitíte'ío epakt y.
Svrchu uvedené pravidlo o vypočteni epakt lze vyjádřit tímto vzorcem
v němž n znamená Zlaté číslo:

' '.zbytek je epakra.

Bez počítání lze epakty kteréhokoli roku ZjiSlilv tabulce 9.6. K roku veliko
nočnímu zmíněnému míže srv. kapitolu 2.9

0 nich pojednává např. Ginzel Handguchalll,S:.259- 264; Gossler, Begrifřswórtcrbuch, s. 24n. Srv. též zde. kapitola3.

Srv. kapi7tola3.4.S. Gregoriánskou epaktu je4možno bez počítání zjistit v tabu Ice
Srv. Ginzel, Handbuchlll, s. ]46n.

Beda.D mporum rationec. 20, ed. Jones. s. 220n. !( tomu Ginzel.
Handbuchlll, s.el47.
Srv. Graus. Necrologíum Bohemítum, s. 789.
Rukopis Národní knihovny ČR v PrazeVl D 12. Srv. Friedrich, Rukověrls .53.
Výklad o písmenech martyrología s uvedenými příklady podává Friedrich
Rukověť, s. 5311
Eje písmeno denni; číslo VIIIzrtamená. ze v ten den, tj. 28. září,je novoluní
v osmém roce devatenáctilerého kru

Tato měsíční písmena jsou známa z uoficiálsníhokalendáre pozdních římských dob, v chronografu z roku 354. v.SickeI, Lunarbuchstaben,
s. lSSnn., al(rusch, Studien, s. 152n.a l77n.r
Otěch vykládáBeda. Detemporum rarionec. 23, ed. Jones, s. 224-226.Síc
kel, Lunarbuchslaben s. 159nn., vysvěIIUjetento sysxémna základě Kalen
darium Augiense (Rukopis Rakouské národní knihovny ve Vídni č. 1815)
zprv nípoloviny9. století.
Srv. rovnež např. Ginzel. Handbuch H]. 5. 130—140, Rilhl, Chronologie.



Přehled měsíčních písmen uvádí tabulka
70' Ktomuto pojmu srv. opět Sickel, Lunarbuchstaben, s. 156. n.2

'" Písmena označující data novoluní v jednotlivých letech devatnenáctiletělto 2—63cyklujsou v tabulce 9.10. StáříMěsícev prvních dnech každého měsíce l
najít v tabulce 9.12 (srv. tež Sickel Lunarbuchstaben, s.

"' Alespoň mnich kláštera ve Weltenburgu nazval v nekrollogt'ukláštera z ro
ku 1074 výpočet stáří Měsíce podle měsíčních písmen „starým počtem“:
MLXXIIII.Eclipsís Iune facta est circa secundum antiquam computationem
XIII,que cum steIlisJovis et Mams tlla nacte cursum peregit. Srv. Notae Wel- &
tenburgenses, ed. Ph. Jaííe'. MGH SS XVll, s. 572. Friedrich, Rukověť,s. 55, <

?

s..;137n Friedrich Rukověť,s. 54-55; Gossler, Begrifl'swórterbuch, s. 53.
9..11 »)

=ua
2
o

pozn. ..
7" Například v kalendáriu rukopisu Národní knihovny ČR v Praze Xlll G 23 ze

začátku 13. století jsou v měsíci březnu a dubnu při dnech od XI kal. Apnh's
do VIIkal. Man zapsána těž písmenaaB. až ..NQazačátku rukopisuvpřehle
du časových známek let 1224-1437 jSOUv první rubrice nadepsané lítterae
paschales uvedena písmena dne. kterého byly Velikonoce: (1224, 14.4. ) .,E

(l225. 530.3. ) K., (1226, 19. 4 ) .,K (1227. 11. 4 ) .B, atd. Srv. Friedrich, Rukov
7“ Poměrně5často se vyskytují v listinách kostnických biskupů z první třetiny

13. století. Například v listině z roku 1220 je uvedenoza n..dom inc. 1220
anno decemnovennah's cycli V,indictiane VIII'.anno biss:xtili. J. Iinera an
naIi, D. lt'rtera dommicali, epacus XIIIF'M,concurrentt'bus tribus, IIIP Kal
Augustí (F. Beyerle. Grundeigenrum und Bůrgerrechf im mittelalterlichen
Konstanz 2, Heidelberg 1902, s. 121). Další příklady uvádí Groteíend, Zeit
rechnung

75' Například1vkronice Andrease li Murisis, opata kláštera sv. Martina vToursu.
je zaznamenán nápis paškálu z roku 1348, jenž kromě jiných časových úda
jů uvádi těž in tabulart Iittera L praepunctata (Collection des chroniques
belges V1,s. 292). Srv. Groteíend, Zeirrechnung [, s. 145, kde jsou uvedeny
idalší příklady.

7“ Oněm srv. např. Ginzel, Handbuch 111s. 221; Friedrich, Rukověť, s. 56—58.

77) Věčný ksalendářjuliánský, sestrojený na základě středověkýchBrukopisnýchkalendárií podle alexandrijských zásad, je uveden v tabuIce9

"“ Srv. Furiedrich.Rukověť,s. 57. Tučně vytištěná data znamenajídatum měsíců

4.VELIKONOCE
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pře ých.
"' Napříkladstárí měsíce 26. srpna roku 1278 zjistíme takto. Zlaté číslo tohoto

roku je 6 (1278 plus 1děleno 19 dá zbytek 6). Jak vyplývá z tabulky, začala
přiZlatěm čísle 6 příslušná Iunace 22. srpna. Do 26. srpna uplyne od 22. srp

na, včetně tohoto dne. pětndnů Stál-íMěsíce326. srpna 1278 tedy bylo 5 dnů.1(věčným kalendářům srv. rovněž kapitola3
“0Srv Eoncyclpédie ou Dictionnaíre raisonne'il s.
'“ Ve středověkých kalendáriich bývá při 8. březnttspoznamenáno: Príma in

censio lune paschalis a při 5. dubnu: Ultima incensio Iune pascha/is. Srv.
např. Friedl, Hildebert a Everwin,s.105n. Ktomu Friedrich, Rukověť,s. 59.

") Například datum Velikonoc v roce 1345: Přímým výpočtem (zde výše. kaai-p
tola 4.3.2.2) nebo vyhledáním v tabulce 9.5 zjistíme, že rok 1345 má Zlaté
číslo 16. Rokvelikonoční tedy podle zde uvedené tabulky připadl na 21. bře
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zen. pismeno denni bylo C. Protože nedělním písmenem roku 1345 (tabulka
9.2) bylo B,zbývá od Cdo Bšest dnů, kteréje nutno přičístk 21. březnu. Ne
děle velikonoční tedy v roce 1345 připadla na 27. březen. Pokud je písmeno
denní roku velikonočního totožné s nedělním písmenem příslušného roku.
připadá rok velikonoční na neděli, a Velikonoce budou o týden později: Na
příklad rok 1278 má Zlaté číslo 6, rok velikonoční připadl na 10. duben a pís
meno denní bylo B.Protože nedělním písmenem roku 1278 bylo rovněž pís

0 B. připadl rok velikonoční na neděli. a Velikonoce mohly být až
následující neděli. tedy 17. dubna. - Kdybysoučet roku velikonočního a roz
dilu mezi denním a nedělním písmenem byl vyšší nezli 31. bylo by nutno to
to číslo jako počet dnů měsíce března odečíst, a datum by připadlo do dub
na. —Datum Velikonoc projednotltvé roky lze rychleji nalézt v tabulce 9.25.
kde odpadá znalost jakýchkoli dalšich údajů. Srv. te'ž Friedrich. Rukověť,
s 59
Tabulku a příslušný výklad uvádí Ginzel, Handbuch III. s. 265. Datum Veli
konoc lze z této tabulky zjistit stejným způsobemjako vjuliánském kalendá
ři, století pro nedělní písmena v tabulce 9.2 je ovšem nutno hledat v dolní
části tabulky (století gregoriánského kalendáře). Například datum Veliko
noc pto rok 1999: Zlaté číslo toku 1999je číslo 5. PřiZlatém čísle Sje rokem
velikonočním v období 1900-2199 podle zde uvedené tabulky 31. březen.
denní písmeno je F. Pretože nedělní písmeno roku 1999 podle gregorián
ského kalendáře je C, od Fdo Cuplynou 4 dny. datum Velikonoc připadne

— .in—„vte “ ' ,' '- ,' r ' " ' ' ' března.jenut
no tento počet. tj. 31 den. odečíst, výsledekjsou 4; Neděle velikonoční v ro
ce 1999 tedy připadla na 4. duben. Stejné datum uvádí pochopitelně i tabul
a 925.2

K regulárám Velikonoc srv. např. Ginzel. Handbuch 111.s. 145n.; Friedrich,
Rukověť,s. 59h.: Gossler, Begn'físwórterbuch. s. 70. Napřtklad rok 1231 má
Zlaté číslo 16, jarní úplněk je tedy 21. března. Od 24. března je vzdálen tří

ny. Regulára tedy bude 7 —3 = 4. Přidá-li se konkurenta toho roku, tj. 2, je
součet 6 a jarní úplněk byl v pátek. Srv. Friedrich. Rukověť,s. 60n.; Gossler,
Begriffswónerbuch, s. 18. Některé středověké komputy uvádějí zvláštní ver
še udávající data velikonočního úplňku a velikonoční reguláry pro jednotli
vé roky devatenáct ílete'hocyklu. Pod názvem Versusde tennini paschaíis re
gularíbus jsou zaznamenány například v Opatovickém rukopisu z poloviny
12. století (Rakouská národní knihovna ve Vídni č. 395, fol. 3'). Z komputu
krakovského kalendáře otiskl podobné verše Wasowícz, Kalendarz, s. 80
(Versus angelíci ad inveniendum paschalem terminum). 0 níže zmíněném
klíčiroků je pojednáno v kapitole 43.2.11.
Například pro rok 1355: Zlaté čísloje 7. klíč roku bude 20. Přičteme 20 dní
k 11. březnu (včetně tohoto dne), dostaneme 30. březen. Reguláry tohoto
roku jsou 6, konkurenty 3, součet je 9, odečteme 7, výsledek je 2, což zna
mená, že 30. březen připadl v roce 1355 na pondělí, a Velikonoce tedy byly
5. dubna. Srv. Friedrich. Rukověť, s. 60n. Návod na ' očet data Velikonoc
podává též P. Andrle, Umíte určit datum Velikonoc? íSe hvězd 51. 1970,
s. 54-57. Tabulky s p0třebnýrni údaji uvádí J. Bouška, Chronologické tabul
ky, ln: J. Bouška et al., Hvězdářská ročenka 1960, Praha 1959, s. 129-160.
Základní informaci o pomůckách a způsobu určeni data Velikonoc &přísluš



ne tabulkyuvádírovněžV. Fritz,S....„J . ',' na „má
svátků podle křesťanského kalendáře : XV. &XVI.století, které světili naši

da'vnipředkové, : tabulkgmi, údaji ocirkevnt'ch počtech, o reformách, Hra- " 'dec Králové 1969, s.
“'" Někteřínovodobi chronsologověposunují loci claViumo jeden den zpět,ta

že např. místo klíče Velikonoc kladou na 10. březen. Srv. například ldeler, ; U
Handbuch II s. 369n.; F. Kaltenbrunner, Ein Kalenderaus dem Anfangedesso %
13. Jahrhunderts, NA3, 1877. s. 393. "= o

“'" Napříkladdatum Letnic roku 1355 vypočítáme takto: K29. dubnujako mís- š- >:

tu roku Letntc (sedes lclavis pentecostes), přičteme klíč roku 20 zmenšený:— :o 1. Od součtu, 29 + = 48, odečteme 30 (počet dnů měsíce dubna). Vý <: >

sledek 18 představuje118. květen jako tok svatodušni (terminus pentecos-u-l šres). Součet teguláry a konkurent 6 + 3 je 9, odečteme 7 a z výsledku ZjeoU
zřejmé že 18. května bylo ponděli. Následujicí neděli, 24. května, byly tedy z 3
Letnice. Přehledpohyblivýchsvátků je uveden v tabulce 9.16 kjejímuž pou ž
žití je však nutné znát datum Velikonoc(tabulka 9.25), eventuálně v kalen- : *;
dářich v tabulce 9.24, jejichž čísloje nutno zjistit pomoci tabulky 9.25. Srv. m o
Friedrich, Rukověť,s. 61. Pro zapamatování tegulár pohyblivých svátků by- > “
ly rovněž sldádány verše. Tak třeba rukopis Rakouské národní knihovny ve *" :,
Vídni č. 395, fol. 2', uvádí: Versus de ten-nini quadragesimalis regularibus.

“' Tak v Massa compon'Alexandra de Villadei. Srv. quowicz, Lacirískikalen
darz.s. 40.

"* Srv. Bischoff, KOstertagtextc, passim; quowicz, Laciríski kalendarz,s. 36-4 týž.K al,endarz 5. 74-102. Některé konkrétní příklady uvádím
v příslušnýchsouvislostec.

““ Srv.Ginzel, Handbuchlll, s. 224, posz 2„a266 pozn. l; Gossler,BegrifTs
wórterbuch. s. 31; Wimmer-Melzer, Lexikon,544; Fritz, Staročeskýkalen
dář,s

9" W. Jacobsthal Mondphasen, Osten'echnung und Ewiger Kalender, Berlin
1917.Výklad základních vzorců podává Tomsa, Počltdnlčaasu, :. 14-28 Ná

vod, jak různými způsoby bez tabulek vypočítat datum Velikonoc, podávátaké Bach, Die Osterberechnung, s. 50-6
"1 Srv. například Ploner. COMPUTUS
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5. ČÁSTI ROKU; DĚLENÍ DNE

5.1 Roční období a části roku
5.1. 1 Přírodní roční období

Vnejstarších dobách sledovaly starověké národy stejně jako přírodní
národy ještě v nedávné době, roky pouze jako návrat určitých přírod
ních jevů: obdobídešťů, monzunových větrů, záplav velkých řek, při
plutí hejn určitých druhů ryb, jednotlivých období přírodního roku
a s nimi spojených zemědělských prací. Tyto jevy a činnosti také roz
dělovaly rok do kratších úseků, například na období květu, zrání
a žní, nebo na období jihozápadních a severozápadních monzuno
vých větrů. Počátek jednotlivých období býval uváděn do souvislosti
s postavením hvězd, s fázemi Měsíce a jeho postavením vůči hvěz
dám, nebo třeba s postavením Slunce na obloze

V oblastech s rozvíjejícím se zemědělsrvím bylo obvyklé dělení ro
ku na dvě, tři nebo čtyři části. Souviselo s proměnami počasí a 5 pol
ními pracemi. Vestatověkém Egyptě byl rok takto dělen na dobu roz
vodnění Nilu dobu setí a dobu sklizně." Starověcí Řekové a ímané
původně rozlišovali zřejmě'jen léto a zimu a doby hlavních přírodních
proměn během roku spojovali s časem, kdy se na obloze objevila urči
tá nápadná hvězda nebo hvězdné seskupení. (Podle Hésioda začínalo
léto 20. května, zima 3. listopadu podle našeho počítání.) Obě obdo
bi reprezentovala hlavní fáze přírodního a zemědělského roku, totiž
období růstu a polních prací a období klidu, ale také roku vojenského.
zimu jako čas zbrojení a léto jako čas válčení. Vedle toho však začali.
zprvu jen neurčitě, rozlišovat“Idalší fáze přírodního roku (Řekové ro
zeznávali asi nejdříve tři, později čtyřiobdobí). Podle těchto fázi se ří
dilo zemědělství, mořeplavba, řemeslo i válečnictví (jaro bylo dobou.
kdy vojska táhla do pole, na podzim se vracela), a také náboženské
slavnosti. Teprve později byly počátky hlavních ročních období pevně
stanoveny. Konkrétně v Caesarově kalendáři byl začátek jara položen
na 25. březen, začátek léta na 24 červen začátek podzimu na 24. zá
ří,začátek zimy na 25. prosinec. “

Rozlišování dvou ročních dob, zimy a léta, bylo nejběžnějším děle
ním roku v přírodním prostředí středověké západní Evropy. Na dvě



části. zimu, kdy noc převládá nade dnem, a léto, kdyje tomu naopak,
dělili rok ještě dlouho po přijetí křesťanského kalendáře obyvatelé ©
Skandinávie, stejně jako ještě donedávna severoameričtí Indiáni Es
kymáci nebo obyvatelé Sibiře.Přibližné rozhraní mezi oběma období 26__7
mi tvořila podzimní a jarní rovnodennost.

Podobněsi asi původně počínali | západoevropští a středoevropštíDgz
Germáni. Později začali rozlišovat tři roční období, jaro, léto a zimu. 0
Podzim zřejmě začali sledovat až v dobách, kdy se seznámili s pěsto _
váním ovoce a vinné révy. Přibližně počátky ročních dob spojovali 17,
s náboženskými,ještě pohanskými svátky." ;5

Rovněž Slované počítali v nejstarších dobách čas podle ročních ob
dobí. Původně byla tato období pravděpodobně také pouze dvě, ne- “"
bot' zvláštní slavnosti se vztahovaly k počátku jara a k podzimu. Tepr
ve později začali Slované rozlišovat čtyřiobdobí. Jejich počátek býval
provázen náboženskými obřady a slavnostmi. Přes odpor církve se
udržovaly i po přijetí křesťanství. Některé. alespoň formálně, přežíva
jí na venkově dodnes

Dělení roku na dvě či čtyři roční období existovalo i v evropském
křesťanském středověku, i když mělo jen podřadný význam. Začátek
ročních dob nebyl ovšem určován astronomicky. V občanském životě
byl vesměs spojován s církevními svátky, které připadaly přibližně do
období výraznějších změn počasí charakterizujícího roční doby. Svát
ky křesťanská církev i v tomto případě obvykle kladla na terminy svát
ků pohanských. Přidělení roku na dvě části, zimu a léto, začínala zi
ma buď o svátku sv. Václava (28. uíří), sv. Michala (29. září),
sv. Havla (16. října) nebo sv. Martina_(11. listopadu). Léto začínalo na
sv. Matěje (24. nebo 25. února), sv. Rehoře (12. března), o Velikono
cích nebo na sv. Jiří (24., v českých zemích 23. dubna)? —Toto děle
ní přežívalo asi nejdéle v hospodářském životě, konkrétně v termí
nech, v nichž byly odváděny feudální dávky (v českém prostředí
obvykle na sv. Jiří a na sv. Havla, v Polsku nejčastěji o Velikonocích

aana7sv.Michala, ve Slezsku zpravidla na sv. Valpurgu a na sv Marti
aRovněž při dělení roku na čtyři části byly začátky jednotlivých ob

dobí spojovány s křesťanskýmisvátky Vgermánském prostředí byljiž
v prvních staletích našeho letopočtu na dobu pohanského svátku osla
vujícího střed léta položen svátek Jana Křtitele(24. června). Podzim
ní svátek, jímž byly oslavovány žně, byl nahrazen svátkem sv. Micha—
la (29. září). Na počátek zimy byl položen svátek sv. Martina

(11 listopadu). Na místo svátku slaveného jako střed zimy připadlyV.ánoce3 Později byl za počátek jara važován svátek Očišt'ování
Panny Marie (2. února) nebo Stolován sv. Petra (22. února), za po.
čátek léta svátky Mamerta, Pankráce a Serváce (11.—.13května) nebo



- Urbana (25. května), za počátek podzimu Nanebevzetí Panny Marie
(15. srpen) nebo svátek Bartoloměje (24. srpna),_za počatek zrmy
svátek Alžběty(19. listopadu) nebo Klimenta (23. listopadu)“ .

268 V kalendářích pozdního středověku nebo raného novověku byva
_ někdy rok dělen na šest období, vesměs po dvou měsících: na zimu

(prosinec - leden),jaro (únor —březen). podletí (duben - květen), lé
to (červen - červenec). poletí (srpen —září) a podzim (řijen - listo

ad)_10)
p Začátky ročních dob byly poznamenávány v kalendáriích. Kjejich
zapamatování byly skládány různé mnemotechnické pomůcky. Včes
kém prostředí byly známy například tyto verše:

Festum Cíementis (23. listopadu) caput hyemis est
venientis.

VerPetro (22. února) detur: estas exinde sequetur.
Hoc autem Urbanus (25. května),
Autumnus Symphorianus (22. srpna).

Později se objevují obdobné verše i v češtině:
Po leti Petr što/avan
a léto dává Urban
Simphorian podzimní,
počátek zimy Kliment činí."l

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

5.1.2 Kvartály a suché dny
Na rozdíl od astronomických ročních období zakotvilo ve středověku
v občanském životě církevní dělení roku na čtyři nestejně dlouhé čás
ti, tzv. kvartály, quanale.'3) Bylyvymezeny suchými dny (lat. quatuor
tempora, angariae. jejunia legitima nebo temporalia). Bylyto církví
předepsané postní dny, k nimž se vázaly modlitby, udělování almužen
a pokání. Ve středu, v pátek a v sobotu (do 7. století v noci ze soboty
na neděli) se konaly též zvláštní mše. Suché dny vznikly v Římě, prav
děpodobně již ve 3. století. Na počátku 3. století byly pouze třikrát do
roka (Tria tempora), v měsících červnu, září a prosinci, stanoveny
čtyři postní dny. Za Lva l. v 5. století byl přidán ještě jarní termin.
V 7. století se suché dny rozšířily v celé západní Evropě. Jejich termi
ny se ve starší době různily. Rozdílnosti odstranil papež Urban ll. v to
ce 1095, když stanovil půst na středy a tři po nich následující týdenní
dny před neděli Reminiscere, tedy po první neděli postní (quatuor
tempora quadragesimae), před nedělí Trinitas, tedy po Letnicích
(quatuor tempora pentecostes), po Povýšení sv. Kříže(14. září; qua
tuor tempora crucis) a po sv.Lucii (13. prosince: quatuor tempora ad
ventus). Jejich terminy však kolísaly až do 13. století?“



K zapamatování termínů suchých dnů byly opět skládány různé
verše. Běžně byla v Evropě rozšířena latinská formuuze

Post Luciam, cineres, post sanctum pneuma crucemque,
Tempora dar quattuor feria quarta sequens.

Českou formu této mnemotechnické pomůcky uvádí sborník mate
matických a astronomických spisů ktery vznikl v Čechách ve druhé
polovině 13. století:

Chce kryz. Lucia. Popelec. den Ducha lswateho.Sbi po nich priw krestene susili sredu.'5
Suché dny byly významným termínem ve společenském životě. Na

suché dny nebo v návaznosti na ně bývala stanovována významná
shromáždění a jednání. V některých zemích, jako třeba v Polsku, se
podle nich řídil účetní rok Ve starších dobách byli 0 suchých dnech
svěceni kněží. Ve městech se v neděli po suchých dnech konala shro
máždění cechů. V Čechách 0 suchých dnech zasedal zemský soud
a konaly se zahájené soudy ve městech. "')

5.1.3 Dies caniculares
Vestředověkých kalendáriích bylo někdy vyznačováno ijiné roční ob
dobí, tzv. dies caniculares, canicularum, „ si dny“. Tímto termínem
označovali staří Římané nejteplejší období roku, které ohlašoval heli
akický východ Siria (Sirius se objevil na východní obloze těsně před
východem Slunce). Římané nazývali tuto hvězdu Stella Canicula ne
bo pouze Canicula, tedy,. Psí hvěě“.zda Podle ní pojmenovali následu
jící horké obdob í, kdy v římských městech ustaly trhy, přestávalo se
pracovat a nastalo období „“dovolené,jako Dies caniculares. Pod tím
to názvem bylo období letního vedra známo i ve středověku. Údaj
o Dies caniculares uváděla | kalendária ze zaalpských oblastí. Najde
me je v kalendáriích v Kolíně nad Rýnem, stejně jako v Čechách. Je
jich termíny bývaj'! někdy přizpůsobeny místním podmínkám, často
však kalendária uvádějí data podle jihoevropských předloh. Dies ca
m'culares byly počítány od 22. července do 22. srpna, někdy od 6. čer
vence do 5. srpna jindy zase od 10. nebo 14. července do 15. srpna,
někdy ] do 5. září. V českém kalendáriu zmíněného matematického
a komputistického rukopisu ze druhé poloviny 13. století je začátek
„psích dnů“ (Incipiunt dies caniculares) uveden u 7. července. konec

(Finiunt dies caniculares) u 17.srpna, ve svatojiřském kalendáři z počátku 14. století jsou mezními dny 14. červenec a 5. září.

.N.“
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5.1.4 Měsíc
Základní jednotkou času v nejstarších kalendářích starověkých náro
dů Předního východu a jihovýchodní Evropy byl měsíc."n Jeho délka
byla odvozena od doby, za kterou se na obloze vystřídaly všechny mě—
síční fáze, jimiž se pozorovateli na Zemi jevil oběh Měsíce okolo Ze
mě, a přibližně odpovídala době tohoto oběhu. Zpravidla se střídaly
měsíce 0 29 a 30 dnech. Již ve starověku však byly utvořeny také mě
síce jako umělé časové jednotky. které dobu oběhu Měsíce připomí
naly jen velmi přibližně. S umělými“ měsící o 30 dnech počítal egypt
ský sluneční kalendář. V Římě zavedl takovéto měsíce Gaius lulius
Caesar ve Svémkalendáři, založeném rovněž na slunečním roku. Mě
síce juliánského kalendáře nebyly však stejně dlouhé jako měsíce
egyptské, jejich délka byla stanovena na 28 (případně 29), 30 a 31
den. V této podobě převzali měsíce také křesťané. včetně názvů, kte
tě pocházely převážněještě ze starého římského kalendáře. s oběma
změnami provedenými po Caesarově reformě.

Křesťanskýkalendář počítá tedy s následujícími měsíci:
Ianuaríus 31 en lu IDS 31 den
Februarius 28 (29) dnů Augustus 31 den
Martius 31 den September 30 dnů
Apriíis 30 dnů October 31 den
Maíus 31 den November 30 dnů
Iunius 30 dnů December 31 den
Tyto názvy měsíců jsou užívány v latinských úředních i narativních

textech až do moderní doby. Názvy některých měsíců mohou být uve
deny také v poněkud pozměněné formě, která je však vesměs dosta
tečně srozumitelná. Pro leden se může objevit pojmenování Gennan'
us místo íanuarius. Název měsíce února bývá zkracován na Februs
místo Februarius. Květen bývá v pramenech někdy označen Madius
nebo Magíus místo Maius. Srpen může být uveden ve zkrácené formě
jako Agustus místo Augustus. Ve středověku byly někdy měsíce ozna
čovány také podle svátků. přírodních jevů nebo polních prací, které
na ně připadaly. Tak býval například únor někdy nazýván mensis pur
gatorius, duben mensís venustus nebo mensís novarum, květen men
sis Mariae, červen mensis magnus, červenec mensis fenalís, srpen
mensis messionum. Unor bývá občas nazván mensís Plutonís nebo
mensis Numae. V období renesance někteříjedinci, pyšnící se klasic
kým vzděláním, používali také stará římskápojmenování měsícůjako
Quintilis a Sextiíis. ““

Také Germáni, Slované a další národy určovali čas ještě v předkřes
ťanské době podle lunámích měsíců. Proto také v některých slovan
ských a germánských jazycích označení měsíce jako časové jednotky



souvisí s Měsícem, v češtině a v ruštině je dokonce totožné. Nejstarší
známa' germánském) pojmenování měsíců pocházejí z anglosaského
prostředí. Zaznamenal je Beda Ctihodný v De tempomm ratíoneP"
Vztahují se vesměs k ročním obdobím a zemědělským zařízením. Ča
sem ovšem byla tato jména v písemných pramenech nahrazena latin
skými. Podle procesů, které se v příslušné době odehrávaly v přírodě
nebo podle lidské činnosti spadající do příslušného období pojmeno
vali měsíce také příslušníci germánských národů ve Skandinávii."l

Germáni ve franské říši používali pro měsíce zčásti tradiční ger
mánská, zčásti latinská pojmenování, která přijali s křesťanstvím. Ka
rel Veliký se pokusil tyto názvy sjednotit a zavedl nová germánská
označení, která také charakterizovala období, do kterého příslušný
měsíc spadalFJ) Ta b la s menšími úpravami používána i později. V lí
dovém prostředí v ruzných německy mluvících oblastech se však ve
středověku objevovala velmi různorodá pojmenování. ] když tato jmé
na pronilda do psaných textů jen v omezené míře,už jen písemně do

ložené názvy ukazují širokou škálu variant souvisejících s přírodou,s lidskou činnosti i s církevními svátky příslušných měsíců. ) V psa
ných textech byly až na výjimky používány názvy latinské. Od 15. sto
leti se německá jména měsíců sjednocovala, do značné míry zásluhou
tištěných kalendářů. Obvyklá pojmenování měla zčásti germánský zá
klad, zčásti vycházela z názvů latinských. V 18. století byla rozšířena
jména Jenner, Hornung, Merz, April, Mai, Brachmonar, Heumonat,
Augusrmonat, Herbsrmonat, Weinmonar, Winren-nonar, Christma
nat. Na konci 18. a na počátku 19. století se sice objevily pokusy o ná
vrat ke starým, čistě německým pojmenováním, ale neprosadily se.
Napočátku 20. století převládlygermanizované tvary latinské: Jáner,
Feber, Márz, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, No
vember, Dezember. Za nacistického režimu se v některých prostře
dích objevily pokusy o obnovení starých německých pojmenování mě
síců, ale trvale se neprosadily.

Románské názvy měsíců vycházejí vesměs z latinských pojmenová
ní. Jen pro červen a červenec jsou doloženy názvy odvozené z příro
dy. Rovněž anglické názvy měsíců pocházejí z latiny.“

Slované si, až na výjimky, uchovali tradiční pojmenování měsíců
z předkřesťanské doby. Tato pojmenování souvisela, stejně jako

u ostatních přírodních národů, s pravidelně se opakujícímigřirodními
ději, se stavem vegetace, případně s náboženskými obřady. ) Utvářela
se snad již okolo poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu.“' Po
jmenování měsíců odráželo konkrétní klimatické podmínky rostředí,
v němž jednotlivé slovanské kmeny žily. Proto se názvy měs ců ve slo
vanských jazycích lišily. Ačkoli tyto názvy označovaly původně nejspí
Šejen nepřesně ohraničené časové úseky,“ většina slovanských náro.

&
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dů je po přijetí křesťanství, s nímž Slované převzali také juliánský ka
lendář. přizpůsobila juliánským měsícům. Slovanské kmeny .ovšem
přijímaly křesťanský kalendář a přizpůsobovaly sva vlastni pojmeno
vánljuliánským měsícům v různých dobách. Proto latinskym nazvum
odpovídají v jednotlivých slovanských jazycích jiná slovanská ojme
nování a podobně znějící názvy náležejí někdy jiným měsícům. 0 Na
zvy měsíců se také během staletí vyvíjely. V některých jazycích, napří
klad ve slovenštině, srbštině nebo v ruštině, se vžily upravené názvy
latinské nebo řecko-latinské. Jinde, napříldad v Polsku, kde jsou názvy
měsíců doloženy od 14. století, se smísily názvy slovanské s latinsk ' i.
Podobné názvy měsíců jsou proto v současné době spíše vzácné.Jl

V českých zemích jsou názvy měsíců v národním jazyce zachyceny
v písemných pramenech jednotlivě od 12., pro všechny měsíce od
13. století. Tyto názvy se, podobně jako třeba názvy měsíců v polštině,
ještě nějaký čas vyvíjely.Ustálily se na počátku novověkou)

Prvni písemný doklad existence českého pojmenování měsíce po
chází z 12. století. Tzv. Kanovnik vyšehradsk' řeložil latinský název
měsíce November„s|ovansky“jako prosinec. 3 Zda jde o omyl kroni
kářův nebo zda bylo tehdy označeni prosinec užíváno pro listopad,
nelze pro nedostatek pramenů zjistit. Vedruhé polovině 13. století, ze
kterého jsou již dochovány české názvy všech měsíců roku, je předpo
slední jmenován jako listopad, poslední jako prosinec. Pro květen je
použit staroslovanský název izok, který se objevuje v pramenech i po
zději. Ojediněle také bývá až do 18. Století tento měsíc nazýván tra
ven. Běžněvšak byl květen až do třicátých let 19. století označován ja
ko ma" (mag, may), teprve později květeny) Ostatní české názvy
měsícu. doložené ve 13. století, lze vesměs ztotožnit s dnešnímiřm Ve
středověku však nebyl v češtině vždy odlišován název měsíců s latin—
ským pojmenováním lunius a Iulius. Od 13. století jsou oba měsíce na
zývány červen, pouze v některých textech bývá rozlišován druhý čer
ven pro dnešní červenec, nebo zase červenec, ted malý červen, pro
dnešní červen a samotné červen pro náš červenec. “)Někdy bývá čer
venec také nazván sečen.37)Dnešní způsob pojmenováni obou měsíců
se ustálil až ve druhé polovině 15. století. Na počátku 14. století je ta
ké doloženo pojmenováni hruden pro leden. Původně byl takto nazý
ván přestupný měsíc slovanského lunisolárnlho kalendáře. Ve 14. sto
letí se pro měsíc srpen někdy objevuje označení vřěsen.3“)

Ve středověkých historiografických textech bývají měsíce uváděny
i znameními zvířetnlku. Vstup Slunce do jednotlivých znamení auto
řikalendářů zaznamenávali připříslušných datech. Někdy však zcela
mechanicky bez ohledu na astronomickou skutečnost.39

Svébytným způsobem řešili úpravu měsíců autoři francouzského
revolučního kalendáře, když zavedli měsíce o stejné délce 5 naprosto



netradičními na'zvy, vyjadřujícími zároveň i charakter příslušného
ročního období.“" Sovětské reformy kalendáře naopak ponechaly "( _
měsíce beze změn.

5.1.5 Týden
Mezi úkladní jednotky měření času patří od nejstarších dob týden
(latinskyhebdomadas, hebdomada, septimana). Sedmidenní týden'"
je uměle utvořenoujednotkou času, která se neustále opakuje. Je men
ší než rok a měsíc, není však jejich ucelenou částí. Týdny se nevyrov—
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návaji s žádným z nich, ale přecházejí z jednoho měsíce do dalšího, “"
stejnějako z jednoho roku do následujícího. Týdenní dny proto nepři
padají na stejné dny měsíců ani roků. Vzniksedmidenního týdne nelze
v pramenech postihnout. Tento časový úsek nebyl, na rozdíl od roku
a měsíce, založen na pohybu nebeských těles ani na jiných přírodních
jevech. Někdy bývá délka týdne spojována s délkou měsíčních fází. To
to srovnání je však naprosto nedokonalé. Př'idélce týdne a měsíceby se
měsíční fáze rozcházely s týdnem již v následujícím měsíci.4

Sedmidenní týden vznikl v Přední Asii, ovšem hýpotézu, že je původu babylonského, lze přijímat jen s výhradami.43 ExiStencesedmi
denního týdne je poprvé doložena v židovském prOStředí.Podle usta
novení Starého zákona měli lidé šest dnů pracovat a sedmý den
odpočívat. Pracovní dny týdne Zidé označovali řadovými číslovkami
od jedné do šesti, sedmý, sváteční, den nazývali sabatf“

V prvním Století před naším leto očtem, kdy v Římě zásluhou pů

sobení židovské diaspory přicháze do módy judaismus, poznali sedmidenní týden i Římané. 5)Vobčanském životě v Římě byla obvyklá
osmidenní období, která nesouvisela s římskýmiměsíci a jejich částmi
vyznačenými kalendami, nonami a idami. Vznikla z každodenní pra
xe, když rolníci z okolí Říma přicházeli každý osmý den do města na
trh a vyřídit své záležitosti. Tento osmý den se nazýval nundínae, dny
celého osmidenního období byly, alspoň v římských kalendářích,
označovány ísmeny Aaž H.“ O nundina'ch také mohli mane'plnit
sve'občanskěapovinnosti, účastnit se veřejnýchshromáždění a zasedat
u soudů. Nundiny měly charakter tržních a soudních dnů, nikoli ná
boženským Jinak ovšem byl římskýrok rozdělen do měsíců s pevný
mi dny, kalendami, nonami a idami.“l Vprůběhu roku bylyzařazeny
svátky, feriae publicae, o nichž se nesměly konat soudy, a i ti nejnižší
služebníci měli odpočívat.“9) Aniž by nundiny zanikly nebo byly zru
šeny (jsou doloženy ještě v kalendáři z roku 354 n. l.), začali někteří
Římané v 1. století př. n. l. pod židovským vlivem dodržovat odpočin
kovýsedmý den, sabat. Slavili ho však podle svého způsobu. Součas
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tí oficiálního římského kalendáře se ovšem sedmidenní týden nestal,
Caesarova úprava kalendáře s ním nikterak nepočítala. ,

O něco později než židovský sedmidenní týden poznali Římane ta
ké jiný typ tohoto útvaru, týden planetární, jehož uspořádant podle
halo tehdy módní astrologii. Vedruhé polovině 2. století př.n. l. se to
tiž ve střediscích helénistické kultury v Malé Asii a v Egyptě rozšířila
víra ve vliv planet na osud států i lidí. Najejím základě vzniklo zvlášt
ní „učení“založené na sledování postavení planet. astrologie.“ Pa
novníci a jejich úředníci věřili, že z posravení planet lze předvídat ne
štěstí, a doufali. že by je, pokud by o něm byli včas informováni, snad
bylo možno i odvrátit. Kněžíproto pečlivěa systematicky sledovali ne
beská tělesa a snažili se z nich vyčíst budoucí události (což zároveň
přispívalo k rozvoji astronomie). Tato ..soudní“ astrologie vztahující
se k panovnickému dvoru a ke státu, nikoli k jednotlivcům, vznikla
pravděpodobně v Babylonii někdy mezi 18. a 15. stoletím př. n. l. „Ho
roskopická" astrologie, která se vztahuje k jednotlivci a podle níž by
postavení planet v době narození člověka mělo určovat jeho osudy, se
vyvinula mnohem později. Nejstarší známý horoskop pochází z roku
410 př. n. l. a vznikl rovněž v Babylonii. ovšem v době, kdy již byla
součástí Perské říše. Z téže doby. tedy z 5. století př. n. l., pochází ta
ké nejstarší babylonský systém planetární teorie. Ještě _v5. století
př.n. |. lze sledovat první stopy astrologie také v ecku. V Rímě se ast
rologie šířilana konci republikánského období, v císařskédobě potom
nabyla značného vlivu. Za experty v astrologii byli v Recku a v Rímě
považováni „Chaldejci'“. tedy Babyloňané. Podle astrologických teorií
vládne každému člověkujedna planeta.

Pod vládou planet, které byly zároveň považovány za bohy. měly
být také jednotlivé dny i hodiny každého dne. Podle této představy byl
tedy každý den týdne podřízen některé z „planet" obíhajících podle
tehdejších geocentrických představ okolo Země. Z planet však byly
známy pouze ty. které bylo možné spatřit pouhým okem. Knim bylo
počítáno ještě Slunce a MěsícŘ" Pořadí ..planet“ se řídilo jejich do
mnělou vzdálenosú od Země: nejvzdálenější měl být Saturn „W, bliž
ší Jupiter „211 pak Mars „0'“, Slunce „G)".Venuše „Q", Merkur „ČT,
a nejblíže Zemi byl Měsíc „D". Když se všechny planety ve „vládě“ vy
střídaly, celý cyklus se opakoval. Každému dni měla vládnout ta pla
neta. která vládla jeho první hodině (tzv. „vládci“ nebo „vladaři dne“,
domini diet). Prvním „vladařem“ byl Saturn. Ten vládl první hodině
prvního dne v týdnu. Druhé hodině vládl Jupiter, třetí Mars a tak dále.
Třicelé cykly vystačily na 21 hodinu, zbývajícím třem hodinám „vlád
ly" opět Saturn, Jupiter a Mars. Vladařem první hodiny příštího dne
pak byla následující „planeta“, Slunce. Poslední hodině druhého dne
vládl podle tohoto systému Merkur. První hodině dalšího dne vládl te



dy Měsíc,který byl také vladařem celého dne, a pak se celý cyklus opa
koval. Podle vladařů jednotlivých dnů, kteří následovali v pořadí Sa
turn. Slunce, Měsíc, Mars, Merkur, Jupiter, Venuše a vystačili přesně
na sedmidenní týden, byly rovněž týdenní dny pojmenovány.Asi na É

konci 1. století př. n. l. lgronikl, nejspíše vlivem šířící se astrologie, planetární týden také do íma. Rímané nahradili řecké názvy týdenních
dnů (Hémera' Krónou, Héliou, Sele'nés, Areas, Her-mou, Dios, Afrod'
tes) svými,a pojmenovali jednotlivé dny týdne podle římskýchbohů.“

Podle pozdní zprávy vznikl zvyk označovat týdenní dny podle pla—
net v Egyptě.“ Vkaždém případěje planetární týden pozdější než tý
den židovský, a Římané se s ním seznámili až v době, kdy již byli zvy
kli na sedmidenní týden židovský. Znalost planetárního týdne je
v Římě doložena na konci 1. století př.n. |. Tento týden se tam vyvíjel
souběžně s týdnem židovským, posmpně ho však zatlačoval. Ve2. sto
leti n. 1.bylyjiž názvy dnů planetárního týdne v Římě obecně rozšíře
ne'. Na židovský sabat přitom v Rímě připadl dies Sarumi, který Rí
mané, na rozdíl od židu, považovali za první den týdne.-'"“Kdyžse ve
3. století n. ]. prosadila v Římě sluneční teologie s mithraismem a je
ho kultem Neporazitelného Slunce (Sol invictus), začal být v týdnu
preferován den, jemuž vládlo Slunce, a ten se stal prvním dnem tý 
ne,“) Vřímském planetárním týdnu pak následovaly dny takto:

Dies Salis G)
Dies Lunae ))
DiesMartis d
Dies Mercurii (?
Dies Io vis 2!
Dies Veneris ?
Dies Satumi ň.

Křesťanépřevzali sedmidenní týden rovněž. Zprvu - pod vlivemju
daismu, z něhož bylo křesťanství odvozeno —v židovské podobě s čí
slovanými dny beze jmen, včetně sabatu. Zvláště východní křesťanské
obce tento den ještě dlouho dodržovaly jako svátečním Postupně
však sabat ztrácel pro křesťany náboženský význam. Zároveň byli
křesťanéovlivňování pohanským týdnem s názvy dnů podle planet,
ale také astrologií, proti níž křesťanští kněží ostře, ale marně vystu
povali.57lAčkoli křesťanští kněží doporučovali vyhýbat se astrologic
kým termínům v označení týdenních dnů, označovali týdenní dny
podle planet i křesťanští autoři.

Křesťanési postupně vytvořili vlastní pojetí a úpravu týdne.“) Na

rozdíl od židů, pro něž bylo šest dnů určeno kspráci a vyřizovánívlast
ních záležitostí, ale sedmý den náležel bohu, ) začali křesťanépova
žovat veškerý čas, všechny dny týdne, za „čas boží“ a všechny dny
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podle toho dostaly označení dnů svátečních. feria. Jednotlivé ..feriae“
vlastní pojmenováni neměly. byly pouze počítány, feria prima. secun
da atd. až po fen'a septima, místo níž se ale častěji užívalo židovského
označení sabbatum nebo dies sabbati. Tento den také připadal na ži
dovský sabat. Tak se oba týdny, židovský a křesťanský,alespoň pokud
jde o uspořádání dnů a začátek a konec týdne, ztotožnily. Lišíse však
v umístění svátečních dnů. Křesťanskýmsvátečním dnem měla být
neděle, den Vzkříšení Páně (dies dominica resurrectionis). Odpoví
dala pozdně římskému „Dni Slunce" a byla také prvním dnem v týd—
nu, zatímco židovskýsváteční den, sabat, byl posledním dnem týdne.
Úředně byla neděle jako volný den zavedena ediktem římského cisa
ře Konstantina Velikého z 3. března 321, jímž bylo nařízeno přerušit

práci v „Den Slunce“ (Dies Salis). Teto opatření uvítali Stejně ;yznavači mithraismu, jímž bylo především určeno, jako křesťané. ) Po
stupně se stále výrazněji prosazoval křesťanskýcharakter tohoto svát
ku. V poslední čtvrtině 4. století i římské úřední dokumenty hovoří
o Dies Dominicus či Dominica, Dni Páně. Neděle jako sváteční den se
ovšem prosazovala velmi zvolna. Ještě po staletích musela být vydá
vána ustanovení zakazující v tento den manuální práci. Na intelektu—
ální činnost se však zákazy práce nevztahovaly. Neděle byla tedy
v křesťanském kalendáři označována jako Den Páně, Dies Dominica,
jen výjimečně se pro ni užívalo označení feria prima. Křesťanskýtý
den začínal neděli a končil sobotou. V pozdně starověké latinské for
mě bylyjeho dny označovány takto:

DiesDominicus, Dominica“ (feria prima) = neděle
feria secunda —pondělí
feria tenia = úterý
feria quana = středa
feria quinta = čtvrtek
feria sexta = pátek
sabbatum, feria septima = sobota

V této podobě, která se vyvinula v prvních čtyřech staletích exis
tence křest'anství. přešel křesťanskýtýden po zániku západořímské ří
še do středověku a s křesťanstvím se šířil dále po Evropě.

Sedmidenní týden byl nazýván hebdomadas, hebdomada, ebdo
mada nebo septimana. Někdy však se pro něj objevuje i označení po
sledního týdenního dne, sabbatumřzl

Vedle uvedeného označení týdenních dnů číslicemi —většinou s vý
jimkou neděle a soboty —přežívala i nadále označení týdenních dnů
podle planet. Tato označení používaly především nejširší vrstvy řím
ského obyvatelstva, ale, jak již bylo naznačeno, také někteří křesťan
šn spisovatelé. Oba způsoby existovaly vedle sebe. V úředním jazyku



církve i v císařských nařízeních se v 5. století prosadil církevní způsob, ' 
v lidovém prostředí převládalo označeni podle planet. Přestose ozna- ©!
čení podle planet ještě v pozdním středověku objevují i v latinských __
textech.“ 2L7

Jednotlivé národní jazyky utvořily vlastní pojmen0vání týdenních —-u.t
dnů. Jsou vesměs odvozena, nebo alespoň vzdáleně souvisejí, s ně- :
kterým z obou starověkých způsobů.“l

Románské jazyky většinou převzaly označení podle planet, pouze
neděli a sobotu nazývají církevním zpusobem. Vitalštině jsou pak dny
v týdnu označeny domenica, lunedi, manedi, mercoledi, giovedi, ve
nerdi, sabato, ve francouzštině dimanche, lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. Podobně jsou pojmenovány týdenní dny ve
španělštině, provensálštině a friaulštině. Portugalština převzala bez
výjimkycírkevní označení týdenních dnů - domíngo, segunda feira,
terca íeira, quarta feira, quinta feira, sexta feira, sabbado.

Germáni pojmenovali dny v týdnu po vzoru římskéhoplanetárního
týdne. Jména planet, s výjimkou Slunce a Měsíce (Dies Salis a Lunae),
totožná se jmény bohů, však bud' přeložili do svých jazyků, nebo po
jmenovali podle božstev germánských: Marta nahradil germánský
bůh války Ziu nebo na severu Tyr, Merkura v některých germánských
jazycíchhlavní germánský bůh Wodan,Jupitera germánský bůh hromu
Donner, Venuši Wodanova choť a bohyně nebe, bouře a smrti Freya.
Pouze Saturna, pro něhož neměl germánský Olymp obdobu, převzali
Germáni v latinské podobě (v angličtině) nebo nahradili židovsko
-římskýmsabatem (označení Samstag, utvořené od sambatum, v již
ních a západních oblastech Německa), či zvolili vlastní označení
(Sonnabend jako předvečer svátečního dne Sonntag v ostatních ně
meckých oblastech, nebo Laugardagr, Lórdag, Lóverdag, tj. den la'z
ně,koupání, ve skandinávských jazycích). Wodanovajméno bylo však
již vestarohornoněmčině nahrazeno samostatným označením středy,
Mittwoch, „střed týdne“. V ostatních germánských jazycích je Woda
novojméno v názvu středy zachováno dodnes. Ve středověku se pro
neděli někdy užívalo také označení fróntag, což je překlad latinského
DiesDominicus.65)V angličtině se dny v týdnu nazývají Sunday, Mon
day. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, v němčině
Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
nebo Sonnabend. V severských jazycích jsou dny v týdnu, s výjimkou
soboty, rovněž pojmenovány podle germánských bohů.

Slovanem přijali sedmidenní období s křesťanstvím. Pro tento
útvar se v některých slovanských jazycích vžilo označení odpovídající
českému slovu týden“ (např. polsky tydzien, slovensky týžden),
v ruštině nedělja, v srbštině nedelja nebo sedmica. . , _

Na rozdíl od románských a germánských jazyků nesouwsí pejme
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novánijednotlivých týdenních dnů, s výjimkou soboty, ve slovanských
jazycích s latinskými jmény ani s žádným způsobem použivanym v zá
padní Evropě. Slovanská pojmenování byla utvořena zcela samostat
ně. Na jejich utváření se podíleli nejen misionáři. kteří museli naučit
pokřtěné obyvatelstvo křesťanskému kalendáři sjeho liturgii a urvořtt
a dostat do povědomí lidí příslušné termíny, ale také slovanské oby
vatelsrvo samo. Základ označení týdenních dnů vznikl v církevní sta
roslověnštině. působily zde však asi i jiné vlivy. Některé názvy byly
utvořeny z číslovek,jiné individuálně. S výjimkou názvu neděle. kte
rý je odlišný v ruštině. se v označení týdenních dnů shodují všechny
slovanské jazyky. západní i východní. Sváteční den byl pojmenován
neděle/nedelja (v ruštině voskresenje).“) Den následující po neděli
byl nazván ponděli, další, druhý (.,vtorý“) den po neděli. úterý. Po
něm následoval prostřední den v týdnu, středa, pak čtvrtý a pátý den
po neděli, čtvrtek a pátek, posledním dnem byla. podobně jako
v mnoha jiných jazycích, sobota.“l

Slovanské názvy týdenních dnů ovlivnily i některé další středoev
ropské a severoevropské jazyky. Maďaři poznali týden prostřednic
tvrrn Slovanů a převzali většinu názvů týdenních dnů, kromě označe—
ní neděle a pondělí, přímo ze slovanských jazyků, ať už doslovným
překladem (úterý) nebo v původním znění pouze přizpůsobeném ma—
d'arskému jazyku (středa až sobota). Slovanský systém označování
dnů přešel také do pobaltských jazyků, pruštiny, litevštiny. lotyštiny
i estonštinyfol

5.2 Den
Základní jednotkou měření času ve všech společenstvích, jak již bylo
konStatováno, byl den. Denní činnost člověka se od nejstarších dob až
hluboko do novověku odehrávala téměř výhradně za světlého dne,
v době mezi východem a západem Sluncem Takto také lidé země
dělske' společnosti běžně počítali dny. Středověcí komputisté někdy
nazývali takovýto den dies usualis nebo artificialis.

Chronologie však počítá s celým dnem, tedy se světlým dnem
a 5 nocí. Takovýto den se ve středověku nazýval dies integer nebo di
es naturalis, v církevním právu dies legitimus. Dnes počítáme dvace
tičtyřhodinový den od půlnoci do půlnoci (v astronomii se do konce
roku 1924 počítal den od poledne, aby se neměnilo datum během jed
noho pozorování, od 1. ledna 1925 se den počítá rovněž od půlnoci).
V minulosú byl však den počítán různými způsoby. Pro nejstarší his
toricka období jsou k dispozici jen velmi skrovné doklady a určit den
ni dobu, od které jednotlivě starověké národy počítaly den, lze jen



s výhradami. V zásadě lze předpokládat, že národy řídícíse lunárním
kalendářem začínalyden od západu Slunce nebo od setmění, národy ©
řídícíse slunečním kalendářem od východu Slunce. Tento předpoklad
však neplatí všeobecně, protože v Otázkách začátku dne hrály roli asi 279
ijiné okolnosti než pouze pozorováníMěsícenebo Slunce. Ú

Z babylonských astronomických tabulek odborníci usuzuji, že ba- 3 %
bylonští astronomové počítali dny od půlnoci, pro lidový kalendář 2__
však předpokládají začátek dne při západu Slunce. V občanském ži- _ %
votě byl den, alespoň podle svědectví římskýchspisovatelů. počítán ; :,
od východu Slunce do dalšího východu Slunce. ; o

Kdy začínal den ve starověkém Recku, není rovněž zcela jasné. .A
V nejstarší době zřejmě alespoň Athéňané a obyvatelé Delf počítali
dny od východu Slunce. což pravděpodobně souviselo s východem Si
ria a s úlohou hvězd v tehdejším řeckém kalendáři. Později, kdy se Ře
kové odvraceli od kultu hvězd a obecně se prosadil lunisolární rok
s lunárními měsíci, přešli k večernímu začátku dne, který kalendáři
založenému na pozorování Měsíce lépe vyhovuje. Den počítali Řeko
vé zřejmě_nikoli od západu Slunce, ale od setmění. Večerní začátek
dne byl v Recku používán až do přijetíjuliánského kalendáře.

Egypťané a Peršané, kteří počítali čas důsledně podle Slunce, začínali den východem Slunce.72
ímský den prý, alespoň podle Plinia. začínalo půlnoci. To platilo

zřejmě pro sakrální a právní jednáni. V běžném životě počítali lide'
spíšejen světlý den od východu Slunce do začátku noci. a bylo-li toho
zapotřebí. byla noc podle pokročilosti doby připočítána k předchozí
mu nebo k následujícímu dni. Častěji však byl asi počítán celý den od
východu Slunce do dalšího východu.

Židé počítali dny od západu do západu Slunce. Tento způsob ře
mla také křesťanskácírkev a počítala den od nešpor (vespen).73 Di
es legitimus církevního práva však začínal východem Slunce. Zápa
dem Slunce začínal ve starší době den také v českých zemích.7'"

5.2.1 Části dne a zařízení k jejich měření
Od nejstarších dob potřebovali lidé určovat nejen dny, ale i časové
úseky v rámci dnů. „Dělení dne“ bylo zpočátku velmi primitivní. Dny
nebyly děleny na určité části, ale denní nebo noční doby byly udává
nyjen velmi neurčitě a přibližněm

V Řeckum stačilo Hésiodovi (okolo 700 př.n. I.) k určení denního
času pouze ráno a večer. Homér rozlišoval ve světlém dni tři části,
úsvit, střední část dne a soumrak, někdy používal k určení denní do
by čas pravidelně se opakujících činností, například dobu oběda. Po
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zději se jako ča50výúdaj objevuje rovněž odpoledne, popřípadě časné
a pozdní, a označení pro začátek noci. Tyto zcela nevyhraněné časové
úseky různé délky byly nazývány hora. Podnětem k dělení nocr bylo
především střídání Stráží ve vojenských táborech. Noc byla rozdělena
na tři nebo čtyři části od západu do východu Slunce. Jejich délka se
však měnila podle ročních dob. Dělení dne na dvanáct částí je u Řeků
doloženo až od dob Alexandra Makedonského (356-323 př. n. l.).
Tehdy také do té doby neurčitý výraz hora nabyl významu hodiny ja
ko konkrétní jednotky času.

StaříPeršaném rozlišovali pět denních úseků: červánky (od středu
noci do východu Slunce), dobu obětováni (od východu Slunce do po
ledne), plně světlo (od poledne do západu Slunce), východ hvězd (od
západu Slunce do objevení se souhvězdí), dobu modliteb (od setmění
do půlnoci). Podobně Zidém v nejstarších dobách až do babylonské—
ho exilu neznali dělení dne na stejné části. Židovským pastýřum a rol
níkům stačila obecná pojmenování hlavních fází dne, jako je ráno, po
ledne. večer, případně červánky.

ímaném zpočátku také rozlišovali pouze východ a západ Slunce,
popřípadě poledne. časem ovšem měli pro určení denních fází k dis
pozici velký výběr termínů. Dokud však nepoznali dělení dne na ho
diny. bylo toto určení velmi vágní: diluculum (úsvit), mane (ráno), ad
meridiem (k poledni), meridies (střed dne), de meridie (odpoledne),
suprema (západ Slunce), vespera (večer), crepusculum (soumrak),
prima fax (první pochodeň), concubium (pokročilá noc), intempesta
nox (hluboká noc), media nox (střed noci). galliciníum (kuropění).
Kuropění bylo dlouho signálem k zahájení práce.

Ve všech známých kulturních oblastech Přední Asie a Evropy bylo
časem obvyklé dělení dne na dvanáct části. Tento zvyk pocházel zřej
mě z Babylonie.“ Babylonští astronomové dělili den (tj. celý den
včetně noci) na základě šedesátinného principu buď na šest úseků,
dělených dále na šedesátiny a ty opět na šedesátiny, méně často bez
prostředně na šedesátiny, a ty opět a opět na šedesátiny. Vobčanském
životě byl však den, rovněž celý včetně noci. alespoň od 8. století
př. n. |., od kdy jsou známy doklady o dělení občanského dne, dělen
na dvanáct Stejně dlouhých částí (tzv. ka5pu —odpovídaly našim dvě
ma hodinám). Každá se dělila na šedesát minut, každá minuta —teo
reticky —na šedesát sekund. —Toto dělení pravděpodobně souvisí se
vznikem zodiaku.

Z tohoto zvyku asi vzniklo oddělené počítání dvanácti části, hodin,
denních (od východu do západu Slunce) a dvanácti částí nočních (od
západu do východu Slunce). Tose rozšířilo na Předním východě a po
stupně také v Evropě. Takovéto hodiny měly v různých ročních do
bách, a také na různých místech. odlišnou délku. Ta se měnila s dél



lojarní a podzimní rovnodennosti. v létě byly delší denní hodiny, v zi
mě noční. Proto jsou tyto hodiny nazývány nestejné, nerovnoměrné,
horae inaequales nebo horse temporales. - Vpřepočtuna dnes užíva
né minuty, které tehdy ovšem známy nebyly, trvala například v Hor- -
nim Egyptě nejdelší hodina 67 minut, nejkratší 53 minuty, vAthénách

nejdelší 73, nejkratší 47 minut, v Římě 76 a 44 minuty, vjížním Německu 80 a 40 minut, v severní Anglii 90 a 30 minut.5 1
Vkaždodenním životě v Ríměvšak běžně stačilo i starší dělení dne

a noci, obou na čtyři části. Ty byly také úředně oznamovány. Čtvrtiny 23
dne byly, s výjimkou první hodiny, hora prima, pojmenovány podle 
své poslední hodiny, vždy ve smyslu hodiny uplynulé, dokončené (ho- “"
ra exp/eta, hora complera). Tak znamenala nona konec deváté hodi
ny denní, méně často noční, nebo mohla také označovat časový úsek
od sedmé do deváté hodiny. Místo „dvanácté hodiny“ denní nebo noč
ní bylo v tomto smyslu užíváno označení mane a vespera nebo supre
ma. Pro dobu před rozedněním bylo obvyklé označení „kuropění“,
gallicanrus.32)

kou světlého d_ne.Stejně dlouhé bylydenní i noční hodiny v době oko- %

281

=!
*na
o—““z
“'n-\
i—má

::

5.2.1.1 Sluneční hodiny
Přesnějšídělení dne na menší úseky bylo možné až tehdy, když tyto
úseky bylo možno měřit, když lidé poznali hodiny jako přístroje k mé
řeníčasufm Nejstarší způsob určování času vycházel z poznatku pro
měny vrženého slunečního stínu. Podle délky stínu měřeného na
..střevíce“nebo „stopy“ byla také nejpozději ve 4. století př. n. l. v an
tickém Řecku běžně určována denní doba.

Na základě takovýchto poznatků byly sestrojeny sluneční hodiny,
gnómon.35)Sluneční hodiny, skládající se z tyče. která vrhala stín (na
zývala se rovněž gnómon nebo také stilus), a ze stupnice, která délku
stínu, případně též jeho směr, odměřovala, byly známy asi od třetího
tisíciletí před naším letopočtem. Zprvu však sloužily kalendářovým
účelům, k nimž teprve později přibylo dělení dne. Sluneční hodiny
používali v oblastech, na něž navazovala evropská kultura, nejdříve
asi E. t'ané a Babyloňané, jejichž prostřednictvím se s nimi sezná
mili idé. Brzy je znali rovněž Rekové.

5.2.1.1.1 Časová rovnice
Měření času slunečními hodinami přináší ovšem určité problémy.
Sklon zemské osy a eliptická dráha Země okolo Slunce spolu s další
mi faktory (viz kap. 3.2.1) totiž zapříčiňuje, že oběžna rychlost Země
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se v průběhu roku mění a mění se také doba mezi dvěma průchody
Slunce poledníkem tedy délka dne. Vdůsledku toho je i zdánlivý po
hyb Slunce po obloze nerovnoměrný a hodiny na slunečních hodi
nách mění v průběhu roku svou délku. Tento tzv. pravý sluneční čas
udávany'slunečními hodinami, však není dnes použitelný, protože ob
čanský čas musí plynout rovnoměrně. Proto se pro měření času v mo
derní době používá tzv. střední sluneční čas jehož hodiny, odměřova
né mechanickými nebo elektronickými hodinami, jsou v průběhu
roku stejně dlouhé. Rozdíl mezi pravým slunečním časem a Středním
slunečním časem může dosáhnout až lómin 215 a nazývá se časová
rovnice. Časová rovnice je tedy příčinou, proč se rozcházejí údaje slu
nečních a mechanických hodin. Graficky ji vyjadřuje křivka o dvou
kladných a dvou záporných vrcholech Na vodorovné ose je uveden
čas ve dnech. na svislé ose velikost rozdílu obou časů. Oba'casy se stý
kají čtyřikrát za rok, 15. dubna, 14. června 1. září a 25. prosince.

Grafickéznázorněníčasove' rovnice
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[. maximum 14. května + 3min 505 2. maximum 4. listopadu + 16mm 215
5. prosince O



Pro zjištění středního slunečního času při měření času slunečními
hodinami je třeba jejich údaj opravit o časovou rovnici.

Dalším důležitým faktorem pro určování času slunečními hodinami
je zeměpisná šířka stanoviště, která se podílí na délce a směru stínu.
Délka vrženého stínu se přitom mění také podle roční doby. Například
čtyři metry vysoký gnómon vrhá 22. června na 52“ severní šířkystín
dlouhý 2,2 m; 23. září 5,1 m; 23. prosince 15,4 m. Na 20“ severní šíř
ky je to v týchž dnech 0.2 m; 1,5 m a 3.8 m. Sluneční hodiny mohou
proto ukazovat správný čas pouze na rovnoběžce, pro kterou byly se
strojeny.

5.2.1 .1.2 Sluneční hodiny ve starém Římě
Nejstarší sluneční hodiny měly zpravidla tvar obelisku nebo pylonu, se
stupnicí na zemi. Čas se měřilpodle délky stínu. Casem však nabyly slu
neční hodiny také jiných. mnohdy i velmi složitých tvarů.“ Bylyumis
ťoványna veřejných budovách, chrámech i soukromých domech a vi
lách. Problém s konstrukcí slunečních hodin v závislosti na zeměpisné
šířce byl vyřešen nejpozději ve 3. století př. n. l. Sluneční hodiny od té
doby ukazovaly nerovnoměrné hodiny pro určitou zeměpisnou šířku.

Rímané získali první sluneční hodiny za první punské války v roce
263 př. n. l. jako válečnou kořist z Catany na Sicílii. Umístili je na fo
rum vedle řečništéa po 99 letjim vůbec nevadilo, že neukazují správ
ný čas, protože byly sestrojeny pro miSto položené o čtyři stupně jíž

něji. Teprve roku 164 př. n. l. dostal Řím veřejgé sluneční hodiny,které přibližné odpovídalyjeho zeměpisné šířce. ) Funkci slunečních
hodin mstával i obelisk, který dal v roce 10 př.n. l. císařAugustus při
vézt z Egypta a umístit na Martově poli. Sluneční hodiny pak brzy pro
nikly z veřejných míst také do domácností. Nabývaly nejrůznějších
podob. Byly sestrojeny a prodávány i přenosné závěsné sluneční ho
diny, vhodné na cesty. Byloje možno nařídit pro kteroukoli zeměpis
nou šířku nebo pro řadu důležitých míst."l Velmijednoduché sluneč
ní hodiny používalí naopak v pozdní antice římští rolníci. Tyčvrhající
stín nahrazovala rolníkova postava, délku stínu odměřil rolník svým
vlastním chodidlem, a z tabulky mohl vyčístpřibližnýčas“)

5.2.l.2 Hodiny jako časový údaj ve středověku

5.2.1 .2.1 Kanonickéhodinky
Křesťanskácírkev převzala římské dělení dne a noci na stejný počet
částí, jejichž délka se během roku měnila, a upravila podle něho doby
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modlitebe" Ty spadaly do hlavních úseků dne a noci. známých již
v Novém zákoně, do třetí, šesté a deváté hodiny, a do doby vychodu
a západu Slunce. Do těchto časových úseků, většinou na jejich konec,
připadaly tedy asi od 5. století předepsané křesťanske modlitby, ma

?;
u.!turínum (jírr'm) ve třetí čtvrtině nocí, hora prima (príma) při východu

št-J Slunce, hora tercie, terciarum uprostřed dopoledne, hora sexra v po
; 9, ledne, hora nona uprostřed odpoledne, vespera, hora _vesperarum
o O (nešpory) zprvu po západu Slunce, od 6. století asxhodinu pred za
; Š padem Slunce, zatímco na dobu západu Slunce bylo položeno com
E “=pletoríum. Těchto sedm časových úseků bylo nazýváno kanonické ne

5 bo cirkevnihodínky. horae canonicaezgzl
marutinum —třetí čtvrtina noci
príma - přivýchodu Slunce
tercia - třetí hodina, uprostřed dopoledne
sexta —šeStá hodina. poledne
nona —devátá hodina. uprostřed odpoledne
vespera - hodina před západem Slunce
completorium - po západu Slunce

Časem se ovšem doba některých hodinek posouvala. Sexta byla vy
puštěna a nana přesunuta na poledne (pozůstatek toho je dodnes za
chován v anglickém označení poledne noon), vespera se přesouvala
doprostřed odpoledne. později byla také do pokročilejší denni doby
posunuta prima. Kposunu docházelo postupně a v různých oblastech
vjinou dobu, většinou mezi 13. a 14. stoletím. - Vestřední Evropě do
cházelo k některým posunům poměrně záhy. Nona zde připadala na
poledne již ve 12. století (sexta přitom zmizela asi důsledněji než v zá
padní Evropě). Posun vespery do dřívějšídoby je v pramenech posti
žitelný od 14. století.gm

Podle kanonických hodinek byl také od raného středověku počítán
čas občanského dne. Od 12. století dělení dne podle kanonických ho
dinek zcela převládalo nad ostatními způsoby. Teprve v první polovi
ně 15. století začalo být vytlačována moderními hodinami. V občan
ském dělení dne byly však používány pouze ty hodinky, které
odpovídalyjednotlivým čtvrtim světlého dne, tedy prima, rercia, sex
ta, nana a vespera. Jejích začátek byl oznamován zvoněním kostel
ních zvonů.“l

Zvonyzačaly být hojně užívány v kostelích a v klášterech od 5. a 6.
století. V 9. století již byly asi všeobecně rozšířeny. Kostelni zvony
sloužily zároveň komunikaci, působily přishromažďování věřícíchdo
kostela: při svolávání vojenské hotovosti, v soudnictví a v právních
jednáních i při slavnostních příležitostech v životě středověké společ
ností. Od 9. století jsou doložený také předepsané sekvence, které mě



ly zvony v určité době a při konkrétních příležitostech odbíjet. - Sku
tečné zvuky však závisely na druhu, kvalitě a počtu zvonů, které byly
v příslušném místě k dispozici.——Veměstech se samozřejmě prolínalo
zvonění většího počtu zvonů z různých kostelů.

Kromějiž uvedených hodinek oznamovaných zvoněním bylo v ro
mánských zemích ještě přibližně půl hodiny po západu Slunce vyzvá
něno klekání (Ave Maria). Tento zvyk přišel asi ve 14. století také do
střední Evropy. Na počátku 14. století přibylo v Itálii další Ave Maria
oznamované zvoněním brzy ráno, a pak ještě třetí v poledne.

Podstatně přisněji byly kanonické hodinky dodržovány v klášte
rech,95)kde byly rozděleny ] během noci. V klášterním životě měly vi
gilíe začínat krátce po půlnoci a ještě v noci měly končit. Matutina
měla být před úsvitem. Denní hodinky byly někdy posouva'ny podle
práce připadající do příslušného období. V létě třeba byla nona dříve,
aby bylo dost času na odpolední práci, v zimě se naopak posunovala
tercie. Podle roční doby byla upravována i délka bohoslužeb. Napří
klad liturgie zimních vigilií byla obsažnějši (a mše tudíž v dlouhé no
ci delší) než v létě.

Doba kanonických hodinek byla určována podle nestejně dlouhých
hodin, v podstatě tak, aby se vešly do světlého dne. Proto připadají
kanonické hodinky v různých ročních dobách na odlišnou hodinu
podle moderního počítáni.

5.2.1.2.2 Jiné způsoby obecného označení denní
dooby

Vběžném zivotěbyla užívána | jiná označení denního času, nejčastěji
podle mše, která se v téže době konala, nebo podle denního jidla pří
padně i podle jiných okolností, někdy jen lokální povahy.96)Jako
označení denního času se objevují především obě pravidelné dopo
lední mše, jítřm' (missa maturina, prima missa, missa gallicamus)
a velká (hrubá) mše (missa magna summa missa). Jitřní mše byla pů
vodně spojena se stejnojmennou církevní hodinkou, později, ve střed
ní Evropě asi ve 14. století, byla přeložena na primu, někdy do doby
ještě pozdější. Hrubá mše nesměla být odle kanonických předpisů
sloužena před tercií. Po velké mší náslecl>valo snídani (prandium de
mane, jentaculum). V poledne (circa horam nonam) byl oběd (pran
díum), večer před koncem dne byla večeře(cena)

Jako samostatné označení dennídoby se objevuje také gallicinium,
gallicantus, kuropění (často ve spojení ín gallicantu, post gallicinium
apodobně). Je to pozůstatek rímského dělení nocí, její poslední
část.97)Nadále byla pochopitelně také užívána označení jako mane,
merídíes, vespera. Řehoř Tourský třeba určil časnou ranní dobu prima
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mane, cum lux redíre cepíssetfm Podobně někdy prameny udávají
čas za setmění, jako třeba Mnich sázavský: die deficiente crepusculo
que noctís ímmínere incípíente.

5.2.1.2.3 Horse temporales
Ačkolinejběžnějším způsobem dělení dne bylo po velkou část středo
věku určování času podle kanonických hodinek, bylo známo rovněž
dělení dne, a také noci, na dvanáct nestejně dlouhých hodin. horae
temporales. V praxi nebylo příliš používáno, neboť pro běžný život
stačilo středověkému člověku dělení dne na větší úseky, jak je vyme
zovaly hlavní denní doby nebo kanonické hodinky. Přesto však lze
v písemných pramenech nalézt doklady o tom, že alespoň někteří
vzdělaní lidé znali tento starý způsob dělení času. Dokladů není příliš
mnoho mimojiné proto,že spolehlivě lze tento způsob rozeznat pou
ze u těch hodin, které se nekryjí s kanonickými hodinkami. Ze stře
doevropských pramenů prokazatelně použili tohoto způsobu někteří
autoři rakouských análů. Z českých pramenů je doloženo v letopisu

tzv. Kanovníka vyšehradského. ve Druhém lpokračování Kosmově,
v Kronice zbraslavské a v Neplachově kronice. “01Nestejně dlouhé ho
dinyje možno převádět na náš způsob podle tabulky 9.18.

5.2.1.2.4 Přístroje měřící čas ve středověku
a v novověku

] v evropském středověku byly nejběžnějším zařízením měřícím čas
sluneční hodiny. Jsou zmíněny v latinských textech od 6. stoletím"
Bylyumísťovány na kostelech a klášterech, na veřejných místech, na
palácích šlechty a na domech zámožných měšťanů. Den na středově
kých slunečních hodina'ch byl rozdělen podle církevních hodinek,“m
případně podle nestejně dlouhých hodin. Byly známy i „hodiny“ mě
řícíčas podle stínu vrženého lidskou postavou. používané v antickém
Římě.,Vzaalpských oblastech ovšem nebyla tabulka zpočátku ani pře
počttana pro odlišné podmínky. 103)Středověké přenosné sluneční ho
dinyjsou doloženy od počátku 11. století. V 15. století byla značná po
ptávka po cestovních slunečních hodinách. Ty byly exportovány
z Norimberka do celé Evropy.“>“ Konstrukce slunečních hodin byla
postupně zdokonalována. Některé hodiny byly vybaveny složitými
a stále přesnějšími časovými stupnicemi. - Vedle nich však byly i na
dále používány hodiny zcela primitivní, měřícíčas jen velmi přibližně.

Renesanční sluneční hodiny již měřilyčas se značnou řesností a ne
byly záwsle na konkrétním miStě.Díky technickému po oku dokáza
ly slunečm hodiny s použitím polosu (tyčky rovnoběžné se zemskou



osou) a kompasu měřit i stejně dlouhé hodiny kdekoli na Zemi. Mohly
odměřovat nejen pravý sluneční čas, ale také třeba hodiny počítané od
západu Slunce (,.italské“ či „české"), bylo z nich možno vyčíst i kolik
hodin uplynulo od východu Slunce (ab onu) nebo kolik hodin zbývá
do západu Slunce (ad occasum). Konstrukce takto složitých zařízení
vyžadovala poučené odborníky. Od 15. století byla také sepisována od
borná pojednání o slunečních hodinách a vydávány učebnice ojejich
stavbě. Již v raném novověku se objevovaly sluneční hodiny nejruzněj
šich konstrukcí'05) jako cestovní. pouzdrové a kapesní nebo okenní.
Sluneční hodiny dodnes neztratily oblibu, i kdyžjsou již několik stale
tí spíše uměleckým předmětem nebo součásti umělecké výzdoby. než
skutečným zařízením na měření času. Někteříjejich „Výrobci“ žíva
jí v konstrukci často nejmodernější techniky a složitých systému, které
umožňují, aby jejich hodiny udávaly kromě místního slunečního času
i další časové údaje a nejrůznější astronomické infomace.

Sluneční hodiny mohou měřit čas pouze ve dne za slunečního svi
tu. Tento nedostatek výrazně pociťovalistředověcí komputisté. Vrůz
ných traktátech rozví'eli úvahy a přinášeli návody na to, jak měřitčas.
když nesvítí Slunce. “) Ve starověku. a ještě dlouho do středověku,
navic sluneční hodiny odměřovaly pouze nerovnoměrné hodiny.
K měření času ve dnech bez slunečního svitu a v noci, stejně jako
k měření stejně dlouhých časových úseků, bylo od starověku používá
no jiných zařízení.

5.2.1.2.5 Stejně dlouhé hodiny
Již ve starověku byly známy také stejně dlouhé hodiny, horae acqui
noctiales, horae aequales. Bylyvšak používány pouze připřírodověd
ném studiu. zvláště v astronomických, a částečně také astrologických
výkladechm) V praktickém životě byly v podstatě nepoužitelné již
proto, že nebyla k dispozici vhodná zařízení, jimiž by je bylo možno
v delších časových úsecích měřit.

Stejně dlouhé hodiny byly známy i ve středověku. 109)Počtem stejně
dlouhých hodin byla napříldad v kalendáriích uváděna délka dne 8 no—
ci v jednotlivých měsících. Počítali podle nich také astronomové. Ob
čas údaje podle těchto hodin uvádějí i středověcí kronikáři, většinou
přizprávách astronomické povahy,jako jsou zatmění Slunce a Měsíce.
- Vtěchto případech lze také jejich údaj kontrolovat a spolehlivé zjistit
způsob počítání času. - Kvzácným dokladům užití stejně dlouhých ho
din patří Kosmova zpráva o zatmění Slunce 11. srpna 1124, kde údaj
X1.hora dieí podle moderního propočtu odpovídá skutečné době za
tmění počítané od půlnoci (zatmění tehdy trvalo od 11h 32min do
14h 13min).'09) Podobné doklady o užívání stejně dlouhých hodin ve
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středověku lze v pramenech ojediněle nalézt i v pozdější době. Napří
klad František Pražský tímto způsobem udává rovněž poměrně přesně
dobu zatmění Měsíce 17. ledna 1348."01 Stejně dlouhé hodiny byly ve
středověku zjevně známé v okruhu vzdělanců. Dokud však nebyly
k dispozici přístroje, které by dokámly hodiny po cely den odměrovat,
nemohly být tyto hodiny používány v občanském zrvote.

5.2.1.2.6 Zařízení )(měření stejně dlouhých
hodin

5.2.1.2.6.1 Vodníhodíny
Ve starověku a dlouho do středověku bylo možno odměřovat stejnou
délku pouze poměrně krátkých časových úseků. Jedním : nejpouží
vanějších zařízení na jejich měření byly vodní hodiny, klepsydry.
Oproti slunečním hodinám měly tu výhodu. že byly nezávislé na po
časí a na slunečním svitu, mohly tedy měřit čas i v noci a ve dnech,
kdy nesvítilo slunce. Jejich nevýhodou byla právě značně omezená
doba, kterou jimi bylo možno měřit.

Vodní hodiny, klepsydry (= ..zlodějky vody"),"n odměřovaly čas
množstvím vyteklé tekutiny z nádoby. Tyto hodiny byly známy v Egyp
tě ina Dálném východě. zdomácněly však především v Řecku, kde by
ly také zdokonaleny. Primitivní vodni hodiny. užívané v Indii a v Číně
v 1. tisíciletí př. n. l., sestávaly z nádoby s úzkým průtokem. kterým
odtékala voda. Množství vody odpovídalo určitému časovému úseku.
Někdy byl uplynulý čas sledován podle klesajícího plováku. Babylo
ňané plnili vodní hodiny takovým množstvím vody. jež odpovídalo
hodinám příslušné roční doby. 2 Egypta jsou dochovány hodiny 5při
pojenou stupnicí, podle níž bylo možno dělit noc v různých ročních
dobách na stejné části. V Recku se objevily první jednoduché klepsyd
ry asi v 5. století př. n. l., v době, kdy dělení na hodiny nebylo v Řec
kuještě obvyklé, přijednáních attického soudu. Vymezovaly dobu vy
hrazenou ústním projevům jednotlivých stran. Zpravidla to byly jen
několikaminutové úseky. Záhy se však klepsydry v Řecku rozšířily.
Velmičasto byly vodní hodiny používány při měření délky vojenských
hlídek. Vodní hodiny pak odměřovaly jednotlivé úseky noci, kdy ne
bylo možno použít hodiny sluneční. Noc byla k tomuto účelu dělena
na _třinebo čtyři části. V tomto případě vodní hodiny neměřily stále
stejné úseky,ale jejich délka se během roku měnila. Aby vodní hodiny
mohly měřitnestejně dlouhé úseky, býval průtok vody zmenšován ne
bo zvětšován pomocí vosku tak, aby hodiny odměřovaly potřebnou
čast noci v různých ročních dobách.



V helénistické době byla konstrukce vodních hodin zdokonalena.
Klesající plovák uváděl do pohybu mechanické zařízení, které přená
šelo údaje na ciferník.

Římané se s vodními hodinami seznámili v roce 172 př.n.l. Vodní
hodiny v Římě záhy zdomácněly. Někdy byly také připojovány k řím
ským kalendáriim. Bylystavěny !velké vodní hodiny veřejné (často to

byly spíše stroje na vodní pohon). Nejstarší veřejné klen!:osydryprystavil v imě censor Scipio Nasica v roce 158 př. ) Některé byly
doplněny astronomickou části s hvězdnou mapouna Sluncem, jako tře
ba Věžvětrů v římské agoře v Athénách. Zprávy o využívání klepsyder
pro astronomická pozorování, které byly tradovány ve starověku aješ
tě ve středověku, všakjiž starověcí učenci ovažovali za nepravděpo
dobné. Podle řeckého vzoru odměřovali Římané vodními hodinami
čas přisoudních jednáních. Cicero uvádí | délku vyhrazené doby pro
řečnickávystoupení u soudů. Konkrétnější údaje pocházejí však z po
zdější doby. Podle současných přepočtů odtek la voda ze „soudních“
klepsyder asi za 20 minut. Rímané je využívali také přiřečnickýchvy
stoupeních a ve veřejném životě vůbec. Běžně se užívaly rovněž v řím
ském vojsku pro měření délky nočních stráží. Stejně tak Caesar prý
sledoval dlouhé noci „vodou". "3

Vodní hodiny bylypoužívány' ] ve středověku. Cassiodor v dopise
Boethiovi z roku 507 ocenil sluneční hodiny pro měření času ve dne
a vodní v noci jako největší přínos civilizace. Mechanismus vodních
hodin byl zdokonalován. Umělcizhotovovali luxusní klepsydry, které
sloužilyjako dary panovníkům a jiným významným osobnostem. Na

l:;říklad bagdádský kalif Hárún al Rašíd věnoval v roce 807 KarloviVe'kému mezi jinými dary také vodní hodiny. odměřovaly sice dvanáct
stejně dlouhých hodin ale vybaveny různými zvonečkya fí rkami by
lyspíše hezkou hračkou nežli zařízenímna měřeníčasu." Vodní ho
diny bývaly nádherně zdobené, výjimkou nebylo vybavení akustickými
signály, případně také figurami, někdy dokonce pohyblivými. Na konci
středověku také odměřovaly čas pro bohoslužby v kostelech a klášte
rech, sloužily tam rovněž k astronomickým pozorováním. Přenosné
vodní hodiny bylyv refektáh'ch iv bohoslužebných prostorách klášterů.
V zaalpských oblastech byly ovšem vodní hodiny k měření času měně
vhodné, protože bylo nutné chránit je před mrazem. Zde byly umělec
ky zhotovené kusy jako luxusní předměty spíše součástí klášterních
pokladů Konstrukcivodních hodin studovali | rensanční učenci.

5.2.1.2. 6.2 Ohňové hodiny
K měření kratších časových úseků sloužily též různé typy hodin oh
ňových. svícových a doutna'kových, kahanových a jiná podobná zaří
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zení, na nichž byl uplynulý čas sledován podle délky shořelých částí
nebo množství spáleného oleje."5)

5.2. 1.2.6.3 Přesýpac!hodiny
Dalším zařízením k měření stejně dlouhých časových úseků byly pře
sýpací hodiny. V Asii byly známy již ve starověku. Evropa se však s ni
mi seznámila poměrně pozdě, snad až v pozdním středověku."“ Pře
sýpací hodiny byly založeny na principu dvou na sebe nastavených
skleněných baněk se zúženým hrdlem, z nichž jedna byla naplněna
odměřeným množstvím jemného písku, který speciálně upraveným
otvorem propadával do druhé baňky. Tyto hodiny odměřovaly, po
dobnějako hodiny vodní nebo ohňové. opět jen krátké časové úseky,
zpravidla čtvrthodinové, půlhodinové nebo hodinové. Potom bylo
nutno je obrátit. Ani tyto hodiny ovšem nevynikaly přesnosrí. Vestře
dověku například odměřovaly i délku kázání při mši. Pravidelně byly
„půlhodinové" přesýpaci hodiny používány na lodích, kde služba tr
vala zpravidla osm „sklenic“ , tedy čtyři hodiny. —Kolumbus prý vyjel
na svou objevnou cestu se stovkou takovýchto hodin. Vrátil se s jedi
nými, navíc poškozenými.

5.2.1.2.6.4 Astroláb

K přesnému měření času sloužil především astronomický řístroj ur
čený ke sledování hvězd a planet, astroláb (astro/.abi'um).1 7)Počátky
tohoto přístroje nebyly, stejně jako u řadyjiných pomůcek, objasněny.
Teoreticky byl tento přístroj připraven ve 2. století ř. n. !. astrono
mem Ptolemaiem. - Ten potřeboval přístroje k přesn mu měření noč
ních hodin především pro výpočet horoskopů. —Kdy začal být astroláb
prakticky používán, není známo. V 6. století ho znali v Alexandrii
a v Cařihradě. Byzantští mořeplavci ho užívali k určení místa ve Stře
dozemním moři. Asi v 9. Století se s ním mezi dalšími pozůstatky an
tického vzdělání seznámili Arabové, kteří ho rovněž využívali při mo
řeplavbě. Teprve od nich ho v 10. století převzal latinský Západ. Ve
středověkuse astroláb skládal z kruhové desky rozdělené na 360“. do
níž se vkládaly vložky s astronomickými sítěmi, tabulkami nebo ma
pami zemského povrchu, sestavenými pro různé zeměpisné šířky.Bý
val doplněn hvězdnou mapou se znameními zviřetníku. Asuonomové
jim meřilipolohu Slunce,jeho výšku nad obzorem, východ a západ,
délku dne, pohyb Měsíce 3 hvězd. Z těchto údajů dokázali nejen určit
presne místo na zemi a světové strany na souši i na moři, vypočítat zá
klady kalendáre, a -jak alespoň sami věřili—zjistit blízkou i vzdále
nou budoucnost lidi, ale také přesně určit denní nebo noční hodinu



na konkrétním místě. V pozdním středověku sloužil astroláb hlavně

astrologickým účelům a mořeplavbě. Učili se ho používat studenti ©univerzit k astrologickým výpočtům, neobešla se bez něho žádná
z objevných plaveb konce středověku. V různých funkcích byl astroláb 2_9_1
používán až do 17.století. ..

Z astrolábu se vyvinuly noční hodiny (nocturíabíum), které slouži-D>.:
ly k měření času v noci podle hvězd. K určení času v noci byly sestro
jeny také měsiční hodiny. které měřilyčas podle postavení Měsíce. By
ly však velmi nepřesné.

5.2. 1.2.6.5 Mechanické hodiny
Převratem v měření denního času ve středověku byl vynález mecha
nických hodin, zařízení umožňujícího odměřování stejně dlouhých
hodin ve dne i v noci, bez ohledu na roční dobu a na sluneční svit. Me
chanické hodiny byly nazývány horoíogium, orloj, stejně jako primi
tivnější zařízení na měření času, ale i tabulky k určování denní doby
a délky světlého dne. K přesnějšímu označení mechanických hodin
sloužily různé přívlastky,jako horologium pulsarile, horologíum ho
ras diei et noctis indicans, horacudium, ale ty nebývaly užívány dů
sledně, takže může být rozlišení mechanických hodin od ostatních ve
středověkýchpramenech někdy obt í.žné "„ Přesnádoba kdy bylyvy
nalezeny mechanické hodiny, není známa. První takovéto hodiny by
ly sestrojeny pravděpodobně na konci 13. nebo na počátku 14. stole
Lí.Od čtyřicátých let 14. století byl již život v evropských městech | na
venkově'rízen věžními mechanickými hodinami. Jejich zprvu velmi
hrubá a jednoduchá konstrukce byla postupně zdokonalována. "o)
Nejstarší mechanické hodiny sestávaly z hrubých železných soukolí

%oháněných závažím. Byly to hodiny bicí, bez ciferníku a bez ručiček.as oznamovaly úderem na znělou hmotu. Ujednoduchých starších
hodin upozorňoval každou hodinu mechanismus hodin speciálním
znamením zvoníka („orlojníka '), aby odbil příslušnýpočet hodin. Zá
hy bylhodinový stroj doplňován také bicím, případně | zvonícím, me
chanismem, který již lidskou obsluhu nepotřeboval. Během doby byl
tento mechanismus zdokonalován. Orloje oznamovaly zpočátkup ou
ze celé hodiny, později také jejich části. Za nejstarší hodiny, kteréPbily
každou čtvrthodinu, jsou považovány hodiny v Rouenu sestrojeně
okolo roku 1389. Postupně byly hodiny vybavovány číselníkem a ru
čičkou,zpočátku pouze jednou. Ta ukazovala hodinu, případně půl
hodiny. Teprve když se asi od konce 16. století 1v běžném životě roz
šířilo počítání času na minuty, bylo nutné vybavit hodiny také
druhou, minutovou ručičkou. Ještě dlouho byl však důležitější akus
tický signál, zvuk zvonů, nebot' čas byl sledován především sluchem.
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Asi od poloviny 14. století byly v některých evropských městech
zhorovovány velké astronomické orloje. Byly _vybavenoyukazateli mě—
síčních fází, pohybu a postavení planet a dalších údaju potřebnych_ke
zjištění dat pohyblivých svátků. Péčí o ně a jejich údržbou byl povero
ván orlojník. Astronomické orloje bývaly někdy nadherně zdobeny
a doplňovány pohyblivými figurami. - Asi nejstaršijsou doloženy na
orloji katedrály v Lundu. datovaném okolo roku 1380. '21)- Představu
o takovýchto hodinách si lze učinit podle starých, dosud funkčních or

lojů. jako jsou hodiny v katedrálách v Salisbury (písemně doloženy
1386) a ve Wellsu (poprve zmíněny 1392).122 Hodiny v Salisbury
udávaly čas pouze zvukovými signály a oznamovaly jen celé hodiny.
Jejich součástí pravděpodobnějiž tehdy byly také pohyblivě figury Tří
králů přinášejícichdary Panně Marii s dítětem. Ty se však nedochova
ly. Hodiny ve Wellsu, považované za dílo téhož hodináře, bily každou
čtvrthodinu a zároveň ukazovaly čas na kotouči rozděleném na dva
krát dvanáct hodin počítaných od poledne do půlnoci a od půlnoci do
poledne. Na jiném kotouči byly vyznačeny minuty. Třetí kotouč udá
val pořadí dnů lunárního měsíce. Pravděpodobně již v době svého
vzniku byly doplněny vyřezávanými figurami rytířů na koních.

Pokud lze v pramenech postihnout, a pokud jsou pramenné údaje
správně interpretovány, pak byly nejstarší známě mechanické hodiny.
vesměs věžní, ve WestminSteru (1288), v Canterbury (1292), ve Flo
rencii (1300), v Orvietu (1307/1308), v Caen (1314), v Miláně
a v Parmě 0336). Ve čtyřicátých letech 14. století byly mechanické
hodiny na kostelních nebo radníčních, případně i zvláštních „hodino
vých“ věžích či na palácích v Modeně, v Padově, ve Valenciennes,
v Bruggách, v Doveru a v dalších evropských městech. V letech
1352—1354byl postaven orloj v katedrále ve Štrasburku (zvon však
byl pořízen až 1372), 1356-1361 věžní hodiny v Norimberku, 1364
v Augšpurku, 1370 v Paříži, okolo 1380 v Lundu, 1381 v Basileji, nej
později 1383, kdyje písemně doložen, v Lyonu, 1385 v Kolíně nad Rý
nem, 1389 v Rouenu, 1405 v Bernu, 1408 v Braunschweigu.

V roce 1410 byl opraven a zdokonalen již dříve zhotovený, asi jed
noduchý, orloj v Praze. Přitéto příležitosti byl doplněn o „orloj astro
nomický" s pohybujícím se Sluncem a Měsícem, zodiakem a s kalen
dáriem. - Ještě dřívevšak, okolo poloviny 14. století, byly mechanické
hodiny, asi pouze bici, v pražské katedrále. Zhruba v téže době jsou
doloženy také v sedleckém klášteře. Skutečnost, že mechanické hodi
ny.nebyly v Čechách neznámé již za vlády Karla IV., tvrzuje také
přítomnost císařského orlojníka u pražského dvora)" —V roce 1417
zhotovil mistr Jan z Prahy bicí hodiny ve věži sv. Štěpána ve Vídni.“w
V 15. století již měla svůj „orloj“ většina středoevropských měst (v Pol
sku napríklad Krakova Poznaň). V českých zemích existovaly ještě ve



středověku „orloje“ kromě Prahy například v Olomouci (doložen '.,
1418), v Kutné Hoře. v Pelhřimově, v Lounech, v Táboře, v Klatovech
a jistě i v dalších městech. V 15. stoletijsou mechanické hodiny dolo
ženy také ve vlastnictví zámožných jednodívců. LékařJiřího z Podě- %
brad Jan z Krčína vlastnil „orloj mosazný“ . Tehdy moderní ..orloj" -- u.:
s ocelovým perem měl Oldřich z Rožmberka.lm Š Š

Zvukové signály, hlavně zvonění zvonů, měly, zvláště v městském 2—
prostředí pozdního středověku, i četné další funkce. V Parmě i v Cá- _
chách označoval „„pracovnízvon“ začátek a konec, podobně i přestáv- 17,5;
ky,v práci námezdních dělníků. Ve Feldkirchu ve Vorarlbersku ozna- f, ::
moval každý večer „kovářský zvon“ zastavení práce, aby hluk nerušil .
sousedy. V Braunschweigu svolával „radní zvon" členy rady na radni- '"
ci. Ve Freiburgu v Breisgau upozorňoval „daňový zvon“ v posledních
týdnech roku liknavé poplatníky na povinnost zaplatit daně. V Itálii
a v některých oblastech Německa ohlašoval „vinný zvon" uzavírací
hodinu v krčmách, po níž již nebylo dovoleno vycházet do ulic. VChe
bu, ve Vídni i v dalších středoevropských městech plnil tuto funkci
„pivní zvon" (pirglocke). Měšťané přitom užívali zvony v kostelech
nebo na speciálně zřízených věžích v blízkosti radnic. V některých
městech zvony oznamovaly otvírání a zavírání městských bran, začá
tek a konec trhů, v dobách válek požáry a nepřátelské útoky, někde
upozorňovaly i na blížící se bouřkum') Čas mohly oznamovat lidem
ijiné zvukové signály, jako zvuk trubek nebo lesních rohů. Ty v ně
kterých městech rovněž sdělovaly dobu zavírání městských bran.
Včeských zemích byl takto oznamován začátek a konec práce a doba

odpočinku při práci na vinicích. Zvuk zvonů a trubek doplňovaly ještě hlasové signály, především pravidelné vyvolávání ponocného.l 7)
Vevyspělých oblastech se již od 14. století objevují mechanické ho

diny i pro použití v interiérech. Od 15. století již mohly být vyráběny
také přenosné mechanické hodiny. Tak začaly mechanické hodiny
pronikat do knížecích paláců, do zasedacích síní, do domů obchodní
ků, a postupně i do příbytků lidí nižších společenských vrstev. Lidé za
čínali chápat čas odlišně, než tomu bylo ve starším středověku. „Čas
obchodníků“ něco stol, a také něco přináším) Zároveň se začalo mě
nit vnímání hodin.lz ) Zatímco ve starší době vnímali lidé hodiny
akusticky,nyní je začínají sledovat také vizuálně, ikdyž akustický sig
nál přetrvává v různé podobě až do dnešní doby.

Technické vynálezy přispívaly ke zdokonalování systémů mecha
nických hodin. V 16. století objevil Galileo Galilei kyvadlo. O sedm de
setiletí později využil Christian Huygens tohoto objevu k sestrojení
Prvních kyvadlových hodin. Vývoj hodinového mechanismu během
staletí pokračoval rychle vpřed a směřoval k rozmanitosti ; vyvinuly se
četné systémy a typy hodin v nejrůznějších velikostech a úpravě.
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V moderní době k nim přibylyi různé druhy elektrických, elektronic
kých, atomových a četných dalších hodin, které měřlčas s dokonalou
přesností. '30)

5.2.1.2.7 Home aequinoctíales v pozdním
středověku a v novověku

Mechanické hodiny umožňovaly již poměrně přesné určení času a ta
ké dělení dne na stejně dlouhé hodiny. To se záhy odrazilo také ve
způsobu měření času v každodenním životě středověkého člověka,
předevšímovšem měšťana. Součástí všedního dne ve městech se v po
zdním středověku, v době rozmachu městského hospodářství a měš
ťanstva. pro které již čas nabýval nových hodnot, stalo právě počítání
času podle stejně dlouhých hodin, horae aequales, horae aequínoctí
ales, pravidelně odbíjených věžními hodinami.“ )

Od pozdního středověku, kdy byly již běžně mechanické hodiny
používány, se vyvinulo několik systémů měření času podle stejně
dlouhých hodin.

V Itálii byly stejně dlouhé hodiny, nejspíše v návaznosti na kano
nický začátek dne, počítány od západu Slunce přes noc a den do ná
sledujícíhozápadu Slunce. Doba celého dne byla rozdělena na dvacet
čtyři hodiny, které byly průběžně počítány od 1 do 24. Začátek dne
však musel být pravidelně přizpůsobován době západu Slunce. Hodi
nový stroj byl upravován, když se začátek první hodiny na hodinách
odchyloval od západu Slunce alespoň o čtvrt hodiny. !( tomuto účelu
bývaly sestavovány speciální tabulky. V Praze byla na konci 16.
a v první polovině 17.století používána tabulka Tadeáše Hájka z Háj
ku. Pozdějibyla upravena podle dat gregoriánského kalendáře. Tento
způsobje označován jako počítání podle celého orloje, nebo také po
dle svého původu jako hodiny italské, případně vlašské. Tento způ
sob byl asi od poloviny 14. století, tedy od doby, kdy do Čech přišly
první mechanické hodiny, používán v Čechách. Pokud kronikáři ve
starší době uváděli čas podle stejně dlouhých hodin, počítali je od
půlnoci nebo od polednem) Počítání podle celého orloje se rozšířilo
nejen do vedlejších zemí, na Moravu, do Slezska a do Lužice, ale i do
Polska. V těchto zemích byly, stejně jako v Čechách, nazývány hodl
nami českými. V českých zemích byl tento způsob používán až do
18. Století, ale v posledních dvou stoletích byl vytlačován hodinami
.,německými".

Protože se začátek první hodiny během roku měnil, je nutno tuto
skutečnost brát v úvahu při přepočítávání „českých“hodin na dnešní
zpusob.'Začátky .,českých“hodinjsou uvedeny v tabulce 9.19. Připře
váděm udaju uvedených podle tohoto způsobu přičteme k údaji pra



mene začátek první hodiny. Dostaneme-li číslo nižší než 24, jde o ve- _
černí hodinu téhož dne. Pokud'je součet vyšší než 24, odečteme číslo
24jako počet hodin celého dne a výsledek ukáže hodinu počítanou od
půlnoci následujícího dne.13 2—95

Vza' adní Evropěbylo rozšířenopočítánípodlgumě-tuha orloje.Den počítán od a byl rozdělen na dvě dvanácti ho- 3 Š
prvníodp 'podopoledne.druháod l edopůlnoci, 2_.

tedy stejným způsobem, jakým se dodnes počítají hodiny v některých _ %
západoevropských zemích. Tento způsob pronikal od první poloviny „,;
16. století také do českých zemí. V 17. století to byl již nejobvyklejší 15 a
způsob určování denního času. Protože se tento způsob šířilve střed
ní Evropě z Německa byl vjednotlivych zemích, kde postupně nahra
dil italské hodiny (nebo „italský čas"), nazýván časem,

v českýlclhzemíÉřylo počítání podle polovičního orloje nazýváno ně

lh

meckě
V některých jihoněmeckých městech v Norimberku v Řezně,

v Rothenbur u ob der Tauber, byly od pozdního Středověku používány tzv. velké y( Oro/še Uhr). 35)Denbyl mnazdělen dvacet čty
ři ' alepočítnlysezvlášť hodinydenníazvlášťhodiny noční.
Den začínal a končil zvoněním zvaným garaus. V různých ročních do
bách měly tedy den i noc různý počet hodin. Počet denních hodin uka
zuje následující tabulka:

8 hodin: 2. prosinec —.25 prosinec
9hodin: 25. prosinec - 17.leden

10 hodin: 17.leden - 9. únor
11 hodin: 9. únor - 6. březen
12 hodin: 6. březen - 27. březen
13 hodin: 27. březen —19. duben
14 hodin: 19. duben - 11. květen
15 hodin: 11. květen — 3. červen
16 hodin: 3. červen - 24. červen
15 hodin: 24. červen - 17.červenec
14 hodin: 17. červenec — 9. srpen
13 hodin: 9. srpen - 1.září
12 hodin: 1. září —24. září
11 hodin: 24. září - 17. října
10 hodin: 17. října — 9. listopadu
9hodin: 9. listopadu - 2. prosince

To znamená, že v nejdelších dnech odbíjely hodiny od jedné do
šestnácti, zatímco noc měla pouze osm hodin, v době okolo zimního
slunovratu tomu bylo naopak. 'n'vání dne a noci se měnilo asi po třech
a půl týdnech na základě nařízení městské rady.
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5.2.1 .2.8 Světový &pásmový čas

Mechanické hodiny měřilyv pozdním středověku i v raném'novověku
mísmí čas. přičemž bylo, hlavně kvůli poštovnímu spojení a rozvon
veřejné dopravy vůbec. vyžadováno jeho stale přesnějsí měření. Tech-_
nicky dokonalejší chronometry však zřetelně odhalovaly nepřesnosti
místního slunečního času působené sklonem zemské osy a eliptickou

dráhou Země. Ve velkých městech byla proto hodiny seřizován nikoli podle místního, ale podle střed o slunečního &su (v enevě
1780, v Londýně 1792, v Berlíně 1810. v Paříži 1816). I toto opatření
se záhy ukázalo být nedostatečným. V době, kdy hospodařskě kon
takty přesáhly obvod bezprostředního městského zázemí, kdy se za
čaly výrazně rozšiřovat obchodní styky, zrychlovat doprava a rozvíjet
komunikace, přestal být tento způsob měření času přijatelný. Pravi
delná železniční doprava, poštovní spojení, a hlavně vynález a využí
vání telegrafu, si vynutily sjednocení času zprvu v rámci jednotlivých
zemí (zanský as), brzy však i v širších oblastech.“ól

S rozšířením železniční dopravy zaváděly železniční společnosti
pro sestavování jízdních řádů a pro zajištění železničního provozu vů
bec tzv. železní hs. Řídil se zpravidla časem hlavního sídla želez
niční společnosti. Stále hustší železniční síť a propojování železnič
ních linek ve stále širších oblastech si ovšem brzy vynutily zásadní
synchronizaci lokálních časů. V sedmdesátých letech 19. století se
rozvinula diskuse o sjednocení času mezi Rakouskem-Uherskem a Ně
meckem. Zásadní opatření však přišloze Spojených států amerických.
Tam bylo v roce 1873 užíváno přes sedmdesát železničních časů. Na
konferenci ve Washingtonu v roce 1884 bylo rozhodnuto upustit od
místních časů a zavést časy pásmové. Povrch zeměkoule byl rozdělen
podle počtu hodin do 24 pásem po 15", a v každém pásmu platil ten
týž pásmový čas. Čas v sousedních pásmech se lišil zpravidla o jednu
hodinu. (V praxi však pásma respektuji hranice jednotlivých států;
rozlehlé státy, jako Rusko nebo USA,však patří do několika časových
pásem.) Tím byl sjednocen čas na poměrně velkém území. Za výcho
zí poledník, od něhož se pásma počítala. byl vzat poledník procháze
jící hvězdárnou v Greenwichi, na předměstí Londýna. Čas měřený na
tomto poledníku se od té doby nazývá čas světový, Universal mne
(UT), te'ž střední greenwichský čas.

Do počátku devadesátých let 19. století přijala pásmový čas většina
hospodařsky vyspělých států v Evropě i v Americe. - Pouze Francie za
vedla v roce 1891 pařížský čas, k pásmovému času greenwichske'mu
se pripajila až v roce 1911. - 1. dubna 1892 přijaly všechny železniční
dráhy_v Rakousku—Uherskua v jižním Německu, o něco později též
v ltáln, v roce 1893 na ostatních německých územích a roku 1894 ve



Švýcarsku, středoevropský čas. Tento čas je měřen na 15. poledníku
a od světového časuje posunut ojednu hodinu dopředu. Postupně byl
pásmový čas zaveden na celém světě.

Zavádění pásmového času nebylo veřejnosti vždy přijímáno s na
dšením. Docházelo ke sporům mezi obhájci „starého, dobrého a milé
ho místního času“ a zastánci času pásmového. Mimořádně intenzivní
byly tyto spory ve Švýcarsku. Zatímco švýcarští odborníci uvítali no
vou vymoženost a odpovědní činitelé viděli v tomto opatření hlavně
usnadnění styků v obchodu, dopravě a komunikaci, především ro
mánská část obyvatelstva nemohla pochopit, proč se má vzdát svého
zemského času, totiž bernského. a používat čas, který je definován na
základě poledníku procházejícího hvězdárnou ve Stargardu v Pomo
řanech, a proč Spolková rada na tuto „zahraniční“, a navíc ještě ně
meckou, normu dobrovolně přistupuje. Na počátku roku 1894 došlo
k prudké veřejné debatě o nový čas, po celé zemi se šířilabrožura s vý
mluvným názvem Gardons norre heure nationale suisse! (.,Zachove
jme naši národní švýcarskou hodinu!"). Jini odpůrci reformy považo
vali středoevropský čas za umělý, který nemá nic společného
s postavením Slunce nad Švýcarskem, takže po jeho zavedení by mu
sela být změněna doba školního vyučování a pracovní doba.m

Světovým (též „západoevropským“) časem se kromě Velké Británie
řídi Alžírsko, Andorra, Azory, Baleáry, Faerské ostrovy, Ghana, Gib
raltar, Guinea, lrsko, Lucembursko, Madeira, Maroko, Portugalsko,
Senegal, ostrov Sv. Helena, Španělsko a Tanger. Pásma západně
Greenwiche jsou oproti světovému času opožděna: Nejzápadnější ča
sové pásmo, v němž leží Aleuty, Samoa a západní pobřeží Aljašky (zá
padně od 262“ z. d.), o llh; západní Aljaška(162'- l4l“z. d.) a Ha
vajské ostrovy o 10h; Aljaška (14V - 137" z. d.) o 9h; paciňcký čas,
jimž se řídí východní Aljaška (východně od 137“ z. d.), Britská Ko
lumbie a další oblasti v západní Kanadě (západně od 120“z. d.), stá
ty v západní části Spojených států amerických (Kalifornie, Nevada,
Oregon, Washington), Mexiko (severní čásr Dolni Kalifornie), o Bh;
„horský čas“ (Mountain Time), jímž se řídí část Kanady (102“ - 120“
z. d.), převážně hornaté státy USA (Arizona, Colorado, ldaho, Mon
tana, Nové Mexiko, Utah, Wyoming) a severní část Mexika, o 7h;
centrální čas, používaný v části Kanady, v centrálních státech USA
(Alabama, Arkansas, lllinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Loui
siana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Severní a Jižní Da
kota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Wisconsin), Kostarika, Guatema
la, Honduras, Nikaragua, Salvador, Kanada (85“—1200z. d.) a zbytek
Mexika (kromě severní části), o 6h; východní čas, užívaný na Baham—
Skýchostrovech, v západní části Brazílie, v Dominikánské republice,
\!Ekvádoru, na Haiti, Jamajce, Kubě, v Kolumbii, Kanadě (68"- 85“z.
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d.), v Panamě, Peru, ve východních státech USA (Connecticut, pela
ware, Florida, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pensylvánie, Rhode ls
land, Severní a Jižní Karolina, Vermont, Virginie. Západní Virginie),
o Sh. Čas na Nizozemských Antilách, Curacau a ve Venezuele je opož
děn oproti světovému času o 4h 30min. Atlantický čas, užívaný na
Malých Antilách, Bermuda'ch, v Bolívii, ve střední Brazílii, v Chile. na
Falklandských ostrovech, ve Francouzské Guyaně, ve východní části
Kanady (východně od 68" z. d.), v Paraguayi a na Portoriku, je opož
dén o 4h; čas v Guyaně o 3h 45min; v Surinamu, na Labradoru a na
ostrově Newfoundland o 3h 30min; v Argentině, ve východní Brazílii,
v Grónsku a Uruguayi o 3h; na Kapverdských ostrovech, v Grónsku
(Scoresby-Sound), na Azorských ostrovech o 2h', na Islandu, Kanár
ských ostrovech, na Madeiře a v Guinei-Bissau o lh. Pásma východně
od Greenwiche jsou oproti světovému času vpředu: Středoevropský
čas, jímž se řídí Albánie, Angola, Belgie, západní část Konga, eská
republika, Dánsko, Francie, Kongo (Brazzaville), Nizozemsko, Itálie,
Jan Mayen, země bývalé Jugoslávie, Kamerun, Libye, Lichtenštejn
sko, Litva, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nigérie, Norsko, Pol
sko, Rakousko, San Marino. Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Spicber
ky, Tunisko, Vatikán, o lh; východoevropský čas, to znamená
východní část Konga, Bělorusko, Bulharsko. Egypt, Estonsko, Finsko,
Izrael, Jihoafrická Unie, _Kypr,Libanon, Lotyšsko, Mosambik, Malawi,
Zimbabwe, Rumunsko, Recko, Saúdská Arábie, Súdán. Sýrie, "Ihrec'
ko, Ukrajina a Zajordánsko, o 2h. VEritrei, Etiopii, Iráku, Keňi. na Ma.
dagaskaru, v Somálsku, Rusku (po 40“ v. d.- Moskva), Tanzanii.
Ugandě a Zanzibaru je čas posunut oproti času světovému o 3h; v lrá
nu o 3h 30min, na Mauriciu, v Rusku (40“- 5230“ v. d.) o 4h; v Afg
hánistánu a v západní části Pákistánu o 4h 30min; v Rusku (52030'
6730“ v. d.) o Sh; v Indii a na Srí Lance o Sh 30 in; ve východní čás
ti Pákistánu, v Rusku (67“30'—82030' v. d.), Číně-Tibetu o 6h; v Barmě
a v Indonésii (severní Sumatra) o 6h 30min; na jižním pobřeží Číny,
v Indonésii (jižní Sumatra) , v Thajsku a v Rusku (82930' - 97030“v. d.)
o 7h; v Indonésii (Bali, Kalimantan, Jáva, Lombok), Západní Malajsii
a Singapuru o 7h 30min; v západní Austrálii, Východní Malajsii, na
východním pobřeží Číny, na Filipínách, v Indonésii (Celebes, Timor),
Kambodži, Laosu, Vietnamu a v Rusku (97“30'- 112'30' v. d.) o 8 h;
v indonésii (Moluky) o 8h 30min; v Cíně (Mandžusko), na Tchaj-wa
nu, v Japonsku, Korei, na souostrovích Karoliny (západně od 148“ v.
d._)a Mariany a v Rusku (112"30'- 127“30' v. d.) o %; v severní ajiž
m Austrálii a v Indonésii (západní Nová Guinea) o % 30min; ve vý
chodm AuStrálíi, v Karolíně (východně od 148“v. d.), v Tasmánii, Pa
put-Nové Guinei a v Rusku (127'30'— 142“30' v. d.) o 10 h; na Nových



Hebridách, v Nové Kaledonii. na Šalamounových ostrovech a v Rusku
(142“O'- 157“30' v. d.) o 11h; v Kiribati, Tovalu, na Fidži, Marshallo
vých ostrovech, Novém Zélandu a v Rusku (1570302 17230“ v d. )
o 12h- na východě Ruska (od 172030'v. d.) o 13h. 299

Příslušnost k určitému časovému pásmu bývá ve státech ležících blíz—-- m
ko rozhraní časových pásem ovlivňována také politickými a ekonomic- Š Š
kými hledisky, především začleněním do soustátí nebo převažujícími g....
kontakty se sousedními zeměmi. Není dána jednou provždy, ale někdy _ 5
se mění v souvislosti s politickou situací. Například baltské republiky Lit- '; ,;
va Lotyšsko a Estonsko se řídily středoevropským časem, od sověts é "5 ::
anexe v roce 1940 přešly na čas moskevský. Od 29. března 1998 se Lit- „
va vrátila k času středoevropskému protože ho považuje za výhodnější
vzhledem ke spolupráci obchodníků a úředníků se západní Evropou.

Od konce 19. století se tedy čas ve většině zemí neřídíjiž Sluncem,
ale mezinárodními smlouvami. Tystanovuji také základní časovéjed
norky Středoevropským časem se po rozpadu Rakouska Uherska ří
dila rovněž Československá republika, a řídí se jím v současné době
Česká republika.

5.2. 1.2.9 Další definice času

Neustále se zvyšující přesnost časoměrných zařízení vedla v moderní
době k občasným změnám definice jednotky času a jeho počátku. 139)
Na základě přesné definice sekundy v roce 1967 (srv níže) byla v ro
ce 1971 podle usnesení 14. generální konference pro míry a váhy za
vedena mezinárodní stupnice atomového času (TM). Je vztahována
k sekundě ve výši hladiny moře a k nulovému poledníku. Stupnice
atomového času odstranila světový čas odvozený z astronomického
pozorování. Od časové stupnice TMje odvozen koordinovaný světo

čas (thu'verml mne t'ed).jimž se řídímev občanském ži
votě a který je šířen prostřednictvím vědeckých časových signálů. Ko
ordinovaný světovýčasje upraven tak, aby se od středního slunečního
času na nultém poledníku neodchýlil o více než 1 sekundu (v průmě
ru jedenkrát do roka je vkládána 1 sekunda).

mAstronomické ročenky uváděly od roku 1950 do roku 1983 tzv. efeerldůsový (Er), definovaný prostřednictvím oběhu Země okolo
Slunce. Obecná teorie relativity vedla k tomu, že v roce 1984 byl na
hrazen tzv. časem(TDT), jehož jednotkou
je rovněž atomová sekunda. Současně byl definován

TD.B) V roce 1992 byl zaveden 
nioový čas (TCB) ag eooenu'ický souřadnicovýčas (TCG). terestrický
dynamický čas byl přejmenován naa.tetuu'ickýčas Takto definovaný
časje ovšemjiž předmětem zájmu fyziků. nikoli astronomů.



mě. Základní časovOustupnicí vázanou na rotaci Země je hv ' .
čas. Je definován jako hodinový úhel jarního bodu, tj. uhel, ktery svr

300 rá rovina procházející oběma světovými póly s místním poledníkem.
1—„1Jeho jednotkou je hvězdný den. daný jako časovy udaj mezi dvěma
3 G kulminacemijarního bodu. Podle toho, zda se udaj vztahuje ke stred:
'- 3 nímu nebo k pravému jarnímu bodu, jde o střední _neboopravy

hvězdný čas. Místní nebo greenwichský čas je dán hodmovym uhlem
jarního bodu na místě pozorovatele nebo na nultěm poledníku.

Vasrronomii se však Stále použivají časové škály odvozené z rotace
Ú: , Ze

HISTOR

CHRONO 5.2.1.2.10 Datové hranice

Vsystému časových zón při počítáni od nultého poledníku na východ
nebo na západ dospějeme do místa. kde se setkávají dva různé dny:
v Japonsku je kalendář ojeden den dále nežli na Havaji. Mezi těmito
oblastmi totiž 'e tzv. datová hranice. od níž na východ jejiný clen než
li na západ.139 Datová hranice leží zhruba na 1800od Greenwiche. Je
přizpůsobena hranicím států. Probíhá Atlantským oceánem podél vý
chodního pobřeží Asie, kolem Austrálie a Nového Zélandu. Přijejím
překročení z východu na západ, například z Japonska do Ameriky.je
třebapočítat totéž datum dvakrát, v opačném směru je naopak nutno
jeden den vynechat. Pluje-li například loď z Japonska do Ameriky
1.srpna,je po překročenídatově hranice i následující den 1.srpna. Je
de-Ii 1.srpna z Ameriky do Japonska. je po překročení datové hranice
následujícího dne 3. srpna (datum 2. srpna vypadne). Arabům byla
datová hranice známa již ve 14. století. Evropané se s tímto problé
mem poprvé setkali v roce 1522. Když se námořníci plující s Magella
nem kolem světa po překročení tehdy neznámé datové hranice vrátili
do Španělska, bylo podle jejich pečlivě vedeného deníku 6. září. za
tímco ve Španělsku bylo již 7. září. Za tuto „nedbalost“ jim bylo ulo
ženo pokání v sevillské katedrále. Teprve později byla objevena příčí
na této nesrovnalosti.

5.2.1.2.11 Letní a zimní čas

Zpravidla z ekonomických důvodů bývá ve 20. století většinou ve vy
spělých průmyslových zemích Evropy a Ameriky po část roku zaváděn

, kterýje posunut oproti času pásmovému ojednu hodinu do

předu. Cílem tohoto opatřeníje posun pracovní doby v jarním a letním období tak, aby se plně využilo denního světla.“0 VNizozemí byl
zákon o zavedení letního času vydán již v roce 1908, později byl ně
kolikrát doplňován. Vevětší míře byl letní čas používán za první svě
tově války.Tehdy byl za účelem využítí denního světla (Daylight sa



ving) zaveden ve Velké Británii a v některých zemích na evropském
kontinentu. V Německu a v Rakousku-Uhersku. pochopitelně včetně vg)
českých zemí, bylo toto „zvláštní počítání času“ poprvé zavedeno v ro
ce 1916.Německozavedlo tehdy letní časod 1.dubna do 30. září,Ra- &
kousko-Uhersko se připojilo o měsíc později. K zavedení letního času .- „,
v Rakousku-Uhersku zmocňovalo vládu císařské nařízení z 10. října
1914.které umožňovalo sáhnout za mimořádné válečné situace k nut
ným opatřením v hospodářské oblasti. Letní čas měl v roce 1916 pla
tit od 1.května do 30. září. Hodiny měly být 30. dubna „v 11 hodin ve
čer" posunuty o jednu hodinu dopředu. v .,1 hodinu po půlnoci"
1. října zase ojednu hodinu zpět. Nově opatření se asi nesetkávalo
u obyvatelstva s velkým pochopením. Bylo třebaje lidem vysvětlovat.
Někde mělo zavedeni letního času i jakousi slavnostní formu. Neob
vyklou událost tehdy zaznamenali také obecní kronikáři.'“" Od roku
1917byla změna s ohledem na dopravu prováděna v době nejslabšího
provozu. mezi druhou a třetí hodinou ranní.

Letní čas byl používán až do konce první světové války, v některých
západoevropských zemích však zůstal v platnosti i nadále. Trvale pla
til ve Velké Británii. Stejně tak v Nizozemí nebyl zrušen, ani když dů
vody kjeho uplatněníjiž nebyly naléhavé. Zadiktatury bylzaveden ve
Španělsku. Zákon umožňující jeho zavedení byl v roce 1923 vydán
rovněž ve Francii. používán byl od roku 1929. Od konce dvacátých let
se letním časem řídil Sovětský svaz. Za hospodářské krize ve třicátých
letech ho zavedlo ještě Portugalsko a Belgie, jednaly _oněm i další stá
ty, ale většinou ho odmítly. Zvláště ostře tak učinili Svýcaři, kteří ne
viděli důvod k jeho zavedení, protože užívaný čas se tam prý od při
rozeného stejně asi o půl hodiny lišil. Italská vláda zase návrh

nepřijala. „Jelikožby široké vrstvy byly zavedením letního času přikonání svých prací značně rušeny".“2
Přesopakovaně podávané návrhy obchodní a živnostenské komo

ryml se tehdy neprosadil ani v Republice československé. Na jejím
území byl, podobně jako v dalších zemích. znovu zaveden za druhé
světové války.Vprotektorátu Čechy a Morava to bylo poprvé od 1.dub
na 1940. Tehdy platil bez přerušení až do 2. listopadu 1942. V dalších
letech se již čas měnil na jaře i na podzim, opět mezi druhou a třetí ho—
dinou ranní. Přiukončení letního času, kdy se hodiny vracely ze třetí
hodiny na druhou a tatáž hodina se opakovala, byla druhá označena
21. Letní čas zůstal v platnosti ještě několik let po válce. Pravidelně
byl používán až do roku 1949 (tehdy byl v platnosú od 10. dubna do
2. října). Rozhodnutím z 12. července 1949 následovala českosloven
ská vláda ostatní státy a jeho zavádění od roku 1950 ukončila.""

Od druhé poloviny sedmdesátých let 20. století, kdy nastala nalé
havá potřeba úspory elektrické energie. je v Evropě zaváděn letní čas
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? opět pravidelně. Členské státy Evropské unie sejím řídíod roku_l976.
Vnásledujících letech se připojily některé další evropské státy. Cesko

" slovensko používalo středoevropský letní čas od roku 1979 (od
302 1. dubna do 1. října). Ustanovení ojeho užívání převzala i Ceská re
; publika.Vjednotlivých letech se mezní dny přízpusobujípodle potře
č 6 by, přesněji podle týdenních dnů, aby s ohledem na dopravu mohla
; g být změna provedena v noci ze soboty na neděli. V roce 1996 byla'do
o o ba platností letního času ve většině evropských zemí. včetně eske re

publíky, o měsíc prodloužena, takže letní čas trvá od_poslední břez
nové do poslední říjnovéneděle.“S) Platným časem v Ceské republice

0 tedy je středoevropský čas (SEČ). definovaný jako střední sluneční
časStředoevropskéhopoledníku, tedy poledníku 15 stupňů východně
od Greenwiche. OprOti koordinovanému světovému času je posunut
ojednu hodinu dopředu (SEČ = světový čas UT + lh 00min 005).
Vjarním a letním období je zaváděn středoevropský letní čas (SELČ),
který je oproti středoevropskému času posunut o jednu hodinu do
předu (SELC = SEC + lh OOmin005), oproti koordinovanému světo
vému času je posunuto dvě hodiny dopředu.

Od 1. prosince 1946 do 23. února 1947 byl v Československu zave
den také zimní as. Hodiny byly tehdy posunuty oproti středoevrop
skému času ojednu hodinu zpět. “6'

HIST
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5.3 Části hodiny
Od starověku existují rovněž doklady o dělení hodiny na menší části,
i když mnohé z nich byly pouze teoretické. neboť je vůbec nebylo
možné změřit. Pokud v těchto jednotkách byl uváděn čas, pak k nim
obvykle dospěli astronomové přisvých výpočtech. Kromě astronomie
byly údaje o částech hodin ve starověku, ale i ve středověku, velmi
vzácné. Pro každodenní potřebu stačilo uvést počátek nebo konec ně
jaké hodiny („na očátku", ..na konci“). Vodní hodiny někdy měřily
čtvrthodinové a pulhodinové úseky, které jsou také v pramenech za
chyceny. U takto měřených hodin se někdy objevuje údaj o uplynulé
části hodiny. například „čtyři a čtvrt hodiny", hora quarta et qua
drans, nebo čtyřia třetina hodiny. hora quarta et rríens."7) Starověcí
učenci dělili ovšem čas precizněji. byťpouze v teorii. Například Ptole
maios dělil celý den buď na čtyřikvadráty po šesti hodinách, nebo na
360 chronoí. Jedna hodina měla podle tohoto dělení 15 chronoi (asi
15 minut).

.Ve středověku bylo v běžném životě obvyklé rovněž dělení hodin na
pulhodtny a čtvrthodiny. Napříkladmedianre hora octava znamenalo
pul osmé; tertio quadrante ad quartam horam bylo tři čtvrti na čtyři.



Vtéto době se však již častěji objevují, vesměs spíše spekulativní úva
hy o dělení hodiny až na zcela nepatrné částečky. Podle středověké ©
komputistickě tradice, zachycené Bedou Ctihodným, 145)byla hod ina
dělena na 4 puncra (15 minut) nebo 10 minuta (6 minut) nebo 15 303
partes (4 minuty) nebo 40 momenta (90 sekund), která mohla pří
padně představovat ještě 480 unciae, což byly 21 600 aromi."" Ně
kdy byla hodina zase dělena na 5 puncra (12 minut). Podle Bedy bylo
punctum nejmenší jednotkou měřitelnou slunečními hodinami. Tako
váto dělení ovšem nepovažoval za přirozená, ale za dohodu kompu
tistů. Beda rovněž informuje o jiném dělení, podle něhož byl zodiak <
rozdělen na dvanáct částí (dvouhodin), každá měla 30 panes (4 mi-U“
nuty), každé po 12puncta (20 sekund), každé po 40 momenta (polo
vina sekundy), každé po 40 osrenta (asi setina sekundy). - Beda sám
ovšem toto dělení považoval za marné a neužitečně.

Ve vrcholném středověkum) bylo kromě těchto jednotek známo
rovněž dělení hodiny na 60 ostenta a ty dále na šedesátiny. Pod vli
vem islámské astronomie bylo někdy užíváno také dělení hodiny na
minuty. Vedle toho existovala četná další dělení často i vjednom tex
tu. (Mezi ně patří například dělení hodiny na 4 puncra a 40 momen
ta) Všechny tyto nepatrně časové úseky jsou ovšem uváděny pouze
v astronomických p0jjnaed íc.h

Stejně dlouhé hodiny dělili středověcí astronomové na 60 minut
(scrupula príma), každou minutu na 60 sekund (scrupula secunda)
a každou sekundu na 60 tercii (scrupula tercie). Dělení na minuty
a na sekundy znal například Reinher z Paderbornu ve druhé polovině
12. století. Okolo poloviny 14. století je od něho převzal Jan z Murs.

Později byly hodiny, odměřovaně již mechanické/m zařízením, někdyděleny také na dvanáct části po pěti minutách.]
Šedesátinné dělení hodiny, tak jak je v běžném životě užíváno

dnes, tedy na minuty a sekundy (vteřiny), se obecněji prosazovalo od
koncestředověku.- Pro sekundu se v češtiněod dob národan obro
zení užívalo označení „vteřina“. Tento výraz odvozený od slova „vte
rý“, tj. druhý, je vlastně překladem latinského slova „secunda“.

Od dob Keplerových začala být sekunda postupně dělena desetin
nýmsystémem 152)Moderníastronomie, využívající dokonalých pří
strojů na měření času, si později musela přizpůsobit časové jednotky,
které byly ještě v minulém století celkem přibližné a— vzhledem ke
způsobům a možnostem jejich měření- nebyly podstatněji ovlivňová
ny nepravidelnostmi pohybu Země. V 19. století bylyjiž zaváděny ča
sovějednotky. které do jisté míry re ktovaly složitosti hybu Země
a omezovalyjejich důsledky pro mízní času. V prvníc desetiletích
19. století byl zaveden střední sluneční den jako základní jednotka
pro měřeníčasu. Ten byl rozdělen na menší jednotky, na 24 sluneční
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' - hodiny po 60 slunečních minutách, dále dělených na 60 slunečních
sekund (jeden střední sluneční den tedy měl 89400 slunečntchse
kund). Ani takto definované základni jednotky času neobstály'pred
vědeckými poznatky a potřebami 20. století. Na zakladě meztnarod
ních smluvje sekunda. jako základníjednotka měřentčasu, v součas
né době definována jako doba trvání 9 192 631 770 penod zárent vy
dávančho atomem cesia 133. Tato definice byla přijata na 13.
generální konferenci pro míry a váhy v Paříži v říjnu 1967353)Na 14.
generální konferenci pro míry a váhy v roce 1971 byl zaveden atomo
výčas TAI,tj. časové stupnice složené ze sledu atomovych sekund.!s“

Stále častěji se v měření uplatňují i části sekundy. Od olympijskych
her 1970 se ve sportu používá měření času na setiny, v některých
sportech, jako třeba v plavání nebo v alpském lyžování, dokonce na ti
síciny sekundy. Fyzikové počítají ještě s mnohem kratšími úseky, kte
ré jsou měřitelné pouze atomovými hodinami na základě oscilace
elektronů. Je to míkrosekunda (miliontina sekundy), nanosekunda
(miliardtina sekundy), píkosekunda (biliontina sekundy) a femtose
kunda (tisícina pikosekundy).'55l
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s. KAPITOLA - POZNÁMKY

" Srv. výše, kapitola 3.1.
?) Srv. Ginzel, Handbuch Il, s. 182—184,308-315: rovněž zde výše, kapitola

3.4.2.
3' Ruhl. Chronologie, s. 40n. K, “ ' „č..feh dvi. . ', * ' " r'

rovněž Le Goff, Kultura, s. 185-187.
" K nejstaršímu uspořádání germánského roku srv. Ginzel, Handbuch III,

s. SSn. Na vznik dělení roku do čtyřobdobi není jednotný nazor. Srv. Ginzel,
tamtéž. s. 56; Ruhl. Chronologie, s. 48

“ Selešnikov, Člověk a čas, s. 133; J. Matšálek, Kalendář západních Slovanů,
zejména však našich zemí. in: Selešnikov, Člověk a čas, s. 146.

'" Srv. Ginzel. Handbuch 111,s. 112n. Dělení roku na čtyři roční doby uvádějí
i některé středověké kalendáře. Srv. např. Antiquum Calendarium Corbeien
se, Ex MS Godice Corbeiensi. ed. E. Martene, U. Durand, in: Thesaurus no
vus anechtorum lll, Lutetiae Partsiorum MDCCXVH,sl. 1594-1604 (zvl.
sl. 1604: Expliciunr quatuor rempora anni. menses XII, ebdomadae Lll et
una dies etc.) _

7' Srv. De Got'f. Kultura, s. 187; J. V. Simák, ské dějinyl. 5, Praha 1938,
9; Wlodarski, Chronologia polska, s. 70-73.
Ginzel. Handbuch Ill, :. 56.

'" Kalendáttum Karla Velikého uvádí u 22. února začátek jara, u 25. března
rovnodennost, u 24. května začátek léta, u 24. června slunovrat, u 23. srpna
začátek podzimu, u 23. listopadu začátek zimy. - V kalendáriu Olomoucké
ho horologia jsou uvedeny obdobné terminy, pouze začátek léta je položen
na 25. květen a začátek podzimu na 24. srpen. Srv. Dodatek, ed. B. Mendl.
in: A. Friedl. Hildebert a Everwín. s. 107 a 110. V montecassinském kalen

s. 51
“) Srv.



dáriu z konce 9. srol. jsou začátky ročních období položeny na 7. únor.
9. květen, 7. srpen, 7. listopad. Srv. Ginzel, Handbuch III. s. 1l3; Friedrich,
Rukověť, s. 24. &““ Tyto roční doby prý alespoň uváděl tištěný kalendář na rok 1489. Srv. Minu.
ci čili vybraní časové ku poouštěni krve na rok 1489, Knihopis českosloven
skýchtiskůl, č. 14.s. 5 É

"' latinské verše Jsou zapsány v rukopisu NKČR ! G 28, Ceskév Zahrádce duše =<::
: rooku 1520. Srv. Friedrich Rukověť,s. 24 n..3 2 ._

"' Srv. B. Fischer, Quatember, in: LThKB. sl.a928zn., též Myšliwski. Cziowiek _. Š
s'redniowieczu, s. S _:

"' Corpus runs canonici nDecr. l,.76 c. 2,3 —<a
“) Srv. Ginzel. Handbuch lll s. 113, rovněž Friedrich, Rukověť,s. 24. 0.

Vl“' Bavorskástátníknihovnaanichově, Clm. 17703,fol.!l
*“ Srv. Wlodarski, Chronologia polska, s. 74; J. Janák, Z.al-llediková, Dějiny

sprá vyv českých zemich do roku 1945, Praha 1989, s.
"' Srv. Bavorská státní knihovnaanichově Clm. 17703,6íol. B4'—85';NKČR

Xlll E l4f: Hledíková, Kalendáře, s. 65 a 70. Srv. též Ginzel. Handbuch III,
s. l9l, pozn. 2. Od tohoto označeni letních dnů je odvozen název školních

prázdnin v ruštině (kanikuli). Srv. rovněž Maršálek, Kalendář, in: Selešnikov, Clověkačas, s. 43, pozn“' ?wwt... ' " " ' ' 79 Srv.rovněžH.Maen
dl, Die Monare. lhr Wesen und ihre Weisheir, Heidelberg 1964

"* Srv. Růhsl,Chronologie, s. 42n.;"Friedrich, Rukověrls. 25. Například Kosmas,III, 54, .227, daatuje:, stis binis mense Plur “ (2.u ra).
Označení magius pro květenn'; '.,z“českých pramenů uvedeno napříkladrlvotex
lu Druhého pokračování Kosmovav rukopisu knihovny Pražské metropolit

ní kapitulyM(v Archivu Pražského hradu), sign. G 5. fol. 147', kde je datová
oIV ldus syn (v edici,]FRBll, s. 367, nenípoznamenáno).20) Ginzel. Handbuch III s. -110.

2" Ed.J cs.aBedan l50211.
*“ Ginzel, Handbuch lll s.Ssan.
“) Srv. ViraKarol: Magnt 29 postG. H. Perrz rec. G. Waltz, MGH,SRGin usum

schol., “Hannoverae l911,s .:33 „Er de mensibus quidem lanuarium Win
rannanoth, Februan'um Homung, Marrium Lenrzinmanorh, Aprilem Ostar
manorh, Maium Winnemanoth, lunium Brachmanoch, lulium Heuuima
noth, Augustum Amnmanorh, Septembrem Witumanorh, Octobrem
Windumemanath, Novembrem Herbisnnanoth, Decembrem Heilagmanorh

it."apppea v

24) Přehled důležitějšioc7hpojmenováni užívaných od 13. století podává Ginzel,Handbcuh lIl,s 409. Srv.rovněž K.Weinhold, Die deutschen Monats
namen, Halle 18619.

75)Timto způsobem jsou datovány také některé písemnosti ze sudetoněmec
kých oblastí z období druhé světové války uložené v našich archive

“' Středověké románské názvy měsíců uvádí rovněž Ginzel, Handbuch II],
:. 107-109.Pro červen byla kromě různých tvarů odvozených z latinského

názvu užívána také pojmenování r::aille mois, roseilmois apod., pro červenec fena! mois, fenerecaa.pod Vso časné francouzštině)sou užíványnázvy:
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aoůt, septembre, octobre, no
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vembre, décembre; v italštině: gennai'o, febbraio, marzo. aprile, maggio,
giugno. lugli',oagosto. settembre, otrobre. novembre decembre; vangličti
ně: January, Febmary, March, April, May, June, July, August, September,
October, November, Dece
Srv. K.J. Erben, Jme'na měsíců slovanská vůbec a česká zvláště, ČČM 23/1,
1849.s.133—176;Matšálek Kalendář in: Selešnikov,Člověkadas,s. 148n.
Mys'líwski Czlowiek s'redniowiecza, 5.ms

29)

30)

u.!

8

14)

35)

!

Srv. H. Lowmianski. Podstawy gospodarcze sformowania sie parisrw slo
wiarískich, Warszawa 1953, s. 27. Keslovanským názvům měsíců srv. přede
vším Erben Jména měsíců, s. l33nn; F. Miklosich. Die slawischen Monats
nomen, Denkschriften derkaiserl. Akademie der Wissenschaften XVII,Wien
1868,s 1-33, Rovněž Ginzel, Handbuch III, 5. 11011.:Friedrich. Rukověť,
s. 26; Wlodarski. Chronologie polska s..;74n B.Geremek Slowiarískjee-naz

wy miesiqsciv.1Miedzyfolklorem a historia, in: Cultus et cognitio, Warszawa1976.s
Srv. Geremlekl,Slowian'skie nazwy,s5.7.15
Třebapolský název kiviecieríznamená čtvrtý mésic, zatímco ceský květen je
pátým měsícem
Srv. Geremek, Slowiariskie nazwy, s. 158. Veslovenštinějsou jednotlivé mě
sice nazývány:január, február, marec, april, máj, jún, júl. august. septem
ber. október. november, deceint-„bevsrbšt iné: januar nebo séc'anj, febniár
nebo véijac'a,márt nebo ožujak, aprilvnebo rra'vanj.máj nebo swbanj,jún ne
bo lipanj, júl nebo srpanj, áugust nebo kolovo0.2 séptembar nebo rújan. ok
iobar nebo listopad, novembar nebo stúdeni de'cembar nebo prosinec—,
vruštině: janvar, fevral. man, aprel, maj, i'juň,ijul, avgust, sentjabr, oktjabr,
nojabr, děkabr. Vpolštině se názvy měsíců posléze ustálily následovnězs

luty. marzec, kwiecerí, maj, czerwiec, lipiec, sierpierí, wrzesieií, paz
dziemik, listopad. grudz ie
Srv. Friedrich, Rukověť, s."26; Wlodarski. Chronologie polska, s. 75. Vývoj
polských názvů měsíců dokumentuje tabulka s názvy měsíců z krakovských
liturgických knih 15. a 16. století, kterou uvádí Wasowicz, Kalendar-z, s. 107.
1etopistzv.Kanovníka vyšehradského k roku 1128, ed. Emler, FRB11,s. 206:
„Eodemanno Vldus Novembris et sclavonice Prasince...“
SrV.Friedrich, Rukověť, s. 26.
Jména měsícůpro celýrokjsou uvedena v ' ' ' a ' '
sborníku, uloženém nyní v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Cod. Ser.
nov. 20.268, iol.102", Vte'to podobě:

dm. U'W'.bre ".W“l chi'rvnech. cher"“. wrezm. Lam. Ri'iWklistopad
et prozm'"
Podobně'jsou označeny jednotlivé měsíce v neúplně dochovaném kalendá

rniupříbuzného rukopisu mnichovského (Clm. 17703, fol. 84'-87'). Označe4.,století např.rukopis NKČR
XlllE14/fa Xlll H 3/d. Srv. Friedrich, Rukověť,s. 26; Hledíková, Kalendá
ie, s. 45, l. Němec, J. Horálek akol, Dédictvr řečí,Praha 1986, s. 414—416.
Například v kalendáriu mnichovského matematického a komputistického
sbomiku ze druhé poloviny 13. století, Clm. 17703 [01.84' ", je měsíc čer

xeněnazvgz Cyrwnec. červenec Cyrven. Další doklady uvádí Friedrich. Ruov t s



37) Srv. Ginzel, Handbuch III, s. 111. Na 5. 110 a 111jsou uvedeny názvy měsíců
v češtině, polštině a staroslověnštině.

35)Friedrich Rukověť,t tet Leden sive Hruden' je jmenován v kalendáriu
rkp. NK RXlllF, Mf. Srv. Hladíková Kalendáře, s. 45, pozn. 48. Ktomuto
ojmenovánisrv. Erben Jména měsíců s. 137. 160nn

39?Například v kalendáriu svatojiřského žaltáře (NK ČF;1MS Xlll E 14/b), jsou
u příslušnýchdat poznáymk sol in arierem atd. Stejně tak kalendárium mni
chovského matematickéhoy a komputisticke'ho sborníku Clm. 17703, fol.
84'nn., uvádí u 17.června sol in cancro, u 18. července sol in leone, u 18. srp
na sol in virgine. atd. (správně by však poznámmkymměly být uvedeny
u 14.června 15. července a 15. srpna). Podrobneji'je o zvířetnikupojedná-'<

na v kapitole 3.2.3; datování4podle něho je zmíněno v kapitole 6.2.1.S.“» Podrobnějísrv.vkapitole3.
*" Problematice rýdnelajeho vzniku byla v odbome' literatuře věnována znač

náuspozorno st. K......ě 19 mena ' Mazewski, Slow:aríski tydzierí. Geneze, struktura i nomenklatura, Lódz
1978,kde je shmuta starši literatura Srv. téZJ. Hehn, Siebenzahlund Sab
bat bei den Babyloniem und im alten Testament. Eine religionsgeschicht
liche Studie, Leipzig 1908.8-F. H. Co.!son The Week. An BsayonnetheOrigin
and Development of the Sevenday Cycle,Cambridge 1926; Pietri, Letemmp
de la semaine,s. 63- 97; Zerubavel, The Seven Day Circle;Whítrow, Time tn
History, s. 68-70. K definici týdne srv. Matuszewski, Slowiarlski rydzíen',
5.16.

*" Nesouhlasná stanoviska s touto hypotézou registruje Matuszewski, Slo
llski tydzien 1.5n

“) Srv. Ginzel, Handbuchl, s. 120.
“) Srv. Genesis 2,2-3, Exodus 20,11. 23,11, 31,17. 34,21. Ktomu Matuszewski,

ríski lydzieň, :. 22-24; Pietris,Le temps dela semaine. s. 66.*“ Srv.Petri, Letemps de la semaine.

“) Tak alespoň jsou označeny v některýchsřímskýchkalendářích, napřlldad veFasri Verulam nebo ve Fast iMatTeiani.S Rade,k FasríRomaani, s. XV,XVI.
*" Srv. Ginzel, Handbuch ln, 5. 175- 177;Matuszewski, Slowianski tydzieri,

s. 17,kdeje uvedenaldalšt literatura
“* Srv. kapito|a6.2.
") Srv. Pietri, Le temps dela semaine. s. 68; Matuszewski, Slowíarískí tydzieň,

““ 0 astrologii existuje bohatá literatura. Stručně srv. alespoň Whitrow, Time
in History

5" Srv. Radke, Fast: Roman:,s 69. Ktěmto vladařům" rydenmch dnů srv. Ma
tuszewski,Slowiarískitydzieň 2.,6n kdeje uvedenaípřlslušná literatura
Whitmw,TimeinHis ro,:yss.68n.; Pietri, Leremps de la semaine.s. 60.

5" Srv.např.Matuszewski,$řowmnsklrydz1e.
“' Uvádí to Dio Cassius (okolo 155-235 n.I.), Rómaiké historia 37,18. Srv. např.

Matuszewski,Slowiaňsltirydzieri,s. 27, Pietri, Letempsdelasemaine,s. 68.
“)S N.Rilhl, Chronologie,s. 53; Pietri, Letemps dela semaine,s. .
“' Srv.Pietri, Letemps dela semaine, s. 69, WhitrowTimeinHistory,s. 69.
“) Kproblematice přežívání sabatu v křesíansrví srv. Pietri, Le temps dela se

maine. s. 7ln.
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57' Srv. tamtéž, s. 72n.
"* Srv. tamtéž, s. 74n
“* Toto rozhodnutí Konstantina Velikého nebylo motivováno křesťanstvím.

šp

!.

0—E:!

Ě

!
š

a— wuv

5

%

Konstantinovým opatřením měl být oslaven předevšim Deus Sol Invia-tus
Maximus (NejvětšíNeporazitelny' Bůh Slunce). Konstantin Ijeho synové na
da'le užívali titulu pouti/ex maximus a stáli v čele římského pohanského
kněžsrva. Císařv roce 313 zajistil křest'anům stejná práva jako' jiným nábo
ženstvím. ale nebylo jeho cílem povýšit je na náboženstvtvisStátní. Ke Kon
stantinovu ustanovení 2 roku 321 srv. Matuszewski, Slowiatiski tydzierí

s..33 kdzejeuvedena příslušná speciální literatura.Exodusz O,.9-10 Deuteronomium 5.13-14: „sex diebus operaberis et facie:
omnia opera tua. Septimo autem die sabbatum Domini Dei tui est:. “.rvs
rovněž Matuszewskí. Siowiatíski tydzietl, s. 23
Vzhledem k tomu. že latinské substantivum dies může být maskulínum í fe
mininum, mohou se u adjektiva objevit oba tvary. Ve středověku převládá
označení Dies Dominica. Pro ostatní dny se výjimečně může také objevit
označení dies. Srv. Gregorii Turonensis Historiatum X,23, s. 282: die lili
(středa).

Vtomto významu použil slova sabbatumenapl'íklad Kosmas la?;B.s. 68: ..alius bis. alius semel in sabbato sum m... však zná pro
týden' 1označení ebdomada a septimana 01.626" s. 119K;Isl,435,s. 148: II.50,
s. 157; li,.Sl s. 158; atd.).
K,.planetárnímu týdnu“ vkřest'anstvi srv. Matuszewski, Siowiatískirydzierí
s. 47-51. NapřtldadJan Matignola v České kronice datuje..
st pentecostes (FRBIII.s. 590). Notářskýzápis Dekretukutnohorského
(ArchívUK,ListinyI/68) datuje.. .die Mani: decima octava mensis septem

Knásledujícímu výkladu srv. Ginzel Handbuch Ill 5. 99-102; Růhl. Chro
nologie, s. 55-61; Matuszewski Slowiaríski tydzieti.s. 58—65.
V různých německých dialektech byly užívány | jiné názvy, které se mohou
objevit v historických pramenech. Srv. nap E Kranzmayet, Die Namen der
Wochentage in den Mundatten von Bayern und Osterreich. Wíen u. Miítt
chen 1929. Běžnější termíny jsou uvedeny zde v rejstříku.
Matuszewski. Slowiatíski tydzierí, s. 66—121;Mys'liwslti,Czlowiekšrednio
wiecza, s. 325-32
Ceskýyvýraz týden je spolehlivě doložen až v první polovině 14. století.
Ovzmku tohoto pojmu pojednáváMMa,cek 'l'yden,AR43,1991,s.595—597.
Od 19. století panuje obecně domněnka, že slovanský týden začínal pondě
lim a neděle byla posledním dnem. S touto domněnkaou jsou v rozpo upo
jmenovt'tni dnů ponděli, které musí následovat až po neděli, nikolípopřed ní.
a středa. která by při začátku týdne v pondělí nebyla uprostřed. Srv. rovněž
Matuszewski, Slowiaňskitydzieň, zvl. s. eenn
Kvyznmau pojmenování týdne a některých týdenních dnů srv. V. Machek,

Etymologickýslovnik jazyka českého &slovenského.PraPraha 1957. s. 545.321. 462 9.;551 ktomu též Němec, Horálek, Dědictviřeči,5.413n. Pro
srovnání názvy týdenních dnů ve slovenštině: nedela. pondelok, utorok,
Streda, štvrtok. piatok. sobota; vpolštině: niedzielu, poniedzielek,wto rek
smda, czwartek piatek, sobota; vstbštině: nedelja, ponedeiiak, utorak, sté



da, cetvrtak, pétak, súbota; vruštině: voskresenie, ponědělnik, vtomik, sre
da, četverg, pjatnica, subbo

701Názvy týdenních dnů v maďarštině znějí: vasámap („den tthu'“,neděle),
hétl'o( hlavnt den první den“ ponděID,kedd(„druhýden“,úterý), szer
da, szereda (středa), csiitónók (čtvrtek), péntek (pátek), szombat (sobota).

Srv. lMatuszewski. Slow atíski tydzierí, .72n. Ginzel, Handbuch llI,n.;„Szentpétery A kronológia. 5.3
7" Srv. např. Macek, Pojem času, s 141.
71) Dokladypron " při

náší Ch. Leitz, Studien zurágyptischen Astronomie, Wiesbaden 1989, s. 1-6.
) K začátku dne u starověkých národů srv. Ginzel, Handbuch l,s.123n.,

161-163, 287n., ll, s. 297-303, 162n., 1-5, 1,s. 93n.', A. Mommsen, Chrono
logie. Untersuchungen uber das Kalendemesen der Griechen, insonderheit
der Athener, Leipzig 1883, reprograph. Nachdtuck Hildesheim 1975.
s. 12n., 54; Whitrow, Timein History,s. 54 Začátekdnevrůzných oblastech
ve starověku a ve středověku sleduje G. Bímnger, Der bůrgerliche Tag. Un

tersuchungen t'ibet den Beginn des Kalendlettages im classischen Altenumund im christlichen Mittelalter, Stuttgartl B.I(BB začátku ,Jtřest'anského"
dne srv. např. Matuszewski, Slow:anskitydzieri, s. 18n. Někteřiautoři (srv.
Matuszewski, tamtéž, pozn. 59) se však domnívají, že původně začínal li
turgický den maturinem, tedy ranní mší (srv též níže v této kapitole).
Doklady lze nalézt například v díle tzv. Kanovntka vyšehradséh.o Srv.
F.Link, Astronomické zprávy v kronice Vyšehradského kanovníka, ČsČH9,
1961, s. 568.
Srv. Couderc, Le calendriet, s. 36n.; G. Dohrn von Rossum, Die Geschichte
der Stunde. Uhre und moderne Zeitordnung, Miinchen-Wien 1992,
s. 24n.; přehledně též W. Ttapp, Kleines Handbuch der Malše, Zahlen, Ge
wichte und der Zeittechnung, 2Stuttgart 1996, s. 52—75.0 dělení dne ve sta
rověku souhrnně pojednává G. Dillinger, Die nntiken Stundenangaben.
Stuttgart 1888.

“* Dohrn von Rossum, Die Geschichte, s. 25, Ginzel, Handbuch ll, s. 303n.,
Mommsen, Chronologie, s.

77)Srv. Ginzel, Handbuchl, s. 288;1Couderc, Lecalendrier, s. 36.
"* Srv. Ginzel, Handbuch ll s. 4n., Couderc, Lecalendrier, s. 38.

79)Srv.5Ginzel, Handbuch 11,s. 163-168; Dohrn von Rossum, Die Geschichte,
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"" Kbabylonským .,hodinám“ srv. Ginzel, Handbuch l, s. 122n.: Couderc, Le ce
lendrier, s. 37n.; Dohrn von Rossum, Die Geschichte, s. 25n.

'“ Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte, s. 26.
"* Srv. tamtéž.
"* Z bohaté literatury o přístrojích na měření času srv. např. G. H. Baillie,

Clocks and Watches, London 1974; H. Michel, Messen liber Zeit und Raum.
Messinstrumente aus 5 Jahrhundenen, Bearb. der deutschen Ausgabe
P. A. Kitchvogel, Stuttgart 1965; C. M. Cipolla, Clocks and Culture
1300-1700, London 1967, l.„Zajdlet, Dzieje zegaata,'Wars zawa 1977, D. 5.
Landes, Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modem World,
Cambridge- Massacchusetts—London1983; Michal, Hodiny: rovně! Doh
von Rossum, Die Geschichte, pasim.
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“' Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte, s. 27
“* Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte. s. 27 a pozn. nas. 327, kde Je uve
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dena speciální literatura. Z novějších praci srv. zejmena H. Rau, K. Schal
dach, Vertikalsannenuhren des 6.- M..!Jahrhunderts, in: Ad radices. Fest
band zum fúnízigjahrigen Bcstehen des lnstituts fur Geschichte der
Naturwissenschalten der Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt
am Main,hg.vv..A v. Gotstcdter, Stuttgart 1994, s. 273—290.V českéem pro
středí pojednává o slunečních hodinách především Michal, Hodiny,
5.21—37,Leníeld, Slunečnt hodiny B. Polák. Staropražské slunečníhodiny,
Praha 1986, týž, Přenosne'slunečmhodiny
Kčasove' rovnici srv. Leníeld, Slunec'm hodiny s. 14—16;J. Procházka, Sfé
rická astronomie. Praha 1953, s. 80. Kvlivu zeměpisné šírky na měrení času
slunečními hodinami Ginzel Handbuch [, s. 14. pozn. 2; Leníeld, Sluneční
hodiny, s.
Srv. Michal.4Hodiny, s. 23nn.
Srv. např.Whitrow, Timein History,s.565.
Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte
Srv. Borsi. Computus, s. 48. Vpraxi však rolzniktabulku asi přiliš nepotřebo
val; k určení času mu jistě stačila zkušenost.
O děleni dne ve středověku velmi zevrubně pojednává G. Bilíinger, Die mit
telalterlichen Horen und die modernen Stunden. Ein Beitrag zur Kulturge
schichte, Wiesbaden 1892 přetisk 1969. Jeho závěry pro středoevropské
prostředí prověřila doplnil Lehner, Die mirtelalterliche Tageseinteilung (dě
lemdnepodle kanonickýchhodinekje nas. 7-51) Srv. těž. Myšliwski.Czlo
wieks'redniowieaa, s. 330- 338. Kekanonickým hodinkámjako prosúedku
měření času srv. rovněž Dohrn von Rossum, Die Geschichte, s. 35-39; Fried
rich. Rukověť. 0.
Srv. behnner, Tageseinteilung. s. 24. 28, 59; Sulzgruber, Zeiterfahrung.
s. 3Bn. l na kanonické hodinky byly skládány mnemotechnické pomůck .
Srv. např.5. Bernardi Versusde horis canonicisv rukopisu Knihovny Pražské
metropolitní kapitulyo XIX,fol. 263
Posun kanonických hodinek ve vztahu k ..temporálnim" hodinám byl zachy
cen i na některých slunečních hodinách, například v Miinsteru av H.ameln

n von Roossum, Die Geschichte, s. 37. Vyplývá rovněž z údajů pl
'ch pramenů. Friedrich, Rukověť.:s. 30, uvádí příklad ze Zbraslavské

kronikyk roku 1321, kdy nastalo zatmění Slunce 26. června, tarvalo ab ho
ra prima usque ad horam terciam. Výpočtybylo zjištěno, že zatmění nastalo
v6" 34,B*.Prima tedy byla v tě době v Čechách okolo sedmé hodiny ráno.
Srv. Dohrn von Rossum. Die Geschi',chte s. Mn.; A Haveverkamp, „Dem Ge
meinwohl diene ich durch mein Tónen". Ohne Glocken keine Gemeinde —
kommtmale Organisationsfonnen im Europa des Mi,rtelalters Wirtschaft
&Wissenschaít, lll, 1995, č. 4, s. 21—29; Sulzgruber, Zeiterfahrung,s. 74-76.
Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte,ss.
Srv. Lehner, Tegeseinteilung,s. 51-59, stručně též Friedrich, Rukověť,:. 30.
Dokláda to např. íorrnule inm ocre i inp rimo gallicantu, užitá ve

Vídeňskémpokmčovíní Rakouskýchanálů k roku 1267 (MH S95 702.ř. 51n.). Podle Kos vykroniky zemřel kníže Břetislav not.—tespost gallici
mum (Kosmas III 13, s. 174).
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Gregorii Turonensis Historiarum x,23, s. 382.

Srv. Lehner, Taggseinreilung,ssl.6Srv. tamtéž, 5.6 2.
Srv. Leclercq, Zeiterfahrung. s. 8.

10“ Tak jsou uspořádány například sluneční hodiny 2 Dtoghedy v Irsku (cituje

Leclercq. Zeirerfahrung. s. 9). Srv. šéž Alliag' ll'l'lSpátmiuelalter, hg. von H.Kuhnel, Graz- Wien- Kóln 3198
103“Je zachována např.v rukopisu Abbona z Fleury (okolo 1000). Srv. Borsr,
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Compurus,s. 4.
Srv. Alltag'll'nSpátmiitelalter. s. 9n.
Srv. Michal. Hodinn,5y5.—Z73,7 Polák Přenosné slunečni hodiny, passim.
První odborné pojednání o slunečních hodinách zřejmě napsal Jan Muller
: Královce Srv. Michal, Hodiny, s. 27. 0 jedné učebnici o stavbě slunečních
hodin informUjeCh. Sch'oner, Wissenschafrin „Li,Dona„ra m“ Voriauf"ge Be
merkungen zu einem Lehrbuch liber den Bau von Sonnenuhren aus der Mir
re des 15. Jahrhundens, in: Universitat und Bildung. Festschrift Laetitia

Boehm zum60. Gebunslag. hg. v. W. Miiller. W.J. Smolka und H. ZedelmaiMunchen 1991 5. 89-100.
Jako třeba Pacihcus : Verony v 9. století. Srv. Leclercq, Zeiterfahrung, s. 9n.
Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte,
Srv. Lehner, Tageseinteilung,s. 62—69, Friedrich, Rukověť,s 31.
Srv. Kosmaslll 57,5.23Z.ZKt tomu lehner, Tageseinreilung,5.62n.

mXVIl minuta unius horae Vl!post melidiem... srv. KronikaFrantiška
Prgžského. s. 203. Údaj, sedmnáctá hodina po poledni, odpovídá páté hodi

raní, zatmčni Městcetoho dne dosáhlo vrcholu ve 4h Zmin. Srv. Lehner,
Tageseinreilung,s .
rv..např Ginzel, Handbuch ll s. 304; Dohrn von Rossum, Die Geschichte.

s. 28-31; Michal, Hodiny, s. 40-51; Sulzgruber, Zeiterfahrung, s 32—38,
5.3-60
Srv. Whirrow, Timein History. s. 65
Dohrn von Rossum. Die Geschichte, s. 30n.
Srv. Borst, Karl der Gru/še. zvl. s. 18. Kvodnim hodinám ve středověku srv.
roovnež Borsi. Compuluass..27
Srv. Michal, Hodiny,s. 51- 54.
Srv. tamtéž, s. 54-56; Allragim Spátmiuelalter, s. 10.
Srv.AA.,ABorst rolab und Klosren'efonn an der Jahnausendwende, Hei
delberg 1989 (zvl. 5. 99-105)),týž, Wiekam die arabische Sternstunde ins
Klosrer Reichenau7, Konstanzer Universitátsreden, Konst 11988, s 7n.;
rovněž Michal, Hodiny, s. 38, E. Poulle, L'horiogerie, a r-elleZrué les heures
inégales? BEC 157, 1999. s. 137-156; B. Stautz. Die Asrrolabiensammlun
gen des deutschen Museums und des Bayerischen Nationalmuseums, Miin

chenč1999, s. 135čním a měsíčním hodinám srv. Michel. Messen iiber Zeit, 5.154-160.
Zřetelnčjšlje jejich označení v nerománských národních jazycích (clocke,
zyrglocke, urglocke). Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte,s. S9; rovněž
lan des, Revolutionin Time,passim.
Srv. Alltagim Spaimittelalier,s . 12; Leclee.rcq Zeir.erfahrung,s 11-14; Do
hrn von Rossum. Die Geschichte,s. 49—57;Michal, Hodiny.s. 57-59; 5. Mi
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chal. Hodinářstvia technika mereni času in: L. Novýakol.. Dějinytechniky
vCesltoslovensltu (Do konce 18. století). Praha 1974, s. 321—325:12undes

Revolution in Time, passim. Vyobrazení různých typů mechanických hodinspopisy uvádí Michel, Messen t'iberZeit, s. 162-1
Srv. Alltag' lm Spátmittelalter, s. 12; K. Bergdori'f.BDer schwarze Tod in Eu
ropa, Munchen 1994. s. 32. Michal, Hodinářství, s. 321. Za nejstarší dodnes
dochovaný hodinový stroj je považován astronomický orloj, který v letech

1344-51 sestrlojilJacopo Dondi pro Palazzo del Capitano v Padově.Srv. A..!J.ulD e,y The Medieval Clocka Salisbury Cathedral, Shropshire
997; F. Neale, A. Love", Wells Cathedral Clock. Wells 195.9

Srv. K. Fischer. Die Uhrmiaacherin Bóhmen und Mahren zur Zeit der Gorikund Renaissance Bohem 1,966 s. 28: rovněž Horský,Pražský orloj,
s. 30. Císařskýorlojník Mat-atinje doložen v městských kniháychStarého Měs
ta pražskéhovšedesátých letech 14. století. Srv. V.V.Tomek, Základy staré
ho mtsropisupražského |. Praha 1866. s. 20, 224. Statuta Arnošta z Pardu
bic z rooku 1353 uvádějí tresty pro mansionaře, kteří nebudou doma ultra
secundum pulsum horologii. Srv. Sratuta Arnesti Archi-episcopi Pragensis
pro mansionariis, ed. Dobner. Monumenta historica Boemiae nusquam an
tehac edita lll, Pragae 1774. s. 320; ktomu Lehner. Tageseinteilung,s. 71.
Kúpravě pražského orloje srv. Macháček, Nález zprávy, s. 21- 2.6
Srv. Alltag im Spatmittelaltet, s. 12; Dohrn von Rossum, Die Geschichte,
5.125-128:Mtchal,Hodi.ny5.57;clercq.Zetterfahrung,s13n.;nl.a des
Revolutionin Time s. 53; Horský,Pražskýorloj s. 14-34. Vdetailních úda
jich sejednotlivé příručkyněkdy rozcháze
Vývoj hodinářství v českých zemích shrnuje Fischer, Die Uhrmacher
(s. 27- SB); kpoměrům v Polsku M. Dzieduszycki, Dni, nocy, godziny. Lwów
1874 s. 35nn. Doklademmoexistenci městskýchmechanických hodin je také
lunkce orlojntlta (magister horelegit), která bývá zachycena v městskýc
účtech. Např. podle Iounských městských účtů působil orlojm'k v Lounech
zcela jistě po polovině 15. století. Srv. Kniha počtů královského města Loun
z let 1450—1472a 1490-1491, vydal J. Vaniš, Praha 1979. s. 239, 249, 257
atd. Srv. rovněž Němec, Horálek, Dědictví řeči,5. 409.

Srv. Alltagim Spatmittelalter, s. 12n.; Lehner. Tageseinreilunsg, s. 58; Macek Pojem času, s. 141; Haverkampí, ..Dem Gem wo.hl.
funkcím zvonu ve středověké společnosti srv."rovněž Lecslercq.Zeiter

fahrung,s. 15;Sulzgruber,Zeírerfahrung,s:. 76-79.
Srv.Sulzgruber. Zeiterfahrung,s. 78. !(zvukovým signálům na českých vini
cích srv. Výpisy z knih viničných z let 1358—1576, vybral V. J. Nováček, AC
18, č. 135, s. 381. Uvadt Macek Pojem času,s. 14Bapozn. 49 nas. 156.
Srv. LeGoíf, AuM oyen Áge. Srv. rovněž Leclercq, Zeiteríahrung, s. 16. Nej

starší zprávy o domácich orlojích v českých zemích poejcházííz poloviny14.století, nejstarší zachované přenosné hodiny pocházejí z roku 1525. Srv
Michal,Hodinářle s. 322
Srv.Alltagim Spátmittelalter,s. 12.
Srv. např. Boslough, Záhada času, in: Reader's Digest Výběr, říjen 1995.
s. 66. Přehled základních typů mechanických hodin a moderních časoměr
ných zařizeni podává např. Michal, Hodiny, 5. 57-167.
Lehner, Tageseinteilung, 5.69-102; Sulzgruber, Zeiterfahrung,s. 92—95.



nz) Doklady z bohemikálních pramenů shromáždil Lehnet, Tageseinteilung,

;.71-89 Časný výskyttohoto způsobu počítání hodin vedl autora k hypotéítáni podle celého orloje dostalo do Čech bezprostředně z itálie
vedůsledku přímých kontaktů za Karla IV.Tabulka pro seřizování orloje je
uvedena v rukopisu AHMP7916 fol.3
Například mrtvý Václav IV.byl podle Kroniky pražské univerzity (Tak zva
ná Kronika university pražské, ed. Goll, FRBV, Praha 1893, s. 581) převe
zen : Hrádku u Kunratic na Pražský hrad 20. srpna 1419in diescenre hora 9.

Dne 20. srpna začínala první hodina podle tabulky 9.19 asi v"19 hodin.19 + 9- 24 = 4. Na Hrad tedy přijeliněkdy po čtvrté hodinearan
Srv. např. J. Messerli, Gleichm ssig. píinktlich, schnell. Zeireinteilung und
Zeirgebrauch'm der Schweiz mi319.Jahrhundert, Bern 1995,s. 17-32; Fried—U

h.Rukov r',.s 31. Včasovém údaji pak je konStatováno, zda jde o hodinu
racnnínebo odpo lední. Srv. např. Ordo et horae callegiorum seu lecrionum

pubiicarum iudicamrumz27. ledna 1711:...ab hora rerria pameridiana usquead horam qua .ab hor nona maturina usqueaad decimam... Vydal
J. Tříska, Výborzestaršipražske' univerzitniliterarury. Praha 1977,s. 166n.

"“ Srv. Sulzgruber, Zeirerfahrung, s. 92—94.Fleischmann, Das Bauhandwerk.s. 132n. Tabulku -------

tefend Zeirrechnungl, s. 186. Vjiných přílrlurčkáchse údaje mohou o několik dnů rozcházet. Srv. Ginzel, Handbuchll ,.95
0 problematice lokálního času a přechodu klestředoevropskému času poed
nává např. Dohrn von Rossum, Die Geschichte. s. 313-321, na příkladuvy
carska Messerli, Gleirhma'ssig,s. 57-11

Srv. Ginzeli 2I-Iandbuchl, s. l7n.: Messlerli, Gleichma'ssig, s. 69—94: Michal.Hodiny .
15) Srv. zejména2Astronomická přlručka. red. M. Wolf, Praha 1992, s. 7—10.
"" Srv.např.Erkrult,Der Kalender,s.77

Kletnnímua zimníumučasu srv. např.H mel, Kalenden'echnung, s. 46; Mes
serli. Gleichmá'ssig, s. 103- 110. Výjimečně užívají některé země letni čas po
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K zavádění letního času v českých zemích srv. Reichsgesetzblatt fiir die tm
Reichsrate vertretenen Konigreiche und Lánder. Jg. 1916, Nr. 111, Verord
nung des Gesamtministeriums vom 21. April 1916 betreffend der Sommer
zeit fiir das Jahr 1916. Podobně &.115 z 9. března 1917 (čas se měl posunout
o hodinu vpřed 16. dubna ve 2 hodiny ráno, zpět 17. září ve 3 hodiny ráno),

7ze 7. března 1918 a č. 106 z 25. března 1918 (podle prvniho nařízení
měslletní čas v roce 1918 trvat od 1. dubna do 29. září, ale dodatečně bylo
období letního času zkráceno na dobu od 15. dubna do 16. září). Pro Ne
mecko: Bundes- und Reichsgesetzblatt 1916, č. 16. s. 243; 1917. č. 17, s. 151;
1918,č. 18. s. 109 Zprávuoletním časev rocel916 zaznamenal třebakro
nikář v Libotenicích na Roudnicku: Dnemmce1. května zaveden „Letni čas“,
rj. hodiny pošinury o hodinu v před. V Liborejnici zahájil ho farář: ráno
o 7. hodině (v pravdě a été) vyzváněl sám u sv. Isidora na mši sv. Srv. Stra
hovský archiv, Pamětní kniha farnosti Libotejnické od roku 1914, s. 62.

"" Informace o zavádění letního času v evropských zemích ve dvacátých a tři
cátýchletechobsahujiodpovědi :
hraničních věcí z roku 1931 (AMZVlV—7.Časomíra; Čas letní, karton č. 1).
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“" Srv. tamtéž (AMZVIV-7).
“" Srv. Reichsgesetzblart. 1, 1940, hg. v. Reichsmínisterium des lnnern, Berlin

1940, č. 20, s. 232, až Reichsgesetzblatt. 1944, č. 42, s. 198. Vpoválečné do
bě byl letní čas zaváděn na základě zákona (1.54 z 3. března 1946 (Sbirka zá
konů a nařízení republiky Československé 1946, s. 277) a každoročně (do
roku 1949) upřesňován vládními nařízeními. Informace o letním čase přiná

šel takérapravidelne denní tisk.1( jeho ukončení srv. např. Mladá fronta28. ún
Začátekraa konec letního času se řídí směrnicemi Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie. K letnímu času v Československu srv. Průboj 4.5.

M$)

1984.
"“ Srv. zákon č. 212 a vládní nařízení č. 213 z 27. listopadu 1946. Sbírka 1947,

s.1239.Uživa'ní letního času v českých zemích zachycuje tabulka 9.20.
“7' Srv. Dohrn von Rossum. Die Geschichte, s. 26h.
"" Srv. tempomm muane 1" in: Bedae Opera, 5. 182—184.Ktomu Dohrn

nRossum, Die Geschichte, s. 46n.: Sulzgruber, Zeirerfahrung, s. 69n.
]0puncrum tedy predstavovalo 10 momenta,1 momenrum = 12 unciae,

uncia = 45 atomi. Srv. Ginzel, Handbuchlll. s. 97.
1501Srv. Dohrn von Rossum, Die Geschichte, s. 47.
“" Srv. Friedrich Rukověť,s. 32; Gack--Scheiding, Einleitung, s. 9. Clavius, Iose

phi Scaligeri elenchus, s. 20, uvádí odchylku lunárního devatenáctiletého

cy uejusliánske'hokalendařeodskutečnosti vhodnotě: Hor. 1. min. 27 sec.

149)

31,
““ Srv.Grinzel. Handbuch 111s. 97, Trapp, Kleines Handbuch, s. 65. Kčeskemu

pojmenováníčástí hodin srv.2Němec, Horálek, Dědictví řeči,5. 40911.55" Srv. Michal, Hodinny,s.
“'" Srv. Hlad. Pavlousek, Přehled asrronomie s. 219
“551Srv. Landes, Revolution in Time, 5. Sn.: Boslough, Záhada času, s. 66.



6. ZPÚSOBY DATOVÁNÍ

způsosv<,;..
DATOVANl|; (mKvyjádřenídata se v minulosti užívalo způsobů které jsou značně od

lišnéod zvyklostídnešních, a tojak v označení let, tak voznačeni dnů. 0
Převáděnítěchto údajů na současný způsob datování je hlavním úko
lem technické (historické) chronologie.

6.1 Označování let
6.1.1 Označování jednotlivých let

a omezených časových úseků
6.1.1.1 Primitivní způsoby označování let

Starověké národy“ zprvu sledovaly roky pouze jako návrat určitého
ročního období. přičemž počátek roku býval někdy uváděn do souvis
losti se znameními zvěrokruhu. Roky byly označovány podle přírod
ních a astronomických jevů nebo podle významných událostí. Napří
klad za vlády babylonské dynastie Akkadovců dostávaly jednotlivé
roky jméno podle nejvýznamnější, nebo alespoň důležitější události
roku předchozího. Tak byly roky pojmenovány podle stavby chrámu,
ustanovení kněží, darování kultovních předmětů, podle vysokých
úředníků, vybudování měst, postavení městských hradeb. výstavby
zavlažovacích kanálů, zavedení práva či vůbec uspořádání vnitřních
poměrů v zemi, vítězných válečných tažení a zpustošení nepřátel
ských měst a zemí. Někdy byla jako časový údaj uváděna vláda pa
novníka bez bližšího označení roku. Podobně dostávaly roky jména
v době Staré říše ve starověkém Egyptě. V některých společenstvích
bylčas počítán podle generací, jako je tomu třeba u Hésioda nebo ve
Starém zákoně. jinde podle dynastií, jak tomu bylo také za Staré říše

tě.2)Určitou pevnou podobu dala roku až politická nebo sak
rální ixace svátků.
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6.1.1.2 Léta konzulská

Ve starověkých městských republikách byly od nejstarších dob m.)?
označovány podle nejvyšších úředníků, řeckých archontů a eforu *
a římskýchkonzulů,“ tzv. eponymů (tj. úředníků, podle nichž sejme
noval rok). Podobně datovali třeba Asyřané v době do počátků Nové
říše.“ Toro datování je asi stejně staré jako samotné úřady. Přináší
ovšem jisté problémy. protože seznamy úředníků byly pro starší ob
dobí sestavovány dodatečně, často bez ohledu na skutečnou délku
úředního obdobi - ta ani nebyla vždy přesně zna'ma —a na nestejný
začátek úředních let.

Počítání let podle římských konzulů. užívané asi od 3. století př. n.
I., kdy byly oficiálně vedeny fastí consulares (seznamy konzulů). pře
trvalo do raného středověku. Pokud byla řada konzulů někdy přeru—
šena. počítala se léta post consularum (anni p. c.) posledního konzu
laf" Tento zvyk se udržel i v době, kdy konzulský úřad zanikl.“ Podle
novely byzantského císaře Justiniána 1.č. 47/1 z roku 537 měla být
konzulská léta. od zrušení konzulského úřadu roku 541 anm' p. c.,
uváděna vedle dalších údajů v datovacích formulích listin.“ Justiniá
nův nástupce Justin II. roku 567 konzulský úřad formálně obnovil pro
první rok vlády císaře a spojil jej s císařskou hodnosti. Konzulský rok
začínal nejbližším 1. lednem po začátku vlády, od následujícího roku
se počítala léta post consulatum.

Označování let podle konzulů a a. p. c. bylo užíváno nejen na úze
mích spadajících pod byzantskou vládu, ale i v jiných oblastech. Pa
pežská kancelář takto datovala zřejmě od nejstarších dob. Po zániku
západořímského konzulského úřadu v první polovině 6. století užíva
la anni post consulatum západořímských. od roku 541 východořím
ských konzulů, pak byzantských a od 9. století západních císařů (Ka
rel Veliký od své císařské korunovace 25. prosince 800 užíval též
titulu konzula). Naposledy je datování podle konzulských let. přesně
jia. p. c., v papežské listině doloženo roku 904. Užívalo se však větši
nou vedle jiných způsobů označení roku?)

6.1.l.3 Léta panování a církevního úřadu
Rovněžstarého původu je označování let podle vlády panovníků ne
bo podle let kněžského úřadu. Ve středověku bylo datování podle let
panování, případně let církevního úřadu, velmi rozšířeno, ať už jako
jediné označeni roku, nebo vedle dalšich údajů. Vestarověku se léta
panování zpravidla počítala ode dne. kdy panovník nastoupil na trůn.
avšak v zemích, které měly pevně fixovaný začátek roku. jako byla Ba



bylonie nebo Egypt, bývala léta panování obvykle vyrovnávána stím- „ *
to úředním začátkem roku buď tak, že od následujícího nového roku 51.,

změně panovníka se počítal druhý (v Egyptě), nebo první (v Baby
lonii)rok vlády."n 37

Vestředověku zavedl oficiálně léta panování do datování listin po- >.—
prvé byzantský císařJustinián již zmíněnou novelou z roku 537.Ten- až
to způsob byl však občas používán i ve starších pramenech. Byzantské %Š
prameny datují vesměs podle efektivních let panování, tj. počítají ro- 'a. |
ky od skutečného dne nástupu vlády příslušného panovníka.") Justi- “Í n
niánem předepsané datování, včetně let panování byzantských císa- “0
řů, převzala te'ž římská církev a jejím prostřednictvím se dostalo i do
západních formulářových sbírek. Běžně bylo používáno také v papež
ských listinách v letech 540—772. langobardští králové a Merovejci
začali záhy datovat podle svých vlastních let panování. Podle let pa
nování franských králů datovali i autoři merovejských narativních
pramenů."l Zvyk uvádět léta panování převzali západoevropští pa
novníci běžné a používali ho, většinou vedle dalších způsobů, až do
novověku. Léta panování byla také užívána, obvykle vedle datování
podle křesťanské éry, i v nejstarších pramenech z českého prostředí.
především v pramenech diplomatickýchu' Později ve 14. a 15. stole
tí, darovali čeští panovníci, zvláště v mandátech a v listech, pouze tím—
to způsobem. Panovníci, kteří vládli ve více zemích. uváděli zpravidla
léta panování v jednotlivých zemích samostatně, císařovépřipojovali
ještě léta od císařské korunovace.M

Léta panování se ve srředověku počítala zpravidla od korunovace,
někdy však i ode dne volby. Avšak třeba Beda Ctihodný počítal podle

Eusebiova vzoru první rok vlády anřlosaských králů až od následujícího začátku kalendářního roku.ls V římskoněmecké říši byla za
Jindřicha lll. i později vedle let vlastního panování, anni regni, uvá
děna i léta od korunovace provedené ještě za života Otcova,tzv. anni
ordinatíonis. Jiní panovníci tuto skutečnost nerozlišujíló) Karel IV.,
který byl korunován na císaře o Velikonocích 5. dubna 1355, nepočí
tal léta císařského úřadu, anni imperii. od tohoto pevného data, ale
vždy od Neděle velikonoční. Někdy mohlo být datováno i imperatore
vacanteJ" Zvyklostijednotlivých kanceláří, pokud jde o epochu, tedy
den, od něhož se počítají léta panování, sleduje diplomatika.

Výjimečně bývá v listinách zmíněno také stáří panovníka nebo či
nitele, jenž listinu vydává!

Podobně jako panovníci počítali léta svého úřadu také církevní
hodnostáři, papežové, arcibiskupové a biskupové. Léta pontifikátu.
anní pontificatus, začal poprvé uvádět papež Hadrián ]. roku 781.
Předtím, vletech 550—772,byly i papežské listiny datovány podle let
panování byzantských císařů. Hadriánovi násrupcí střídavě darovali



( ) listiny podle let pontifikátu nebo let panování západních císařů.-Uvá
? dění let panování západních císařů zprawdla vyjadrovalo zá_vrslos_t

papeže na císaři,jak otom svědčí i občas užívany obrat tmpen! dany;
318 ni nostri. Teprve od Lva lX. (1048—1054) mizejí léta panovam císaru
_ z papežskýchlistin. Létapontifikátu byla počítána ode dne vysvěcení.

Od poloviny 14.století se však v listinách objeVUjei datování anno cre
atiom's suae, tj. ode dne volby.""

Od 10. století datovali podle let svého úřadu také biskupové a arci
biskupové. Léta úřadu bylo možno uvádět od konsekrace nebo od vol
by, případně obsahuje datovací formule oba údaje?“ Později použí
vali tohoto způsobu datování i někteří nižší světští feudálové. Pokud
datovali podle let panování císaře, lze to považovat za projev závis
lostí na císaři.

Při převádění dat podle let panování nebo úřadu je nutno znát
přesný den, od něhož se léta počítají, tedy epochu let panování.2"
Připadá-lidatum.jež má být převáděno, do doby před epochou let pa
nování nebo úřadu, tedy od 1. ledna do dne nástupu panovníka nebo
církevního hodnostáře, přičtou se léta panování uvedená v datování
k roku epochy a výsledek je hledaný rok. Pokud však hledané datum
spadá do období po epoše, tj. ode dne nástupu panovníka (církevního
hodnostáře) do konce našeho kalendářního roku. je nutné udaná léta
panování snížit o jeden rok, a pak teprve přičíst k roku epochy.22)
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6.1.2 Éry
Problémy spojené s datováním podle úřadu, především diference
v začátcích roků a omezení datování většinou na malou oblast, vyvo
Ialyještě ve starověku nutnost vytvořit způsob datování, který by měl
obecnější platnost a byl použitelný i pro delší časové úseky. Tak se již
tehdy vyvinuly éry neboli letopočty. Základním předpokladem pro je

jich vznik ovšem bylŠÁJevnáfixace roku ajeho délky. Éra je ne let:-titá řadalet raná určité významné událostí, aťuž legend£mí ne
bo histori . Počátek éry, tedy den, od něhož se řada let počítá, je
epochou příslušné éry.“ Některé ěry měly omezenou platnost časo
vou i teritoriální, jiné se používaly po celá staletí na širokém území.
Podmínky pro vznik pravidelného a průběžného počítání let byly nej
drtv_evytvořeny pravděpodobně na Předním východě, kde byla často
počítána léta od významné osobnosti. od založení měst nebo říší.Ně
které é_ryvšak měly jen početní význam bez většího historického zá
zemí, jako'třeba éra babylonského krále Nabonassara, podle níž as
tr_onomovepočítali zatmění (přijeho nástupu na trůn 26. února 747
pr. n. ]. došlo k zatmění, pravděpodobně Měsíce). Orientálního půvo



duje také éra Alexandra Velikého někdy nazývaná podle Alexandro- _
va nástupce FilipaArridaia. Bylapočítána od 12 listopadu 324 př n.l. 9
Za nejstarší občanský letopočet bývá považována seleukovská éra
(někdy chybně označovaná jako Alexandrova), počítaná od vitězství 3_19
jednoho z nástupců Alexandra Velikého Seleukose Nikatora nad Dé- >.—
métriem Poliorkétem u Gazy 1. října 312 př. n. |. Na léta Seleukovy“o Ž
vlády navázali jeho nástupci a počítali je dále. Tato vlastně dynastic-w
ká éra Seleukovců byla rozšířena po celém helénistickém světě. Ještěn.
v 11. století patřila k nejužívanějším letopočtům na Blízkém východě. =D
Východní křesťanské církve podle ní počítaly ještě v novověku.2“ Na “Dn
evropském kontinentě se snahy počítat nepřetržitě delší radu let obje
vily nejdříve v Řecku, i když zde ještě nešlo o skutečnou éru.

.:)O

6.1.2.1 Olympiády
Ve4. století př. n. l. začali řečtí historikové počítat roky podle olympi
ád.225 Do občanského života však toto datování příliš neproniklo,
úředně byla léta označována podle eponymů. Úřednípísemnosti byly
podle olympiád datovány až mnohem později (v 1. století př. n. l.),
a pouze zřídka.

Olympijské hry se konaly každé čtyři roky, původně při prvním
úplňku následujícím po letním slunovratu, později b lzačátek olym
piád sjednocen se začátkem let archontských. ou počítání let
podle olympiád byl letní slunovrat (počítá se 1. enec) roku 776
př. n. ]. Tímto rokem začínaly seznamy olympit'ských vítězů které
ovšem byly sestaveny dodatečně a již v antické obě byly vyslovová
ny pochybnosti o jejich spolehlivosti. Pro období před perskými vál
kami přináší také datování podle olympiád rozporné údaje. 25)Rok
776 byl tedy považován za první rok olympiády- 01. 1,1. Vdatování
je uvedeno číslo olympiády a rok v rámci čtyřletého cyklu. Například
rok 217 n. l. je tímto způsobem datován: 01. 249,1. Poslední olym
pijské hry se konaly roku 393 n. l. Následujícího roku je císařTheo
dosius jako pohanský přežitek zrušil. Počítání podle olympiád bylo
vystřídáno počítáním podle indikcí. Někteří analisté však počítali
podle olympiád' ] nadále (například Hydatius v 5. století, nebo Chro
nicon Paschale z první poloviny 7. století). Olympiády bývaly také,
vedlejiných časových známek, uváděny ve starších velikonočních ta
bulkách. To pravděpodobně vedlo k tomu, že se udržely v povědomí
a datování podle nich se občas objevu' e i později, i když ne vždy v pů
vodním významu. Léta podle olympiad byla například v 10. a 11. sto
letí uváděna v datovacích formulich listin ve Francii. Olympiády zde
však byly chápány pouze jako čtyřletá období počítaná v rámci vlády
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určitého panovníka. Někdy bylo datování podle olympiád, a to_vpů
vodním významu. použito i v Německu, kde je dolozeno jestě ve
12. století. Občas se objevuje v období renesance u klasicky vzděla
ných autorů.27' , , _ “ .

Připřevádění olympiád na juliánska leta je nutno předevšim rozh
šovat, zda jde 0 datum před naším letopočtem. nebo již naseho leto
počtu (rok 1 n. [. odpovídá prvnímu roku 195.,olympiády). V obou
případech je třeba nejprve zjistit. kolik olympiad uplynulo od první
olympiády do olympiády uvedené v převáděněm datu. Je to o jednu
méně. než uvádí datum, protože poslední olympiáda není ještě uza
vřena. Pak počet uplynulých olympiád násobíme čtyřmi. výsledek
udává počet uplynulých let celých olympiád od roku 776 př. n. l.,
a přičteme počet let posledni olympiády. Pokud je výsledek nižší než
776, jde o rok před naším letopočtem. V tom případě odečteme výsle
dek od čísla 777 jako nultého roku olympiád. Je-li součet vyšší než
776, odečteme od něho číslo 776 a dostaneme odpovídající rok naše
ho letopočtu.“l

6.1.22 Léta od založení Říma
V Římě se kromě datování podle konzulů užívalo i dalších způsobů
označování let?" Celkem přirozeným východiskem pro římské histo
riky bylo počítání let od založení Ríma. Proto se objevovaly různě po
kusy 0 zjištění roku této události. Většího rozšíření nakonec doznala
éra, kterou sestavil roku 43 př.n. [. římský spisovatel, etymolog a his
torik M.Terentius Varro (116-27 př.n. l.) na základě kapitolského se

znamu konzulů (tzv. fasti Ca itoh'm').Epochou této éry byl 21. d- podle tradice den založeni Říma - roku 753 př.n. ].30 Seznamy však
nebyly vedeny od počátku existence úřadu, tím méně od domnělého
založeni Říma, ale byly sestavovány dodatečně. Proto je epocha leto
počtu od nich odvozeného zcela náhodná. Starší a méně rozšířená Ca
tonova éra začínala rokem 752 př.n. 1.Jako pevnou éru používali Var
ronův letopočet. anní Urbís conditae, a. U. c., někteří římští autoři,
jako třeba Plinius nebo Censorinus. Uředním označením let ovšem zů
stala léta konzulská. Letopočtu od založení Říma používali vedle jí
ných způsobů i někteří středověcí kronikáři a pozdější autoři. kteří
tím chtěli upozornit na své klasické vzdělání?"

Připřevádění let od založení Říma na dnes běžně užívaný letopočet
je třeba postupovat následujícím způsobem: Pokud udaný rok nepře
sahuje 753, spadá do období přednaším letopočtem. Je tedy nutno ho
pouze odečíst od čísla 754 jako nultého roku Varronovy éry a výsled
kemje hledaný rok před naším letopočtem. Pokud udaný rok je vyšší



než 753, je nutno od něho číslo 753 odečíst, a výsledek je hledaným
rokem našeho letopočtu. Měl by však přitom být respektován odlišný
začátek letopočtu od založení Ríma od našeho začátku roku, takže

(A):

(
21data od 1. ledna do 20. dubna by měla podle našeho kalendáře nále

žet roku následujícímu; většinou se však nestejný začátek roku při
přepočtu a. U. c. na současný letopočet zanedbává.

6.1.2.3 Diokleciánova éra
Ještě starověkého původu je také Diokleciánova éra.“l Vznikla
v Egyptě ze starého zvyku počítat léta podle let vlády egyptských pa
novníků. Tento zvyk se přenesl l na římské císaře, kteří vládli v Egyp
tě od roku 30 př.n. l. V některých případech, za Commoda, Caracally
a Galiena se stávalo. že místo let vlády těchto císařů byla dále počítá
na leta jejich předchůdců. Po znovudobytíE gypta se císař Dioklecián
(284—305)pokusil | zde zavést konzulská léta, což narazilo na odpor.
V Egyptě se počítala nadále léta panování. a to i po jeho smrti, až se
z let Diokleciánovy vlády vyvinula pevná éra podle níž počítali
i egyptští astronomové. Epochou Diokleciánovy éry byl 1. thóvt prv
ního roku jeho vlády, tedy 29. srpen roku 284 . l.

Diokleciánovaérabyla užívána v koptském kalendáři [ v datování
arabských astronomů. Od 5. století se objevuje'| v soukromých textech

gyp,tě od 6. století ji používali křesťané i pohanští kněží. V 5.
a 6 století byly anni Diocletiani uváděny rovněž ve velikonočních ta
bulkách. Diokleciánovu éru používali hlavně koptští a etiopští křesťa
né. V současné době platí v Egyptě, v Etiopii a v Súdánu. Od 7. století
byla tato e'ra označována nikoli podle proslulého pronásledovatele
křesťanů ale podle jeho obětí a nazývána érou mučedníků (aera
martyrum).

Připřevádění dat Diokleciánovy éry na náš letopočet se postupuje
podobně jako při převádění let panování: u dat po epoše, tj.o
29. srpna do 31. prosince, je nutno k udanému roku přičístčíslo 283
(datum epochy snížené ojeden rok), u dat předepochou, tj. od ]. led
na do 28. srpna, se přičítá číslo 284. Součet je hledaným rokem.33)

6.1.2.4 španělská éra
Na Pyrenejském poloostrově, hlavně Vjeho západní čáSti,se od 5. sto
letí datovalo podle zvláštní éry, jejíž puvod není znám.“) Epochou tě
to, tzv. španělské éry, byl 1. leden roku 38 př.n.l. Datování podle ní
bylo uváděno slovem Era nebo sub era, někdy též hera, případně Era

6.ZPUSQBY

DATOVANI



' de Cesar, za nímž následoval letopočet. Podle španělské éry datoval
například Hydatíus v 5. století n. l., později sevillský biskup ls_idor
(? 636). Často jsou podle ní datovány nápisy i úřední písemnosti. Po

322 dobytí Španělska Araby používali této éry také někteří arabští spiso
_.<_mvatelé. Kromě Pyrenejského poloostrova se datování podle španělské
=“5 éry občas objevuje vjižní Francii a v severní Africe. Alfons X. Kastilský

0 (1252—1284)podle ní datoval i některé listiny pro německá města,
které vydal jako římskoněmecký král. Na Pyrenejském poloostrově se
přes snahy o zavedení křesťanského letopočtu (zejména na koncilu
v Tarragoně roku 1180) podle španělské éry misty datovalo až do
15.století?“

Španělskou éru lze převést na náš letopočet odečtením čísla 38 ja
ko roku epochy španělské éry od udaného letopočtu.“
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6.1.2.5 Letopočty od stvoření světa
Při pokusech vytvořit obecně platný a srozumitelný letopočet se,
zvláště za postupného rozkladu římského impéria, židum i křesťanům
jako vhodný termín, od něhož by se měl letopočet počítat, jevilo stvo
ření světa. Protože den „stvoření světa" samozřejmé nikdo nemohl
znát, byly podle zpráv Starého zákona sestavovány jakési dějiny lid
ského pokoleni a podle nich zpětně „vypočítáno“ datum Stvořenísvě
ta, jež mělo sloužit jako epocha příslušného letopočtu. Přívrženci
křesťanskéhoi židovského náboženství tak dospěli k různým datům,
jež měla sloužit za východisko obecně platné éry. Tak vznikla řada le

[ĚĚOČIŠod stvoření světa?" z nichž však obecněji byly užívány pouzen ter .

6.1.2.5.1 Letopočet Sexta Julia Afn'kana
Jeden z prvních pokusů o sesxrojení letopočtu od stvoření světa učinil
zakladatel křesťanskéchronografie Sextos Julíos Afrikanos ('i'po roce
240). Okolo roku 212 n. l. začal psát světovou kroniku (Chronografiai
—sahá do roku 217, dokončena byla v roce 221), v níž souběžně zpra
coval církevní a profánni dějiny. Přitom sestavil letopočet od stvoření
světa a uvedl ho, nikoli však důsledně, do souladu s řeckýmiolympiá
damiřal Rok Kristova narozeni ztotožnil s rokem 5500 své éry (odpo—
tha roku 2 př. n. l.). Ve svém letopočtu počítal s juliánskými lety se
začatkem roku 1. ledna. Epochou této éry byl 1. leden roku 5502 př.
n. l. Ačkolituto éru používali již někteří současníci Sexta Julia Afrika
na a zmínky o ní lze najít i v mnohem pozdější době,—39)letopočet se
obecně neprosadil.



6.1.2.5.2 Alexandrijskáéram rs
Většího rozšíření došel letopočet, který někdy na konci 4. nebo na po
čátku 5. století použil ve svýchdílech alexandrijský mnich Panodoros. 323
Vesvýchvýpočtechbral kromě biblickýchúdajů v úvahu i zprávypro- :
íánních autorů a církevní komputistiku. Počítal s pevnými e tskýmí ==%
lety se začátkem 1. thóvtu, tj. 29. srpna. Každý čtvrrý rok t to éry byl 3 >

přestulpný.Epochou Panodorovy éry byl 1. tbóvt, tj. 29. “PCR. 5493 2.3. n. N
Panodorův současník, také egyptský mnich, Anianos, dokončil Pa- ó Q

nodorovu Chronografii a využiljí rovněž k počítání Velikonoc. VAnla
nově úpravě však byl začátek éry posunut na 25. březen 5492 př. n. L

Alexandrijská éra byla zřejmě v Egyptě značně rozšířena a pronika
la i do jiných oblastí. V 7. století ji používali byzantští autoři, již dříve
se asi prosadila v církevním životě v Sýrii a Palestině. Ještě v moderní
době byla v Anianově úpravě oblíbená v Etiopii.

6.1.2.5.3 Byzantská éra
Křesťanskéletopočty od stvoření světa byly od konce 7. století zatla
čovány byzantskou érou. Tato e'ra byla vykonstruována na základě
čistěchronologických úvah z alexandrijské éry ve snaze uvést do sou
ladu letopočet s počítáním indikci a se systémem juliánských přestup
ných let. Zároveň byla přizpůsobena snadnému cyklickému počítání
Velikonoc.“ Přechodem k byzantskému letopočtu byla éra alexand
rijské anonymní Velikonoční kroniky —Chronicon Paschale z let
630-641,41>jejíž autor přeložil začátek alexandrijské éry na 21. bře
zen roku 5509 př. n. l. V byzantském letopočtu byla tato éra přizpů
sobena byzantskému začátku roku a začátku řeckého roku índikčního
(oba začínaly 1. září), a také juliánskému systému přestupných let.
Epochou byzantské e'ry byl den 1. září 5509 př. n. L

Byzantský letopočet od stvoření světa se brzy rozšířil v Byzanci a na
ortodoxním Východě vůbec. Byly podle něho datovány úřední í sou
kromě písemnosti. Všude však nebyl respektován byzantský začátek
roku 1.září. Třeba v Rusku používali do konce 14. století byzantský le
topočet, ale se začátkem roku 1. března. Na našem území je užívání
byzantského letopočtu doloženo na Moravěve druhé polovině 9. sto
letí, kde podle něho datovali slovanští kněží, žáci byzantských misio
nářů. Rokem byzantského letopočtu je datována smrt Konstantina
Cyrila ve Staroslověnském Životě Konstantinově, sepsaném na
Moravěpravděpodobně před rokem 880 „čtrnáctého dne měsíce úno
ra ve druhé indikci roku 6377 od stvoření světa", což při začátku by
zantského roku 1. září před naším novým rokem odpovídá roku 869
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křesťanského letopočtu. Smrt Metodějova je v Životě Metodéjově, se
psaném rovněž na Moravě, krátce po Metodějově smrti roku BQS, a
tována ,.6. dubna roku 6393 od stvoření světa", což odpovida roku
885 n. I.")

Po pádu byzantské říše byzantský letopočet v jihovýchodní Evropě
ustupoval letopočtu křesťanskému a muslimskému. Rřestose v někte
rých oblastech alespoň zčásti udržel do novověku. V Recku byl nahra
zen křesťanským letopočtem až v 18. století. v Srbsku a v Rumunsku
se užíval ještě déle. V Rusku, které se s byzantským letopočtem se
známilo s přijetím křesťanstvíkoncem 10. století."“ byl zrušen refor
mou Petra I. z 20. prosince 1699 s platností od 1. ledna 1700. Rok zde
však až do konce 15. století začínal 1. březnem.

6.1.2.5.4 Židovskýletopočet
Židé vytvořilisvůj letopočet od stvoření světa podle údajů bible a tal
mudu a na základě tradice.“sl Za původce židovského letopočtu byl
považován rabbi Hillel. zvaný též Hanassi.jemuž je připisována re

forma celého židovského kalendáře. Nový kalendář gry byl zavedenroku 344 n. l. Zdá se však, že židovská éra je starší. idovská éra od
stvoření světa se prosazovala velmi pomalu. Obecně se rozšířila až
v 11. století. kdy zatlačila starší éru úmluvy, jak Židé nazývali jeden
z nejstarších občanských letopočtů, seleukovskou éru (s epochou
1. října 312 př. n. l.).“ Epochou židovského letopočtu od stvoření
světa je 7. říjen 3761 př. n. 1.Vzhledem k lunisolárni povaze židov
ského kalendáře však nemá židovský rok pevný začátek. Tento leto
počet je stále oficiálním letopočtem v lzraeli (vedle něho tam však
platí i gregoriánský kalendář s křesťanskýmletopočtem).

6.1.2.5.5 Převáděníletopočtů od stvoření světa
na náš letopočet

Připřevádění dat uvedených některým letopočtem od stvoření světa
je nutno především respektovat epochu příslušné éry. U ér. jejichž za
čátek spadá do doby přednaším 1. lednem, se od udaného roku odeč
te rok epochy (například 5509 u byzantské éry). Výsledné čislo platí
pro období od epochy do konce našeho kalendářního roku (u byzant
ske'éry od 1. zářído konce prosince, u ruského ultramartovského sty
lu se začátkem 1. března před naším novým rokem od 1. března do
konce prosince). Pro dobu od 1. ledna do epochy dané éry je nutno
odečítané čísloo jeden rok snížit (u byzantské éry tedy odečíst 5508).
_Pokudéra začíná po našem začátku roku (ruský martovský styl), pak
je nutno oproti předchozímu příkladu odečítané číslo v obou přípa



dech o 1 snížit (pro období od epochy, tj. od 1. března do konce pro- ' —
since je nutno odečíst 5508 let, od 1. ledna do epochy, tedy do konce
února 5507) 47)Složitější'je však převádění židovského letopočtu pro _
odlišnýcharakter židovského lunisolárního kalendářes pohyblivými—_325
začátkya nestejnou délkou roků.jenž se obtížně vyrovnává se sluneč- >.ním kalendářem křesťanským“

6způson

DATOVANÍ6.1.2.6 Jiné středověké letopočty
Ve středověké historiografii, zejména v univerzálních kronikách se
někdy objevují i jiné způsoby počítáni let odlišné od způsobů běžně
známých. Jsou to jednak různé další éry od stvoření světa,49)z nichž
zvláště e'ra Eusebiovy kroniky v latinském překladu Jeronýmově
(s epochou 5197 př.n. l.) ovlivnila středověkou historiografii. Jinou éru
použil na počátku 8. století Beda Ctihodný (s epochou 3952 př.n. I.).
Další vytvořil například Marianus Scotrus (1028—1082/83; s epochou
4193 př.n.l.) nebo Heimo : Bamberka ('i' 1139; s epochou 3992 př.n.l.).
Kromětoho bývají ve středověkých kronikách uváděna data počítaná
odjiných biblickýchudálostí jako od potopy od založení stavby nebo
zničeníchrámu v Jeruzalémě od babylonského zajeti, od návratu Ži
dů. od Abrahama. Jindy zase autoři datují od významných událostí

srarověkých dějin,„jako třeba od dobytí Tróje nebo od založení starověkých měst?o

6.1.2.7 Křesťanskýletopočet
Letopočet platný dnes obecné ve velké části světa vznikl roku 525,
kdy římský mnich skythského původu Dionysius Exiguus sestavoval
velikonoční tabulky podle alexandrijského systému a nechtěl v nich
uvádět roky způsobem, který byl použit vjeho předloze- Dionysiusji
mylně považoval za tabulky alexandrijského patriarchy Kyrilla—,tedy
podle let císařeDiokleciána, proslulého neznaboha a pronásledovate
le křesťanů, „člověka který byl spíše tyranem nežli císařem't Rozho
dl se proto nahradit' je letopočtem který by odpovídal křesťanskéide
ologii, „roky od vtělení Kristova".5" Uvedl tedy ve svých tabulkákách
léta „našeho Pána Ježíše Krista“- anni Domininostri'Jesu Christi Při
tom na rok 247 Diokleciánovy éry jimž končila Dionysiova předloha,
navázal rokem 532 svého letopočtu. Díonysiův letopočet'je běžně na
zýva'nletopočtem křesťanským. Jak Dionysius k určení let od naroze
ni Krista dospěl. nikde sám nevysvětluje. Pravděpodobně vyšel z rex
tu Nového zákona a spojil nepříliš konkrétní, a navic rozporné údaje
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evangelií se svýmikomputistickými znalostmi.“ pd kterého dne-Di
onysittssvůj letopočet počítal. tcdyjeho epochu. sam neuvedl. Zrejmě
to nebyl 25. prosinec, i když někteří autoři s timto datem spekuluy.
K rokům od „vtělení Kristova“ by se nejlépe hodil 25. březen, který
byl považován za den inkarnace. není však vyloučen ani ]. leden:
jimž začínal tradičně rok v Římě a byl to obvykly začatek roku take
v době Dionysiova působení. Ani na otázku. zda Dionysius sám kladl
Kristovo narození do roku 1 své éry, nebo do toku předchozího, ne
lzejednoznačné odpovědět. Dionysius se k této otázce opět nevyjád
řil. Různí badatelé shledávají důvody pro některou z obou možnos
tí.—“3"Pro technickou chronologii však tato otázka není podstatná. —
V křesťanskééře byly ostatně v průběhu staletí používány různé za
čátky roku.

Podobně jako Dionysius asi uvažoval již dříve autor jednoho z leto
počtů od stvoření světa, mnich Panodoros na počátku 5. století, když
položil Kristovo narození do roku 5493 své éry od stvoření světa, což
odpovídá roku ] křesťanského letopočtu.

Dionysiův letopočet nebyl přijat okamžitě. Ojedinělé doklady o je
ho užiti pocházejí ze 7. století. “' Kjeho většímu rozšíření přispělo
teprve historické dilo Bedy Ctihodného Historia ecclesiastica gentis
Anglorum z roku 732, v němž autor převedl léta od založení Ríma na
křesťanskou éru. Toto dílo se stalo vzorem pro středověké historiky.
Bez vlivu nezůstalo ani Bedovo martyrologium. do něhož se Beda
rovněž pokusil zavést historickou chronologii. Bedovým prostřednic
tvím pronikala Dionysiova éra, tzv. aera vulgaris. nejdříve do historic
kých spisů. Ještě v 8. století se obecně rozšířila mezi západoevropský
mi kronikáři a postupně zatlačovala jiné letopoěty a způsoby
označováni roku, hlavně léta panování a pontifikátu. Od druhé třeti
ny 9. století se datování podle křesťanskééry objevuje také v nápisech
na území pozdější Francie“) Obtižněji se prosazovala v úředních pí
semnostech. Nejstarší doklady o užití Dionysiovy éry v listinách po
cházejí z anglosaského prostředí. kde je poprvé doložena v soukromé
listině z roku 676, v královské z roku 704. Na kontinentě se tato éra
v úředních písemnostech objevu'e později. nejdříve ve franských ka
pituláriich (poprvé roku 742),55 v první polovině 9. století v soukro
mých listinách. V říšské kanceláři se prosazovala až od počátku vlády
Ludvíka III. a Karla III. Současně pronikala také do listin italských.
V papežských listinách se objevuje poprvé teprve za Lva Vlll. roku
963, pak za Jana Xlll. v letech 968—970,pravidelně až od pontifikátu
Evžena [V.(zvolen 1431). Za křížových výprav pronikla i na Východ.
Tam ji ovšem běžně používali pouze západní křižáci. ekove' a orien
tálci jen výjimečně.Na Západě se obtížně prosazovala jen na Pyrenej
skem poloostrově, kde byla dlouho v platnosti španělska éra. Křesťan



ský letopočet se až do 14.—.15století uplatňoval pouze sporadicky
v severovýchodních oblastech poloostrova. V pozdním středověku se
Dionysiovaéra stala nejdůležitějším ze všech způsobů označení roku
v latinskémkulturním okruhu, a postupně zatlačovala'[ byzantskou—
e'ru ve východní Evropě. Od 15. století ji občas používali vedle svého
letopočtu, hidžry, \ turečtí sultáni a jejich úředníci v písemnostech ur
čených západním křesťanům. Od roku 1700 se podle křesťanského le
topočtu počítalo také v Rusku. Během 19. a 20. století pronikala křes
ťanská éra i do mimokřest'anských oblastí, kde však byla léta
označována nikoli údajným Kristovýmnarozením, jak je počítali křes
t'ané, ale neutrální formou (například „podle letopočtu“„,po přelomu
času“. „n. l.“ a ).

Datování podle křesťanské éry je - pomineme--li krátkou epizodu
staroslovanské kultury s byzantským letopočtem - nejstarším zná
mým způsobem označováni let také v našem prostředí. 57)Je to nej
běžnější, i když nikoli jediný,“ způsob datování v písemných prame
nech různých typů od počátku latinského písemnictví v českých
zemích až do současnosti. 59)

Léta Dionysiova letopočtu jsou v pramenech uváděna jako anní ab
incamatione Domini, anní dominice incarnationis, anni Domini
(AD), anni &nativitare Domini, anní verbi incarnati, anni orbis re
dempti, anní salutis, gratiae, Christigratiae, trabeationisPo)Obdobná
pojmenování jsou užívána také v národních jazycích. V českých pra
menechjako léta od narozenie Syna božieho, léta po narození Páně,
léta po narození Pána a Spasitele našeho,1éla Páně, léta od vtělení
Páně, a podobně. Někdy se v datování objevuje též obrat anni passio
nis což je rovněž označení křesťanského letopočtu, ačkoli název naznačuje, že by mělojít o léta od Kristovysmrti. " Rokovšem může být
také uveden pouze číslem bez dalšího označení.“2

isla udávající rok bývají psána řadovými číslovkami, v moderní
době číslovkami základními. Občasje v pramenech použito veršova
ných l'orem nebo jinych obratů. 53)Od 14. století bývají v datech někdy
vynechávána čísla ukazující století a rok je vyznačen značkou etc.
s číslydesítek a jednotek. Tento způsob datování se nazývá menší po
er.

Někd se pri označování roků, zvláštěvnápisech, užívalo tzv.duo
nogramů. Tímto pojmem je nazývána část věty nebo celá věta, někdy
heslo, v němž některá písmena mohou mít hodnotu římskýchčíslic (l,
V,X, I., C, D, M). Jejich součet pak vyjadřuje datum určité události.
Tam Písmena bývají obvykle prodloužena, vyznačena jinou barvou
nebojsoujinak zvýrazněna. Věta.v mzjsou uvedena, se může přímo
nebo nepřímo vztahovat k příslušné události, třeba k dokončení stav
by objektu nebo k úmrtí osoby. Chronogram ve formě verše se nazývá
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chronosdch, dvojverší chronodistichon. Chronogramy jsou známy až
ze středověku. Jako nejstarší doklad bývá uváděn hebrejský chrono
gram z roku 1208. Latinské jsou doloženy od roku 1210, arabské od
roku 1380. Velmi rozšířeny byly chronogramy v novověku, kdy býva
ly používány na mincích, v knihách, a hlavně na architektuře. V obsa
hu nápisů se prolínala církevní i světská tematika.

6.1.2. 7.1 Anni evangelíci
Křesťanskýletopočet se prosadil přesto, že jeho epocha byla zjištěna
víceméně náhodně. Datum Kristova narození na základě evangelií
nelze určit již proto, že si tyto prameny vzájemně odporujíŘ-"l Veliko
noční cyklus, jemuž se Dionysius Exiguus snažil dobu Kristova života
přizpůsobit, byl vytvořen uměle až více než tři století po Kristově smr
ti, a také neodpovídá datu Kristova úmrtí. Již ve středověku se proto
objevily výhrady a pochybnosri o správnosti Dionysiova letopočtu,
resp. jeho epochy, i pokusy ojeho opravu. Podnět k nim dal Beda Cti
hodnýf'“ problém zaujal Abbona z Fleury ('i' 1004), Herigera z Lob—
bes (T 1007). Gerlanda z Besanconu (? po roce 1149.67) Nejvýznam
nějším z pokusů o opravu křesťanského letopočtu je asi pokus irského
mnicha Mariana Scotta, jenž ve své kronice zavedl anni secundum
evangelium nebo secundum evangelicam veritarem, také pouze anni

evangelíci, s epochou v roce 22 př. n. l., a svůj letopočet také zdůvodnil.68 Podobnými úvahami se zabýval například Sigebert z Gembloux
(? 1112), Gervasius z Canterbury ("rokolo 1210), Heimo z Bamberka
(? 1139) nebo Florence z Worcesteru (T 1108) a jeho pokračovate
1.2.69)Datování podle anni evangelíci bylo vedle Dionysiovy éry použi
toi v listině papeže Urbana II. z 26. března 1098.70)Pokusy o opravu

Ietlopočtuvšak křesťanskou érou neotřásly, ani se v širší míře neuplatmy.

6.1.2.7.2 Retrospektivní křesťanská éra
Dionysiovaéra sice obrátila pozornost ke vtělení Krista a potlačila pa
mátku římských císařů, která se ozývala v Diokleciánově letopočtu
užívaném staršími komputisty,71) měla však, zejména pro hiStoriky,
značnou nevýhodu vtom, že byla příliškrátká a nepočítala s obdobím
před předpokládaným narozením Kristovým. Pro toto období použí
val_istředověcí i raně novověcí historikové zpravidla různých starších
zpusobů označení let, at“už od založení Říma, podle olympiád nebo
ruzných ěr od srvořenísvěta. Světové éry také nejlépe odpovídaly bib
lickému pojetí dějin a uspořádání času od stvoření světa do Posledni
ho soudu. Zatímco počatek světa stejně jako jeho předpokládaný ko



nec nemohly být s jistotou časově fixovány, bylo naopak narození „„Krista alespoň v Dionysiově pojetí převzatém vesměs křesťanskýmaa
světem, „spolehlivé“ a. vypočítatelné'ť Tato představa zřejmě vedla
k tomu, že se již ve středověku objevily první pokusy učinit narození 3—29
Krista pevným bodem uprostřed letopočtu a počítat od něho také >.—
zpět.tmto vní křesťanskouéru poprvé, a ještě bez konkrét- 3 z
ního záměru, vlastně použil Beda Ctihodný, když Caesarův příchod to >

do Anglie datoval vedle roku od založení Ríma také ante vero Incar- 22 |—nationís Dominicae tempus anno sexagesimo.72)Již záměrně ji proN
události před Kristovým narozením použilo více než pět a půl století “00
později neznámý autor díla Flores temporum (okolo 1292).73)

Retrospektivní inkarnační éra se dostávala poněkud více do pově
domí od vynálezu knihtisku. Kolínskýkartuzián Werner Rolevinckve
svém Fasciculus temporum z roku 1474 počítal léta vedle let od stvo
řenísvěta také ante vel post Christi Natívitatem. protože Kristovaéra
prý magis solemnis est apud nos et citius soler requirí.7“ Tyto stále
ještě ojedinělé pokusy však problém datování událostí před křesťan
skou érou zatím neřešily.

Od 16. století se rozpory mezi různými způsoby počítání biblických
ér od stvoření světa ještě prohloubily, zvláště když bylo židovsko-křes
t'anske'datování Stvořenisvěta navíc ještě zpochybněno zeměpisnými
objevya s nimi spojeným poznáním nejstarších civilizací. Jedním z ře
šení se zdálo být sestrojení nově „světové“ e'ry.75)Různé další výpočty
epochy letopočtu od stvoření světa podle Septuaginty a Vulgaty, kte
ré se tehdy objevily, však v době, kdy se ve všech oblastech stále více
prosazovala snaha po preciznosti, světovým ěrám na důvěře nepřida
ly. Snaha vyhovět soudobým nárokům vedla k vytváření obšírných
a podrobných synchroníckých datování, dlouhých sloupců čísel 5 vy
světlujícími komentáři. Přesto se počítání podle biblických světových
ér dlouho udržovalo, hlavně v protestantském Německu.

Východiskem z obtížně řešitelné situace měla být zde již zmíněná
tzv.juliánská perioda Josepha Justa Scaligera. Juliánská ríoda byla
utvořena vědeckými metodami, na základě filologickýc a astrono
mických znalostí, bez ohledu na biblickou chronologii. Tomuto poža

davku byl přizpůsobeni její počátek, který jako počátek„ celé“ historické doby leželmimo křesťanský svět. —Tím se Scaliger zároveň
vyhnulproblému datování stvořenísvěta.- Juliánská perioda začína
la, jak již bylo konstatováno, 1. lednem 4713 př. n. l. a jsou v ní ne
přetržitě počítány dny od výchozího data. 75)Pro datování nebyla ni
kdy použíta, je však dodnes využívána astronomy, hlavně pro
zkoumáni periodických astronomických jevů. Pro historickou chrono
logii má význam především proto, že umožřluje převádět data podle
různých kalendářních systémů na kterýkolijiný způsob počítání času.
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Schůdnější se ukázala být již naznačená možnost položit narozeni
Kristovo doprostřed letopočtu a počítat léta po něm a před ním. Ten
to způsob se zvolna prosazoval od 16. století v katolickem i v protes
tantském prostředí. Okolo roku 1550 datoval Melanchtonův žak Jo
hann Aurifaber ve své kronice vedle jar der welt také jar vor Christi
gebunÍ“ 0 nový způsob se v 17.století zasazovaly i další osobnosti,
jako byl Seth Kallwitz. Johannes Kepler, Dennis Pétau, Giovanni Bat
tista Riccíoli. Jacques-Bénin Bossuet ho ve svých univerzálních ději
nách užil vedle tradičního datováním

Definitivně byl problém s počítáním let před začátkem křesťanské
ho letopočtu vyřešen na konci 18. století. když angličtí učenci. a podle
jejich vzoru také historikové na evropském kontinentu, obecně začali
počítat léta před narozením Kristovým. ante Christum natum, respek
tive před naším letopočtem. Přitom byl rok bezprostředně předcháze
jící prvnímu roku křesťanského letopočtu označen za první rok před
Kristem.To působí jisté problémy při uvádění časového intervalu me
zi dvěma událostmi. z nichž jedna se stala před naším letopočtem
a druhá po začátku letopočtu, nebot"je nutno součet obou let snížit
ojeden rok. Takže od začátku roku 3 př. n. l. do začátku roku 5 n. l.
uplynulo sedm. nikoli osm let. Mezi bitvou u Aktia roku 31 př. n. l.
a zničením Herkulanea v roce 79 n. I. uplynulo 31 + 79 —1 = 109 let.
Podobně od Caesarovy smrti 44 př.n. l. do roku 2000 uplynulo 2043
let (44-1+2000). Dvoutisicí výročí této události bylo v roce 1957
(2000—44+1). Skutečnosr, že roku 1 n. l. předchází rok 1 př. n. l.
ovlivňuje také definici přestupných let. Zatímco léta křesťanského le
topočtujsou, s výjimkoucentenárních let po zavedení gregoriánského
kalendáře, pro něž platí pravidlo o slunečním vyrovnání (viz kap.
3.4.6), přestupná tehdy, když přidělení letopočtu čtyřmije zbytek nu
la, léta retrospektivní křesťanské éry jsou přestupná tehdy. když při
dělení letopočtu čtyřmije zbytek jedna.

Tento způsob působil problémy astronomům, kteří musí pracovat
se stejně dlouhými časovými intervaly. Francouzský astronom, ředitel
pařížské hvězdárny Jacques Cassini proto v roce 1740 oddělil obě řa
dy nulou. čímž byl problém, který působí historické počítání retro
spektivní éry v astronomickém počítáni, odstraněn. Před rok 1 n. l.
kladou tedy astronomové rok 0. Ten odpovídá roku 1 př. n. !. Teprve
rok před ním, tj. rok 2 př. n. |., označují astronomové -1, rok 3 př. n.
l. -2, atd. Všechnyroky před naším letopočtem maji v astronomickém
letopočtu, jak je tento letopočet naz' án na rozdíl od letopočtu oly
čansko-historického, záporná čísla. čísla let astronomického letopo
čtu před naším letopočtem jsou vždy o jeden rok nižší než v letopočtu
htstorickem. Roky našeho letopočtu, které jsou shodné s historickým
počítáním, označují astronomové znaménkem + (+1 = 1 n. ]. atd.).



6.1. 7.2.3 Začátky &konce století křesťanského
Ietopočt u

Se začátkem letopočtu také souvisí otázka začátku a konce jednotli- 3__31
vých století. Protože křesťanský letopočet, byt' „vypočítaný“ zpětně >.....

a stanovený vpodstatě náhodně, začíná rokem ], končilo, alespoň teo- ““Šreticky,nebot' tehdy ještě křesťanskyletopočet neexistoval prvnístole-m
ti ..občanského“počítání let posledním dnem roku 100, první tisíciletím': o
křesťanského letopočtu končilo posledním dnem roku 1000. Druhé ti- " %
síciletí skončilo 31. prosince 2000, třetí tisíciletí začalo ]. ledna 2001. 0

6.1.2.8 Éra hidžry
Muslimské písemnosti s nimiž se lze setkat také ve střední Evropě,79)
bylydatovány podle islámského kalendáře. dnes použivanéhojiž pou
ze k církevním účelům. Ten počítá léta od roku 622 podle gregorián
ského kalendáře, kdy Muhammad s prvními muslimy odešel z Mekky
do Medíny (tzv. hidžra). Epochou muslimského letopočtu, nazývané
ho rovněž hidžra, však nebyl den hidžry (22. září). ale první den prv
ního měsíce islámského roku, což byl v roce 622 15. nebo 16. červe

nec (při převádění dat se obvykle počítá jako epocha večer 15.července 622).50
Převádění dat podle hidžry na náš letopočet nelze provádět me

chanickým přičítáním, neboť islámský kalendář je kalendář lunární
o délce roku 354 nebo 355 dnů, takže 33 gregoriánským letům odpo
vídají asi 34 roky muslimské. Muslimský kalendář má proto pohybli
vé začátky roků. Kromě toho podle tohoto kalendáře den začíná zá
padem slunce.“l

Sluneční hidžra, která se v některých zemích včetně Threcka rozší
řilavedle hidžry lunární, začíná dnem jarní rovnodennOSti,tj. 20. ne
bo 21. břmtem, a počítá se rovněž od roku 622.

6. 1.2.9 Novověké éry
V novověku se v některých oblastech nebo prostředích používaly po

omezenou dobu 1další letopočty, z nichž nejvýznamnějšíjsou francouzské revoluční éry, éra Svobody a Rovnosttt, ítanáod ]. ledna

1789, a éra Republiky,a„zjejížepochou byl den zimní rovnodennosti tedy22. zářil
Myšlenky na nový způsob počítání let se občas objevily ! v 19. sto

letí, ale neměly širší ohlas. Například Friedrich Nietzsche v Ecce homo



332

HlSTORlCKA

CHRONOLOGIE

navrhoval. aby 30. září 1888 „falešného letopočtu“ začal „první den

prvního roku“,gjehopřívrženci se zase později pokusili počítat léta od
Kristovy smrti. 3) ,

O změnu se pokusily některé autoritativní režimy 20. stoleti: V ltá
lii byl po nástupu fašismu křesťanskýletopočet v datovani statmch do
kumentů a některých novin a časopisů doplněn také rokem fašistické
e'ry počítané od Mussoliniho pochodu na Rím 28. října 1922. Samo
statně toto označení roku používáno nebylo. Nacistická Třetí říše
v Německu se, pokud jde o označení let, omezila na změnu označení
letopočtu „po přelomu času“ (nach der Zeítwende).3"

Specifické éry používaly rovněž některé organizace. Například svo
bodní zednáři datují podle „éry pravého světla" s epochou 1. března
4000 př. n. l.

6.1.3 Začátky roků
I když evropské země vesměs užívaly křesťanský kalendář, nebyly za
čátky roků vždy a všude Stejné. Bez ohledu na užívaný chronologický
systém začínalyjednotlivé národy nový rok v různých termínech. Sta
rověké národy začínaly obvykle rok v roční době, která byla pro život
obyvatel nejdůležitější. Později začátek roku souvisel též s významný
mi událostmi náboženskými nebo politickými. Začátkem roku nemu
sel být vždy pevný den. Lunární kalendáře mají pokaždé pohyblivé
začátky roků, ale i v pevných érách se datum začátku roku mohlo mě
nit, jako třeba při začátku roku o Velikonocích v křesťanské éře. Ně
kdy byl začátek roku pevně spojen s érou, v některých érách se zase
vyvinuly různé začátky roků.

V Evropě se od rozšíření juliánského kalendáře včetně jeho křes
t'anské varianty častěji uplatňovala šest začátků roku:“sl ]. leden,
1. březen. 25. březen, Velikonoce, 1. září a 25. prosinec. Tyto začátky
se střídaly v závislosti na místě a čase, často i na osobách. [ v jedné
zemi mohly různé kanceláře datovat v téže době podle odlišných za
čátků roku, podobně kronikáři a analisté se mohli v tomto směru řídit
různými zvyklostmiw Znalost začátku roku je v chronologii samo
zřejměvelice důležitá. Nelze tu však vysmčit pouze se znalostmi chro
nologickými. Přesné zjištění praxe té které kanceláře, pokud jde 0 za
čátek roku, je úkolem diplomatiky. Komplikovanějšlmůže být situace
u narativních pramenů, kde může záležet pouze na osobě autora
a kdeje zpravidla nutno vzájemně srovnávat zprávy ojednotlivých le
tech &zjistit. kdy se mění letopočet. Někdy může i týž autor, nejčastě
_"pod vlivem předloh, datovat podle různých začátků roku. Přesné
zjištění začátku roku často není ani možné.



6.1.3.1 Začátek roku 1. ledna

Gaius Iulius Caesar určiljako začátek roku v reformovaném kalendá
ři 1. leden, den jímž začínal asijiž od roku 190 př. n. l. v Římě kon
zulský, a snad' | občanský rok. Tímto dnem rovněž začínali rok první
křesťané Záhy však představitelé křesťanské církve začali mít k to
muto začátku roku výhrady jednak proto, že 1. leden neměl vztah ke
křesťanskémunáboženství jednak proto že se v tento den konaly bu
jaré slavnosti, které po zavedení křesťanstvínepřestaly,'] když ztratily
náboženský význam. Koncilv Toursu roku 567 prohlásil začátek roku
1. ledna za starý omyl, antiquus error a hrozil těm, kdo se ho budou
držet dokonce exkomunikaci. 37)Přesto bylo velmi obtížné tento zvyk
vymýtit. Zvláště se, i přes přísné zákazy některých papežů, i s prů
vodními slavnostmi udržoval v ímě. Proto se církev snažila dát to
muto dni náboženský význam a položila na 1. leden svátek Obřezání
Páně, Circumcisio Domini. Začátek roku 1. ledna bývá také proto na
zýván styl circumcisío.

Ačkoli až na výjimky nebyl 1. leden začátkem kalendářního roku,
byl tento den tradičně považován za začátek roku slunečníhoa'" a byl
důležitý pro středověkou komputistiku. neboť se při něm měnila pís
mena nedělní. V některých tabulkách byl rovněž důležitým dnem
k určování stáří Měsíce.Proto jim také začínala středověkákalendária
a martyrologia bez ohledu na oficiální začátek roku v té které oblasti
Byluznáván za počátek roku také v církevním právu a postupně se ja
ko začátek roku prosazoval vjednotlivých zemích | v občanském živo
tě. Ve Francii se datování se začátkem roku 1. ledna objevují spora
dicky od 13. století (vedle jiných způsobů). plně se tento začátek
prosadil ve druhé polovině 16. století. 90)V Anglii se používal od do
bytí země Normany do roku 1155, pak až od roku 1751.VeŠpanělsku
se podle něho počítalo po dobu platnosti španělské éry, znoyu pak od
roku 1556. Do papežských bul byl zaveden za Řehoře XIII. Řehoř XV.
ho roku 1621 definitivně zavedl [ pro brevia a Inocenc Xll. roku 1691
jeho užívání v bulách výslovně nařídil. Přesto nebyl v pape'uké kan
celáři užíván zcela důsledné.

V kanceláři římskoněmeckých králů a císařům byl občas používán
za Viléma Holandského (1248—1256), Rudolfa 1. Habsburského
(1273—1291), Ludvíka Bavora (1314—1347), částečně i za Karla [V.
(1346-1378). Výhradně byl používán od panování Ferdinanda I.
(1531- 1564). V různé době se uplatňoval také v jednotlivých diecé
zích a městech římskoněmecké říše: v biskupství můnsterském před
rokem 1313, ve Frankfurtu nad Mohanem vletech 1338—1484výluč
ně, znovu pak 1542-1559. V Braniborsku, v Pomořanech a v Meklen
bursku se prosadil v 16. století.
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V diplomatických pramenech v českých zemích se objevuje ve dru
hé polovině 13. a na počátku 14. století, tedy za Přemysla Otakara ll.
a za Václava ll. V narativních pramenech s tímto začátkem roku POČI
tá již Kosmas ve své kronice, pozdější středověcí kronikáři se ho však
většinou nedrželifm Kancelářpražských arcibiskupů podle něho po
čítala od roku 1366. Na konci 14. století podle něho datovala také
pražská univerzitám Většíobliby nabyl v českých zemích až v 15. sto
letí?“ V 16. století se šířil nejspíše vlivem římského práva a působe
ním tištěných kalendářů. Všeobecně se však prosadil až ve druhé po
lovině 16. století.

V Polsku95)se s timto začátkem roku lze ojediněle setkatjiž ve 13.,
častěji od počátku 14. století. Ve 14. a 15. století soutěžil v užívání se
začátkem roku 25. prosince. V 16. století se již, až na nepatrné výjim
ky, běžně užíval začátek roku 1. ledna. Od 14. století se zvyk začínat
rok 1. ledna ujal také v Uhrách. Od roku 1700 začínal kalendářní rok
1. ledna rovněž v Rusku.

6.1.3.2 Začátek roku 1. března
Prvním březnem začínal rok ve starověkém Římě do roku 190 př. n.
I.“) V křesťanském prostředí se tento začátek roku prosadil pravdě
podobně proto, že v měsíci březnu začínal ve většině let devatenácti
letého cyklu měsíc měsíční. na jehož úplňku záviselo datum Veliko
noc.“ Březen byl tedy považován za první měsíc roku zejména
v církevních kruzích v 5. století?“ Nezávisle na tomto prostředí začl
nal rok 1. březnem po našem ]. lednu ve franské říši v době merovej
ské. Do roku 755 konali Frankové v tento den říšská a vojenská shro
máždění, tzv. březnová pole (campus Marríus).99l Tehdy se všichni
ozbrojení Frankové shromáždili před králem k vykonání vojenské pře
hlídky. Na březnových polích byly také každoročně vyhlašovány daně.
Po přeložení březnových polí na květen (campus Maíus) začátek roku
1. března ve franské říšizanikl."m První březen považovali za začátek
roku s největší pravděpodobností také Alamani a Langobardi. Obje
vuje se ještě ve 12. století v Beneventu. Trvale jím začínal rok v Be
nátkách až do zániku republiky roku 1797. Byl tam nazýván mos Ve
nerus. V občanském živ0tě se však proti tomuto oficiálnímu začátku
roku prosazoval začátek roku 1. ledna.

onečně 1. březnem začínal rok v Rusku od přijetí křesťanství až do
15. století (oficiálně byl zrušen roku 1492), ačkoli jinak Rusové počí
tali roky podle byzantské éry, která počítala se začátkem roku 1. září.
Vruském prostředí existovaly dva způsoby březnového začátku roku.
V různých oblastech rok začínal buď 1. března po našem začátku ro



ku 1. ledna (tzv. stíl manovskjl), ,nebo 1. března před naším začátkemroku (stíl uítramartovsku). “" Druhý způsob se objevil v pramenech
ve 2. desetiletí 12. století a doznal značného rozšířeni.

6.1.3.3 Začátek roku 25. března

Svátek Zvěstování P. Marii, Annunciatío $. Mariae, připadající na
25. březen, byl v důsledku zvláštního výkladu ve středověku považo
va'n za počátek pozemského bytí Kristova (incarnatio). 102)Proto úzce
souvisí s křesťanským letopočtem a byl velmi rozšířen jako počátek ro
ku. Vznikl pravděpodobně v ltálii. Kjeho rozšíření přispěl mariánský
kult pěstovaný hlavně cisterciáky. Cisterciáci, a snad i augustiniáni,
také počítali rok od 25. března. U tohoto začátku roku se vyvinuly dva
způsoby, které byly pojmenovány podle měst, v nichž byly především
užívány: florentský počet, calculus Florentínus, podle něhož rok za í
nal 25. března po našem začátku roku 1 ledna, a pisánský počet, cal
culus Písanus, se začátkem 25. března před naším začátkem roku.
Mezi oběma styly byl tedy rozdil jednoho roku. 103)Florencre 1Pisa po
čítaly podle těchto způsobů až do roku 1749, kdy byl začátek roku
25. března zrušen ediktem Františka [. (20. listopadu 1749). Od roku

1750 začcacl'oLlToskánsko počítat léta podle způsobu obvyklého tehdyv říši, tj

Oba počty blylynuažívány] v jiných krajích, přičemž florentský počet
byl rozšířen mnohem více než počet pisánský. Florentský počet uží
vali zvláště Normané na jihu Itálie. Na Sicílii se udržel až do 16. sto
letí, kdy ho vystřídal začátek roku od 1. ledna. Veřejnínotáři ho zde
používali do roku 1604. Podle florentského počtu datovala též—ved
le vánočního, a částečně i pisánského stylu —papežská kancelář asi
od 10. do 13. století, přičemž za Evžena lll. (1145—1153)florentský
počet zcela převládl. Od pontifikátu Honoria 111.(1216—1227)byl po
stupně zatlačován začátkem roku 25. prosince. Znovu se objevil na
Martína V. (1417—1431). V 15. Století byl užíván již jen výjimečně.
Pro některé typy písemností, především buly o jmenování biskupů,
byl užíván až do nejnovějších dob. Podle florentského počtu počítali
také již zmínění cisterciáci po celé Evropě 10" Florentský počet byl
rovněž užíván v některých oblastech římskoněmecké říše, hlavně
v arcidiecézi trevírské a v jejích sufragánních biskupstvích. Objevuje
se tu, vedle stylu vánočního, od roku 1137, průběžně pak asi od roku
1235. Začal mízet ve druhé polovině 17. století Bylzde nazýván stí
Iusnebo mas Treverensís (na rozdíl od způsobu mohučského, podle
něhož rok začínal o Vánocích nebo 1. ledna). Podle florentského sty
lu počítala také kolínská univerzita (nikoli však arcibiskupsrví). Od
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roku 1211je doložen rovněž na území dnešního Švýcarska, kde byl
užíván hlavně v lausanneske' diecézi (stílus curiae Lausannensis). Za
Fridricha II. a vzácněji za Filipa Svábského a Oty lV. ho užívala také
říšská kancelář (s několika výjimkami za Fridricha II., kdy byl použit
způsob pisánský). Ve 13. století je doložen také v Aragonském a Ka
talánském království, pokud byly písemnosti datovány podle křes
ťanského letopočtu. VAnglii se podle tohoro způsobu počítalo od ro
ku 1155 (zpočátku ne zcela výlučně) až do zavedení gregoriánského
kalendáře ]. ledna 1752305) Býval zde nazýván mos Anglicanus ne
bo computatio Anglícana. Za prvních Kapetovců se začátek roku
25. března používal také ve Francii. Byl však brzy vytlačován začát
kem roku o Velikonocích. V některých oblastech, hlavně na jihu a vý
chodě Francie, se ve florentské forměw“ udržel vedle jiných stylů až
do roku 1564. Býval proto také nazýván mos Gallicanus. Od polovi

ny 13. století b/ýval25. březen někdy považován za začátek roku také v Uhrách.m
Písánský styl byl kromě Pisy používán v Lucce. Arezzu a Lodi, také

v některých oblastech jižní Francie.“m Sporadicky podle něho dato
vala také papežská kancelář v letech 1088-1145, vedle florentského
stylu. Výjimečně byl použit též v říšské kanceláři za Fridricha 11309)
Do některých oblastí přinesli tento způsob italští obchodníci. s jejich
odchodem však zase mizí.l

6.1.3.4 Začátek roku o Velikonocích

Začátek roku počítaný od nejvýznamnějšího církevního svátku byl asi
přirozeným dusledkem vážnosti. jíž se Velikonoce v křesťanském svě
tě těšily. Se začátkem roku o Velikonocích (po našem novém roce
1. ledna) však byly spojeny značné obtíže vyplývající z rozdílných dat
Velikonoc, a tedy i z rozdílné délky jednotlivých let při počítání podle
velikonočního způsobu. Protože Velikonoce mohou připadnout na ně
který den mezi 22. březnem a 25. dubnem, začínaly i velikonoční ro
ky nestejným datem. Proto některé roky byly kratší než běžný kalen
dářní rok a některé dny v nich chyběly, jiné roky byly delší a některé
dny se v nich opakovaly."n Vtom případě se v datování uvádělo. zda
jde 0 datum post pascha (na začátku roku) nebo ante pascha (na kon
ci roku). Často však tento dodatek, alespoň při prvé řadě dní, chybí,
a pak může být datum převedeno nesprávně, pokud v něm nejsou
uvedeny ještě další časové údaje.

islo roku se měnilo buď na Velkýpátek (anní a passione sumpti.
a paschate), nebo v Neděli velikonoční (anm' a resurrectione), pří
padně na Bilou sobotu při svěcení velikonoční svíce, paškálu (anni



a cereo paschalí, franc. aprés Ia bénědíction du cierge pascal). Na paš
kál bývala upevněna destička s časovými známkami roku."Z) Snad _VE)
právě tento zvyk přispěl k tomu, že se prosadilo počítání let od Veli
konoc. &

Velikonoční styl byl nejvíce rozšířen ve Francii, proto také bývá na—>.—
zýván francouzským nebo galským způsobem (stilus Francicus, mos SŠ
Gallicus). Ve Francii je doložen poprvé k roku 856. Často zde byl uží- m 3
ván zejména za Filipa [. (1060-1108), velice se rozšířil zvláště ve 13. '2 l—
a 14. století. Výlučněpodle něho počítali francouzští králové (se změ- " Ě
nou letopočtu na Bílou sobotu), od konce 14. století také bur undští
vévodové. Ve Francii se podle něho datovalo až do roku 1563, dy byl
zaveden začátek roku 1. ledna. Velikonoční styl byl používán rovněž
ve Flandrech, Brabantsku a Hennegavsku, kde se číslo roku měnilo na
Velkýpátek, v Lutychu (asi od poloviny 12. století), v Holandsku, v ar
cibiskupství kolínském (od ]. čtvrtiny 13. století do roku 1310 —se za
čátkem na Bílou soboru), čáStečně ve Westfálsku. Ve 13. století se ob
jevuje také ve Švýcarsku. Užíval ho rovněž císař Karel V. v listinách
vydaných v Nizozemím) Mimo Francii byl tento způsob uča'tku roku
většinou odstraněn, vesměs na počátku 14.století.'"'

6.

6.1.3.S Začátek roku 1. září
Začátek roku 1. září před naším ]. lednem byl úzce spojen s byzant
skou érou od stvoření světa. Jeho původ je hledán v římském fi
nančním roce a uváděn do souvislosti s řeckou indíkcí. Byl to běžný,
od konce 7. století, přesněji od cařihradske' synody roku 692, jediný
začátek roku používaný v říšivýchodořímské a v řecké církvi. Proto
také bývá nazýván byzantským začátkem roku. Prostřednictvím by
zantské vlády se dostal též do jižní Itálie a na Sicílii. kde se objevu
je v narativních i úředních pramenech. Za Anjouovců tu začínal
l. zářím také úřední finanční a daňový rok. Poslední, již ojedinělý
doklad o užití tohoto začátku roku v Itálii pochází z Bari z roku
1507.15)

VRusku, přestože tam byl v platnosti byzantský letopočet, se začá
tek roku 1. září prosadil později. Byl tam znám sice již před 12. stole
tím, ale teprve během 15. Století vytlačoval začátek roku 1. března.

Oficiálně byl zaveden roku 1492. V ruském letopisectví se objevuje až
od rozhraní 14. a 15. století. Zrušen byl 19. prosince 1699.11 )

Nejdéle byl začátek roku od 1. září používán na Balkánském polo
ostrově, kde od něho bylo v občanském životě upuštěno až během
19. století. řecká ortodoxní církev s ním však počítala nadále.
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6.1.3.6 Začátek roku 25. prosince
Denni datum narození Kriswva se samozřejmě nejvíce hodilo ke křes
ťanskému letopočtu. proto byl také začátek roku 25. prosince před na
šim ]. lednem, tzv. vánoční styl, ve středověku nejvíce rozšířen. Ten—
to začátek roku se prosadil ve franské říši po zrušení tzv. březnových
poli roku 755 a zániku začátku roku 1. března. VAnglii byl oficiálním
začátkem roku až do dobytí země Normany, neoficiálně byl, hlavně
v historiografii a občas iv listinách. užíván až do konce 13. století. Ve
Francii se uplatňoval, zvláště v některých oblastech. vedle jiných způ
sobů. Byl zde však od zániku Karlovské říše vzácnější. Nejdéle —do
12. století —se udržel na území okupovaném Angličany. Ve 13. století
se objevuje v Provenci a v Dauphiné (Stile delphinal). V Itálii byl uži
ván zejména na Sicílii za štaufské vlády; v Miláně, vJanově a v Pado
vě až do konce středověku.

Papežská kancelář začínala rok 25. prosincem prokazatelně od
pontifikátu Jana Xlll. do pontifikátu Urbana ll., tedy v letech
968-1088, pak se vánoční styl střídal se stylem florentským a pisán
ským. Za Mikuláše N. (1288-1292) na nějaký čas převládl začátek ro
ku o Velikonocích. Od Bonifáce Vlll. (1294—1303) po celé 14. století se
znovu prosadil začátek roku 25. prosince. potom se opět střídal sjiný
mi styly, až byly všechny. až na výjimky. od pontifikátu Řehoře XIII.
(1572-1585) vytlačeny začátkem roku 1. ledna. Díkypreferenci toho
to začátku roku v papežské kanceláři býval počátek roku o Vánocích
nazýván te'žstílus curiae Romanae.

Na Pyrenejském poloostrově byl vánoční styl postupně zaváděn od
14. století. V Nizozemí i ve Flandrech byl používán v 11. a ve 12. sto
leti. byl však vytlačen stylem velikonočním.

Zvláště rozšířen byl začátek roku o Vánocích v římskoněmecké říši.
Vjejích zaalpských oblastech byl užíván od franského období. Dato
valá podle něho panovnická kancelář, většina diecézí a provincií.
i většina narativních pramenů (s výjimkami uvedenými výše). Bylzde
používán do 15. a 16. století, v někter 'ch oblastech, například v Bra
niborsku, až do počátku 17. století." ) Kolínská arcidiecéze užívala
tento začátek roku až od roku 1310, zato však dlouho do 16. století
a důsledně, takže by'valněkdy nazýván mos nebo stilus Coloniensis.

Ve středověku byl také běžně používán ve Skandinávii (na dán
ském venkově ješté okolo poloviny 17. století, od 15. století se však
vedle něho objevuje i začátek roku 1. ledna). Je to také ve středověku
nejčastější začátek roku v Polsku. Od poloviny 13. století až do počát
ku novověku byl tento začátek roku rozšířen iv Uhrách.

Ceská panovnická kancelář začínala rok 25. prosince od nejstarších
dob a používala tento začátek roku, s přestávkou ve druhé polovině



13. a na počátku 14. století, až do doby vlády Václava lV. kdy byl na
hrazen začátkem roku 1. ledna. Podle tohoto začátku roku datuje
i většina autorů středověkých narativních pramemi. "“) Kancelář
pražskýcharcibiskupůho používaladůslednědo roku 1365(proto byl—
nazýván též sti/us Pragensis). Doklady o užívání tohoto začátku roku
jsou v panovnických isoukromých písemnostech ještě v 16. století. "9

Připřevádění dat podle vánočního stylu je nutno počítat s tím,že
data od 25. do 31. prosince náležejí ještě předcházejícímu roku.

6.1.4 Annigtatiae
Vestředověkých pramenech bývá v datech kromě letopočtu také při
pojenooznačení annusjubileus, jubi,leum annus gracie českyjubilej
mnebo milostivě léto. Byla tak označována léta, v nichž se udělovaly
zvláštní odpustky poutníkům, kteří toho roku navštívili Řím a vyko
nali předepsané pobožnosti. Jubilejní léta zavedl papež Bonifác V111.
bulou z 22. února 1300. Měly to být poslední roky staletí. Podle buly
Klimenta V1.z 27. ledna 1343 měl být jubilejním rokem také rok 1350.
a pak každý další padesátý rok. Urban V1.(1378-1389) zkrátil inter
valy na 33 roky a za nejbližší jubilejní rok určil rok 1390, Martin V.
(1417—1431)podle tohoto ustanovení prohlásil za jubilejní rok 1423,
Mikuláš V. (1447—1455) však slavil jubileum podle ustanovení Kli
menta V1. roku 1450. Pavel 11.(1464-1471) zkrátil dobu na 25 let,
a od roku 1475 se jubilejní léta slaví pravidelně v tomto intervalu. '20)

Od roku 1391 bývaly účinky jubilejních let, indulgentiae iubilee,
v přenesené působnosti propůjčovány také vynikajícím biskupským či
arcibiskupským sídlům nebo říšským klášterům. většinou však na
kratší dobu dokonce jen na několik dní. I tato kratší období jsou

v pramenech označována jako jubilejní léta. Například Praha dostalatuto výsadu na léta 1393 a 1394.m'

6.1. 5 Indikce

Zvláštním způsobem označování let byly tzv. indikce, latinsky indic
tio 122)staročesky nárok, rovněž indicie. 73)Je točísločíslwaudá jící, koli
“the určitýtok v pamácdletém období,)ežježse neustáleopakuje.Za
počátek. od něhož se indikčnl cykly počítají, považovali středověcí
komputisté bez jakéhokoli zdůvodnění rok 3 př.n. l., v pozdním stře
dověku také 313 n. l."') lndikci daného roku proto vypočítáme, zvět
šíme-Iičíslo roku o tři, součet dělíme patnácti a zbytekje indikce Není-lípřidělení žádný zbytek je indikce 15.'25)
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- Původ indikcí není znám. Běžně je přijímána hypotéza o jejich

egyptském původu. Pravděpodobně tam tento způsob počítáni let
souvisel s placením daním Nejstarší doklady o indikcích pochazeji

_ z první poloviny4. století (Chronicon Paschale). Kdatování byla m
. ..,. dikce, pokudje známo, poprvé užita v ediktu císaře Konstancra z roku 356/357.[ " lndikce byly běžně užívány na Západě i na Východě.

ByzantskýcísařJustinián l.jejich užívání v datovacích formulích listin
kodifikoval již zmíněnou novelou.'25> Od roku 584 je použivala pa
pežská kancelář, později byly běžně uváděny v listinách evropských
panovníků i církevních hodnostářů s výjimkou Španělska. V 5. století

u jsou indikce doloženy také v datování nápisů na jaderském pobřeží
i v Galii, kde se běžně používaly do třicátých let 6. století. Další do
klady pocházejí z Francie 2 doby mezi 9. a 11.stoletím.""l

lndikce se však neměnila všude a v každé době ve stejný den, ale
v různých oblastech existovalo, nebo se postupně vystřídalo, několik
začátků indikčnich roků. Podle nich se rozlišují také jednotlivé in

ikce.

%
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6.1.5.1 lndikce řecká
lndikce řeckáneboli byzantská, índícn'a Graeca, Constanrínopolitana.
začíná stejně jako byzantský rok dnem 1. září před naším novým ro
kem. Vyskytuje se v listinách byzantských císařů i v narativních pra
menech. Z Byzance pronikala dojižní Itálie a na Sicílii. Tam byla uží
vána ještě za vlády Anjouovců. Od konce 5. století do roku 1087
datovala výhradně podle ní papežská kancelář, až ve 12. století se
v papežských písemnostech vedle řecké indikce objevují i jiné druhy
indikcí. V letech 801—823byla tato indikce jako jediná používána
iv karlovské kanceláři, potom, do roku 832, se střídala s indikcí řím
skou. Za vlády Fridricha ll. (1212—1250), zřejmě pod sicilským vli
vem, se objevuje v říšské kanceláři (od roku 1218). Občas se vyskytu
je též v listinách císaře Jindřicha Vl.

6.1.5.2 lndikce Bedova
lndikce Bedova, nesprávně nazývaná též císařská, indíctío Caesarea,
nebo i Konstantlnova, začíná dnem 24. září před naším novým rokem.
Její ůvod není znám, pravděpodobně ji vymyslil Beda Ctihodný
sam. 30)Pod vlivem jeho autority byla rozšířena nejen v Anglii, ale
i v západní Evropě. V říšské kanceláři byla užívána od poloviny 9. sto
letí vedle římské indikce, ve 13. století pak téměř výhradně. V někte



rých obdobích (například za pontifikátu Urbana II., 1088—1099)byla 3
používa'na také v papežské kanceláři. Mezi lety 1200-1350 se objevu- , _",„_
je rovněž v biskupských listinách v římskoněmecké říši. Je znám i je
den případ datování podle této indikce z Florencie. Ve 14. století byla _Sil;
indikce začínající 24. září používána rovněž v diecézi hnězdenské. Bý- >.-
vá tu označována přídavkem secundum consuetudinem Gneznensis “až
provinciae. Většina známých dokladů pochází ze Slouka a vztahu'e “13
se k letům 1340-1370 (ve vratislavské diecézi se však indikce měnila 'a. e
25. prosince)."n “_Š

Zvláštní způsob užití této indikce je doložen v Janově. lndikční rok *“
zde podle janovského počtu, secundum cursum Janue. začínal 24. zá
řípo našem novém roce. tedy 0 celý rok později než jinde.““

6.1.53 Indikce římská
Indikce římská, indictia Romana, pontificia nebo pantiticah's, nazýva
ná též novoroční, začíná 25. prosince před naším novým rokem nebo
1. ledna. Vznikla zřejmě ze snahy vyrovnat índikčni rok s obvyklým
rokem kalendářním. Protože její začátek splývá s římským začátkem
roku, byla velice rozšířena v západním křesťanství. Počítal podle ní
Dionysius Exiguus v první polovině 6. století, byla běžná v Římě ještě
v 7. století, ačkoli papežská kancelář počítala již od konce 5. století
podle indikce řecké. Papežská kancelář ji používala, ovšem vedle
dvou dalších indikcí, od 12. století. Od 13. století podle ní darovala
i říšská kancelář. Rovněž od 13. století byla běžně používána v Polsku
(výjimkouje již zmíněná krátkodobě a na omezeném území používa
ná indikce Bedova).'3=“

6.1.5.4 Méně obvyklé indikce

6.1.5.4. 1 Indikce sienské

indíctio Senensis, je doložena vesměsjen v Sieně. Její číslo se měnilo
pravděpodobně 8. září'w před naším novým rokem.

6.1.5.4.2 Indikce kolínská
Vlistinách 14. století se objevuje též označení indictio secundum sti
lum Coloníensem. Zdá se, že se číslo této ne přílišobvyklé indikce mě
nilo 1. října.“s)
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6.1.5.4.3 Indikce ínkamační

byla zavedena papežem Řehořem VII. (1073—1085), asi ze snahy při
způsobit indikci uživanému začátku roku. Indikční rok podle nt začt
nal 25. března,tedy inkarnacílm

6.1.5.4.4 Indikce velikonoční

byla rovněž vzácná. Začínala od Vzkříšení.m)

6.1.5.5 Indikce v Čechách
Druh indikce užívané v nejstarších českých listinách nelze stanovit
pro malý počet listin. který nedovoluje zjistit, kdy se měnilo čislo in
dikce (v prvních osmi měsících roku je navíc číslo indikce u všech ty
pů indikci stejné). Vdobách, kdyje k dispozici dostatek ramenů, se
v Čechách vystřídaly všechny tři běžné druhy indikci,l &)nejčastěji
však byla užívána indikce římská. Nejpozději od vlády Přemysla Ota
kara l. až do roku 1270 používala přemyslovská kancelář římskou in
dikci se začátkem o Vánocích. Od roku 1271 byla v kanceláři Přemys
la Otakara II. užívána indikce řecká, za Václava ll. a Václava Ill.
indikce Bedova, výjimečně římská. V listinách Jana Lucemburského
byla nejspíše užívána indikce římskáse změnou 25. prosincem) Tuto
indikci používala i kancelář Karla IV.a Václava IV.Od vlády Přemysla
Otakara ll. však význam indikce v datování panovnických listin klesal.
V lucemburském období byla užívána již jen vzácně, po roce 1384
zmizela zcela.

eské duchovenstvo užívalo převážně indikci římskou. Kromě ni se
ve 12. století někdy vyskytuje snad indikce Bedova. Podobně i česká
a moravská šlechta, pokud použivala indikci, pak většinou indikci
římskou, zřídka snad řeckou nebo Bedovu.

6.1.5.6 Datování pomocí indikce
Indikce byly používány k označení roku buď jako doprovodné údaje,
nebo také samostatně. Přidatování pomocí indikce je uvedeno zpra
vidla jen místo roku v patnáctiletém cyklu, bez ohledu na to. kolik in
dikčních cyklů uplynulo. Číslo indikčního cyklu bývá uváděno jen zce
la výjimečně. “">

V listinách a úředních knihách bylo počítání podle indikci tak rozší
řeno. že se, zvláště ve starší době. často upouštělo od jiného označeni



roku, a indikce byla jediným údajem. Převáděni takovýchto dat přiná- _
ší určité problémy. Pokud je známo časové rozmezi (například doba
vlády nebo pontifikát vydavatele), je nutno vyhledat v tabulce 9.21 "

podle indikce vhodný rok. Udat od začátku zářído konce prosincetje &však také nutno vědět, kterou indikci příslušná kancelář používala. ' ">.
Tam kde jsou ijiné údaje 0 roce, se poměrněčasto ukazuje, že tn- o

dikceje uvedena nesprávně a to nejen v přepisech ale'1v originálech %listin. 42)Tím bývá určení indikce ztíženo, zvláště když se ani v listi- Ž

nách, které vyšlyzjedné kanceláře, nedatovalo vždy a důsledně pod- Na
le stejných indikci. “DD

<
>
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6.1.6 Doplňkové údaje k označování let
Vdatovacích formulích, hlavně listin. bývají uváděny I další chronolo

gickéúdaje určující rok: písmena nedělní, konkurenty. regular, epakc;ty, pořadí roku ve velikonočním kruhu, Zlaté číslo klíče roků. “a'
údaje jsou vesměs pouze doprovodnými prvky vedle dalších způsobů
označeni let a zdůrazňují slavnostní povahu listiny. Objevují se převáž
ně v 10.—12.století. Jejich původním účelem nebylo datování písem
ností, v prvé řadě to byly pomůcky pro určování data Velikonoc a se
stavování kalendáře. V této souvislosti o nich také bylo pojednáno.

6.2 Označování dní
6.2.1 Vyjádřenídenního data

Od antického starověku až do moderní doby bylo v Evropě latinského
kulturniho okruhu užíváno několik různých způsobů označování dne
v měsíci, r.esp vyjádření denního data. Některé způsoby byly lokálněičasově'uzce omezeny mnohé nabylyširší platnosti.“

6.2.1.1 Římské datování
Nejstarší způsob označováni dní užívaný v evropských písemných
pramenech latinského kulturního okruhu'je starý římskýzpůsob da
tování pomocí tří pevných dnů v měsíci, kalend (Kalendae, někdy též
Calendae, zkracováno Kal.nebo Cal.; staročeský volánky) non (Non
ae) a id (ldus staročesky rozdielek). Pevné dny římského kalendáře
Jsouzřejměpozůstatkem měsíčního roku. Název Calendae je odvozo
Vánod latinského slova calare, vyvolávat, vyhlašovat. Zde konkrétně
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jde o vyhlášení nového měsíce. Kalendy tak představuji den. kdy pon
tifex vyhlašoval na Kapitolu před shromážděným lidem novy měsíc,
den novoluní. Byl to první den v lunárním měsíci a zůstaljím iv mě
sících slunečního roku. - Staročeský výraz je doslovným překladem
latinského termínu. - Název Nonae bývá uváděn do souvislosti 5 či
slovkou novem, devět, a vykládán podle Varrona jako devátý den
před úplňkem (včetně dne úplňku), tedy první čtvrť Měsíce. Byl to
v měsících, které ve starém římském kalendáři připisovaném Num
movi Pompiliovi měly 29, případně 28 dnů, pátý den. v měsících břez
nu (Martias), květnu (Maius), červenci (Iulius, resp. Quintilis) a říjnu
(October), jež měly ve starém římském kalendáři 31 den, sedmý den
v měsíci. Puvod označení Idus nebyl spolehlivě objasněn. Bývá odvo
zován z řečtinynebo z etruštiny, jindy je spojován s latinským slovem
iduare, dělit. ldy snad měly být dnem úplňku. V měsících o 29 (28)
dnech připadaly na třinácrý,v měsících o 31 dni na patnáctý den!“)
Nonya idy si podržely své místo i pojuliánskě reformě kalendáře, kdy
se délka měsíců změnila. Na pozdější termín (sedmý a patnáctý den)
připadaly nony a idy nadále v březnu, květnu, červenci a říjnu, i když
i další měsíce (leden, srpen, prosinec) byly prodlouženy na 31 den.
Pro zapamatování měsícu s pozdějším datem non aid (Martíus, Maius,
Iulius. Ocrober) slouži mnemotechnická formulka mar-ma-iul-o.

Pokud datum připadalo přímo na pevný den, byl v datování uváděn
v klasickém období název dne v ablativu, přičemž název měsíce byl
adjektivem (například ldibus Martiis = 15. březen). U ostatních dnů
bylo uváděno. kolikátý je příslušný den před některým z těchto pev
ných dnů. V příslušném čísle byl přitom započítán i pevný den. Den
bezprostředně předcházející pevnému dni se nazýval pridie s akuzati
vem jména (například pridie Idus Marrias = 14. březen), někdy byl
i den bezprostředně následující po pevném dni uváděn jako postridie
(postrídíe Idus Quintiles = 16. červenec). Ostatní dny byly uváděny
obratem ante diem s číslovkou řadovou a pevným dnem v akuzativu
(například ante diem tenium Idus Martias = 13. březen). Aby v pře
stupném roce nemuselo být měněno označení dní předcházejících
přestupnému dni. který se vkládal po 23. únoru, tedy přede dnem an
te diem sextum Kal.Mattias, měl přestupný den stejné označení a oba
se odlišovalypouze slůvkem bis (= podruhé), tedy ante diem sextum
a ante diem bis sexrum Kal. Martins.

Vestředověku se však od klasické formy označování dnů upouštělo
a používalo se spíše stručnějších formulací. v nichž obrat ante diem
zmizel a názvy měsíců byly považovány za substantiva: například Ka
lendis lulií (místo luliis) nebo také Kalendas Iulii, quarto Kalendas
Septembris."7) Podobně ve spojení s pridie se užívalo pridie Kalendas
Apnlts (místo Apriles). Místo pridie mohlo být také Il" Kalendas Apn'»



lis, též priore die, primo (die) Kalendas s genitivem jména měsíce. Ve
středověku se lze setkat rovněž s termíny caput kalendarum, což zna- _,
mená totéžjako Kalendae, nebo in die Nonarum nebo lduum. Slovem
Kalendae (Kalendis) může být také nazvána celá druhá část měsíce, __
jejíž dny jsou pojmenovány podle kalend měsíce následujícího. Po- >.——

dobně mohlo být i označení ostatních pevných dnů vztahováno také gšna dny, které k němu byly přiřazovány. “'
Data podle římského kalendáře se převádějí na náš způsob datová

ní takto: U non a id přičteme k datu pevného dne jeden den a odečte- _
me číslo uvedené v datování. Je-li datováno ke kalendám, je nutno *“
k počtu dní předcházejícího měsíce přičístdva dny a odečíst číslo uve
dené v datu. U datování k březnovým kalendám počítáme únor vždy
o 28 dnech, pouze u posledních pěti dnů přestupného roku (bis V1
Kal. Martíi —Pridie Kal. Martil), tedy po přestupném dnu, počítáme
únor 0 29 dnech. “9“Bez počítáni lze římská data převádět pomocí ta
bulky 9.22.

l v případě, že je datováno k lednovým kalendám (tedy data od
14. do 31. prosince), je obvykle uváděn rok příslušného dne, nikoli
rok následující, k němuž patří lednové kalendy (pouze když rok začí
nal_25. prosince, je letopočet pro dny ZS.—31.prosince o jednu vyšší).

Rimské datování přešlo tedy spolu s juliánským kalendářem do

středověku. V raném středověku to byl nejběžnější způsob datováníve všech typech písemných pramenů, včetně nápisů.l o)Záhy se však
vedle něho uplatňovaly ijiné způsoby označování dní. V 11. století se
někde již v římském datování objevují chyby, svědčící o tom, že toto
označování dní již nebylo zcela běžné, a lidé mu už ani dobře nerozu
měli.“n Přesto bylo nadále užíváno v listinách i v narativnich prame
nech. Nejdéle, do 15. století)—":)ho používali veřejní notáři. Často však
vedle římského datování bylo uváděno také běžnější a současníkům
srozumitelnější datum podle svátků. V pramenech psaných národní
mijazyky se římské datování v podstatě nevyskytuje. Pokud se v nich
náhodou objevilo, byla datovac1 formule psána latinsky. Rímské dato
vání se snažili vzkřísit humanisté, ale bez výraznějšího úspěchu.

V pramenech české provenience'sz') bylo denní datum uváděno
římskýmzpůsobem od nejstarších dob. Bylypodle něho datovány lis
tiny i narativní prameny. V Kosmově kronice je nejčastějším způso
bem datování, převládá iv dílech rvních Kosmovýchpokračovatelů.
Mnichsázavský ho užívá výlučně. imské datování ustupuje v prame
nech druhé poloviny 12. a začátku 13. století, v díle Vincenciově,
a ještě výrazněji v kronice Jarlochově, zatímco ve Druhém pokračová
ni Kosmově ze 13. století je poměr mezi římským datováním &dato

váním podle církevního kalendáře v podstatě vyrovnaný. V narativ
ních pramenech 14. století je římské datování vzácnější. “* Na konci
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14. a v 15. stoletíjiž bylo lidem zřejmě cizí, o čemž svědčí jeho často
zcela chybná interpretace.“S) De'Ie převažuje římské datování v di—
plomatických pramenech. v nichž je nejběžnějším způsobem datova
ni po celé 13. století. V latinských listinách je používáno i ve 14. stole
tí. i když se vedle něho už častěji objevuji ijiné způsoby datování.
V panovnických listinách převládá v prvních dvou desetiletích vlády
Jana Lucemburského. od konce dvacátých let 14. století však ustupu
je ve prospěch datování podle církevního kalendáře. Rímské datování
je opět preferováno v latinských listinách Karla [V.,kde se_však vedle
něho postupně prosazuje průběžné počítání dnů v měsíci. Rimské da
tování je poměrně časté ve 14. století i v listinách církevních předsta
vitelů a v lisrinách šlechtických. V osmdesátých letech 14. století řím
ské datování v listinách českých panovníků zcela mizí."M

ímske'datování bylo také nejstarším způsobem označení dne v pí
semných pramenech v dalších středoevropských zemích, v Polsku
a v Uhrách. Vpolských diplomatických pramenech převládá nejméně
do poloviny 13. století, v některých kancelářích až do poloviny 14. sto
letí. Od poloviny 13. století však bylo vytlačováno datováním podle
křesťanského kalendáře. V uherských panovnických písemnostech
mizíjiž během 13. století. Udržovalo se zde pouze v listinách, zatím
co patenty byly datovány pomocí týdenního dne a svátku. V církev
ních listinách bylo římskédatování nahrazeno datováním podle křes
ťanského kalendáře ve 13. století.“n

6.2.1.2 Průběžně počítání dnů v měsíci
Průběžné počítání dnů v měsíci od 1. do 30.. resp. 31., v únoru do 28.
(29.), dnes běžný způsob datování, je židovského původu. Z Orientu
se dostalo k Řekům a Římanům. V nápisech se objevuje ve 2. století
n. I. Kdatování listin bylo od 6. století oužíváno v papežské kancelá
ří,a také ve franské říšiza Merovejců.l )Ve franských listináchje do
loženo ještě v prvních desetiletích 9. století. Datovali jím občas také
analisté a kronikáři. Ojediněle se vyskytuje iv raně středověkých ná
pisech. Obecně se v e igralických památkách prosazovalo od druhé
poloviny 12. století.15 Během 9. století bylo však toto datování zatla
čeno datováním římským. V následujících staletích se průběžně počí
tání dnů v diplomatických pramenech objevovalo jen zřídka (v říšské
kanceláři občas za Jindřicha Vl. - 1169-1197). Výrazněji se začalo
opět prosazovat od 14. století, v 15. století tento způsob datování v Ev
ropě latinského kulturniho okruhu převládl.

Včeském prostředí "*“)se průběžné počítání dnů občas objevuje ve
14.století, v některých listinách Jana Lucemburského, častěji v pozděj



ších letech vlády Karla [V. V listinách Václava IV.již převládá. Od ja
gellonského období bylo průběžné počítáni dnů používáno v němec
kých a latinských písemnostech, zatímco české písemnosti byly ještě
v 17.století běžně datovány pomocí týdenního dne a svátku. V nara
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tivních pramenech se průběžné počítání objevuje za Karla lV.,““) po- >.—
zději ho používal například Vavřinec z Březové (většinou souběžně si
s datováním podle týdenního dne a svátku křesťanskéhokalendáře).
Vesměs tedy jsou to prameny latinské, zatímco treba Staré letopisy 'a. |;
české používaly datování podle týdenního dne a svátku, případně do
plněné ještě datováním podle cisiojánu. Běžně bylo i v narativních
pramenech průběžně počítáni používáno teprve v 17.stoletím)

VPolsku se průběžné počítání dnů vyskytuje sporadicky ve 13. sto
letí, od poloviny 14. století je četnější, od přelomu 16. a 17. století pře
vládlo. V Uhrách se průběžné počítání dnů v měsíci objevuje v diplo
matických pramenech na konci 15. století, od 16. století bylo
používáno zcela běžně. ">“

6.2.1.3 Bononské datování
Za specifickou variantu průběžného počítání dnů v měsíci lze pova
žovat datování bononské (vlastně boloňske'), consuetudo Bonom'en
sis, pojmenované podle severoitalské Boloně, odkud se tento způsob
datování působením veřejnýchnotářů a absolventů boloňské právníc
ké školy rozšířil nejen v Itálii a v jižní Evropě vůbec. ale i v zaalpských
zemích.

Při tomto datování byl měsíc rozdělen na dvě poloviny —zřejmě
v něm také přežívalo dělení měsíce podle měsíčních fází, kdy byl měsíc
rozdělen úplňkem na dvě poloviny. —První polovina, mensis intrans,
introíens, ingrediens, incipiens, inítians nebo introitus mensis, ve fran
couzských pramenech le mois entrant nebo &l'íntrar, měla v měsících
o třiceti dnech patnáct dní, v měsících o jedenatřiceti dnech šestnáct
dni, v únoru čtrnáct nebo patnáct. Ty se průběžně počítaly od 1. do
15./ 16./ 14. mense intrante. Druhá polovina měsíce byla označována
mensís exiens, stans, restans, astans, adstans, instans, in exitu nebo in
line mensis. francouzsky le mois á l'íssír. Dny se v ní počítaly v obráce
ném pořádku od patnáctého, resp. čtrnáctého. do třetího. případně
druhého, 15./14.-3.(2.) mense exeunte. Druhý den předkoncem mě
sícebývá však častěji nazýván „den předposlední", díespenultímus. Po
něm následuje den poslední, dies ultimus. (Někdy může býti třetíden
předkoncem měsíce označen dies antepenultímusJ '“) Přídavekmen
se intrante však sám o sobě nemusí být dokladem o užití bononského
datování. Může znamenat pouze „na začátku měsíce'tlós)

>“0
“To
\D



%
<td=(.o30
G_!00
ř—Z20|!::

U

Při převádění bononských dat druhé poloviny měsíce (datování
první poloviny měsíce je shodné se současným datováním) je nutno
k počtu dni příslušného měsíce přičístjeden den a odečíst počet dní
mense exeunre z datovaci formule. Výsledek je den v měsíci podle
současného datování.'w Snadno lze bononské datování převést na
průběžné počítání dnů také podle tabulky 9.23.

Bononské datování je v Itálii, především na severu, doloženo od
8. století. Odtud se rozšířilo do Francie, kde bylo občas užíváno v pra
menech od 9. a 10. století. Ze středověkých historiků je používali pře
devším remešští kronikáři Flodoard a Richer. Jinak se uplatnilo hlav
ně v jižní Francii, zejména v okolí Toulouse. Ve druhé polovině
12. století proniklo do německých oblastí římskoněmecké říše. Zde se
četnějivyskytuje rovněž najihu, v severní částije vzácné. Mizízde po
zvolna od začátku 15. století. Vzácně je doloženo také v Anglii, ve
Skandinávii nebo Polsku. Někdy se objevuje i v textech psaných ná
rodními jazyky. Ve vrcholném a v pozdním středověku bývá spojeno
také s údajem o týdenním dnu, jako třeba v listině tridentského bis
kupa Adalberta z 20. května 1160: die sabati, que est duodecimus
exeunte madío, 1233 die marris secundo exeunte Novembris, nebo

v Mantovských análech ze 13. století: 1281 die dominicho 7. exeunteMadiium."' ,
V českých zemích se bononské datování objevuje vzácně, většinou

asi působením cizího, nejspíše italského, vlivu. Nejstarším spolehlivě
prokazatelným dokladem bononského datování v listině české prove
nience je datování listiny VáclavaI. z 22. srpna 1254, die decima exe
unte augusto. Ostatní listiny, u nichž se předpokládá bononské dato
vání, jsou vesměs datovány mense intranre, takže bononský způsob
neníjednoznačně prokázán. "*“Mnohem častěji se v našich archivech
lze s bononským darováním setkat v písemnostech cizí provenience.

Ojediněle se bononské datování ve 13. a 14. století objevuje také
v Polsku.“m

Bononské datování se používalo v písemnostech latinských i v pra
menech psaných národními jazyky. Protože však jde, s výjimkou ltá
lie. o nepřílišobvyklý způsob datování, bývají v něm mnohdy chyby.

6.2.1.4 Datování podle křesťanského
kalendáře

Význam křesťanských svátků nejen pro náboženský. ale především
pro společenský a politický život středověké společnosti se odrazil
| vtom, že lídé začali podle svátků. stálých i pohyblivých, určovat čas.
Nejen církevní, ale i světští hodnostaři dokonce kladli na významné



ních svátků b ly rovněž určovány termíny odvádění feudálních dá
vek. Ke svátkum se vázaly také termíny různých zasedání a soudů.
Svátkytak zprvu sice ojediněle.ale od 13. století již v hojné míře,_349
vstupovaly do datování událostí. V pozdním středověku, v některých >.
oblastech ještě v raném novověku, bylo datování podle křesťanskýchg„_z
svátků vůbec nejrozšířenějším způsobem vnímání času a určování “ %
dne. Svátky připomínající události ze života Kristova a dny zasvěcené n. i—

světcůmbyly součástí života středověkéhočlověkaa datování podle:"Šnich bylo srozumitelné všem společenským vrstvám.

sváteční dny předvídaná právni jednání a politické akty. Podle cítkev

6.2.1.4.1 Datovánípomocí týdenního dne
a svátku

Nejběžnějšízpůsob určení dne podle církevníhokalendáře uvádí daPokumípomoc—
událost, jejíž datum mělo být vyjádřeno, nastala přímo na den církev
ního svátku, pak bylo datování v latinských písemnostech uvedeno
pouze slovem die nebo festo. někdy s předložkou in nebo ipso die,
v českých textech slovy v den nebo týdenním dnem a jménem svátku.
Kejménu svátku bývá také někdy připojen přídavek festum, festivitas,
v českých textech svátek, slavnost, u velkých svátků hod, hod slavný.

Pohyblivé svátky bývají uváděny svými jmény, nebo mohou být po
jmenovány podle mešních intrortu antiíon, které se zpívaly toho dne
přimši, a podle žalmů. Například František Pražský ve sve'kronice da
tuje: eodem anno (1348) in dominica Omnís rerra... (17. ledna); Be
neš Minorita: [1364] dominica ante Carnispnvíumín qua canitur
Exurge... (28. ledna). Ve staroměstské knize berních rejstříků z let
1427—1434je mešní introit použit i pro určení vánočního data
25. prosince, který tehdy připadl na neděli: sabbaro domíníce Dum
medium silentium vigilie Nativitatis Christi. Zcela ojedinělé"je, ales
poň v českých pramenech, datování podle evangelia čteného v pří
slušnou neděli při mši. Je použito opět v Kronice Beneše Minority:

(1306].. .dominícaa)qulalegirur evangelium Simi/e est regnum caelorum regi... (9. října
Přibližnýčasový údaj, vztahující se k některému svátku, byl uváděn

předložkou circa, česky kolem nebou

V křesťanskýchkalendářích však nebývalý vždy uváděni svátky kevšem dnům. Navíc se v datování nepoužíval všechny svát y zapsané
v kalendáři příslušně diecéze, ale pouze ,duležítější" církevní svátky,
k nimž jsou pak vztahovány [ událostí ostatních blízkých dnů bez
ohledu na to, zda na ně také připadal nějaký církevní svátek. Výběr
svátkůse lišil podle jednatltvych zemí, resp. diecézí, ale také podle |n
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stítucí, v nichž příslušná písemnost vznikla. Kjednomu svátku mohlo
být vztahovánoaž patnáct okolníchdnů

Pokud mělo datum vyjádřit den bezprostředně předcházející ně

kterému svátku bylo užíváno termínu vigilia,pervigilíurn, diesgrofe
srus, profestum, nox česky předvečer, večer. bděnie, vigilie " Den
předcházející vigilii, tedy druhý den před svátkem mohl být v dato
vání označen jako vigilia vigíííae, praevigilia česky předpředvečer.

Den po svátku se nazýval dies crastinus cras festi, altera dies, feria
proxima, česky nazejtřl. Den po něm následující druhý den po svát
ku, dies tercius'7'" nebo alia dies sequens.

Ostatní dny jsou uvedeny týdenním dnem před některým svátkem
nebo po něm (například feria quarra ante festum Pasche, ve c'rvnek
po sv. Bartoloméji apod. ). Údaj bývá někdy doplněn ještě slovy proxi
mus, proxime venturus, nejbližší, nejblíž přišli.Předložky mohou být
také vynechány, což ovšem komplikuje situaci při převádění dat. V da
tování mohou být uvedeny | dva svátky, stálé' l pohyblivé, například

sabbato in die Longini er post Gregorii nebo feria I! in festo Mathíeaposr. post dominicam invocawr.
V pramenech bývá také datováno pomocí tzv. oktávy, též oktáv,

ochtáb, latinsky octavae, dies octavus. Tento způsob datování souvisí
se zvykem slavit u některých svátků také „osmýden" po něm (počítá
no včetně svátku). čilinejblíBí následující stejnojmenný týdenní den.
Oktávje celé toto osmidenní období. Pokud je v datování užito obra
tu ocravo die, octavo nebo in octava, česky vochtábu, voktávu, je tím
míněn poslední den týdne následujícího po svátku. Například latinská
recenze Starých letopisů českých datuje upálení mistra Jana Husa
[1415] sabbato in octava Petri et Pauli,což v roce 1415,kdy svá

tek Petra a Pavla 29. června připadl na sobotu, odpovídá sobotě
6. července). Někdy bývají označeny dny celého týdne následujícího
po svátku slovy infra octavas. Má-li být označen pouze některý den to—
hoto období, pak bývá uveden týdenním dnem: například Druhé po
kračování Kosmovodatuje [12601... die dominica infra octavas apo
stolorum Petri et Pauli..., což odpovídá neděli 4. července (svátek
Petra a Pavla 29. června byl v úterý), Beneš Krabice z Weitmile datu

je [1368] die dominica infra octavam beari Procooťii que fuít IXmensisJuín (sv Prokopa, 4. července, bylovůterý). '75 Obrat st oc
tavam označuje dny po již ukončeném oktávu. Ačkolise oktv slavil
pouze u některých svátků, v datování je používán bez omezení.

Quindena, někdy též octava octavarum nebo quatuordecim noctes,

je drl'ťlšáoktáva po svátku, čili patnáctý den po něm (opět včetně dnesvat u
Kpřevádění dat uváděných týdenním dnem a svátkem křesťanské

ho kalendáře byly sestaveny speciální tabulky a soupisy svátků (viz



hou nastat obtíže: Týžsvátek mohl být v různých diecézích slaven v od

lišnýden Proto je třeba pracovat s kalendářem z prostředí, odkud pochází příslušný pramen. U některých světců se slavilo více svátků. 75) 3—51
Pokud v datování není bližší údaj, jde zpravidla o hlavní svátek přísluš

9.25. 9.26 11). 177)Při převádění dat podle tohoto způsobu však mo

>,—

ného světce uvedený v soupisu na prvním místě (obvykle „umučení't ŠĚ
„biskup“, .panna ): jinak je nutné sledovatdalší časovéúdaje v prame- “ >.: O
ni, jako roční dobu. do níž měl svátek připadnout, časový vztah mezi a. I
událostmi. Rovněž mohlo existovat několik světců tehož jména Jsou-li “Í Ě

to
rozliseni přívlastky, nenastávaji žádné potíže. Pokud přívlastek chybí
a v prameni jiné údaje, které by problém mohly rozřešit, nejsou, dochá
zí často k nejasnostem. V některých případech může být totéž datum
interpretováno i různým způsobem. Takéj e třeba počítat s možností
záměnypodobných jmen, někdy ! s dalšími specifickýmiobtížemi.

V křesťanském kalendáři se mohlo poměrně často stát, že pohybli
výsvátek v některém roce připadl na datum svátku stálého Vtom pří
padě se stálý svátek v liturgii překládal na nejbližší volný den (tzv.
trans/arie fesn), v datování se však tato změna neprojevuje, stálý svá
tek má své pevné datum.

Darování pomocí týdenního dne a svátku křesťanského kalendáře
se ojediněle objevuje již v raném středověku. Pravděpodobně vzniklo
v severní Francii, odkud se rozšířilo po celé Francii, ale i do Německa
a dalších zemí. Od 12. století se s ním lze setkat ve Francii i v nápisech.
Posledni epigrafické doklady užití tohoto datování tam pocházejí
z konce 15. století. Vjihoněmeckych oblastech se datování podle křes
ťanských svátků častěji objevuje ve 12. století, ve 13. století bylo běž
ně používáno l na severu. Poněkud menší význam měl tento způsob
datování v lta'lii, kde byly především úřední písemnosti datovány pře
vážně způsobem bononským, ale' | tam se objevuje, zvláště v historio
grafických pramenech v 11. a 12. století, datování podle týdenního
dne a svátku. '79)Na různých místech bylo mezi 14. a 17.stoletím po

stupně zatlačováno průběžnýmympočítáním dnů.
V českých zemích 90)datoval občas podle týdenního dne a svátku

již Kosmas ve své kronice, v níž se střídá několik způsobů datování,
převažuje však datování římské. S různou frekvencí se průběžné po
čítání dnů vyskytuje' ] v dílech Kosmových pokračovatelů. Hojněji ho
používali autoři druhé poloviny 12. a počátku 13. století Vincencius
a Jarloch. Běžně je používáno ve Zbraslavské kronice, opakovaně
v historiografických pramenech doby Karla IV.,kdy se však vedle ně
ho začíná častěji objevovat také průběžné počítání dnů. Datování
podle týdenního dne a svátku užíval, rovněž vedle průběžného počí
tání dnů, také Vavřinec z Březové.Výrazně převažuje v česky psaných
narativních středověkýchpramenech.
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Vdiplomatických pramenech přemyslovského období bylo datová
ní podle týdenního dne a svátku vzácné. V době lucemburske bylo
používáno hlavně vjazykově německých a později též v českých úřed—
ních písemnostech, zatímco v latinských byla dávána přednost řím
skému datování. později též, hlavně v mandátech, průběžnému počí
tání dnů. Včeských písemnostech se datování pomocí týdenního dne
a svátku udrželo nejdéle. Bylo běžně používáno ještě v 17. století, za—
tímco v latinských mizí na konci vlády Karla IV.a v německých za Ja
gellonců. V pohusitske' době bývá v utrakvistickém prostředí datová
no také podle svátku M. Jana Husa.IBI

V Uhrách se datování pomocí týdenního dne a svátku běžně použí
valo v panovnických patentech a v církevních listinách (od 13. stole
tí), od 14. století též v panovnických listinách. Vpanovnických písem
nostech bylo v 16. století nahrazeno průběžným počítáním dnů.
VPolsku se datování pomocí týdenního dne a svátku ojediněle objevi
lo na počátku 12. století. Od druhé poloviny 13. až do konce 16. sto
letí převládalo. Teprve v 17. století ustoupilo průběžnému počítání
dnů. ale například v městských knihách bylo běžně používáno až do
konce 18. století."m

6.2.1.4.2 Intervalové datován!
Místo běžného datování podle křesťanského kalendáře vyjádřeného
týdenním dnem ve vztahu k svátku bývá v pramenech někd uváděn
odstup příslušného dne od svátku počtem dnů. Tyto int ové ůda
je jsou zpravidla vyznačeny slovem die. Do uvedeného počtu dní je za
počítán den výchozí i výsledný. Například v Kronice Františka Praž
ského je datováno Anno domínice incarnatíom's millesimo
CCCJOOKHIŽtercio Kalendas Novembrís, hoc est tercia die ante fes
tum Omníum sanctorum. 30. říjenje opravdu, počítá-li se včetně vý
chozího a výsledného dne, třetím dnem před svátkem Všech svatých
(1. listopadu). Vkronice tzv. Beneše Minon'tý je k roku 1361 uvedeno
denní datum die XXVImensis Februarií, hoc est tercía post Mathie
apostoli... Svátek apoštola Matěje byl v nepřestupném roce 24. února,
což bylo v roce 1361 ve středu, třetí den včetně tohoto data je skuteč
ně 26. únor (v roce 1361 to byl pátek) .VeStarých le topisech českých
čteme: téhož léta [1415] třetí den po sv. Prokopě, v ochtáb sv. Pet
ra a Pavla apoštoluov...“3)

6.2.1.4.3 Darování podle císíojánu
Zvláštní variantu datování podle křesťanskéhokalendáře představuje
datovam podle cisiojánu. Cisioján byla mnemotechnické pomůcka —



někdy bývá definován také jako veršovaný kalendář -, která měla „5/51
sloužit k zapamatování dat hlavních svátků církevního kalendáře. Ná
zev crsroyanje odvozen od začátku nejstaršího latinského cisiojánu Ci
sio Janus (první slovoje zkrácený název svátku připadajícíhov křes- 353
t'anském kalendáři na 1. leden Circumcisio Domini- Obřezání Páně, >.-—
druhé'je zkrácené označení měsíce ledna, Ianuarius). Datum svátku %z
se z něho dalo vyčístpodle zařazení jeho jména které bylo v cisiojánu 9:%:
obvykle uvedeno první slabikou. Cisioja'n byl určen k memorování, ?. i—
proto byl rytmizován, případně rýmován (to však zcela nedůsledně). “ Ě
Cisiojány byly zpravidla sylabické to znamená, že každý den v roce 0
v nich byl zastoupen slabikou. Celkem vzácné jsou cisiojány vokabu
lární, v nichž každému dni odpovídalo jedno slovo. Existovalyi cisio
jánové útvary, v nichž každému dní odpovídal celý verš. Tento cisio

ján byl, stejně jako cisioján vokabula'rní, dosti nepraktický, proto obanebyly příliš rozšířeny. V datováních také nebyly používány.
Latinské sylabické cisiojány byly skládány většinou v hexametrech,

pro každý měsíc byly určeny dva hexametry. Počet slabik jednotlivych
veršů se řídí! počtem dnů v měsíci (pro únor jich bylo vždy dvacet
osm), takže každý den byl zastoupen jednou slabikou. Slabiky byly
vybrányze jmen větších svátků tak,aby počátečníslabikajména svát
ku byla v dvojverší tolikáta', na kolikátý den svátek připadne. Pořadí
slabiky v dvojverší bylo tudíž datem svátku. Mísro mezi těmito zá
kladními slabikami bylo vyplněno „',slovy'jež se snažila dodávat tex
tu jakýsi smysl. Zpravidla bylo také v každém dvojverší alespoň ve
zkratce uvedeno jméno příslušného měsíce. Čím více svátků bylo
v dvojverší uvedeno, tím méně smyslu text pochopitelně dával. Proto

nepřekvapí definice cisiojánu jako„ v nejhorší latině a zcelaMnesmyslné sestavené sbírkyjmen svatých s podivnými zkratkami. 94)P
né veršované pomůcky skládali středověcíkomputisté pro zapamato
vání různých komputistických a kalendářových informací, jako byla
písmena denní, data hlavních svátků, doby, kdy Slunce vstupuje do
jednotlivých znamení zvířetníku, nebo data nešťastnýchdnů.

Nejstarší známý latinský cisioján pochází pravděpodobně z němec
kého prostředí a vznikl nejspíše na konci 12. století. Tento cisioján se
postupně rozšířil také do dalších zemí. 195)

Císiojány byly přízpůsobovány zemi a diecézi, případně církevním
řádům, pro jejichž potřebybylyskládány. Protoje nejstarší latinský ci
sioján dochován v řadě redakcí upravených podle kalendářů jednotli
Výchzemí nebo konkrétních církevních institucí v Německu, ve Skan

dinávii, v Anglii, v Polsku i v česltzch zemích. Nejrozšířenějšímcisiojánem v českých zemích byl ctsno n Pražského kostela. “')"
Záhy se objevily rovněž cisiojány v národních jazycích, a to v Ně

mecku na konci 14. století, v Polsku na počátku 15. století. '57)Vůbec



; j nejstarším cisiojánem v národním jazyce je však první český cisioján,
Ě tzv. Oktáva'w Vznikl okolo roku 1260. Za základ tohoto cnstojanu

a zřejmě některá z redakcí nejstaršího cisiojánu latinského.sloužil _ _
354 Oproti němu však Oktáva vynechává jména, jež se autorovunehodtla
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„.gdo českých vět. Na rozdíl od latinského cisiojánu měla cíl především
literární. nikoli praktický. Datování podle českých cisiojánů alespoň
není doloženo.

Vedleobou zmíněných císiojánů jsou v Čechách známy ještě někte
ré mladši. Z latinských je to například cisioján krumlovských klari
sek."“" Je odvozen ze stejného základu jako cisioján Pražského koste
la, ale je natolik přeplněn svátky. žejiž ztrácí svůj účel. Jiný základ má
Circumciso.m) Jakousi kanonizací latinského cisiojánu v českém pro
srředí byl cisioján Veleslavínův z roku 159039" Byla to vlastně „česká
recenze“ nejstaršího známého latinského cisiojánu. Z jazykově čes
kých císiojánů přicházejí v úvahu vedle Oktávy tzv. 0chra'b,"'2) Obřez
leden, "'3' Nové le'roz roku 147219“ a Obr'eza'n Kristus.“m

Kdyžbyla za reformace velká část svátků odstraněna, byly v někte
rých protestantských zemích, jako v Německu nebo ve Švédsku. se
staveny nové, protestantské cisiojány. Staré cisiojány se však někde
používaly k výkladu run na kalendářových holích nebo k počítání dnů
v roce na prstech až do počátku 18. století.“m

Datování pomocí cisiojánů se objevuje od druhé poloviny 14. stole
ti v kronikách. listinách. případně i v dalších pramenech v Čechách,
Polsku. Slezsku, v 15. století též ve Zhořelecku a v Sasku. Zatím nej
starší známý příklad použití cisiojánu v datování ve střední Evropěje
ve zprávě o narození Václava IV.26. února 1361 v Kronice tzv. Bene
še Minoritqu" další v Malopolských análech k roku 1370. V diplo
matických pramenech je asi nejstarší údaj tohoto typu v zápise měst
ské knihy v Břehuk roku 1390, v Cechách v protokolu pražské synody
z roku 1392.'951V českých zemích bylo datování podle cisiojánu uží
váno hlavně v historiografických textech husitského a pohusitského
období."" ale i v pramenech úředníchřoolZvláště často tímto způso
bem datovali čeští utrakvisté v 16. století. Datování pomoci cisio'ánu
bylo použito i na památce epigrafické (epitaf Jana z Jeřeně).20 ) Po
určitém váhání ve starší době se ustálilo datování pomocí cisiojánu
uvedením slabiky příslušného dne, obvykle i s několika (nejčastěji
dvěma, ale někdy i větším počtem) slabikamí následujícími, případně
předcházejícími. Datuje tedy zpravidla slabika první, výjimečně po
sledním) Protoževšak tento způsob datování májisté problémy - ně
které stejné slabiky náležejí k různým dnům —bývá den často označen
ještě podle týdenního dne a svátku, případně intervalovým datová
nim. Třeba ve Vratislavském rukopisu Starých letopisů českých je
smrt Václava IV. 16. srpna 1419datována: [1419] vstředu po Mat



ce božínanebevzen', v tu syllabu ci o a ga, přičemžslabika cis násle

dujícími o a ga odpovídá l_6.zsor:gnu,na který v roce 1419 připadla stře- ;,
a

d o Nanebevzetí P. Marie.“P 355

SE
6.2.1.5 Označování dne pomocí zvěrokruhu 3;

Vněkterých pramenech, vesměs narativních, se objevuje také datová- "Ž t9
ni pomocí zvěrokruhu.""l N E

\0Přidatování pomocí zvěrokruhu autor obvykle konStatuje, že Slun
ce bylo, nebo vstoupilo. do určitého stupně zvěrokruhu (sole manen
te nebo intrante in...). Udaje středověkých kronikářů nemusejí být
vždy správné, protože kronikáři pokaždé nedatovali podle astrono
mické skutečnosti, ale podle kalendářů, které mnohdy uváděly údaje
odpovídající starší době. Často tohoto způsobu užíval například Ful
cher ze Chartres v Historia Hierosolymítana řidatování dobytí jed
notlivých měst v přední Asii při první křížov výpravě. V našem pro
středí takovýto způsob datování používal občas Kosmas v České
kronice."f')

6.2.1.6 Současné užívání více způsobů
datování

Vhistorických pramenech nemusí být denní datum vyjádřeno pouze
jedním způsobem, ale nezřídka se stává. že totéž datum je uvedeno
dvěma, někdy i třemi způsoby. Nepočítárne-li datování podle cisiojá
nu, které bývájen ojediněle použito samostatně. bývá takto nejhojně
ji kombinováno průběžné počítání dnů v měsíci nebo datování podle
římskéhokalendáře s datováním pomocí týdenního dne a svátku ne
bo s intervalovým údajemřo“ Vícezpůsobů označení téhož dne bývá

uvedelnov narativních pramenech. Používali ho především kronikářia ana isté.

6.2.2 Dies egyptiaci
V datování je někdy také uvedeno, že určitý den byl nešťastný, dies
egyptiaca, mala, egra.207)Souvisí to s prastarou pověrou, že určité
dny jsou lidské činnosti nepříznivě. Ačkoli katolická církev proti této
pověřevystupovala. byly nešťastné dny vyznačeny ve většině středo
Věkýchkalendářů, včetně těch, jež byly sepsány u církevních institucí.
Vestředověku lidé věřili, že v každém měsíci jsou dva nešťastně dny,



_ jeden v první a druhý ve druhé polovině měsíce. V tyto dny nebylo
údajně vhodné vydávat se na cesty, sklízet nebo sázet čiprodavat, pn

' vádět domů zvířata, a vůbec začínat jakoukoli činnost, pokud má být
356 úspěšná.203)Tyto dny bývaly v kalendářích označeny přeškrtnutým
z; písmenem D (.,ď'), případněslovem Dies.Podle některých kalendářů
=“6 byly nešťastné jen určité hodiny onoho dne. V tom případě je vedle

označeni dne ještě hodina, hora, případně h s příslušným číslemPW
Mnohé kalendáře upozorňují na nešťastné dny. zřídka i hodiny.
zvláštními verši uvedenými v záhlaví každého měsíce. Snad nejvíce
byly rozšířenyverše, které uvádí Olomoucké horologium nebo Opato
vický rukopis z poloviny 12. století: pro měsíc leden: Jani prima dies
et septima a fine timetur. Pro únor: Ast fcbruarii quana est, precedit
tercia finem. Pro březen: Martii prima necat. cuius sic cuspida quarra
est—,atd.Zlol Některá kalendária uváději ve verších i nešťastné hodiny:
pro leden: Prima dies nona fit iam scorpius hora. vulnera seva nimis
fen hora septima quinis. Pro únor: Quartus in octobris februi manet
ut lupus horis, in decimis trinus est horis sine fine timendus; atd.“"
V mladších dobách zřejmě počet dnů nepříznivých lidské činnosri na
růstal, takže v novověkých tištěných kalendářich jich bývá již více.“Z)
Jejich data i počet se však vjednotlivých letech měnily. Vtištěných ka
lendářích se užívalo ijiného označení nešťastných dnů. Toje zpravi
dla uvedeno ve vysvětlivkách před textem kalendáře.
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6.2.3 Meteorologická chronologie
Přidatování historického pramene mohou někdy pomoci také údaje
o přírodních nebo astronomických jevech. Nejčastěji jsou to zprávy
o utměnich Slunce nebo Měsíce a zprávy o meteorologických ano
máliích. Zatímco dobu zatmění lze zjistit s přesností na hodiny i mi
nutyřm zprávy o meteorologických anomáliich nebo o zemětřese
ních lze přesněji časově zařadit pouze v tom případě. že informace
o nich byla zachycena v některém písemném prameni.2

6. KAPITOLA - POZNÁMKY

" O nejstarších způsobech označení let pojednává např. Ginzel. Handbuch l.
ll; Růhl, Chronologie, s. 183nn.: Bickermann, Chronologie: Kubitschek,
GmndriB, assmt.

“ F. Schmidtke, Der Aufbau der babylanischen Chronologie, Miinster Westf.
1952. s. 12n.; Sokol, Rytmus. s. 82. V Egyptě však byly vedle jména roku,
který od konce Staré říše zmizelo, uváděny také roky panování egyptských

t u.

“* Revidovaný soupis athénských archontů na za'ldadě archeologických výzku



mů (zejmena epigrafických pramenů) podává W. 8. Dinsmoor. TheArchons
of Athens in the Hellenistic Age, Amsterdam 1966 (Reprint of the edition
Cambridge/Mass. 1931). Seznam athénských archontů a spartsky'ch eforů
uvádí rovnez Samuel. Greek and Roman Chronology, 5.195— 41.
K počítáni konzulských let srv. např. Ginzel, Handbuch 11,s. 260nn.: Ruhl
Chronologie s. 187n.:Bickcrmann, Chronologie s. 43. Rozbor fasti consu
Iares (seznamů konzulů) podává J. Pmset. Military Tribunes and Plebeían
Consuls. The Fasti from 444 V.to 342 V.,Wiesbaden 1975 (= Historia, Zeit
schrift fi.-ralte Geschichte. Einzelschn'ften. Heft 24). Srv. též F. Mora. Fasri
:—schemi chronologici. La riorganizznzione annalistica del passato remoto
Romano, Stuttgart 1999 ( = Historia. Zeitschrift fur alte Geschichte, Einzel—
schrilten Heít 125). Seznam konzulů do roku 613 n.l. vydalTh. Mommsen,
MGH M Xlll, s. 497n.: pro období 30 př. n. l.—56$n. |. W. Liebenam, Fastl
consulares imperii Romani. Van 30 v. Chr. bis 565 n. Chr., Bonn 1909" p
léta 30 př.n. l.-613 n. I. též A. Degrassi. lfasti consolan' dell' Impero Roma
no dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Roma 1952, s. 285-565 (doplně
no 0 výsledky pozdějšího bádání, hlavně archeologického); rovněž Grum
mel. La chronologie. s. 346-355. Podle konzulů datuje například Tacitus
v Letopisec.

“ Srv.Schmidtke DerAu/bau,s

'" Podobně se negdy datovalo vplrovincních.když ještě nebylo známo jménonového konzul
" Posledním západořímským konzulem byl roku 534 Decrus Paulinus Junior,

východořímským Flavius Basilius Junior roku 541 (v některých letech před
tím však úřad nebyl obsazen). Na Západě se roku 535 pravidelně datovalo
annol. p. c. Paul/iní. na Východě roku 542 annol. p. c. Basilii. Kdatováni
post consulatum srv. E. Stems,Post—conularet auruxparopec,:a Annuaire di

llnstitut de pgl'llilzologieer d'histoire orientales ll, 1933-34 (= Me'langes Bidez),s
" Vdarováních9měl být udán rok panování císaře, rok konzulský, indikce, mě

SÍCa den ( .puumuul, wwt. ' ;
nou; toaouůs. xm pur' , u|v wu wu
xut' neuvo to sro; ovtog. \'al tptrov mv emveunotv, nupcnouevovtou
unvog xm _rngsucpag. ) Srv. lm. lusriniani pp. a. novellae quae vocantur si
ve contitutiones quae extra codicem supersunt.. e.d C. E. Zachariaae a Lin
genthal. l. Lipsiae 1881, s. 412 (sama tato novela Je datována: Dat. Kal.Sept.
l.m Dn. lustin. PP. Aug. ann. Xl post BilisariiV. C. cons. anno ll.). Lety post

consmulaturn'je datována například ravennská listina z roku 564:post consu
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decima. Srv.G. Marini. ! papir: diplomatic: raccolttedtllusrran, Roma 1805,s..12
" Srv. L. Schmitz--Kallenberg, Papsturkunden, in: Grundrií! der Geschichts

wissenschaft, hg. v. A. Meister, Bd. [. Abt. 2. Urkundenlehre 2Berlin 1913,
n.

““ Kdatování podle let panování či církevního úřadu srv. např. Ginzel, Hand

buchlll, s. 171nn.: Bickermannn.aChronologie. s. 40. Kbabylonskému způsobu Schmidtke, DerAu/bau
'" Srv. F. Dólger, Das Kaiserjahr1derBnantiner, Sirzungsberichte der Bayeri
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sehen Akademie der Wiismsenschaftcn,Philos. -l'tist. Kl.. Jahrgang 1949. Hel't|. Munchen 1949. pas
Např. Childebertl. vlissltmině220. ledna 528 (ed. 6. H. Pertz. MGH DD Me
rov. č. 2. s. S): Data XIIIKalendas Februan'i. AnnoIVregninostti. Znaratív
ních pramenů lze jmenovat například Řehoře Tourského nebo Fredegara.
Jistou kuriozitou je užiti. „letpanování". resp. jakési e'ry,KarlaVelikého vda
továni dobytí Jeruzaléma pri první křížovévýpravě v první recenzi Historia
Hierosolymitana FulcherazChartres. Srv.V.Epp. Fulcher von Chartres. Stu.
dien zur Geschichtsschreibung des ersten Kreuzzuges, Dtisseldorf 1990,

168.

-“ V listinách českých panovníků je tohoto datování poprvé použito v listině

:

1 $

6

Vladislava II. z roku 1159: Acta sunt autem hec anno regni eius primo (CDBí,
č. 204 s. 193). ale již drive byla léta úřadu užita v listině církevního hod
nostáře (srv. nize). Kpozdně středověkým úředním písemnostem srv. l. Hla
váček Das Urkunden- und Kanzleiwesen des bóhmischen und roo'mischeen
Ko'nitgs Wenzel Stuttgart 1970 5.12.;9n J. Macek Olistinách, listech a kan
celářiVladislavaJagellonského, SAPlVl, 1955, s. 77n., Z. Knsten.Listypose'
lact'&jejich registra v královské kanceláři české až do Bt7éHory,eČASV,V1927,
s.6 Stloukttl.Ceskákancelářdvorská 1599-1608 Praha 19 5.7.0

' Tento způsob užívali panovníci běžně po staletí. Například listina Karla Velí
ke'ho z 15. září 802 (ed.EB.Muhlbacher, MCH Dipl. Karol. l, Berlin 1906,
č. 198, s. 267) je datována: Data XVIIkal. octobris anno secundo Christo

opitioimperiinostriet Mill! regm'nostri in Franciaatque WII! in Ita
lia, indictione X; listina Karla IV.pro Staré Město pražské ze 4. srpna 1366:
der gebin ist ze Prage noch Christesgepurd dreuczenhundirt jar darnach in
dem seclts und sechczigestinjar.. .unser riche des Romischen in dem eyn
und czuenzigisten, des Beheymischen in dem czwenczigsten und des key
sertuems in dem cwelí'ten jar (ed. J. Čelakovský, ClM 1,č. 87, s. 143). Ferdi

nand Ill. datuje listinu o ustanoveni místodriicich v Čechách ze 17.května

va'téhoa českého sedmeho (SÚA,Stará manipulace 0 13/1, karton č. 1564).

* Srv. S. Wood, Notes nd xDoctltImmNnrs. Bede's Nonhumbrian Dates againEnglishHístoricalReview CCILWVI, April 1983, s. 280-296.
) Václav IV.počítal česká létacv.|králostká od své korunovace 15. června 1363,

římská od římské královské korunovace 6. července 1376 (nikoli od volby,
která se konala 10. června 1376), aniž by rozlišoval dobu korunovace a sku
tečné samostatné vla'dy.Srv. Hlaváček,DDas Urkunden- und Kanzleiwesen,
s. 129n. Např.listina pro Nové Město pražské ze 6. prosince 1400p datová
na: anno domini MCCCC'die VI'Decembris, regnorum nostrorum anno Bo
hemie XJDNIII',Roomanomm vCeroXXV'(l Ml, č. 117, s. 185n.). Oletech
panování límskončmecky'ch králů &císařů a jejich epochách pojednává
například W. Erben, Die Kaiser und Kónigsurkunden des Mittelalter: in
Deutschland, Frankreich und Italien, ín: W. Erben, L. Schmitz-Kallenberg
u. 0. Redlich, Urkundenlehre. l, Munchen-Berlin 1907, s. 329, H. Btesslau,

Handbuch der Urkundenlehre fůr Deutschland und ltaíGiienll, 2, 2Blerlin—-beípzig 1931,5.4
plomatique,s. 5- 88.

"* Srv. C. Paoli. Chronologische Bemerkungen, MIOG 7, 1886, s. 466.



vévody Rudolía 1V.,z církevního prostředí u mohučského arcibiskupa Alb
1“ Doklady jsou v listinách římskoněmeckého císařeJindřicha [V.,rakouského

rechta. Srv. Bresslau, Handbuch 1V2, s. 422, pozn. 1; Groteíend. Abrílš,

$ 2. vy..d 2.5
K datování papežských listin pomocí let panování nebo pontifikátu srv.

Schmitz-Kallenberg,Pagsturkunden,s . 85n., 91, 93n. ;Srv. níže, pozn. 144. V echa'ch použil léta svého úřadu vdntovánt nejdrive o
biskup Danieli. Srv. např. CDBl, č. 182,5 178. 3
Potřebná data týkající se římskoněmeckých císařů. českých a uherských pa- n.
novníků, údělných knížat, římských papežů a arcibiskupů a biskupů na na- “
šem územi, případně v sousedních oblastech, jsou uvedena v oddílu 10. Se- 10
znamy papežů, kardinálů, arcibiskupů a biskupů všech zemí od nejstarších
dob uvádí P. B.Cams, Series episcoporum ecclesíae catholicae quotquot in
notuerunt, Regensburg 1873. Supplement 1885; nezměněný přetisk Stutt
gart 1931. Seznamy mají četné mezery a data nejsou vždy přesná. Spolehli

vějši'je pro období od konce812.do počátku 16. století K. Eubel. Hierarchíacatholica medii aeví, 1.1 -1,431 Munster 1898 21913; II. 1431—1503.
Munster 1901.111. od 1503 (16. stol.) Munster 1910 (prací V. van Gulíka

a K. Eubela). Pro období do roku 1198 vycházejí Sennesepiscopommsíae catholicae occidentalis ab initio usque ad ann 11.98 hg. v. 0. Engels
u. 5. Weiníurter. Dosud vyšlo: Líg. 1, Series V: Germania, Tomus1:ArArchie
píscopatus Coloniensis, Stuttgart 1982: Líg. 2. dtto, T. 11:Archiepiscopatus
Hamaburgensis-Bremensis, Stuttgart 1984; Líg. 3, Series Vl: Britannia, Sco
tia et Hibemia, Scandinavia, T. 1: Ecclesia Scorriana, Stuttgart 1991; Líg. 4,
SeriesVl, dtto,T .:ll Archiepiscopatus Lundensís. Stuttgart 1992. Seznammy
arcibiskupů a biskupů zaalpských oblastí římskoněmecké říše sestavil

.Hauck, KirchengeschichteDeutschlands,vy.d. ízpig 1954.11,
5.806nn .. 111,s. 981nn., IV. s. 950nn.. V/2, s. 1137nn. Soupisy panovníků
a církevníchhodnostářůjsou součástívětšiny,
přehledů historických. Základní data lze naléZt rovněž v publikacích genea
logických (z novějších srv. B. Sokop, Srammrafeln europa'ischer Herrscher
ha'user, 2\Níen-Kóln-Graz 1989; W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa
1959; aj.). Soupisy panovníků a představitelů arcidiecézi a diecézí, s nimiž
se častěji setkává český historik, jsou uvedeny v kapitole
Např. listina papepeže lnoce 111.potvrzující Přemyslu Otakarovi 1. práva
udělená Otou lV. (CD8 11.čn.c39) je datována: XVIIkalen das maii pontiňca
tus nostri anno septimo. lnocenc 111.byl vysvěcen 22. února 1198, denní da
tum listinyje 15. duben (srv. níže), tedypo epoše. Proto kr oku 1198musí
me přičístpouze šest let, nikoli sedm, jak uvádí darovací íormule (první rok
pontifikátu Inocence lll. trval od 22. února 1198 do 21. února 1199,druhý
rok od 22. ora 1199 do 22. února 1200, atd..) Listina tedy byla vydána
15. dubna 1204. Jinou listinu téhož papeže pro pražského :: olomouckého
biskupa datovanou idus februan'i, pontificatus nostri anno nono (CDB 11,
č. 63) lze určit takto Dennídatumje 13.únor, eapochje22. únor,jdeoda
turn před epochou. tedy k roku 1198, kdy Inocenc III. nastoupil úřad, se při

čítá devětc'lettak, jak je uvedeno v datovací formulí. listina byla tedy vydána 13. ún .
n) Výrazepocha pochází od řeckého' enom, tj. zasravení, ve smyslu zastavení

»av
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času a začátek nového. Srv. Sokol. Rytmus. s. 82. Význam chronologických
kategorii ,.e'ra“a ..epocha" nelze zaměňovat s týmiž termíny používanými
v publicistice a někdy l v historické literatuře (např. „historická epocha“
event. ..éta') pro označení urcite'hoobdobí. O vzniku et a o antických érách
Předního východu podrobne pojednává W. Leschhorn, Antike Aren. Zeit
rechnung. Politik und Geschichte in Schwarzmeerraum und Kleinasien
nordlich dis Tauros Stuttgart 1993.Tamje uvedena Idalší literatura.
0 uvedených étách pojednává von den Brincken Historische Chronologie
s. 7Bn. Kseleultovske e'řesrv. te't např. Ginzel Handbuchl. s. ]36nn.: Růhl:
Chronologie. s. 184; Kubitschck Grundrilš, s. 70—73: Bickermann Chrono
logie. s. 48n.: Leschhotn AntikeÁren s. 9—10 22-43.
Řazení olympiád mezi éry je svým způsobem diskusní (Giry. Manuel, s. 95,
je řadímezi .pčriodes chronologique Gtummel. La chronologie, s. l9ln.
mezi „cycles institutioncls au de convention "l. Je to však nepřetržitá řada
let byi počítaná ve čtyřletýchcyklech s pevn uouepochu.oKtomuto způso
bu označení let srv. např. Ginzel. Handbuch ll. s. 353—359; Kubitschek
Grundrifl. s. 82-8
Podrobné údaje o7době konání her uvádí Ginzel. Handbuch ll. :. 354nn.
K seznamům olympijských vítězů srv. S. K. Heidrich Olympia's Uhren gin
gen falsch. Die revidierre Geschichte der griechisch--archaischen Zeit Berlin
1987. s. 145- l$l. Nekteří vitezove' uvedení v seznamu v příslušné době pro
kazatelněnežili.l( eirdticch
Die olympischen Doppeldarierungen. Eine Studie zum griechisch-earchai
schen Geschichte. Ehrenkírchen—Olínadingen 1981
Srv. Gíry, Manuel. s. 96; podrobné A. Bernard. Observation sur le sens du
mot Olympiade employe' dans les actes du Moyen Age. in: Mémoires de la
Société des antiquaires de France 22, 1854. Srv. též Groteíend. libri/3. :. 24.
pozn. 83; Ruhl. Chronologie :. 209. Např. listina lmara Il. Burgundského
z roku 956 je datována: Anno dominice incarnationis DCCCCLVÍJ?anno au
tem secundo imperii Lotarii regis extante indictione XV,prima Holimpiadis.
Srv.A. Bruel Etudes sur la chronologie des rais de France et de Bourgogne
aux IX' et JF siécles. BEC41 1880,s.371. Datum odle olympiád použil
v původním významu, zřejměpodle stsaršíchpramenůJ vedle jiných způsobů
udání roku Ota Frisinský. Chronica sive Historia de duabus civitatibus lll,

mmers Ausgewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelal
ters XVl.“Berlin 1960. s. 222 .:ddh.:
descripto. anno imperii Cesaris Augusti XL'll', anno vero ab Urbe condita
DCC"L"lloolimpiade C'XCPlll', revolutio ab Adam V Milibus D“ annis,.

Z českých pramenů datuje opaatovickýopat Neplach ve své kronice (podlepředloh) narození Ježíše Kris
ol.ll (odpovídá roku 3 n. l.)srv. FRBIII s. 452. Darování podle olympiád

užinltaké Mikuláš Koperník v listu Janu Damyszkowvi..LSrv Prowe. Nicolaus
Coppemicus ll Berlin 1884, s. 165. č. 13: Ex Gynopoli XXVI" Septembris
Olymp.579 anno primo. 0 indíkcíchje pojednáno v kapitole 6.1

Pro obdobi př.n. Lize počítat podle následujícího vzorce v němž5Nje 57leolympiády Pčíslo roku v rámci olympiády: křesťanskýletoopočet=
[[N- .4 + Pl; pro data n.l.. křesťanskýletopocet = (N 1.4) +-77P
Např.Ol. 117.3 (tj. třetí rok sto sedmnácté olympiády) spadá do období pí.
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n.l.: 777- [(117- 1). 4 + 3]= 310. Hledanýrokjerok 310př.n. l. 01.249,1

(plosledniv Eusebiově seznamu olympioniků: spadá do období n. 1.)= (249-1.) -77=6 217:hledaný rokje rok 217n..l (Bickermann,Chrono
logie, s. 491,uvádí návod kpreváděni dat chybně) Srovnávaci tabulku olym
Plada juliánskychlet aždo 11.stoleti uvadthnzel Handbuchll, s. 576-585
Srv.Ginzel Handbuch
Otomto letopočtu podrrlobnépojednává Ginzel Handbuch ll, s. 193nn. Pro
blematiku datování založenííŘima. které ve starověku spočívalo na dvou
různých systémech, sleduje Heidrich. Olympia's Uhren, s.157-165.l( dato

vánígdochovaných exemplářů (asti Capitolini srv. např. Stiehl. Die Datie
Uvádí ho mezi dalšími způsoby označení roku například Ota Frisinský, z bo
hemikálnich pramenů Neplach Opatovický. Srv. výše, pozn.
S . J. A. Letronne.De l'ere de Dioclétiten, in: Me'moiresde l'Academie des
lnscriptions 10,1833, s. 208n.: Ginzel, Handbuchl. s. 175 a 321n.
Poutě: Č., nc R4—1284uvá
diE. Mahler, Chronologische Vergleichungsrabellenl, Wie
O původu španělské éry existují různé hypotézy. Středověcichronologové ji

někdy spojovali : římskou vládou ve Španělsku. V novější době bylaPhledánasouvislost spíše s nějakým velikonočním cyklem. Srv. např. D.B eo,n La
Erra de Espaňa, apunres de cronologia espaňola, Madrid 1864;: Heller,
Uberden Ursprungdersog. SpanischenAera, HZ31, 1874 s.-13 32:1(rusch,
Die Entwicklung, s. 143,9,3 98: Ginzel. Handbuchlll. s. l76nn.; Riihl, Chro
nologie, s. 207 Kubitschek, Grunrd i,slš 77.n
V Aragonu byla španělská éra zrušena roku 1349, ve Valencii 1358, v Kasti
lii a Leónu 1383, v Navaře mizela postupně až do počátku 15. století. Nejdé

se udržela v Portugalsku, kde byla zrušena až od toku14.22 Kdatování
Era de Cesarrsrv. A. Ballesteros Beretta, Alfonsox elSabio. Barcelona 1984,
s. 244 (nápis z roku SS.)
Např.datum Fatra terra Salamanrice sub era millesima centesima nonage
sima sexra et decima septimo Kal. Augusti, anno quo famosissimus Hispa
norum imperator Anfonsus obiit.. (J. Muňoz y Rivera, Manual de Palaeo
grafia diplomatica espaňola, Madrid 1880, s. 177, &.2)seepřevede na náš
letootpoče. 1196-38 = 1158. tedy 16.červenec 1158podle našeho letopočtu.
Rozdíly byly způsobeny již použitým textem Starého zákona, nebot údaje
různých biblických textů a překladů se vzájemně liší. (Srv. např. K. H.

' ger, Die Universalchroniken. Typologie des sources du Mayen Age occi
dental 16. Turnhout 1976, s. 17 n). M. d'Antine etc., L'an de vérifier les da
tesl,1,s 2,7 uvádí sto osm různých letopočtů od swolení světa (některé
však jdou na vrub chybných opisů v různých rukopisech, řada jich byla vy
tvořena až na počátku novověku). A. Des-Vignoles, Chronologie de l'histoí
re sainre, Berlin 1736, l, s. 2, tvrdí, žejich shromáždil přes dvě stě, z nichž
nejdelší začínal rokem 6984 př.n. l.,nejkratš13483 př.n. l. V zásadě lze ty
to Ietopočty rozdělit do dvou skupin, jedna počítá na základě Septuaginty,
druhá na základě hebrejského textu. 0 letopočtech od stvořenísvěta pojed
nává Ginzel. Handbuch " s. 79, 111,s. 288nn.: Růhl, Chronologie, s. 188nn.;
Kamenceva, Chronoloogija, 1967, s. 23; Grummel, La chronologie. s. 56nn .;
A.-D von den Bríncken, Welta'ren,AKuG39,1957,s.133—149;aj.2bohe

ÉŠÍ)Ě
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míkálních pramenů se letopočty od stvoření světa- podle židovského potí
tání i podle Septuaginty- objevují v Neplachové kronice (Anno ter MLXIIab
ínicia creationis mundane secundum hebreicam veritatem, secundum tero
LXXinterpretes eorumque sectarores quinquies millesímo ducenresimo pri
ma...FRB"1.5.452)
O Sextu Juliovi Aírikanovi,jeho Chronograf; l letopočtu podrobné pojedná
áH. Gclzer.SextusJulius Africanusu iebyzantinische Chronographie

l- lll. Leipzig 1880-1885/98, Nachdruck Hildesheim 1978: nověji LThKl
sl. l70n. Starší domněnka o africkém původu Sexta Julia Aírikana není sou
časnou historiografií akceptována: pocházeelzřejmé zJeruzaléma. Bývámyl
ně považován za vynálezce svetove“éry vůbec. Ve skutečnosti navázal na te'
mél' již čtyřsetletou tradici. Nejstarší známou světovou érou je e'ra, kterou
užíval antiosský biskup Theophílos (169 n.l. ). Srv. von den Brincken Wel
taren.s. l39n.“. „Jak, „.“ „ :., „:.duj.. chronologíe.
s. 5-25. Jako nejstarší relativně pevně známou éru uvádí e'ru Hippolitovu
zpočátku 3. stol. n. I. (její epocha odpovídala roku 5503 p'. .l. ).
Někteříhistorikové uvažovali jako o počátku Panodorovy entyo0.29 srpnu
5494. ale důvody pro to nebyly dostatečné průkazné. Srv. Ginzel. Handbuch
III, s. 289. Panodorovu éru užívá anonymní Libergeneralionisz l. čtvrtiny

3.isstioletíMGI-lMIX 5.78 nn., a další autoři. jednou podle nidatoval iOtanský(srv
Kalexandrijské éře srv. Grummel, La chronologie, s. 85-9
o índikcích srv. niže. Podrobné o vzniku byzantské éry 9pojednává Ginzel,
Handbuch III s. 292nn.; Riihl, Chronologie s. 194; Grummel. La chronolo
gie s. llln
Ed. E. Dirndorí, in: Corpus scriptorum historiae Byzantínae, ed. em
cons. B. Niebuhr, Bonn. 7.88,11332 Miimge,.PG92 s. 69—1028.Kdatůmvte'
to kronicee.srv K.Erice.sson Revising a Date m the Chronicon Paschale, Jahr
buch der Osterreichíschen byzantinischen Gesellschaft 17,1963,s.17-2B;
Grummel,[achronoíogíe s. 73-84.
První doklad o užití byzantské e'ry je v aktech Konstantinopolske' synody
z roku 691. Ed. J.D .Mansí, SanCtorum concílíorum nova et amplissima col
lectio lX. Florentine 1759. col. 941, kánon 3. O začátku roku v Rusku je
jednáno níže (6.1.3.2). Kdatování smrti Konstantinovy srv. ŽiríjeKonstanti
na, in: Maagnae Moraviae fontes historici ll, curaverunt D. Bartoůková,
LHavIík. J. Ludvíkovsky'.Z. Masařík, R. Večerka. Brno 1967, s. 114; datová
ní smni Metodéjovy: itíje Mefodija, tamtéž, s. 162. V datu smrti knížete
Václavave staroslověnském Životě sv. Václava.kde je rovněž uveden tok od
swolení sveta, „léta 6337, indíkce 2., kruhu slunečního 3., a měsíce zářídne

" (srv. Sborník staroslovanských literárních památek o SV.Václavu
&sv. Ludmile, uspořádal J. Vajs. Praha 1929, s. 19 a 28), je zjevné písařské
chyba. Příužití „manovského stylu“, tj. při začátku roku 1.března po našem
1. lednu (srv. níže, kapitola 6.1.3.Z.). neboť legenda se dochovala v ruském
prostředí, odpovídá tento údaj roku 829 (6337-5508), zatímco v předloze
byl nejspíše rok 6437, tedy 929.

“' Daruje podle ného například mnich Nestor (? ll14) ve své kronice."“ O tomto letopočtu pojednááv Ginzel, Handbuch ll, s. 71 a 79n. Za původce
židovské éry považuje Růhl rabbiho Addu Ahabada a její vznik klade do po
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loviny 3. století. i( židovskému letopočtu a jeho epoše srv. též F. Ruhl, Der
Ursprung der judtschen Welrara, Deutsche Zeitschrift fur Geschichtswissen
schaft. N. F. ll, 189 ,.s 185-202. 344:2-344 Basnizki.Derjúdische Kalender,

č)
5. 26h. Podrobněji je o židovském kalendáři pojednáno v kapitole 7.11..1 363
Srv.výše,texta -—

Srv.Ginzel Handbuchlll.s.294;Kamencevltt,3Chronoiogija,1967,s.79n. ;;Koběma ruským stylům srv. nize, kapitolaó 0 -<
Podrobněji o tom pojednává Ginzel. Handbuchall 7n9. s Š
Srv. A.-D. von den Brincken Studien zur lateinilschen Weitchronistik bis m a. |—
de: Zeiralrer Ottos von Freising, Dusseldorf 1957; táž, Weltáren, s. 144nn.n “ Š
Z bohemikálních pramenů srv. opět Neplachovu kroniku (FRB III. s. 452, o'
zde též pozn. 37) kde narozeni Kristovojedatováno vedle roku podle olym
piád, od swolení světa a od založení Říma, také rokem od potopy od Abra
hamova narozeni, od odchodu Izraelců z Egypta a od stavby prvnihoa dru
hého chrámu v Jeruzalémě. O těchto způsobech datování pojednává
například Kruger. Universalchroniken. s. 18: Rtihl Chronologie. s. 208; Gin
zel, Handbuch III s. 184; von den Bríncken. Welta'ren, s. 133.

..noluim us circulis nostris memoriam impii et persecutoris innecrere, sed
...,.. .. Jesu Christiannorum tempo

ra praenotare... “napsal Dionysius Exiguus v listu biskupovi Petmniovi, po
loženém misto předmluvy svych tabulek. Srv. Dionysius Exiguus. Liber de
paschate, in. DionysiiExigui. Viventiolietc. opera omnia, ed. J. P.Mtgne. PL
67, Paris 1865, sl. 487. Návaznost obou letopočtů potvrzuje i pořadí let v lu
nárním kruhu. Rok 247 Diokleciánovy éry má číslo XVI,rok 532 Dionysiova
letopočtu má číslo XV'llv devatenáctiletém kruhu. Srv. tabulku tamtéž,
sl. 493—498. 0 křesianském letopočtu pojednává Ginzel, Handbuch lll.
s. 178-185; Růhl, Chronologie, s. l98nn., G. Decleth, Anno Domini. Tire

Origins of the Christian Era, Turnhout 2000. K Dionysiovým tabulkám srv.výše,a .4.2.l.
Vznik křesťanské éry se pokusil rekonstruovat G. Oppen. Die Entstehung
der Dionysianischen Ara, Jahrbůcher fúr Philologie und Pádagogik XCI
1865, zvl. s BZlnn Dionysius zřejmě vycházel z toho,že Kristus měl být
ukřižován ve třiceti letech a že vstaazl mrtvých v neděli 25. března za vlády
Tiberiovy, tedy asi 500 let před Dionysiem. (25. březen měl v komputistice
Významnouuulohu. Byl považován za den Stvořenísv,ěta narozeni i úmrtí
Krista, někteří komputisté ho považovali za den vzkříšení.) Z velikonočních

abulek tedy Dionysiusuzjistil, že velikonoční neděle připadá na 25. březennejblížejeho doběoro 53. Odečtenlm 532 let (tzv. velké indikce. po níž
připadají stejné dny týdenní a stejné měsiční fáze opět na stejná data) „zjis
til“r ok Kristovy smrti. Odečtenim třiceti let došel lt roku Kristova narození,

roku 1 Dionysiovy éry. Srv. téz Ginzel, Handbuch III. 5. 1178-180.Ozačát kuroku v krestanském letopočtuje pojednáno v kapitoleó
Kroku 1 př.n se přiklání například Ginzel, Handbuch lll. ;. 179 (oproti
ldelerovi, Handlbuchll, s. 381n., který předpokládal rok 1 n. I.).
Kpostupnému prosazování křesťanskééry srv. předevšim Krusch. Das a'ltes
te frá'nkixhe Lehrbuch, s. 232nn.: Bond. Handy--book of Rules-,Bresslau,
Handbuchll/Z. s. 427n.; rovněž Ginzel, Handbuch llI s 180n.: Ruhl, Chro
nologie, s. l99n., G. Fabrici. L'uso dell'em di Cristo nelle carte reggiane dal



IMG

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

v!$

le origini fono alla lnonv di Enrico Ill (890-1056) in: Reggiolo medievale.
eggiolo9. aprile 1978, Reg

gio d Emilia 1979. s. 89- 99. Computus ze 6. Stollž'límylně někdy připisovaný
Cassiodorovi. v literatuře často citovaný jako nejstarší doklad užíti Diony
siovy éry, dokazuje pouze užití Dionysiových velikonočních tabulek nikoli
letopočtu. Poprvé byl tento letopočet pravděpodobně použít na synodě ve
Whitbyroku664664..w E.vanij nombredor LaHaye1396 s. 23.Jed
notlivé doklady o užití Dionysiovy éry uvádí Krusch.N A.9 1884, s. 121,
aSSchmidt Die Osterberechnung in der abendla'ndischen Kirche. s. 60: Gin
zel. Handbuch "I. s. 190n. Srv. též R. |.. Poole, The Earliest Use of the Bas
ter-Cycle ot'Dionysius, in: Studies in Chronology and History, Oxford 1934,
5.2 nn.
K Bedově snaze o zavedení křesťanského letopočtu srv. Historia Ecclesiastí

ca gentis Anglorum I 2 l.3 in:A'Bedes Ecclesiastical History of the EnglishPeople,ed. B.ColgraeveRsnd A..B Mynots. Oxford l981. s. 20. 24. Ktomu
J. M. Wallace-Hadrill Bede's Ecclesiastical History of the English People.
A Historical Comm ntary New York 1988. :. 10n. (komentář k p. 20.11.
1667- 1.7|..2) Srv. M.£.MillerBede'sRoman Dates Classíca et Mediaevalia 31
1970 s. 240; P. Hunter Blair The Historical Writings of Bede,
SCIAM17. 1970. s. 206nn.: Maier. DiechristlicheZeitrechnung,s. 34; Borsi,
Computus. s. 37. K užívání křesťanského letopočtu v epigrafických prame
nech srv. Favreau. Ladaratio 5.
Kapitulare majordoma Karlomanna :. 21. dubna 742. Ed. A. Boretius, Capitu
laria regum Francoruml. MGH.Degum sectto ll Hannover 1883. č. 10. s. 24.

Takto Kosmovakronika jeji pokračovatele“liostatni narativní prameny stejne'označení let mají i nejstarší datovanélis
Z ostatních způsobů označováni let se častějinobjeVujepouze datování podle
let panování nebo úřadu. Srv
Samozřejmě s výjimkami cizich vlivů.

Nejspíšeod trabeam carnis induere, tj.0tělesnou schránku na se vziti.Doklady uvadí Růhl, Chronologie 5.
Z českých pramenů tak uvadí data nazpřikladMnich sázavský.
KomputusJana z Holywoodu'je datován: MChristi bis Cquarto deno quater
anno (= 1244.)
Srv. A. W. Hallsall. Chronogramm in: Hiswrisches Worterbuch der Rheto
rik, hg. v. G. Ueding,Tubingen 1994. sl. 222-224; Gosslet. Begriffswónerbuchs_'l7" laicnva“
ku 1457:SCeptra LadlsLalgLeuens tV sathe rotabas... (srv. R. Urbánek,
Koonec Ladislava Pohrobka. Rozptavyčeské akademie věd a umění tř. 1,

č. 67, Praha 1924, s. 180), nebo průpověd vyjadřlujlclrok úmrtí Alžběryl.Anglické:My Day_ls QIousedln [mmonaltty ( 603.) Vn pisu na jedné
ChPsirYSDuXer

go trLZMths (= 1627). Jan Dismas Želenka poznamenal na závěr někte
rých svých skladeb rok jejich ukončení. Například: Legs et honor _WroDo
Lo(r)ym IesLLChrlstM: (l)723) -srv. J. Poloczek.Jan DismasZelenka,ln:

DZe.lenka Die OrcheSterwerke (1978) Begleitheft zum Tomráger. Krá
love'hradecký radní MatoušM ěstecký si zaznamenal zprávvu o vynechání
svátku M Jana Husa : kalendáře roku 1585 chronogramem:£1egtysfasrls
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est HYSSVSgieghla noster/ 0! ln peCtarlbl/s ne eManLetYr habe. Srv.Vra
bec, Příspěvek, 5. 4. V nápisech na Mariánském sloupu v Kutné Hoře vyzna
čují zlacená písmena dobu stavby sloupu: GLORIOSAPOENlTENCMPES
TEM Log DEW_RBAZIT (1715); _CONTRA _WRyS lN BRAQHIO
POTENTJAMOSTENQIH 1715) Chronogramem je vyznačen i počet obětí
moru. Srv. J. Roháčelt, Napisy mesta Kutné Hory, Praha 1996 ( Fontes his
toríae artíum lll Corpus tnscnpttonum Bohemiaael), č. 154,s. 157.
Srv.LThKZ,sl. 422n., aS. sl. 924 Staršíliteraturuktéto problematice shr
nuje Ginzel, Handbuch Ill s. 184n.: rovněž Frinedch, Rukověť,;. 74. Histo
rické důvody pro nesprávnoSt Dionysiem určené dobby Kristova narození
uvádí H. U. lnstinsky, Das Jahr der Gebun Christi. Eine geschichtswissen
schafrliche Studie, Můnchen 1957, a von den Brincken, Historische Chrono
logie, s. 80—85.Na základě astronomických úkazů bývá Kristovo narozeni
kladeno do roku 7 př. n. I. (tak Jan Kepler —srv. kapitola 2.2), někdy do to—
ku 4 př. n. I., také do 30. srpna roku 2 př. n. l. (srv. W. Papke, Das Zeichen
des Messias. Ein Wissenschaftler identilizien den Stem von Bethlehem, Bie

lneleld1966, s. 105), ale také například do roku 12 př.n.l.. 10 př. n. l., 5 př..Srv. Ginzel Handbuchlll,ss.
ni známo. Rozhodně jím nebyl 25. prosinec (k tomu srv. kapitola 3.4.3.1).
Různí autoři uvažují o pozdním podzimu, o konci léta, o začátku roku
io dalšich termínech.

Iš

6Způsoav

DATOVÁNI

) Dettemparum ralione,c. 47. Ed. Jones, Bedae Opera, 5. 265nn. Ktomu von
den Brincken, Studien zur lateinischen Weltchromstik, s. 112a 1.69n
Srv. C. H. Haskins, Studies in the History of Mediaeval Science 1924,
s.r184nn., A. van de Vyver, Les ouvres ine'dits d'Abbon del-'Fleury, Revue
nedictine 47, 1935, s. 125nn.; A. Cordoliani, Abbon de Fleury, Hedges de
Lobbes et Gerland de Besancon sur I'ere de I'incamation de Denys le Petit,
RHE 44, 1949, s. 463nn.; P. Cousin, Abbon de Fleury-sur Loire, 1954,

s. 84nn.: von den Brincken, Studien, s. 112 a 166nn.KePozldčjise tímto problémem zabýval Jan Kepler a další odborníci. Srv. l. Keepplr,De anno nata
li, in: Chronologische Schriften, s. 5-126; týž, Berichr, tamtéž, :. 127-201
(srv. též výše, kapitola 2.2)
Kronika je vydána v MGH 55 V, s. 481-568, ale bez výkladu o letopočtu
O tomto nepublikovaném výkladu pojednává A.-D.von den Brincken, Man'annu.us$cotrsUn er.bes" * Teiel
seiner Chronik, DA17, 1961, s. 191-238. Srv te'žnkuhl, Chronologie,s. 202.
Sigebert zGembloux, Liber de illustnbus vin's 171, e.d J. P. Migne,PL160,
. 38. Srv. R. Witte, Catalogus Sigeberti monachi de viris illustribus. Kriti

sche Ausgabe, Bern-Frankfurt 1974, s. 106, č. 1263, a komentář na s. 147.

K Heimovi z Bamber ka A.-DAvon den Btincken, Welt- und lnkamationsa'raiHeimmo von St.JJak b,D 6,1960, : 155-194.Srv. též Ginzel,Hand
buchlll, s. 183; Růhl, Chronologie, s. 202n.
V" Kaknd AP,-„n ' -' ninnveinrn millio
simo nonagesímo octavo: secundum vero ceniorem evangelií probarionem
millesimocentesimo)0(1,indicl.VI,epacta „ent-u relV. (D tence
mezi oběma letopočty je tu však chybná; Dionysiovu roku 1098 odpovídá
rok 1120 éry Mariana Scotta. ) Srv. Rúhl, Chronologie, s. 203.

7" Srv. Maier, Zeitrechnung, s. 33n.



'\_

.
1...

%!
HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

") Historia Ecclesi.1stical.2 s. 20. Srv. A- D.von den Brincken. Beobachtungen

70)

77

70

79

n u

28

)

)

)

men deer retrospekriven lnkarnationsára. MD 25. 99 s. 6;
táž, Historische Chronologie. s. 85; Borst Contputus s. 36: Maier.9Zeit/ech
nun ,

VongdennBrincken.Beobachtungen.s_.14nn.:ráž.Anniversaristische unden,.. , 'um(le92).
in: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewufstsein im spaten Mittelalter,
hg. v. H. Patze(= VuFI-l)00(1,s9B7..;195nn) Maier. Zeitrechnung.s. 37n.
Cituje von den Brinckcn. Beobachtungen, s. 19. pozn. S9. Srv. léi Maier,
Zeitrechnung.s .
Např. Scalovn s epochou 4713 př. n. l. Pétauova začínající 4403 př. n.l.
Usherova od 4003 př. n. I. nebo Frankova od 4181 př. n..l Byly vesměs kon
struovány podle juliánskych let. tj. jakoby byl odjakživa v platnosti juliánský
kalendář. Srv. A. |(leem pt.
l'assung. Zum Wandel desDGeschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhundert.
Gottingenu. a. 1960.s BmtJ ;von den Brincken. Beobachtungen. s. Sn.
Srv.Ginzel. Handbuchlll s. 184;zde výše. kapitolaZJ.
Martin Luther však počít.-tlle'ta před křestanskou érou od stvoření světa. Srv.
Maier Zeitrechnung,s. 2.
Srv. Maier Zeitrechnuung. s. 42.
Srv. J. Blaškovič Z nálezů tureckých písemnosti na územi Slovenska. Před
nášky na UKPrahal9 2—.73

Srv. Riihl ChronazlogiZe.2s. 257. Podrobněji' je o islámském kalendáři pojednáno v kapitole7
Podrobné tabulky k převádění dat podle muslimského kalendáře na křesťan
ské datování nove zpracocovali B. Spueuler J.M:ayr Wiistenfeld-Mahlersche
Vergleichungs--Tabellen zur ntuslimischen und iranischen Zeitrechnung mit
Tafeln zur Umrechnung orient chn'.stlichen Aren. Dritie verbesserte und er
weiterre Aullage der. .Vergleichungs--Tabellen der mohammedanischen und
christlichen Zeitrechnung't Unter Mitarbeit von J. Mayr neu bearb. v. B. Spu
Ier, Wiesbaden 1961. Možno použit též Comparative Tables ofMuhamma
dan and Christian Dates. compilated byW. Haig, London 1932; H.-G.Caue
noz. Tables de concordance des eres chrétienne et hegirienne. Casablance
1952; G. S. P. Freeman, The Muslim and Christian Calendars being Tables
for the Conversion of Muslimand Christian Dates from the Hijra to the Year

ew York—Toronto1963; A. Ubieto, A. Paulo, Tabla:
teóreticas de equivalencia diaria entre los calendarios islámicoy cristiano 
Theoretical Tables of Daily Equivalence berween the Islamic end Christian
Calendars 1-2, Zaragoza 1984. Návod k převádění dat podle muslimského

kalendářesuvádínrovněžRuhl Chronologie, s. 263n., nebo Selešnikov Clověk a čas
0 kalendásřiFrancouuké republiky je podrobně pojednáno výše kapitola
3..4&.Předtim anglická republika za Cromwella nahradila počítáni panovnic
kýchletvúředn ích s.p.-si.... =

) Srv. Maier. Zeitrechnungs.
)

53.
Klašistickému počítáni let srv. Grorefend-Ulrich. Taschenbuch, s. 29; Maier.
Zeitrechnung. s. 54; Erkrutt Der Kelender, s. 71. Srv. tež výše, kapitola

.11.2.



"51Kzačátkům roku v evropském středověku srv. především Ginzel, Handbuch
111,5.156nn.,293,295n.; Riihl, Chronologie s. 23; Wlodarski. Chronologia
polska. s. 53nn.: Kamenceva, Chronologiia s. 52nn.; Grummel Lachmnol
gie. s. 124nn. Vývoj začátku roku ve Francii sledují O. Guyotjeannin &E.-M.

Tock „Mospresentis patrie'. Lesstyles de changementldu millésime dans les>_actes francais (XF—XVI“siecle), BEC 157, 1999, s.
*" 5.3.51 nalpočátku 13. století. Srv.

The Historical WorksofGervase olůmterbury,ed. W.Stubbs, london 1879,

sn Kánon 22. Srv. J.D. Mansi, Collectio concil. 1x, col. 803.7Zákaz opakovala "72.) \ocařihradská synoda roku 692 (kánon 62, tamtéž XI,col.9
“* K římskému svátku lednových kalend srv. Paulys Real--Enzyklopž|die der

classischen Altertumswissenschalt. Neue Bearbeitung beg. v. G.Wissowa,
. Kro,ll 20. "Stuttgart 1919. sl. 1562- 1564. Poprvé se tento svátek

objevuje v martyrologiu okolo roku 600. Uvádi ho rovněž kalendárium Kar
la Velikého. Obecně se roasířil od 12. století. Srv. Ginzel. Handbuch 111,
s. 157n. Ktomuto svátku srv. téz kapitola 3.4.3.

"* Srv. Gervasius z Canterbury (ed. Stubbs l, 5. GB):Annus solaris secundum
Romnnorum traditionem et ecclesiae Deiconsuetudinem a KalendisJanua
rii sumit initium...

90' Podrobnéotom pojednává Giry, Manuel, s. 112nn.;Guyotjeannin, Tock,Les
styles.zvl.s. 60-6.

'" Dokladyo poměrechv říšiuvádí Grotefend, Zeitrechnungl s. 7n. (heslo Cir
cumcisionsstll). Klednovému začátku roku v listinách Karla N. srv. A. Huber

in: Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl lV.13.46-137B Aus demNachlasse J. F. Bóhm rs.hg u. organ V.A. Huber. Innsbruck 1877 (= RI
V111).5. XLVln.Srv. téžrH. Muschel. DerJahresan/ang tn der Ratskanzlet der

Reichsstadt Ulm, Ulm u. Oberschwaben 36, 1962, s; 256-261; w. Prevenier,Unprooblémedechronologi: “;"“
dans la chance/lerie des comtes de Flandre (1191- 1205), Revue belge de
philologie et d'histoire 43,1965.s.556—571;rý'z,Du style de Noe'lau style
de Páque dans la Chancellet'iedes comtes de Hainaut et dans le „Chronicon
Hanoniense" de Gislebertde Mons (1171-1205), m: Miscellaneamediaeva
lia m memoriam Jan Frederik Niermeyer. Groningen 1967. s. 245—.256

"' Např. Kosmas II,49, 156:. nchoannte anno dominice incamationis
MLXXXXIIin kal. lanuarii. Podobně tamtéž 111,32, s. 202. K tom Zauo,ral

O dáarování,s. 39. Tento na svou dobu u nás ojedinělý začátek roku je považov nza projev Kosmovaklasického vzdělán

"* Sir.vá,MUPl s. 29 (datum 1393post Nativitatem Christlje uvedeno na konroku 1393, pak následují lednová data 1394).
“' Tlřebakancelář Oldřicha z Rožmberka (1418-1451) počítala rokod 1.ledna.

Srv. ACXIV č. 1522, s. 25. Srv. téžlist Nedamlta zBřezl zroku 1472, tam
též, č. 2015, s. 226. Ktomuto začátku roku vČechách srv. Friedrich, Ruko
vét'.

"' Srv.W170darski,Chronologra polska s. 67n.
“' Srv.Ginzel. Handbuchll, s. 226nn

"' Srv. Krusch, Studien, s. 295, sodvolánlm na Komputus Canhaginiensiszro—ku „sed ut ipseprimas mensis a terrio nonarum maniarum die usque

367
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105)

105)

107)

108)

1091

no)

H"

1121

in quarru nonurum aprilium .: cum-tisplerumquc esse dicatur. cena aique
digesra mtione monstretur ut in his viginti novem diebus pnscalis nativitas
rctc. u.
Výslžvněn"papež Levi. (? 461) aGelasiusI. (1 496). Srv. Ruhl Chronologie s. 27
Srv. Gregorii episcopi Turonensis Historiarum libri decem ||, 27 a V,28, eur.
R. Buchncr. Berlíns. d. 5. 112,3336 Podle toho take Řehoř Tourský označuje

mčsícemensis decimus(prosinec;V11 11 s.1021,mense septinto (zářišIX3230) mense oct.1vo(řijcn:lX5, s. 230), mense nona (leden.X,l, 3.3 22).
Ještě roku 755'je březenjmenován jako první měsíc roku na koncilu ve Ver
neuíl. Srv. J. D. Mansi. Collecr. concil. Xll, col. 580: mcnse primo, quod esf
Martiis Kalendis.

.N. G. Berezkov O chronologii russkich letopisej po XIVvek vkliučitělno,
lsroričeskije zapiski 23. 1947, s. 356n ;tyž, Chronologija russkogo Ietopisa
nija, Moskva l963.s .;36 Kamenccvn, Chronologija. s. 52nn. Berežkov před
pokládá že začátek roku 1. března v Rusku souvisel sjarním začátkem roku
v předkřest'anském obd
Srv. Chronicon Montis Sereni k roku 1212 (ed. E. Ehrenfcuchtner, MGH SS
XXIIl.s.181):So/empnitas paschalis cvenerar in dit: incarnationis Christi

(roku 1212 skutečně byly Velikonoce 25. března). Jinak se;ovšemttermin incamario může vztahovat jak k 25. prosinci. tak k 25. bře
Florentský rok 1009 tedy odpovidal pisánske'mu roku 1010,uzačina125.břez

a1009 .1končil 24. března 1010 podle našeho počtu
Kndarova'nipodle florentského počtu v papežské kanceláři srv. Schmitz- Kal
Ienberg, Papsrurkunden, s. 93n.: vcistercia'ckém prostředí u náso. Grillen
bcrger. Heinrich von Heimburg und Heinrich von Saar. Studien und Mittei
lungennausdeech edikt- u. Cistercienserorden23. Raigern 1902.s. 98nn.;
J. Šilhan, Jindřich Hcimburxký,WM 20, l968,s 3:8 týž, Cisterciácké dato
vání a vzpoura markraběte Přemvslnmladštho. WM 23. 1971. s. 322- 334.

Silhanovy závěry však nejsou dostatečně přesvědčivé sresp.o.,vysvétluji"pouze některá chybná data v letopisu Jindřicha Heimbur
Např.Gervasius z Canterbury počítal od 1. ledna. Srv. Růhl,hChronologie, s. 32.
Gíry,Manuel.s.107n.Růhl Chronologie.s. 30 uvádl pro Francii styl pisán
ský,Ginzel Handbuch 1115.162 tvrdi, ze se tu užívaly oba způso
J. Helwig, Zeitrechnung zur Erórterung der Daron FtirDeutschland, Wien

Starší názor že pisánský styl použivala též Siena, se nepotvrdil. Srv. Ginzel,
Handbuch III, s. 162. Kfrancouzským oblastem srv. P.Gariques, Lesstyles du
commencement de l'année dans le Midi: l'emploi de l'année pisane en pays
Toulousain et Languedoc, Annales du Midi 53, 1941, s. 237—270a 337-362.
Růhl, Chronologie, s. 30; Giry. Manuel, s. 108
SrvCh. Higouner,Lestyleptsan snn emplní "" ' ., ' „ r ' ', .MA
58,1952,s.31-42.
Např. rok 1370 podle tohoto počítáni trval od 14. dubna 1370 do 5. dubna
1371, takže dny 6.-13. dubna v něm vůbec nebyly, rok 1372 zase trval od
28. března 1372 do 17. dubna 1373, takže dny od 28. března do 17. dubnna
v něm byly dvakrát. K velikonočnimu stylu srv. Ginzel, Handbuch lll,

Velmizngmý a často cnovany je nápis z paškálu v Beauvais : roku 1217, kte



IIS)

tý otiskl Bernard, Mémoíres de la'Société desantiquaires de France, 22,l855 :. 246:AnnusAde"“"“" “"“, annus
Domini MCCXVil,indicrionis octogesime secunde annus Vm epacra-unde
narius, novi cicli decemnov(enn)alis annus secundus, concurrens senaríus,
cicli Iunaris annuus XVIII“ annus primus post bissexrum rrecenresimum
quarrum, incensio lune pascha/is C V' ídus martíi, terminus pasche G Vill'
kalendas Aprilis, dies Pasche A Vll"kal. Aprilis, diei Pasche luna XVI.clsvis

termínorum quinn(den)aurius, illusrrísFrancorum regis Philippiannus quin
quagesimussecundus, regni eiusdem annus Wl" dommini Ludoviciřilii
eius anuus W, abeelevationedominiet parris nostri PhilippiBelvacensís
episcopi annus quadragesi mus secundus. Jiný text uvádí opat klášrrrae
v Tournay A. || Muísis ve své kronice pro rok 1348 (Corpus Chronik. Fland

riae ed. J. de Smet, ll. s. 292) Paškálz Rouenuzroku 16975prý uváděl dokonce 48 časovýchznámek (srv. Ginzel Handbuch lll,s

Podrobný přehled používání různých stylů v jednotlivých]oblastech Francieark lg rclvlpc < 66-96_$|v_
též Růhl. Chronologie, s. 34, Črorefend. Zeirrechnungl 5. Min.; Preveníer.
Un probléme. passim. "WrzeníF. Růhla o užívání tohoto začátku rokuu-pape
žem Mikulášem IV. (1288- 1292) bylo vyvráceno. Srv. Grotefend. Abrifš,

Pozdrobnéjiotom Růhl. Chronologie. s. 35n
Se začátkem roku od 1. září datují. nikoli však důsledně. Lupus Protospara

n'us (MGH SSV. s. 52nn)9.Annales Barenses (tamtéž, s. Slnn) Annales Siculi (MGH SS XIX. s. nales Beneventaní (MGH SS Ill,
s. 173nn), dále některé řecké a latinské listiny z Neapole, Bari. Apulie, Ka
lábrie apod. (srv. Ginzel Handbuch III. s. 293; Rdhl, Chronologie.s. 37,
pozn. 1). Se začátkem roku 1. září počítal íjiž zmíněný autor ŽivotaMMeta
dějovaa.$rv .výše, pozn. 43. Poslední doklad, listina z Bari, je datována
20. prosince 1508 kto mu, že po

čítá s rokem začínajícím 1. září před naším začátkem rokóus,jde o 20. prosíec1507). Srv. Paoli ChronologischeBemerkungen,s.
Srv. Selešníkov. Člověka čas, s. 136-138; Kamenceva, Chronologíja, 1982.

22.
Tento začátek roku byl v zaalpských oblastech říšenejběžnější. takže jen vý
jimečné bývá uvvedeno, podle jakého stylu je datováno, a to většinou jen
v oblasrech kde byl užíván trevírský sryl
Srv. Friedrich, Rukovéť,.s 82 Zautorů bohemikálnich nararivních pramenů
nepoužívá vánoční styl především Kosmas. Srv.
Zřejmě ho užívala kancelář Ludvíka Jagellonského (srv. AC x1|,č.1384,
5-46) Zesoukromých písemnostíuváleriedrich, Rukověť,s. 82, list Ctibo—
ra z Drachova Jindřichovi z Rožmberka, v němžje datováno rovněž podle za
čátku roku 25. prosínce (AČXIV č.2206, :. 317).
LThKS, sl. 125. Z bohemikálních pramenů je zmínka ojubilejním roce na
příklad v Kronice Františka Pražského a v Kronice Beneše Krabice z Weitmi
le (obojí k roku 1350; srv PDČ, N ř i, s. 212; FRB IV.s. 520). ve Starých le
topisech českých 1390. Srv. Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527 čili
pokračování v kronikách Přibika Pulkavy a Beneše 2 Hořovicz rukopisů sta
rých vydané, vydal J. Charvát, Dílo F. Palackého ll, Praha 1941, s. 26. Další
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příklady užití jubilejnich let v datování v pramenech české provenience uvá
dl Friedrich, Rttkoi 5.8.6 poz ..3
Srv. Stare letopisy česke. ed. F. Palacký,s. 26; C. Hofler Geschichtsschreibcr
der htissirischen Beivegung in Bóhmen ll, Wien 1865,s
Ginzel. Handbtichl. s. 2321m '„Ill s. 144.;Bnn Ruhl. chronologie, s. l70nn.,
Grummel, l;:t'hronologie s. l98nn., LThK15 sl. 652: Gossler, Begrif'fswor
rerhuch.s
Termin nárok uvadi listina CDE IV č. 147,s. 246. Stári terminu lze těžko zjis
rir, listina datovaná rokem 1248 je zachována v českém překladu v opisu ze
16. Století. ojeji pravosti jsou pochybnosti. Srv. Novotný, CDI,3 5.864,
pozn té.2J Gebauer, Slovnik sraročeskyll, Praha 1903 s. 493. Vestaro
českém překladu akt kosmického koncilu e.d V. Novotný, FRB Vlll,
s. 247nn.. je latinský termin indicrio pravidelné překládun indicie (např.

47: Lén Narnzenie Pn'néM CCCCXV l indicií osmú..
Ktomu srv. F.Rtthl, Die Konstantinischen lndicrionen, tn: Jahrbueherl. klass.
Philol. 1889, s. 789; Zemnnek, Kit/ender, s. 58. K indikcim rovněž: Ginzel.
Handbuchl. s. 232nn., III.s. 148-155' Gtummel Uchronologie,s.192nn.;
Riihl, Chronologie s. l70nn.:

Podlevzorcemdtkoe--(x+ +3). 15, v němžxjc duny rok a zbyleksjeindikce. Stejnýcná výpočtu indikee podává jižD usExiguu Argu
menm pasclmlinškz ed. Janus, :. 82. Přehled indikci plruoléta 300-2499 je
připojen k tabulce 9.21 této příručky.
Patnáctiletý daňový cyklus byl v Egyptě užíván od roku 297. Srv. E. H. Kase,
A Papyrusmll in the Princeton Collection. New York1933. s. 25: Grummel.
Lachronologie. s. 192. Hyporézu o egyptském původu indikci poprvé vyslo
vil de Rossi, lnscripriones christianae urbis Romae 1, 1861. Prol. s. XCVlln.
Přehled názorů na původ indikci podává Ginzel, Handbuch Ill. s. l49nn.:
Riihl, Chronologie, s. 175nn.: podle něhoréi Friedrich, Rukověť,s. 62, pozn. 1.
Srv.CdeTheodosianuleI,12,2.,ed G.H.aenelBonn 1842.s. 1299.Daarum
XVIIIKal. Febr. Medioiano, IndierioXV. CortstanlioA. VIIIetluli.anoC Coss.
Srv. pozn. !! této kapitoly.
Nejstarší doklad pochází z Akvileje z roku 413. navazují nápisy :. Dalmácie

rin, mdalnrion indiqionellen Dalmarie, in: Letemps
chrétien de la (in de I'antiquite' au Moyen Áge. lll'-Xlll'siecle, Paris 1984,

16.2 K užívání indikci v nápisech na územi Francie srv. Favreau, La
duration, s. 22v24.
Beda.Deremponim rarionec. 48 s. 268: lncipiunt auremindicriones ab VIII
kalendas octobris ibique terminanrur. Ve shodě s tím je již ve florentském
kalendáriu asi z roku 817 při VIIIkal. oct. poznamenáno: Hic indictrones in
cipiunrerterminanlur(srv. Růhl. Chronologie, s. 172). Podobné poznámky
jsou iv jiných středověkých kalendáriich (např. kalendář Olomouckého ho
tologia, ed. B.Mendlitn: Friedl, HildebenaEverwin, s. 111). Vrukopisu Ba
vorské slálni knihovny v Mnichově Clm. 17703. (01.85' je poznamenáno:
Hiccren ovanrurindicrione
Groteiend. Zeilrechnungl, s. 94; k Florencii Paoli, Chronol. Bemerkungen

$(rýká se roku 13081; ke Slezsku srv. Wlodarski, Chronologia polska.
5.120.
Srv. Ginzel, Handbuch III. 5. 15411.
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nologia polska s.120nn.V.11 a 12. století se tato indikce použivalaunapří- faklad v diecézi Cambraís. Srv. E. van Minroot lndictio secundum sul mCa
meracensem, Acad. roy. Belg.. Bull. Comm. roy. d'hist. CXLlll,11,197? 371
s.139-202;rýž Kerslstijlen Nieuwjaarsindictiein her BisdomKamerijk -—
(Xdee en beginXllde eeuw).tamtéžcxuu197s. s. 47-132. _
A. Luschin v. Ebengreuth. Jahreszahlung u. lndiktion zu Siena, MlóG Er
ánzungsband V1,1901 s. 333nn.

Srv.Ginzel, Handbuchlll s. 154; A. Miebach. Zurmitlelalterlichen Chrono
logie. Die lndictio secundum sti/um Cotonm'ensem Korrespondenzblatt der
westdeutschen Zeitschrift fur Geschichte21 1902s
M.Modica. Diplomatica generale e speciale, cronologia ensigillogmfia Míla
no 1942. s.3
Srv. tamtéž.
Indikcemi v českých středověkých listinách do poloviny 14. století se zabývá
M. Šindlerová !ndikce v českých listinách do poloviny 14. století. FD 10.
1961-62. 5. 36—45.Kindikcimv kancelan Václava [V.srv. též Hlaváček. Das
Urk-unden u. Kanzlei.wesen 5.126n
lundikcilze spolehlivé určit pouze u jedine Janovy listiny (ze 14.10.1336;
RBM lV. č. 344), a tam jde o indikci římskou. Frtedrichovu domněnku. že
v kanceláři Jana Lucemburského byla užívána indikce Bedova (Rukověť.
s. 65) nelze prokázat. Srv. Sindlerová, Indikce. s. 41n.
Například v datovací formuli notářské listiny ze 14. června 1483 ve farním
archivu v Neustadtu am Růberge je vedle letopočtu údaj „v prvním roce ste
ho indikčntlto cyklu". Srv. H. Reuter, Ungedruckte Urkunden der Kirche in
Neustadt am Riibenberge, Zeitschrift des Historischen Vereins fur Nieder
sachsen. Jahrgang 1901, č. 18, s. 20. Další příklady uvádí Ginzel, Handbuch
III. s. 143 (mj. již zmíněný paškál : Beauvais; srv. výše, pozn. 112). Rovněž

lze zmínit líStiny kláštera corbijskéóho(srv. Ch. F.Toustain, R. F.Tassín. Nouveau traité de diplomatiquelV. 5.679 ldeler. Handbuchll. s. 364).
Např.list Řehoře V". pro Vratislava ll., CDBl. č. 62. s. 63n. ,je datován pou
zezData laurenti VIIIidus iulii. indiaione Xi. Pro zjištění příslušného roku
je třeba olpuisu 0..22.1 zjistit období pontifikátu Řehoře Vll.
(1073-1085)s a v tabulce 9.21 vyhledat ve sloupci „Století“ 1000indikci 11
a k ní příslušné roky ve sloupci „beta přesessto". Do pontifikátu Řehoře VII.
z nich spadá pouze rook 1073. jenž“je hledaným tokem.- Protožejde o čer
vencové datum, nezáleží na tom, která indikce byla použita. Udata XVI.kal.
ianuarii, ind. XII(CDBl č. 64 s. 68) je již nutno znát druh indikce (kance
lář Řehhoře Vll. používala indikcí řeckou). lndikce 12 se vztahuje za pontifi
kátu Řehoře VlI. k roku 1074, protože listina byla vydána v prosinci, jde o rok
1073 (indíkčnlrok začínali. zářiupřednanašimmnovýtn rokerrt
Nesprávně uvedené indikce v listinách české provenience sleduje M. Šindle
rová v citované Studii.
Např. v Lutychu se ve 14. století datovalo podle indikce Bedovy, zatimco
právni pravidlo určovalo datování podle indikce římské. Srv. Du C. Fresne

u Cange, Glossnrium mediae erinřimae latinimtis ed. Henschel, l s. 271.
ed. Favre, !. s. 265: Sub anno nativitate Domini MCCCJQ'XVindiclione Illsecundm" mm mno
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vaturibidem in Nativirate Christi. et juxta juns formam indictione IV,men
sis Novembris die 25: pontificatus sanctissimum in Christo patri: et domini
nostn domini Benedicti divina providentia pape XIIannol. Srv. Groteíend,
Zeirrechnung,ls

—— "" Napříkladjiž zmíněná autentíka Daníelal. (CDBI, č. 182, s. 173) má tako
; E vouto datovací formuli: Anno dominice incatnacionis millesimo CLVlll,in
u 0 dictiont-V,epactaa,)íVIll concurrenteí, Ill kalendasiunii. ego Daniel... anno
E 3 ordinacionis mec VII/l,mense V,diem eniss .oJak .,školni“příklad ta
0 O kovéhoto datování bývá uváděna liStina kosmického biskupa Konráda pro
'; % klášter sv. Jana v Thurtalu z roku 1210 uložená v archivu Svatohavelske'ho
5 a: kláštera: Anno dominice incarnationis M'CCVX“lndicfione XllP, Anno

š cemnovennalis cycliXIIP, Epactis Dalí. Concurrentibus ílíl, Cíittera domi
nicaii. Sexta ldus Aprilis.presidentibus nobis. Presidente sedi apostolice ln
nocentio "i", Anno apOsroiatus eius XIIP, Reeagnnte gloriosissimo
romanorum imperatore Ottone, Anno regni eius IP, lmperiitvero P. Nobis
karhedram Constantiensem guubeman tibus, Anno electionnis nostre IP,
Consecrarionis veroP. Srv. Ruck, Zur Verbreitung, s. 151,pozn 2.9

"5' K označova'ani dnů v historických pramenech srv. předevšim Ginzel Hand
buchlll, s. IISnn.: Růhl, Chronologie. s. 72nn.: Wlodatski, ChronoalogiapoLska,
s. 78nn.; Aicher, Beitra'ge zur Geschichte; Moll, Die Datietungin der Ge
schichtsschreibunng innrichs. DieDatirung: Hildebrand, DieDatierung,pas
sim; Molkenteller DieDatierungzM. Paulmmier-Foucan, M.Schmidt-Chazan,
La datation dans Iescchroniques universeíles francaise-sdu XlF-XIV' siecle,
in: Académie des inscriptions et belles-lettres: Comptes rendus des séances
delannée 1982.s. 77.8-819

““ Srv. Ginzel Handbuch ll s. 172-175 kde'je take podáno bližštvysvětlení
Paulys Real-Encyclopadie 20, sl. 1559- 1562, Th. Helmert, Kalendae, Kalen
den, Kalande AíD26, 1980 s. 1—55; Rúck Zur Verbreitung,s. 150. Knonám
$tv. Paulys Real Encyclopadie 33, Stuttgart 1936, sl. 846-849. Kzapamato
vání pevných dnů římského kalendáře sloužila mnemotechnické pomůcka,
kterou uvádí například rukopis Rakouské národní knihovny ve Vídni, Cod.
Ser. nov. 20268, íol.

Prima dies mensis esta kalo dicta kalende.
Ast none quinra velseptima

uindenas ur terdenas hoc nomine signet.
Termin rozdieíekspro idy je uveden v listině CDBN, E. 147- srv. výše pozn.
123.

“'" Méněčasto se datovalo podle schémat: quarto kalendas Septembres; quano
kaiendarum Septembris, quarto kalendatummSeptemmribn.um

“" Vyplýváto například z testamentu Adléty, manželky Markvarta Dlouhého,
ktery je datován:. .anno Domiin M"CC'L"VIP, ultimtudust iuanatii. Srv.
CDBV„1c. 108 s. 183.

"'"“ ' ' „....mi...... anáš způsobdatováninásledov
ně: ldy jsou v březnu patnáctého, přičtemejeden den, odečteme čtyři,hle
dané datumje 12 březen.Udata decima CalendasAugustipostupujemena
sledovné: předcházející měsíc- červenec- má 31 den. Přičtemedva dny.
dooStaneme33, odečtemedeset dní hledanédatum ) 23. červenec

'“" Literaturu zabývající se Otázkou datování německých historických pramenů
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eviduje Hlaváček, Církevní kalendář. s. 60. K užívání římského datování .v28.vnápisech srv. Favreau, Ladatation, s. 24
PříkladyuvádíGroteíend, Zeirrechnungl, s. 168; Aicher. Beina'ge, s. 60.
Srv. Paoli, Chrono/. Bemerkungen, s. 467 (dokladzroku 1417).
Ke způsobu datování nejstarších pramen české provenience srv. Zaoral,
0darovánr',s. 38-44: Hlaváček,Crrkevmkalendář Poznámkyktéto proble- >
matice přináší též Československá diplomatika 1, pod red. J. Šebánka,
A.Húščavy,Z. Fialy.Prahal9 65, passi.m
ve Zbraslavské kronice převládá datování podle křesťanského kalendáře
římské datováníje méně časté (např. FRB[V,s. MO.) Vltroni kách doby Kar

la IV.je rovněž římskédatování vzácné a zpravidla je doplněno9ješté' jinýmzpůsobem datování (srv. např. Kronika Františka Pražského. )Ř.ims
datování užil jednou též Karel [V.vautobiograíii (FRB III, s. 3399).
To ukazuje například český překlad Pulkavovy kroniky, kde je často uváděn

jen měsíc (pokud je datováno ke kalendálm,takještě nesprávný), neboje datum převedeno zcela chybně. Srv. J. Em FRBV,s. Xn. Z dalších dokladů
lze uvést třeba zápis latinského textu Starých letopisů českých v rukopisu

Knihovny Národního muzea v Praze,msignl.,Vlll F 49', fol 200." k 30. květnuPKa!endasMai, kde jevřimském
datování chybné uveden název měsíce (sobote po Nanebevstoupení Páně by
odpovídalo datum „lll“kalendas Junii' ').

Frekvenci užívaní jednotlivých způsobů datování lze ověřit vbežnýchVedicích především vCDM,RB
ceslai lV.K lucemburskemu období srv. téžl. Hlaváček in: Československá

diplomatika, s 140, týž Das Urkunden- und Kanzleíwesen,:s.8127; M. Truc,Rožmberská lístinya kancelář ve 14. století, SAP22,1972

Wlodarslti.]Chronologia polska, s. 78-82; Československásdiplomatika,s. 119a
Srv.nnapř.rZMGHDDMerov., č. 5, s. 8, č. 13, s 15, at.d
Např. Anály fuldské, 856, 4. úno m,.ed F. Kurze, MGH SRG in us. schol.,
Hannover lB9l, s. 46; ReginonisChronicon 898, 3. ledna, ed. F.Kurze,MGH

SRGtn us. schol, Hannover 18 5.144:5 apod. Další příklady uvádí Grotefend Zeirrechnung 1,126. Kdsi ornatickým pramenům srv. Bresslau,
Handbuch lI/2, s. 398ns.Kužívání tohoto datování v nápisech srv. Favreau,
la datation, s. 23-31.
Např. listina Jana Lucemburského pro Menší Město pražské z roku 1338,
C,lMl !. 31,s ..52n ,jedarov ana: dienonomensisJulií: listinaKarlalV.pro
Staré Město pražské zroku 1365 (ClMl, č. 80, s. 129): dieXXVlll“mensisJa
nuan'í. Srv. též Československá diplomatika, s. 140; Hlaváček Das Urkun

den- ind Kanzler'wesen, s. 127, Ma,cek Olr'srr'n ch,: 77.n., sKristen, Lisryporelací,s.12,45,102;Stloukal,Českákancelářdvorskd,s.$

Srv.Kronika Františka Pražského nebo Kronika Benáe Krabicez Weitmile.Srv. dílo Pavla Skály ze Zho

Wlodarskil, Chronologie polska, s. 82—84; Československá diplomatika,s. 208
Vjižnt latálliia na dalmatském pobřeží se někdy užívalo také označení medi
anre mense pro prostřední den v měsíci. Výklad o bononském datování po
dává Rolandinus v Summa artis natariae (okolo roku 1265). Srv. Du Cange
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Glossarium V.s. 343. 0 bononském datování pojednává předevšim Ginzel.
Hantlbuchlll. s. lZln. Srv. též Rtick. Zur Verbmrung.s O.
Pou se obrat menst- intrante objevuje u čisla, které náleží druhé polovině
měsícdepak jde samozřejmě o průběžné počítání dnů. Např.die XXIII!intran
te mvnseSeptembrt'sjc 24. září.Srv. Paoli. Chronol. cherkungen,s. 46.
Nař .darum octato die resrantis mensis Madíi se převádí takto: Kpočtu dni
měsite května (31) přičtemejedcn den a od součtu (32) odečteme osm. Hle
dnnv den je 24. květen. U únorových dnt záleží na tom, zda jde o obyčejný
nebo přestupný rok. V obyčejném roce je die Xll cxcunte mensc Februnrio
17.unot (28 + 1 - 12) v přestupném roce 18. únor. Příslušné datum lze ta
ke vyhledat v labulce9
Srv. Codex Wangianus zezd. R. Kin.k FRA 11,5. Wien 1852, s. 27; Annales
Mantuani ed. G.H Pe.rttz. MGH SS xrx. s. 29. Cetné příklady uziti honori
ského datování v historických pramenech, případně ve spojení s týdenním
dnem.uvádi Grotefend,Zcirrechnungl, s. 2%. Zkronikářůaanalistů dato
vali bononským způsobem například autoři Annales Barenses a Annales Be
neventani, ve Francii Flodoard :) Richer. Na'rodni jazyky užívaly také odpo
vídajici terminologie: němčina označeni eingehenden nebo ausgehenden
Monats. dos letzren Tages ohne einen (= dies penultimus); francouzština
mois cntranr nebo a l'intrar, .! mois :! l'issir.
K bononske'mu datování v Čechách srv. Friedrich, Darování Bononsk
s. 60—61: J. Šebánek, 5. Dušková Panovnicka'a biskupská listina vdeském
sníte dobj'Vd'ClaVíll., Rozpravy ČSAV 1961. sešit 4 r. 71 s. 49n.: Hlaváček,
Cirkevní knlenda'řs 51 a 57. pozn. ISB. Listina z 22. srpna 1254 je docho
vána ve vyšehrad ském kopiáii. č. 40. Srv. CDB5/1, 6. 35 s. 76. Tato listina
i většina dalších. u nichž se předpokládá bononské datování, pochází : čin
nosri mistra Diviše. jenž pravděpodobné studoval v Boloni (srv. Šebánek,

Dušková, tamtéž, s. 72 n.) VclmmipoDchybnýrn dokladem je listina proboštůTomášca Kunyz 15. února 1253(CD lVč. 263, s. 449) kteráje datována
die XV“inrrante februario, co! při správném pouziti bononského datování
neni možn.
VarchivechVCRjsou . '“ plcucvšuu thunovské
norářské instrumenty v děčínské pobočce SOA Litoměřice. K Polsku srv.
Wlodatski, Chronologie polska,s.

Z novější literatury o vzrahu cirkevnicnhsvátků a politických aktůGsrv. zejmé.-W.Kiewwitz. Die Fesrkrónungen der deutschen Koní:ge an .Abt
59. 1939.s. 43-96: H. Fichtenau.. .Politische Datierungen des fn'ihen Mittel
alters MIOG Erg.——Bd.24. 1973; Schaller, Der heilige Tag, s. 1- 24; G. Sche
bclreiter,Derdeutsche Thronstreir ]1984208 tm Spiegelder Datierung von
Privaturkunden, MlČG 84, 19765. 337-377,85, 1978 s. 36-76; Goetz. Kir
chen/est, passim; Huschner, Kirchen/est und Henschaftspraxis, passim;
Sierck. Festtag und Politik. passim: pro české prostředí Žemlička, „Politický
kalendáři s 31-47: Dragoun, Den všední.den sváteční, s. 47—67.Roúlřem'
datovánl podle církevních svátků mezi českými venkovany v pozdanmstře
dovčku konstatuje také Nodl, Čas a minulost, s. 269—273.Neni to však zád

ný, tim méně „zcela zásadní“ objev, jakse autor domnívá (s. 269). O církevnlch svátcích a jejich funkcije podrobn )ljpojednáno zde v kapitole 3.4.3.1.
PDČ. N.'r. |, s. 206: L.Dušek. Benedicti Minoritae dicri Chronica er eius con
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rinuatio. in: Zákony Franciszkanskie wl_)Polscei,red. J. Kloczowski Toml,

polskich, Kraków 1993. s. 375, 390; AHMP, rkp. č. 20, fol. 69 (Srv. Friedrich
Rukověť, s. 33, rovněž zde výše, kapitola 3.4. 3. l. 3). Srv. těžL. Dušek. Kro do
nika tzv. BenešeMinoriryajejipokračováni, MZK26 1990,s. 72. Tabulka _
evangelií pro bohoslužby. jejíchž začátky mohou být použity také v datová
ní. je uvedena např.v rukopisu Knihovny pražské metropolitní kapituly
A 111. fol. 216'—2l8". Soupis stálých t pohyblivých svátků včetně v datování

užívaných mešních rntroitů antifon a períkop,jje uveden v oddílu ll.
Srv. J. Syty, Oznaczenie czasu w šredm'owiecznych žródlach narracyjnych.
Rocznikíhumanistyczne32/2.1985.s.22nn.,kdeje na základěkronikytzv
Beneše Minority a dalších pramenů podán přehled svátků užívaných k dato
váni v českých zemích a v Polsku, resp. v krakovské diecézí. Pokud jde o čes
ké země. použitýypramen nepodává objektivní informace, neboť v datování
použité svátky (velmi často František, někdy též Anežka)'jsou silně ovlivně
ny mínoritskou proveniencí pramene. —Přehled svátků užívaných v datová
ní německých pramenů v 8.—11. století a cetnost jejich použití uvádí Goetz.
Kirchenfest. s. 134.

Označení vílgílíev datování nesouvisí s církevní vigilií (noční modlitby předvelkými svá při

padl-Ii svátek na pondělí. konaly se;vigilie již v sobotu). V chronologií jdevždy o den bezprostředně předccáhz
Vestředověku se počítalo vždy včetně dne svátku. proto dies tercius.
Příklady datování podle dvou svátků uvádí Friedrich Rukověrlrs.86.0 vy
nechánípředložky např.feria'v'" ' “"'fff'"
11.lisropad protooie sv. Martina bylo roku l482 v pondělí, a je to zřejmě
črvrtek posv. Martinu, tedy 14. listopad - tamtéž.
Srv. Chronicon Anonymi, ín: Monumenta historica Boemíae nusquam ante
hac edita, ed. 0. Dobner, Ill. Pragae 1774. s. 59: podobně StaH letopísové
čeští. s. 39: Příběhy krále Přemysla. FRB ll. s. 314; Beneš Krabice zWeílmile,
Kronika Pražského kostela. FRB 5.5338.
Konkrétní návod je uveden v pokynšch k převádění dat pomocí připojených

v.výše, kapitola3 .4.3.1
Stručný přehled užívání tohoto datování v západní a v jihozápadní Evropě

godává Rííck, Zur Verbreirung, s. 153-158; podrobný výklad o situaci vevýcarsku nas. 158- 192. s.rv též Goetz. Kirchen/est. s. 133 (např. ve irisin
ských tradičních listinách jsou vletech 744004-8 198 denních dat třipodle
svátků, v letech 801-900 ze 482 denních dat pět podle svátků, v letech
901—1100jíž tři z jedenácti - tamtéž, s. 167, pozn. 132). Nejsrarší doklady

o užití datování podle církevníchsvátků na německém územíjsou v biskupských listinách z let 728, 7727 4a 784 v panovnických listinách z roku
898.0 dattovávní podle křesťanskéhokalendáře v různých oblastech Evropy
latinského kulturního okruhu pojednává Ginzel, Handbuch III, s. ll7n. Srv.
též F. Sachse, Das Aulkommen der _Darierungennach dem Fesrkalender in

Chronologie des Mirtelalters, Erlangen 1904. Kepigrafickým památkám srv.
Faavreau, La datarion. s. 32—3.5
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- "““ Srv. Zaoral, O datování; Hlaváček. Církevní kalendář, týž., Das Urkunden
und Kanzleiwesen, s. 126—179;Kristen, Lisryposélací. s. 12, 45, 102; Stlou
kal, Ceska kancelář. 5. 52.

37 "" Srv. např. Liber memorialis Lipníka nad Bečvouz rokuM1483 (01.160':.— rumferia/ldie fesrisancriJohannísHuu...s„apod.Srv M.Hradilová Mestské
' knihy z Lipníkanad Bečvouzaložené roku 1482.1488 a 1513, dipl. práce FF

UKPraha 1987.s. 18. '“ " “* .minn14
(ed. J. Vaniš s. 432). Písemnosti mělnické městské kanceláře si ztohoro hle

diska všímá J. Rác, Odatova'nt' podlesv átuk M.6Jima Hus aM. JeronýmaPražského vmělnickékanceláři.HT4,1981,s 69
Sr.vČeskoslovenskádiplomatika l,s.119,121,1208.351;Wlodarski. Chro
nologia polska
Srv. Kronika Františka Pražského III,1, PDC, N.'r. l, s. 143; L. Dušek. Bene
dicti Minorime diai Chronica et eíus continuario in: Zakony Franciszkari

skie w Polsce Čr.ed J. Kloczowski. Tom l, Franciszkanie wPoPolsce šredniowiecznej, czescz l 3. Franciszkanie na ziemiach polskich. Kraków 1993.
s. 390; Staří letopisové čeští. ed. F. Palacký. s. 39. Ointervalových údajích
stručně pojednává Ginzel, Handbuchlll, s. 210.

'““ Srv. Th. Ebner. Der Bauernkalender. Der alte Glaube. Jg. 11, Nr. 52, Ham
burg 1909/1910, s. 1249. Cituje Pfafí. Ans alten Kalendem, s. 61. 0 latin
ských zněnich cisiojánů se zmiňuje A. Voigr, Uber den Kalendar der Slaven,
Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Bohmen 3. Prag 1877: H. Grr-ote
rend v Anzeigerrftir Kunde deer deutschen Vorzeit 1870 s. 280n., 1871,
s. 308n.. shromáždil větší počet latinských cisiojánů. Obecnčjší pojednání
o cisiojánu přináší v Zeírrechnung |, s. 24. Noveji se cisiojány zabýval Lith
berg. Compurus, s. 33-56, resumé s. 307; O. Odenius, Cisiojani latini. Neue
Beitrage zur Bibliographie der mem'schen Kalendar-ien des Mittelalters,
ARV,Journal of Scandinavian Folklore 15, 1959, s. 61- 154, Wasowicz, La
ciriskíkalendarz; R. M. Kully. Císiojanus: Comment savoir le calendn'er par
coeur. Jeux de mémoires&spects dela mnémotechníque médiévale, Recueil
d'études publie sous la direction de B. Roy et P. Zumthor, Montréal—Paris
1985, s. 149- 156; H. Wasowicz, Cyzjojan cysrerskt Rychezyz XIVwieku, in:
Dlscem ele " aLcŠ—c
dziesiatq rocznice urodzin. Lublin 1992 (= Annales Universitatis Mariae Cu
rie--aSklodowsk XLV,1990). s. 169-182. Latinské zněnícísiojánu užívaného

k datování v českých zemích s abecedním rejsthkem slabik"je uvecl7enozdev tabulce 9.27. Nejstarší české cisiojány jsou otištěny tamtéž (97 2.) Zá
kladními prácemi o cisiojánu v Čechách jsou studie l(. Doskočila,Vývojcisio

jánu u nás. SbH 6,á1959,.s 97—170,a J. Novákové, Počátky českého cisioja'nu s. 5—43a žCeske' ci'siojány. Přehled hlavních komputístických
veršovaných pomůcek uvádí Wasowicz, laciňski kalendarz .
Bylzapsán v dnes nezvěstném rukopisu Státní knihovny v Berlíně Cod. Lat.
Quan .250 napsaném v klášteře sv. Petra a Pavla v Erfurtu, a v kodexu Ba
vorské státní knihovny v Mnichově, sign. Clm. 2574 b., který patřil papež
skému legátovi v Německu, protištaufskemu agentovi a církevnímu činiteli
v různých diecézích Albertu Behaimovi. Albert Beheim byl mimo jiné ka
novnikevalomouci (k roku 1246). Srv. Novotný,CD1/3 s. 687ml. Vzhle
dem k této jeho činnosti. a ke spíše předpokládaným než prokázaným sho
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dám Behaimova cisiojánu s Olomouckým horologiem, spojoval K. Doskočil
v práci Vývojcisiojanu vznik cisiojánu s osobouBeBehaimovou a kladlh
českého prostředi. Shody s Horologiem se však nepodařilo prokázat (kromě \
svátku sv. Václava. kterýybyl ve střední Evropě slaven obecné, nejsou v cisio- 3
jánu české svátky). Srv. Wasowicz, Lacirískt'kalendan, s. 57—64.Př
předlohu Behaimova císioja'nu se nepodařilo nale'Zt. Podle zachycených
svátků lze předpokládat určité souvislosti nejstaršího známého cisiojánu
s okruhem kalendáře kolínské diecéze, dobou vzniku cisiojánu pak je nejspi

obdobi mezi lety 1174—1235(tamtéž, s. 63).
"*" Zlet 1375-89; Archiv pražské metropolitní kapituly, cod. 27/3, fol. 1-28'.
"" Nejstarší německý cisiojan je cisiojan salcbuursskoéh mnicha Hermanna. Ně

meckými cisiojány se zabývali F. Pfeiffer, Ein deutscher Cisiojanus aus dem
XV.Jahrhundert, Serapeurn 14, lBS3,s .145- 156 (uvádí rovnež jejich sou
pis: další nedávno objevený německý cisiojan publikoval L. Schnurrer, Aus

der retchssládrische rtKaufmaznns.
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schrift fur bayerische Landesgeschichte 55, 1992, 5. 99-119); i(. Haebler,eLe
soi-disanr Cisioianus de 1443 et les Ct'síoiansallemands, be bibliographe
moderne V1, 1902, s. Sn. a lBSn.: J. Pfaffrath, Vom lateinischen und deu
tschen Cisiojanus, Archiv fůr Geschichte und Landeskunde Vorarlbergs 10,
1914, s. 1—13.K cisiojánům v dalších národních jazycích srv. J. M. Wagner,
Franzósischer Cisiojanus des XVI.Jahrhunderts, Serapeum, Zeitschrift ftir
Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und a'ltere Literatur XXIll.
s. 297nn.: A. Boyle, AScoto Irish cisiojanus, Analecta Bollandiana 98,1980,
s. 39—47.Kpolským císiojánům srv. Wlodarski, Chronologia polska, s. 90nn,
kde je uvedena starší literatura; quowicz, Lacirískikalendarz, passim;
S. Bylina. Šwíea' w polu, na face ! v lesie. Sredniowiec'znecisiojanypolskie
iczeskie, in: Czlowiek'] przyroda w šredrtiowieczut w aesnym okresie no
woz'ytnytn, .W. lwariczakaiK. Brochy,Warszawa 2000,s

"" KodexBavorské státní knihovny v MnichověClm. 17703, fol. 97'" ,a kodex
Národnlkniltovnyvth'dni Cod. Ser. nov.20268, fol. 103'-104\'. Ktomu srv.

váková, Počátky,s.528-4
"'" Vznikl před rokem 1317; rkp. c. 1361, NK ČR. MS Vl B 9. K tomu Nováková,

„Ceské cisiojány,s. 17
Dacahovánv tisku latinské gramatiky Philippa Rameae Daniela Karolideserlsperku z roku 1614. NKČR IXHl

"“ KŠIendářhistorický.
každého měsíce přes ellýrok atd. vytištěno a vydáno praci a nákladem
M. Danyele Adama z Veleslavína. MDXC.Cisioján je uveden před každým

:| IJQ'JL

m siccem.
"“ Okolo roku 1320/1340. Rkp. KnihovnyNárodního muzea, sign. XllF
'" ODod'loVán v rkp. Hodin Marky baz/z roku 144_4(NM "| H 36, fol.

139151147)a tisku Zahrádka duse nábožnnýmim odlitbam knýmí figurami
ozdobenáz roku 1520 (NM ST 25 F8) a z roku 1533 (NK R Sb 396). Cisio

ján'jerozepsánGke2každému dni kalendáře.l$l) Rkp KRC
'“) Rovněiv tisku zGroku 1614 (srv. pozn. č. 190).
'“) Srv. Lithberg, Compurus, s. 307.



“\ \

8_
...a!

HlSTORlCKÁ

CHRONOLOGIE

"'" 113611... dic MVI mensrs;cbruarií. hac ct tercia post Mathie apostoli in il

202)

E

lasillabewů šc,kBenedrcriMinoriracs. 390.Dříveznámé
doklady eviduje Gtotefend.Zei1rechnung. s. 24. Kdatování podle cisiojánu
v Polsku srv. H quowicz, Dalacje tvedlug cvzjojana laciriskrego (na przy
kladzje kompurvsrykr kalcndarzom—jSlaska i Krakówa).m :Spoleczenstwo

| historia. Ksiexa ku czci Prof. Zygmunta Su3lowskiego, Roczniki humanis
tyczne. Torn XXXV.1987 2. Historia s. 383—3itemmandarururpuu *“ "n'" "' * __ nean
horeesancti Virturiimanyris. VízZ. Hledíkova' Svnodyvpražské diecézi vle
lech 1349-1419 CsCH XVM. 1970
Např.v kronice Bartoška z Drahouics ve3Starých letopisech českých. v Deni
ku Petra Zateckéh
Vedlejiž zmíněné pražské synody v Protokolu desk dvorských č. 5 na 1. 49:
Pragam inrroducrus est rex Wladislaus feria ll post Assumptionem Mariem

aba ad.-Ehl!(19. srpna) ofcoronarus est feria Vimmediate post in die Thi
mother et Simphoriani (22. srpna) a. D. MCCCCLXXI.Vkurnohorském ma
nuálu práva útrpného z let 1521-71 např.zápisč. 172:ferióa Mm

rv. M. a Z. Bisingcrovi. Kurnaharsky manua'lpra'va úrrpného (smolná kni
ha) 1521—1571. Práce : okresního archivu v Kutné Hole OA Kutná Hora
1987, s. 13. pozn. 14. Další priklady z kutnohorského archivu uvádí Fried
rich Rukověť,s 34. pozn..4 Odarovánt C1S|0jánemvkancelár1 Nového Měs

ta pražského se zmiňujenV.Vojtíšek. Manuály radni Nového Města pražské
ho : ler 1548-1553 a jejich písaři in:Výbor rozprav a studií V Vojtíška,
Praha 1953. s. 15. Některé priklady a seznam dokladů datování cisioja'nem
ve Znojmě a v Českých Budějovicích uvádí Z. Šimeček, Darovanl podle cisio
ja'nu ve Znojmě & v Českých Budějovmch v husitském obdob1',SbMM 83.

1964.s. 242nn.n atlýž Kuskladbeměsrskychl1stmal1stů ve 14. a l5. stol..JSH38,1969.s.
.in illa silba 19:th (15. května) obiir Jerzen... Deska"je uložena v Národní

galerii v Praze. inv. č. 0 1268. Srv. České umění gotické 1350-1420 Praha
1970. č. katalogu 313 s. 231.
Kdatova'ni první slabikou srv. zde výše pozn. 20.0 V Kmmce tzv Beneše Mí
noriry (srv. pozn. 196) datuje posledni. tj. tietislabíka, což odpovídá údaji
o třetím dnu po svátku. VMalopolskýchanálech je to opět poslední uvedená
slabika:Eterarinsyllaha„m videlicetW (5.listopadu).

Srv. Monumenta Poloniac historica 3 s. 201. K romeuquowicz Datacje.s. 383. Další příkladje uveden v následující poznám
Srv. Staré letopisy české, ed. F. Šimek, Praha 1937 cs. 1.9 Martin Křivoústý
v Peregrinario rn Jerusalem (Rkp. kapitulní knihovny v Praze. Archiv Praž
ského hradu H 6/3. fol. 256') však daruje. in illa syllaba g;, scilicet Maj
&ge nj m“gg. pluries sit in ieiunio. Slabika gev uvedeném kontextu od
povídá podle Behaimova a příbuzných cisiojánů 31. březnu. Vyjímečně se
může datování podle cisiojánu objevit bez jakéhokoli dalšího údaje. Srv.
např. Kronika vídeňská druhá (Chmn. Palatinum) 1346-1348, k roku 1419.
FRBVl s. 22 kde jeddatováno pouze: dominico in h_acsillaha(29. července).Návn .. A..-;„1-:.'.
sobje uveden v Pokynech k tabulkam (oddíl 9).

“"" 0 něm srv. kapitola3.



205)Např. Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitanal, )Oílll. 7, ed. H. Ha
gcnmayer, Heidelberg, 1913. s. 257: Cum fuit urb: capra venerabilis Antio
cherta...Bis novies orro Gemino subsídue Phoebo (asi 4. 6 109)),týž, ll,
XXV,3,5 464: lam novies orta Gemino sub sidere Phoebo, UrbsAccon capi
rur.. .(26. S. 1104). apod. Srv. te'ž Epp. Fulcher von Chartres, s. 105. Rovněž
Kosmaslll, 17,s. 180,datujez.. s.rtnodominiceincamationisMCV, sole mo

rante in decima parte Libróe,což.odpovídá podle starých údajů 27. září, podle modernich výpočtůz 6.2áři. (Kososmas však nedatuje tímto způsobem
přesně.Srv. Ginzel. Handbuchlll, s. 115.)Tabulku kprevaděntdat podle 20
diaku na základě starých pramenů uvádí Groteíend. Zeitrechnung. s.127,
obdobnou tabulku sestavenou podle moderních astronomických výpočtů
uvádíGinzel, Handbuch lll, s. 114. (Srv. též zde. tabulka9.24. ) Kdatova'ní

podle zvěrokruhu v Kosmově kronice srv. Zaoral, O datování, s. 41. Ja vyplývá z předchozího není však Kosmovodatování podle zodiaaku naprostou
výjimkou.jaksedomnivá autor. RovněžGinzel tamtéž, uvádidalší příklady.

* Řadu příkladů lzc opět nalézt v Kronice tzv. Beneše Minority. Např.jiz zmí
něné datum narození VáclavalV.(zde pozn. 197)'je uvedeno průběžným po
čitánim, intervalem a cisiojánem. Narození Jana Zhoreleckěho(1370) je de
továno: ...sabbato in octava sancti Viti manyris die videlicet 22 mensi.:
lunii.. .(Dušek, Benedicti Minoritae, s. 395n.a)
Např.v kronice Rogeraede Hoveden se uvádí k roku 1192: Prídie nonas feb
ruarii feria V!(4. února). die egyptiaca, quam moderni dilem malam vocan
(MGH 55 XXVIl,s 1.68)

) Vysvětlení podávsá například rukopis Burgerbibliothek v Bernu, Bibliotheca
Bongarsiana,Cod. 524, p.ag 41: Secundum est, quod tn quolíbetmensesunt
dua dies, qui dicuntur aegri, mali, et Aegyptiaci. Egn'ab effectu, secundum
enim opinionem quorundam si quis in his diebus aegrotaret, vix vel nun
quam evaderet. Mali quia malum erat aliquod opus incipere in hiis diebus
propter malas eorum constellationes. Egyptiact'quia ab Egyptiisfuerunt m
venti propter decem plages notas. V rukopisu téže knihovny,Cod. 31 ,Bíol.
41' (z 9.5 tol.), je výslovně uvedeno: Hic dies observandi sunt, ne in ittnere
exeas, non vindemia coiligas, non plantetur, non vendatur, nec animalia do
mítatur, nec quod volueris ad profecrum venire, in super scriprosdies nulla

tenus incipiarur, qhuiahi dies a Domino maledicti sunt. Srv. Catalogusscodim.MSS biblio hecae Bernensis. Annotationibus Criticis illustratus etc.,
curanteJ. R. Sinner, Bernae MDCCLV,I, s. 40 n.
Například kapitulní rukopis A 65 z 1. pol. 14. stol. má tyto nešťastné dny

aehodiny:1. leden, hll; 25. leden, h6; 4. únor. hs: 26. února, hlo; !. břen.h 1; 28. břeezen, h 2; 10. duben, h 1; 20. duben, h 11; 3. květen, h 6;

25. květen, h 10;'_10.červen, h6; 16. červen, h4; 13. červenec,h 11; 22. červenec,h 12; 1.5 nhl; 30. srpen, h7; 3. září,h3; 21. září,h4; 3. říjen,
119;5. listopad,5ha; 28. listopad, hs; 7.prosinec, hl; 22. pro n,ec h6. Uve
dený výčet nešťastných dnů měl zřejmě ve středověku širší pISBmOSLUvádě
jí' jej s menšími odchylkami nejen kalendária jiných rukopisů česke pro
nience (např. Kapitulní knihovna v Praze A 57/1, NKČR Xlll C l/a, Bavorsvká
státní knihovna v MnichověClm. 17703, apod. ). ale OdPOVldá' "adí“ zápa
doevropské. Srv. H. Stuart, A Ninth Century Account of Diets and Dies
aegyptiaci. Scriptorium )OOUII,1979, s. 237-244, zvl. :. 240. -Již citovaný
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bernský rukopis Cod. 318 tamtéž, ma'2vsšakodlišné údaje (2. 1.. 29.1 .,3.2.,272. 3.3.25.J 3.4.„20 ó.1..:,96147 20 7.;6.8
[)..B:39 249 9.01 „26.1.1074Bulls..24.811.:12..12. 24...12)

Srv. Friedl. Htldeben .1Evetwin. s. 103nn.: Rakouská národní knihovna ve
Vídni. Cod. 395. fol. 7'—34\'.S nepatrnými obměnami jsou tyto verše napří
klad v breviřt abatyše Kunhuty (NK CR XIID 9) nebo v rukopisech pražské
kapitulní knihovnyA S7/la
Veršepro nešťastné hodiny isou citovány podle rukopisu kapitulní knihovny
A 65. Jiné verše pro nešťastné dny má rkp.Vl Gó NK R. Nekteré rukopisy

uváději i pokyny. jak si majípočinatr nemocní v těchto dnech. Srv. StuaA Ninth C........, ' “„...—„.., v Laonu 426 bis,
l.1]9"“)

Např. Pražský Nowý kalendář hospodářský & kancelia'řský s PrenostykaMuHvězd.—irskauatd. sepsaný a wydaný od Bernarda Busrn az Min ruNM(
ST 28 1) uvvádi pro rok 1683 tyto nešťastné dny: S..-115.. 17.,518. 19..
27. ledna; 14. 18.. 20. 23.. 26. února; 13.. 15.. 18. 23. března; 7. B., 14..

23. 25. dubna; atd.
3' ' ' ' ' ' L " jsouJ. Meeus H. Mucke.

Canon of Solar Eclipsis Wien 19133;tíž Canon of Lunar Eclipsis -2002 to
+.2526 Wien l983. Vznik zatmění Slunce a Měsíce popisuje např. 2. Šima
Zatmění Slunce 1999. Udrilost století pro Evropany. Vesmír 78.1999
s.-392395 zsvl..3.92
Evidenci známých jevů tohoto typu v Evropě podává např. C. E. Britt.ton
Ameteorological ChronologytoA. D. 1450. Meteotogical Office, Geophysi
cal MemoirsN 70 London Stationeryomce 1937;P.Alexandre.Leclimma
en Europe au Mayen Áge. Contribution :!l'hístoire des variation climatiques
de IOOOá1425.d apresles sources narrativesde I'E ropeoccidenntaie. Pa
ris 1987;R. Brázdil. 0. Kotyza.Htstoryof Weatherand Climate tn the Czech
Landsl: Period 1000-1500 Zurich 1995 (= Zurcher Geographische Schrif
ten. 62); J. Haa.gel Naturkatastrophen tm StuttgarterRaum. Eine Studie zur
órrlichen Katastrophengeschichte in systematischen Ansatz. Zeitschrift fůr
Wůrttembergische landesgeschicltte 57, 1998, :. 65-107. Zemětřesení ve
střední Evropě evidují A. Sieberg. Beitráge zum Bdbebenkatalog Deutsch
lands und angrenzenden Gebiete fůr die Jahre 58 bis 1799,Mitteilungen des
Deutschen Reichs-Erdbebendienst. Reichsanstalt fůr Erdbebenforschung in
Jena.H eít 2. Berlin 1940; W. Sponheuer Erdbebenkatalog Deutschlands
und der angrenzenden Gebiete fitr die Jahre 1800 bis 1899. Mitteilungen
der Deutschen Akadam edet Wissenschaften zu Berlin Mitteilungen des
Deutschen Erdbebendienstes, Heit 3 Berlin 1952; M. Topertzer, E. Trap.p
Ein Beitrag zur Erdbebenneogeographie ósterreichs, nebst Erdbebenkatalog
1904-1948 und Chronik der Starkbeben. Mitteilungen der Erdbeben-Kom
missionN. F.Nr.65 Wien 1950; pokud jdeočeské země srv. zejménaA. Zá
topek. Šíření východoaalpských zemětřesení Českým masivem, Publikace
Čs. státního geofysikálniho ústavu. Praha 1948; E. Michal. Zemětřesent'na
Vysočině, Vlastivědný sborník Vysočiny. oddil věd přírodních, 111 1959.
s. 5-30 týž. Kronika zemětřesení v českém masivu, (rkp.. 12 svazků v Ar
chivu GÚ ČSAV v Praze).



7. MIMOEVROPSKÉ KALENDÁŘE

Vedle křesťanského kalendáře užívaného počítáme-li jeho juliánské
počátky, po více než dvě tisíciletí v Evropě, a v současné době v jeho 0
sekularizovanépodobě- alespoň jako jeden z kalendářů- ve většině š
zemí světa, se v jednotlivých oblastech světa vyvíjely samostatné 5
chronologické systémy. Některé byly později nahrazeny křesťanským “
kalendářem, další zanikly i s kulturou, jejíž byly součástí, a někdy
is lidmi, kteří je používali. Mnohé jsou však užívány dodnes, i když
nebývajíjediným způsobem měření času v určité oblasti. Přestožeje
jich základem byly zpravidla obdobné či stejně astronomické jevy, na
nichžje založen křesťanskýkalendář, uspořádání těchto kalendářů se
mnohdy ] zásadně odlišuje Obdobné způsoby měřeníčasu lze sledo
vat v rámci jednotlivých kulturních okruhů, ale leckdy bývá 1vjedné
zemi užíváno několik různých chronologických systémů. Některými
z těchto kalendářů se řídí lidé ve více zemích, jiné jsou úzce regionál
ní." Následujicí přehled podává pouze základní informace o význam
nějších chronologických systémech, aniž by mohl hlouběji sledovat
vztah mezi náboženstvím či íilozoíickým systémem, s nímž je kalen
dářzpravidla úzce spojen.

EVROPSKÉ

KALENDÁŘE

7.1 Izraelský státní kalendář
Ačkoliv Izraeli platí také gregoriánský kalendář, oficiálním kalendá—
řemje kalendář izraelský, který se vyvinul z tradičního židovského ka
lendáře. Vedle obou zmíněných kalendářů je tam známa rovněž lu
nární hidžra. 2)

7.1. 1 Vývoj židovského kalendáře
Nejstarší časové údaje z židovského prostředí jsou sice obsaženy ve
Starém zákoně, nelze z nich však o uspořádání kalendáře ještě nic
zjiStit.z pozdějších, již konkrétnějších údajů, je zřejmé,že Židéézprvu
počítali čas podle lunárního kalendáře s rokem o 354 dnech. Rok byl
rozdělen do dvanácti měsíců 0 30 (rovnýměs/c) &29 (nerovnýměsíc)
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dnech. První měsíc se jmenoval avív, tj. měsíc klasů, osmtní byly zpo
čátku pouze číslovány, později dostaly rovněž své názvy. Za začátek
měsíce byl považován okamžik, kdy se na západní obloze objevil úzký
srpek nového Měsíce, moled (..zrození“, „doba konjunkce“), což muse
li minimálně dva hodnověrni Židé dosvědčit před kalendářní radou sy
nedrionu (starožidovská nejvyšší státní rada a nejvyšší soud).3l Určení
a ohlášení novoluní bylo povinnosti patriarchů, kteří stáli v čele syne
drionu. později předsedy kalendářní rady. Zvláštní soudní dvůr vyslý
chal pocelý den příšlěsvědky, kteří spatřili první srpek Měsíce. zkou
mal správnostjejich výpovědí, ukazoval jim obrázky měsíčních úkazů
a snažil seje ziskat k tomu, aby i při příštích novoluních byli synedrio
nu k dispozici.“"Pokud se výpovědí svědků v podStatě shodovaly a soud
ní dvůr došel k většinovému rozhodnutí, svolal patriarcha lid a slav
nostně ohlásil nový měsíc, Roš chodeš (tj. „hlava měsíců"). Lidem ve
vzdálených oblastech bylo rozhodnutí ohlášeno ohňovým znamením
nebo prostřednictvím poslů. Stejně bylyoznamovány i termíny svátků.
- Protože zpráva nemusela dojít včas a hrozilo nebezpečí. že svátky ne
budou slaven všude ve stejný de_n,byly všechny svátky s výjimkou
přísných postu slaveny dva dny. —Casem se ustálil zvyk. že měsíc kon
čí 29. dnem. Když se ohňové znamení nebo poslové objevili 30. den,
byl ukončený měsíc prohlášen za nerovný. když zpráva došla 31. den
nebo později. byl ukončený měsíc rovný a 31. den byl prvním dnem no
vého měsíce. Při tomto velmí nespolehlivém postupu hrozilo značně
nebezpečí nepřesnosti. V zásadě neměl mít rok více než osm a méně
než čtyři rovne' měsíce. Tak se vytvořilo pět typů židovského roku:

1/ 4 rovné měsíce + 8 nerovnych = 120 + 232 = 352 dny
2/ S rovných měsíců + 7 nerovnych = 150 + 203 = 353 dny
3/ 6 rovných měsíců + 6 nerovných : 180 + 174 = 354 dny
4/ 7 rovných měsíců + 5 nerovných : 210 + 145 = 355 dnů
5/ 8 rovných měsíců + 4 nerovné = 240 + 116 = 356 dnů

Abyse měsíce přílišneodchylovaly od ročních dob, měla kalendářní
rada právo po zjištění určitých skutečností přidávat k roku další měsíc.
Důvodem mohla být třeba skutečnost, že obilí, které mělo být ve svá
tek přinášeno jako oběť, nebylo ještě zrale', plody, které měly zdobit
chram. nebyly dostatečně vyvinuté, hrozny bylyještě příliškyselě, ne

bojehňata pro obět'přisvátku Pesach ještě moc mladá. cesty. po nichžchodili poutníci do Jeruzaléma nebyly po ziměještě schůdné. )
Tak byl lunární kalendář nahrazován kalendářem lunisola'rním

a postupně byl postaven na pevnější matematicko-astronomický zá
klad. Doby zavedení lunisolárního kalendáře se nepodařilo spolehli
vě zjistit. Zidovská tradice ho spojuje s osvobozením Židů : egyptské
ho zajetí v 6. století př. n. |. Podle tradice k němu došlo 15. nisanu



a Mojžíš prý tehdy Židům uložil. aby si tento den zapamatovali a ne
jedli 15. nisanu, .,v měsíci, kdy kvetou stromy“, kvašený chléb. Nisan (3,
tedy měl být jarním měsícem, „měsícem, kdy kvetou stromy“. 15. ni- "
san je od té doby slaven jako svátek Smilování, Pesach. 383

Stejně tak měl být nisan „počátkem měsiců", prvním měsícem roku. „ .....
Protoje nisan považován za první měsíc (státního) náboženského ka- %;“
lendáře a kalendáře svátků. V praktickém počítání se však Nový rok, 8 o
Ro_s'ha-šana, dnes slaví v prvních dvou dnech podzimního měsíce tišri. :: š

Zidovskýlunární rok tvořídvanáct lunárních měsíců, které odpovída- Š :;
jí dvanáCti hvězdným znamením na obloze a mají střídavě 30 a 29 dnů: % =<

nisan (též avív; odpovídal znameni Skopce) - 30 dnů š
njar (znamení Býka) - 29 dnů „
sivan (znamení Blíženců) - 30 dnů
ramuz (znamení Raka) —29 dnů
ab (znamení Lva) —30 dnů
elu! (znamení Panny) —29 dnů
rišn' (znamení Vah) —30 dnů
mar-chešvan (zkráceně chešvan; znamení Štíra) » 29 dnů
kislev (znamení Střelce) — 0 dnů
tejvet (znamení Kozoroha) —29 dnů
švar (znamení Vodnáře) - 30 dnů
adar (znamení Ryb) —29 dnů.

Těchto dvanáct měsíců představovalo pravidelný, obyčejný rok (ša
nah pešutah) a mělo dohromady 354 dny. Protože však je takovýto
rok 0 více než 8 hodin kratší nežli 12 Iunárních měsíců, byl na vyrov
nání tohoto rozdílu každý třetí rok k měsíci chešvanu přidáván jeden
den. Tento rok se nazývá přespočetný a má 355 dnů. Zvláštní pravidla
o začátku židovského roku“) však způsobí, že některé roky mají pou
ze 353 dny (vtom případě má marchešvan pouze 29 dnů; jednotlivé
měsíce tedy mají 30, 29, 29, 29, 30, 29, 30. 29, 30, 29, 30, 29 dnů).
To 'sou neúplné roky.

idovský lunární rok byl asi o 11 dnů kratší nežli rok sluneční. Aby
bylododrženo ustanovení o nisanujako jarním měsíci.musel být rok
uveden do souladu se slunečním rokem. K tomu byl vytvořen systém
Vkládánídodatečných (přestupny'ch) měsíců, založený na devatenác
tiletém kruhu. Podle dodnes platné úpravyje k lunárnímu roku sedm
krát za 19 let. a to v 3., 6., 8., 11., 14., 17.a 19. roce devatenáctiletého
Cyklu,přidáván třináctý měsíc, adar šení nebo adar bet, o 30 dnech.
Tak vznikl stálý, „reformovaný“, židovský kalendář. Za původce této
reformyje obvykle považován patriarcha Hilel ll. (330-365 n. l.), ta
to podoba kalendáře však asi nebyla výsledkemjednorázové reformy,
ale delšího vývoje, který byl ukončen asi v 10. století. Základem žr
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dovského kalendáře je lunisolární rok, šanah.7l Období 19 let. které
má sedm přestupných leto 13 měsících a dvanáct obyčejných let o 12
měsících, tvoří tzv. malý kruh. Přestupný rok 0 13 měsících se nazývá
ibbur. Doplňkové měsíce se vkládají před poslední měsíc roku, adar,
a přijímajíjeho jméno. Samotný adar se potomjmenuje veadar. Roky
s dvanácti měsíci jsou roky obyčejné. roky 0 třinácti měsících jsou em
bolismícke'. to znamená přestupné.

Židovský rok by měl začínat o novoluní (moled) měsíce tišri. Z to
hoto pravidla však existují některé výjimky (dechijoth): Protože z ná
boženských důvodů nesmí Nový rok, 1. tišri. připadnout na první,
čtvrtý a šestý den v týdnu (neděli, středu a pátek). odkládá se začátek
roku v letech. kdy by připadl na některý z těchto dnů. o další den. 
Toto opatření má zabránit tomu, aby následovaly dva sváteční dny
bezprostředně po sobě,“ což by ztížilo přísný výkon náboženských
povinností. především by to komplikovalo přípravu jídla a působilo
problémy s posry, rovněž by nastávaly obtíže s pohřby, které měly ná
sledovat den po úmrtí zemřelého. ale nesměly se podle židovských
předpisů konat o šabatu a o některých dalších svátcích. Pravidlo o au
tomatickém posunu začátku roku se nazývá rošadulo nebo adu. Jiné
pravidlo, jach, přikazuje, že v případě. že novoluní měsíce tišri při
padne na 18. hodinu. která odpovídá 12. hodině našeho počítání,
a později. překládá se začátek roku na příští den. To souvisí s tradič
ním pozorováním Měsíce, nebot“ nelze spatřit srpek Měsíce, když as—
tronomické novoluní nastalo před několika málo hodinami. Pokud se
sejde jach a adu, což se stává poměrně často, nastane kombinace
obou ravídel a začátek roku se posouvá ještě o další den. Vzhledem
ke zpusobu interkalace a k uvedeným pravidlům připadá 1. tišri v sou
časné době na některý den mezi 5. září a 5. říjnem gregoriánského ka
lendáře. Svátek Pesach, 15. nisan, připadá na dny mezi 26. březnem
a 25. dubnem.

Všechna tato pravidla mají význam pro délku židovského lunisolár
ního roku a působí jeho proměnlivost. Přirespektování všech pravidel
o výjimkách stanovených židovskými církevními předpisy vzniká šest
různě dlouhých let. Obyčejné i přestupné roky mohou být trojí délky:
krátké neboli neúplné (šanah chaserah), správné neboli normální
(k'sidra) a plné neboli přespočetně, nadbytečné. Obyčejné roky pak
mají 353 (krátký), 354 (normální, šanah pešutah) nebo 355 dnů
(přespočetný, šanah šelemach). přestupné roky mají 383 (krátký),
384 (normální, šanah meubeqer) nebo 385 (přespočetný) dnů.

Od nejstarších dob počítali Zidé také se sedmidennímí týdny. Jejich
označení šebua pochází ze starozákonních dob. Vedle něho je pro ži
dovský týden užíváno také označení jeho posledního dne, šabat. Sed
midenni období hrála významnou úlohu ve staré židovské liturgii



a v židovském kultu vůbec, což dokládají četné pasáže Starého záko
na. Počet sedmi dnů souvisí nejspíše se symbolickým významem čísla ©!
sedm. který byl ve starověkých civilizacích velmi rozšířen.“ Dny ži- . _
dovského týdne jsou označeny čísly („první den“ —jomrišom, „druhý 385
den“-jom šení. atd.). pouze sedmýden má vlastnínázevšabat. ;:

Dny jsou počítány od západu Slunce, v praxi začátek židovského %$
dne odpovídá 18. hodině evropského občanského dne. Dělí se na 3 n
24 stejně dlouhé hodiny. Oproti křesťanskému způsobu, který počítá :: %
hodiny od půlnoci do půlnoci, se tedy židovský způsob předchází Š :;
o šest hodin. Hodina se dělí na 1080 chalakím, každý chalakim na 0 =<
76 regaim. š

Hlavními svátky židovského kalendáře jsou Roš ha-šana (Nový :
rok), který se slaví 1. a 2. tišri, Jom kipur (Den smíření) slavený 10. ti- “'
šri, Suka! (Svátek stanů) IS.-21. tišri, Smim'aceret (Osmýúvěrečný)
22. tišri, Simchat Tora (Radost : tóry) 22. tišri, Pesach IS.-21 (v día
spoře22.) nisanu, Šavu'or (Svátek týdnů) 6. (6. a 7.) sívan.

7.1.2 Označování let
Roky'o)označovali Židé v nejstarší době podobně jako jiné starověké
národy na obdobném vývojovém stupni podle významných událostí.
S tím souvisíí počítání generací v biblické Genesis. Později,ještě však
v předexilové době, začali počítat podle „královských let“, tedy let pa
nováníjudských a izraelských králů. Léta panování však nepočítali od
nástupu panovníka, ale přizpůsobovalije kalendářnímu roku. 2 ůsob
jejich redukce není přesně znám. Zdá se, že za první rok panov ní byl
považován první celý rok vlády příslušného panovníka, rok, v němž se
panovník ujal vlády, byl posledním rokem panování jeho předchůdce.
Stejné není spolehlivě známo. zda kalendářní roky počítali o_djarního
nebo podzimního začátku roku. V poexilové době počítali Zidé „léta
exilu", též „našeho věznění“. Od 2. století př.n. l. se v židovském pro
středí rozšířila seleukovská éra („éra řecká“ nebo „syrské říše“) a éra
velekněze Simona. Vedle toho se objevují i další údaje o počítání let.

Ažv pozdější době vytvořili Židé také vlastní letopočet. Asi od kon
ce 11. století obecně počítají roky podle tak zvané Adamovy éry. kte

ráje jedním z letopočtů od stvoření světa. Její ežpochouje 7. říjen 3761př.n. l."thledem k odlišnému uspořádání idovskéhoroku nelze

však letopočtygřevádět mechanicky, ale je nutno brát ohled také nadenní datum.l - Například rok 5760 židovské éry začíná 11. září
2000 a končí 17. září 2001. Je obyčejný, neúplný &má 353 dny. 
Vznikžidovského letopočtu bývá síce připisován patriarchovi Hilelo
“.") jeho prosazení však trvalo řadu Staletí.
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7.2 Arabsky kalendář lunární htdžry

' ' Obyvatelé Arábie “) počítali ještě před prvním tisíciletím před naším
386 letopočtem čas převážně podle viditelných fází Měsíce. Rok měl dva
— nácr lunárních měsíců a okolo 354 dnů. Asiv 5. století n. l. začali Ara

bové přizpůsobovat délku kalendářního roku délce roku slunečního
zavedením lunisolárního kalendáře. Když rozdíl mezi lunárním a slu
nečním kalendářem narostl na celý měsíc, vyrovnávali ho vkládáním
třináctého měsíce. Řídili se přitom čtyřiadvacetíletým cyklem, v němž
devět let mělo třináct měsíců. ostatní dvanáCt.

Změnu kalendáře přineslo vítězství islámu. Odchod Muhammada
a jeho přívrženců z Mekky do Jathribu (Medíny) v září 622, hidžra,
byl počátkem nejen nového nábožensrví. které postupně přijala větší
na obyvatel Předního východu, ale také nového kalendáře. Vroce 631
Muhammad zakázal přidávat do kalendáře třináccý měsíc. Tím se
Arabové vrátili k lunárnímu kalendáři. Měsíce, které v lunisolárním
kalendáři ohlašovaly příchod určitého ročního období, tím ovšem
zrratíly původní význam, protože všechny měsíce lunárního kalendá
ře postupně procházejí všemi ročními obdobími. V roce 638 zavedl
chalífa Umar íbn-al-Chattáb lunární hídžru jako oficiální státní kalen
dář. Epochou toh0to kalendáře je rok hídžry, 622. Kodchodu prvních
muslimů došlo v noci z 15. na 16. červenec 622. Protože 16. července
byl pátek. posvátný den muslimů, byl první den letopočtu hidžry sta
noven na 16. červenec (podle křesťanského kalendáře). Jen v někte
rých zemích je za počátek éry považován 15. červenec. Datum 16. čer
vence 622je tedy výchozím datem kalendářů ve většině muslimských
zemí. Muslimský lunární rok má dvanáct měsíců po 29 a půl dne, cel
kem 354 dny. Střídají se v něm měsíce 0 29 a 30 dnech tak, že liché
měsíce mají 30 dnů, sudé 29 dnů. Protože délka měsíce v tomto lu
nárním kalendářije o 0,0306 dne. tj. 44 minuty a 3,8 sekundy, kratší
nežli skutečná délka synodíckého měsíce, a tento rozdíl naroste za 30
let na 11 dnů, 18 minut a 43 sekundy, vkládají Arabové do kalendáře
během 30 let 11 dnů. takže 19 letje obyčejných o 354 dnech a 11 pře
stupných o 355 dnech. V každém třícetíletém cyklu arabské lunární
hidžryje 2., 5., 7., 10., 13., 16., 18., 21., 24., 26. a 29. rok přestupný.
V kalendáři, který začíná 15. červencem, je místo šestnáctého roku
přestupnýpatnáctý rok. Vzhledem k tomu, že rok lunární hidžryje asi
o 11 dnů kratší nežli rok sluneční, není jeho začátek vázán na pevné
datum, ale prochází postupně všemi ročními dobamí. Například rok
1420 lunární hidžry začal 17.dubna 1999, skončil 5. dubna 2000. Byl
to přestupný rok 0 355 dnech. Rok 1421je obyčejný rok 0 354 dnech.
začal 6. dubna 2000, končí 25. března 2001.

Protože lunární hidžra počítá s odlišnou délkou roku nežli křesťan
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skýkalendář, nelze opět přelvádětdata mechanicky, aleje k tomu zapotřebíspeciálních tabulek.ls

387

7.3 Turecké kalendáře gg:
Předokupací Malé Asiev 11.století neměli Turci'ůljednotný kalendář, š.;
ale jednotlivé kmeny měly nejen vlastni jazyky a náboženství, ale'1ka- a: &
lendářni systémy. V západních oblastech, které byly pod vlivem By- Ě :;

>:zance, byl nejvíce rozšířen juliánský a seleukovský kalendář. Seleu 0
kovský kalendář ") starši nežli juliánský, byl pojmenován podle Ě
vojevudce Alexandra Makedonského a později vládce ve východních :
asijskýchprovinciích, Seleukosel. (358- 280 př.n.l. ). Epochou seleu- “'
kovské éry byl podzim roku 312 př. n. |. Seleukovská éra se rozšířila
v řadě maloasijských zemí. Arabové ji nazývali Tán'h al—Ru'm—éra í
manů nebo Tán'h-ilskender- Alexandrova éra. Jako „éru Římanů“ ji
počítali astronomicky od roku 311 př. n. ]. Tento kalendář byl jakousi
kombinací kalendáře syrského a římského Guliánského). Občanské
rokypočítali Arabové podle slunečních leto 365 (366) dnech. Vytvo
řilipřitom devatenáctileté cykly,vnichžl., 4. 7., 10. 12. a 18. rok by

ly přest(!me (366 dnů). Rok byl rozdělen do dvanácti měsíců s obdobnou élkou, jako měly měsíce římské (31 a 30, resp. 28/29 dnů).
Jako „římské měsíce“ —s't'ihúr al Rúm— byly také označovány. Rok
podle této éry byl počítán od 1. října.

Na území dnešního Turecka byl používán také raný gruzínský a ar
ménský kalendář. Raný gruzínský kalendář počítal léta od stvoření
světa s epochou 2504 př.n.l .Délka roku byla stejná jako vjuliánském
kalendáři. Raný arménský kalendář počítal s rokem o 365 dnech. 13;
bylyrozděleny do dvanácti měsíců po 30 dnech, po nichž následovalo
pět doplňkových dnů. Byl tedy o necelou čtvrtinu dne kratší nežli tro
pickýrok Epochou tohoto kalendáře byl 10. červenec 552. Turcippřija
li také kalendář lunární hidžry. Na rozdíl od arabského kalendáře však
turecký lunární kalendář hidžry počítá pouze s osmiletými cykly,"l
v nichž pět roků má po 354 dnech, tři roky, 2., S.a 7., jsou přestupné
(355 dnů). Tento kalendářje tedy méně přesnýnežli kalendář arabský.

Některé kmeny se řídilyslunečním kalendářem založeným na zodi
aku sdvanáctiletými a šedesátiletými cykly.V 11. a 12. století začaly
používatsluneční | lunární hidžru. -Sluneční hidžra sice počítás epo
chou muslimského kalendáře, ale se slunečními lety. Roky obou ér se
tedy liší, protože rok lunární hidžry je asi o jedenáct dnů kratší nežli
rok sluneční hidžry. Rozdíl naroste na celý rok asi u 33 let. Vsoučas
né doběje rozdíl mezi číslyroků lunární a sluneční hidžry 42. Měsíce
tureckého slunečního kalendáře byly převzaty zčásti ze syrského,



- zčásti z evropského kalendáře.“ Protože vojáci a úřednici byli place
ni za lunární rok, daně bylyvybírány za 3651dnůttedyza sluneční rok,
zavedl v červenci 1677 Hasan Paša lunisolarní frskalnr rok. Kdyz roz

388 díl mezi lunárním a solárním systémem narostl na celý rok,jeden lu
; nární rok se přeskočil.Vroce 1840 byla zavedena upravená varianta

tohoto systému, která se nazývá rúmr'. Rozvoj mezinarodních vztahu
konečně vedl k tomu, že 26. prosince 1925 Turecko přijalo gregorián
ský kalendář (zárover'tbylo přijato dělení dne na 24 hodiny). ,

V současné době jsou v Turecku používány čtyři kalendářní systé
my.Oficiálním způsobem počítání času je gregoriánský kalendář. Pro

0 náboženské účely se používá arabská lunární hidžra, případně slu
neční túmí kalendář nebo turecká sluneční hidžra.
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7.4 Kalendáře dalších maloasijských
zemí

7.4.1 Írán
Rovněž ve většině ostatních maloasijských zemí se používá více typů
kalendářů. Oficiálním kalendářem v lránu 20)je sluneční hidžra. Církev
užívá perský kalendář lunární hidžry. jímž se řídísvátky. Od arabského
lunárního kalendáře se kalendář íránský liší odlišnou úpravou přestup
ných let a s tím spojenou délkou měsíců. Ve městech a v zahraničně ob
chodni korespondenci se používá gregoriánský kalendář. Některé sku
piny obyvatelstva se však dodnes řídí různými tradičními kalendáři.

7.4.2 Afghánistán
Takév dnešním Afghánistánu“ se běžně používají třizákladní kalen
dářově systémy. Oficiálním kalendářem je sluneční hidžra (tzv. ka
lendář šamsi = sluneční). Kcírkevním účelům se používá lunární hi
džra. Městskéobyvatelstvo počítá čas většinou podle gregoriánského
kalendáře. Některé noviny uvádějí datum podle všech tří systémů,
duraz je však vždy na oficiálním kalendáři. Oficiální kalendář sluneč
nt hidžry, bordži, byl přijat v roce 1911. Měsíce jsou pojmenovány
podle znamení zvěrokruhu. Rok začíná jarní rovnodennosti. Prvních
šest měsícu má po 31 dnu, dalších pět po 30 dnech, poslední měsíc má
2? dnu. Výchozímrokem pro počítání letje rok hidžry (622). Vkládání
prestupných dnů se řídícyklem 33 let, v nichž je přestupný rok sedm
krát po každem třetím roce, osmý připadá na poslední rok cyklu.



7.5 Koptský kalendář 32
Koptové, potomci starých Egypťanů a obyvatelé Egyptské arabské re- “ '
publiky.jsou křesťané,ale uchovali si vlastní kalendářů) Je založen &
na egyptském slunečním kalendáři. Ma'dvanácr měsíců 0 30 dnech. „ „„
Poposledním měsíci následuje pět zvláštních dnů, jednou za čtyřiro- š::
kyje přidáván ještě další den. Obyčejný rok koptského kalendáře má 8 a
tedy 365, přestupný 366 dnů. Přestupný rok je tehdy, když při dělení a: E.
letopočtu čtyřmi je zbytek 3. Koptský kalendář počítá léta podle Di- E, :;
okleciánovyéry, jejíž epochou je ]. thóvt 284, který odpovídá 29. srp- 0 =:
nu odle juliánského kalendáře a 11. září gregoriánského kalendá- Ě
ře.2'V přestupných letech začíná rok 0 den později. 30. srpna podle :
juliánského, 12. září podle gregoriánského kalendáře (platí pro 20. N
a 21. století). Roku 2000 křesťanského letopočtu odpovídá rok 1716
(od 12. září 1999 do 10. září 2000) a 1717 (od 11. září 2000) Diokle
ciánovy éry.

7.6 Čínský kalendář
7.6.1 Čínský astronomický kalendář

Zavedení kalendáře a uspořádání času patřilo k nejdůležitějším úko
lům starověkých čínských vládců. Podle staré tradice byl kalendář
„ztělesněnv panovníkoví'ím Čínský tradiční kalendář patří k nejstar
ším kalendářům vůbec. Přijali ho rovněž Japonci a řídili se jím až do
roku 1872, kdy byl v Japonsku zaveden gregoriánský kalendář. Čín—
ský kalendář je doložen již v IS.—12.století př. n. l. a tehdy prý byljiž
čtvrtým čínským kalendářem. Kjeho sestaveni napomohly dobré zna
losti astronomie, díky nimž se podařilo stanovit délku lunárního mě
síce a slunečního roku, na nichž byl kalendář postaven. V průběhu
staletí sestavovali čínští astronomové stále dokonalejší kalendáře.
v nichž využívali nových astronomických poznatků.25)

Čínský kalendář byl kalendář lunisolární. Nejstarší známý čínský
kalendář cházel z délky lunárního roku. jak jí stanovili astronomo
vé v epoše ang-Jin (IS.—12.stol. př. n. l.), 356 dnů. Rok byl rozdělen
do dvanácti měsíců po 29 a 30 dnech. Začátek měsíců stanovili čínští
astronomové na skutečná novoluní. Délku lunárního roku vyrovnáva
li s délkou roku slunečního občasným vkládáním doplňkového měsí
ce. Doplňkové měsíce se vkládaly po zimním slunovratu. Začátek ro
ku byl. prý již v polovině 3. tisíciletí př. n. l., položen do středu dráhy
Slunce mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností, na novoluní
měsícejin-jůe, který odpovídal středu dráhy Slunce v souhvězdí Vod
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náře. Vprůběhu starověku se však začátek roku posouval oběma smě
ry od tohoto znameni. V kalendáři Tchaj-čchu li, zavedeném roce 104
př.n. l., kdy byla provedena zásadní reforma kalendářem se začátek
roku znovu vrátil do znamení Vodnáře, a rok začínal prvním novolu
nim po vstupu Slunce d_osouhvězdí Vodnáře.

Mnohem dříve nežli Rekové objevili čínští astronomové také deva
tenáctiletý cyklus, v němž se vyrovnává délka slunečního roku s lu
nárními měsíci. Zjistili rovněž, že je třeba během devatenácti let vlo
žit sedm lunárních měsíců, aby se lunární roky vyrovnaly se
slunečním rokem. Počítali proto s devatenáctiletým kalendářním cyk
lem (tzv. čang), v němž sedm roků mělo třináct lunárních měsíců,
ostatni dvanáct. Předpokládali přitom, že rok má délku 12 a sedm de
vatenáctin měsíce. Doplňkový měsíc vkládali tehdy, když se zlomek
přiblížilk jedničce, což je ve třetím, šestém. osmém,jedenácte'm, čtr
náctém. šestnáctém a devatenáctém roce cyklu?"

V moderní době začínaly měsíce čínského (do roku 1872 také ja
ponského) kalendáře, stejně jako v dřívějších dobách novoluním.
Obyčejnýrok měl dvanáct lunárních měsíců o délce 29 a 30 dnů. Mě
síce o 29 dnech se nazývaly siao, měsíce 0 30 dnech ta. Neměly jmé
na, byly pouze číslovány. Měsíce 0 29 a 30 dnech se však nestřídaly
zcela pravidelně, ale byly řazeny tak, aby měsíc skutečné začínal no—
voluním. Obyčejný čínský rok měl proto 354 nebo 355 dnů. Se slu
nečním rokem byl tento kalendář podle tradičních syStémů po dvou
až třech letech vyrovnáván vkládáním třináctého měsíce. Přestupný
rok měl obvykle 384, vzácněji 383 dny, výjimečně 385 dnů. Vložený
měsíc neměl vlastní čislo. Byl uváděn pod číslem předchozího měsíce
s dodatkem žun. Nový rok připadal na skutečné novoluní toho měsi
ce, během něhož Slunce dosáhne znamení Ryb. Začínal tedy ve zna
mení Vodnáře. Mezními daty, na něž může začátek roku připadnout,

jsou 20. leden a 19. únor grešoriánského kalendáře, výjimečně o jeden den dříve nebo později.za

7.6.2 Čínský šedesátiletý cyklickýkalendář
Pro počítání let používají Číňané od starověku cyklický způsob, zalo
žený na šedesátiletých cyklech. Tento systém byl ovlivněn starou čín
skou íilozofií. Rozšířil se rovněž v Japonsku, v Koreji, v Mongolsku
a v Tibetu. Jeho základem bylo pět prvků, živlů. Bylo to dřevo (mu),
oheň (chuo), země (rchu), kov (ťin) a voda (ŠUGJ).Tato pětice prvků
zahrnuje pevné a tekuté, chladné a teplé, planoucí a ochlazující jevy
v prirodě. Každý prvek ředstavoval dva rody, mužský a ženský, jang
a jih. Z těchto dvou pěeic bylo utvořeno deset „nebeských kmenů"



(tchíen-kan), které byly zaznamenány v deseti sloupcích se znaky t'ía,
i, ping, ring, wu, t'í, keng, sin, žen a kuej.29)

Druhou součást cyklu tvořilo dvanáct „zemských větvl“, tí-č', které
odpovídají dvanácti souhvězdím pod ekliptikou. K těm byla asi v prv
ním století př. n. !. přiřazena jména zvířat. Později byly označovány
pouze znaky zvířat. —Jde tedy o čínský zvěrokruh. - První rok cyklu se
nazývá d a je tokem myši či krysy (šu), druhý rok, čchou, je rokem bu
vola (niou), třetí rok,jin, je rokem tygra (chu), čtvrtý, mao, je rokem m
jíce ((chu), pátý, čchen, rokem draka (lung), šestý, s', rokem hada (še),
sedmý, wu, rokem koně (ma), osmý, wej, rokem ovce čikozy (jang), de
vátý,s'en. rokem opice (Chou), desátý, jou, rokem kohouta (tl), jedenác
tý, sú, rokem psa (čch iian), dvanáctý, chaj, rokem vepře či kance (ču).

Cyldy„nebeských kmenů“ a „zemských větví“ byly sloučeny do spo
lečné tabulky, která představuje šedesátiletý kalendářní cyklus:

Nebeské kmeny
Ob- Cyklic- mu chuo tchu t'in šuej
dobi kýznak dřevo oheň země k>v voda Zvířata

ťia i pinmting wu t'i keng sin žen kuej
4 S 8 1

Z 1 13 25 37 49 š
e ll čchou 2 14 26 38 50 niou(buvol)
m m jin 51 3 15 27 39 chu (tygr)
s [V mao 52 4 16 28 40 tchu (zajíc)
k V čchen 41 53 5 17 29 lung (drak)
e Vl s' 42 54 6 18 30 !e(had)

Vll wu 31 43 55 7 19 ma (kůň)
V VI" wej 32 44 56 8 20 jang (ovce)
ě lX šen 21 33 45 57 9 chou (opice)
t X jou 22 34 46 58 10 ti (kohout)
v X1 11 11 23 35 47 59 čchůan (pes)
e Xll chaj 12 24 36 48 60 čutvepř)

Jednotlivé roky se označují dvěma cyklickými znaky, znakem ne
beských kmenů i zemských větví. Tak je první rok cyklu (a také tři
náctý,dvacátý pátý, třicátý sedmý a čtyřicátýdevátý), který je na prů
sečíku nebeského kmene ťiaa zemské větve c', označen ťia-c',a je to
rok dřeva a myši. Druhý rok (a také 14., 26., 38. a so.) je rok i-t'chou,
rok dřeva a buvola. V praxi se však obvykle uvádí pouze druhý údaj.

Šedesátileté cykly počítají Číňané od roku myši, kdy prý začal pa
novat legendární vládce Chuang-ti.“ Tento rok odpovídá roku 2637
př.n. [. Od té doby uplynulo 77 úplných cyklů, od roku 1984 běží 78.
Cyklus.Udaj roku cyklického počítáni byl v minulosti doplňován ještě
udajem 0 letech panování vládnoucího císaře.
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f ] když byl po vyhlášení republiky v roce 1911 v Číně zaveden také
gregoriánský kalendář. platný od „prvního roku republiky“. 19121a od2

A
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%
1991 

%

2008 

NO ... ..

IIIII

p_ rok dřeva a myši
rok dřeva a buvola
rok ohně a tygra
rok ohně a zajíce

' rok země a draka
: rok země a hada

rok kovu a koně
rok kovu a ovce
tok vody a opice
rok vody a kohouta
rok dřeva a psa

: rok dřeva a vepře
: rok ohně a myši
. rok ohně a buvola

rok země a tygra
rok země a zajíce
tok kovu a draka
rok kovu a hada
tok vody a koně

: tok vody a ovce
: tok dřeva a opice
: rok dřeva a kohouta
: tok ohně a psa
: rok ohně a vepře
: rok země a myši
: rok země a buvola

rok kovu a tygra
: rok kovu a zajíce
: rok vody a draka
: rok vody a hada

2014

Illl

IIIIIIIIIIIIII

roku 1949 se stal kalendářem oficiálním, POUZlvajl
životědodnes tradiční kalendář s cyklickým počítáním let. Proto bývá

.... cyklický kalendář označován jako _běžný“ ne _ ' , ,
cyklickéhokalendáře také Cíňané obvykle udávají roky narození. Čm
ské noviny a časopisy uvádějí dvojí datum, podle gregorianského
a podle tradičního čínského kalendáře.

Roky posledního, 78., cyklu čínského cyklického kalendáře přibliž
ně odpovídají následujícím letům křesťanského kalendáře (s odliš
ným začátkem roku):

31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:

42:

tňane v běznem

..obyčejny“. Podle

rok dřeva a koně
rok dřeva a ovce
rok ohně a opice
rok ohně a kohouta
rok země a psa
rok země a vepře
tok kovu a myši
rok kovu a buvola
rok vody a tygra
rok vody a zajíce
rok dřeva a draka
rok dřeva a hada
rok ohně a koně

: rok ohně a ovce
rok země a opice
rok země a kohouta
rok kam a psa
rok kovu a vepře

: rok vody a myši
rok vody a buvola

: rok dřeva a tygra
' tok dřeva a zajíce
: rok ohně a draka

rok ohně a hada
rok země a koně
rok země a ovce
rok kovu a opice

: rok kovu a kohouta
: rok vody a psa
' rok vody &vepře



7.6.3 Počítání let podle dynastií
Kroměpočítání podle cyklů byly historické události v Číně datovány išff;

KALENDÁŘE

také podle panovnických dynastií a vládnoucích císařů. Interpretace
těchto dat není jednoznačná. Podle tradice začíná čínský letopočet ro- „,
kem 2357 př. n. l., kdy měl nastoupit na čínský trůn císař Jao. Od to- =<

hoto roku se počítají léta vlády panovníků a dynastií zpravidla takto: %
2357—2255 př. n. l. — legendární císař Jao ;
2255—2205 př n l - legendární císař Šun *"
2205—1766 př n l — legendární dynastie Sia %
1766-1122 př.n. l - legendární dynastie Šang-Jin Š
1122-247 př. n. l. — tradiční data dynastie Čou “.

dynastie Čchin
dynastie Chan (Západní Chan do 9. stol.,

východní Chan 23-220 n. l.)

(246) 221-207 př. n. l.
206 př. n. l. —220n.l.

Čínská repub ! a
Čínská lidová republika

220—265 - dynastie ej
265—420 — dynastie'l'in (Západní 'l'in 265—317,

Východní Tin 317—420)
420-479 — dynastie Sung
479-502 - dynastieČchi
502-557 — dynastie Liang
557—589 - dynastie Čchen
589-618 - dynastie Suej
618-907 — dynastie Tchang
907—960 — období Pěti dynastií
960—1279 - dynastie Sung
1280—1368 — dynastieJt'ian(mongolská)
1368—1644 - dynastieMing
1644—1911 - dynastieČching (mandžuská)
1912-1949
1949

7.6.4 Čínský sezónní kalendář
Načínském venkově se vedle oíiciálního gregoriánského kalendáře do
dnes používá sezónní kalendář, který vznikl na konci 3. století př.n. l.
a byl přizpůsoben zemědělskému roku a potřebám zemědělského oby
vatelstva. Zemědělský rok byl tehdy, kromě dělení na čtyřiroční období,
rozdělen na dvacet čtyři klimatické sezóny podle Stavení Slunce na
ekliptice. Toto uspořádání roku nesouviselo s Iun rními měsící. Podle
tohoto kalendáře čínští rolníci určovali čas zemědělských prací. Kalen
dářzemědělských sezón začíná „začátkemjara“ na počátku (4./5.) úno



„q ra gregoriánského kalendáře a pokračuje po 15—16dnech obdobími :.deš
n'wi'- t'ova'voda". „probuzení hmyzu“. „jarní rovnodennost“. „Jasno a svetlo",

,.déšt'pro obilí“. „začátek léta“. „malá hojnost", „kosení obil|“. .,letm slu
3 novrat“, „malé vedro“ „velké vedro“, „začátek podzimu“. .,konec_vedra",
_ „bílárosa“,„podzimnírovnodennost“.„chladná rosa", ,.padamjinovat

ky“, „začátek zimy“, „malý sníh", „velký snih", „zimní slunovrat", „malé
mrazy“ až do doby „velkýchmrazů" na konci (od 20./21.) ledna.
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7.7 Tibetský kalendář
Vlastní způsob počítání času používají Tibeťané, a podle nich také
Mongolové. Bhútánci a Sikkimci. Tento způsob je znám jako vnitro
asijska'chronologie“

7.7.1 Základní chronologické jednotky
Jako u všech kalendářůje základníjednotkou měření času den —žak,
který Tibeťané počítají od východu Slunce do následujícího východu
Slunce. Delší jednotkou je sedmidenní týden. Dny tibetského týdne
jsou pojmenovány podle planet staré tibetské astronomie ve stejném
pořadíjako odpovídající dny egyptského planetárního týdne:

gza ňi-ma (..planeta Slunce“) neděle
gza zla-ba (Měsíc) pondělí
gza mig-dmar (Mars) úterý
gza lhag-pa (Merkur) středa
gza phur-bu (Jupiter) čtvrtek
gza pa-sangs (Venuše) pátek
gza spen-pa (Saturn) sobota

Týdenní dny mají také typické symboly, případně bývají spojovány
s některými .,prvky“ (oheň, voda, vzduch. země). z astrologického
hlediska jsou některé považovány za .,št'astné“,jiné za „nešťastné".

Další jednotkou je měsíc, zla-ba. Měsíce jsou v tibetském kalendáři
označovány řadovýmičíslovkami (zla-ba dang-po = první měsíc, zla-ba
gňis-pa = druhý měsíc. zla-ba bži-pa = třetí mšic atd.), případně zna
meními tibetského zodiaku a pojmenováním pro měsíc (zla), jako napří
klad 'brug-zla = Dračí měsíc (konec února —začátek března), sbrul-zla
= Hadi měsíc (březen - duben). Kromě toho existují pro měsíce různé
poetické názvy a metaforická označení. Měsíce mají zpravidla třicet
dnů. Dělíse na dvě části, na „horní měsíc“. nazývaný též „bílá strana“,
tedy první polovinu měsíce (od 1. do 15. dne), a na „dolní měsíc“. zva



ný také „černá strana“, představující druhou polovinu měsíce (od 16. do z—-__
30. dne). Dny v měsíci se dále seskupují do pěti šestidenních období. Ta iť,
jsou označována symbolickými názvy: šťastný, dobrý, vítězný, prázdný _
a úplný, nebo také: hoch, divka,jínoch, zralý, tj. dospělý,a stařena,dny &
jsou v nich číslovány. Tak třeba bzang-po gsum-pa znamená „třetí do- „.. ...,
brýf', to znamená třetí den období .,dobrý'. tedy devátý den každého “.“V:

měsíce. - Stejný význam má i označení bu-mo gsum-pa, „třetídívka". Š Š
Vždy třia tři měsíce se spojují v roční období. V mírném pa'smujsou :: Š

čtyři;jaro, léto, podzim a zima. Někdy se objevuje i šest období; před- Ě ;!
jaří,jaro, léto, období monzunových dešt'ů, podzim a zima. 0 =:

Tibetský rok, lo, je rok lunisolární. Tvořího dvanáct, v přestupných š
letech třináct měsíců. Zařazování přestupných roků se řídídevatenác- :l\tiletým cyklem, takže každých devatenáct let je dvanáct let obyčej
ných o dvanácti měsících a sedm let přestupných o třinácti měsících.
Abyse dosáhlo souladu kalendářních měsíců, které mají 30 dnů se sy
nodickými měsíci (29d 12h 44min 2.985), tedy s fázemi Měsíce, vy
pouští se podle potřeby některé „nešťastné“ dny, což jsou podle tibet
ských představ dny, které při počítání na prstech jedné ruky včetně
započítání mezery mezi ukazováčkem a palcem připadají na tuto me
zeru, tedy druhy', osmý, čtrnáctý. dvacátý, atd.

7.7.2 Označování let v tibetském kalendáři
Pro počítání let používají Tibeťané šest různých soustav:

7.7.2.1 Počítání let od nebo do stanovené
události

Počítání let od nebo do nějaké události, skutečné nebo legendární. ja
ko třeba vstoupení Buddhy do nirvány. příchod náboženského refor
mátora Atiši do Tibetu v roce 1042. Roky se od příslušné události po
čítají bud' dopředu nebo dozadu, přičemžse rok události započítává
do výpočtu. Nevýhodou tohoto způsobu je skutečnost, že není vždy
přesněznámo datum výchozí události.

7.7.2.2 Počítání let podle dvanáctiletého
„Jupiterova“ cyklu

Označování let na základě dvanáctiletého, tzv. Jupiterova, cyklu,
v němžjsou jednotlivé roky pojmenovány podle určitého zvnřete(zna



mení) zvěrokruhu. Tibetský zvěrokruh je shodný s čínským. Jednotli
vá zvířata v něm maji následující označení: ]. bji (myš). 2. glang (bu

' vol), 3. stag (tygr), 4.jos (zajíc), 5. 'brug (drak), 6. sbrul (had). 7. na
396 (kůň), a. Iug (ovce), 9. spre (opice), 10. bja (kohout), 11_.khji (pes),
z, 12.phag (vepř).Označenídvanáctiletého cyklujako Juptterova sou

visís tím, že planeta Jupiter projde na své dráze přibližněza jeden rok
jednim zviřetníkovým znamením a svůj oběh okolo Slunce dokončí
zhruba za dvanáct let.“) Podle tradice zavedla tento způsob označo—
váni let čínská princezna Wen-čcheng, manželka tibetského krále
Srong-bcan-sgam-pa, v roce 641 n. |. Nejstarší datum uvedené tímto
způsobem se vztahuje k roku 650 (..rok psa“).

HlSTORlCK
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7.7.2.3 Šedesátiletý cyklus
Nejrozšířenějšízpůsob představuje označování let v rámci šedesátile
tého cyklu (rab-bjung), který byl uveden do Tibetu v roce 1027 sou
časně s mystickým učením pozdního buddhismu zvaným Kálačakra
(Koločasu). Šedesátileté cykly se řídily podle čínského nebo indické
ho vzoru.“l

Podle tzv. černého neboli čínského letopočtujsou roky podobně ja
ko v čínském šedesátiletém cyklu uváděny kombinaci již zmíněných
dvanácti zvířatzodiaku a ti prvků v pořadí dřevo (sing), oheň (me),
země (sa). železo (lčags) a voda (čhu). Roky se přitom označují kom
binací každého prvku vždy dvakrát s dvěma za sebou jdoucími zvířa
ty. Například Dřevěná myš. Dřevěný buvol. Ohňový tygr, Ohňový zajíc
a tak dále jako v čínském kalendáři. Podle tzv. bílého nebo indického
kalendáře je každý rok šedesátiletého cyklu pojmenován bud' san
skrtským názvem nebo jeho tibetským překladem.

První šedesátiletý cyklus začínal rokem 1027, nikoli kombinací
„Dřevěnámyš“, která by měla být na začátku cyklu, ale „Ohňový za
jíc“, aby byl tento cyklus v souladu s cyklem čínským. Další cykly ná
sledují v šedesátiletých intervalech. Současný cyklus je sedmnáctý od
zavedení šedesátiletých cyklů a začal v roce 1987. V datováních se
však obvykle uvádí pouze označeni roku, nikoli pořadí cyklu.

Občasbývá v označení roku také uvedeno. zda jde o rok ..mužský'.
pho, což je v tibetském kalendáři označení pro liché roky. nebo o rok
„ženský“, ma, tedy sudý. Někdy je místo kombinace prvku a zvířete

uvedšriogogze pořadí roku v šedesátiletěm cyklu řadovými číslovkamio . o 0.



Vroce 1027 začal také moderní tibetský letopočet, tedy růběžné po- ““J
čítání let. Přioznačováni let tímto způsobem je rok uve en slovy rab- 9
Io a řadovou číslovkou (..rab-lo" je zkrácené rab-bjung-gi lo, tj. „rok

7.7.2.4 Novodobý tibetský letopočet J
3 7

šedesátiletého cyklu“). Rok 1027je tedy rab-lo 1., rok 2000 je rab-lo 2%

74. Š %:?
7.7.2.5 Počítání podle cyklu 252 let 2“

Kromě uvedených způsobů bývají někdy roky počítány v rámci cyklů :
o 252 letech, které vznikly z jednoho dvanáctiletého cyklu a ze čtyř |<
cyklůšedesátiletých. Skládají se z pěti period, první o dvanácti letech,
ostatní o šedesáti letech. Rokyjsou označeny stejně jako v příslušných
cyklech, ale léta l. a II. periody (1—72)jsou považována za neutrální
(ma-ning, .,be2pohlavní“), lll. perioda, roky 73—132,je celá „muž
ská", N. perioda, roky 133—192,je celá „ženská“. roky V. periody,
193—252,jsou střídavé „mužské“ a „ženské". Tento komplikovaný
způsob je ovšem velmi vzácný. Zabývají se jim pouze učení lamové
v tibetských klášterech.

7.7.2.6 „Královský“letopočet
Ojediněle se objevuje označení roku podle tzv. královského letopočtu,
rgjal-lo, který je počítán od roku 127 př. n. l., údajného roku založení
pololegendární dynastie tibetských králů.

7.8 Indické kalendáře
Indie je oblastí snad nejvíce roztříštěného chronologickěho systému.
Tatorouříštěnost souvisí s historickým vývojem země, s dlouhodobou
izolovanosti jednotlivých indických kmenů a národů, které měly
vlastní kulturu i vlastní jazyky. Od starověku do současnosti byla VIn
dii souběžně užívána řada kalendářů založených na různých systé
mech.“ Většinou to byly lunisolární kalendáře. v některých všakhrá
lyvelkou roli také hvězdy. Z několika desítek indických kalendářů zde
mohou být zmíněny jen některé nejznámější. .

V nejstarších dobách35) počítali asi Indové, podobně jako většina
národů, s lunárním kalendářem, který se však snažili udržet v soula
du s ročními dobami. Neměli tehdy ještě dostatečné astronomické
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znalosti, které byjim umožnily zavést pravidelný systém vkládání do
plňkových měsíců, takže byli nejspíše odkázáni na v podstatě svévol
ne' vkládání nebo vypouštění dnů. Byl to tedy jakýsi ještě primitivní
lunisolární kalendář.

7.8.1 Chronologie védského období
Prvním známým chronologickým systémem v Indii byl védský kalen
dář.“l Z pramenných zpráv je zřejmé. že velké úctě se v představách
věd těšil Měsíc. Ten byl „měřítkem času". Jednotlivé fáze Měsíce mě
ly svě vlastni názvy, byly zobrazovány jako manželky Měsíce a vzývá
ny v hymnech. Nazývaly se Anumau' (.,narůstající Měsíc"), Ráka
(..úplněk"), Kuhú (.,ubývající Měsíc“) a Sím'válí(..novoluní"). Védský
rok nebylještě upraven důsledně podle lunárních měsíců, ale měl 360
dnů, které byly rozděleny do dvanácti měsíců po třiceti dnech. Vznikl
zřejmě ze snahy vyrovnat oběh Měsíce 5 ročními dobami. ale nedo
statečné znalosti astronomie nedovolovaly přesněji určit dobu oběhu
Luny okolo Země a Země okolo Slunce. Také pravidelná interkalace
ještě nebyla známa. Prameny neinformují o tom, jakým způsobem byl
tento rok udržován v souladu s ročními dobami. Zřejměbylajeho dél
ka upravována podle okamžité potřeby. takže 360 dnů, o nichž jed
noznačně informuje védská literatura, bylo nejspíše pouze teorií. Po
zději byly zavedeny pětileté kalendářní cykly (juga),37)kterých snad
bylo užíváno k úpravě délky roku, ale konkrétní zprávy o tom nejsou
k dispozici.

V pozdější literatuře védského období se objevují také zmínky
o nakšatra'ch. Tento termín znamenal původně „hvězdu", postupně
však se vyhranil jako označení 27 nebo 28 částí oblohy, v nichž se po
hyboval Měsíc, a příslušných souhvězdí. Nakšatra sloužila především
astrologii, která se v Indii velmi rychle rozšířila, ale pronikla i do ob
čanského života obyvatel Indie. Kněžívyužívali postavení Měsíce v ur

čišš'mz lunárních cyklů (asterismů) —nakšater ke stanovení termínů0 tr.

7.8.2 Chronologie povédského období
Během vývojem indické chronologie se výrazně zlepšily astronomic
ké znalosti, především pokud jde o zdánlivě pohyby Slunce a Měsíce,
takže mohl být kalendář v povédském období opřen o pevnější astro
nomickýzáklad. Časově je toto období obtížně vymezitelné. Sahá od
obdobi eposu Mahábháratya literatury Suter (snad od 4. století př.



n. l.) asi do prvních století našeho letopočtu. V tomto období se vedle
roku o 360 dnech objevily další typy roku, které ukazují na to, že by
lajiž přesněji známa délka zdánlivého oběhu země okolo Slunce, a ta
ké délka lunárního a siderického měsíce. Prameny této doby se zmi
ňují především o roku nákšatra. Toto označení bylo již užíváno pro
27.část ekliptiky, tedy 1320. rovněž pro dobu. za kterou Měsícnebo
jiné nebeské těleso prošlo touto částí ekliptiky. Nakšatra odpovídala
přibližně délce siderického měsíce (asi 27 1/3 dne). V praxi byl rok
nakšatra zaokrouhlen na „hvězdný rok" 0 dvanácti měsících po 27
dnech (324 dny), případně „přestupný hvězdný rok“ 0 13 měsících
[35] den). Hvězdné roky měly ovšem pouze astrologický význam.

Dalšími typy roku byl rok lunární, čandra-sanvatsara, o 354 dnech,
a rok 0 360 dnech, nazývaný savana—,karma- nebo rtu-sanvatsara. Aby
mohly být tyto roky uvedeny do souladu. byl zaveden sluneční rok
(áditja—sanvatsaranebo su'rja-) o 366 dnech a na jeho základě byly vy
tvořenypětileté cykly o 1830 dnech, zvané juga, do nichž se vejdou
celé měsíce všech čtyř typů roku. Rok o 366 dnech byl jistým pokro
kem oproti roku o 360 dnech, i když pro sestavení stálého kalendáře
také nebyl vhodný. Prameny se zmiňují ještě 0 roce 0 378 dnech.

Do této doby sahají také počátky dvou cyklů Jupitera. dvanáctileté
ho a šedesátiletého, které však byly pro počítání času využívány až
v následujícím obdob .

V chronologii se rovněž objevily velké časové cykly počítající s mi
liony let.") Byla to kalijuga neboli Věkhříchu (360 000 let), dvápara
juga —Věkpochybnosti (720 000 let). trétajuga - Věktříobětních oh
ňů (1 080 000 let), a knajuga —Věk pravd (] 440 000 let), celkem
3 600 000 let. Každému z těchto čtyř věku předcházejí úsvit a sou
mrak. čítající 36 000 let u kalijugy, 72 000 letu dváparajugy, 108000
letu trétajugy a 144 000 letu kritajugy. celkem 4 320 000 let. Totoob
dobi se nazývá „Velkývěk", mahájuga.

7.8.3 Chronologie textů Siddhánty
Někdy v prvních stoletích našeho letopočtu se objevil zcela odlišný
systém počítání času, který se mohl opřít o stále řesnější astrono
mickéznalosti. Odrazilo se v nich nejen dokonalejš vlastní pozorová
ní a výpočty Indů, ale také znalost západní vědy. Tyto poznatky jsou
shrnuty ve čtyřech základních dílech nazývaných Siddhánty (Súrja
Siddhánta, Vásištha-Síddhánta, Pauliša-Siddhánta a Rómaka-Sidd
ha'nta).40)Tato díla, zvláště pak první z nich. tvoří základ indické as
tronomie a chronologie. Súrja-Siddhánta si udržela význam pro
počítáni času do moderní doby.
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7.8.3. 1 Sluneční kalendáře
V tomto novém systému se vedle již zmíněných 27 nakšater uplatnil
zodiak“ o dvanácti částech, znameních (ráši), rozdělených na 30
stupňů (anša), každý stupeň 0 60 minutách (ka/a'), každá minuta o 60
sekundách (víka/a). Prosadilo se také šedesátinné dělení dne. Doby
oběhu planet byly známy mnohem přesněji nežli v předchozím obdo
bi. Rovněž rozdíly mezi délkou siderického a tropického roku.

indické chronologické systémy vycházející z textů Siddhánty a pří
buzných spisů počitalyjak se slunečními, tak s lunisolárními lety. Slu
nečni kalendářem byly založeny na siderickém (hvězdném) sluneč
ním roku. —Nesprávně stanovená de'lka siderického roku (365, 25876
misto365.25636 dnů) užívaná po patnáct stoleti. způsobila že se za
čátek roku za tuto dobu 0 22 až 23 dny posunuL--Rok byl rozdělen
do šesti ročních dob (na). “lyodpovídaly době, za kterou Slunce pro
jde dvěma znameními zodiaku Nazývalyse šišíra (předjaří) vasanta
(jaro), gřišma (léto), varša'(doba dešťů), šarad (podzim) a hémanta
(zima). Dále se sluneční rok dělil do 12 slunečních měsíců. Ty odpo
vídaly době. kterou se Slunce zdrží v jednotlivých znameních zodia
ku. Protože ekliptika byla rozdělena rovnoměrně zatimco Slunce po
stupuje v jednotlivých ročních dobách různou rychlostí, nejsou
indické sluneční měsíce stejně dlouhé, ale zimní měsíce jsou kratší
a letní delší. Délka indických slunečních měsíců se pohybuje mezi
31d 15ha 2% Sb. Vrůzných oblastech začínaly měsíce buď východem
Slunce v den, kdy Slunce mělo vstoupit do dalšího znamení, nebo den
následující, případně až třetí den.

Sluneční dny začínaly východem Slunce. Sluneční den“) se dělil na
60 ghatik, každá ghatiká na 60 pal, pala na 60 vípal, vipala na 60 pra
tivipal. Prativipala byla nejmenší časovou jednotkou. Odpovídala O,4
sekundy. Dalšíjednotky dělení dne tvořily prána (= 10 vipal, tj. 4 se
kundy) a vina'di (= 6 prán, tj. 24 sekundy). Sluneční dny byly uspo

řádánydo sedmidenního týdne (vám). týdenní dny měly vlastní pojmenování která však měla řadu synonym."

7.8.3.2 Lunisolámí kalendáře
Sluneční kalendáře byly používány především v Bengálsku, v někte
rých oblastech střední a jižní Indie a v Tamilpádu. Většina území in
die se však řídila kalendáři lunisolárními. Obyčejný lunísolární rok
(sanvarsara-ma'na) měl 354 nebo 355 dnů, přestupný (adhíča-san
vatsara) 383, 384 nebo 385 dnů. Obyčejný rok se dělil do 12 měsíců,
jejichž délka byla rovněž proměnlivá. ale kmtší nežli u slunečních mě



síců. Lunární měsíce začínaly následující den po úplňku a dělily se na
dvěpoloviny. První byla temná polovina (kršna pakša), druhá, která _t
začíná 0 novoluní. se nazývala světlá polovina (šak/a pakša). Zákla- '
dem uspořádání lunisolárního kalendářebylopět devatenáctiletýcy- &
klus. lnterkalacem byla obvykle prováděna ve 3., 5., 8., 11., 14., 16. „ „.
a 19. roce cyklu.

Jednou ze základních chronologickýchjednotek byla tithif“ třicá
tá část doby, která uplyne mezi dvěma novoluními, tedy „lunární
den“. Jeho střední délka je 23h 37min 28,1s; jeho skutečná délka je
však velmi proměnlivá. Títhi měly své vlastní názvy.

R
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7.8.3.3 Označování let

7.8.3.3. 1 Jupiterovy cykly
Jako časový údaj bývá v indických kalendářích a v datováních nápisů
uváděn šedesátiletý Jupiterův cyklus a dva druhy dvanáctiletého Ju
piterova cyklům Jednotlivé roky mají v obou cyldech svá pojmenová
ni, která jsou uváděna jako označení roku. Šedesátileté cyklyv sever
ní lndíi počítaly se skutečnými ,.Jupiterovými lety“ (sanvatsara). Ty
nebyly shodné se slunečním rokem, ale představovaly období, za něž
planeta Jupiter projde jedním znamením zviřetm'ku.Vjižní Indii byly
„Jupiterovy roky“ shodné s lunísolárnímí nebo se slunečními lety.

7.8.3.32 Indické letopočty
Také roky byly v Indii počítány podle různých am Vedle letopočtů
sousedních zemí, jako byla hidžra nebo seleukovská éra, jež se obje
vují také v lndii, a vedle křesťanského leto ru. který spolu s grego
riánským kalendářem zavedla v Indii brits á správa po ovládnutí ze
mě (užívá se od roku 1757). existovala řada letopočtů domácích.
Některé měly politický původ a souvisely obvykle se změnami politic
ké moci, jiné vznikly z náboženských důvodů. Vzácně mají původ as
tronomický. Letopočty mívaly navíc různé zvláštnosti &lokální vari
anty. Z několika desítek indických letopočtů a jejich variant zde lze
zmínitjen některé.

Vseverní lndii, především v Kašmíru, se používala éra Saptarši-Ka—
lá.Tato e'ra představuje cyklus 2700 let, přičemžkaždých sto let se po
čítá od začátku. Její epocha sahá do roku 4077 př. n. l. Obyvatelé Ne
pálu užívali éru pojmenovanou po lidu, který kdysi ovládal toto
uzemí, névárskou. Tato éra prý byla zavedena v roce 880 n. l., léta by
la počítána od roku 878/879. Névárská éra zanikla v 18. století. Rov



\ s epochou v roce 319 n. l. ,
Jedním z ncjrozšířenějších letopočtů v lndii byla Vikramova era.

402 Byla užívána v severní a ve střední lndii. Začínala rokem 58 př. n. [.
Í; Vestřední lndii byla po téměřdvě tisíciletí rozšířena éra Šaka (šac

G ká). kterou tradice spojuje s dynastií stejného jména. Epochou této
éry byl 15. březen 78 n. l. (do dnešní doby se však nový rok této éry
posunul do doby okolo 12. dubna). Bylto mimojiné hlavni letopočet,
s nímž počítali astronomové. ,

V některých oblastech jižní Indie, především na pobřeží Malabaru
a v sousedních oblastech. se užívala éra Kollam. Počítala v tisíciletých
cyklech a začíná roku 824/825 n. l. V Zadní Indii byla s rozšířením
buddhismu zavedena zvláštní barmská náboženská éra zvaná Mug.
Začínala rokem 638 n. l. V návaznosti na učení buddhismu vnikl i dal
ší letopočet, počítaný od Buddhova odchodu do nirvány. Jeho počátek
se obvykle klade do roku 544 př. n. l.

Většinou v astronomické literatuře se objevuje éra kalijuga se za
čátkem 18. února 3102 př. n. l.

něž v Nepálu. a také v severozápadní Indii byla užívána éra guptorska'
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7.8.4 Reforma indického kalendáře
Velkýpočet kalendářů vjedné zemím představoval značné komplika
ce jak v uvádění časových údajů a v jejich převádění na jiné kalendá
ře, tak i při každoročním vydávání tištěných kalendářu, které měly
všechny užívané systémy zachytit. Ještě v polovině 20. století se v ln
dii užívalo více než třicet kalendářů. mimo jiné kalendář bengálský,
hindský, tamilský. muslimský i gregoriánský, a tištěný kalendář, který
v lndii každoročně vycházel, měl více než 3000 Stran. Ve snaze vyře
šit tento problém vyvíjela indická vláda po druhé světové válce velkou
iniciativu v jednáních o reformě kalendáře a o zavedení jednotného
kalendáře postaveného na ryze vědeckých základech pro celý svět.50)
V listopadu 1952 byl v Indii jmenován zvláštní ' or pro reformu ka
lendáře. složený z předních indických odbomlku. Po ztroskotání jed
nání o reformu kalendáře na půdě OSN v letech 1955—1956nezbylo,
nežli reformovat kalendář alespoň v samotné lndii. Indický výbor te
dy vypracoval jednotný kalendář pro celou zemi. Ten vešel v platnost
22. března 1957.

Nový indický kalendář—“)je založen na éře Šaka jako nejrozšířeněj
ším indickém letopočtu. Kalendářní rok je odvozen od slunečního ro
ku tropického. Obyčejný rok má 365 dnů, jednou za čtyři roky je rok
přestupný o 366 dnech. Kpřesnějšímu vyrovnání délky kalendářního
a tropického roku mají být třikrát za čtyřista let přestupné dny vyne



chány. Přestupné roky i sluneční vyrovnání jsou zařazeny do týchž let,
ve kterých jsou v gregoriánském kalendáři. Protože indický kalendář
počítá s érou začínající roku 78 př. n. l., je pravidlo pro přestupná lé
ta stanoveno tak, že se přestupný den vkládá tehdy, když je součet ro
ku a čísla 78 beze zbytku dělitelný čtyřmi. Dá-li však součet roku a čís- .
la 78 celé století. přestupný den se vynechá, s výjimkou těch let,
jejichž čísloje po přičtení čísla 78 beze zbytku dělitelné čtyřmisty.

Kalendářní rok začíná dnem následujícím po jarní rovnodennosti.
Je rozdělen do dvanácti měsíců 0 30 nebo 31 dnech. Měsíc čaitra
(30/31 den) odpovídá době od 22./21. března do 20. dubna gregori
ánského kalendáře, vaišákha (31 den) odpovídá době od 21. dubna
do 21. května, djaištha (31 den) od 22. května do 21. června, ášádha
(31 den) od 22. června do 22. července, šrávana (31 den) od 23. čer—
vence do 22. srpna, bhádra (31 den) od 23. srpna do 22. září, ášvina
(30 dnů) od 23. září do 22. října, ka'rtika (30 dnů) od 23. října do
21. listopadu, agrahájana (30 dnů) od 22. listopadu do 21. prosince,
pauša (30 dnů) od 22. prosince do 20. ledna, ma'gha (30 dnů) od
21. ledna do 19. února, pha'lguna (30 dnů). od 20. února do 20. března.

7.9 Kalendáře středoamerických
předkolumbovských civilizací

Svébytné chronologické systémy vytvořilynárody Mezoameriky, tedy
indiánské cvilizace Střední Ameriky (oblasti zahrnující střední a jižní
Mexiko,Guatemalu, Belize, Salvador a části Hondurasu, Nikaraguy
a Kostariky). Tyto systémy téměř zanikly spolu se středoamerickými
civilizacemipo objevení Ameriky v důsledku španělské invaze na kon
ci 15. století. Jen obtížně se proto podařilo na základě nečetných pra
menů některé z nich rekonstruovat. Nejlépe jsou známy kalendáře
dvou nejproslulejších předkolumbovských civilizací, Mayů a AztékůŘZ)

7.9.1 Kalendář Mayů
Mayové,obyvatelé poloostrova Yucatánu v dnešním Mexiku, vytvoři
li obdivuhodnou kulturu, jejíž rozkvět lze datovat do doby mezi čtvr
tým a desátým stoletím. Vynikající matematické a astronomické zna
losti umožnily Mayům vytvořit chronologick' systém. který někteří
badatelé považují za nejdokonalejší na světě. 3)Mayové přitom moh
livyužít svého systému počítání a znalosti nuly, které rozvinuli dávno
před 8. stoletím, kdy je poznali Indové, od nichž tyto poznatky pro
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střednictvím Arabů převzala Evropa. Ačkolise z mayského kulturního
dědictví dochovaly pouze čtyři kodexy a ani španělští autoři 16. a 17.
století nevěnovali mayské kultuře větší po,zornost bylo možno do
značné míry rekonstruovat mayský systém počítáni času jednak na
základějeho pozůstatků, které přežilyv některých krajích, jako třeba
v horských oblastech Guatemaly, hlavně však díky četným kalendářo
vým nápisům na kamenných památkách, především na stélách které
unikly zničení.

Přestože všechny stránky mayského uspořádání času nejsou ještě
dostatečně objasněny, je zřejmé, že mayštl kněží, ačkoli se vyznali
v astronomii —zcela jistě znali lunární cykly a cykly Venuše -, dali při
sestavování kalendáře přednost matematickým konStrukcím před
oběhem Země a Měsíce, na nichž zakládala své kalendáře většina kul
turnich společenství v Evropě a v Asii. Počítání času založili Mayové
na dvacítkové soustavě. Dvacítka, která byla také základem mayské
matematiky, bývá spojována s počtem prstů na rukou a na nohou.
Dalším „magickým“ číslem mayské soustavy počítání času bylo po
svátné číslo třináct. To zase odpovídalo počtu prastarých mayských
božstev a bylo symbolem nebe. Obě tato čísla byla využita při tvorbě
mayské chronologické soustavy.

Základní jednotkou měření času byl, stejně jako ve všech kulturních společenstvích, den. Mayové ho nazýval i kin (tj. „slunce“„den“,
,.kněz“). Další uspořádání mayského kalendáře se však od většiny
známých kalendářů odlišovalo. Pro měření času používali Mayové ně
kolik typů roku.

Jednak to byl rok 0 360 dnech. Tento rok se nazýval tun (tj „ká
men“, podle kamenů, které Mayové vztyčovali na počítání let). Byl
rozdělen do 18 měsíců každý měsíc, uinal (u bylo mayské označení
pro Iunu), měl dvacet dnů. Dny měsíců byly označovány čísly od 0 do
19. Kromě toho měly zvláštní znaky, a také vlastní názvy:

O. —lm1x(Leknin) 10. - Chuen (O ice)1 - lk(V11. —Eb(Zlýdšť)
2 -Akbaíl (Temnota) 12. - Ben (Zelená kukuřice)
3 - Kan (Kukuřice) 13. —lx (Jaguár)
4 —Chicchan (Nebeský had) 14. - Men (Orel)
5. - Cimi (Smrt) 15. —Cib (Vosk)
6 - Manik (Jelen) 16. - Caban (Země)
7 —Lama! (Venuše) 17. —Eznab (Pazourek)
8 - Muluc(Jadeit; Voda) 18. - Cauac (Bouře)
9 —Oc (Pes) 19. —Ahau (Pán)



Rovněž měsíce měly své názvy:
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&=.Q

lán

KALENDÁŘE

2 — Uo 12. —Ceh

3 - er 13. —Mac
4 —20:7. 14 - Kankin „,
5 - Tzec 15. - Muan č
6 - Xul 16. —Pax 3
7 —Yaka 17. - Kayab u:
8 —Mol 18. - Cumhu i,
9. - Chen 19. —Uayeb 0

10. - Yax 2
Pro všední život mayských rolníků byl však rok 0 360 dnech ne- :

vhodný. Ti měřili čas roky 0 365 dnech, které byly lépe přizpůsobeny “'
přirozenému roku. Rok o 365 dnech se nazýval haab. Byl tvořen opět
osmnácti měsíci o dvaceti dnech. Na konec roku však byl přidáván do
plňkový „měsíc“ Uayeb o pěti dnech (0-4). Tyto dny byly sváteční
a byly zasvěceny některému z bohů, ochránci následujícího roku. Ač
koli mayští kněží dokázali určit délku tropického roku se značnou
přesností (spočítali ji na 365.242 dne) a věděli, že zlomek, o který je
sluneční tok delší, nežli byl mayský kalendářní rok, tvoří za šedesát
let asi patnáct dnů, do jejich kalendáře se tato délka nepromítla.

Kromě měsíců znali Mayové také týdny. Ty měly stejný počet dnůjako měsíc, tedy 20, začínaly však vjiný den nežli měsíc. M ly rovněž
svá vlastní jména: lmíx, lk, Akbal. Kan, Chicchan, Cimi, Maník, La
mat, Muluc, Oc, Chuen, Eb, Ben, Ix, Men, Cíb, Caban, Eznab, Cauac,
Man“) Vedle dvacetidenních týdnů používali Mayovéještě třinácti
denní týdny. Jejich dny byly označovány čísly od 1 do 13. Obě řady,
řada0 dvaceti a řada 0 třinácti dnech, probíhaly na sobě nezávisle bez
ohledu na měsíce a roky. Zněkterých mayských textů však vyplývá, že

Mayové znali ještě devítidenní týdny, přesněji týdny 0 devíti nocích,podléhajících devíti bohům podzemní říše.-"s
Ke kultovním účelům používali mayští kněží „roky“ 0 260 dnech.

Nazývali je tzolla'n, tj. „počítání dnů". V tomto období bylo dvacet
denních znamení kombinováno s čísly 1-13. Tzolkin tedy tvořilo tři
náct „měsíců“ 0 20 dnech. Jednotlivé dny tzolkinu měly specifický
prognostický význam. Byly to personifikované síly, bohové, které
Mayové uctívali, přinášeli jim oběti a obraceli se k nim se svými pros
bami. Dny byly “eštěspojovány do nekonečné řady se zmíněnými de
víti Pány Noci. )Tzolkin byl tedy umělý matematický útvar. Neměl
žádný vztah k astronomii ani k příroděvůbec. Období 260 dnů násle
dovala po sobě bez ohledu na sluneční rok a na Střídáníročních dob.
Původ těchto „roků“ není zřejmý. Jejich délka bývá spojována s po
čtemdní těhotenství nebo s délkou vegetačního období.
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Jednotlivé časové úseky mayského kalendáře byly vzájemně uvá
děny do souladu v rámci delších období. Podle způsobu jejich počítá

ní rozlišovali Mayové tzv. „krátký“ a ,.dlouhý“ počet.
Krátký počet vznikl spojením posvátného kalendáře o 260 dnech

(tzolkin) se slunečním rokem o 365 dnech (haab). TVořilho cyklus
52 let (4 x 13 haabů). který měl 18 980 dnů. Ty zároveň představova
ly 73 tzolkiny (260 x 73 = 18 980). Po tomto cyklu se opakovaly ve
stejném pořadí dny. týdny a měsíce.57)Tento cyklus byl také nazýván
kníendářove'kolo nebo dvaapadesátiletý cyklus Počítaly s ním všech
ny na'rody. které převzaly kalendář od Mayů, nebo jejichž kalendáře
měly společný základ s mayským kalendářem. Konec tohoto cyklu
měl pro ně zpravidla kultovní význam.

V rámci tohoto počtu užívali Mayové ještě čtyřletý cyklus 5 roky
0 365 dnech (haaby), tedy 1460 dnů. Po jeho uplynutí se opakovaly
ve stejném pořadí názvy dnů a pořadí méscsícu

Základem dlouhého počtu byl rok 0 360 dnech, tun a jeho části,
kin a uinal. Opakovaným násobením tunů dvaceti vznikly další časo
véjednotky: jejichž pomocí bylo možno vyjádřit údaje ve velkém ča
sovém rozpětí. Tytojednotky používali Mayové k vyjádření dat histo
rických událostí zatímco v běžném životě počítali čas podle haabů
a. .krátkého počtu“. Základními jednotkami „dlouhého počtu" byly
katun. období dvaceti tunů (7 200 dnů tj. necelých 20 let). Dvaceti
násobkem katunu byl baktun (144 000 dnů tj. téměř400 let). Dvace
tínásobkem baktunu byl pícrun (2 880 000 dnů, tj. téměř8 000 let).
Dvacet pictunů tvořilocalabtun (S7 600 000 dnů), dvacet calabtunů
kinchiltun (1 152 000 000 dnů) a dvacet kinchiltunů alautun
(23 040 000 000 dnů). “) Vzájemný vztah těchto jednotek vyplývá
2 následující tabulky:

1 kin ] den
] uinal = 20 dnů 20 dnů
1 tun = 18 uinalů 360 dnů
] katun = 20 tunů 7 200 dnů
1 baktun = 20 katunů nebo 144 000 dnů

400 tunnů
] píktun = 20 baktunů nebo 2 880 000 dnů

8 000 tunů
1 calabtun = 20 piktunů nebo 57 600 000 dnů

160 000 tunů
1 kinchiltun = 20 calabtunů nebo 1 152 000 000 dnů

3 200 000 tunů
] alautun = 20 kinchiltunů nebo 23 040 000 000 dnů

64 000 000 tunů



Katuny byly označovány názvem a pořadovým číslem svého po
sledního dne (karun 13. ahauje období 7 200 let končící 13. den tři
náctidenniho týdne). Vzhledem k délce katunu, která je beze zbytku
dělitelná dvaceti, ale nikoli třinácti, začínal i končil každý katun stej
nými dny v měsíci (první den všech katunů byl imíx, poslední ahau),
ale jiným dnem třináctidenního týdne (po uplynutí každého katunu
byl ahau o dva týdenní dny dříve; v uvedeném případě by následující
katun končil 11. ahau). Celý cyklus by se se stejnými názvy a pořadím
dnů opakoval po 13 katunech, tedy po 93 600 dnech. Ukončení katu
nu, které člověk mohl zažít pouze dvakrát až třikrát v životě, bylo ob
vykle spojeno s oslavou.

V datování na mayských stélách a chrámech byl uveden příslušný
počet úplných cyklů (v pořadí pictuny, baktuny. katuny). dále počet
tunů, uinalů a kinů, jež uplynuly od legendárního začátku mayského
letopočtu, za který byl považován den 0.0.0.0.4. ahau 8. cumhu., což
je v přepočtu na současný kalendář zpravidla ztotožňováno s 12. srp
nem 3113 př. n. I.“) Datum 10. 1. 9. 17. 18. 2. etznab 11. kankin zna
mená. že od výchozího data uplynulo 10 baktunů, 1 katun, 9 tunů,
17uinalů a 18 kinů (celkem 1 450 798 dnů) a bude druhý den třinác
tidenního týdne, den etznab jedenáctého měsíce kankinu. Na křes
ťanskýletopočet lze tento údaj převézt tak, že počet dnů dělíme dél
kou juliánského roku (dělíme 365,25), dostaneme 3 972 celých let,
odečteme je od výchozího roku 3113, výsledek, 859, je příslušným ro
kem křesťanského letopočtu. (Denní datum odpovídá 7. říjnu,jak vy
plyne ze speciálních tabulek.)W)

Vedle uvedených kalendářů znali Mayové také lunární kalendář
0 měsících s 29 a 30 dny. Dny byly opět číslovány od nuly. stejně jako
ve dvacetidenním měsíci. Šest lunárních měsícu tvořilo lunární půl
rok. Po jeho u lynutí nastával opět první měsíc. Jednotlivá mayská
města používa a různé varianty lunárních kalendářů.

i.;
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7.9.2 Aztécký kalendář
Od 11. století přicházely do centra dnešního Mexika nomádské kme
ny. Po dlouhých vzájemných bojích se nakonec vlády nad nimi zmoc
nili Aztékové. Aztékové navázali na tradice star 'ch středoamerických
civilizací, především na duchovní dědictví Mayu. Také azrécký kalen
dář užívaný v Mexiku do jeho ovládnutí španělskými dobyvateli, má
četné společné rysy s kalendářem mayskýmf"

Aztécký kalendář se rovněž skládal z podobných cyklů jako kalen
dář Mayů. Byl to především obřadní cyklus o 260 dnech, který Azté
kovénazývali tonalpohualli, tj. „počítání dnů“, a rok 0 365 dnech, xi



š,_ huit! nebo xiuhpohualli, tj. „počítání let". Kalendář o 260 dnech vzni
»?».. kl kombinací .,týdne“ 0 dvaceti dnech a „týdne" 0 třinácti dnech. Dny

dvacetidenního týdne byly označovány většinou zvířecími znamení
mi, dny třináctidenního týdne byly číslovány. V tomto systému měl te

.< .., dy každý den jedno z dvaceti znamení a některé z čísel 1—13.Stejná
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kombinace znamení a čísla může během 260 dnů nastat pouze jed
nou, takže jí byl den v rámci cyklu pevně určen. Vztah znamení a čí
sel v aztéckém kalendáři o 260 dnech byl následující:

Dvacetidenní týden (znamení dnů) Třináctidenní týden
1 Cipactlí (Aligator. Kajman)

Il Ehecatl (Vítr)
lll Callí (Dům)
IV Cuerzpallin (Ještěrka)
V Coarl (Had)

VI Miquiztli (Smrt)
V'll Mazat! (Jelen)

Vlll Tochtlí (Králík)
Ad (Voda)

X lrzcuinrlí (Pes) 10
XI Ozomarh' (Opice) ll

Xll Malinalli (Tráva) 12
Xlll Acatl (Třtina) 13
XIV Ocelorl (Jaguár)
XV

XVI
XVII

XVIII
XIX
XX

\OGQOMAWNH

_.

Cuauhtli (Orel)
Cozcaquauhtli (Kondor)
Ollín (Pohyb)
Tecpatl (Pazourek)
Quíahuirl (Déšť)
Xochitl (Květina)

Těmto dnům přikládali Aztékové příznivý nebo nepříznivý, případ
ně neutrální význam, což bylo důležité především pro věštby. Aztéko
vé se také před důležitým jednáním nebo nikáním radili s kněží
mi. Na den měly vedle znamení vliv tak určitě řady bohů. Jednu
z nich tvořilo třináct „Pánů dnů", Toulteuctin, kteří byli spojeni s ptá
ky a v opakující se řadě provázeli jednotlivé dny, dále devět „Pánů no—
ci", Yahualreuctín, kteří také provázeli dny v nekončících cyklech.

Tonalpohualli byly navíc spojovány s různými barvami, s pěti smě
ry (sever, jih, západ, východ, střed) a se zvířaty. Byl to komplexní
system, který měl význam především pro věštby.

Druhým cyklem. který Aztékové používali, byl sluneční rok 0 365
dnech. xiuhpohualh', „Počítání let". Byl rozdělen na 18 chronologic
kýchjednotek. ..měsícu“.o dvaceti dnech a zbylých pět dnů (neman

“Gul-LUN



temi nebo nen-ontemí). Původ tohoto útvaru. stejně jako předchozí
ho. není zcela jasný. Zjevně opět souvisí s dvacítkovou soustavou,
s níž Aztékové, stejně jako Mayové. počítali. Přidaných pět dnů bylo
považováno za nešťastné dny. Aztékové se během nich vyhýbali jaké

©
&

količinnosti, kromě absolutně nejnutnějších životních úkonů. Kdose „ ..,
v těchto dnech narodil. byl povazován za nešťastného. Měsíce měly
své vlasrní názw:62)

]. Arlcahualco („zadržení vody“), 2.-21. února
2. Tlacaxwehualíztli („stahování“), 22. února —13. března
3. Tozoztontlí („malé bdění“). 14. března - 2. dubna
4. Hueytozoztli („velké bdění"), 3.—22.dubna
5. Toxcatl (.,suchá věc“). 23. dubna —17. května
6. Etzalcualízth' („jidlo z fazolí a kukuřice“), 18. května —

1. června
7. Tecuilhuitontlí („malý panský svátek“), 2—21.června
8. Hueytecuilhuírl („velký panský svátek"), 22. června 

. ervence
9. Tlaxochimalco („válečne' slavnOSti"), 12.—31.července

10. Xocolhuerzi („postavení kmene“), 1.—20.srpna
11. Ochpam'zth' (..mmetení cesty“), 21. srpna —9. září
12. Teotleco („mytí nohou"), ID.-29. září
13. Tepeilhuitl („svátek hor“), 30. září —19. října
14. Quecholli (,.plameňák"), 20. října - 8. listopadu
15. Panquerzalíztli („vztyčení vlajky“), 9.-28. listopadu
16. Atemoztli („padání vody“), 29. listopadu —18. prosince
17. Titi! („stažení“), 19. prosince —7. ledna
18. lzcalli („znovuzrození“), 8. - 27. ledna

Den v roce byl určen kombinací kalendáře o 365 dnech a tonalpo
hualli. Datum bylo uvedeno třemi údaji, denním znamením a číslem,
postavením dne v dvacetidenním období a označením roku.

Podobně jako Mayové počítali i Aztékové s větší jednotkou o délce
52 let, tj. 18 980 dnu. Tuto jednotku ostatně používaly všechny náro
dy. které přijaly mayský kalendář nebo kalendáře od něho odvozené.
Kalendářní jednotky však pojmenovali vlastními názvy.“í" Období
52 let vystačilo na vyrovnání všech variant aztéckých kalendářů a by
lo hlavní jednotkou aztéckého počítání času, asi jako je století v ev
ro ském kalendáři. 52 let se dělilo do čt řčástí po třinácti letech (tlal
pi lt). Přechod od jednoho dvaa ade tiletého cyklu k dalšímu byl
velmi spektakulární. Aztékové v řili, že na konci cyklu bude zničen
světa již nikdy nenastane nový den. Proto ničilizařízení domácností,
postili se a dodržovali rituální předpisy. Zatímco lidé čekali plni obav
inaděje, kněží vystoupili v kritickou noc na Cirlahépetl. „Hvězdnýpa
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v horek“, a očekávali, kdy se objeví Plejády. V okamžiku. kdyse sou
38,3 hvězdí objevilo, zapálili hranici s čerstvě zabitou lidskou oběti.
' Není známo, jaký byl aztécký agrární kalendář &zda'se Aztékové

410 snažili udržet svátky v určitých ročních dobách. Někteříbadatele se
domnívají. že Aztékové vyrovnávali rok 0 365 dnech s rokem sluneč;
ním, o systému, jakým toro vyrovnáni prováděli, však existují různe
hypotézy. Konkrétní zprávy o interkalaci nejsou k dispozici.

7. KAPITOLA —POZNÁMKY

“ Krůzným kalendářním systémům světa srv. především N. Dershowitz, E. M.
Reingold. Calendrical Calculations, Cambridge 1997: V. Klima. Kalendář
měm'rvář. Vnímám'času v proměnách staletí, Olomouc 1998. Z matematic
kého hlediska Tomsa, Počitániěasu, passim.
O vývoji židovského kalendáře pojednává zejména Mahler. Handbuch der
judischen Chronologie: Ginzel, Handbuch II. s. 1-119; Basnizki, Der jůdí
sche Kalender. R.T. Beckwith. Calendar and Chronology. Jewish and Chris
tian. Biblical lntertestamenteal and Patristic Studies. laeiden—NewYork—Kóln
1996. Srv. též Tsybulsky, Calendars, 237-247: Selešnikov, Člověk a čas,
s. 98-102: Tomsa, Počitánít'asu. s. 38-44: Klima. Kalendář,s. 71-73; M. Ho
lubová, Cas vžidovsrví. Dějiny a současnost 22, 2000, č. 2, s. 16-18. - 0 lu
nární hidžřeje pojednáno zde níže.
Otázky, které rada kladla svědkům, se týkaly polohy a šířky Měsíce. Židovští
kněží, jimž příslušela péče o kalendář. měli základni znalosti o pohybu Mé
síce a mohli údaje svědků kontrolovat. Délka měsíce však byla z různých dů
vodů (nejspíše snad kvůli regulaci délky roku. a proto, aby svátky nepřipad
Iy na některé týdenní dny) soudním dvorem ovlivňována; prameny se
zmiňují i o ovlivňování svědků.
Srv. Zuckermann. Materia/fen. s. 33, 54, 60n. K židovskému kalendáři srv.
Ginzel. Handbuch ll, s. 1-63: Mahler. Handbuch der jůdischen Chronologie:
Basnizki, Der jiidische Kalender. passim; stručně Kubirschek, GrundriB.
s. 122—132;Pronštejn. Kijaško, Chronologija, s. 42-45; Whitrow. Time in

5) History, s. 54: Kelly etc.. Religious Holidays, s. 9—12;aj.1.. . „. „Ji-a.“ .. ,. „. ,
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Iendářní rada jistě díky tradici i astronomickým vědomostem věděla, že jde
o vyrovnání délky lunárního roku s rokem slunečním.
Kzačátku židovského roku srv. zde níže. Knisanujako prvnimu měsíci roku
srv. , .
Reforma židovského kalendáře býva' připisována rabbimu Hillelovi II. 2 Ti
berias, který je považován za otce dodnes platného židovského kalendáře.
Tento kalendář byl prý zaveden v roce 359. Tato hypotéza však není obecně
přijímána. Doba vzniku ani původ současného židovského kalendáře nejsou
spolehlivé známy. Přeměna kalendáře rozhodně nebyla jednorázovou zále
žitosu a všechna opatření nepocházejí z jedné doby. Srv. především Ginul,
Handbuch il. 5. 70—50,rovněž Basnizki, Derjt'ldísche Kalender, s. 17.

') Kdybynapříklad byl nový rok ve středu, připadl by svátek smíření na pátek.
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tedy bezprostředně před sabatern, apod. Podrobnosti uvádí Basnizki, Der
jůdische Kalendar, s. 39—47.

*" K židovskému rýdnu srv. MWJastrow, Hebrew and Babylonian Tra7ditions,New York 1914 s. 173.M Weber, Ancient Judaism, New York
bavel, The Seven Day Circle, s. 6-ll.l( hypotéze,že sedmidenní týd7enzesou
visí slunámim měsícem kfltlcky tamtéž s. 9. („Ti,kdo to tvrdí, zapomínají,
že měsíc nemá 28 dnů, ale 29,536.0

“» Koznačování let srv Ginzel Handbuch ll s. 26-32, 58-63; Mahler, Hand
buch. s. 116-159. 226-320. 399—410,519-1.52

"' Srv. též zde výše, kap. 6.1.2.5.4.sPodrobněji o tomto letopočtu pojednáGinzel, Handbuch ll s. 71 a79n. s.rv též Mahler, Handbuch, s. ISBn.. 520n.
Za původce židovské éry považuje Růhl rabbiho Addu Ahabada ajejí vznik
klade do poloviny 3. století. K židovskému letopočtu a jeho epoše srv. též
Rtihl, Der Ursprung der judtschen Welta'ra,s. 185-202, 342—344;Basnlzki,
DerJudtsche Kalender, s. (:.n

"' Srv. Basnizki, Derjt'idischezKalender, s. 46-54; Mahler,Handbuch s. 506-519.

“* Srv. Gianel, Handbuch ll s. 70n“ Hndbuchl, s 238-274;Tsybulsky,

Calendars,s. 13-147;sŠelešnikov,Člověkačas, s. 93- 98;Wendorfí, Tag undWoche s.—l6116 muži Tomsa, Počítání času,ss. 35-3;7 L Kropáček,

lslán-lszkýskalendář a magický rok 2000, Dějiny a současnost 22, 2000,č .2,

'51 Šrv.kzapitola 6.1.29, pozan. Bl; rovněž Tsybulsky, Calendars, s. 17-125.Vztah mezi roky hiery amky křesťanskééry pro léta 622—1504uvádí
Grummel, lachronologie. s. 279

W Oturecke'm kalendáři pojednávářTsybulsky,Calendars,s. 126-146. Srv. rovněž Kropáček, Islámský kalendá
"' Srv. Ginzel, Handbuch l, s. 136 a 263n.: též Leschhom, Antike Áren,

-4,43 3386-4
“) Srv. Ginzel, Handbuchl, s. 256n.
"" Srv.tamtéž,s.26n

za) Srv.TsybuLský,2Ca2lendars,s.148-231.") Srv. tamtéž, :. -26.3
*“ Srv. tamtéž, s.2249-254. Svátky koptského kalendáře uvádí Grummel, La

chronologie, s. 333- 36.1"ls zdevýše,kapitol

“) Základní informaci or'vyvojzičínského kalendářepodává.,| ChupChia-hua, InAJJ

lished by Chinese Association for the United Nation, August 1951, Taipeh
1951. Srv. též Ginzel, Handbuc hl, s. 450—49B,SSelečmko,v Člověka čas,
le;$-113 Kotulová, Kalendář, s. 114-118; W. M. O'Neil, Time and Galen
dars, Sydney University Press 1975, s. 107- 116.

“* Napříkladkalendář Ta-mingliastro nomaCuCchu -č,nebokalendářšou-š'li
astronoma Šou--t'ingzroku 1281.Srv. Selešniltov, lověkabs .s. 108.

u) Podrobně srv. Ginzel, Handbuchl, s. 471n. Reíonnovaný kalendářbyl po
zději nazýván sančunský. Na reformě se podíleli významní čínští astrono
mové Luo sia-Chung, Teng Pching S'-ma Čchien. Srv. Selešniltov, Člověk
a čas,s.107n.

o
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"' Tak Ginzel Handbuch l s. 474: Selešnikov, Člověk a čas, s. 106. Kotulová,

Kalendář, s. 116.duvádí 2. 5., .. 10.. 13., 15 a 18. rok, což ovšem neodpovídá uvedené zása
"“ Srv. Ginzel, Hnndhuchl, s. 472.

' Odpovídajicijnponská označeni uvádí Ginzel. Handbuchl.
Podle některých pramenů to prý bylo o šedesát let dříve. sSrv.2Selešniltov,
Člověka (55,5.112.
Informace o tibetském kalendáři četpám ze studie J. Kolmaše, Měřeničasu
u Tibu'nnt'i.NuvýOrient 27. l974,s -1.27
Veskutečnosti projde Jupiter za jeden rok 30'21' 3''36' "„což je o něco více
nežlijcdno znameni zviretniku (30“). Asiza 86 let tento rozdíl naroste na ve
likost jednoho zviřetnikovéhoznamení, a pak je třebajeden cyklický rok vy

š

u':

u:'
nechat.

Kčínskému šedesátilctému cyklu srv. zde kapitola 7.6.2,1k indickému šedesátiletčmu cyklu (tzv. Jupiterův cyklus) kapitola 7.8.3.3
Poučení o indických Způsobcch počítání času. výklad príslušných termínů
.i tabulky k převádění dat indických kalendářů na kalendář gregoriánský

anaopuk proobdobi3 00u-1900uvádějiR. Sewell. S. BalkrishnnaDikshit, TheIndian Calendar. With Tables for the Conversion of Hind Muamh
dan ionto.A D. Dates, and me versa, Londaon 1896, (výklad okalendářichje

.l-47 ). pOravyadodntky uvádí R.Sewell. Indian Chronography.AnEx
tension of the .lndian Cnlcndnr' with Workingexantples, London 1918.Po
drobný výklad o indických kalendář-ichpodává rovněž Ginzel, Handb u,chl
s. 310—402:stručnétéz Selešnikov Clovekačas, s. 114-116: Kotulová, Ka
lcndňr',s. rts-122; ONeil. Timeand Calendars. s. 98-1

35' Srv. Ginzel Handbuczhďl s. 310—314.3“ Srv. tamtéž s.
' Srv.zde níže.
' Srv.Ginzel, Handbuchl, s. 320-330.

“' Srv. tamtéž,

*" SY; tamtéž. 5s.330-335; Sewell. Balkrishna Dikshit, The Indian Calendar.9.
dl)

auaw

K indickému zodiaku srv. Sewell. Balkrishna Dikshit, The Indian Calendar,
s..:9n též Ginzel, Handbuchl, s. 317—320

“* Srv. Ginzel, Handbuchl. s. 341—34
“) Sewell, Balkrishna Dikshit, The lnd7ianCalendar,s

“' Přehled zvůrýdennich dnů podávají3Sewell Balkrishna Dikshit, ThelndianCalendar,s. 2; Ginzel,Handbuchl, 5.3
“" Srv. Sewell. Balkrishna Dikshit, The Indian Calendar, s. 29n.
*) Srv.Ginzel, Handbuchl, s. 34-38
"' Srv.Ginzel, Handbuchl, s. 368-376; Sewell, Balkrishna Dilchit, The Indian

Calendar,ss. 32n.
lblpxnhlnALI 'L'J'I'Ll .; 1- in- '..Handbuchl5380—400;

well Balkrishna Dilcshit The lndiarn Calendar.s 37.9—4
"' Selešnikov, Clavěkačas,s. 114.Srv. rovněž Ginzel, Handbuchl, s. 317—320.

Srvv.výše, kapitola:! 4..12

:" Srv.Selešnikov.Člověka 685.5.117n., rovněž zdevýše, kapitola3..412.
“ Vedle těchto kalendářů jsou postupně studovány také dochované památky



s dalšími kalendáři,jako například kalendář na „kalendářové bráně“ ve Vel

kém chrámu vTiahuanaco v Andách na břehu jezera Titicaca. Srv. H. 5.TBellamy, P. Allan, The Calendar of Tiahuanaco. A. Disqut'st'tt'onon the

Measuring System of the Oldest Civilisation'tn the World,London 1956TDo—413
"nd-“j“ ' BrodadeCa as,“l'heMexicanCa- ——

lendar as Compal-sed3to Other Mesoamerican System, Wien 1969 s. 77—93);*£Klíma, Kalendář,
“' Nedostateěnou znalaostvšech podrobnosti mayského kalendářeodráží takéš

moderní literatura, která se v informacích vždy zcela neshoduje. Kpoznáním
mayského kalendáře přispěl především E.Thompson, Archeological Investt'
gations in the Southern Cayó District British Honduras Field Museum of
Natural History, Anthropologicol Sen'es, vol. 17 no. 3, Chicago 1931; týž,
Maya Chronology The Conelation QueStion, Washington 1935; ty'ž. Maya
Hieroglyphíc Writing, Carnegie Institution ol Washington, pub. 589, Was
hington 1950. Souhrnné poučení o mayském kalendáři přináší A. E. Ramos,
Crono/asia y astronomia Maya-Mexica (Con un anexo de historias indige
nas), Mexico 1940; nověji A. Lorenzo, Calendarios Mayas. Mexico 1980;
A. F.Aveni, Skywatchers of Ancient Mexiko, Texas 1980; P.Bandiní. Derhei
lige Kalender der Maya, Můnnchen 199. Srv. rovněž Ginzel, Handbuch l,
s. 433-449; Broda de Casas, The Mex can Calendar, s. 59-69; Selešnikov,

ČLověkačas, s. 121-129; Komlová, Kalendář, s. 136-140; R. Wendorfí', Tagoche, Monat unnd Jahr. Eine Kulturgeschichte des Kalenders,s.1.
19:3,ws. 151- 163; O'Neil, Time and Calenatsd 17—212Tomsa, Poči'tám
času,s .45-47, M. Khžová, Břemenodní. Caspředkolumbovských civilizaci
Střední Ameriky. Dějinya současnost 22, 2000.11. 2,s 7,částečně též
Zerubavel, The SevennDay Circle, s. 50- 54; C. Krátký, JazkAztékové měřili
čas? Obsahoval aztécký kalendář opravu nepřesností? Vesmír 7,1999,
s. 306-402.

“' K mayskému „rýdnu“ srv. Ramos, Cronologia, s. 31-34; rovněž Zerubavel,
The Seven Day Circle. s. 50-54 (nerozlišuje ovšem ..týdny“a. ,měslce").

“' SrvRamos, Crono/ogia,

*" Srv. BtodamdenCasaCasa,s ThesMexican Calendar, s. 65 (s odkazy na literaturu).57)Právě záje udržení těchto cyklů zřejmě bránil mayským kněžím v přes
nějším vyrovnánuldélky kalendářního a tropického roku.

sa) Jednotky větší nežli baktun byly zachyceny jen ojediněle (srv. Ramos, Cro
nologia, s. 60); někdy bývají považovány pouzeza hypotetické (srv. Maršá
lek in: Selešnikov, Clověkačas, s. 126, pozn 2.)

“" Počáteční datum mayského kalendáře nesouhlasits počátkem mayského
systému počítání času, který mayšti kněží vedli více než 1 250 000 let do mi
nulosti a více než 400 000 000 let do budoucnosn. Mayovési datum 4 ahau
Bcumhu nejspíše zvolili z praktických matematických důvodů (stojí na kon
ci 13. baktunu). V jeho převedení na křesťanskýkalendář nejsou moderní
badateléjednotni. Většinou se přijímádatum 12. srpna 3113 př.nn..,l někte

té příručkyuvádějí l jiná3data a kladou počátek mayského kalendáře do let3114,373 3399, 3144 9př. n. t. Srv Selešníltov,Clověkadas.s.126n.,
Wendorfí,Tag,s.156;4l(ř3ížová,Bfemenodnt', s. 23. Vkaždém případějeto

!; datum o více než tři tisíciletí starší, nežli nejstarší známa zpráva z may: ých dějin

KALEgD

7.MIMOEVR



_.,"\

__

.b...s .A'|
HISTORICKA

CHRONOLOGlE

“" Tabulky a návod k převádění mayských dat na data juliánského kalendáře
uvádí Ramos Cronologia. s. 137-145 157-216. Srv. též napříkladJ. V. Kno
zorov, Pismennosrindejcev maija. Leningrad 196

"" Základní poučení o aztéckém (mexickém) kalendá3fipodává Broda de Casas,
The Mexican Calendars :. 1—57.Ramo,s Cronologia passim. Srvrv.te2 ElCa
lendario Azteca, Nueva Acropolis Valencia 1984 (ném. překlad: Der Azte
kische Kalender. Neue Akropolis. Abteilung Archaologie, Wien 1984) -jde
o popis a rozbor aztéckého kalendáfového disku. který byl umístén na hlav
nim náměsri ve VelkémTenochtitlánu. pravděpodobné v pyramidě zasvěce
né aztéckým bohům deště a války: Krátký, Jak Aztékové měřili čas?
s. 396—397.

“* Srv. předevšim DerlAzrekische Kaiendar,s. ZBn.. Broda de Casas The Mexican Calendars. 7-.V29 kýlad některých názvů není jednoznačný. Také
měsíců se5v některých místech lišily.

“) Srv. též Ramos Cronologia, passim
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8.1 Soupis použttych zkratek ;É
AAVČR ArchivAkademie věddČR ; :
AfD Archiv fur Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wap- N

penkunde ť,
AHMP Archiv hlavního města Prahy „—
AKuG Archiv ft'ir Kulturgeschichte
AR Archeologické rozh edy
AUC Acta Universitatis _Carolinae Pragensis
BEC Bibliothéque de l'Ecole des chartes
CCM Cahiers de la civilisation me'diévale

CDB Codex diplomaticus et epistolaris (epistoelan'us)regni BohemiaeClM C'odexjuris municipalis regni Bohemia
CAS Časopis archivní školy
ČČH Český časopis historický
ČČM Časopis Českéhom uzea
ČsČH Československý časopis historicky
DA Deutsches Archiv fiir Erforschung des Mittelalters
FD Folia diplomatic a
FRB Fontes rerum Bohemicarum
FRBSN Fontes rerum Bohemicarum, Series nova

HJb Historische; JahrbuchHT HusitskýTá or
HZ Historische Zeitschrift

JCR Journal of Calendar Reform
JSH Jihočeský sborník histonncký
KHKM Kwanalnik Historii Kultury materialnej
LF Listy filologické
LThK Lexikon fůr Theologie und Kirche
MA Le Moyen A ::
MGH Monumenta Germaniae historica

AA Auctores antiquissimi
Conc. Concilia
DD Diplomata
LL Leges
SRGNS Scriptores rerum Germanicarum, Nova series
SS rer. Merov. Scriptores rerum Merovingicarum
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MHB Mediaevalíahistorica Bohemiaca
Migne PGJ. P.Migne Patrologiae cursus completus series graeca

Mišně PL .I. P. Migne Patrologiae cursus completus, serieslatina
MooniGteur

P

Z G
ZVGDMS

Mitteilungendes lnsn'ruts lul " L „
Gazette nationale, ou Le Moniteur Universel
Monumenta Universitatis Pragensis
Mínulosrí Západočeského kraje
Neues Archiv fůr die Geschichte des Mittelalters
Národní knihovna České republiky
Numismatické listy
Ottův slovník naučný
viz Mígne.
viz Migne, PL
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Revue historique
Revue d histoire ecclésíastique
Regestaimper
Regesta'imperii
Slovenská archivistika
Sborník archívních prací
Sborník historicky
Sborník Matice moravské
Settimane di Centro italiano nell' Alto medioevo
Sbornůt Národního muzea
Státní oblastní archiv
Studie o rukopisech
Státní ústřední archiv v Praze
Studia Zródloznawcze. Commentationes
Vortráge und Forschun en
Vlastivědný věstník moravsk '
Zeitschrift fůr Geschichtswissenschaft
Zeitschrift fitr Kirchengeschichte
Zeitschrift fiir Kulturgeschichte
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fůr Rechtsgeschichte
Zeitschrift des Vereins fůr die Geschichte der Deutschen' m
Mahren und Schlesien

8.2 Archivní prameny, rukopisy
a staré tisky

Státní knihovna v Berlíně (Staatsbibliorhek zu Berlín PreuBischer
Kulturbesitz)



cod. lat. quart 250 (rukopis je nezvěstný)
Bem
Městská knihovna (Burgerbibliorhek, Bibliotheca Bongarsiana)
Cod.3

524 .=,Ě

Budyšín Š ,a
Kapitulní knihovna v Budyšíně < <rkp. “ Š

“' !—
Krakov : :.
Jagellonské knihovna (Biblioteka Jagielloňska) Ě <
“(P E
Mnicbsov ""
Bavorská statní knihovna (Bayerische Sraarsbibliothek Miinchen) “
rkp.cm 257

17703

lomouc
Zemský archiv v Opavě, pracoviště Olomouc
rkp. CO 584
Praha
ArchivAkademie věd České republiky
fond: Vladimír !(.lecanda, sign. Hl'a (Chronologie)

Josef Emler, sign. H] a, inv. č. 70
Státm hvězdárna sign. Nb, inv.č. 1397 (G.Grus), 1534

(J. Auštecký), karton č.156
Česká akademie věd a umění 90/1928, karton 105.
Masarykova akademie práce, inv.č. 759, karton 249
ČSAVI. sekce, 1952- 1961, sign.. ]. sekce všeobecně, 1954-1955

Archiv hlavního města Prahy
rkp. č. 20

7916

Archivu:s'dokumenračm'odbor ministerstva zahraničních věcí1918—19

". Sekce4politická, odd 4,2Společnost národů (Reforma gregoriánskéhokalendáře), karton
[V.Sekce národohospodářská, odd 7 (Časomíra), kartonč. ]

Vl.Sekce6právní (Časomíra), karton čl

Mekzinárodní3odbor, Odbor mezinárodních organizací Světovýkalendář,anon



_] Knihovna Národního muzea
\J'fvš: rkp. lllH 36

KnihovnaPražské metropolitní kapituly
cod. 27/3

AZS

.(m
=;—0301.400
I—Z!?o

:!==
U

A27
A57/l
A65
A111
B

Národní gaelerieinv. č.0

[\líárodnt'Bknihovna ČR:
N G 2
V G 14
Vl B IX
VIG6
IXH 176
XE19
Xl9lD
XlllCl/a
XIIIFB
XlllE32
XlllH3.h
XIVA3
Xl'VC 17
Xl'VE3



XIV F 1
Sh 396

Státní úsrředm'archiv v Praze, 1.oddělení
ArchivníregiStratura. Stará registratura archivu, Klauser, inv. č. 95

(21.5) 9 (22.5) 9B(2 s.)
Archivkollegiátni kapituly vyšehradské, Listiny

Klášterpremonstrátů na Strahově
Strahovské knihovvna

DLlll 17 (Dlabačovy opisy .,Litomisslensia Diplomata“)
DT 11133a (Strahovské nekrologium)

Strahovský arch iv
Pamětní kniha farnosti Libotejnické od roku 1914

Třeboň
Státní oblastní archiv v Třebon
sign. C 8/3 (Kalendář hvězdářský k psaní etc., vydaný od doktora

Václava Zelotýna z Krásné Hory k létu Páně M D LXXXlll,vytištěn
v Starém Městě pražském od M. Danyele Adama)

Vídeň
Rakouskánárodní knihovna (Osterreichische Nationalbibiiothek)
rkp. 395

13.106
1815
Set. nov. 20.268

8.3 Tiskem vydané prameny
a odborná literatura

-, A Chilean lniciarive, JCR 1937, s. 70—73
Adam A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, přel. L. Kolá

řová,V. Konzal, P. Kouba, Praha 1998
Adams J. T., Historian books at'Time, JCR, Vol. 7, October 1937, No. 3,

s. 3-117

Ahnert P.,Astronomisch chronologische Tafeln fůr Sonne, Mond undPlaneten, Leipzig 1960, 5197
AchatzJ. B.,Allgemeiner Neukalender, Straubing 1937

AchatzJ. B., Immerwáhrender Neukalender, Regensburg 1939AchelisE., Of Time and the Calendar, New York19
-. U. 5. Official Statement, JCR 1936
-,The World Calendar Addresses Occasional Papers Chronologically

Art. on the Progress of Calendar Reform since 1930, Facs. reprint of
the 1937 ed., Ann Arbor/Mich. 1971
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Achelis H., Der Marmorkalender in Neapel. Leipzig 1929
Acht W., Die Entstehung des Jahresanfangs mit Ostern, Berlin 1908
Aicher H.. Beitrage zur Geschichte der Tagesbezeichnung im Mittelalter,

Innsbruck 1912 (Quellenstudien aus dem historischen Seminar der
Universitat Innsbruck, lV. Heft) _

Alexandre P., Le clima en Europe au Moyen Age. Contribution a l'histoi
re des variation climariques de 1000 a 1425, d' aprěs les sources nar
rative de | Europe occidentale. Paris 1987

Alltag im Spátmittelalter, hg. vonH Kuhnel, Graz—Wien—KolnJ1986

Alter F.C., Beitrag zur1pralttischen Diplomatik fur Slaven vorziiglich fůrBóhmen. Wien
Andrle P.. Umite určit datum Velikonoc? Říše hvězd 51,1970
Angenedt A., Die liturgische Zeit: zyklisch und linear, in: Hochmittelal

terliches Geschichtsbewuíštsein im Spiegel nichthistoriographischer
Quellen, hg. v. H.-W. Goetz, Berlin 1998, s. 101—115

Annales Blandienses, ed. L. Bethmann, MGH 58 V, Hannover 1844,
0-34

Annuan'o pontificio per l'anno..., Cita Vaticana...
d'Antine M., Clémencet Ch.. Durand U., L'art de vérifier les dates des fai

tes historiques, des chartes des chroniques et autres ancients monu
ments depuis la Naissance de notre Seigneur, Paris 1750, éd. zF.Clé
ment, Paris 1770, 31783/1787

Aragó F.,Astronomie populaire 4 Paris 1857
Archer P.,The Christian Calendar and the Gregorian Reform, New York

1941
Aries Ph., Le temps de l'histoire, Paris 1986
Astronomická příručka, red. M. Wolf, Praha 1992
Attali J., Histoire du temps, Paris 1982
AttwaterD., Slovnik svatých, Vimperk 1993

Aufder Maut H., Feste und Gedenktage der Hóeiligen,in: Feiern' trnRhytmus der Žeit ll,1, Regensburg 1994, 5.6 —401
Auge'M., Nocent A., Rooney M.. Scilone l., Chupungco A. J., Triacca A.

M..Lano ltturgtco Storia. teologiaecelebrazione, Genova 1988
Augustine Confessions, I—lll ed. JamesO'Donnel, 0xfotd1992
Aveni A. P., Empire of Time. Calendar, Clocks, and Cultures, London

1990

—,Rhytmen des Lebens. Eine Kulturgeschilchte der Zeit New York 1989- Skywatchers of AncuentMexxko Texas
Backaert B.,L'évolution du calendrier cistercien, Collectanea ordinis cis

terltgensiumreformatorum12,1950,s.81-94,302—316;13,11,95s 8127
BaconR., Opus maius, ed. J. H. Bridges, Oxford 1897
Bader H, Alle Heiligen und Seligen der rčmisch-katholischen Kirche.

Miinchen——Pasing 1953, 21957
Bahnson W.. Stamm- u. Regententafelnl— lIl, Berlin 1912



BachJ., Die Osterfestberechnung tn alter und neuer Zeit. Ein Beitrag zur

christlichen Chronologie, Freiburg 1mBreisgau 1907BachmannH, Kalenderarithmetik, Ziirich19
BaillieG. H., Člocks and Watches, London 1947
Baldini U., Christoph Clavius and the Scientific Scene in Rome. in: The

Gregorian Reform of the Calendar, s. 137-169
Baldzuhn M, Quidquid placet.Ste1lung und Gebrauchsformen der ,.-Ta

bulae Aviani" tm Schulunterricht des 15. Jhs., in: Schule und Schiiller
im Mittelalter, Beitráge zur europáischen Bildungsgeschichte des
9. bis 15. Jahrhunderts, hg. v. M. Kintzinger, s. Lorenz, M. Walter.
Koln—Weimar—Wien1996 (= Beihefte zum AKuG, H 42), s. 327—384

Ballesteros Beretta A., Alfonso X el Sabio, Barcelona 119848Bandini P., Der heilige Kalender der Maya, Miinchen
BarciakA., W sprawie kultu sw. Waclawa na Slasku wlXlll wieku, in:

Kultura šredniowieczna Šlaska, red. K.Bobowslti, Wroclaw 1993,
59—67

BarinovV.A ,Vremja l jego izmerenije, Moskva 1949
Baruch A., Die Grundlagen unserer Zeitrechnung, Leipzig-Berlin 1918
Baschet J., Lieu sacré, lieu d"images. Les fresques de Bominaco (Abruz

zes,1263): themes, parcours, fonctions, Paris-Rome 1991 (= Imma
ge a l'appui 5)

Basnizki L., Der jůdische Kalesnder.Entstehung und Aufbau, Frankfurt139 ,reprínt Ko'nigstei 198
Bartoš F. M.. České dějiny 11,6-81,Praha 1947-1968
-, M.Jan Hus v bohoslužbě a úctě cirkve podobojí a v podání prvého

Stoletípo své smrti, Národopisny' věstník českoslovanský 17,1924,
s. 20—38

Baur L., Die Philosophie de Robert Grosseteste, Munster tn Westf. 1917
(Beitra'ge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 17, Heft

Bazin6L., Les calendriers turcs anciens et médiévaux, Lille 1974
—,Les systemes chronologiques dans le monde turc ancien,

Budapest-Paris 1991

Beati Rabani Mauri Fuldensis abbatis et Mozglunltiniarchiepiscopi Martyrologium, ed. J. P. Migne, PL 110, col. 1121188

BeckerJ., Die Einfůhrung des Gregorianischen Kalenders' tn(Schlesien,Zeitschriftfůr die GeschichteSchlesiens68,1934,s.95
BecltwithR. T., Calendar and Chronology, Jewish and Chn'sltian.Biblical
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_v Bellamy H. 5., Allan P., The Calendar of Tiahuanaco. A. Disquisition on
the Time Measuring System of the Oldest Civilisation m the World,

' Londonl9
4_2_2 Benedicti Minsoritae dicti Chronica viz Dušek L.

Beránek K.,Tiskařská privilegia Ceské dvorské kanceláře v Státním
ústředním archivu v Praze. Strahovské knihovna 12-13,1977—1978,
:. 69-10

Berežkov N. G., 0 chronologii7russlu'ch letopisej po XIVvek vključitělno,lstoričeskijezapiski 23,1947
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P k n k řevádění dat historických pramenů
ng neyšnípzpůsobdatování podle připojených tabulek

“17_ 1. Římské datování
Vedlejednoduchého počítání popsaného v'textu (kapitola 622.1), příkla
dy v pozn. 148 a 149) lze data vyjádřená tímto zpusobem prevest na naš
způsob datování pomocí tabulky 9.22, a to tak, že se ve sloupcr pod ří
slušny'mměsícem vyhledá římskédatum, odpovídající den našeho zp so
bu (průběžného počítání dnů) je uveden na stejném, řádku v prvním
a v posledním sloupci tabulky („dny v mésíci"). Přiužívaní teto tabulky je
třeba věnovat pozornost zvláště dnům před kalendami, jejíchž měsíce
jsou uvedeny v dolní části tabulky, ale příslušné dny připadají do měsíců
uvedených v záhlaví (které jsou také shodné 5 měsíci současného kalen
dáře). Unorová data v přestupném roce je nutno hledat v šestém sloupci
(„Februarius v přestupném roce“), v roce obyčejném v pátém slou cí ta
bulky (..Februarius v obyčejném roce"). Při datování k lednovým alen
dám platí uvedený letopočet (pokud uvedený rok nezačínal 25. prosince;
v tom případě náleží data od Vlll Kal. Ian. do Prídíe Kal. lan. předchozí
mu roku).
Příklady:

Anno Domini MCCXI, VInonas iulií
Ve druhém sloupci (.,Martíus, Malus, lulius, October') vyhledáme údaj
VlNonas, v prvním (a v posledním) sloupci mu odpovídá číslo 2. Hleda
né datum je tedy 2. červenec 1211.

Anno DominiMCCW, !! idus iunii
Večtvrtém sloupci („Aprílis, luníus, September. November) vyhledáme
údaj Nldus,jemuž v prvním sloupci odpovídá číslo 10. Hledané datumje
10.červen121.

Datum XVKalendas aprilis
Vdolní části tabulky vyhledáme měsíc Aprilis (ve druhém sloupci) a nad
ním údaj XVKalendas. V prvním a posledním sloupci mu odpovídá číslo
18.měsícje uveden v záhlaví druhého sloupce ve stejném pořadíjako byl

Aprilisv dolní čistí tabulky. tedy na prvním místě (Martius). Hledané datum tedy je 18
Anno Domini MCXXXVI,VKalendas martii

Měsíc Martius je uveden v dolní části pátého a šestého sloupce tabulky.
data vztahovaná k jeho kalendárn náleží do poslední části měsíce února
(od 14.února do konce měsíce), uvedeného v záhlaví obou sloupců (Feb
ruarius), do níž byl vkládán přestupný den (po 24. únoru). Protoje nut
no nejdřívezjistit. zda byl příslušný rok obyčejný nebo přestupný (je-li čís
lo roku beze zbytku dělitelné čtyřmi; případně vyhledáme rok v tabulce
926.2, kde jsou přestupné roky označeny hvězdičkou), a podle toho hle
dat datum v pátém nebo šestém s_loupcítabulky. Rok 1136 byl přestupny',
proto hledáme v šestém sloupci. Udají VKalendas martii odpovídá potom



vprvním nebo posledním sloupci číslo 26, jde tedy o 26. únor 1136. (Stej
né datum v obyčejném roce, například 1137, by bylo nutno hledat v pá
tém sloupci, a pak by to byl 25 únorr)

2. Bononské datování

Bononské datum 2 první poloviny každého měsíce je shodné se součas
ným datova'ním. Data zrd uhe' poloviny měsíce vyčteme z tabulky 9.23:
Vzáhlaví vyhledáme příslušný měsíc ve sloupci pod ním pořadí dne men
scexeunte, a na tomtéž řa'dkuv prvnim nebo posledním sloupci číslo dne
téhož měsíce podle současného způsobu datování. U únorových dat je
opět nutné vědět, zda jde o obyčejný nebo přestupný rok, a podle toho
hledat ve čtvrtém nebo v pátém sloupci.
mmm:

A. D. MCCXIIdie XV!intrante Iulia
Den počítaný od začátku měsíce (mense intrante) odpovídá našemu po

čítání. Bylo by možno hledat v první části tabulky éobyčejny tisk) ve druhém sloupci nadepsaném !anuarius, Martins, erc. isla jsou totožná s čís

l v prvním a posledním sloupci, kde jsou uvedenyd ny2pozdlesoučasného(průběžného) počítání. Uvedený den je 16. červenec
A. D. MCCLXXX!die daminico 7. exeunte Mat:!ium1

Hledáme číslo 7 ve druhém sloupci nadepsane'm !anuarius Martius etc.,

aeto v jeho dolní části (tučně tištěné číslice), uvádějící dny mense exeuníslo 7 od ví2dá2.5 dni v prvním a posledním sloupci. Hledané da
tumje 25. ca 1281 (v tabulce 9.25/23 si můžeme ověřit,že 25. květ
na 1281 byla skutečně neděle).

A. D. MCCXV!die !ovis 10l. exeunte Februar-io
Rok 1216 je přesru ný (dělitelný beze zbytku čtyřmi), proto hledáme
vpátém sloupci (Fe ruaríus vpřestupne'm roce). Dvanáctému dni mense
exeunte odpovídá v tomto případě 18.1ínor 1216 (podle tabuly 9.25/20
skutečně čtvrtek).

3. Datování podle zvěrokruhu
Pripřevádění dat určených podle zvěrokruhu vyhledáme v prvním sloupci
tabulky 9.24.] příslušné znamení a podle eltopočtu, resp. století, v někte

rém z ostatních sloupců odpovídající julioánskénebo gregoriánské datum
upřičteme v pramenituvedenýstupeň (část) znamení zmenšený o 1.Pokud součet převyšujepočed nůpřl

slušného měsíce, tento počet odečteme, datum pak náleží do následujícího
měsíce. (Pramenné údaje při tomto datování však nebývají vždy přesně.)
Příklad:

C100!! „sole morante in XV.Sagittarii parte
Vtabulce 9.24.1.ve sloupci pro 11.-15. století vyhledáme datum vstupu
Slunce do znamení Střelce (17. listopad), přičteme čislo 15-1, od součtu

4—71
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5 datum"je 1. prosinec 1.123 —Kes ejnnému výsledku bychom v tomto při
padě dospělii podle moderních výpočtů (tabulka 9.24.2). Ujiných dat se

4__72 může výsledekpaž o tři dny lišit.

.? (31) odečtemepočetdnu měsícelistopadu.tj. 30 výsledekjel; hledané:;

Á!E!
4. Datování podle křesťanského kalendáře

(pomocí týdenních dnů a svátků)
a) pomocí stálých svátků

Připřevádění dat podle křesťanského kalendáře je nutné znát data jed
notlivých svátků a uspořádání týdenních dnů v jednotlivých letech. “Mo
údaje jsou obsaženy v 35 kalendářích tabulky 9.25. K určení kalendáře
slouží tabulka 9.26. 1 (pro léta 700—999)nebo 9.26.2 v mž jsou ve dru

em sloupci uvedena čísla kalendářů pro jednotlivé roky od roku 1000 do
2203. V kalendáři pak vyhledáme datum svátku 3 týdenní den uvedený
v datování. Pokud datum připadá na den svátku, pak stačí je pouze vy
hledat v abecedním soupisu. Předvecerje den před tímto datem. nazejtr'í
den následující. Jde- li o oktáv pak k datu svátku přičteme sedm dní.
([ v těchto případech je lépe datum ověřitv příslušném kalendáři pro pří
pad, že by byla vynechána předložka nebo byla chyba v datování.)

HISTORICK

CHRONOLOGI

Anno Domini M"CCCC“XVPferia sexra post Mauricit'
V abecedním soupisu (11) vyhledáme datum svátku sv. Mauricia. což je
22. září (Mauricia s tovaryši). V tabulce 9.26.2 zjistíme číslo kalendáře
pro rok 1416, tj. číslo 29. V kalendáři číslo 29 v tabulce 9.25 najdeme
22. září. Tento den bylo úterý, následující pátek (feria sexta) připadl na
25. září.Hledané datumje tedyZS. září 1416

L. P. 1420, vpatek předsv. Markétou
Vabecedním soupisu (11) zjistíme, že sv. Markéty bylo 13. července. Vta
bulce 9.26.2 najdeme číslo kalendáře pro rok 1420--je to kalendář číslo
17- a v kalendáři číslo 17 v tabulce 9.25 zjistíme že 13. července byla so
bota. Pátek před sv. Markétou tedy byl v roce 1420 12. července.

Udat?-tpa'daídch do"měsícůlednaa únoraje nutnovědět,zda pří
slušnýmmam y,a podletohohlvedatvptvnlclldvou slon kalendářůlebo(letýmen a únorv letech přestupných)nebo ve
třetímu čtvrtém sloupci (leden 3 únor vletech obyčejnýcch). Přestupném

kyjsou v tabulce 9.26a1v“seznamu let u jednotlivých9.25 označenyhv

b) Pomocí pohyblivých sÍrátků

Převáděnídat uvedených pohyblivým svátkem je obdobné jako u dat uve
dených stálými svátky, pouze s tím rozdílem že svátek nepřipadá v kaž
dém roce na týž kalendářní den. Data ohyblivy'ch svátků"je možno zjistit
pomocí abecedního seznamu (11) neo tabulky 9.16 (Přehled pohybli



vých svátků) a příslušného kalendáře. Další postup je stejný jako v před—
chozích případech.

A.D. WCCCOXVP sabbato post Ascensionem Domini
Vsoupisu číslo 11 nebo v tabulce 9.16 zjistíme, že Ascensio Domini. Na

nebevstoupení Páně, je ve čtvrtek po nedělí Křížové.Tamtéž zjistíme,6ženeděle Křížová,Rogatej je pátá neděle po Velikonocích.V tabulce9 6.2
najdeme číslo kalendáře pro rok 1416, tj. 29. Večtvrtém sloupci tabulky:
9 26.2, Stejnějako v záhlaví kalendáře číslo 29 je uvedeno datum Veliko

š—I—_40
2-2
...a

noc 19.dubna (platí pro všechny roky,na něž se vztahuje tento kalendář).x“ %
Vyhledámetedyvkalendáři 19.duben. od něho počítáme pět neděli (jsou
číslovány),pátá (24. května) je neděle Rogare, čtvrtek po ní (28. května)
je svátek Nanebevstoupení Páně. Sobota po něm př adla na 30. květen.
30. květen 1416 je tedy hledaným datem. Jednocrušší je vyhledávání
svátku v tabulce 9.16. Najdeme v 10. sloupci (Velikonoce) datum 19 dub

na a|“zjistíme na tomtéž řádku v 16. sloupci datum Vstoupení Páně(28. ětn )
U let 1583—1700je nutno ktovat užívaný kalendář. Údajejulián

skéhokalendářetago“ ve 2.—4siou údajem ariánského kalendéřeo'v 5..-7 sloupdta ulky. Protože v echách platil gregoriánský kalendář

od 6./l7. ledna 1584, na Moravě od 3./14. října 1584,hljednutno údaje pročeské země (s 'jimka mi zmíněnnými v kap. 3.4.7 dat podle gre o
riánského kalendáře (data přijetígregoriánského kalendáře ve vybranych
zemích a územích, včetně jednotlivých oblastí říše,jsou uvedena v tabul
ce 9.17).

5. Zjišťováníneúplných dat

Data historických pramenů bývají někdy neúplná, částečně nečitelná ne
bo porušená. V některých případech je možno | takováto data s pomocí
chronologických tabulek rekonstruovat.

Passus est autem sanctus er gloriosissimus martyr ChristiAdalberta:
Kalendas Mai, imperante rerum domino Ottonum tercie pio et

clarissimo cesare,
Převedením římskéhoedata (srv. zde výše, 1.) zjistíme, že k události došlo
23. dubna, podle pramene v pátek, za vlády císaře tOy lll.. tj. mezi

24.9prosincem 983 a 23./24. lednem 1002 (viz soupis 10.2.1.3). V tabul9..3 (.,Týdenni dny kteréhokoli data") zjistíme. že 23. duben připadá
na pátek v letech s písmenem nedělním C (číslo 23 u měsíce dubna je ve
druhém slou i tabulky, v jeho dolní části najdeme Pá, jemuž v prvním
slou ci („Týclxnníden podle nedělních písmen") odpovídá písmeno C.

Vta ulce9 .2 („Nedělmpísmena? veIslourcích„ „Stolpetíjuliánského kalendáře" nadepsaných ro áme pismeno C mezi lety
983 a 1002. Písmeno Cje u let 986 a 997 (u roku 992, kde jsou písmena

u:
Gn.
o>:

C>z;
ĚOu“
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CBse Cvztáhuje pouze na leden a únor). Jeden z nich je tedy hledaným
rokem. —Protože odjinud víme. že v první polovině roku 995 pobyval Voj
těch v Římě a na podzim navštívil císaře v Mohuči, přichážt v úvahu pou
ze rok 997.

Datum Zviekovferia !, in die sancti Bartholomei apostolí, anno MDX
a konec letopočtu je nezřetelný, takže je možno číst V1nebo 1!

Vabecedním soupisu svátků (11) zjistíme. že svátek Bartoloměje apošto
la připadá na 24. srpen. Z tabulky 9.3 (.."Iýdennídny kteréhokoli data“) je
zřejmé,že 24. srpen připadá na neděli (feria [) v letech, která mají neděl
ní písmeno E (v dolní části tabulky ve sloupci pod 24. srpnem vyhledáme
neděli, nedělní písmenoje na témž řádku v prvním sloupci). 2 tabulky 9.2
(„Nedělnípismena“) vyčteme. že písmeno nedělní Ez obou let, která při
cházejív úvahu, připadá pouze na rok 1516 po přestupném dni (FD. Ten
to rok je tedy hledaným rokem.

Pokudje přizjišťováníneúplných dat uvedeno denní datum 1 ledna ne
února řatupného ro ,,' , " ' * nedělních .

men přís ušnebo roku, pro zbytek roku plat? druhé písmeno ( jší
v a

v sobotu na den sv. Jana a Pavla, léta 151. (poslední číslice letopočtu
chybí)

V abecedním soupisu svátků zjistíme. že svátek Jana a Pavla připadá na
26. červen. Podle tabulky 9.3 je 26. červen v sobotu v letech, která mají
nedělní písmeno C. V tabulce 9.2 vyhledáme roky z druhého desetiletí
16.století, které mají nedělní písmeno C nebo DC(datum spadá do obdo
bí po přestupném dni. resp. po posledním únoru). Jsou to roky 1512
(DC),a 1518 (C). Jde tedy ojeden z těchto dvou roků.

Datum Frage, feria [V,die s. Michaelis archangelt' a. d. MD..,V(tři
římskéčíslice 1 letopočtu, nevíme zda stovky nebo desítky, chybí).

Svátek archanděla Michaela připadá na 29. září. Vtabulce 9.3 zjistíme, že
29. září je středa (feria IV) v letech, která mají nedělní písmeno C. V ta
bulce 9.2 zjistíme. že písmeno nedělní C nebo DC má z let po roce 1500
končících číslici 5 nebo 4, které jedině by mohly být na konci letopočtu.
s odpovídajícím počtem chybějících římských číslic pouze rok 1535
(MD . Tenje tedy hledaným rokem. - Od roku 1584 nutno hledu
století gregoriánského kalendáře v dolní části tabulky!

Zapsáno vpátek na den sv. Kosmya Damiáná léta božieho „82 (chybí
začátek letopočtu); podle písma jde o pozdně středověký text

Svátek Kosmya Damiána připadá na 27. září. Podle tabulky 9.3 je 27. zá
řt pátek v letech s nedělním písmenem F. V tabulce 9.2 zjistíme, že z let
končícíchčíslem 82 mají nedělní písmeno F roky 782, 1482 a 1782. Vzhle
dem k typu písma a provenienci ramene jde o rok 1482 (rok 782 nepři
cháznu českého textu v úvahu; roE 1782je vyloučen typem písma; na kon
Cl18. století také nebylo datování podle svátků již obvyklé).



Da'no ve čtvrtek 3. června na den Božtho Těla —neznáme rok, podle
ísma a kontextu náleží písemnost do počátku 16. století „„

Kvyhledání pohyblivého svátku lze použít tabulku 9.16 („Přehled poh b- ". L
livých svátku“), případně v kombinaci s abecedním soupisem svátků. 475
v sou isu svátků zjistíme, že svátek Božího Tělaje ve čtvrtek po sv.Troji- '—
ci,co je neděle po Letnicích, které připadají na sedmou neděli po Veliko
nocích. Z tabulky 9.16 se dozvíme, že svátek Božího Těla řipadá na 3. čer
ven v letech, kdy jsou Velikonoce 4. dubna. Pro tyto roky platí kalendář
číslo14 (v tabulce 9.25; vyhledáme podle data Velikonoc). Vseznamu let,
pro která platí tento kalendář (v prvním sloupci) vyhledáme roky 2 po
čátku 16. století. V úvahu přicháZt rok 1507, případně 1518.

6. Datování podle cisiojánu
PřldatOVání r 4" ;.,- 1.1" vyhkdaul: ) ' kq (včetně Slablky
následující) v abecedním soupisu slabik latinského cisiojánu (tabulka
9.27.1.l). Tam je uvedeno i odpovídající datum. Toještě ověříme (případ
ně zkontrolujeme další následující, případně i předcházející, slabiky, po
kud jsou v datování uvedeny) v latinském cisiojánu v tabulce 927.1. 9.CHRONOLOGICKÉTABULKY;

POKYNYKPŘEVADĚNIDAT

Léta1419 vstředupoMatceBožiNanebevzen'tusyllabudum
Vabecedním soupisu slabik (tabulka 9.27.1.l) nenalezneme slabiku cí, po
níž by následovala slabika o, v poznámkách však zjistíme, že slabika ci
může být také psána ti. „Tt“s následujícím opřipadá na 6. březen (tio de)
nebo na 16. srpen (tí o a). V latinském císiojánu (tabulka 927.1) vyhle
dáme obě data. První nepřichází v úvahu, protože po tio následuje slabí
ka de. u 16. srpna však po tio následují slabiky A ga. Hledané datum te
dy je 16. srpen. (K témuž datu dospějeme také převedením první části
datovací formule.)

7. Datování podle francouzského revolučního kalendáře
Protože francouzský revoluční kalendář měl odlišnou epochu, začátek ro
ku i začátky a délku jednotlivých měsíců od současného kalendáře, nelze
data podle francouzského kalendáře převádět na náš způsob mechanicky.
l( převádění těchto dat slouží tabulky 928.1 a 9.282. První tabulka zná
zorňuje uspořádání jednotlivých let z doby latnosti revolučního kalen
dáře (1792-1805) s prvními dny jednotlivýc měsíců pro každý rok. Prv
ní dva odstavce se vztahují k úseku roku od začátku roku francouzského,
tedy od podzimní rovnodennosti (22., 23. či 24. září), do zadátku našeho
kalendářního roku (s přesahem měsíce Nívóse), další dva ocstavce se tý
kajíobdobí od ledna do konce francouzského revolučního roku. vposled
nichdvou odstavcích je uvedeno datum prvního ze šesti doplňkovych dnů
(Jours complémentaíres) v jednotlivých letech. Písmena uvedená za da
tem prvního dne francouzských měsíců odkazuji ke sloupcům tabulky



9.28.2, kde je znázorněn vuah dnů francouzských měsíců ke dnům měsí
ců současného kalendáře.

fn Plíhal:
__ 15.Fructidorl'anXIII

gitabulky 9.28.1 zjistíme žle měsíc Fructidor začínal ve třináctém roce" ' (lém pro měsíce Vinde'miaireaž Ni
óse jsou uvedena v ]. odstavci pro Pluvióseaž Fructidor ve 3. odstavci,
pro Jours complémentairesv S odstavci tabulky) 19.srpna 1805 a za ním
uvedené písmeno odkazuje na sloupec C tabulky 928.2. V té vyhledáme
v prvním nebo posledním sloupci [„Francouzský den měsíce“) patnáctý

0 den a místo kde se řádek, v němž je uveden, kříží se sloupcem C.V tom
to mísrěje uvedeno číslo 2. Protože je toto číslo v dolní“cásti tabulky (od
dělené vodorovnými čarami v jednotlivých sloupcích od části horni),
v níž, jak upozorňuje poznámka v posledním řádku, pokračuje následují
cí měsíc,v našem připadě září,je hledané datum 2. úHl 1.805

HISTORICKÁ

RONOLvOGIE



9.1 Sluneční kruh

477Stole-tí
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9.2 Nedělní písmena
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Stolclíjulimkého kalendáře
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9.3 Týdenní dny kteréhokoli data

1 2 s 4 5 o 7
Leden 8 9 10 11 12 18 14

m o 15 10 17 111 111 20 21
1 " 22 za 24 za za 27 23

z_9_ _so__ 31 1 2 a 4
- n s 7 s 9 10 11u
"f" 12 13 14 15 10 17 18

BM" 19 20 21 zz za 24 25
WND“ ze 27 za 29 30 111 1

z a 4 s a 7 s
o 10 11 12 13 14 115

32b“ 10 17 13 19 20 21 22"""“ za 24 211 ze 27 ze 29
so 31 1 z a 4 u

s 7 s 9 10 11 12
13 14 15 10 17 111 19

Srpen 20 21 22 23 24 25 26

27 za 29 so 31 1 z

" "* " _ ' " a 4 5 o 7 a 9
10 11 12 1:1 14 15 16

un 17 19 19 20 21 22 za
l'roslnoc 2-1 25 28 27 28 29 30

31 1 z a -1 s u

" " 7 a 9 10 11 12 13
14 15 16 17 13 19 zo

Květen 21 22 28 24 25 26 21

ze za 30 31 1 a

„==-. ..... _. _ 5 "o . . _, a o 10

00 11 12 13 14 1.5 10 17""" 18 19 za 21 22 za 24
25 ze 27 ze 29 so —

A N Po 13 54 45 n So
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V přnlupvry'rhImrh platí pnmincdčlní písmenu al do[nadání/w únom.
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9.6 Epaktyjuliánského kalendáře
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9.7 Gregoriánské epakty
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9.8 Věčnýkalendář juliánský
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9.9 Věčnýkalendář gregoriánský
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HISTORICKA

CHRONOLOGIE
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9.13 Epakty juliánského
a gregoriánského kalendáře,
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velikonoční reguláry, velikonoční
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9.14 Velikonočníneděle juliánského
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PMH-Iglhlo UIS. iljrn lz'ařl

\ Prusku(kníktm') ?! srpen/2.71" l$l?
Rah—n)-Ilnlm : Dnlm 6 [17.kdm lít-l

mio (iimůnblul ) %llil Num l9l9
Rula-vp'thodnihu Uld. Num 1951 *S\'měnamir kmh lm: ID.“

úpldn M.!fdm/H. únnv |9lR (mwhp. 3.4.I|). unu IMO.
Lu III./'N.limn I?“

Sikh—“nl" $ /I6. iijm lin“
Sedmnhndikn H IB. pfusilm ISD

ulo 2.1 Lili |752 Souhrné pMuh-n nim—klulu
: 25. břum na I. \

Senh- nm lrdm l$l“ \"mithr IRI?). hlen
\ Spqcnésályamnkh' 1/I1. dň l'ů'!

SIMM IR.kůn/l. únm l9l9
Smí íiř: iírmu (f'uř ň./I7. leden I:“nÍH

: M tun-lou)
mailo illš hit-n lin
n\hul ma.-Pam „ 1172,r.“ 1511

* * ' 5/16. únor IGQ

lýnlo Id./25. na lm
mm I7.únur/l. Mann IT:!
limitu. union Appuudl Il. IBM RukuHN bylmnm; mam umim

2" net/l.luku mmm IRS/ml.
hmm Muj !| pannu/I?. Hkn ml)/IWH\meímal. h'pnl$l“
lemonBem !| panna/IZ leden ml)/170
hmonDid \I pum-null! Hen IN!/lm
hmon (Zunťh Sl.purinu/12. Hm nw/ INI
hmm Fn'bnurg
hmon Chun 20.pvminec/|. Im 172.1!Im
hmm Calabi-nan ". únor/|. bienn l$l!
kanton G\uf |
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bulou hmm-Alam
bm l'n'"fl
bnum \'mn (CN)

Tmír (unlmkupmí)
Tun-(\n

Tgmbkn
L'h
Milán

\\i'mhulg[hiupmi

ll "?).lrdm
L'il.pumu-( '1 leden
„\LWÚmfulL' Hen
('mvn
ll./?) Int"
IR.únur/I. hic/ru

.1.,'|h. íljm
'!I 'ljrn/I |mapa-1
| ,' I'! črnvlm

l/lfklnhqud

HH
17:3: ITM
mnu; l70l

lh“
N??
lú'l'!
:“

Ulli/HDI
mo
IWS
ISM
IMT
ISIN
Im

mně, u/nní p|| dni/'nnlrdm'al dm mk poznamka

Lam-.hLuu-m II./?!. lrdrn lil-l
hmmNr-xhzlrl Sl pmunull'l Ink-n Hill/"Dl
hlllunxhaíl'huun JI. pnmnu/l'l kdcn Hill/nul
bulou w: !| /'.".'.lf<kn

9.18 Poměr nestejných hodin
k současným hodinám SEČ

9.18.1 Denní hodiny
_ . Hodin) .- mmmyuirdnmupslr'ho (nu _

hnlqur Neuqné
humny [nu—inc: Intrn úmr lion-n duhu- himl črnvn hodiny

iuopad Hlen září upc (* a

l.“ umu“ 9 a 1 6 s 4 s l.“ niini
I' knnc'l 9.10 8.40 7.50 7 6.10 5.20 (.so I' lodi

ll." " ID 9.20 8.10 ! 1.20 5.40 6 II.“ '
Hl." ' nm |0 9.10 9 8.50 l 7.30 III.“ '
IV.“ ' l | 10.40 I&E. Io 9.1. 9.20 9 W.“ '
\'F ' 11,10 ll.!o II.lO ll I0.50 [0.40 IOM V." '

Vl." ' 12 |! !! II |! 2 ]! Vl.. '
VII." ' 12,30 ".W ILS. |! Ill. IS.?O ISM VH." '

VIII." " |! "10 13.40 N 14.20 14.40 15 VIII." '
IX.“ ' 13.10 " 14.30 15 „.so 16 15.30 |x! '
X." ' M M.“ 15.20 li IS.“ 17.10 1! X.“ '

XI " ' MJI) [5.20 I6.ltl " I7.50 lMO 19.30 XI." '
XII" ' 5 IG |! |! 10 !| XIL' '

Delh hnfhm 0,50 0,40 0,50 1,00 I.ll) 1.10 1.10 Délka hoůny



9.18.2 Noční hodiny
Hnrlmy; mmulyuidotwnpsh'ho čau

quné . . Neuqné
hudmy (mm kmen duben bftnn únor pro-met čemu hodu

('t-nvm: upcn n'ií íilm

I uiím 9 8 7 6 5 4 S | " uiim'
| ' končí 9.30 8.40 7.50 7 6.10 5.20 1.3. I.“ koní:

11" ' 10 9.20 5.40 8 7.20 6.40 6 11. '

111“ 1030 10 QM ! 8,10 8 7.30 III.“ '
IVY“ ' 11 10.40 10.20 10 9.40 9.20 9 1\' ' '

V.“ ' 11.10 11.20 11.10 11 10.50 10.40 10.30 V.“

VI " “ 12 II 12 |! |! I 11 V1* '

\'11" 12.10 12.40 11.50 13 13.10 13.19 11.10 VII.“ '

VIII." ' 13 13.20 18.40 N 14.20 14.40 15 V111" '

IX.“ ' 13.30 14 HM 15 15.10 16 15.30 IX.“ '

X " N 14.40 15.20 16 16.40 17.20 |! X.“ '

xl ' ' 14.30 1 16.10 17 17.50 18.40 19.10 XI.“ '
XII.“ ' 15 16 7 |! 10 N 1 NH." '

Délka hodnu OAO 0.40 0.50 1.00 1.10 1.20 1.30 Dčilu hodim

9.19 Stejně dlouhé hodiny italské
(„české“) - průměrný začátek
první hodiny

první hodina .Ecská“ první hodina Jesli“
od lačínula v hodm SEC od mčínala v hodin SEC

1. lrdna 16.00 1-1.července 19.45
10 ledna 16.15 *.'6.července 19.30
25. Iedna 16,30 7. srpna 19,15
6. února 16.45 H. srpna 19.00

H. února 17,00 25. srpna 18.45
22. února 17.15 1. září 19.30

11března "JO 10.21'“ 18.15
9. března 17,15 18. září 13.00

17. března 18,00 28. 15" 17.45
24. března 18.15 6 října 17.80
2. dubna 18.80 15. hjna 17.15

10. dubna 15.45 23. října 17.00
19. dubna 19.00 30. hjna 16.45
28. dubna 19.15 5. lulopadu 16.30
7. kvěma 19.30 12. Iislopadu 16.15

17. kvčma 19.45 1. prosince 16.00
1 června 20,00

?)
Iš
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9.20 Změny časů
Sestavili O. Seydl a Jiří Bouška

Kuk
lrlnihu (u.—u

k.mec
Iclníhn fa.—|| linmlho času

konec
limního (.mn

l Iní-um
16.dubna
I5 (Iulnu

Sl). 7úří
l7. 7ílh'
If). hííí

[. dubna
mal
(nul

na
Fl. clubu-.n

2. (luhu.
& Inf-ln.

u ml
mul
2. Iislupadu
4. |

L prmincc 23. únun 1947

!. .
2000

[. dubna
(|. qlnlma

26 brezna
25 hře-“ma
Sl. hfc-ma
'_"_I.hit:/u_n

28. hřcmu
'.'7. hře/na
26. bře/nu
“* bí emu
Sl). hit-m.:
29. hřelna

hře/na
L'li.hícma

ě
29. října

\' roce líilň byl.-"uč-n.-prmulrna n pulnuti. Od roku l9l7 se změna pravidelně
promítlimezi 2- .

'rua HH" ruchu leuu' l".l'—uLonirn (ačkoli r.!nkunč. 20/l940 přulpokládzljeho
ukončení k 6 Huml. all: [n.-l nrpřclríilě a).do 2. listopadu 1942.
Lt.—míčau SEC ' !"; muni Eau- SEC- [



9.21 Indikce

Slulelí

Uvedené číslu indllnte ph" hel.: nnény pm indikci 300 400 500
římskou se začálkem |. ledna. U imlikrc římxké se 600 700 300

tatínkem 25. prosince platí od 25. prmince předchozího 900 10110 11110
mku (ln 24. plusínce příslušného loku. u indíkce řecké 1200 1300 1400
pl.-lí (i\lu indíkcc "(I L uiři předclmlího roku do 5011 1600 1700
51. srpna příslušného luku. u iudikcc Bc.—(lovyod 24. linií 1500 900 2100

přetlchovího lokn do 23. u'ří příslušného ruku. 2200 21100 2400

I. (' l a |) ř e : s l o

- 15 30 45 60 75 90 3 l! a

1 16 .11 46 61 76 91 4 |! 9

2 17 32 47 62 77 92 5 15 10

*! IU '“ 43 61 78 91 6 1 11

4 19 “14 49 64 79 94 7 2 12

5 20 95 50 65 80 9') 8 ! IS

6 21 116 51 M) 81 96 9 4 11

7 22 17 52 67 112 97 10 5 15

B 21 38 53 68 m 98 11 6 l

9 2—1 39 54 69 114 99 12 7 2

10 25 40 55 70 85 13 8 S

11 26 41 56 71 115 14 9 4

12 27 42 57 72 87 15 10 5

H 28 41 58 75 na 1 11 6

14 29 44 59 74 89 2 n 7

ěl
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9.22 Římský kalendář
(po Caesarově reformě)

(ln) Martins Iamm-ius Aprilii Februarius Februarhu dny
v nu- Main: Augusta Iunius v mé—
.u'ri Iulius Decembe Sepltl'nber v obyčejném v ph'hlup sín

October November ném roce

I kuk-mlh K.“nlcndis &llemlls K\lcndis Kaleuulh |
2 \'I Nnngu “' Nun.“ IV Nun.“ on.“ IV Nunn) 2
ft \' Ill III |" 3
4 IV l'liclie Nun. Pridic Non. I'ndie Non. Pridie Non. 4
:'r III N()III\ Nnnis Nnnis Nnnis 5

fl I'mlic Nun. VIII Iťlus \'III Idm \'III ldm VIII Idus 6
7 . fm " VII \'II VII VII 7
N \'III Illu— \'I VI VI \'I 5
\) vu \' v V V 9

ln \'I IV “' IV IV IO

Il \' Ill Ill III III II
12 l'\' Pridic Idus I'lidie Idu\ I'lidir l(lu> Priílie Idus I2
lži III klihus [(libm Illilmx hhus 3
H Pridie Idus XIX Kal. XVIII Kul. XVI Kal. XVI Kal. 14
15 IIIIINH XVIII XVII XV XV 15

II“) XVII Ii.-I XVII XVI XIV XIV IG
I7 XVI XVI XV XIII XIII 17
IB XV XV XIV XII XII IS
I'J XIV XIV XIII XI XI 19
“lu .\'lll XIII XII )( )( 20

“H XII XII XI IX IX “Zl
22 XI XI X VIII VIII 22
23 \ IX V'lI VII 23
24 IX IX VIII V'I VI 24
25 VIII \'III VII V bis VI 25

26 \'II V" VI V 26
27 \'I \'I V III IV 27
23 \' V IV Prid'pe Kal. III 28
29 I\' N III Pridie Kal. 29
30 III III Pridie Kal. 30
III I'rillie Kal. Plitlic Kal. SI

(Iny Aprilis Fehn-“Mii Mau lelii Mariii dny
\' mč- quii Scplcmhns uIii V"\Č'
uci Augum jumlarii Octobm v obyčejném v přulup- síti

Novembm Decembris roce ném roce



9.23 Bononské datování

hnunriua April Februu-iul Felina-tiun
dny Mutina luniu: ny

v mé- Main: September v obyčejném !: řeslu něm v rn '

sin Alulhu November roce P mcg ícf“$““"
October

December

| l l l l l
2 'Z 2 2 2 2
S 3 S 3 3 3
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 5 6
7 7 7 7 7 7
B B 8 n 8 u
9 9 9 9 9 9

|O 10 W 10 [O lo

H | | Il || || ||
12 12 H I'! l2 l2
13 IS I:! |:! 18 IS
H H H H M N

meusemumie

15 l5 L': 14 15 15
mem: inlnmc menu inlmnlo

16 16 I5 |! M IG
mem: inuanu:

l7 IS H I2 |! 17
18 M 13 II |! 18
l9 [! 12 10 H I'!
20 12 II 9 10 20

2| II 10 8 9 ')l
2? 10 9 7 8 2?
23 9 8 6 7 23
2-1 8 7 5 6 24
25 7 6 4 5 25

?G 6 5 1 4 25
27 5 4 (2) d. penuh. ! 27
?B 4 9 d. ullimus (2) d. penull. 23
29 3 (2) d. penult. d. uhimul 29
30 (2) d. penult. d. uhimus 30
SI d. unum— 31

wenn vletu-ne menlenemate menu clennu "me umo

Údaje pro první Iovinu měsíce (nu-nv imunll) odpovídají průběžnému počítání
dní. tedy dne1 inemu způsobu

.! i'-'\

' |—<0
...2u
D

—<>
Lua:
a.z
>.2
>.
>:
O
D.

9.CHRONOLOGICKÉTABULKY“
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H 9.24 Datování podle zvěrokruhu
9.24.1 Datování podle zvěrokruhu

na základě středověkých
a raně novověkých kalendářů

(podle: H. Grorefend, Zeirrechnung ], s. 127)

Slrrnrc \<rrr|)rr|r (Lnirrsků l'r-(llc L.rlr.-rr(|.'rřr'rPurllr kalendářů Podle gregorián
(lu [n.-nu ni ' ' | —l5 un : li 5. a Mr.arnlcu' ského kalendáře

'urlnírřv .lrlrmrlur IH Ir(lnr ll. lulnn 2l. Icrlna
va) I'nrn II) úuur: \ ll). \'rnrrra 20. únor.
Bw lrrrr IH "n: ll. hic/nn 2l hin-“ma

_ 'lirmrn l7. ll. rlnhna 2l. rlulma
Blíženců (Írmiui IH. 12. května 2l. května
Ruk- Gru/rl l7. l'L tunu 22. čenna
Lu Im IH. 1.1 črn-ento 23.1'enence
Pannv l'ngu IH. * I'l sr )na 23 srpna
\'ah I.ilrm l7. .n 23. válí
Srb.. . r.,/uo . r'íjn' fl. nn. 23. řijrra
Sn'clcc .Vrknmrnru |7. Iixmparrlu |2. Iislopadn 22 lislnpadu
Knmmhu Grpnmmm IB. pro.—inte |2. prosince 22. prosince

9.24.2 Datování podle zvěrokruhu
na základě moderních
astronomrckých výpočtů

(podle: F. K. Ginzel, Handbuch III, s. 114)

unc: Juliánská dala , """
\slnpu'e (l.r|rn\ký

do znamení nálev) 800 H. |. I 100 n. l. 1400 n. l. l700 n. l.

Vodnáře Aqrmmu IG.lr-lln.. H lulnn l2. lulna 20. ledna
R 'h l'r'wr I'“ únrrra |! února IO. unnra 19. úno
Berana nn IG. března I—I.bře/,na I I. hřwna 20. března

' 'Dmnu l6.rlrrhn.1 lldubnu ll. dub a 20 dubna
lllilcnrů Gunn" 17. kulma l:“u.hémn l2. krčma 21. května
Raku Car ra. června 15. ur ra lfl. rvna 2l. červ-1

lm l$l.čon'rnre 17. července 14 července 23. července
|';rnny Vr'rgr: lt). srpna l7. srpna I—I.sr1ma 23. \r'p
Vah [ hra 20. l,“ár'í 16.1áři H úří 23. září

rn arpr I'J. r_|rnr N'). r'1'na 14. října 23. října
Střelce hmmm-u l7. listopadu 15. lruopadn rs. lisrupadu 22. liuopadu
Kumruha ' ;— '7. prmmce |5. prminc IS. prosince 2l. prosince



9.25 35 kalendářů
Data z ledna 3 února přestupných let je nutno hledat ve sloupcích
s nadpisem Přemtpný tok. Přesmpné roky jsou v tabulce „Čísla ka- 50_5
lendářů“ (9.26) a u let, pro něž platí jednotlivé kalendáře, v prvním
sloupci následujících tabulek označeny hvězdičkou.

Hvězdička (: ) při stálém svátku znamená, že se svátek slavil v růz
nýchdobách různý den. Bližšivysvětleníje uvedeno v soupisu svátků
ll
C>íslauvedená v závorkách ujednotlivých nedělí udávají kolikátá je

to neděle po Třech králích, v postě. po Velikonocích, po sv. 'n'ojici ne
bo v adventu.

U letních nedělí je v závorce uveden starý zpiťtasob3introitů používaný ve střední Evropě asi do 17.století (srv. kap.3 3..13).
ZkratkouSDjsou označeny Suché dny; ostatní zkratkyjsou totožné

se zkratkami uvedenými v soupisu svátků.
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22 Března. ED

Jullinlký Plumbe-yloh . Lodon
une-au: _ won " __U_n_9r

. , _ .vnn' ... _' || s. Bru- ly n. 1 . Num mA
ML HW : . omv..s|ep . 2 . m. . sup

: E 1:9' "75 : . OILLJIBI ov.] ; |N' mnťů'mú'" !— OkUO 1. 4|_o .uuaa..II. . cu.
_. o |. |_ s . PM. Hály p. &
n: _: o TH ham. - o c. Doroty p. : Tn krá (
o o 7 . ] 7 . 7 .|_.z o . Bmnmnm l . ! ):rhm". hh.
V) O , _ Junan- mne. .——,'T—(llln._Apoll.p. . Julllna \uuc.
-—a: 0 I'm In pou |. Im _ Akolaudky „_ 10 h rm..„».-.: : l s "u . _ _(|)

||: SD. |: .
U . QM 171 králůValent."I.SD.u . xlulnuo okn.

. SD. |: . nany-":p| . lm np.
. (2) Roll.Jul. p. L-"L Anlen ME“:.

_ |: . anny.. l .

. Koronyv. Ši: . Flatout—vn.- . A .

?. xm. '. Pri—m 32 ..= v.
lu “. 'nmolhu na. |“ ' 1ř3.2“.".'.. "_
12h _-_0"— —'-"“"" ;:n . uuwc tu:. za

EE . iZi . \'llp n. '
I-a't :: Í
!! . =! .
10 :o “. Adin-may p.
Sl 11 i.

. '
hl ': Con-"noc [ SIDÚR

IQ!—1. It“-UJ. _ __ . '

1:61. 'em I =":on [_m. = N . ll F_r . Pura u okou.2 neon.- :ll'l lv \. ». u. _
$ . Eri-lnu l:. ! š . “Roggi,-SIT;
4 .. , l Prokopa on. . _
5 V "oni/“““ 0- a . m s . Matky b.lnll.
“_S s . Jan."ul. ) U . Proti-Italy.
') N. a) 'l . bind b. 7 . Mu m.
: 5 "?!-m :..“ o . Avhauan lov a s. Cylin- . tnv.nn . c. .
10=. . sum mm. ' 9232333"
11 Č. Burl-Nu lp. . Nunn m.
n P- . (u) Kluy ».
“' 5- ( . ":"le p. lepolyu m..) . .

z Vdo mne. . Round—( np. Nan. v.. » ll

" I- |“ ::.-ll? vyln. L- (lil.: . no a 0.
Prou..|| llGeny:: jj,—„— “"F'u ""

. Suou.- ln.
(0) LIDI-l III. 2! . Punat, ». .Xum num. : . IGN nyd. hm. . Symhw.
, „„ a - Mm“ m— .—,——ano m ny ».
„ n _ a Jakuba “„ Barlolommp.ann III. 7—
Vllusnuljzh :; " (““ A"" “' nula „_ .

28 5. Plnlaloon: m. Aun-unu b.
Pct. al'uv. R. Ilanty p. 800“ I../ana.

] Pl m.“l |. PIV. =D;. Abdonum TW| .



22 Března.

Bloun Dubw

Rchofc pon.

Vlullk lu.

":!—

.U'l

POKYNY|<PŘEVÁDĚNIDATlg

9.CHRONOLOGICKÉTABULKY



IŠÍÉQ

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

2 23 Března. FE

JuHinchýbundu:

TN krám.

lninl.

Vah—umu:

Kovony ,.

stol. :.

Adelxundy p.

anltn-hý
hur-w: C'mn Corunoc
ma'.
na,-.
:::-"" u Nun. p. k..-_

Pra-kom op,
Bou-(lucie ».

Alun mn.
Mar||- \ Arnolf- h.
Proton.

KHH.

nur.
uwulých.



23 Března.

Shun Dubon

Pud. Hity p.
nn.-oly '.

mnou nap.

Zajíc ».

ldlt. ,.
"III.-ll.

Llnlonnd

Vlha-Inn m.

pln
mw.: : lov.

Bil-tunu

POKYNYK



24 Března. GF
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Jullimký
nou:

Plulu mýtok
Lod Ledencn _

Brulny .N'mnv'ru.ocw. nl vOlulv .. Sup.
OI:lu. .. Jun “
OII.Ill.“u
TH králů.

c—nHQv-uu-b

:

c
. Pulu pouu. . .

Ou. Tuku!" ]?aš
V .

-8u'n'53"—

.PFWFPZ

ol
Hity:.:
Dorolv n.
Ponik.

IA ::
: ola-nky "__H)|le

!
Palau. m.SI).

Juli-ny p. SD.
SL?

mSlQp.nhl... Jm. ".
Olu.mam !.

[')0llt. 'I'h ILI
. initial“ .

TN knihi.
Eth-un hluk.
Jnlnnn muc.
Pula nou- .

uuu
umim" PID.
Anton. nou-l.
Pruhy |=.N (i) B.II-M.

.n P
,“ U. Komny p. Cul. Fab. na.
sum.matku. |2l E. :| Anauty,.
Vlncnunaum . atd.;.PcIra. . Wuv.-adu m.nl I' Zunouho. l.

' S 1 . Eth.Í.'IWlp."- - " na N mmm-ma. Pohl-nu b. - .
_ hn. zmá-|. ;;? B V.|, .""" _
. s.l.Knvla \'ol. & Ž .8 .

Adollundy ». . Adekumly p.

. .
kolena!: Coma Cowon-c Srpon
l'l'ú. luu'. * , _

ls. [ Nukooema m. | P. |

N „L.-.pe" 5' g. Nnvll.p.lu. :.. . s .
: ;. Prokopaov.T."

""""“ " . sÍ (...LE- . :
W711: vnuw. ». 7 .

lod-t . |: =.5. Kyliml : .
m Š." sodu-| mm. :o Í
'; r' T1— .| .

-=s- _„_„..,. :: -. mg;. „.
N N. (I u .
16 P. Rnuulúnl on.; . Na n.w.p.l'.
IG 0. ln .

I'! i. Alcu- větu. 11
:: P. Avnoll- . “, „ggg-g m' ll .
" 5' a . Šllpln lu.

N. :! .
P. a . “nn.-Symon

.(0) 0. aglntolomnv. nr .
_ Janu!me. %““u“ „_ u " „)
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HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE
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Olu. .Éhď-l-l. '_ z '. (llu. MI:-mOi.

'n'! mam. IŽr. ' %$ch " s s' rn imma. " (l
. m vn.-n. ». PoMa & . mnm. .. ..

Julia Apollon 9 ]. Juh-ul muk.

. Plvh pou-1. nkolunlllkv p. :0 !“ l'n'ln pou-l.. | .

' (m. m ml., ' "' "““ : Í cm. 111mm"M Valznliuum. . ! "oill- lm
|. | . nun op.

. Juli-ny |1. . Inc-un pill.
$ . 17 . Amon. pon-l.
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8383882BHBSSE “.v
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| . N.hodnu- n. í . (s) gun—noho.
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. |
šupa-n In

hm. . Symluv.

Bandem. ap.

. IHI
Rule m.
Aun-u lb.
mm a."Jana.Stu..- zum.
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Bhun Dum Kvllon

Ambrož. b.
M Suh-I.
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Humny p.

Marko ov.

Pra-ll. vyšli.

Diva: .! too.

. Lucia p.
Pav. .. kříže. leuln ».

hožL
Luká“ cv.

Tom. up.
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HISTORICKA

CHRONOLOCHE

5 26 Března. BA

Juliánoky'

či .v.

T“ mm, Tří králů

ml. Awl.
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Gregoriinlký
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Prokopa op.
b.
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Primu . Fullc.
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Marlťlv p
WM »|.

I'll.
vylil-).
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“&HUI
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'. (SbWl. :! . Kul. Vol.
'. ZI .

30 . Gur Aacll. ».
_ JI

' ' |bloudil: Cor-on Cowon.: | Srpna1652 _... „__ __ "
5:3. ! Sli-odevu.m. ll ' ! moohov.
'IBŠ' : Hlmll. u 2 .. vaII. |:. Hm. : <. paul lšw.h“ : lin—nn: b 3 „_ i . uloz. l IQD
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Hulín ap.
V-lwmy nr

Vilu-l. m

Polmnolly ,.
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MM. wm.

Inn pln

,Luck .mlu- h.

Luká“ cv.
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nab.'mo'Í
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28 Března. DC

TM králů.

Ad-uundi p.

Cum

Noo-nl- &.
PHM l Pullc.

aun-mo np.

TH králů.

(Don
"at je ap.
Vtip-ny ).

C.mno:

Nun. p. Mor.
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CHRONOLOGIE
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tov.
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1211. 12)
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“ZIP.
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nm.
1155.
1523.lm.%

30 Března. FE
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9.26 Čísla kalendářů
9.26.1 Čísla kalendářů pro roky 700—999

.I e d n o l \: y S 1 "Století_. . . . „______ __ . . . .___ ___—_ toe
o 1 | 2 s 4 o | o | 7 l a o

70 21- 13 ' 33 13 o' 29 Í 14 6 25— 10 70
71 so 22 13' 20 13 10 : 29. 14 a za 71

72 10' au 2: 7 23— 13 ' s 23 14— 34 7273 19 11 so' 15 7 27 18- s 15 7.7

74 34' 19 11 24 155 7 | 27 12 31- za 77

75 a ze 19- 4 24 10 7- 20 12 82 75
76 16' s 211 13 4— 24 10 29 20- 12 70
77 32 17 a' ze 13 s 24— o 29 21 77
73 50 25 17 2 21- 13 as 13 o' 29 741
79 21 a 2.1. 17 2 22 :a— 33 na m 70

so 29- 14 3 za 10- so 22 7 20— 13 00 ?
s: 10 za 14- a 211 11 su- 22 7 27 s!
32 13— a za 15 34- 19 u 31 15— 7 82
as 27 12 a' 23 15 za 19- 11 2 16 03
u 7- 27 12 52 23- a za 20 4' 24 34

05 16 1 20. 12 32 17 s. 23 13 11 85
as 24' 10 29 21 12- 32 17 s 23' 13 80
87 5 25 9— 29 21 s 25. 17 2 22 87
se 13' as 18 10 29- 21 o 26 17— 2 88
09 22 14 as' 18 10 so 14- s 25 11 89

90 so' 22 7 27 15' 10 23 15 a' 20 90
91 11 51 22' 7 27 19 a' za 15 95 01
92 19- 11 31 16 7— 27 12 4 n' 15 92
93 28 20 11' 24 10 a 27- 12 32 24 9.9
94 5— za 20 o 24- 16 1 21 12- 92 94

95 17 o 23' na 25 16' 29 21 1: 95
96 32- 17 o 29 13' s 211 10 29— 21 90
97 o 20 17— 2 22 14 ne' 13 10 so 97
98 21- a ze 15 2' 22 14 34 18“ 10 90
99 so 15 s— 11 31 22' 7 27 119 90

o 7 2 a 4 5 o 7 a o



9.26.2 Čísla kalendářů a data Velikonoc

9.CHRONOLOGICKÉTABULKY

pro roky 1000—1583

C(alo Ned-„' Vell- . Kon- . Regu
Rok lala _ "" ko- Zhu- k _ Khč BPI-hy lhy ln|s- " | roků V ll- dll:

due "fm“ noce ' “ o renty koono “

1000. 10 GF 81 B 13 1 14 X11 7 XI"
1001 23 E 13 D 14 2 „ XXIII 5 XIV
1002 15 D 5 D 15 3 IV 1 XV
1005 7 C 28 B 10 4 11 XV 4 1

1004. 20 BA 16 D 17 0 30 XXVI 2 11
1005 11 G 1 D 10 7 10 V" 5 "I
1005 31 F 21 D 10 1 38 XVIII 3 IV
1007 16 E 0 D 1 2 25 0 5 V

1003. DC a B 2 4 15 X1 1 V1
1009 27 B 17 D 8 5 34 XX" 6 VII
1010 19 A 9 D 4 6 25 111 2 V111
1011 4 G 25 B I') 7 12 XIV 5 IX

1012. 25 FE 13 D 0 2 31 XXV 5 X
1013 15 D 5 D 7 3 m V1 0 X1
1014 35 C 25 D 0 4 39 XVII 4 XII
1015 20 B 10 D 9 5 20 XXVI" 7 XIII

1010. 11 AG 1 D 10 7 17 IX a XIV
1017 31 F 21 D 11 1 56 XX 1 XV
1010 10 E 6 D 12 2 25 1 4 1
1019 a D 29 B 13 3 14 X" 7 11

1020. 27 CB 17 D 14 5 83 XXIII & 111
1021 12 A 2 D 15 0 22 IV 1 IV
1022 4 O 25 B 16 7 11 XV 4 V
1023 24 F 14 D 17 1 50 XXVI 2 V1

1024. 15 ED 5 D 18 3 19 V" 5 VII
1025 29 C 18 D 19 4 38 XVIII 8 V111
1020 20 B 10 D 1 5 26 0 5 IX
1027 5 A 28 B 2 6 15 X1 1 X

1023. 24 GF 14 D 8 1 34 XXI! 6 XI
1029 10 B 0 D 4 2 23 111 2 X"
1030 B D 29 B 6 3 12 XIV 5 XIII
1031 21 C 11 D 0 4 31 XXV a XIV

.un ,

POKYNY|<PŘEVÁDĚNÍDATld.



-U'l

lať

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

. Regu
Člolo NT.-ěl Voll- . KonZlulc Kllč 1 ln

Rok “"“- u “* číslo “' roků BMW v.n- dum
“ mena nooo romy onoc

1032. 12 BA 2 D 7 6 20 V' 0 XV
1083 82 G 22 D 8 7 39 XV" ! 1
1084 a F 14 D 0 1 28 XXVl" 7 11
1035 9 E 30 B 10 2 17 1x 3 "1

1030- 28 DC 18 D 11 4 30 XX 1 IV
1037 20 B 10 D 12 5 25 1 4 V
1033 5 A 26 B 18 6 14 XII 7 V1
1059 25 G 15 D 14 7 38 XXI" 5 V"

1040. 10 F5 5 D 15 2 22 IV 1 V111
1041 1 D 22 B 16 8 11 XV ( IX
1042 21 C 11 D 17 1 80 XXV! 2 X
1043 13 B 8 D 13 5 19 V" 5 711

104-1' 32 AG 22 D 19 7 38 XVI" 3 XI.!
1040 17 F 7 D 1 1 23 0 5 Xlll
1040 9 E 30 B 2 2 15 XI 1 XIV
1047 20 D 19 D B 3 54 XX" G XV

1048. 13 CH 8 D 4 5 23 "| 2 1
1019 5 A 25 B 5 6 12 XIV 5 11
1050 25 G 15 D 6 7 31 XXV 8 111
1051 10 F 81 B 7 1 20 VÍ 6 W

1052' 29 BD 19 D 8 3 89 XV" ( V
1003 21 C 11 D 9 4 28 XXVI" 7 V1
1054 13 B 9 D 10 5 17 1x 3 VII
1055 25 A 18 D 11 0 35 XX 1 V1"

1056. 17 GP 1 D 12 1 25 1 . lX
1057 9 E 30 B 13 2 14 Xll 7 X
1 29 D 19 D 14 8 83 XXI" 5 X1
1059 14 C 4 D 10 II 22 IV 1 XII

1050. 5 BA 20 B 16 o 11 XV 4 X1“
1001 25 G 15 D 17 7 30 XXVÍ 2 XIV
1002 10 F 31 B 18 1 19 VII 0 XV
1033 30 E 20 D 19 2 58 XVI" 3 1

1064. 21 DC 11. D 1 4 20 0 5 11
1005 5 B 27 B 2 5 10 X1 1 111
1060 20 A 10 D 3 0 84 XX" 0 “]
1N7 18 0 8 D 4 7 23 111 2 V



01110 “m?" Vell- Kon- “93“
Rok kalen- ':L 110- ZP“ |1u- Klíč Epakty hry 111

“„ "17cm "o“ člsln „my roků :;ch dikce

1009- 2 PE 23 B 5 2 12 KW 5 Vl
1009 22 D 12 D a 3 31 xxv 9 vu
1070 14 c 4 D 7 4 20 VI 11 VIII
1071 04 B 24 D 9 5 39 xvn 4 1x

1072- 19 AG 9 D 9 7 23 xxvul 7 x
1073 10 F 31 B 10 1 17 1x 9 X1
1074 30 B 20 D 11 2 90 xx 1 XII
1073 10 D 5 D 12 3 25 1 4 xm

1076. 0 GB 27 B 13 s 14 xu 7 x1v
1077 20 A 16 D 14 0 33 xxnl 0 xv
1079 19 G 3 D 15 7 22 IV 1 |
1079 9 B 24 B 10 1 11 xv 4 u

1090' 22 BD 12 D 17 a 30 xxv1 2 m
1091 14 c 4 D 19 4 19 VII 5 W
1032 34 B 24 D 19 s 33 xvm 3 v
1003 19 A 9 D 1 o 20 0 3 V1

1004- 10 GF 31 B 2 1 15 X1 1 VII
1086 30 B 20 D 9 2 34 xxn 0 vm
1035 15 D 5 D 4 3 29 111 2 1x
1007 7 c 23 B 11 4 12 xw 11 x

1039— 20 BA 10 D 0 s 31 xxv 9 XI
1099 11 o 1 D 7 7 20 V! 0 xu
1090 31 F 21 D 9 1 39 xvu 4 xm
1091 23 B 13 D 9 2 29 xxvm 7 1111!

1092v 7 D0 23 B 10 4 17 Lx 3 xv
1093 27 B 17 D 11 6 36 xx 1 l
1094 19 A 9 D 12 a 25 l 4 11
1090 4 G 23 B 13 7 14 xu 7 m

1090— 23 F8 13 D 14 2 33 101111 5 [V
1097 10 D 5 D 10 3 22 lv 1 v
1098 7 C 23 B 19 4 11 xv 4 vl
1099 20 B 10 D 17 0 30 xxw z vu

1100' 11 A0 1 D 19 7 19 vu 5 vm
1101 31 F 21 D 19 1 99 XVIII 8 IX
1102 19 B 0 D 1 2 20 o 5 x
1103 9 D 29 B 2 s 15 X1 1 XI

U'I
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Nedol- Rc 

Rok 1233- “." i? ?!“ ln(x? unc Epmy “z“ '""
dne "21:2 “oce (ulo romy roků zilo-c dlkoe

1104' 27 CB 17 D 8 6 34 XXI! 6 XII
1105 19 A 9 D 4 3 28 III 2 XIII
1108 4 G 23 B 6 7 12 le 5 xw
1107 24 F 14 D 6 1 81 XXV 8 XV

1103- 13 ED & D 7 s 20 Vl o 1
1109 85 C 25 D 8 4 89 XVII 4 II
1110 za B 10 D 3 5 23 xxvm 7 III
1111 12 A 2 D 10 a 17 1x 3 lv

1112' 81 GF 21 D 11 1 % XX 1 V
1113 13 B a D 12 2 2.5 l 4 V1
1114 a D 20 B 13 3 14 XII 7 VII
1110 28 C 18 D 14 4 88 XXIII 5 VIII

1116' 12 BA 2 D 15 o 22 IV 1 1x
1117 4 G 25 B 16 7 11 xv 4 X
1118 24 F 14 D 17 1 30 XXVI 2 XI
1113 9 E 30 B 13 z 13 vll & xu

1120“ 28 DC 18 D 19 4 38 XVIII 3 XIII
1121 20 B 10 D 1 5 26 0 5 XIV
1122 5 A 23 B 2 u 15 XI 1 XV
1123 25 G 15 D 8 7 84 XXI! 6 l

1124- 13 FB & U 4 2 za 111 2 II
1125 B D 29 B 5 3 12 XIV 5 ILI
1123 21 c 11 D 3 4 31 xxv 3 lv
1127 18 B 3 D 7 5 20 VI B V

1128' 52 A0 22 D 8 7 SD XVII 4 V1
1129 24 F 14 D 9 1 28 XXVI." 7 VII
1130 9 |; 30 B 10 z 17 1x s vm
1131 29 D 19 D 11 a 33 xx 1 1x

1132' 20 GB 10 D 12 II 25 l 4 X
1188 6 A 26 B 18 B 14 XII 7 X.!
1134 25 0 15 D 14 7 88 XXIII 5 XI.!
1135 17 P 7 D 15 1 22 IV 1 XII!

1188“ 1 ED 22 B 16 8 11 XV 4 KN
1137 21 C 11 D 17 4 30 xxv1 : XV
1138 13 B 3 D 13 o 13 Vll 3 l
1139 33 A 23 D 13 s 33 xvm 3 11



Clnlo Nulté" Vell- Kon- “"““
R011 hlen- 1:* “_ 21:16 “_ Klíč Eplkty 14 n

a" menu noce dula "n'-Y roků šil-še dikce

1140' 17 GF 7 D 1 1 26 0 6 III
1141 9 E 30 B 2 2 15 X1 1 IV
1142 29 D 19 D 8 B 54 XXII 6 V
1148 14 C 4 D 4 4 28 u! 2 VI

1144' 15 BA 28 D 5 6 12 XIV 5 VII
1145 26 0 15 D 6 7 81 XXV & VIII
1146 10 F 81 B 7 1 20 VI 6 I'X
1147 30 E 20 D 8 2 89 XVII 4 X

1143' 21 DC 11 D 9 4 28 XXVIII 7 XI
1149 18 B 8 D 10 6 17 IX 3 m
1150 26 A 16 D 11 6 86 XX 1 X'I'II
1151 18 G 8 D 12 7 26 I 4 XIV

1152' 9 FE 30 B 13 2 14 XII 7 XV
1158 29 D 19 D 14 S 33 XXIII 5 I
1164 14 C 4 D 16 4 & IV 1 II
1166 6 B 27 B 16 6 11 XV 4 III

1156' 26 A0 16 D 17 7 80 XXVI 2 IV
1157 10 F 31 B 18 1 19 vn 5 V
1156 80 E 20 D 19 2 88 XVIII 8 VI
1159 22 D 12 D 1 8 26 0 6 VII

1160“ 6 GB 27 B 2 6 15 X1 1 VLII
1161 26 A 16 D 8 6 34 XXII 6 IX
1162 18 G 8 D 4 7 23 III 2 X
1163 8 P 24 B 6 1 12 XI'V B XI

1164' 22 BD 12 D 8 S 81 XXV 8 XII
1166 14 C 4 D 7 4 20 VI 6 XIII
1100 84 B 24 D 8 6 89 XVII 4 XIV
1107 19 A D D 9 6 28 XXVIII 7 XV

1168' 10 GF 81 B 10 1 17 1x 3 I
1169 80 E 20 D 11 2 85 XX 1 II
1170 15 D 5 D 12 s 25 1 4 m
1171 7 C 28 B 18 4 14 XII 7 IV

1172. 26 BA 16 D 14 6 93 XXIII 6 V
1178 18 G 6 D 16 7 22 IV ! VI
1174 8 F 24 B 16 1 11 XV 4 VII
1175 28 B 18 D 17 2 30 XXVI 2 VID

9.CHRONOLOGICKÉTABULKY;
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Číslo Nm.“ Velí- . Kon- Regu
Rok k-Ien- '5' 110- II.““ - Klíč E akt Hry "'

dm "m:" noc! čislo renty rollů P y kzenlš-cdikce

1170' 14 DC 4 1) 18 4 19 V" 5 1x
1177 34 B 24 D 19 5 38 XVIII 3 X
1178 19 A 9 D 1 G 26 0 5 XI
1179 11 G | D 2 7 1.5 XI 1 X"

1180' 30 F5 20 D 8 2 34 XX" 8 XIII
1181 15 D 5 D 4 5 28 111 2 XIV
1182 7 C 23 B 5 4 12 XIV !) XV
1183 27 B 17 D 8 5 31 XXV 3 l

1184' 11 AG 1 D 7 7 20 V1 0 11
1185 31 F 21 D 8 1 89 XV" 4 111
1186 28 B 18 D 9 2 21! XXVI" 7 [V
1187 8 D 29 B 10 3 1.7 3 V

1138. 27 CB 17 D 11 5 36 XX 1 V1
1189 19 A 9 D 12 6 25 1 4 V"
1190 4 G 25 B 13 7 14 X" 7 V1"
1191 24 F 14 D 14 l && xxm & IX

1192“ 15 ED 5 D 15 3 22 IV 1 X
1105 7 C 28 B 16 4 11 XV 4 X1
1194 20 B 10 D 17 5 30 XXVI 2 X"
1195 12 A 2 D 18 6 19 V" 5 xm

1195' 31 GF 21 D 19 1 38 XVI" S XIV
1197 16 E 6 D 1 2 26 0 5 XV
1198 8 D 29 1.1 2 3 15 XI 1 l
1199 23 C 18 D 8 4 34 X_X" 6 11

1200“ 19 BA 9 D 4 6 28 "1 2 111
1%! 4 G 25 B B 7 12 X1V 5 [V
1202 24 P 14 D 6 1 31 XXV 3 V
1203 16 E 5 D 7 2 20 V1 6 V1

1204' 8-5 D0 25 D 8 4 89 XV" 4 V"
1205 20 B 10 D 0 5 28 XXVI" '! V1"
1206 12 A 2 D 10 0 17 IX 3 111
1207 112 G 22 ll 11 7 30 XX 1 X

1208' 10 F5 0 D 12 2 25 1 4 X1
1209 B D 29 B 18 3 14 X.I.| 7 XII
1210 28 C 18D 14 4 88 mu 5 ml
1211 18 B 8 D 15 b 22 IV 1 XÍV



Číslo NM.“ Veli- . Kon- Regu
Rok knlen- ".' ko- Z.!Mc tu. “"“ Bpaln “" ""IS— 1 roků V Vell- 911199

dila "fm nooo *“ 0 renty I:onoc

1212- 4 AG 29 9 19 7 11 xv 4 xv
1219 24 F 14 D 17 1 99 xxv1 2 1
1214 9 E 90 B 19 2 19 vu 9 u
1219 29 D 19 D 19 9 99 xvul 9 III

1219- 29 CD 19 D 1 9 29 o 9 W
1217 5 A 29 B 2 9 19 X! 1 v
1219 29 G 19 D 9 7 94 xxu 9 V1
1219 17 F 7 D 4 1 29 111 2 vu

1229— 9 ED 29 B 9 9 12 m 9 v1u
1221 21 c 11 D 9 4 91 xxv 9 1x
1222 19 9 9 D 7 9 29 Vl 9 x
1229 99 A 29 D 9 9 99 xvu 4 X!

1224— 24 GF 14 D 9 1 29 xxvm 7 xu
1229 9 B 99 B 19 2 17 1x 9 x1u
1229 29 D 19 D 11 9 99 xx 1 x1v
1227 21 c 11 D 12 4 29 1 4 xv

1229- 9 BA 29 9 19 9 14 xu 7 1
1229 29 G 19 D 14 7 99 101111 9 u
1299 17 F 7 D 19 1 22 IV 1 H[
1291 2 E 29 9 19 2 11 xv 4 w

1292' 21 DC 11 D 17 4 99 mm 2 v
1299 19 9 9 D 19 9 19 vu 9 V1
1294 99 A 29 D 19 9 99 xv1u 9 vu
1299 19 o 9 D 1 7 29 o 9 wu

1299— 9 PE 90 9 2 2 19 XI 1 1x
1297 29 D 19 D 9 9 94 xxu 9 x
1299 14 c 4 D 4 4 29 111 2 )u
1299 9 9 27 B 9 9 12 xw 9 xu

1249- 29 A0 19 D 9 7 91 xxv 9 xm
1241 19 F 91 B 7 1 29 W 9 ::N
1242 99 B 29 D 9 2 99 xvu 4 xv
1249 22 D 12 D 9 9 29 xxvm 7 I

1244' 19 cn 9 D 19 9 17 1x a u
1249 29 A 19 D 11 s 99 xx 1 m
1249 19 G 91) 12 7 29 | 4 w
1247 19 r 91 n 19 1 14 xu 7 v

m
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HISTORICKA

CHRONOLOGIE

c's'o M.:“- Ve'" ZIné ““"" 1016 R13“ 1
Rok Iulen . uo- u- 5 akty V '"

díře "tag:“ noco uslo lemy roků [) 13011151:dikce

1248' 29 RD 19 D 14 s se XXIII 5 V1
1249 14 c 4 D 15 4 22 IV 1 vu
1250 s n 27 B 10 s 11 xv 4 vIII
1251 26 A 10 D 17 o 80 XXVI 2 IX

1262“ 10 GF 81 B 18 l 19 VII 5 X
1263 50 E 20 D 19 2 88 XVIII 11 X1
1264 22 D 12 D 1 a 26 0 15 XII
1255 7 c 28 B 2 4 15 x1 1 xm

1256. 26 BA 16 D a 6 84 XXII & XIV
1257 13 G a D 4 7 28 III 2 XV
1 a I-' 24 B 5 1 12 XIV 15 1

1250 23 E 13 D a 2 31 xxv & II

1260“ 14 DC 4 D 'I 4 20 VI 0 III
1201 34 R 24 B 1! 5 89 XVII 4 IV
1262 19 A 9 D 9 B 28 XXVIII 7 V
1203 11 G 1 D 10 7 17 IX 8 V1

1264“ 30 PS 20 D 11 2 36 XX 1 VII
1265 15 D 5 D 12 s 25 I 4 VIu
1266 7 0 za B 15 4 14 xu 7 1x
1267 27 D 17 D 14 5 na XXIII & x

1268' 18 AG 8 D 15 7 22 Iv 1 XI
1249 s P 24 B 10 1 11 XV 4 XII
1270 za B 13 D 17 2 30 XXVI 2 XIII
1271 15 D 5 D 18 8 19 VII 5 XIV

1272' 84 GB 24 D 19 b 88 XVIII 3 XV
1273 19 A a D 1 e 20 o 6 I
1274 11 G 1 D 2 7 15 X1 1 II
1275 24 F 14 D a 1 114 xxu & II.!

1276' 15 ED 5 D 4 11 28 III 2 IV
1277 7 c 28 B a 4 12 XIV 6 V
1279 27 B 17 D 6 5 81 XXV a V1
1279 12 A 2 D 7 a 20 VI & VII

1280' 81 GF 21 D 8 1 89 XVII 4 VII-!
1281 28 B .18 D 9 2 28 XXVIII ') IX
1282 a D 29 B 10 a 17 1x a x
1288 28 C 18 D 11 4 86 XX 1 XI



Číslo chšl' V911- Kon- Regu
Rok kalen- "(L ko- ZPM“ lm- 31:3 Epakly “" 1"

dite "fena "oce čislo renty kgenlšc dikce

1294' 19 BA 9 D 12 9 29 I 4 XII
1286 4 G 29 B 19 7 14 XJI 7 XIII
1299 24 F 14 D 14 1 99 XXIII 5 XIV
1287 10 E 8 D 15 2 22 IV ! XV

1299- 7 Do 29 B 19 4 11 xv 4 I
1299 20 B 10 D 17 9 30 XXVI 2 II
1290 12 A 2 D 19 9 19 VII 9 II!
1291 92 o 22 D 19 7 99 XVIII 9 IV

1292— 19 FE 9 D 1 2 29 o 9 V
1299 9 D 29 B 2 9 19 XI 1 V1
1294 29 c 19 D 9 4 34 XXII 9 VII
1299 19 B 9 D 4 5 29 III 2 VIu

1299— 4 A6 29 B 9 7 12 XIV 9 IX
1297 21 F 14 D 9 1 91 XXV 9 X
1299 19 E 9 D 7 2 20 VI 9 XI
1299 29 D 19 D 9 9 99 XVII 4 XII

1300. 20 GB 19 D 9 9 29 XXVIII 7 xm
1301 12 11 9 D 10 9 17 1x 9 ::N
1902 92 G 22 D 11 7 99 XX 1 XV
1909 11 F 7 D 12 1 29 I 4 I

1904— 9 ED 29 B 19 9 14 XII 7 II
1905 29 c 19 D 14 4 39 XXIII 9 II]
1909 13 B 9 D 19 9 22 IV 1 IV
1907 9 A 29 B 19 9 11 XV 4 V

1909' % GP 14 D 17 1 90 XXVI 2 V1
1909 9 k: 90 B 19 2 19 VII 9 VII
1810 20 D 19 D 19 8 38 XVIII 8 VKU
1911 21 c 11 D 1 4 29 0 6 11

1812' 9 BA 29 B 2 9 19 X1 1 X
1318 29 G 19 D 9 7 94 XII 9 XI
1914 17 P 7 D 4 1 29 III 2 XII
1919 2 B 29 B 9 2 12 XIV 9 X1"

1919. 21 D0 11 D 9 4 91 XXV 9 XIV
1917 19 B 9 D 7 9 20 VI 9 XV
1919 99 A 29 D 9 9 99 xvu 4 I
1919 19 G 9 D 9 7 29 XXVIu 7 u

035
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(Hlx..020z.:oo
1-1220

GII
U

Gulo ““““-“' Voll- . . Kon- “'
Rok hlen ' _ ko- fkll; ku- ggg Epnlty \llgl _ 1:11:33

duo "mm noce renty “u“

1320' 9 FE 30 B 10 2 17 IX 3 III
1321 23 D 111D 11 3 311 xx 1 [V
1322 21 C 11 D 12 4 25 l 4 v
1323 6 B 27 B 13 s 14 xu 7 V1

1324“ 211 A0 13 D 14 7 33 xxm 11 VII
1325 17 F 7 D 15 1 22 IV 1 vu]
1326 2 I: 23 B 13 z 11 xv 4 IX
1327 22 D 12 D 17 3 30 XXVI 2 x

1323“ 13 CD 3 D 18 5 19 V" 6 XI
1329 33 A 23 D 19 6 33 XVI" ! XII
1330 18 G 3 D 1 7 za 0 5 XIII
1331 10 F 31 B 2 1 13 II 1 XIV

1382“ 29 BD 19 D 3 3 34 XX" B XV
1333 14 c 4 D 4 4 23 III z I
1334 3 B 27 B 5 5 12 XIV & II
1333 u A 16D 6 3 31 xxv 3 m

1336' 10 GF 31 B 'I 1 20 Vl 6 IV
1337 30 E 20 D 3 2 39 XV" 4 V
1338 7.2 D 12 D 9 3 23 XXVI" 7 V1
1339 7 c 23 B 10 4 17 1x 3 VII

1340. % DA 16 D 11 0 36 XX 1 VIII
1341 13 G 3 D 12 7 25 I 4 UK
1342 10 F 31 B 13 1 14 XII 7 x
1343 23 E 13 D 14 2 33 XXIII 5 111

1344' 14 no 4 D 15 4 22 IV 1 m
1345 6 B 27 B 16 5 11 XV 4 Xlll
1346 26 A 16 D 17 0 30 XXVI 2 HV
1347 11 G 1 D 13 7 19 VII 5 XV

1343. 30 PS 20 D 19 2 39 XVIII 3 1
1349 22 D 1.2D 1 3 26 0 5 II
1360 7 C zs B 2 4 15 XI 1 m
1331 27 B 17 D 3 15 34 mm a IV

1352. 13 A0 3 D 4 7 23 111 Z V
1.353 3 17 24 D 5 1 12 XIV $ Vl
1354 2.3 B 13 D a 2 31 xxv 3 VII
1355 15 D 5 D 7 3 m Vl 3 VIII



C191.: ““.“ Voll- , 11911- “98“
Rok hlon- ".' 119- W" |m- '““ 111 "'

„...., .:::... me ““" „..., "“ ““ * ŠŠŠ; “"*“
1999- 94 ca 24 D 9 9 99 xvu 4 171
1997 19 A 9 D 9 9 za xxvm 7 x
1999 11 G 1 D 19 7 17 171 9 711

1999 91 F 21 D 11 1 99 1111 1 1111

1990— 19 BD 9 D 12 9 7.9 1 4 xm
1991 7 c 29 B 19 4 14 xu 7 xw
1992 27 B 17 D 14 9 99 xxm 9 xv
1999 12 A a D 19 9 22 W 1 |

1964' 8 GP 24 B 16 1 11 xv 4 u
1999 29 E 19 D 17 z 99 xxw z III
1999 19 D 9 D 19 9 19 vu 9 w
1997 za c 19D 19 4 99 xv1u 9 v

1999. 19 BA 9 D 1 9 99 o 9 V1
1999 11 c 1 D 2 7 19 711 1 vu
1979 7.4 1? 14 D 9 1 94 xxu 9 VD:
1571 16 E 0 D . 2 za m 2 u

1972. 7 DG zs D 9 4 12 XIV 9 x
1979 27 D 17 D 9 9 91 xxv 9 X!
1974 12 A 2 D 7 9 za Vl 9 xu
1979 92 G a D 9 7 99 xvu 4 xm

1979- 29 ?B 19D 9 z 29 xxvm 7 ::N
1977 9 D 29 9 19 9 17 1x 9 xv
1873 a C 18 D 11 4 “ XX 1 I
1979 90 B 19 D 19 9 7.9 1 4 u

1999- 4 A6 29 B 19 7 14 1111 7 m
1991 u r 14D 14 1 99 mu 9 W
1992 19 B 9 D 19 2 22 IV 1 v
ma 1 D 22 D 19 9 11 xv 4 V1

19940 za ca 19D 17 9 99 Jom z vu
1999 12 A 2 D 19 9 19 vn 9 vm
1m 92 o 22 D 19 7 99 xvm 9 1x
1997 17 r 7 D 1 1 29 5 X

1999. 9 RD 99 B 2 9 19 711 1 111
1999 za 0 19 D 9 4 94 mm 9 m
1999 19 D 9 D 4 9 za m 2 xm
1991 9 A a B 9 9 12 m 9 nv

POKYNY|<PŘEVADĚNÍDA'í'lga
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1m

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

Nulél- Regu
Rok 333_1.. "3“ 21.113 “"?“ 14119 Epam 14 In

di" "m;" noce 1.1an „My roku 1231.34:dikce

1392- GF 14 D 3 1 31 xxv 3 xv
1393 13 B 0 D 7 2 20 VI 3 1
1394 29 D 19 D 3 3 39 XVII 4 u
1393 21 c 11 D 9 4 23 xxvm 7 111

1393' 12 BA 21) 10 3 17 1x 3 IV
1397 32 0 22 D 11 7 33 xx 1 v
1393 17 F 7 D 12 1 23 I 4 w
1399 9 E 30 B 13 2 14 xu 7 VII

1400' 28 DC 18 D 14 4 38 XXIII 6 V"!
1401 13 3 3 D 13 3 22 IV 1 1x
1402 3 A ze B 10 3 11 xv 4 x
1403 23 G 13 D 17 7 30 xxw z XI

1404- 9 PE 30 B 13 2 19 vu 3 xu
1103 29 D 19 D 19 a 39 XVIII 3 xm
1409 21 c 11 D 1 4 23 0 3 xtv
1407 3 B 27 3 2 3 13 XI 1 xv

1403. 23 A0 15 D 3 7 34 xx.“ 3 |
1409 17 F 7 D 4 1 23 III 2 II
1410 2 E 23 B 3 2 12 xw 3 III
1411 22 D 12 D 3 3 31 xxv 3 W

1412- 13 CB 3 D 7 3 20 W 3 v
1413 33 A 23 D 3 0 39 XVII 4 w
1414 13 G 3 D 9 7 ze xxvut 7 VII
1415 10 F 31 B 10 1 17 1x 3 VIII

1410- 29 ED 19 D 11 3 30 xx 1 1x
1417 21 c 11 D 12 4 25 1 4 x
1413 3 B 27 B 13 3 14 xu 7 XI
1419 23 A 13 D 14 3 33 XXIII 3 XII

1420- 17 GP 7 D 13 1 22 Iv 1 xm
1421 2 1'-: 23 B 13 z 11 xv 4 x1v
1422 22 D 12 D 17 3 30 mm 2 xv
1423 14 c 4 D 13 4 19 v11 3 l

1424' 33 BA 23 D 19 0 39 nm 3 II
1423 13 G 3 D 1 7 23 0 3 m
1426 10 1? 31 B 2 1 13 XI 1 IV
1427 90 E 20 D 3 2 34 mm 3 v



01410 "'“-“ Vell- . on. Resu
Rok kalen- ".' o- ni“ ku- Klíč ' ""

4 „Šiša „„ 4qu my mm BPm? :;ng dlkco

1433— 14 Do 4 D 4 4 23 m 2 VI
1429 3 B 27 B 5 5 12 1111! & vn
1430 23 A 16 D 6 a 31 xxv 3 vm
1431 11 G 1 D 7 7 20 W s 1x

1432- 30 FE 20 D a 2 33 xv11 4 x
1433 22 D 12 D 3 a 23 xxvul 7 X1
1434 7 c 23 B 10 4 17 1x 3 xu
1435 27 B 17 D 11 5 se xx 1 x1u

1433. 13 AG 3 D 12 7 215 | 4 xrv
1437 10 F 31 B 13 1 14 x11 7 xv
1433 23 E 13 D 14 2 33 xxm 5 1
1489 15 D 5 D 15 3 22 [V 1 u

1440' 6 GB 27 B 18 5 11 xv 4 III
1441 23 A 13 D 17 o 30 xxw 2 IV
1442 11 G 1 D 18 7 13 W.! 5 v
1443 31 F 21 D 19 1 33 xvm 3 V1

1444- 22 ED 12 D 1 a 26 o 5 vu
14.415 7 0 za B 2 4 15 x1 1 vm
1443 27 B 17 D 3 s 34 mm 3 1x
1447 13 A 3 D 4 o 23 II! 2 x

1443' 3 GF 24 B 5 1 12 xw 11 x1
1449 23 E 13 D 11 z 31 xxv & xu
14110 115 D 3 D 7 3 20 VI e xm
1451 35 c 23 D a 4 33 xvn 4 ml

14112- 19 BA 9 D a 6 za xxvm 7 xv
1453 11 o 1 D 10 7 17 1x a 1
1454 51 F 21 D 11 1 se xx 1 11
1455 13 E a D 12 2 25 1 4 111

“N' 7 DG 23 B 13 4 14 xu 7 [V
1457 27 B 17 D 14 s 80 xxm : v
1453 12 .4 2 D 115 o 22 W 1 V!
14119 4 G 23 B 10 7 11 xv 4 vu

1460- 23 FE 13 D 17 z 30 xxv1 2 v1|1
1431 15 D 5 D 10 s 13 vn & 1x
1402 23 c 10 n 10 4 33 xvm 3 x
1468 20 B 10 D 1 5 26 o 5 II

9.cnnonmomcxpnaum;
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'\
HISTORICKA

CHRONOLOGlE

Číslo NT.-“' Vell- „ . Kon- : “"““ ,
Rok kalon- - I Calc hl- KH Bpahy _ '

dm mg;“ "oce člslo romy roků na dlll

mw u AG 1 D 2 7 16 XI 1 x
1465 24 F 14 D 3 1 34 XXI! B X1
1466 15 B 6 D 4 2 23 111 2 X1
1467 a D 29 B 5 8 12 X“! 5 X

1458. 27 CB 17 D G 5 81 XXV &
1489 12 A 2 D 7 6 20 V' B
1470 32 O 22 D 8 7 39 XVII 4 1
1471 24 F 14 D 9 1 23 XXVI“ 7 |

1472. 8 BD a B 10 3 17 1x 3
1473 28 C 18 D 11 4 56 XX 1 \
1474 20 B 10 D 12 5 25 1 4 V
1475 5 A 26 B 13 6 14 X“ " V1

1476. 24 GF 14 D 14 1 33 XXIII 5 1
1477 16 E 0 D 15 2 22 IV 1
1473 1 D 22 B 10 a 11 XV 4 1
1479 21 C 11 D 17 4 30 Xxv1 2 X

1480' 12 BA 2 D 18 6 10 V" 6 XI
1481 82 G 2.2D 19 'l 38 XVI" 9 XI
1482 17 F 7 D 1 1 26 0 5 X“
1483 9 E 30 B 2 2 15 X1 1

14114. za Dc 13 D 3 4 34 XXI! 0
1485 18 B 9 D 4 5 28 111 2 1
1486 5 A 26 B 5 s 12 XIV 5 1
1487 25 G 15 D 6 7 31 XIV a

1485. 10 F5 0 D 7 2 % V1 0 \
1489 29 D 19 D 8 3 89 XV" 4 V
1490 21 C 11 D 9 4 28 “V111 7 VI
1491 13 B a D 10 5 17 3 1.

1492. 32 A0 22 D 11 7 80 X! 1 :
1498 17 P 7 D 12 1 26 1 4 1
1494 9 E 30 B 18 2 14 XII 7 X1
1495 29 D 19 D 14 3 83 m" 5 DJ

1496- 13 CB 3 D 15 5 n N 1 XT
1497 5 A 25 B 18 C 11 XV 4 X
1498 25 O 15 D 17 7 80 XXVI 2
1499 10 F 91 B 18 1 19 VII 5 1



RosuČíslo ““.“" Voll- xon.
Rok hlou- '" ko- Zlř'é ku- KMB [! &

duo "5:1 noco ČM" renty “>“ „ ty :?:;

1600. 20 ED 19 D 10 3 83 XVI" a 111
1501 21 c 11 D 1 4 20 0 5 1v
1502 0 B 27 B 2 5 15 X1 1 V
1503 26 A 10 D 3 8 84 xx.“ 6 V1

1504. 17 GP 7 D 4 1 28 1.11 2 Vl.!
1506 2 B 28 B 5 2 12 XIV 5 V1"
1506 22 D 12 D 5 8 81 XXV a 1x
1507 14 C 4 D 7 ( % V1 6 X

1608' 33 BA 25 D 8 6 89 XV“ ( II
1509 13 G B D D 7 28 XXVI" 7 X.“
1510 10 17 81 B 10 1 17 LX 3 xm
1511 30 E 20 D 11 2 56 xx 1 XIV

1512. 21 DC 11 D 12 I 5 1 4 XV
1513 B B 27 B 18 5 14 XII 7 1
1511 u A 13 D 14 6 „ XXIII 5 II
1515 18 G a D 15 7 22 IV 1 m

1516. 2 ?B 28 B 10 2 11 XV ( W
1517 22 D 12 D 17 a 80 XX“ 2 V
1513 14 C 4 D 18 l 19 Vl.! 5 V1
1510 94 B 24 D 10 5 83 X“" 3 VII

1520. 18 A0 8 D 1 7 u 0 5 VIII
1521 10 F 81 B 2 1 15 X1 1 I.!
1622 30 E 20 D 8 2 “ xx" 5 x
1525 15 D 5 D 4 8 a m 2 X!

1520 0 GB 27 B 5 5 12 XIV 5 :"
1525 20 A 16 D 0 6 31 XXV 3 „11
1526 11 0 1 D 7 7 20 V1 G XIV
1527 81 17 21 D 8 1 39 XV" 4 XV

1523. 22 RD 13 D 0 3 „ XXVIII 7 1
1529 7 C a B 10 1 17 1x 3 11
1530 27 B 17 D 11 5 “ xx 1 m
1531 19 A 9 D 12 G 25 1 4 N

1532. 10 GF 31 B 18 1 14 xu 7 V
1588 28 B 13D 14 2 88 m 5 V1
1536 15 D 5 D 15 a 22 lv 1 V"
1585 7 C 28 B 16 4 11 XV 4 V111

.m
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ISŠN

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

Nultl- Regu
Číslo „,- VelI z,. * Kon- Knc láry lnRok kalen \. ko- ." lu- lip-kly _
di e "::N noce halu renty roků Velic dikce

1586' 26 BA 10 D 17 6 80 XXVI 2 IX
1587 11 G 1 D 18 7 19 VII 5 X
1538 51 F 21 D 19 1 58 XVIII S XI
1539 16 E 6 D 1 2 20 0 5 XII

1540' 7 DG 28 B 2 4 15 X1 1 XIII
1541 21 B 17 D 8 5 84 XXII 6 XIV
1542 19 A 9 D 4 5 2.3 III 2 XV
1543 4 G 25 B 5 7 12 XIV 5 I

1544' 28 FE 13 D 5 2 81 XXV B 11
1545 15 D 5 D 7 8 20 VI 6 111
1540 35 C 25 D 8 4 59 XVII 4 IV
1547 20 B 10 D 9 5 28 XXVIII 7 V

1545" 11 AG 1 D 10 7 17 IX B VI
1549 81 F 21 D 11 1 86 XX 1 VII
1550 15 B 6 D 12 2 25 l 4 VIII
1551 8 D 29 B 18 3 14 XII 7 IX

1502' 27 GB 17 D 14 b 33 XXIII 5 X
1553 12 A 2 D 15 6 22 IV 1 XI
1554 4 6 23 B 16 7 11 XV 4 XII
1555 24 F 14 D 17 1 30 XXVI 2 XII!

1556' 15 BD 5 D 18 5 19 VII 5 XIV
1557 28 C 18 D 19 4 38 XVIII 8 XV
1558 20 B 10 D 1 5 26 D 5 I
1559 5 A 26 B 2 B 15 X1 1 II

1560' 24 GF 14 D S 1 54 XXII 6 111
1561 16 E 0 D 4 2 23 III 2 IV
1552 8 D 29 B 5 8 12 XIV 5 V
1555 21 C 11 D 5 4 81 XXV 3 VI

1564“ 12 BA 2 D 7 6 20 VI 6 VII '
1565 82 G 22 D 8 7 39 XVII 4 VIII
1566 24 F 14 D 9 1 za XXVI" 7 D1
1561 9 E 50 B 10 2 17 IX 8 X

1568' za DO 18 D 11 4 80 101 1 XI
1569 20 B 10 D 12 5 as 1 4 XII
1570 5 A 25 B 18 O 14 X11 7 XIII
1571 25 G 15 D 14 7 58 XXIII 5 XIV



0m "td." Vell- n- ““C““
Rok lulu?- 111 ko- Zl.“lé Kit- Klic Epnkty Hry

dne "E:“ noce “510 renty roků 1:33.: 593

1572— 10 FE a D 115 z 22 IV 1 xv .. „_
11173 1 D 22 B 16 a 11 xv 4 1 ; <
1574 21 c 11 D 17 4 30 XXVI 2 || .: D

1675 13 B s 1) 18 5 19 vn 5 111 a 2
< 4.11

1576' 52 AG 22 U 10 7 na xvul :: IV |- D
1577 17 r 7 D 1 1 ze o s v ni?
ma 0 E 30 a 2 z 15 X1 1 v1 5 u:
1519 29 D 19 D 11 s u xxu & vu 5 E

"ma' 13 CD a l) 4 5 za 111 z vm 3 Č
1501 s A 25 B u s 12 x1v s 1x 0 2
1m 211 o 15D a 7 31 xxv : x Š :
15311 10 F 31 B 1 1 20 VI a X! a: oI au

ci9.26.3 Čísla kalendářů a data Velikonoc
podle juliánského i gregoriánského
kalendáře pro roky 1583—1699

Podle juliánského kalendáh " Podle gregoriánského kalendáře
““ emo Nedělní Velllo- Culo Nedřlní Veliko

lnlendůle písmena nooo lendlfo písmena nooo

1588 10 F 81 B 20 B 10 D

1581“ 20 ED 19 D 11 A0 1 D
1595 21 C 11 D 81 F 21 D
1586 18 B B D 16 B 6 D
1581 26 A 16 D 8 D 29 B

1588' 17 GP 7 D 27 GB 17 D
1589 0 E 30 B 12 A 2 D
1590 29 D 10 D 82 G 22 D
1591 14 c 4 D 24 F 14 D

1502' 5 BA 25 B 8 BD 19 B
1508 25 G 15 D 28 C 18 D
1504 10 F 81 B 20 B 10 D
1505 80 E 20 D 5 A 20 B

1696' 21 DC 11 D 24 GF 14 D
1597 5 B 17 B 16 E 0 D
1506 20 A 10 D 1 D 92 B
1599 18 G B D 21 C 11 D



ÉE

HlSTORlCKÁ

CHRONOLOGIE

l'mllr juliánxkóhnkalendář-' Pullr grrgmiáuxkčlm hlemlářc

“0“ Číslo Nrdi-lui Veliko- Cino chělni Veliko.
luendlfo pímncnu noco kalendare písmena nou

1600' 2 FB 23 B 12 BA 2 D
1601 22 D 12 D 62 G 22 D
1602 H G 4 D 17 F 7 D
1608 84 B 24 D 9 B 30 B

1604“ 16 A0 6 D 26 DC 16 D
1605 10 F 31 B 20 B 10 D
1606 30 E 20 D 5 A 26 B
1607 16 D 6 D 25 O 16 D

1606“ 6 GB 27 B 16 F3 6 D
1609 26 A 16 D 29 D 16 D
1610 16 0 6 D 21 C 11 D
1611 8 l" 24 B 18 B 6 D

1612' 22 ED 12 D 32 A0 22 D
1616 14 C 4 D 17 F 7 D
1614 84 B 24 D 6 B 80 B
1616 19 A 9 D 26 D 19 D

1616' 10 GF 31 B 18 CB 6 D
1617 60 E 20 D 5 A 26 B
1616 16 D 6 D 25 0 16 D
1619 7 C 28 B 10 F 81 B

1620' 26 BA 16 D 29 ED 19 D
1621 11 O 1 D 21 C 11 D
1622 31 F 21 D 6 B 27 B
1626 26 E 16 D 26 A 16 D

1624. 7 DG 26 B 17 GP 7 D
1625 27 B 17 D 6 B 80 B
1626 16 A 6 D 22 D 12 D
1627 4 G 26 B 14 C 4 D

1626' 28 FB 18 D 88 BA 28 D
1629 16 D 5 D 25 G 1.5D
1030 7 0 ze B 10 F a: B
16.11 20 B 10 D 60 B 20 D

1682' 11 A0 1 D 21 DC 11 D
1668 61 F 21 D 6 B 27 B
1684 16 B 6 D 26 A 16 D
1685 6 D 26 B 18 G 6 D



l'udle juhánskélm kalendáře Podle uregnriámkélm kalendáře

“* 01-10 Nedělní Vollio— 61.10 Nedělní Veliko
meodlh písmena noco hlendm písmenu naco

1000. 27 CB 17 D 2 ?B 20 B
1007 10 A 0 D 22 D 12 D
1000 4 0 20 B 10 c 4 D
1039 24 F 11 D 04 B 21 D

1040. 10 RD 0 D 10 A0 0 D
1041 30 c 75 D 10 F 01 B
1042 20 D 10 D 00 3 20 D
1040 12 A 2 D 10 D 0 D

1044' 31 GF 21 D 0 ca 27 D
1000 10 B 0 D 20 A 10 D
1010 0 D 20 B 11 G 1 D
1017 ze 0 10 D 01 P 21 D

1010. 12 BA 2 D 22 RD 12 D
1040 4 G 20 B 11 c 4 D
1000 za F 14 D 27 B 17 D
1001 0 E 00 B 19 A 11D

1002' ze na 10 D 10 GF 01 B
10011 20 B 10 D 20 s 10 D
1000 0 A 20 B 10 D 5 D
1000 20 o 10 D 7 c 20 B

1000— 10 ?B 0 D ze 011 10 D
1057 0 D 7.0 D 11 o 1 D
1000 21 c 11 D 01 P 21 D
1059 10 D 0 D 28 B 10 D

10000 32 A0 22 D 7 ne ze B
1001 20 F 10 D 27 B 17 D
1002 a B 00 B 10 A 9 D
1000 20 D 10 D 0 0 7.5 D

1000— 20 CD 10 D 211 FR 111D

1606 0 A 20 D 10 D 0 D
1000 zo a 10D 00 c a D
1007 17 r 7 D 20 B 10 D

1000— 1 xD 22 B 11 A0 1 D
1000 21 c 11 D 01 P 21 D
1070 10 a a D 10 B 0 D
1071 00 A za D 0 D 29 B

.zn _.
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na

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

Palla-juliánského kalendáře l'ndle grogunámkčho kalendáře

“o“ Clsl Nedělní Vellko— Číslo Nedělní Veliko
lulendue písnu-lm noce lendlle písmena nm

1072' 17 GP 7 D 27 CB 17 D
1678 9 E 30 B 12 A 2 D
1574 29 D 19 D 4 O 25 B
1075 1-1 C 4 D 24 F 14 D

1670' 5 DA 20 B 15 ED 5 D
1877 25 G 15 D 28 C 13 D
1678 10 F 51 B 20 B 10 D
1679 80 B 20 D 12 A 2 D

1680' 21 DC 11 D 81 GF 21 D
1081 18 B 3 D 16 E 6 D
1082 20 A 18 D 8 D 29 B
1083 18 0 8 D 28 C 18 D

1084' 9 F5 80 B 12 BA 2 D
1685 29 D 19 D 82 O 22 D
1686 M C 4 D 24 F 14 D
1607 5 B 21 B 9 B 30 B

1686' 25 A0 15 D 28 DC 18 D
1689 10 P 31 B 20 B 10 D
1090 80 E 20 D 5 A 26 B
1591 22 D 12 D 25 G 15 D

1092' 6 CD 27 B 16 FB 6 D
1693 20 A 10 D 1 D 22 D
1694 18 G 8 D 21 C 11 D
1696 a F 24 B 18 B 8 D

1096' 22 ED 12 D 32 A0 22 D
1607 14 C 4 D 17 F 7 D
1098 84 B 24 D 9 B 8) B
1099 19 A B D D D 10 D

926.4 Čísla kalendářů gregoriánského
kalendáře pro roky 1700-2203

Číslo . Čislo .
_ chclní Vellko- Nedčlm Veliko

Rok hák: písmena naco Rok 5.3:— plsmcna 0%

1700 21 C 11 D 1704' 2 F5 28 B
1701 0 B 27 B 1106 22 D 12 D
1702 20 A 16 D 1700 14 C 4 D
1705 13 O 8 D 1707 B M D



_ chi-lní Veliko— chčlní Veliko
Rok .:::: phmen: noce “Ok uši?"- písmena n

_1703' 13 A6 3 D 1744— 13 ED & D _
1733 10 1: 171B 1743 23 c 13 D
1710 30 E 20 D 1743 zo 3 10 D
1711 15 D 5 D 1747 12 A 2 D

17127 3 ca 27 B 1743- 24 GF 14 D
1713 23 .4 13 D 1743 13 1: 3 D
1714 11 c 1 D 1730 3 D zo B
17115 31 F 21 D 1731 21 c 11 D

1713- 22 BD 12 D 1732— 12 3.4 2 D
1717 7 c 23 B 1733 32 G 22 D
1713 27 s 17 D 1734 24 P 14 D
1713 13 A 3 D 1735 3 z 30 B

1730— 10 GF 31 B 1733— za ne 13 D
1721 7.3 E 13 D 1737 za B 10 D
1722 13 D 11D 1753 11 A ze B
1723 7 c 23 B 1733 za a 15 D

1724. za 3,4 13 D 1730— 13 FB 3 D
17311 11 o 1 D 1731 1 D 23 13
1723 31 P 21 D 1732 21 c 11 D
1727 7.3 E 13 D 1733 13 B 3 D

1723— 7 DC ze B 1734- 32 A0 22 D
1723 27 B 17 D 1733 17 F 7 D
1730 19 .4 D D 1733 3 B so 3
1731 4 o 25 B 1737 23 D 13 D

1732- za FB 13 D 1733— 13 CD 3 D
1733 15 D 3 D 1733 3 A as B
1734 33 c za D 1770 23 o 115D
1733 20 B 10 D 1771 10 F 31 B

1733- 11 AG 1 D 1772- za ED 13 D
1737 31 1? 21 D 1773 21 c 11 D
1733 13 z 3 D 1774 13 B 3 D
1733 3 D 29 B 1773 ze A 13 D

1740' 27 CD 17 D 1773' 17 GF 7 D
1741 12 A 2 D 1777 3 3 30 B
1742 4 a za B 1773 23 D 13 D
1743 24 F 14 D 1773 14 c 4 D

.cn
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U

Číslo
Rok mW Nedělní Vellko- ("""

dm [umu-n.. Rok “|_ Nedělní VelikodáIe Plgllellil "o“

17000 5 B
1731 25 (A; 25 B 1816' % GF
"82 10 15 D 1811 111 B “ D
1739 30 F 81 B 1818 1 D 6 DE 20 D 1819 21 22 B

lm. c 11D21 DC 11 D '
"u 6 B 1820 12 BA "
"u 27 B 1821 ' D26 A 82 G 22 D
„87 m 16 D 1822 17G 8 D 1828 9 F 7 D

"u. E 30B2 PE za B '
1789 22 D 1824 28 DC
1790 “ 12 D 1325 18 B 18 D
1791 34 C 4 D 1% 5 A 3 DB 24 D 1327 25 26 B

1192“ 10 AG 8 D G „ D
1793 "ne'
1794 10 F 81 B 1529 16 FE 6 D30 E 29 D
"96 15 20 D 1850 21 10 DD 5 D 1881 18 C 11 D

1796“ B 3 D
1797 2: GB 27 B 1882' 32
1793 18 a 16 D 1833 17 A? 22 D
„„ s a D 1834 9 1 DF 24 B 1855 29 B „ B

1000 23 B D 10 D
[ml 15 D 18 D 1830' 18 CB
1802 5 |) 1887 5 D23 c 5 A
1303 20 18 D 1838 25 20 BB 10 D 1839 10 G “ D

18040 11 A0 1 D F 31 B
1806 1840.
mm a F 14 D 1811 za RD 10 D16 E 21 c 11 D
1m? a 6 D 1042 6D 29 B 1363 26 B 27 B

1808' 27 CD A 10 D
1m 17 D 1844.12 A 17 CF 7
1810 2 D 1045 D52 G 2 3 za B
10" 22 D 184634 |? 1. 22 D 12 DD 1847 u

1512. 8 RD 29 c . D
1818 B “ne'
1314 2 C 18D 1m Í: BA „ DH G 8 D
1315 5 10 D 1850 10A 20 B 1851 80 F 81 BE N D



(“"“ Nedělní Vollio- cm“ '
“Ok &$: písmena nooo Rok Táž“ :::-Šír; TOL?

1992- 21 Do 11 D 1999- 11 AG 1 D
1999 9 B 27 B 11199 91 F 21 D
1994 za A 19 D 1990 19 B 9 D
1999 19 o 9 D 1991 9 D 99 a

11199- 2 PE 29 B 1992- 27 ca 17 D
1997 22 D 12 D 1999 12 A 2 D
1999 14 c 4 D 1994 4 o 29 9
1999 94 B 24 D 1999 24 F 14 D

1990- 19 AG 9 D 1999' 19 ED 9 D
1991 10 r 91 B 1997 99 c 19 D
1992 so B 99 D 1999 zo B 10 D
1999 19 D 9 D 1999 1: A 2 D

1994- 9 CD 27 9 1900 29 G 19 D
1999 29 A 19 D 1991 17 F 7 D
1999 11 o 1 D 1902 9 z 90 B
1997 91 r 21 D 1909 za D 12 D

1999— za RD 12 D 1904— 19 ca 11D
1999 7 0 ze B 1999 99 A 29 D
1970 97 B 17 D 1909 29 G 19 D
1971 19 A 9 D 1907 10 F 91 B

1972- 10 a? 91 B 1909- 29 BD 19 D
1979 29 E 19 D 1909 91 c 11 D
1974 19 D 9 D 1910 9 a 21 11
1979 7 c 29 D 1911 99 A 19 D

19790 29 BA 19 D 1912- 17 GP 1 D
1977 11 o 1 D 1919 a 8 za B
1979 91 p 21 D 1914 22 D 19 D
1979 29 B 19 D 1919 14 c 4 D

1880' 7 ne 99 B 1919- 99 911 ze D
1881 27 B 17 D 1917 19 G 9 D
18112 19 A 9 D 1919 19 F 91 B
1999 4 a 7.9B 1919 90 B 29 D

1084' za F3 19 D 1990- 14 no 4 D
1999 19 D 9 D 1921 9 9 21 a
1880 86 c 29 D 1922 29 A 19 D
1997 90 n 19 D 1929 11 o 1 D

.U'l;_.
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lg;

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

Číslo ČísloNedělní Vollko- chčlm Veliko
ROk hatz. písmenu noce Rak kůzl- písmena noce

192-1' 30 FB 20 D 1904' 9 BD 29 D
1926 22 D 12 D 1966 29 C 111D
1926 14 C 4 D 1966 20 B 10 D
1927 27 B 17 D 19117 6 A 26 B

1929' 18 A0 8 D 1969' 24 GF 14 D
929 10 F 81 B 1969 16 E 6 D

1980 90 B 20 |) 1970 9 D 29 B
1931 15 D 5 D 1971 21 C 11 D

1982' 6 GB 27 B 1972' 12 BA 2 D
1988 26 A 16 D 1973 82 0 ?2 D
1934 11 G 1 D 1974 24 F 14 D
986 31 F 21 D 1976 9 E 30 B

1056“ 22 ED 12 D 1976. 28 DC 18 D
1987 7 C 28 B 1977 20 B 10 D
1988 27 B 17 D 1979 6 A 211B
19119 19 A 9 D 1979 25 G 16 D

1940' 8 GF 24 B 1980' 16 PE 6 D
1941 23 B 18 D 1991 29 D 19 D
1942 16 D 5 D 1982 21 C 11 D
1948 35 C 26 D 1998 19 B 9 D

1944“ 19 BA 9 D 1994' 82 AG 22 D
1945 11 G 1 D 1986 7 F 7 D
1949 91 P 21 D 1990 9 E 110B
1947 10 B 6 D 1987 29 D 19 D

1948“ 7 D0 28 B 1989“ 18 CB 8 D
1949 27 B 17 D 1999 6 A 29 B
1960 19 A 9 D 1990 % G 16 D
1961 4 G 26 B 1991 10 F 81 B

1962' 28 FB 19 D 1992' 29 ED 19 D
1953 15 D 6 D 1999 21 C 11 D
1954 28 C 19 D 1994 18 B 8 D
1956 20 B 10 D 1995 26 A 16 D

1966' 11 AG 1 D 1999' 17 GP 7 D
1967 91 F 21 D 1997 9 E 80 B
19“ 16 E 9 D 1998 2 D 12 D
1969 9 D 29 B 1999 14 C 4 D

1960. 27 GB 17 D 2000' 68 BA 28 D
1961 12 A 2 D 2001 25 0 16 D
1902 82 G 2.2D 2002 10 F 81 B
1908 24 F 14 D 2008 90 E ?D D



Nedělní Veliko- ' Nedělní Veliko

RUk kg:" písmena note RD.“ kg? píAmcna nou

2004' 21 DC 11 D 2040' 11 A6 1D
200.5 6 D 27 13 2041 31 F 21 D
2006 26 A 16 D 2042 16 F. 6 D
2007 111 c a D 2043 a D 29 13

2008' 2 FE 23 B 2044“ 27 CD 17 D
2009 22 D 12 D 2045 19 A 9 D
2010 14 C 4 D 2046 4 c 25 13
2011 34 B 24 D 2047 24 F 14 D

2012“ 111 AC 11D 2046' 15 ED 5 D
2013 10 F 31 B 2049 211 c 13 D
201-1 30 1: 20 D 2050 20 B 10 D
2015 15 D 5 D 2051 12 A 2 D

2016' 6 GB 27 a 2052' 31 GF 21 D
2017 26 A 16 D 2053 16 1: 6 D
2013 11 c 1 D 2054 11 D 29 B
2019 31 F 21 D 2055 211 c 111D

2020' 22 ED 12 D 2056' 12 BA 2 D
2021 14 C 4 D 2057 32 c 22 D
2022 27 B 17 D 2058 24 F 14 D
2023 19 A 9 D 2059 9 1-: 30 a

2024" 10 GF 31 a 2060' 28 DC 13 D
2025 30 F. 20 D 2061 20 11 10 D
2026 15 D 5 D 2062 5 A 26 B
2027 7 c 211B 2063 25 c 15 D

2026' 26 BA 16 D 2064' 16 11: 6 D
2029 11 c 1 D 2065 a D 29 B
2030 31 F 21 D 2066 21 C 11 D
2031 23 1: 13 D 2067 13 13 3 D

2052' 7 DC 26 B 2066“ 32 A0 22 D
2033 27 13 17 D 2069 24 F 14 D
2094 19 A 9 D 2070 9 1-: 30 B
2035 4 G 2.5 13 2071 29 D 19 D

2036' 23 FF. 13 D 2072' 20 CD 10 D
2037 15 D 5 D 2073 5 A 26 13
2038 35 c 25 D 2074 25 c 15 D
2039 20 13 10 D 2075 17 F 7 D

35
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CM" Nedělní \'cliko- CN“ Nfdčlni Veliko

RUR kg;: píuncnn "otc Rok tak.: písmena "o"

2076' 21.1 ED 19 D 2112' 27 (111 17 D
2077 21 (: 11 D 2112 12 A 2 D
20711 1:1 11 :111 2114 :12 c 22 D
2079 32 A 2:11) 2115 24 F 1-1D

20110' 17 (:F 7 D 2110' s ED 29 11
20111 0 F. 31111 2117 2x ('. 111D
20112 29 D 19 D 21111 20 0 10 D
200.1 14 c -1D 2119 5 A 20 B

201W 5 BA 21111 2120“ 24 GF 11 D
2005 25. (: 15 D 2121 111 E 6 D
2006 10 F 111 11 2122 11 D 29 11

20117 510 20 D 21211 21 (: 11 D

20011' 21 D(: 11 D 2124' 12 11.4 2 D
2089 1:1 0 .1D 2125 32 c 22 D
2090 26 A 10 D 2126 24 F 14 D
2091 111 c 11D 2127 9 E 30 0

2092“ 9 FE :10 11 21211“ 211 DC 111D

2095 22 D 12 D 2129 20 11 10 D
2094 14 (: 4 D 21:10 5 A 26 11
2095 :14 11 24 D 21:11 25 c 15 D

2090' 25 AC 15 D 21.12' 111 FE 0 D
2097 10 F :11 a 21.19 29 D 19 D
2099 50 E 20 D 213-1 21 c 11 D
2099 22 D 12 D 21.95 1.1 11 3 D

2100 c 21111 21:16' 52 AC 22 D
2101 27 B 17 v 21:17 17 F 7 D
2102 19 A 9 D 1311 9 E :10 11
210.1 4 c 25 11 2139 29 D 19 D

2101' 2:1 FE 1:1D 2140' 111 CD a D
2105 15 D 5 D 2141 5 A 26 11
2106 211 c 10D 2142 25 c 15 D
2107 20 11 10 D 2143 10 F 11111

2103' 11 AG 1 D 2144' 29 ED 19 D
2109 :11 F 21 D 2145 21 c 11 D
2110 16 E 6 D 2146 13 11 a D
2111 a D 29 11 2147 26 A 16 D



Císlo CísloNedělní Veliko . chčllll' Veliko
Ruk dich plg'ncnu noc Rok lul_c.:n- pl'u'ncna

21411' 17 CF 7 D 2176' 10 GF 31 B
2149 9 E 30 B 2177 30 E 20 D
2150 22 D 12 D 21711 15 D 5 D
2151 14 C 4 D 2179 7 C 28 B

2152' 33 BA 28 D 2130' 26 BA 16 D
2153 25 G 15 D 2131 11 0 1D
2154 10 F 31 B 21112 31 F 210
2155 30 E 20 D 2183 23 E 13 D

2156. 21 DC 11 D 2184. 7 DC 28 B
2157 6 B 27 B 2185 27 B 17 D
2158 26 A 15 D 2186 19 A 9 D
2159 111 C 11D 2187 4 C 25 B

2160' 2 FE 23 B 2188' 23 FE ISD
2161 22 D 12 D 2189 15 D 5 D
2162 14 C 4 D 2190 55 C 25 D
2163 '.14 B 24 D 2191 20 B 10 D

2164. 18 AG 8 D 2192. || AG 1 D
2155 10 F 31 B 2193 31 F 21 D
2166 30 E 20 D 2194 16 E 6 D
2167 15 D 5 D 2195 8 ED 2911

2168' 6 CB 27 B 2196' 27 CB 17 D
2169 26 A 16 D 2197 19 A 9 D
2170 11 C 1 D 2198 4 G 25 B
2171 31 F 21 D 2199 24 F 14 D

2172' 22 ED 12 D 2200 16 E 6 D
2173 H C 4 D 2201 29 D 19 D
2174 27 B 17 D 2202 21 C 11 D
2175 19 A 9 D 2203 13 B 3 D

poxvuv!(PREVADENIDA1=%
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.sf9. 27Cisiojány
Zde je uveden pouze v českých zemích nejrozšířenější latinský cisio

__ján, cisiojanPražskéhokostela, resp. cisiojanBehaimův s variantami
.< ... jeho hlavnich redakcí. Abybylo možno v tomto cisiojánu. podle něhož

se v českých zemích nejčastěji datovalo. snáze vyhledat datum, je
k němu připojen abecední soupis slabik. zahrnující i slabiky uvede
ných variant. Pro přesnou identifikacijsou v soupisu uvedeny zpravi
dla také dvě slabiky následující (podobně jako přidatování).

Pouze informativně jsou uvedeny nejznámější cisiojány české: nej
U starší Oktáva robsrva, dále Ochtába Korandův cisioján Nové léto ně

kdy nazývaný „husitský“. Protože datování podle českých cisiojánů
není známo a pravděpodobně se ani nepoužívalo bylo od soupisu sla
bik, stejně jako od tabulkové úpravy, u českých cisiojánů upuštěno.

Tabulka byla seStavenapodle následujících prací: G Friedrich, Ru
kovět', s. 128; V. Hrubý. Úvod. 5. 224—258; K. Doskočil, Vývoj cisioja
nu; J. Nováková, Počátky cisioja'nu; táž. České cisioja'ny.

Textydalších cisiojánů s příslušnými informacemi' je možno nalézt
v literatuře citované v kapitole 6.2.l.4.3.

_lš%'í
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9.27.1 Latinský cisioján
(cisiojúnPražského kostela s variantami příbuznýchdsiojánů)

kůn iw bitku úhrn bum im (mnu Brn úři H]m ' r F

| G nn uu- A m" & ].L P: 5- h- 0 De- |
7 u. hu "* pnl Sia" \ln- 7m Suph „ 16 ale“ (m !
.1 » Bb n n fm E- m Sleph dv- qu No tn !
—I ]l'- u Tum Am M m" Pro pm" un Fno- mn- Bu. !
5 nm Ag || ho Gal“ 50 (of On" 59 (» hu h 5

s :. na !| a ja ni" rum-* & m (m ll- » s
7 || F|— 07 i hm dn 'nl Dn bn Mu— sil" m 1

8 u hu & k- Su- ,na Na- Cr“ &! (ua QH Cm- !

9 h Ap m tu" na“ Fn h ln Git. Du“ Tk (cp 9
IU \m Scho'- n u E- mi Fn LIM gon Ca had" fl 10

n a u n- m pi m n.— TW hu n- nu » ||
|! m \n Gu- u- N: 0" u hnv- » It Fn" m |!
|! a' (: ga que Sn n- Hu- W a' que lfi LD !!
u m v. n n o! ni gu bn ůux m n d- u
IS b hu loď bu- Sm \'r A- Suur K: Hud“ m z 15

I6 u.: p ('.p' a u. n pu n"- na“ cn- om“ m 15
I? Am h (a- :( ya qur Al 0 ln- Ir pu ma 17
|! Fm m- Ind“ \'I— in “u .\1- A M'— Lu- h! lb |!

|! n „» jo ln ». Fm ml— 9- It— w 5 in l9
10 Hz g: wp" m u u“ Ím yi que M" F“ dr 10

!| Ap' lnu lt (a'- r'v Al Fru, li Nu End a Tb ?l
?! “Ib Pe nc we ( De. Mg Tr Mur i: C!“ u 22
n nn mm jm Ce rr- un“ Ap |.: fr St (k m ?!
" Tn“ lh- (u u- na po cm" u. ú" se mu“ do 24
75 hu thi- lh- Ml- UI- hl“ ].- ďo u Clll Ca- Nll 25

5 Po a » (r hn ]o m h a pi- llr“ Sui: 26
77 no n : cp in Du“ h- lnf h" ni. r'r p 27
Zl B dt gc— “- pr- |: Q:: Ang“ \h“ 5 n N 2!
19 k . niv » dt Po &l' Col "ih m &ř' 11b 19
!) » ui u. cm PnP Ab An: Hil“ ni M u a
:| „„ ... . h." . am 11 . Quin 9 !!

Yanamy příbuzných ciuojáml'n(isou-Ii změny v několika po sobě následujících slabikách.Fu uvedenypodJedu mt
„1.106

lil. !!HILLNDoli;
::“lan.“FM Ty"

'I'.i sSeo. “ul.7A-dri-a-Per." "'Ged-ru
"Gol-Ho. "la-ún. "Gan. "cel-Ic. '“Vin.WC:."Prolh-Ox'nan-ai.
Pau. "'U-dal. "pe. .

“;YpIp.“ci: pci."Am "Proti-que."En.“ '“““u.—o.

o. 'Clr.

"je:-. gcr. “ Dy.“ (“a-lix:Ka—lix." Vel. “nis. " 0m-ne.
„Brk-<i-i-que.“ly.“ “Gál, 'lh'le. “&Ih. „AmAndr.

":N-hl Ab-ba. "*Fes

e-o." Marlin.
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Abecední soupis slabik latinského
cisiojánu

__Pro přesné určeni jsou v závorce uvedeny Zpravidladvě následující
slabiky. Hvězdička (' ) odkazuje na varianty příbuzných cisioja'nů uve
dene' pod tabulkou. —V datování nejsou rozlišována majuskulní a mi
nuskulní písmena.

A

a (A dn“a)'
A (A83 Pi)
a (a ge ni)
a (a Per de)'
A (Apos! N)
A (A pnl in)
a (a san aus)
ab (Abba Be)
ab (Ab don Pe)
ab (ab in de)
Ag (Ag Dor Fe)
Ag (Ag Vin cen)'

(Agn Vin cen)
(AlArnol)

AIA!(Alba Be)
Al (Al de cem;

Pn's ca)
lp (Ap Chris/Gris Ja)
AP (Ap Scho/Sco la)
Ar (Ar nol fus)
& (ar re que)
: (at que Ti)

Au (Au CoíTAuc)'Aue (Aut 15)
Aug (Aug Col Auc)

B

BaťbaB ne)

h(Ba Crn;)BaCen)h(baN

4. březen
18. srpen
26. březen

6. březen
15. červenec

15. rosinec
l9. řezen
30. červenec
18. prosinec
5. únor

21. leden
21. leden
17. červenec
]9. březen

21. červen
11. prosinec
4.duben

26. '
30. '
30. '
30. '
17.
23.

Yo u
18.
11. říjen
12. duben
28.
30.
28.

20. březen
11. červen
5. prosinec

ban (ban in pe) 26. květen
Bar (Bar ba Ni) 4. prosinec
Bar (Bar rho lo) 24. srpen
Be(Be ne jun) 21. březen
Be (Be ne Mar) 11. červenec
ber (ber Bar ba) 3. prosinec
bet (bel Na! Gar) 7. září
ber (ber re que) 16. září
bí (bi le lu) B. lede
bi (bi que Sim/Sm) 27 červenec
bi (bí ven di) 9 leden
Bla (Bla sus Ag) 3 únor
Bo (Bo ni dar,

Bo Vindar) 5. červen
Bmx (Brax Mag Ap) 21. červenec
ble (bre Le on./o) 5. listopad
Eri (Bn' Pur Bla) 1. únor
Brie (Bric _ri_/cius/i) 13. listopadbm(b S.duben
bru(bru ApScho/Sco) 8. únor
bu: (bur ci el) duben
bur (bur Hyp/Yp/lp

Eus) 2 srpen

9
Ca viz též Ka

a (ca Fab Agn) 19. leden
Ca (Ca Iix Gal)' 14. říjen
Ga (Ca the/ře n') 25. listopad
& (ca Valem) .únor
Cal (Cal Hed Gal) 14. říjen
Can (Can Nic Mar)' 3.1 květen
as (cas Pel/Vel Und) 19. říjen

a: (car of:/fc: Fe) 12. ledenc(ceApr zen

& (Ce C_leChrys/Cn's) 22. listopadni) 2.čeCe (Ceri
oel (cel le Bo)“

(cem ber Bar)

rven
13. červen
2. prosinec



cem (cem Jo ha;
cem San cri)

an (cen Tim/I'i Pau)
cep(cep et al)
g(ces Procop;

ces Udal)
ci viz též n'

c a san)
cl (ci Crux Nic)
d (cí et Va)
ci (cil que)
ci (do a')
:! (ci que Vi)
Cl (Ci n' ni)
Ci (Ci Ro hiu)“
O (Cisi o)
ci (cí us et)'
Cl: vizzréž

Can (Con cep et)
con (conjun ge)
ODP(cop oc/Hus Wil;

coppi wa)
Gris(Cris Ca the/te)'
Cl'll (Cris Pan Nic;

Cn's Can Nic)
(HS (Cns Ja co)'
Qi! (Cnspi ni/nis)
CN! (Crux Nic Lud;

Crux Nic Eu)
Crux (Crux Flor Got;

meGo Floo)
QI (cta
QI (CliaJoMha/han)

QI“(Q'rRo Lau)'

23.
23.

9.

3.

14.
13.
16.
14. '
16. s
26.
12.
8
l.

24.

červen
leden
prosinec

červenec

prosinec

16. březen
5. říjen

23. listopad
7_ .

9.

22.
29.

B.
18.

5.
24.

30.
24.
25.

. září

. květen

. březen

. červen

. duben

rosmec
březen

listopad
srpen
prosinec
únor

červenec
listopad

květen
červenec
řůen

CY!(Cyr Ger trud;
Q'r Gedrud)

Dn (Da Ven Mich;
Da Wen Mich)

dal (dal oc Wil;
dalpi wm'

dat (datjun Pri)
De (De cem ber)
De (De cem Jo)
ch (de co ra)
de (de Cris Pan;

de Cris Can)
de (de Mar CÍ/(Í)
de (de Tho mas)
dl (di cat oc/ocr)
Di (Di Ger ar)
dl (di um Sep)
Do (Do Cy/Ci Ro)
Do (Do Le Pe)'
do (do Nat Sreph)
don (don Pe Sreph)

dri (dri a Per)'
Dy (Dy Ger ar)'

E (E It“/fy)sa)

e: (er Soph Ma)
et (et Valer)
Bu (Eu Lam ber/per)'

16. březen

27. září

5. červenec

1. prosinec
22. červen

8. březen

29. květen

24. rosinec
31. ervenec
6. únor

27. červen
5. březen
9. říjen

1. září
19. listopad

10: prosinec

26. září
14. květen
17.duben
16. září

Bm (BusSum ti/a7pci) 14. srpna

E

Fab (Fab Agn/Ag Vin) 20. leden
Pea-'e bm Ap)
l'c (Fe li Mar)
Fe (Fe sn's o)

14. leden
8. duben

Iša
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f Fel (FeiUndse)fa (les tis o)'
' Flo (FlaJo han)

608 Flor (FlorGotJo)
——Pra (FmBene)

Fra (Fra Brit ti)
(Fran cis cus)

Íus (fus Prax/Brax
Ma

Si

sa (ga pi n')
Gal (Gal le Lu)
su (sam pasa
ge (ge ni tri)
se (ge runc pe)
Ge (Ge or Mar)
Ged (Gedrud Jo)'
Ger (Ger ar te)
Ger (Ger Re mi)'

HISTORICKA!

CHRONOLOGIE!

p(gooriLan;gorio)
gon(gon P;rorJa

80" Prou')
Gor (Gorgon Prat)
Got (Got FloJo)
Got (GotJo han)
Gre (Gre go ri)

H
ha (ha bet Nat)

han (han Jo Dor/Do)'
lan (han Sta nís;

han la tin)
bec (hec E li/ly)
Hed (Hed Gal le)

Hyp (Hyp Eus Sum)

gi
01 viz též C
Chris (Chris Ja co)
ehm (ChrysCa

the/te)

20. říjen
8. duben
5. květen
4. květen

10. červenec
12. listopad
4. říjen

20. červenec

19. srpen
16. říjen
14. červenec
28. březen
20. únor
23. duben
17. březen
10. říjen
30. září
17. březen
2. září

13. březen

10. zářl
9. září
4. květen
5. květen

12. březen

6. září
25. červen
19. květen
25. červen

7. květen
18. listopad
15. říjen
30. září

6. červenec
13. srpen

24. červenec

24. listopad

1 viz téžJ
i (i fes tis; i fe sris)
l (i quepostí
|a(ia nuse)
ln (in Am bra)

in (in hac se)
ln (in pe de)
lp (lp Eus Sum)'

.!

.la (Ja ci Crux)
Ja (Ja co bi)
Ja (Ja nus E)
Jer (Jer Remi)'
Jo (Jo Dar/Do Le)
Jo (Jo ha/han Jo)
Jo (Jo han Sta)
Jo (Jo Pu Tho)
Jo (Jo seph Be)
Ju (Ju li con)
Jul (Jul Pro ces)
jun (iun cta Ma)
jun (jun ge tunc)
]un Gun Pn' mi)
Juso'us in hac)

Ka viz též Ca

Ki (Ki Ii Fra)

L
la (la sti ca)
la (la tin E)'
la (la tio)
Lam (tam ber/per le)
hu (Lau Tíbur)

le (le lu men)
le (Leon/o Qua)
le (LePe Paul/Pau)
lem (lem Ju Ii)

7. duben
15. listopad
4.

17. květen

14. říjen
25. listopad

8. červenec

11. únor
8. květen
5. březen

17. září

15. únor



ler (ler san cti)
Ii viz též ly
li (li conjun)

li (lisaCe)
lip (lip Crux flor)'
lis (lis Phil/Phi Sig;

lis Phil/Phi lip)
li! (h Galle
lo (loRquug/Au)

louce;ninr/Cr)
lnG(Luccas Fei/Vel)
lu (lu men Bri)
m (Luo a)
Lud(Ludiam ber/per)

Lud (LuciliMar Fra)lyzViz
ly (ly saŽCe/Coef

M

Ma (Majus in)

Mar u'n Brit)
Mar (Margar A)
Mar (Mar Pro tas;

Mar Proth Os)
Mn (mas mo do)
Mn (Mat Mau ri)
Meu (M_auri ti;

miBa Ce) '

19. duben

17. únor
9. červenec

15. leden
20. listopad

2. květen

30. duben
15. říjen
26. srpen

15. březen
18. říjen
30. leden
13. prosinec
16. září
10. listopad

20. listopad

16. květen
12. rosinec
25. řezen
24. únor

22. červenec
16. leden
25. duben

1. březen

7. říjen

2. červen

11. listopad
13. červenec

18. červen
22. prosinec
21. září

22. září
30. prosinec
31. leden

10. červen

ml (miquean)
Mich (Mich Hier Re;

MichJer/ger Re)
mne (mne No vem)
mo (mo Bar tho)
mo (mo do Nat)
mo (mo ais Quin)

N
na (na Sat And;

Na Seth An/Andr)
Na: (Nar Gorgon)
Nu (NatStephJo)
ne (nejun cta)

Ne (Ne Ser er)
net (ner Urban)
Nl (Ni co Con)
ni (ni daijun)

m'(nim'ce)
nlťniVina')
Nic (Nic lud/Eu Lam)
Nic (Nic Mar E)
nh (nis Epi)
ni: (m'sQui 0)
nls (m'sSi mo)'
no (no bi le)
No (No vem bre)
nol (noi fu: Prat/Bmx)
nun (nus Epi)

Q
0 (Omne Na)
0 (o Que The)'
0 (o Q'r/Cir Gery
o (oJa/ia nus)
o (o vat sr)
o (o Mar Fm;

a Mat rin)'

oc: (act Fe li)'
0m (0m ne N0)'
on (on Que The)

2. říjen

29. září
2. listopad

23. sr
23. prosinec
29. říjen

23. listopad
8. září

25.2.Erosinet:řezen

12. červenec

27. říjen
29. březen

4. červen
15. září

1. červen
9. květen

5. leden

1. listopad
7. listopad

15 březen

10. duben

10. listopad
17. srpen
7. ře1en

l. llsnopad
7. listoPad

POKYNY!(PREVÁDĚNíDAT'lg
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or (orMar ci) 24. duben
Os (05 a! de)' 20. červen
Os (Os Six Do) 5. srpen
Oth (Oth post hec) 16. listopad

2
Pen (Pan Nic Mar) 31. květen
Pau (Pau Jul Pro)' 30. červen
pau (Pau Po no) 25. leden
Paul (Paul Jul Pro) 30. červen
pel (pci 0 A)' 16. srpen
pe(pe de Cris) 28. květen
Pe (Pe Paul/Pau Jul) 29. červen
Pe (Pe Steph Steph) 1. srpen
Pe (Pe trum Ma_) 22. únor
Per (Per de co) 7. březen
per(perteque)'18.září
Phi (Phi SígxCrux:Phi lip Cru 1. květen

Phil (_PwhilSig/lip Crux) ]. květen
E(pl Ki)' ervenec(pí ni si;pt' ní: si) 26. říjen
pi (piNeeS :) l.květen
pi (pisi bi) 17. leden
[.I'(pití Ti) 20. srpen
Po (Po no bi) 26. leden
post (post AJAr) 16. červenec

(post hetc E) 17. listopad
(Prax Mag Ap) 21. červenec

Pn (Pri ml Ba) 9. červen
Pfii (pri! in Am) 2. duben
Prls (Pris ca Fab 18. leden

(Pro ces Pro/U) 2. červenec
Pro (Pro cop oc/pi/Hus) 4. červenec

(Pro tas A1) 19. červen
(Proti que) ll. září

pro (pro tra/tha Six)' 4. sr enPlot (Pro 11. Zá?í
(prot OsSix) 4. srpen

(Pmth Os A! 19. červen
proda (proth Os 51x) 4. srpen
Pu (PuPuomTh 28. prosinec
Pur (Pur Blumsus) únor

9
Qm (Que The Lud/o) 8. listopad
que (que Cal Hed;

que Ca It'x) 13. říjen

que (que Crux Nic)' 13. září
que (que Fran cis) 3 říjen
que (que Geor) 22 duben
que (que post hec)' 16. listopad
que (que Mar

Pro/Proth) 17.červen
que (que Mar Mau) 20.2á ří

Que (QueTŽim/Sin Ab) 28. červenecque (que 3-ud ben
(que Vinr)" 27. duben
(Oum O mne;

Quin 0m ne) 31. říjen

Ra (m tur Gre) 10. březen
ras(ras Boní) 4. červen
Re (Re mi que) 1. říjen
rl (n' : ge) 26. březen

21. květenririe(
rl (n' Lon)Cyr/Cir;

n' o cyr/Cirr) 14. březen
rl (n' na Sat/Seth) 27. listopad
ri (n' ti/ci us) 23. září
ri (n' ni Vi) 13. červen
Ro (Ro Lau Ti) 9. srpen
rud (rud Jo seph;

18. březen
Ruf (Rquug/Au Col) 27.srpen

S
si (sa Ce/Coe Cie) 21. listopad
aan (san cn'Jo)' 22. červen
san(san cti que) 20. duben

353(sanctusab) 16.prosinec
And/An/Andr de) 29. listopad

SachS(53
d/An/Andrde)' 29. listopad

Sm (Seola sri)' 0.únor
Se (se n' e) 20. květen
: (se Se ve) 22. ří' n

se(Se ve Cris)r) 23. řjenSep (Seph 5.1áří
eeph (sephaBene) 20. březen
Ser (Ser et Soph) 13. květen
Scho (Scho la sti) 10. únor
si (si bi ven) 8. leden
sl (si i fe/fes) 6. duben



! (sia JĚ/ia)sl (Sim
538(SigoCrux Flor)
S
sim (SimAb dan )
sin (Sin Ab don)'
Six (Six Da Cy/Ci)
Soph (Soph Majus)
Sm (Sta nis E)

Steph (Sreph

Siehrapro

5 (Streph Srephprot/p h)
ni (srí carVa)
sd: (sris o var)
Sum (Sum ri/ci/pci o)
sul (sus Ag Dar)

I
u (ra lis Phil)
m (ras A!De)
: (renet Ur)
te (re que Cal)
te (re que Mar)
:: (ren' na)'
the (the ri na)
the (tha lo Ruf)
'lbo (Tha mas mo)
Tbo (Tha me Sil)
(bo (LhoSix Do)'
ci viz réžci
11(T| uraa')

11Ugiť bur)Hyp/Yp/IP)

d (ti que Crux)'
li (n'que Mar)
(i (ti Tima)
d (Lius er)
l'l (ti us Och)
ll (rí us Trans)'

2. leden
28. říjen

2. květen
31. prosinec
29. červenec
29. červenec

5. květen

27. září
2.6 prosinecPU)

smph (Sreph pror/prorh Os,
ro 3.ssrpen

2. srpen
12. únor
9. duben

15. srpen
4. únor

29. duben
20. červen
23. květen
12. říjen
19. září
26. listopad
25. únor
25. srpen
21. prosinec
29. prosinec

5. srpen

14. duben
11. srpen
31. srpen
16. srpen
6. březen

24. leden
12. září
16. červen

11 (Ti mo Bar)
Tim (Tim Pau Po)
dn (tin 8m—(i)
na (tin Epi)'
tis (ris o var)
to (ro Six Do)'
Tnnl (Transla a')
111(rri ce A)
und ((rudJo seph;

rrud A1ba)
mm (mm Mathi)
tune (runc Pe rrum)
tur (au' reog
'Pyay burHyp/Yp/lp)
!
U (U dal ac)“
um (um Sep ha)
Und (Und se Se)
Ur Ur ban in)
ua (us er Da; u: er 31.1)
|: (us Orhposr)
us (us Trans ia)

!
Ve (ValenrJu)
Va (Va ler san)
vat (vat ar que)
ve (ve Cn'spi)
Vel (Ve) Und se)'
vem (vem bre Le)
ven (ven di cer)
Ven (Ven Mich

Hier/Jer/ger)
Vi (Vi ra lis)
Vl (Vi ri quee)
“n (Vincen Tim/fi)
Vin (Vindarj unn)'

Wa: (Wen Mich
Hier/Jer/ger)'

Wil (Wil Ki li)

!
Yp (Yp Eus Sum)'

22. srpen

24. leden12. isro d
9. květů
9. duben
5. srpen
4. březen

30. březen

18. březen
73. únor
21. únor
11. březen
11. srpen

4. červenec
4. září

21. říjen
25. květen
25. září
15. listopad
3. březen

14. únor
18. duben
11. duben
24. říjen
20. říjen

4. listopad
10. leden

. září
7. červenec

13. srpen
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„,-jf 9.27.2 České cisiojány
9.27.2.1 Oktáva rodstva (13. stol.)

Podle J. Novákové, Počátky českého cisiojánu, s. 28. (Druhý verš pro červen
a téměř celý prvni verš pro červenec v obou známých rukopisech chybí.)

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

červenec:

srpen:

září:

říjen:

listopad:

prosinec:

Oktáva Rodsrva. Svátek svatý prvý den osmý na službu
aj.ny Seb. Ag. Vincen. Tim. Pavel byl za tři dni slep.

Čthi Hrom. Blažej. Agatě v temnicu mči lékŽaupoštol.Buď had' ziv.Vesna. Dal Petr na Matějevr
Marce l'útého hrózy sluh<o> věrný Gregorí. zbav ny.
Gertrut. Opat Bene. Anjel s Marijú činí viccě.
Květzemi, pláči nebu. květ ten daje slávu Tiburcú.
Slavný kněz nás otec Vojtěch. Mark velí křižn
Filip. Kříž.Flort<.J>an stráž knieně královnysrilebeské.
Zoka měsiecě chce se čstíti Urban. Po ňem tři svátky.
Mučennik boží Vincenci. Po ňem Bar. <apoštol.>

-------------- pošto.l
Hriešnicí čstná Máří.Čstný Jakob syn Zebedei.
Petr tmu. Ščep. nalezen. Podjima' Laurenec oheň.

Mariajuž na nebe déle Bartolo. Hlavu Jan otdal.Ek<idí> zvěřadojl. Máříporozena. K.řiž.N
L<<.u> Lambee.rta sti Mat., Mauricia. PrahakVen. Michal.
Remea čsti službú s dvěma: Dionys, pa a Kalitt.x
Galla, Luky.Čsti děvicholíně. Božís imonem hlas.
Všěsvaté. Brzo benart. Bohu pól Martin dal pláště.
Potom pak ElmbetCe. Kliment, Kateřina,vsled Ond.
Tři dietky vzkřieseilNikolaj. Stoji rvrdoLuLucja.
Rány božie maká Tomáš. Svaté Rodsrvo nedělu všu čsti!

9.27.2.2 Ochtáb dal prvý křest (2. redakce,
okolo r. 1320/1340)

PodleK. Doskočila VývojcBiojanu, s. 121; opraveno podleJ. Novákové, Čes
ké cisiojány,s. 34n.

leden:

únor:

březen:

duben:

Ochtáb dal prvý křest, tu se nám všem stala chvála"] čest;
Amonna Šeb s Nětú vrtie Pavlem pod božítpeul'
Již Hrom, Blažej. Hát šli spolkem do školy zpievat;
Valentin tu bieše drže Petr stuol, Macka učeše.
Do Prahy Vaňka nesú, volajlce Řehoře z lesu;
Kedrutě šel Ben orat a Mari šeld aru dáva

av n rož učí. tomuťjest rád svatý Tiburcl;
všichni lidé chvále Jiřie. Marka l Vitale



květen: Filip kříž vyhřebl. Jana v Staňkově oleji pohřebl;
máj z fioly vyniká. protoť Urban rád déře lýka.

červen: Biskup Erazm. Bonifác šla vjahody, a s nima Virác;
ten přišed z vedra kúpe Jana Burjana. Pettr.a

červenec: Června, ty Prokope, puol vyjda, sec sěna Marhoř apoštol,
žaťchodila Manda, cný Jakub ovoce nám á.

„pen.- Petr vězí tam, Domin zří, pyče Vavffk, Klara | Maří:
čas běše ten nastal. pan Bartholoměj ijal, Jana stal

září: Jilješ oves požal a Mařie rod do nebe kříž dal;
šel písat svatý Mat, Mauric msty pie rád-, Dam Ven Mich Jer.

říjen: Jeď v říji, Francišku, tam jal Dionis vlk a lišku;
Havel k Lucejel, Uršule pověděl, že Šimon je.

listopad: Vše svaté každý vídal, také Lud Mar pěl Brikcie let znal;
znal jest Betu slon. Ci Klimše, Kateřinu znal On.

prosinec: Žaluje Barbě Mikul,SěYqosinecse na Lucijiroro;zdulZa pana Tomáše zsě rod Stěp Jan Mla Tome Sil.

9.27.2.3 Nové léto (1472)
Podle K. Doskočila, Vývoj cisiojanu, :. 150n.; doplněno a opraveno podle
J. Novákové Ceské cisiojány, s. 51.

leden: Nové léto nám křest dalo, mnoho se dobrého stalo;
Pr,Fyškaasb Anežku, znám PavelJanu Zlatému

únor: Šel hrom Blažej' ] Dorota do školy, svatý Vala-,

čas podletie nastal, Petroň Matěje gřijal.březen: Za března Václav přivezen a Římě ehoř pohreben;
s Gedrurú puost Beneš měl a Mariji poslán anjeel.

duben: Za dubna 5Ambrožem svět cti, zelenú "náš" Tiburcí;ptáci zpěvají nám, Jira Marek zavítalk
květen: Phil Zig s křížem, kvétoň hrá, Stankovi kvailentierozdává;

maj od 1"oly se béře, pan Urban kdež ly'kadeře.
červen: Červn aEraz Bonifác šliv hody v letní čas;

Vít když přišel. trápí 5ve[ ra též Jana. Buryana, Petra.červenec: Července Prokop Hus vyšli, bratři se s Machnú rozešli;
k stodole vuoz Manda dá, Jakub ovoce

srpen: Petroň v žaláři, Sikstus mře před Vavrú, přijata Maře;

vgodzim bude mčatý Bartoloměj, Aug. Jan st'arý.Ji iš voves dokonal, matky Boží rod nám kříždal;
Lidmila. hrozny Matúš bral, mest načíná Vác,Michal.

říjen: Remiš a Franěk šli vorat. Diviš semen rozsévat;
Havel. Lukáš [ Uršula ropie kamna Šimo

listopad: Všech svatých za listopada husy Martin Brychtovidá;

zledu Alžběta má brod, u KateřinyznámmOnd.dprosinec: Požehnal Báry Mikuláš. prosince v darLu
vepře domácie Tomáš zbil, k nám rod Štěp Jgn děti nosil.

dří:

o.aw?

9.CHRONOLOGICKÉTABULKY;

POKYNYKPŘEVÁDĚNÍDAT



'.

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

_* 9.28 Francouzský revoluční kalendář
6'1 9.2s.1 přehled let

I IT'J'l VIII [799

II INS IX nm

III IWH “' I'i9'3 X "IUI XII um

\' I'FXI XI HU?

\'l l7'J7 XIII IRN

VII IM XIV IMS

\'mdčmizllc 0 2.1.láíi Q 21 liIl' Q 24.15" *) \'indt'múir:

Blummr L 25. řúcn |" ?3. íijcn F 24. iljcn R anuilc

anmv K WIN. 0 TLIN. O Elliu. Q fnnm're

Nm'nc' (: 22 mm L 22. prm. L 2.1.pm. ? \'núu'

I 1791 \'III IHI)

') Niu'nr pim— II 1794 IX IAOI ') Nnůsf piva

“")f podk- na III IT“).R IV Im X um XII ISIN huje pod: na

khn puiilim \' 1797 XI MDS icho počíúní

do "31:1th “ HW ůuul ul.—Šňnuh XIIIIM \qul M ' L A ' 'A;
u'hu mLu \'II "99 (ího molu

Munich: 201mm E “ll Ink-n C “n.ltden G 22 leden ] Pluvičm

\'rnn'ar l9„únnr ." 20 únor I 20 úno: M !|.únor N \'mlíne

Germinal “21.hiurn ('. ZLNru-n C 22 břrlcn L leiutn L Germinal

Fluid 20.duben F 20.duben F !|. duhu-n K 2I.duhrn |\ Dahl

Pniml 20 hin-n E 20. květen E 2I. idu-n (; 2I. květen 6 Pnin'zl

Monde! IV.(mt-n D I?, tmm D 20. ('em-n F 'le ťcnrn F Mt.-“idol“

Thmnidm m a...-wm (' lo hm...-f (* m řmvnfl F Žula-“mu: [ Thermidor

Fmaidof "Lupe“ B I&u'prn B l9 “pen C “).:er C FMM“

| Im Vlll ING

"I'/91 lIl I795 IX lml XI Im

IV 1796 VII 1799 )( mm

\'1797 610ml mmpli— „ Xll IGN “] ,."
VI IT! menunn XIII IMS) mamuti:

]oun l7.a'íi A N. Liíi A IB.u'íí B IB.u'ií B u

(ounplr'mfnl. | | complémcnl.



9.28.2 Dny v měsíci

IG„, U'lDny v mhíri podle našeho počiu'm'
Š':ABCDEFGHIKL NOPQRS

17 l

2
3

1

5
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2%)9.29 Juliánské datování
Podle: J. Brož, V. Voskovec. M. Valouch. Fyzikální a matematické

tabulky, Praha 1980, s. 194n.|0..aO

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

oa |5. m. nm
dn !|. 12.nm

jcl'eha ruk-čimIaní

" le I7m.IHÍ)0.19(lD_\wnmh nhyčejn'

' -vpřed (isln pulří(hm :'Ní uvah-nr A)na nťulwluiícimřádku.:poču dnů od pumnku iuliámkě rr) do pulz-(Incl. ledna roku L ((j. prvního roku
přillušuédmulilclě pcriodv)

udnů ud „šálku (hultliiclc penody do měátku příslušnéhoroku llélo pe
rindy (\ prrimlúch l7(|D-l7l9. nim-mm l900-l919je nutno N zmenšito !. \j. pla
lí sloupec I.
N_- počet dnů od pm'átku ruku do pnního (Inc příilulnéhu měsíce

- pudu dnů od počátkutui-Jia-r(lj.o mák dnlumrmenleuéo )
juliiuskě (hmm ID udáváapoČL'l dnů od !. ledna roku 47l3 př. n. l. Začínalvždyv po
ledm: welowhoi'časul(l „dy ol'l hodin později než uhčamké (lz-mm).Do roku lSBI
u. l.\c dny počítají podle julihiskéhu kulendáir. luki.: každýčlvrlýrokjc přeslupny'.

Pu prim.-denigregoriánské rcfurmy (4./l5. řijna |582) Jsou alá slolclí pfcslupnápulm- lchdv. jsou-Ii here 7by1kndčlilelna
“čel-JD'

jr--Ii určité (l:uum vyjádřeno \ iuliánslxé pcnodč čislemjD.NllzeNpodleNzbyllNuZ při délc
ní _|Dsedmi \l.lllovil den v týdnu. neboť zbyllnuZ - 0. l. 2.. .6 pmluší ponděli. úle

' cda. neděle.



10. SOUPISY SVĚTSKÝCH
A CÍRKEVNÍCH PŘEDSTAVITELÚ
VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Soupbybylymavenynaukhděnbledujldcbpnmmůalimnuyz
Annuario pontiftcio per Ianno... ,Citá Vatic na
BarrošF. M., České dějinyll, 6—8,Praha 1947-1966
Baumann H., Die Ottonen, 2Su.|ttgart-Ber1in-I(ó ln 1987
DieBischófe der deutschsprachigen Lander 1785/1803 bis 1945. Ein bio

gra hisches Lexikon, hg. von Erwin Catz, Berlin 183
DieBischófe des Heiligen sRómischen Reiches 1448 bis 1648 Ein biographi

sches Lexikon, hg. v. E. Gatz unter Mitwirkung v. C. Brodkorb, Berlin
1996

Die Bischófe des Heiligen Rómischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographi
sches Lexikon, hg. v. E. Gatz unter Mirwirkung v. M. Janker. Berlin 1990

Boshol'E., Die Salier, Stuttgarr—Berlin—Kóln-Mainz 1987
CappelliA., Cronologia, Cronogral'iaeCalendario perpetuo. Dal principio

dell'era crisriana ai nostri giorni. Selttimaedizione riveduta, corretta e ampliara a cura di M. Vigano, Milano
Czeike F., Historisches Lexikon Wien“m 5 Bánden, Wien l992nn

ČemuhafJ, MikulecJ., Siellner F., Lexikončeskýchpanovnickýchdynastii,Pr
DoboszJ., Jaskulski J., JurekT., Kamieňski A., Michalski M., Serwallski M.,

Slownik wladców polskich, Poznan 97
Dala i(., Katalog arcybiskupów' 1biskupów rezydencjonalnych metropolii

idiecezji polskichobrzadku t-zymskok1arolickiegodo crasówwwpólsnych, in: Historia kosciola w Polsce, Tom 11,Cz 2, 1918-1945, red. B. Ku
mor, Z. Oberryriski, Poznan- Warszawa 1979, s. 255-303

Dworz cz.,ekW Genealogia, Warszawa 1959
Engelso., Die Staufer, 'Stuttgan—Berlin—Kóln—Mainz1989
E.,ubelK Hierarchia catholica medu aewl 1198-1431, Munster 1898 21913,

II. 1431-1503, Munster 1901, lll. od 1503 Munster 1923 (V.van Gulik,
l(. Eubel), l'V.(1592-1667), Miinster 1935

FialaZ. Pfedhusitske' Čechy,: Praha 1978
Fiala Z.. Přemyslovské Čechy,1Praha 1975
Friedrich G., Kristen Z., Šeba'nek J., Dušková S., Codex diplomaticus et epi

stolaris regni Bohemiae, 1-5, Praha 1904-11993
Friedrich G.. Rukověťkřesťanské chronologie, Praha 1934
GamsP. B, Series episcoporrum 1

Regensburg 1873, SupplementIB
Grotefend H, Taschenubch des deutschen Mittelalters und der Neuzeir,

s'Hannover 1922, Nachdruck Berlin 1984

G._ \).
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Hamann B. (Hg), Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. Wien 1988;
česky: Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 1996

Hrejsa F.. Dějiny křesťanství v Československu 1l—V1,Praha 1947-1950
Hrubý V.. Uvod do archivní teorie i prakse. Praha 1930
Krieger K.-F.,Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich lll..

Stuttgart-Berlin-Koln 1994
Lexikon fůr Theologie und Kirche. 1—10.Freiburg im Breisgau 1930-1938
Lexikon (úr Theologie und Kirche. 1-10 + Register. Freiburg im Breisgau

Matz K.-J..Wer regierte wann7 Regententabellen zur Weltgeschichte. Von
den Anfa'ngenbis zur Gegenwart. 'Munchen 199

Miiller H.. Krieger K. F., Vollrath H., Dějiny Německa, Praha 1995
Novotný V.. Šusta J., Bartoš F. M.. Urbánek R.. Ceské dějiny l-N, Praha

1912-1962
ósterreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, hg. unter der Leitung

v. L. Santifaler. bearb. v. E. Obermayer-Marnach. 2Wien 1993nn.
Piastowie. Leksykon biograficzny. red. S. Szczur, K.ozóg. Kraków 1999
Pokorný P. R.. Biskupové Čech. Moravy a SleZska po roce 1918 a jejich znaky,

Ostrava 199
Pražšn'arcibiskupove' 1344-1991. in: Pražské arcibiskupsrvi 1344—1994,Pra

ha 1994. s. 295-350
Quirin H.. Einfuhrung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte.

3Braunschweig 1964
Schiefl'er R., Die Karolinger, Stuttgart-Berlin-Koln 1992
Schragl F., Geschichte der Diozese St. Pólten. St. Pólten-Wien 1985
Smrčková V.. Konsistoř podobojí na přelomu 16. a 17.století a jeji písemnos

ti, netištěna' dipl. práce, FF UKPraha 1973
Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. 1—15.Praha 1877- 1930
Szentpétery. 1..A Kronológia Kézikónyve. AChronologia es az Oklevéltani

naptár osszevont, javitott és bóvirett kiadasa, A szerzo hagyatékának l'el
használása'val sajtó ala' rendete Gazda |., kiegészítette Érszegi G., Raj T.,
Szogi L., Budapest 1985

Tomek V.V., Dějepis města Prahy 1-12. Praha 1892-1901
Třeštfk D.. Počátky Přemyslovců, Praha 1981
Wlodarski B., Chronologia polska, Warszawa 1957
Zimmermann H., Das Papsttum im Mittelalter, Stuttgart 1981

Studie k dílčí problematice, případně použité plameny, ' u uveden v
mtmltovém aparátu. jso y po

I',JJ.;,J... ., ...JulL |.|_. . ..L
skytuje především: ' r ' r

MorbyJohn E., Dynasties of the World. A Chronological and Genealogical
Handbook, Oxford-New York 1989

Truhan P.,Regents of Nations. Systematic chronology of States and Their
Political Representatives in Past and Present. A Biographical Reference
Book, l-lll, Munchen-New York—London—Paris1984—1988(kvalita údajů
závisí na použitých předlohách)



-_ International Directory of Foreign Ministers. 1589-1989, Munchen-New
York—London—Paris 1989

Lentz Harris M., Heads of States and Gouvernments. A Worldwide de Encyc
lopedia of over 2.300 Leaders. 1945 through 1992, Jefferson. North Caro
lina and London 1992

Soupisy biskupů a arcibiskupu pro období novověku (hlavně druhou olovinu _
IQ.a pro 20. století) zpracoval Pavel R. Pokorný. soupisy rakousko-u erských
kabinetů a soupisy vlád České a Československé re ubliky zpracoval Miloslav
Martinek, který rovněž doplnil soupisy představite ů srát-ůve 20. století.

Uspořádání tabulek odpovídá specifickým poměrům doby a země, resp. die—
ce'ze. a zjistítelným informacím. Jména jsou uváděna v české podobě, pokud
je tato forma běžná.

Soupisy panovníků:-*“ , , ' ' " '“ " ***—,od nich! pa
novníci počítali léta pmovánl.

Pokud panovníci vládli ve více zemích nebo byli korunováni či vuahovali krá
lovský nebo císařský titul k některé z dalších zemí, je tato země jmenována
v příslušném sloupci u data korunovace.

ea
lCH

Soupisyjsou dovedeny do konce roku 2000.

Odsazeně tištěná jsou jména panovníků. kteří nepatří do příslušné dynastie.

10.SOUPISYSVĚTSKÝCHACÍRKEVN
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Použité zkratky:
ca = circa, přibližně post. = postulován. vyvolen
[ —potvrzen pitulou

cs. : vysvěcen prov. = provize
el. = zvolen rez. = rezignoval
imr. = nastolen tr. = přenesen
inv. = inveswván T = zemřel
nom. = jmenován



10.1 Panovníci a představitelé státu
'““ a katolické církve v České
63 republice a v jejich historických
; Š zemích
Ěš 10.1.1 Panovníci a přestavitelé státu
5% 10.1.1.1 Panovníci Staré Moravy

U

od do

krátce jaro/1610 (") 871



POZNÁMKY:

" Postavení Svatoplukovo u franské správy není jasné. Fakt. že si po jeho zajetí Morava
ne ustavili nového vládce (Slavíbora). nasvědčuje tomu, ie Svatopluk zastával vedoucí
postavení. i kdy! moina pod..dohl=dem“ ' ' * _ ' 4 * ' „ ' ' , *
v části moravského území.
Pád Mojmíra II. a konec Stare Moravy je nejasný. Skutečnost. že účast Moravanů v biI'VČ
„u.-.;.L., n...“ „„ ' ' “ ' ' ' '* , ' wMHnm
.."... “* “'" ' ' ';" ,' L,“ “ * * L 906.Vnedávnédo
bě vyslovil [. Panic, Ostatnie lata Wielktch Moraw, Katowice 2000, zvl. s. 161-163
a l96n.. hypotézu. že velkomoravsky' stal zanikl v roce 902, Morava však nějaký čas
(snad do poloviny 10. století) exiSIovala v omezeném územním rozsahu pod správou
__ . , , „_ . „ L , .. . .

ImmN y_n

:

. , PW
“ Otázka nastupnicwí. případného podílu obou Svatoplukových synů, Mojmíra a Svato

pluka. na vládě nebyla dosud spolehlive rozfdena (prameny hovořío Svatoplukových
synech v lurálu). Obvykle se predpoklada. te Mojmír II. byl ústředním vládcem. zatím
co Svatopluk mčl úděl v Nitransku. Do roku 898, k mezi nimi vypuklo otevřené ne
přátelství, však není vyloučena ani společná vláda.

10.1.1.2 Knížata &králové čeští

plan vladlod. hama man-.
W) Mimi
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POZNÁMKY:

" Data týkající se prvnich českých knížat (do smrti knížete Václava) podáván-| většinou
podle D. Třeštštika, Pourky : přihlédnutím kV. Novotnému, CDLI edem kte'mči

pouze telat

" Srv. V. Novotny. CDU .s. 406, pozn. 1. D. Třeštík. Počátky,s. i)?q'latujeÍ888/889.
:' Svatopluk se ujal pilmé vlády v Čechách rnejspišf po Bořivojovč"Tzv nochCvfim

ské číslici), jinézprameny4(Auctuarium Mellicense, Beneš Mil-horna)9rok 91.2. V.Novotný,CDl.1,s.4 l..pozn4pl ( &tok9OS;D.Tře! Počd.stky.
*) Srv.V.N ovgóny'.vCDl..sl .459. D. Tich ik, Počátky. :. 94, klade Václgavovokuchopení vlá

-i meziléta922 .

Spolehl7lvčje dolgteno denni datum, k roku Václavova zavražděni. srv. V. Novotný. CD.pozn. 4; novčjiZ.F laa,l ,

bili-9.1962, s. S-65. Srv. teiD. Třeštnzt,Počáths. 94.v Novom , ČD. „5.76„npo
rv.tamtéž, :. 67

podlevaunata Memburského. Die Chronikdes BBcho/sThietmar von Mencl:urg und"WK eieirÚberarbemnun.: h.g v. R. Holttzmann.MGH SRGN59. 2Berlin1956,V" 23.
.1820 přijalOldřich Čechy „darema zadarmo“. Srv. in 2. Fiala Vztahčeského stům

ke! Bída poutku 13. století (Podle kritiky pramenů), Sborník historický6,

a.

PŘEDSTAVlTELÚVESTŘEDNÍEVROPĚIQ,-"(©
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“" rv. B. Krumiensska. Břetislav I., Praha 1986. s. 104."' Vrv.tamtéž, :.
"' rv.tamtéž,. 16
m _otlzce pripadneho potvrzeni a přijetíléna srv.v. Novotný,CDI 2, :. al a pozn. lzpo

'7 Fiala Vztah,:. 62
apozn. 37
20. dubna 1085 bylVladislav korunovin v Mohuči. 15. června 1086 v Ptau. Stv.V
vomy',CDLZ, :. 246nn.. zvl. pozn ZR. Novy',Králova“ komnovace Vratislava il.. Nu

tnismatické llsty 43. 1988,2:. 129-144. zvl. :. 142.Srv

E

“' ..V Novotný.CDlzl,2.:

'" Nastoleni Vladislava l.dau.|je Kosmas (III,285,s. 197) sole monme in nana pane Libre.::ožLpodle kalendářů 12. stoleti odpovidlzs H,podle modetnkh výpočtů24.425?h'zál'l Spileané

mkollk dnů pazdlzžji.Kdatovánisrv. P.horal, Odatavani, :. 41.Takalepoňlzc 'pčše interpretovatKosmovotvrzení. :: 50th po převzetívlády
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:
nihilsine suo toznsilliogessidsrv. Kosmas III.43. s 210). K darování srv. V.Novotný. CDI..Zs.n.52$

") Srv. Kosmas III.254.)s. 227a pozn. e3. Někreré prameny uvádčp'darum ]. února podle
Novv.olného CDI..2 s. 532. myln: cm | umu.- a —“ " O[y_;.._"“ “,' ' („ 12.311

stoleti. Opavu 1993,
' $ V.Novorný.CDI.2.s.l128n.. pozn

1" V záh' [198povýsrlřPřemysla na krále římský králFilip (prislusne pnvnlegium bylo vy,....:u (su.

V.Novotný.CDI 3 s. ZZBapozn. Z); 24. srpna 1203byl porovarove rábole sled Merseburkem korunován papežským legárem. Srv. V.Novotný. CDI.2.: 256: J. emlička
PřemyslC)..raknrlPraha l990.s .95.

m Kdaru volbyRudolfal. Habsburského srv.J. Šusta. CDll,l s. 704, pozn. ]. Rudolfzem
ocizeln

“' AlbrnechrHabsburský byl na snčrnovm' schůzi 26 prosince 1437 zvolen prorakouskouvlLCcchác volba byla oznámena 30. prosince (srv. R. Urbánek CD III.,!

s. 265-:_770).DoPrahy však pl'qelais června 1438. neboťse stavovédllve nedohodlina

"' N:roky (čtyřletého) Ladislava Pohrobka na český trůn uznal zemský sněm 31. ledna.sr, jí...: , lína

zs 1453 přijeldloPrahy: " '" ' ' vCecháchseneprosadiluni|poJi
ll'kověsmrri. Olomouckou smlouvou 1478 se wAjemne uznali s Vladislavem ll. Jasel
lonským a rozdělili si vládu podle skutečného stavu (Vladislav vládl v Cechách, Maty“

ve ved4leojšíchzemích). Po Maryášově smrti měly bý! vedlejší zeme vráceny Ceské koru
neta 0000 uherskýchllzlatý'" miliňnz' " 4“ ,' ' “* Tlmsestňva
lirirulárnlmikráli.'...: “ ' ' * *" vlní-w....Vladyseujlma

„i,i kdytzezeeml| pfedchSrv. Sněmyčeskiodlér'ma1526atponasl dobu ll. l546-1557. Praha 1880 č.206. s. 578.
"* Rudolfll. bylvyzvónkabdikacičeskými stavy 1.2dubna 16l1.přislušnýdokumenr však

ažvden MaryášovylrorunoveceL'lv.ykvětna)1.611Srv.J. Janáček Rudolf I. aje

„ hodoba, Praha 1987,s. I49ln.
(ivvšakknebyl v Cechách uznán. Fakricky se ujal vlády až po bitvě na]Bíléhole v roce 1620.

“> Srv. F. Soukup. 28_.říjen 1918. Předpoklady:! vývoj našeho odboje domkům vCesk
' Pfahl 1928.||. 5.112.

10.1.1.3 Prezidenti Československé republiky



10.1.1.4 Státní prezident Protektorátu Čechy
a Morava

Limo | muaupil [ rezignoval | zamkl | poznám: |

lingua |16.bicz.nal939s.lwmms |nemm 1945 Isámíprtudcm |

10.1.1.5 Prezident Slovenského státu
(republiky)

[ jnéuo | mim rezignoval | umřel [ poznámh |

Imm Ímmmo 3.dubm1945(mmm 1947 humidem J
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10.1.1.6 Prezident České republiky

| nastoupil úřad || jméno [ balon

FMM [26.kdna[99] IZ února1993—|

10.1.l.7 České kněžny a královny

pian muk! mmm mmkm prvnm-u Imuno—dmuctu pumu

ldd-M Boi-q “06603" ' 874-875 l$Him
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POZNÁMKY:

" Kdatu mrazení a shatku kněžny Ludmily stv D. Třeštík, Počátky. s. 94.
?) Původ knéiny Biagoty je nejasný. Její jméno je Známo pouze z optsu minci Biaxota

couiix (správne asi coniunl). Není však zřejmé zda šlo o manželku Boleslava I. nebo

druhou chot'RBoleslava ll. Srv. V.Novotny, CDI.,1$..W660.Hahn. BIAGOTACONIUNXund EMMARE-GINA einige Randbemerkungen zu den alta ten bohmt'schen

munzen Jahrbuch (ur Nummismatik und Gelldlgeschichte23/29. 1978/1979. s. 66h...RM:-“lnu

slava Il. srv. též následující poznámku).
-“ Rovnež o původu kněžny Emy není nic známo. Někteříbadatelé (především J. Hisková,

Emma Regina in the Numismathic and Historical Sources Acte du 9M“Congrěs |nter

national de Numismatique ed. T. HackeEns,11th Weiller. Luxembourg 1982: podobnéP. Hilsch. Zur Rolle der Hcrrschen'n aregina. in: Westmitteleuropa- Osm
teoleuto.pa Festschhriít futF. Seibt. MuncheEn1992.s. 81-89) jipovalujíndceru Latara
Italského a Adelatdy Burgundské. pozdeji manželky Otyl. po aov'l
íranském. Měla by být druhou manželkou Boleslavovou. Z tohoto manželství mohl po
chAzet Boleslavt'ivsyn Oldlic
manželství. Pokud by manželkou Boleslava II. byla skutečně tato Etna. pak by denním
datem jejího umrtt byl 2. Itstopad. Jiná hypotéza (P. Radommersky. EmmaR eginaC.NM
122. 1953. s. 157—203)spojuje Emu : anglickou prtnceznou Elígiíou. další (M. Vyvíjalo
va'. Denars nazvat-nPredslava civlitas) v historických su umizmatika IZ,
l994.s 3-91 ) dokonce s manielkou anglického krále Ethelreda II. a potom dánského
krále Knuta Silného.

“ Srv.? .Hilsch. Die Bischofe von Prag in der fn7hen Stanici-zeit. Ihre Stellung zwischen
Reichs- und Landaagewalt von Daniel !. (1148-1167) bis Heinn'dt (1182-1197),

5 Watnsdorí 1969, s. 74. ll-ltnjl pu... l.., -|1-.. L
+....M-on- ' * ': * “ - * VÍadislavaJindHcha

: 27. dsubna1218 colje také jediné datum. které se k nívztahuje. Srv. V.Novotný.554.
“1 Kdatu sňatku srv.V.Novotny,CDI 2. s. "28 |! '

sňatku PřemyslaaAsAdletou vedl biskup Daniel ll. asi v letech 1196-1199. Spor před pa

peLskou kuni se táhl do Adzletinysmrti. Srv. V.Novotný, CDI.43. s. 240n. a 290n." Srv. V.Novotny'. CDI. 3.s
" Kdennímu datu srv. V.Novotný. CDI.3 s. 750. pozn. 1.
'" Srv. V. Novotný CDL,-1 s.

"" erv.nJ.,Šusta ČD ll l, s. 621. Od korunovace užívala Rychsa v úředních plsettutostech
"' lJt'neno„Alžběta“užívalaViolaTS.—mír., ' *, .",L., “'“ , * *,.
'" Kdennímu datu srv. J. Spěváček. KarelR/., s. 215.
l)) Srv.J. Spčvlček.Vklale.. 1361-1419,tha1986 $.n.308
"' Vladislav Jagellonský uzavřelv roce 1476svatební smlouvu : Barborou Hlohovskou. ke

svatběvšaknedoslo.Vroce l490si , ' '

nViBeatrid. Ksvatbě však opět nedošlo. SrV.J. Macek; Jagellonslty1vek2vdskýt:h zemích(1471- 1526).' 5.207-212.

'“ J. Macek,Jaigellonskyvěk 1. s. 216 uvadí datum 6. října.ale tonenílvsouladu s]ehopředcho zimúdaji. ' ' *'- '*-' Marí- Teteue; František lotrinský byl
naopak císařem římským.

"'a,!
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10.1.1.8 Údělná knížata a markrabí moravští
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Olomouc ] Brno ] anmo

26.upm 1346-1349ním vládačeskho hale

ham. synJuu Uxmbunhtho ' 1321451349.nullnhl mom—sky,! 12 lluopadu1375

Jd.s_m Jan: Jindřich:' 1351.5 1375.malbabímmkyzl 18 chna 1411

km- bulil „50th ' 15113551| 12 "11131394

Praha ' p 1155;mnm markrabímamky 1375-1405.124 till 1405

od 19. ledna 1411piimmvlada luh-ho krále

. „u .. :..-» - . "11an .

tuhého krale VáclavaI. a sm Bernala: l<om|amluillloLOllzth :: Sponnhenmu.Řolnu 1256 se stal modou
lomunskym.127._'n'jna1269."" ll12 měl.. un- ,'..
"" ' (i jemmckehoúdllu kterýmllhspamu :yn Boli
“Š, Il.Jaromír (1 plcd 11357)."Tentolidi; to však ncukládá na spolehlin'th pramenech““

POZNÁMKY:

" DatumkdyseuBlelislm ujalspyávy " ' n'- -.- I u. . ll L - .. „ „
c,_ L . .. ., du “nul 1029.Pol'llLy' .JAIIA ;

cnad i|, mnlm11019 s: v_B Kncmi ed
ská. Bletislall.. Praha 1986.s. 77. Podle Kosmovozpr álvyt .40, :. 75)scBle lisavl ode
bral na Moravu po únosu Judily, což Kosmasklade do roku 1021.Moderní historiograhe
lolodatovánípřijímátsrv. B.Krzcmlcňská.(amici &73)

' Srv. V.Novvolný. CDIZ 520
“ Srv.V.Novotný,CD12.5.873n apozn.:
" Srv.V.Novomný CD187
“ SIV.V.NOV0111Ý.ČD:.Z2s. 1065n J. Kejř.Our. bezpmrrhdnipodřizmostiMom/ykh'

ši SAPX'XVIII.1978, s. 244.
“' Srv.V.Novomy.Č012.s 1069 K “ ' ' " ' " ' '

MoravyaČcchv této cloběsrv.J ejh Otzv. bezprostřednipodh'zenosri. s. 233- 291;
rovnéz l_y't.Bohmen und das Reich unter Friedrich I., in: Friednch Barbarossa. Hand

,v. A.Haverkamp,$ig

n lsnaringenn1992 (- Vonrage und Forschungen 40), 5264-2721... . 29.
" Vladislav Jindřich zpočátku vládl asi lpauz: v jihomoravskyd'u údělech. zalírnco Olo

ozspravovalPřemyslOlakll'l přímo. Sw J. Kejř.Oav. bezprostrednil'zepodhoil. 5.2
" Asuvpolwiónéroku 1237 ' "" '“ "" "'“ " ' :., r !!. ILI

a Opavsko. Asi v učte dobé získal Břeclavsko Oldrich u Sponnhenimu. Srv. V. Novotný.ČDl.. .J. Kejř.0le. bl.-zpronřm podřízenost:
"" Srv. J. Spěváček..KareliV., zworadno (1316-1378) Praha 1975;“

"' Srv. V.Novotný.CDLJ. :. 669n.. J. Kejl Orzv. bezplrosm-dnípodh'zcnosri, :. 275n.m Srv.V.Novomy'. CD1::2s. 520. poznzn..2 2.
m Srv. V.Novotny. CDL2. :. 621n.. pozn. 2.



10.1.2 Vlády &jejich představitelé
1848-2000

10.1.2.1 Kabinety rakouského císařství
1848-1918

48. 7 1848)

4.

4, 1848)

(do 20. J. 1843)

1848)

". 1848—14. 1852)

10.SOUPISYSVĚTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELÉ)VESTŘEDNÍEVROPĚ'$5



Iša

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

1.151)

7. 1849)

4. 1852-20. 10. 1860)

1055)

17. 1. 1853)

1853)

12. S. 1853)

1859)

1157-21.8. 159)

10601



,
„a
3.71

%
ID.-JJ. 12. 1860)

12. 181327. 3. 1865)

10.soumsvSVÉT_SKYCHACÍRKEVNÍCH
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1861-20. 10. 1863)

I. 1862)

Franz ryl. Hein



'\š

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

11. 1861)

6. 1865)

7. 1865—7 2. 1867)

Johann hr. urisch-Moenith (doZl. 1. 1867)
Franzsv.p. Bcdldsprá
Fram.Seraphim.manfeld (mám) (6023. 9. 1865)
Bemhardw. p. Wullemorf-Urbail
Emmanuel Heinrich ryl Kommcrs v. Lindenbath
Rithard h Belaicd
hdminndlldoú 117_1660)
anuv. p.John (správu) (doJo 10.1866)

under hr HennsdorH-Pouilly(do 30. 10. 1866)
Friedrich Ferdinand sv. p. Be

Fram )L hr. Men-adm

Ivan Maturnniml (do 1. 11.



10.1.2.2 Společná ministerstva
rakousko-uherské monarchie

II. 1867 l 1870)

13.7. ma)

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚIga

10.SOUPISYSVETSKY'CHACÍRKEVNICH



10. 7. 1895

Franz x. hr. Mercadm
HISTORICKÁlgči.?

cnnonomcla'“

10.1.23 Vlády pro království a země na říšské
radě zastoupené
(tzv. Předlitavsko, 1867-1918)

RudollBr&!

řadámryl.Hasmv.Anh:
Alfredhr. Polom

Herbst
Kali Gískra

Eduardhl. Tuff: (:pflvm)
Johann Nepomuk Berger

1555|deva
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o201-100

l—Z20Z::
U 1875)

CoLIorcdeanskld

(do 5. 7. 1878)
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Paul„. p.Gom v.anhnún
lm

(bundu v.Funkenlhum

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

Zmo M.

Hermann w. p. lpebl (od 16. IZ. 1897)
Edulrd Riuner

(do 3. ID. 1398)
10 1890)
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.0€?
Franz Klein

'IŠ

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

“Waynea

". IWH

111907)

Franz Klein

10.ms;
12 m7)

". 1507)

11.1907)
41908)

)908)
11.1907)
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O\01N

HlSTORlCKA

CHRONOLOGIE

11. 1911)
10. 1911)

10. l9l4)

9.1912)
(11030. 11. 1915)

11.ml)

9. l9I2)

12.

I. 1914)

1. 1914)

1.6. 1917)
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IÉB

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

11.1917)

10.1.2.4 Vlády Československé republiky

1918)

Fntdrich sv p. Wieser

Kazimierz ryl. Gekdu'
7. 1918)

Hána hmmm

10:21th

lanHocbaamh
wiCid

Vuolelli

Emilryl. Hemann-Hmmm;
Hmm-d ryl. Grym

Kadsv p. Baham
KazimierzmGakch

1918—1938



G'3%=*;!&É
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PŘEDSTAVITELÉ!veSTŘEDNÍEVROPĚlu-"



1920) Rudolf Hotowttz[š“

HlSTORlCKÁ

CHRONOLOGIE
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% u_DOJOZOKIU
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IZ. 1937)
12. 1937)

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

4. 1918)
10. 5. 1738)



10.1.2.5 Vlády tzv. druhé republiky
1938—1939

10. l938)

10. 1938)

12 1938)

12.

IZ.

10.SOUPISYSVÉTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

law

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ



10.1.2.6 Slovenské autonomní vlády
* " 1938-1939
664

HlSTORlCKA

CHRONOLOGIE

12.Imm. ]. 1939)



1938—1939
10.1.2.7 Autonomní vlády Podkarpatské Rusi

IO.SOUPISYSVÉTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ

sg4



\
.,...

.. 10.1.2.8 Vlády Protektorátu Čechy a Morava

M (16.1-27.4.1939)Iš

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

4. 1939-19. 1. 1942)

9.mm
1940)

9. 1941úhduitipkdnda vlády)

4. 1941)

l940)

12. 3. 1942)

mz Úřadlidovémety)



E%! 3dOHA3maauls3mmumusaaud

HDINAHXHIDvH:)„AXSLBASASlanS'01

10.1.2.9 Vlády Slovenského státu 1939-1945



HISTORICKÁigH

CHRONOLOGIE'

vu- mm (s.9.19044.4.1945)
Somma

10.12.10 Československé vlády v emigraci
1939—1945

11. 1939)

10. 1941)

10. 1941)



PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ[%H
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10.1.2.11 Vlády Československé republiky
1945-1960

IHW! (5.56.11.1945)M MW
'b'-"Www wm

2235“
141101151



_. „__oogozošu

:,„alu55:85.:

\

\I.0



E?siNč
š
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iam

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

1-14. 9. 1953)

10 3.

111.3. 1948)

1953)

10. 1949-25. 4. 1950)

14'. 9. 1953)

1-14. 9. 1953)
9. 1953)
9. 1953)

1-14. 91953)
11 1951-14. 9. 1953)

1953)

195341 1.1953)
1-14. 9. 1953)
1-14.9193)

1951)
1954. 1)

].

12195"

4. 1950)
1953)

l 953)

12.



12 1950)

9. 1951)

1951)
9.

1. 1953-14. 9. 1953)
12.

1953

1951)

l. 1953)
195.7)

1. 1952)

4. 1950)

12. 1950)

1951)
1953)

4. 1950)
19531

G

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚlaa
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igi
:>

934;

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

1950)

12, 1952)

12 1951)
954)

Jose! Urban

1953)
1953)

1956)
12. 1954)

1959)

10. 19581



10. 1958)

10. 1955-16. 6. 1956)

19$6minismsm

1956)

10. 1955)
1956)

1956)

to. 1955)
1957)

la

10.SOUPISYSVÉ'IZSKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELUVESTŘEDNÍEVROPĚ



'$) mmim--předsrdaVbdmbovy'boru8. 8 pronrlebenizemědébiéhalu mho
“vodního hnspodarsm (od 15. lo. 1958) Jour Kyselý

676 \mininhhupon lekl JúliusMaurerl(do !&6 1956)_ mmm:
: E vsdavmzkýlus. 10.1958-9.2. 1959)
U 0 JustITrsla (31. 7. 1957-6. 3. 1959): S
0 O
|—z
2 0
= % 10.1.2.12 Vlády Československé soc1allst1cké

U
republiky 1960—1968



10.SOUPISYSVÉT_SI(ÝCHACÍRKEVNÍCHch
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\
..-,.

u;

%“oo

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

11.11.1955)

4. 1965)
1968)

11. 1965)

4. 1967)

11. 1965)

Oulu! Šimůnek

Flanúkk Vlasák

4. NGO-31.12.1968)



E &3dOHAI-lJNGENLSEIAmumusaaud

''\oHDINAEIXHDvHDMISLaASAsmnos“01

%Ě%

10.12.13 PověřenciSNR1944-1968



<u:„
U201-1oo

l—Z
22::

U

Daniel Fn.-(elm

1964)

Karol Markovič

10. 1944)



4.48. 9. 1945)

10.SOUPISYSVĚTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ
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10. 19434031. 1. 1953

inlonmd: why)

Kazimírnauk

KazimírBack
Jour Solléa
antikk Zupha

1948)

Y,

lax

10.SOUPISYSVÉTSKYCHACÍRKEVNÍCH

pňeosnvnuůveSTŘEDNÍEVROPĚ



HISTORICKÁ[%!

CHRONOLOGIE*'

1 1953)

1. 1952-11. 9. 1953)
9, 1953 škol:-lví)

1. 1951 suvebního
9 1951 Stavebnictvi)

!. 1951)

:. 1951pomvináhkého
1949)
1951)

1951)

1951)
1952)

1951)
1953)

10. 1955)
10. 1955)



F3).3.
7. 19551

Ig“
7. 1955)

1955)

7. 1955)

7. 1955)

1956 školství a kultury)

156mm
14. 10. 1955)

10.SOUPISYsvě-r_sxvcuACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELUVESTREDNIEVROPĚ



Ga
1959)

12 1958)

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

Melinda Hod!

1962)
10. 1962110219. 1963)

196.1)

17. 2. 1967)



l 967)

196790!qu

10.1.2.14 Vlády Československé socialistické
republiky (po přijetí zákona
o federálním uspořádání ČSSR)
a České a Slovenské federativní
republiky (1968—1991)

10.soumsvSVÉTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELÚveSTŘEDNÍEVROPĚIg&



„.2030225

WW%„902055



"»

10. 1969) Išš

(odl 1. 1971)

1 1971phduda výbom
1. 1971)

10.SOUPISYsvÉTsxvcuAC1RKEVN1CH

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ

1. 1971

1. 19711

1.1.1971) 1.1971)

1971)

1970)



'IŠE

HISTORlCKA

CHRONOLOGIE

1973-2. 12 1974)

1976)

12. 1973)
1974)

u. 1975)

1973)

12. 1974)

rz 1973)

9. 1976)

1972)
10. 1972-6. 2. 1976)



.% adoqu-l[Naaus“:|/\mam/Wlsaaud

Hamm-lupvnapisu/$Asunos"OI

__

É
_N.—...;_.



,1\ ,..

(od 1. „.
pm úderkaechnicky' : immútní mivoj) ladislzv Supk: (4020. 6. 1983)

198:0

HISTORICKÁIS

cnnouomclsN

BohuslavChňoupei
(do20 6. MB)

MichalSaboltík

Svatopluk Pocit

Hund Saul
MilánVáclava

Miloslav Bod:



4.42. 10. 1988)

I'u35 O3.:“%

10.sounsvSVĚTSKÝCHACÍRKEVNICHo
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G12!

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

Flamihk Podlma

19. 6. 1939)

Milán Vátlavů (do 3. 12. 1989)

12. 1989)

12. 1989)

12 1939)

1989)

pro Ndedlomhnický a investičníIBM) 1999)
KartlJulB (dol 12. 1939)

1989)
12. 1989)

12. 1909)

1989)
12. 1909)

ViliamRah (M 3. 12. 1989)



Peu Milla
Róbert Martini

neobauno (do31. „. 19891?h'dilipirdm vady
„bal. mís.!opít-Mom
RichardSu-h

le'nlzv Dvon

thnslavn |(oh'niová

10. 1991)

17. 9. 1991)

..
\“.

|—_3-1

0ND01
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HISTORICKÁlo“.

CHRONOLOGlE8iv

1911990)

10. 1992)

to. 1992)

10. 1992)

Vidu Klaus

Paul Hoffmann(Wlan)

Jost! Vavroušek



10.1.2.15 Vlády České socialistické re
a České republiky

(do 10. 7. 1969)

publiky

PŘEDSTAVITELÉ)VESTŘEDNÍEVROPĚI?,
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%£

HISTORICKÁI\

CHRONOLOGIEco—o

). 1971)(do 4. 197011dil

|. |. |97| pkdseda Ceské

ll 1970)

1. 1971)

4. 1970)

7. 1971)

10. 1970)

1971)

1971)
1. 1971)

1971)
1. 1971)

12. mm:). 1. 1971)

12. 1973)



_.A :o .. 2.&
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12. 1982)

lša
4. 1982)

47 1982)

Emilián Hamerník

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

4.:mmm. cen: mld)

4. „Matcha-'Iu
: mao/ního ruchu)



4.mavýmby

4. 198Mlolswí, Mládek
: lčlovy'dmy)

4. 1988vniua: iimmho

4. 19M1dmunicm'

r Hoj"
Antonin Kašpar

Karel Polák (do 8. S. 1987)
Jnrnshv Vávra

Milan Vondmška (do 8. 5. 1987)
KarelJuIiš (do 12. 10. 1988)

4. 1988)

10.SOUPISYSVÉTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

\!IOÉ|..

PŘEDSTAVITELÚveSTŘEDNÍEVROPĚ



\ o
.

'lš—

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

Muoshv

JaroslavBatti

Vlna Šlčpovi
Peu Hopr

AntonínHrudín
Mvík Motyčka



š'ĚĚ
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PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ8 .

\l



š:?—

|š

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

10.1.2.16 Vlády Slovenské socialistické
republiky a Slovenské republiky

4. 1970)

1970)

10. 1969)

10. 1969)
4. 1970)

1971)

4. 1970)

4. 1970)

10. 1969)
4. 1970)

1. 1971)



1970)

10. 1969)
7. 1970)

1971)
4. 1970)

1972)

12 1972)
1972-15. 9. 1976)

4. 1972)

16. 7. 1976)

1973)

10.SOUPISYSVĚTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

\!|o=U'l
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HJ
„'J

'lš'

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

no.-1984)
n. m. 1904)

12 1903)

u. 1932)
m. 1904)

u. 1982)



4. 1988 financí, cen a mezd)

4. 1988vy'uuby

4.mmm, mládeže

"mamina : zlvomno

4.leAnvomicví

4. 1988)

Na Milda'nel(do 12 10. 1938)
n Satis

Štzhnlaw

Eva

12. 4. 1989)

\!91

0 vzSTŘEDNÍEVROPĚ

10.soumsvsvthxÝcHACÍRKEVNÍCH

PREDSTAVITEL



HISTORICKÁ'“.

CHRONOLOGIE8l,

[mr-nauci) Michal Kováč

Auxwin MariinHůla

12. l. 1990)

l. 1990)

1990)



4. 1991-24. 6. 1992)

1992 dopravy.

199!pavelm)

1991)
tmm—m)

1991povlřm)

|š
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ZLP

Q

\1 |.:O

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

1.10 1992
Milan Kňažko

9. l;ndovílCuna'k (pařim iíuním)
! . 1992 práce.

9.l992Men)

10.1.2.17 Vlády České republiky 1993-2000



©
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I

1996-1 ]. 1998)

1. 1997)
19971

1997)
10. 1997)

H. 10. 1996 dopravy a spojů)
1997)

10. 1996)

11. 1997)

10SOUPISYSVÉTSKYCHACIRKEVNlCH
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1997)

19971

11. 1997)

17971
11. 1997)



HlSTORlCKÁl:!%

CHRONOLOGIEN==

1997.Protote nebyl odvolán

(doZó.4.W)

1999)

4.ma;

12.1999-9.2. ma)

(do23.:. zwo)



10.1.3 Představitelé katolické a kališnické
církve v českých zemích

10.1.3.1 Arcibiskupové a biskupové Staré
Moravy

“" *o--.„.-'.w-—

meno poznámka

10.SOUPISYsvthxvcnACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELÉ)VESTŘEDNÍEVROPĚ

Pozn/mm:
“ None de episcopis Paluviensibus. ed. 0. Wailz, MGHSS 25, s. 623n. zmíňujijalio .bis

kupa Mornvanů“ (episcopus uvorum), pa hoobiskupa Reginhara (818-838),

který vruce 831 polihil Mloravany.Reginhard byl tehdy zřejměmisijním biskupem pro
Moo.nwu $rv.2nJ. Steinhiihe u" ' " Bohemia37.1996,s

" Srv.J. Kndlec.Diesic-benSuflnganedes hl. Methodiusin derLegende des sogenannten
Qn'niln. ln: Methodialu. Bellrúge zur Zeit und Persdnlichkeit, sowie zum Schicksal



„_ . ..,—

\! H—i&

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

und Werk des hl. Method. Wien- Koln-Graz 1976 (= Annales lnsmull Slavnci. hg v.
. .s. 6 .

“ Srv. v. Novolný. CD|,1, :. 330332
345.1n." Srv. tamtéž. 5.3M.“ „ , . . . .

kolik, maximálně však čtyři sufugannl biskupství. (Legenda (ZV.Klisliánl uvádi sedm

Metodčjovy'chs7ufraga'nů.což však ye málo pravděpodobné srv. tamtéž s. O.)'" Srv. CDBI. (.2
7' Srv. J. Kad ec, sie2oben Sulfragane. :. 66.
" Srv. siítnýlistbavorskébo episkopátu zroku 900. CDBI. :. 30, s. 29—33. Jméno lfexfho

kuupa není dochováno. Falzum pasovského biskupa Pilgrima ze druhé poloviny
' thna " (824—827)jmenujcvoblasnStaréMora

vy Ctyribiskupa-ví: biskupy Řathfredem. Melodčjom. AlkuinernaAnnonem. chjmlejde
o ohlaspapežskélistiny: roku 900'
biskups naosp kusil J. Steinhubel Die grossmahrischen Bismmcr passim
(s. 2-22). Srv. tézJ. Kadlec.Di: sieben Suffragane. s. 677

10.1.3.2 Biskupové, arcibiskupové
a administrátoři pražské arcidiecéze

10.1.3.2.1 Praha
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HISTORICKA

CHRONOLOGIE

hp: 1011

POZNÁMKY:

“ Stv. A. Hauck. Kirrhcngeschichtelll, s. 958. 2. Fiala. Přemyslovské Čechy. Praha 1974.
5.4146.pou-| ádi dobu u..:l-ló ledneem. V.Novotný.CDL,! :. 594. klade Dětma
rovosvčcenína konec roku 9715.aleltoje, “

*) Dennidatum uvádíKosmasl.24,3...46,. * ' “" *
uvádí rok 982. Totake přijímáv. Navotný,CD_._l1..:. 601 zvl. pozn. 1. Hauck. Kirrchen
gesehichte .988
ského úřadu do toku 983.

“ Na denním datu se shodujipr amen. 11k " “* * *
riem (neděle). Hauck.Kirlchengeschichre lilr s. 988. však na základě Canapariova \rry

, , luca “:]-:.uwvvu 'vlvv|| ; J | A idnttum na 16. úno

" Vojtěgt opustóilČechygravdčpodobnč 994. 996 byiivCechúch odmítnut. Srv.V.NovotLI.:
“ ' mm:?cll'mgsm ' '“ ' ", “_ “,* ' „

Vojtěchov!odchoduzCech Strachkvus " " " " ' ' ' ' "
Kristiánemjmenovaným ve svatovojtešske'legend! Bruna : Querfunu. Identifikace ne
ní tedy zcela spolehlivá. ale | samotná postava biskupa Strachkvase/Kn'stiámnebývá po
vúována u fikci. Srv. např R. Novy'.Slavníkovci ve středověkémpisemniavtw Praha1987,s ' Makay



bylo definitivně romodnuto o tom. že Se Vojtčchdo Čech nevrátí. Srv. V. Novotny. ČD
1.1.s. 656-658.
Vitteralule se traduje datum 15.června. Jediný pramen (Kosmas II.24. s. 117)však da
tuje solo inrranle vigesimam uinrarn panem Geminorurni roteototeokolo roku 1100
vstupovalo podle stledovékých kalendářů Slunce do znameni Bliženců 18. května (srv.

tabulka 9.23.1; ve skutečnosti to bylo 15. května - srv 9.7.3.2) odpovida 25.5tupei1

!:

pocdl lu'lnndáh'- .“:d...11.červnu (podle skuteč
ného stavu by to byloB. června). Srv. té! P. Zaoral, Odarovdm', :. 41.

7" ' .micii ;. července.což
ovšem nenivvroce 1068 možne. Proto R. Kopke v edici Kosmovy kroniky MGH SS Di

5. 82.2opravil Kosmovyuúdaje na zde uvedené. cožje obecněpiijímáno. Srv. V.Novotný,
CDDiaz us. 132. pozn 2; G. Friedrich, Rukověť.:. 237.

kladeJaromirovusmrt Kos .II.41,s. 1467adomácitradlce (svýjimkouNeplachal ktery“má rok 1091). Analista Saxo. MGH V1.: 726 a podlelneho někteří rno
derm'hislotikove. včetnčF. Palackého, uvádějírok 1089. Srv. V.Novotny'.CD!.2. s. 291.

W
dobntjši je asi rok 1091. Srv 4.
Denní datum 4. dubna uvádí Nekrologiumypodlažicke. Nekrologium doksanske má da
tum 29. bře: ..Srv V.Novotný.CDI3 :.

račovúnl Kosmovo
?._9. E3:MO

7——

::
_:l'

na
m 3D a.fi:& Q.2“ É'3 N\0 "h0

nichlezG. Friedrich Rukověť.:. 237). ale totodaturnj1jevn!chybné.protoiejlžl řij
na1223 byl biskupem Pelhlim (srv. CDBII, č. 252. s. 241-242). Srv. V.Novou-|ý. CDl.3
:. SJZn., pozn..S

Dne1.řizjn:12223vydll.;"; ' * ' „ ' ',' " ' , "" mViiémuvě.Srv.CDB1. 24ln.
:!

"“ V některýth pramenech uváděna odlišná data (12., 13. nebo 4. července) jsou zjevně
chybná. Srv. V.Novotný,CDl. 3. s. S40n. pozn

") l(. .I.Erben RBM|,rejstřik, hoomylem nazval: ,.Riesenbutkaň což přešlodo obou star

sich přirutek chronologie (J. Emler Rukověť.:. 53; G. Friedrich, Rukověť.:. Zlhaod
' K tomu <rv V.Novotný. CDI, 3, s. 749.. pozn. 1.

“) Srv. CDBlV.1 č. 5 s. 6411.Druhé pokračováni Kosmovo,FRBll. :. 285. uvádíchybný rok
1:240rovnHV. Novotovotny'.ČDIJ. :. 749(chybajerovnčžvRBMl.č

:) Srv.Z. Hledikova.BiskupJan IV.zDraiIc, Praha 991.5)“ o' ' 1 * “" Ipdm.
") Srv. Druhé pokračováni Kosmovo.FRBIIA
") Srv. Kronika Františka Prazskeho ed. J. Emler35FRBlV.s
m Kapitulou na udosl Karla [V.posrulovln 12. července 1364. Srv. D. Zoiak, Jan Očko

leašimé (l 3'64—1179),in:JPrazskčartibixkupství1344-1994.Praha1 5.301"'$ Srv.D. Žofak,Jan Očko,s. .

m Srv.R. Hanačl'k,Jaanetheojna (1379;1396).' tn: Pražskéarcibiskupství.:. 302."' Srv. F. M. Bartoš, CD 116. Praha 1947.
"' Naposledydoloten jako pražský arcibiskupu. listopadu 1412.Srv. l. Hlaváček,Konrad

von Vec-hu. Ein Niedena chse im sparminelaltererlichen Bóhmen. in: Beitrkge :ur Ge

schichte der Stadt Vachta Vechta 1974.s. 19. Rokxúmrtizjistilv. V.Tomek, DějepismčsraPm 9, s. 72. zn. 62. na ,pozůstalosti

120. listopadu 1426 (SÚA,Archiv kollegilmi kapituly vyšehradské. Listiny. Inv.č. 340,sign.X1.91).S rv.ttéto. GellneeJr. anmCe 16 .Dvom[lekarposlednkh
Lucemburků, Praha 1999 s. 24. Crugeriusa podleaněhoidalši autoři kladli chybne Al
bin-nikotin 23. červenec 1427.

:) c. Friedrich. Rukověť,s. 233 uvúdidadatumZS. prosinSrv. F. M. Bartoš. C0116 :. 363. Paladium obdržel 15. dubna 1413. Srv. 1.Hlaváček.

pozn .

Rok Kososmo volby závisí na roku smrtiJaroďmimvys(srv. pfedchozi pozn. ). Pravděpo.V.No D
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HISTORICKÁIB=
CHRONOLOGIEo;

Konrad van Verhfa.s.19a 32. pozn. 68. Od pozdního podzrmu 1412vystupuje Konrád
a . .

.s.
“* Srv. J. Hejnic M. Polívka. Plzen vhusirské revoluci. Praha 1987
*" Prehled spravy cirkve pod obojí se opírá především o práci F. Hrcjsy.Sbéjiny křesťanství

lov nsuk ll—Vl.lmaPruh 194 -19
*" A. Hauck. KrmhengesehrchreV :. 1131. považuje Martina Lupu!.- na biskupa olomouc

kého a Václavaz Mýrammbiskupa lilomyšlského. Prameny (zápis a volbě. Archiv český

III.s. 436n.. Zikmundovošorvrzeni, tamtéž. :. 445n.. Starélclopisy české in: DfloF. Pa
lackého II. s. 9011..ed. F. mel; ; 69) však hovori vyslovnčoambrskupovr a avanl bis

kupem Pavel : Miličín
3" Srv.Stareletopisy české.aec|.I-'EŠimek. :. 69: Nchivtesky'lll. :. 436n. 445n.

'“ Srv. J.sarMou.šek Kun'ea boj o konsrsrořpod obojílla administrátora Rezka, ČČH 37
"' Srv P.s)(aliln'm: Prabké arcrbiskupsrvís
3" Srv .F. Hammersehmid. PlodromuxglomzeoPragenae. Praha 1723 s. 523.
“' va. J. Vyhnálekm Pražskéarcibiskupství,:5.330.
"" Srv. V.Slůmečkain: Pražské arcibiskupství. s. 337.
m Srv. J. Pechar in: Pražské arcibiskupství, ;. 338.

10.1.3.22 Litomyšl

]MO mlmmin



m CALMimic

DH.a..
Welt-Lmm..:

POZNÁMKY:

" Srv. M. Bláhovl, Život a dílo Jam ze Sindy, In: Studia : duejów Siody_$lqs_kiej,regio
nu i prawa Srcdzlúego, nd. R. Gladkicwicz. Acta Universitatis Wrauslavnensns980, Hus
lori! UGX.Wroclaw 1990, s. .

*) Srv. pozn. 18 k biskupům olomoutkým.
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HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

" Vlilemuřejsou někdy.ponIivemG. Fncdricha Rukovlér:. 241 rozlišovámdva lilo
myšlšri bi:skuupove', Jan IV.Železný. který měl být biskupem v letech 1386-1391. a Jan
V.uBcelk Prahy. 1392-1418. kdy odešel do ().lomouce S největší pravděpodobností

však jde o jedinou osobu. srv. Z. Hle7díková.Uromyšlský biskup Jan IV.aje-ho vizitace.siam 1982.s. llS-139vas
" Srv. R Urbánek. CDIll..1 :. 699n.. lzvl.pozn. Znas. 700.

“ Srv. J. Šehanek.Ar Clh'ull'vy-zr'ušenyrh klašrerů moravských a slezských ! lnvenra'řpergq

menů : let 1078-1471; Brno 1932. s. 3031., 306. (Udaje odtud do konce tohoto soupiuodonplimlP. R. Pokor

7' Nikoli 1462. jak uvádiG. Friedrich, Rukověť.:. 242; vroce 1462 byl faratemsv lUhrách." Srv.P.R.Pokorný.KnihovnaEliášeČecha. Bibliotheca5xrahovnensisZ.1996.31.-135
') Srv. Dlaabačovy opisy litomyšlským listina úpisů ..Liiomisslensia Diplomara",lStrahov

ská knihovna DL III 17

10. 1„3.2.3 Litoměřice

Imho
pukpapekm)

tmm 1655
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POZNÁMKY:

“ ' ' * ' ,' L; ' * 4 * * ' " ' mii-' (20. dubna). Vjejím nemec
kém překladu v ordinariátu-himlist! i v Acta apostollcae Scdls je vštk dnmm 18. dubnl
(srv. za P. R. Pokorný, Biskupové. :. 24).
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10.1.3.2.4 Hradec Králové
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11 hru 1676
ledna 1677

íunu 1677

ccm 1699
nm 1699
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10.1.3.2.5 České Budějovice

N "mnm—al

"yl-inn

26 Dli 1785

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

(mm 1850

(mem 1055

B. hmm 1947



10.1.3.2.6 Plzeň

Jmeno mnm-an vw" mmml unhl mm
mim ]! nntokn '

Wendů W 31.h(m. 1991 2/7 dubna1990 "hit-'buk-p
J! 10 (ervna 1993 pnNý

10.1.3.3 Biskupové a arcibiskupové
olomoucké arcidiecéze

10.1.3.3.1 OlomoucW
lipolvnn !!nm:!

1m 'pmunn mez-Mm tvy-Mun Pon—71:11 tmm pm.-.in
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1157 "57 unum

hw. 29mnm M1157 2/10 "1111157 1ůlhl1|71

Na pl duhu 21117401" 4.
1171 1161

m. "' Mn 1182 7.51th
nu

I— mm 13W "94
HM"

lm 1191 “2/70391151194 llmllw
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mm mW
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HISTORlCKÁ

CHRONOLOGlE

mh lip-mm 1/mm:!
pm) 'i'-mnu .min Iny-nku Umim nam pam:

numlm

MLM“„:an Jim-Hmanmý:
'— umnppdm

hůnůh smuuxm nwm—Jmul hin-mim DHcmMWIunt
mm neumi 1492 milliuluunhl

arm;mim
PFW

|Muj pl umu-1491 noir-lanku.
maily—utlu

I-IVJup'm Should) ůhduklnpl plum .
"minul 1m *minutu-dům

hmmm

* ' :.:me ZIDIMHW IIMIW

unum 17.him 190 12.3"blmu lyldpn'nm'm
nult- 1561

hmm—- mnam INI 1/27(mm 1541 0.121:1%)

Illlfdra 1561

“na 611“15511 unum 10EmanISG
1553

MW 9 Nm 1568 l/ 111“M1565 16(M1572man

' "" ' “ '“- 19.Wu|572 “thin 1574
1572

THA" !. Uml l576 Il! Fam1576 10Nem l$7$"huli
Jamu.— 11(nm 151: "111013196 6.1km1570

WIP-w 11.hnrru1$70 1/26 ny.. 1519 L&M“ 159!Wim 2/10Hulm
L'Isuuat 1580

R-HSlnl nur-m 1599 num.. 1595 19.1.211616 “km |mu
IW 2/1M1599 Guli-Innu.“

van 1611“vibranta
buh-ů 12.lampa- Ilam 537 „mm.“t_- 161
hh

Input“— 161mm. unu—non mmm 1616-quM 1637 DRM 151 ,
luh-nky“ Jindal niku-iai:

1619—1662“
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Jim 'pnavh int-vrh vm Zl ' udal pan-hh

linumňm
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umi—wh Umm nudný.-ehm
"huti J/nóyi mety'dnniů:

16614664th

mam luhu—KM l/llnpulúu DIMM
hbo-lin

Within-1664

Finům nexum Villou-IHW tlemim luhu
chlumní.

mm:—l IJ (AMW Unknown 1/an trva-21715 * :*“ "*
“M wu Humhal-y MZLIIIMS
umu-y vam |:

man

„Walton-aw15mm: nam nwm zsh—mnm.M 17" ms “hm
ZI um.—nh
J/l7l1

“Ami ll.!hnlm vana-armvlhku !“"le WM
M Zinnia-nmmiminky
un l_ivůwl ulehnutí

Wh— o.pmmms vuumumo it“-on"“ nn.-lm
Mlhwu— 111mm DM!
ah SVUJ-Furl“

\wumwmomm nun-1m lipvmin“IHI" un mo
hh ma
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u Lbhml'bl Ullmlm II.";ulm
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zvolen

' jmmován

MM Newlan

HlSTORlCKÁiš

cnnouomcm
hru 181!

ivan. IBJ7 1151050

mi IBSJ

pandu! 1915



.;.. . ..........ulmm....,J„J...M'“,'„'_" """ ,.Vodbornelirerarul'ebyxlluo'
. . ,

vým:: o ntml nit blitlího rovněžnení známo.m

POZNÁMKY:

" Srv. V.Novotný. CDI.2.:

" On em srv. V. Novorny' ČDI. 72 s. 289 &31l. Olomoucká rradrce rohoro biskupa nezná.

Olomucensium. in: ' „ ' ' * bídu-1911 *“ L ,* ' ,' " inovédo
byOlorn1977.

" Srv. v. Novotný CDI : 5.379.1.

:! Srv.v. Novorný,CDI,:, :. 8663877.)

ILI-la.
O1
>
ul

2
D
u:a:
|..
cn
u:
>
O
_1
u.!

':
>
<
|—
en
Du
!%n.

' * ' “' CN V. Novotný. ČD. . r
10.SOUPISYSVÉTSKÝCHACÍRKEVNÍCHI..“ .996.

" Granum caralogi má rok 1188. Kromu V.Novotný. CDI:, :. lo72n., pozn. ].
'" rv..V Nov rný. CDI.3.5 751
“ Srv. V. Novorny'.CDI.3 s. 754, pozn. Zzes. 753.
" Srv V.Novotný, 601,3, :.
““ Srv. M. Kouřil.Novypramenkobdobl olomouckého biskupa Bruna, in:Sbornl'kklkde

sárinámL. Hosáka. Olomouc 1968.
nlkapirulyze 13.srolerl: rovnétB. Dudík. DějinvMouvy,Praha 1880, s. 35. pozn
starsi luernruřc včem! oubo čuk' h plu-urutek je dorum 18. února. J. Šusta, CDln
5.317uvádí, ovšembez dokladů ll.u

'" Probošr v Lubccku : v Magdeburku; do0Olomouce plrkl asi v únoru 1247. Srv. V. No

mý. CDI..35.7703778.66mm"' Srv.J. Šusta. CD£),le 66.pozn.42. PerrAndělůvbylproboSrvyšehrad5kýaj.:v!echnn
Motl:ručísi ponechal | jakolbiskupolomouc

", Biskupsrvízls7kalprovizípapeže Jam )our. Srv. J. Šum. CD||..2 :. 419: K. Bubel. Hle
rardlr'ol. :.

“' Biskupství získal27. hlezna 1334 provizí popeteJona XXII.Teprvevlrvěrnu 1334byl Jon
Olekvysvčcennlkntu. Srv J.u$ sro.CDll„3;. 146;mmětKEu bel.Hiemrchml 5.376.

“' Srv. K. Eubel, Hierarchial, :. 376.
'" Srv.tamtéž, :. 408; Prabkéa rcibiskupsrví,s.

"" Srv.rvS.K. Eubcl.Hr'enrchr'al. :. 376: M.!Bláhová.21mm dilo.s sal.“' Asina počátku rolru 1300 byl zvolen arcibiskupem vraríshvským.: vysvěcenníse
dolil (srv. M.Bláhová. Zivot : dílo. s. 89). Přesnédennl darurn úmnl .lann u Středy.kre
Mbylovhisroríckéliremule uvtdčno ke 14.lcdnu,20. nebo:-14.prosinci, zjisrilnB.Ko.
Pičkov&na základě zápisu v rukopisu olomoucké kapituly C O 206. fol. 4546' (srv.

pi.tkovl PFL
32.KD1980.S.21-28').$lrahovsk£nekrologlum u 17.století (Srnhovski knihovna DTru



\Zš

HISTORICKÁ|\1

CHRONOLOGIE

335. fol. 64') uvádí umillJana u: Sdedy k 23. lednu. Pravděpodobně byla předloha ro

dl. P. R. ornému.

"' Ačkoliolomoučtí kanovníci volili Jana Soběslava již v lednu 138l, stal se prý nyni bis
miv i' „yu—., ..

nlpotílán. Srv. Katalog. s. 67.(Číslování nasledujicich biskupů téhož jména je proto
oproti Katalogu posunuto. )'Kpornčrmna'“' '" '“" ' crnéHoryaktivoi

írn osudům Jana Filipec : Prosrčjovn srv. J. Macek. K déjmdmOlomauce na konci
15. století (Sporyoolomoucké biskup:M,) Okrcsníarchiv \'Olomouci 1986. s. 53-63.

k této studie jsou upravena data násl(.-duj(i.'ítl'bkbiskupů (po Stanislava Thurn).
'" |6MacK dějinám:. 54nm Neujalseúladu. Srv.J. Macek.Kdéjináa.sm
"1 Úřadu se rovněž neujal. Srv J. Macek. Kdějinám.
"' Srv Luko bic. Olomouckébiskupsm' k roku 1541. in: Sborník prací k sedmdesalinám

L. l-losáka. s. 3

? Srv. P. R. Pokorný, Biskupové s. 39 (mnohdy uváděné datum 28. února ie nesprávné).
Srv. V.“Novotný, CDI.11125s. 609; I.:! s. 121: B. Brelholzin: Die Chronik der Bohmcn desCos 3.1npo laoN okpa B.Zlámal v Plehledu olomouckýchbiskupů

: arcibiskupu, l'Bisksupovédoby velkomoravské in: Katalog vyznačil dva biskupy.

10.1.3.3.2 Bmo

mm (do
jméno 1 ma (is-"m.

nnminn)



jnno |. 1918(Balm.
palDirk-\

Zlmvkcn
JImuka

Uma URI-1M
leový'lm ulit-I palub

MAM 15.1“an1841

MW 17up. 1870

|F|-MSM 30dubna18-81hn

I/ 27.kůn 1842

v 10 117111839
]! 5 Nm 1841

1/29 Mapu.. mo
1/5 “1111871
11 22 lidu 1571

1/1 temna 1882 1/13 Mun
1/15 um 1882 1904ucti
J/ 28,11111904 “pohnutky

31.Nun 1870 Miki Udu;
alum-nky“

14.1:dna 1832

15 Hung-linmf.

\:
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Mlhy. 17dubna1904 1/14.hk|u1904 7.14.1131. 1.51.1946
2/25 demu 1904 191617659
3/ 111111882 '

mmm. 19M1916 |/7.pmim1916 1/4 kon. 9.h1mu1913
2/ 20 Nm 1917 1916
J/ Him 1917

MW 27.1'qu19312/7.úřil914 20mm! „mmm
yapmml "nk-mnm

41mm 193)

ním '

"ll-IWMW
HM 1411811019447Zlata-min“ ZZůiInIWZ 1917011111951

3/30Jmm1946 15.hm 1M n
mil-1

„1972499011de

WW: Mil-nim unum.. 1990
3131.12le 1990

10.1.3.3.3 Ostrava —Opava

hm 'ylmwln 2"me minová mlh! pachů:
J/nnnla pm

„mmm-nn mmm 217.0th MHW
' unum-1996 míli



-) 10.2 Panovníci &představitelé států
a katolické církve s působností742

„ ve středoevropských zemích<

šg 10.2. 1 sSmltgisypanovníků a představitelůS 6“

5 €
š Ě 10.2.1. 1 Franská říše

U „...... .. . „. “ ' unlfn' Zakadmrůvs. s:) snoluípiednícwopskámoc
mm ' ' “" ' '" _říhupadoflanskou.vý

, ' \

měna králem od- císařemod: konec vlády poznámka
umřel

MRM/UCI

v Aumií

ML 460 481

ML 481/482 podnmSll pokřtůn49b

Wahl. podzun511 konec: 53: synChlodwlův
(Rand)

diodou podzim511 524 '
(Orléans)

oznam podzim511 23.presna 558 -'
(Paříž)

Ghal. podumsn ligand/umim: -"- ,slmvládu-damo—
(Soisons) 561 smc: 558

11mm I. konecr. 533 konecr. 547

W 546 Imopad/pminet
(TMM) $$$

GML listopad/profilu:\ mna567 synůlam |.
(Wii) 56!

G.!— wl'nopad/pxounzt Zilk-luna 592 -'
(BMMO) 561

ml- [napad/pain“ 95de Aynu'nmm-"
Sól 575



jméno králem od: dufam od: konec \Mdy poznámka
zemřel

mnm [. Iiswopad/prosncc" podum 564 synGilman [.
(Nanuk) Sól

mm II. 25.prosince575 595/596

Tkudcbm |:I. 595/596 po kvému612

mm II. 595/596 po23.upnu6l3

Sigmu. po23.sxpnu613 613

Dagobert I. zac. r. 623 19. ledna 639 sim vudl od podzimu 629

mnm II. 630 \pfed8.dubnem ipoluvbdaf
(Wink) 632

SW III. 633/634 [. února656 spoluvbdaf

quhm IL 2 února656 660/66! sesazen:srv.nik

GMM 660 662 uynGrimaldi l.,adept.
Mm SigebermnIll.

MII. 662 podzim675 námvládlod673

Blah! II. 676 7.3.prome 679 podmhě

Cioli! (Gb!- 717(7157) 719
chr) N.

v Neum/l

M [. lsjťlopad/pfosim\ podzim504 synChlum l.

WII. podzim584 podlim629 \simvlw 613-623

Mk II. 20.ledna639 podzim657

duhu m. podzim657 at. (. 673

Mill. zatn673|od 691 dmvudlod24.mo$inct
podm 675 679

v celé Ill!

MII. 613 67.3 ml.NE!-mi:

unme 629 l9.|edn1639 mm

T

\! ..\3__
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Jméno králem od císařem konec vlády
umřel

A, mém ktákm od: císařemod: konecvlády pomámh:, umřel

746 MW, 29únmasaa |.ledna898

.< |:) .
čo MDL zah.-drum; our-uno
; 3 meu |.lednem maminou
o o
27, % Raben. 30.červn1922 IS června923

E “=“ “""“ "
0 w 11čtrwnce921 14.lcdna936

Bugundntý

wmw. 19.června936 111155954

low 12. listopadu 954 2. března986

M&V. 8. června979 22. květnu967

10.2.1.2 Italské království

jenšsfímskouliiu '



747

10.2.13 Římskoněmecká říše

* *“ WW: . „„,
9

nm;:imperium.od IZ.noleu' Šerm :mpen'urn'.\! “
n'um.od 15.stolní komín-hs Reid) deursdm Nation.)

. '
. ,..

jméno kdlcm od: (Salem od: konat vlidy pomlmla
umfd"

10.SOUPISYsvt'rsxv'cuACÍRKEVNÍCH

PREDSTAVITELÚveSTŘEDNÍEVROPĚ



HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

lššQ

jméno králem od: císafem od: konce vlády poznámka
zemlel"

Mch m. 4. Cem 1039: 25. pmsince S. iíma 1056
kozunm'án 046
14. dubnl 1020

MN. S Njn: 1056! 317Nema 1004 sesazen311prmin- do 1%2 pomťnirh
291111ezna 1065: 1105, vlada jeho mukyAne!
kolunovin 17. srpna1106 ky.pakd029.bf
17.(menze 1054 1065eliupů

1Anona 11mm
13Adalberta Brandtem \

W! Rhin— 15.New 1077 IS./16.1ijn31000
íeldmu(W)
- pmnklál

Hmm ze Selmu 26. pinsinte 1001 rezignoval 1000;
1 28.151“ 1130

- pianin!

wu. synIndb- 30 hrana 1007 semen 1093; 1007spoluhál.
ch N.- proukn'l ! 27.temna 1101od 1093pronikla

WV. 5.kdn31106:13.dubna1111 nekvetnallzs
korunován
6. ledna 1099

W Ill :: 30. srpna 1125: 4.června 1133 3.74.prosince
' unován 1137

vhodn taký 13. zák"1175

*ŠTAUBKÁ DYNASTIP.

101111001. 10 prosíme 1127 15. únor: 1152 jako pmiluálupoddal
(p muknl). hil mluvi 111.na podzim

.l13.b1ezna 1130; 135llilie111čewna
1128

JME-.hw. 30.Nema 1147 duben/květen
splnil: III. 1150

WLW mlen4blez-10ťemullss10.ťervn|1190
na,“ korunován
9. Nezn- 1152:
30. 1170

Bmgundsb

WVL ls.srpm 1169; 15.3'duhnl119110. 11111197 uskuleťn!nultlmilvu

35.me 1194 edu10.června1190na te
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"15101-11ch|\1E

cunouomcm3

1308. koru

1311 Itálie

1314

1327 Lombardie

1349

1400, 1 K). suma
1419



jméno králem od: dařem od: lana—vlády
umřel"

[',-manka

AME.

MV.

musm mmm
18. března 1438;
1. ledna 1438

Uhry; 29. června
14311Cechy

6. dubna 1440:
16 Nema 1452
115112.4, března

1459 Uhry

95 dubna 1486;

1477 Burgund
o; 4. dubna

1490 Uhry

28 (ervna 1519.

1516 Španělsko;
22. únua 1530
lombudic

5. |:an 1531;

167pmange 1526, .um
1527Čechy

24. Iblopadu
1562; 19. únua
1548(20. un
! ) .

a 1111“1563 Uhry

27. října 1575:
25.1:711' 1572

Uhry:71 un
1575 Čechy

26 (mna 1608
Uhry;23. Mun
1611 Čechy

29. Gmina 1617

Cechy. 1. 
a 1618Uhry

22 prosince 1636
5.mm 1625

19. března 1452

mleny' :isař
10. února 1508

zvolenytiu!

26111111 1520.
1109124.umu

1530

24. února 1556“

25.hmm
1564

17. 11121576

13.(mna 1612

m srpu 1619

15. února 1637

211131.. 1439

I9.s1pna1493

12.1cdn11519

„abdihml 23. ::p- 1
na 1556:
1 21.251 1.558

25. (ervence 1564

12. mm 1575

20.1cdna 1612

\20. března 1619

154111011 1637

?. dubna 1657

1na dni: nebyi 111x11
novin

Jéla panovánípolili nd
umu volby

ndš dubna 1511 spadu
hrál

;)
\l01: ...a
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HISTORICKÁ[

cunonomcls

jméno králem od: tis-třemod: konec vlády poznámka
zemřel"

Faúimnd N. 24. ham 1653: 9. července1654
55mm 1646
Čechy; 16.června
1647 Uhry

WHL 27.června1655 1815an 110%an1705
Uhry, u záh' 1658
16$6€cchy

Ml. 24.1:an 1690: 5.1'vhna 1705 17.dubna 1711
9 prosince 1687

1y.5.kvč1na

MVL 17.611er 1711 12.října1711 20.ííjm1740
Cechy. .

1712 Uhry

WWW 241ch 1742 20ledna1745WWWW
MLM 13.wi 1745 18.srpna1765

Jun. 27bfeuu1764:18.srpm176$ 20.února1790
7.9 I'nonadu 17

Cethy : Uhry

mu. 18.srpna1765 30151790 1.hlezna1792

204úm1790
Čechy : Uhry

Emmu. I.Nnna1792 S.!m'encc 1792 lielduó. srpna 11.srpna180403110
Cechy: Uhry 1806;12.břtzrn kousky

1 35

POZNÁMKY:

" Jediné datum znamená datum úmni;p1i '__ ,' J 1 A
' dmumúm:1n—A LA ' n

" Srv.E.Moll,DPI,„wu : ' ' ' "l" M _,* umuícma'
schreibung, El.kurs :. 144159

korunovónnaVelikonoční pondělí 1191. tj. 15. dubnu. Srv. např. 0. Engels.DieSnu/:r. :. lll
“' Jindřicth. by..

') $rv.V.Novoc
5) AJI- ,

1.61.3512."1 .: r_l

(ul „zvolenýrmíy' císař.
[ “. |,

vvn-q
: :\vnuulc. n.



10.2.1.4 Německo
(srv. lé), 10.2.13 Římskoněmecká říše)

\l(.UIf'. 021'

10.2.1.4.1 Německá říše

jméno minl úřad
od:

1855
1861

1533

10.SOUPISYsvt'qsxýcnACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELUveSTŘEDNÍEVROPĚ

10.2.1.4.2 Spolková republika Německo
10.2. 1.4.2. 1 Spolkov!prezidenti

jiném zasáhl úhd
od:

Mm 12.1111'1949 12úh' 1959
W UH: 111.4111959 30.1'2rvlu1969
mnm 1.úzu-vence1969 30.červnu1974
Win Sáhl 1.temna 1974 30.imma 1979
In! Cullum 1.července1979 30. &rvu 1904
WmWa'alcku I.Cemncelm 301mm1994

manualu-ml 1.6:an 1994 saam 1999
WM ll.-n 1.(zm 1999



10.2.1.4.2.2 Spolkovíkancléři
\;l)

754 jme'm zalévalúlad

< Ill . . .
s. -- Makalu: 2011111949 |5.hjl1!196]
&; % cnu

Š 3 mm 16.mna1963 30.lulupaduma
1- z mu2 o
:: == \ mem-gulagu I.pmince 1966 20.1ijna1969

“: cpuU

WiIIanndt 21.líjni 1969 7.Nm: 1974
SPD

uuu sama 16.bahna 1974 1 him 19112
590

1m Kůl 1.října1982 2711311:1998
CDU

1Gerhudenodu 27.1.31.:1990

10.2.1.4.3 Německá demokratická republika
mwsmu

jméno mávalúhd

Vňlhh nad: 11.října 1949 7.u'h' 1960
sen

\WMUIIHI 12. září 1960 1411911319751
sm

WM 3.řljna1973 29.říjnu1976
SED

1MHoudn 29.hm 1976 18.1'1'jna1989
SED

ggg-hm 24. 119141999 6. prosím: 1909

linked Gchh 6. pmintc 1989 10.dubnu1990
LDFD

wm.m 10.dubna1990 3 h'jna1990



10.2.1.5 Polsko
(04 960 vhodní. 1025-1033. 10764079. 1295-1306 a od 1320 království. 1795 a 1815rozděleno meu'

,'“ L " ' L I :::2" " ' ' ' ' ' od".qu l9lsmávisutepubhb.
1939—1945obsazzno Německem: Rushm. 1945obnovena repubth

10.2.1.5.1 Knížata &králové polští

peco “M. mkv: vnukůwm

!
“ 1-'
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HISTORICKA

CHRONOLOGIE

yun hhitmen-ud! mint/Hamu Mind. mid/0 pouhb
nakladou/z huma/n mam

mmmmmmmmm
MHW“ 11NIBISTJ 2141115141571"hitem“ ZHVMISW n.m...lvhnulťmbi

1574 (mmm \\(uzce-mitvmMWCQMH

ISITGMxlup-Mo

vhlshuviodo
„111501575

Snahu-say musm—im Lhůmlsh lzprmusu
1575

MIDN— 19.m1$81 nmmmw Ndúuluz “Malý
15924“

www]-n &lmopldu1632(titulů! uranu! mtýmlólO-lbll.autumn:
111W 70' , ' " “ "" ' "““ 16151666 mag.—aw:
Vu

Wlan-| 19.€crm|669 29.u1í1669 m no.-„..:.nmw
MIN Zlhůulm zamnou meu-nutno

A.:-lany neu-mnm IS.MIHWI m , ' '“ ' lurfúmky'
SAM WMndnguull;

mmm

Win- Il hmlm “mop-du1705mnm,? viník RWcnd

MBW ltd-WIND lnu—11733MIN

Minitar 12“51733 uullmhna Zlá-mnu; mm; mil
Gym uvul'm, (hmm-„1716

nwm lan-sh“umxm
mms-tý Hamm "Jednim Sip-lm hrnhmky

„(Flidmihunnln

WIN; ZMP“ B.Mulm “" ' “" uit-nim .mngum

PMH“- ummlw'l 1812/1815 imma lasku-linii;
\(lNdýmlb mnm
\MVITMÝ



10.2.1.5.2 Hlavystátu Polské republiky
&Polské lidové republiky

jméno funkce od: do:

republiku

Iidovl republiku

republika

š

ll Hema 1956

%

(lin

\!Gn\0
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10.2. 1.6 Rakousko
(Zplvu Východnímarka. Od počátku kdezámh let 10.století měli panovnia mul markrabí. Od 1156“bod

Z—a) sm'.1453:mvh m. 804duism oskw.Roku1918 se Rakouskoualorepubllkou. 18118-19455be součásd Německéříše 1945opět repubhknuJ
<__nl

= — .
2 8 10.2.1.6.1 Markrabf, vévodové, arcwévodové
š a' a císařirakouští
I—22 o
:|: “: jméno nasloupd abdxkoval. umrel pomimka

č nun
W okolo960/962 976 okolo980 marmbi Východnímarky

*Hmmm

mapou !. 976, před 21 994
tomm-cm

Judith !. 994 1018

Adllhn 1018 26. html 1055

AMW 1055 9.června1075

HupoHll. 1075 12 film 1095

Lhnpold111sw 1095 15 5.um ma.
(lupou III.)

' N.aao- "36 18.ří 1141m1 *"

MHD.-hw 1141 14.březm1176 wvémdounlromkýma.úh'
litam usa

LhupddV. [In- 1176 31.pmsinte1194
PH VJ

Prldňd! !. 1195 16. dubna 1198

Www 1190 za.červencemo
NUVI-)

WLW 1230 ls.temu1246
\Zii-RWE

Hmm.) Huh“ 1248 4.1.31111250



1314na linky“

10.soumsvSVÉTSKÝCHACIRKEVNÍCH\;

PŘEDSTAVITELÚveSTREDNIEVROPĚg; „_



\ ..

91:an I386

9. července 1386

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

1402/1411 14ll také

1406 Tholsku : v Hedních mnich

Tyrolsku; 1475 arcivévoda
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HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

Diana 1835

10.2. 1.6.2 Spolkoví prezidenti

jméno míval úřad zemřel

MSG: 4. 1:12an 1919 9 planinu 1920 1950

W Hum-a'' 9. prosime1920 9 prosince1928 1940
mm 10.plum 1928 13.března1938 1956

13.3. 1938byloMamka nbilnč připojmok Mim-du
.. -. . „4,945

Intl 11mm 20. prosím 1945 31.pmsinte19$0 31. 1. 1950
mm 27.Mn: 1951 4.ledna1957 4.l. 1957
AMW 21104111;1957 2831110111965 28. 2. 1965

Hmm 9. června1965 24.dubna 1974 24.4. 1974

\ww *S.Com: 1974 0.července1986
Kmwm 11.1cmntel906 &.(ervence1992
Thun M a.femme1992



10.2.1.7 Slovenská republika

jméno zvolen nastoupilúrad odium!

Michl!KM! 15mm: l993 2. Nema 1993 2. hlezna 1990
Mfunkce neobsazm

ollSchunu 29 května I999 15.(mna 1999

10.2.1.8 Uhry; Maďarsko
(04 kont: 9. stoleti lnižnwí. od roku 1000království.l9|8 repubhka. |9ZDnmmhie, od roku 1946th

lepubhh, l949—I9B9Mon republika.)

10.2.1.8.1 Uherští králově

JM., nam-qui hmm Miami. mid pwnh
union

mmm:
W 972 997

Hmm 997 25mnm mo ns.upa lon

u: 1019 mz mm

Sli—Mb ma 5 “mm lou

m mu 10“

Odhil. uli low umim IND

ul. 6 mm low Ion“roku1063

Šlhfu mm.. mm u umumc

úhl. pkmn-Hem 24chipunon
um

hun (u.) 1017 19.(mm ms

lat—- ms J nm nm

SME .name I.Namllll
unu. zum-ml núm- lm

Gill-I. n.m.-nm JLMWHQ

Mm. - ' " O.Numun

unu-vn. , - * ' n.muu

\l
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'IŠÉ

HlSTORlCKA

CHRONOLOGIE

qupum 1910

(mna 1567

10.2.1.8.2 Maďarsko

;mčno funkce od: do: poznamka

"Mm“ lidovt republika(od 16. listopldu 1918)

Wykímlyi Ipmidem |16. listopadu 1918 21.března1919 rnignoval

udusil republikaml (od 22. březnu1919)

“mnm hmm |:) Neu-111919 &Slpna1919 svrlen
KIÍÍOVMVÍmďusk! (od 1. bhm 1920)

mm -iíblý spra'm- regent 6.srpna1919 24.npna 1919 abdikoval

'"" " ', ' “_ |.března 1920 16 111na1944 wwrženaimemovan
"Intim

WW 15.Hjna1944 4.dubna1945

mam“ republika(od 1. únor. 1946)

MTM, proudem ] únoca 1946 10. července19411magna-al

hud Suk.-du —'» 1 srpna 1948 18.srpna 1949

Mann“ lidovl repubnh (od 15.srpnu 1949)

Awa.-hm pitdxdapnu'dia 18.července0349 14.dubna1950

MW -'- 24.dubna1950 14.:Ipna1952

Bwin Dobi -'- 14.upna 1952 14.dubna 1967

"1M - - 15.dubna1967 25.6:rvn11907

*KbolyNM - — Bluma 1987 29.června1989

N!. St:-mb -'- 29.června1989 18.him 1989

MSM pcmdenl na h'pa 1989 1 května1990 (prozatimní)

Ammann - - z.lnélna1990 4.srpna2000

Fandim - - 4.„pm 0000



10.2.2 Představitelé katolické církve

10.2.2.1 Papežové

1m.: vlatnímino mh prvku mnm
(bmw-win)

M :: 30 u 64.min 29

u.. 67 76

mnam) 76 as
Himni. na 97

m 97 IOS

MI. 105 115

sinu |. ns lzs

Tequ- ns na

um- m m
n.l. m 155

Alina nas xu.

snu mm 174(7)

nad. ns m
want m9 199

m. „9 In
nhl. zn m

m prvnm zn zas
vrh-n |. 221 no

m 11m na zaunus
m 11Inn,:álns 1m 216

N'.: na.m na 711W30

onu-n um.l$l W 53
mm za 2“
MM

Ind-L zs ev.-fm53 5-W" 5“
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yun ";:me "ol-rn punku “:le uvrhl
(hofman)

Hůl. IZ.Mniši 2 um257

SMD. 301173257 a.smum

Wl 72hm. no 14.„mnmna

km. Hmmm \oFn.-nm

m- 4.Muvs 7.mm na
Gd- l1.910mm 203 22 duhu 2%

Hudba nemuzes zs.fin-304

Sedfmm

"luh I. 11kůru (va IbMu 309
čemu) 3G

um mm.. 109 17.vvn-m
MIMO

*Wsllmh Ztuwxclll ll.!fdmJM
Simi. :|. lulum :| „mmm

lnu llledna335 1Hmm

Jill I. 1 nim 337 12.duben352

lh"— l7.m..-152 24.lá|i366

RIIII.WW! 155 „ l...-3.4.1:

Mul- l.h'p3366 || mmm
lil-UM) 366 367W

SW- |sfzzm.pm “ .-_; ...linii“

mt *“ ,.: mym-nato)
"""- 12mm 40! 17.Nm 411

74—- lenm .. r
"*“ nm s_n-*v- „mm

na

Bull-W 27m„pm'm m
QI!

Oil-bl- 10una:
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m vlulrlpěio mm puku tmm mk!
(Moulin)

ml 27.IWQS IZ"pum
adem
“il n.mmo 2.9wu640

J-IV ): ,...“th lzEmba

“dal 14 inc-,...nM1 ld.Mun 649

“I. (mtm 619 I7.(mm 633 16131655tmm;
Mal 10mm 2lcm6$7

VHÚ 30 (mute 657 27.1:dm672

MII. Hmmm "Jarmúku

\mm) Zlinopaduók “.dumbn

Anh 27.(nvm 678 IO.lednu661

[nl]. 17.1:me itn-www

M1 Sadi 26.ka B.Mmbůš

hV. 73hm“ Zsrpmm
Inn INE-3686 ZLIIÍW

WWW! 902115687 hmmm ?
(vodu:
SGML)

WWWw fórum polili-657 (2692
mam
dotuha-l

snu-L nam-nm sumou

MVL mmm N.HHM

aw. l.kfcmm mnam
sun um.-mo 411an
lm Bum-708 9.Ml7l$
hun. mmm || mm
hun IG.Hu.nn7Jl hu.-m1

m 10mm num.-152



(hannah)

eau-(u.) nmmun. „ mm....m7$2 ummu _773
u) =,.:

mnou.) mm mmm 3 o
nvm: %.;

mu. mm 29.an7 zum-na É:::
mu, zamm m (am 76! “5Š
pmo'pipd 767 ul<a:

WWW! 'nhmmm d.“ . „, 5 a
.>. |_“

mmm Lam-m mame mmm: Ě;
lnu-|. Iúnonm mmm xy.-mm gi

F
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Mun/.) nem-aw umm 2;
mm mmm n.mm 32V)

Bubl mnu Monsu any.—am .;: “

VM „rum MMII _

WN. mmm sua-nm uma“
hpmn'plpd mw

Sci-n. meu uma-n
mw. unum mmmw ' ' *"

mm --- m v-uuass 11mm
M—Wb mass Mu un mmm
tém-W “5

\IIIÚLMXÝ) na.-buse .— “*

luhu. n..-uma " $""-"m
hm “ Wm ll:...-n.l'l
\WLM u.rubu-m mmm
nl.)
mm n.m.-anu unus

M&V-WL) unu; uuum

kul- Ma.-m “'“-95



4u_oo._ozo„_=u

aW—5.235.:



„ho minim mim pum mami“ mm
(hcmb)

nudila-nul n.m.-um mluTI_I-—„mm
u „A

J. m |. h'jn%$ 6 u" 972

null. 97.1

MVL 19.1tdm913 m „4

MW. FrancoFuruta m9“ mm vizu'b
mw!

MW. líp 974 v—. m
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un: V11.pan ancnhmm nm 984 m „s
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11111:
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m1 (kůn M7) 1009
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Suhw. \Mmlotuh'm JHu-m 11mm;
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MVI. mmm mm:. 192) 9.ůůll 1024
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Www“ : m 1012 nav-uhm- molanh 1012

hm Run-u tmm 0) (dv- tmm 0) (20—
bu/Nun ?) Kyu/6hun
mc dunum
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hl. m mmm Mun 7008171W “"i
m 211pro—
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\in: 1009)
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HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

lan
"pm vlnmimčno Nin ImM$) Mim-ml mnm

Hil—111. Fandom-m 19.mm 20.pum kambium
1187 1187 1101

Mill. Cut-nwm! 30 Nemam 14dubna1191 s.Na 1190

3133151“

W111 [abandlkgm' ! NM 1198 22 “0181198 záznam!
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Mam thnodnSnní 19„b1un:121721qu m7 um 1141
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0111111 1277 1277
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MIV. cms-mm ldubnl1165 31.MM ms 1m 1287
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50121291
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10.2.22 Arcibiskupové a biskupové

10.2.2.2.1 Mohuč (Mainz)
___.___,- . . ._ ,. . . ' ,|!de

!““ - mini:(Mimi-MU)
kůli. 747 S.Cemnm Will“ m

Hua-lla) & mm 165mm
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Bodum 4/ 9.1vhna1302 3/ 21 13111382 ]! 26. pmsintt 1388

mw, 7.119 bhma 1389 2/ 27.března1394 úřadnena
lmfh updaty (1thawku) (Kamien) !oupil

m- Nm 2/ 7.6.lcdnn1494 3/ 14.1a'h'14020)' (: Pomané)

141141141RM 2/ 23. |:an 1402 3/ 7.11111411
11thawku)

mm 3/ 26.prosím 1411 Z/30.dubna1412 3/ 4.prosim 1422
(z Hlliťt)

4/ 7. 2411 1412

mam ]! najafc1423 2/9.(ervence1423 3/?.u'h'1436
(z Kruton)

]! koncem r. 1423

wm na 2/ 29.njn. 1436 4/ 4. srpna1437 3/ M.srpna1443
4/ 15. března 1437

WWW 31211111314482/151mm:1449 3/11.th1453
1 u

3/ a. září 1449

Jm SW 2/ 27.května 1453 21/15.listopadu1453 3/ 14.dubfu 1464

10.SOUPISYSVÉT_SKÝCHAC1R_KEVNÍCH

PŘEDSTAVITELUVESTŘEDNlEVROPĚ



IG|_:O

“<U„_o20x_l00
1—220“
I::::

U



3/ 16.16an 1642

biskupun
01 : do:

jméno 1/jmena“ 1/vysvěcen 1/MW
2/ zvolen _ pick-dm 2/ povyku, pHaten
3/ poaulmn *3/ 1dese úhdu 3/ zemiel
4/ potvrzen.vyhukn / nastolen
v komisaři.
ev. papeuký souhlas
: kumuhtí hodnoaí

Jun 1/ kvken 1556 ]! 2056110121559 3/11 lednu 1562

told/mor 4/ 4. kyanidu 1558

MUM llledcn1562 2/31.er 1562 3/5 dubnu1581
3/ 9. Nm: 1562 (1 ul

3/ 7. hin: 1562

Smhllvhmbw- 1/ 15.b1=zna1581 2/7. mm 1581 3/8.ttfvm1603
ů Mon 2 u

2/ 17.dubnu 1581 3/ 29.1c6na 1582

\MTM 1/ 18.h'jna1603 2/ 29.11th 1604 3/ 14.září1604
3/ 30. him 1603 : u

3/ 3.him- 1604

nenudil-dehtů“ 1/16.dubm 1605 2/4.srpna 1606 3/ 19.1edna1608
3/ 24. dubna 1605 (: Krakova)

3/ 15.ulí 1606

vami 1/ 18.1vhna1608 2/ 28.července1608 :! 211.1111615
3/ 9. června 1608 (1 Wbchwtu)

JI 20. října 1608

www 1/ 1211111:1615 2/ 14.Mezn-1616 3/ 10111101:1624
3/ 21.151" 1615 (: Wlodzwku)

3/ 16 května 1616

mm:, 1/ 6. března1624 Zl 1.1.1111624 :! 25.únou 1626
3/ 25.dům 1624 z

3/ 12. prosince 1624

mm 1/13.ú111626 U26.61ana16273/an1638
:1/ 21. Hp: 1626 1

3/ 12 května 1627

Jmlipl'l ]! 26. anna 1638 2/ 20. pfusince1638 3/ 13.1nrknn1641
3/ 27.anonce 1638 (: Chdmnl)

3/ 26. března 1639

\ll-www 1/ 18.června1641 7/ 27.hopdu 1641 3/ 28.srpnu1652
3/ 11.červen:! 1641 (: Moda—in

a
G ...I ..

10.SOUPISYSVÉTSKYCHAcmxevmcn

PŘEDSTAVITELÚv1-:STŘEDNÍEVROPĚ



\
oo .—N

ló. dubna 1658
HISTORICKA

CHRONOLOGIE



\. :_u ' Init-nun“ " J
10.2.2.2.1 1 Vratislav (Wroclaw)

10.SOUPISYSVÉTSKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELÚveSTREDNIEVROPĚ

š.
C"

O! |.: W'



“41
—_/'

(D_!A

HISTORICKÁ|

CHRONOLOGIE

biskupem
o: ; d0'

iméno 1/ jmenovin 1/ vysvken 1/ rezignoval poznámka
2/ zvolen 2/ pícloien 2/ povykn, přeložen
J/ poauluvin 3/ ujalseúladu 3/ umlel
4/ potvrzen. vyhllšen 4/ nastolen
v 101519011;

ev. papdaký souhlas
: kumulaci hodnosti

ln 3/ 1063 3/ 1072

Pdf 3/ 1073 3/ 1111

Žimhv „ mz 3/ 1120

Hmotlm'nllv) 3/1120 3/1126131.břv1.m?)

RM 3/1127 7111420001011)

Roba! 3/ 1142 3/ 1146(12.dubna"

JInUmR') 3/ 1146 71 1149(Hnězdno)

Wim-Non ]! 1149 3/ 28. ledna1169

21mm 3/1170 3/ 30.dubna 1199

Juukv, u: 3/ 1198 3/ 22.března1201
oval-tý

QM 3/1201 2/ 22. listopadu1202 JI ZS.Hjm 1207
(z umuše)

vm normu v 1107 v před25.mm 3/ za.tama 1232
1200

11 před 7.5. hjnem
1208

TMLKndo-uo- vpředlnůmn 3/1232 3/30131.kwhnn
||, WM \ 1232 1268

W, 11:12: J/ 1268(a Saltbur- 3/ 24.dubna1270mladý
4/ 1266

Tull-muk UpřtdZO.září1270 3/ 1270 3/ 12.11qu 1292

.lnlhnh 2/ 24.dubna 1292 3/ 19.listopadu1301

I.GEN/dll 2/ltden 1302 Vyled 19.151:QO 3/211111'1319
1302



b\sltuve'm

04 : do:

jméno lljnnnovín ]! vysvčten 1/ rezignoval pouúmh
?.! zvolen přeložen 2/ povýšen, přeložen
3/ pouulovin 3/ ujalse úladu 3/ umhl
4/ potvrzen. vyhlášen 4/ nastolen
v kamkoli:
cv. papežský souhlas
: kumulací hodnost"

M&On 2/ 1.hjm 1326 3/8.d\ůna 1341
(: Krakova)

mnm 7/5.kvčma1341 1/17Num1342 3/5.dubna1376
4/ 28 ledna 1342

WMD 2/27.dubna1376 3/před8.březnem x.... .:.-.::"
„Chun 4/8.listopaduma 1387 Wind

nenaaoupil

JmuSthdy Zlatnllso aluminum bist olo—
': úřad

nemoupil

VHV. ha: 3/ leden 1381 2/ 19.dubna 1382 1/ 2. března1418
lehnický : 3/ 6. him 1419

J/ asi 15. Iedm 1381

mumou 4/ 17.ptam 1417 1/22.ledna1418 3/10.stpna1447W
MRM 2/S.1áří1447 3/6.únon 1456 yuvnm

4/ 7.imma 1448 10.him 1447

„Hum 2/8. března1456 3/11.čcrvna1457 Slimane: 1467
4/ 9. června 1456

szs— 3/211kdm14682/2dele 3/17.1edm14sz
hdmi (z lavamu)

4/ 24. Gmina 1468

MMM 3/16.únon 1482 „4131221121482 3/21.ledm1$06
: Ignum)

4/ 17.det-wm 1492

.luVJhlm. 4/21. temna: 1503 II zz bian11506 3/ 2.srpna1521
koadjutor

MS“ 2/ 1.165 152) ]] 1.11111521 3/ 25.81111“1539
4/ 7. července 1521

luh-mtm 2111111111539 3120.1cdm1562
4/ 21.111th 1540

l.. !u
cn...n 01

10SOUPISYsvÉT_Sl(ÝCHAcínxevmcu

PŘEDSTAVITELUvsSTŘEDNÍEVROPĚ



“|“
„„.

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

února 1586

1599

19.“pm 1599

[600



biskupem

10.SOUPISYSVÉTSKÝCHAcinkevm'cn

& : do:

jméno V' ]! vysvěcen 1/ [zdarma] poznam“
2/ mkn phloien 2/ navýšen,přelom:
3/ poaulován !! ujalse úřadu 3/ umřel

Hlen 4/ nastolen
v konsistoli.
ev. papežský la:
: kumulaci hodností

WW ]] S.him 1747 l/ 1.ivana 1748 3/ 5. ledna1795 0111766mimo
Stuha-á 4/ 5. března1748 diecézi

MMM Zilllistomdu17873/Z7.srpna179$ 3/21.lcdna1817
Haha. kodjum 4/ 4. 1.4111788

MSM 7.116.lůna1823 3/ 26.srpna1824 3/ 27.pmsince1832
4/ 3. kvant 1824

mm 2125. ' ms 1/zs.9105th1840
4/11. nc: 1836 3/ 15.1112ma1871

MKII-w 2/27. dlí 1841 1/23. dubna 1843 3/ 16.května1844
4/ 27. ledna 1843

Idi-IMG- 2/ 15.ledna1845 4/ 27.červen::1845 3/ 20.1:dnl 1853
hl:! 4/ 21.dubna 1845

mm 2/ 19.května1853 l/ 18.října1853 3/ 20.pr111881
4/ 12 září 1853

BMW 4/ 38.bfuna 1882 l/ 21.května1882 3/ 26.plus-inte1886

Elim 719.911" 1887 3/4.bfana 1914
(z Fuldy)

4/ 20.lůna m7

Macu-m :] 27.května1914 1/ 15.srpna 1906 13.srpna1910
2/ 8.115 1914 potvrzen _'

(1 Hildesheimu) muropulna_
3/ 28. Hina 1914 (tib.-nn am.

biskupství)

Arcibhknpuvl

Num :!6.anime1945

mw 1/26.čmna1951 1/10.h';n|l9$4 3/10.hfema1974261mm:
4/ 28 čuvna 1972 3/ 16.platina 1 195119041.

4/ adminhdlot

11th 4/15.pmsimel97$3/1sz 1976

i;
0 ...a \)

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ



:“
Š:

|“HO

HISTORICKÁ

cnnonomcm

10.2.2.2. 12 Krakov (Kraków)
6M dtm mh:100)

biskupem
od: do;

jméno 1/ jmenován 1/ vysvěcen |/ reúgnoval_ pomlmka
?! zvolen 21 pře! Z/ povýšen. preložen
!! postulova'n *:1/157115:úřadu 3/ zemřel
4/ porvmn, vyhlášen 4/ nuok-n
v konsistofi;
cv papebkýmuhlas
: kumulací hodností

PW 1/ 1000 3/ 1023(?)

Gm 3/ 102317) 3/ 10:12(7)

ll.-chem 3/ 1032(?) 3/ 1044

Am 3/1046 3/ 9.1ijm(mbo1$.
kvéllu) 1059

Lian-mů 3/ 1061 3/ šOZl(ZS.|mapa.u.)

mm 3/ 1072 :l/ 11.dubna1079

huba 3/ 1002 3/ 1101(25. 15117)

* '“ £“ , uno: 3/1103 3/no9(9.urm

Ilan: ]! 1110 3/ 1117

Rudou 3/ 1117 3/ 1141(19.1cdna?)

M 2/114211Vral'ullvi)3/ 1144

W 3/1143 3110111111166

Gdb 1/ 19.tmm 1167 :1/20. him 1105

Pall-Lh 1/1106 3/11.uh'1207

w 2/1207 1/1208(poZ4.kvčt-1/1210
mw 4/20.le1208 nu) 3/0.b1ezna122'1

bootu—l 2/1210 3/21.&mnce1229
4/ 28. září 1218

Mun-dc: 2/1229 1/1231 3/1$.b1ezm1242

bandu 1/25.kvčuu1242 3/2011" 1266

MzK—am 2/9.1n]:u1266 mamma 3/29.lisxopu1u129zi



biskupem
o! : do:

jméno 1/ Jmenován l/ vysvčun Umignml poulmh
zvolen 21 Idan Upovyšen.povykmpřeloun

ulovin 3/ ušila úřadu 3/ zemřel
4/ potvrzen,vyhlatn 4/ nastolen
vkonsmoři:
ev. papežský souhlas
slumulad

mm 1/1293 3/1294

mm 2/1294/95 3/phd20.červnem3/7.února1320
1295

Nula 2/3.bhzna1320 3/phd211mem 2/1.h]1u1:120(Vw
1320 n'slav)

MGM 4/1.Hjm 1326 1/18.&rvm 1327 3/ 5. srpna 1347

Pajů'zhb 2/12.li347 316.4ervna1348“
Bodum 4/ nemu-111348 3/ 12 prosime1366

MW 2/2 únon1367 3/6.únon1330
4/ 16.srpna 1367

liv/Hum 2/1380 3/12.hdnl1382
Min/hm 1381

hihi: ?.l 5.úno(em 3/1Zlednal392 4.1km u
13% Wm.

servin'um

Par 4/4. mince 1392 2/9. s: 1412 prvním 19.
WF , (Pegi) pfuina 1392

wm 2/9.srpn|1412 vam 1423
(1Pevné) (amb. hnězdenský

3/21451436

WOW 4/9. červena1423 l/ 19.prosince1423 3/ Ldubna1455

Tm.“ Saw 2! z. května1455 1/25.Igdm1456 3/ 22.141í1460
4/ 25.14" 1455

.mw 4/24.Iistopn1u1460l/31.Mm1461 1/Zledm1462

hw 1/1460 vem 2/19.H]m1464_
(iWodaWRu) (arab. 1473 )

fwu“

0|.:“O

10.soumsvsvttsxýcnACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELUv1-:STŘEDNÍEVROPĚ



HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

1m

4/ ?. &fvlu1572

biskupem
od: do;

jnéno 1/jmenwán 1/ vysvčctn 1/ ' oval poznámka
2/ tvolen Z/ phkržm Zl povýšen,přelom
3/ posmkm'n ]! ujal se úřadu ]! zemřel
4/ potvrzen. vyhlášen 4/ naszolen
v misloh:
“papežský souhlas
: kumulacihodnoaí

Janhnkz m 2/ 19.října1464 3/ 21.května1471
(: Whthwku)

4/ 26. kům: 1465

mm 2/ 15.spln 1471 l/19.kdrn1472 3/ 28.1“moral488
4/ 13. listopadu 1471

mm 2/13.dubna1488 2/2"ij ponedulú
4! 2.1wčlna1408 (mih. hnhdcmky'; oka úhdy

:1/ 14.břema150

MM ]! 187dubnl 1503 4/ 10.13"1503 1/ 6.dubna1524
2/ 13.črrvna1503 J/ 3. dubna 1525
4/ 21. července 1503

MTM 2/ 9.pmincc1523 3/ 29.1íjna1535
kandjwor

3/ 6. dubna 1524

hal.-11111 3/3.únon1536 2/ 15.března1516 2/17. upm 1537
(: Polmnč) (artib. Imhdemký,

3/ 19. kvélna 1536

mw 1/14.čtfwn<e15372/1131an1537 3/11.bhznl1538
(:Mu)

Rum 2/ Zittmncc 153112/(211mkdna 1541 ponechzlsi(:Flocku1nhdcmky') obaúřady
4/ 26. hjna 15:18 :1/(27. up?-111545

mm 2/ 15.Iíjna1545 2119.1cdm1546 3/26.hin:1550
(1.Flocku)

Malebná-m- 2/25.únon1551 3/25.Mnul$60
*! (ththwku)

mmm vnzmmseo 3/12.dubnn1572
(1Plumyuu)

WW 1/dům 1572 3/ 10.červen::15723/ 16.března1577



(: )
amp-1701

jméno 1/ jmenován v rezim; poznámka
pielohn u povyku. přeložen

Ill postulován *3/ ujal:! úřadu 3/ mh!
4/ pownzn. vyhlášen (! nastolen
v konanou;
eV.papežský souhlas
: kumulací hodností

mamma 2/5.62mm 1571 3/1dubm1591
(! Flocku)

mmm 2/9513: 1591 3/21.1cdna1600(IV )

mmm Zlukvůmlwoval.mmws
(1.Lucku) (:amb. hnhdensky

!! 12.spln 16w 3/19.ltd.na 1608

MW 2/15.chm1607 3/ 13.července1616
(: Wbdawtu)

lind- W 2/ 17.října1616 3/ 30.dubna1630
(1 Hocku)

MLM UZ.pmann1630 3/4.úh'1631
(: Wlochwku)

4/18. dubna 1631

„MM Wm 2/ 201151096“16323/ 29.prosim 1634

mm 2/ 17.1111'1635 3/17 března1642
[! Chelmna)

4/ 2 anon 1636

MGM 2/ 10.1iaopudu1642 CV14.(ervence1657
(1Pmmynu)

(MHW 2/ 2.5.únon1658 3/ 28.planina1679
(1.Pnemyšlu)

hw 2/12.kvhna16813/20.srpm1699
(:mnm)

sumu—un mamma: 3/1$.pmim:17múhdnm
(:mmm) mp“

mAh—ch uamnm 3/16.bfcuu1701
hodní

;,,

821

10.SOUPlSYSVĚTSKÝCH_ACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELÉ)VESTREDNIEVROPĚ



IEEE

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

1720

(: thhwku)

(: Lucku)

17s

(: Knew)

1746

16 prosince 1758

10.2.2.2.13 Oscřibom(Osztergom)
uu'blůupmlum poroce1000

jméno uciliůupm poznámka

DM 1000 1002

M noo: 1007

m (Alfík) 1001 okolo1036

M 1046(") 1055



jméno ambiskupm do „mm,

000111010: okolo 1007 1075

NMB 1075 1077

Šůpln před 1004

Anh 1711111101094

Senna 1095 1104

v-rh'ne: 1105 po 1110

Huml před 1124

mu: 1127 1139

11.11.1110 1142 1146

W 1150
mnm.. 1151 1157

mmm 1150 1101
111111114 1101 1103

Job 1105 1203

Up“-Cili 1204

1111111 1204 1205

Jm 1205 1222

rod 1224

Ilnhm 1111101101220 2.1iwpd1111'19

unum lmopad 1239 11.11.1011.1241

Salman M1243 (men1253
Baui: 1253 2.am 1261

MPM! leden 1262 10.prosince1272

MKIII 11110:1273 květen1273

Buh únor 1274 1101091111276

wm 1130110111275 1.června1270 pdruhé

lodni: 41mm1279 mnm 1297

WM 0003 711111303

G .

PŘEDSTAVITELÉ!v15srhenmEVROPĚlag"

10.soumsvSVĚTSKÝCHACIRKEVNÍCH



1329

1330
HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

11.12dncm1350

1358

M11H&M. apo- 10.července1423
italský administrátor

1439

1440 1. února 1465

16. úmrem 1465 1472

15. března 1474 11 únon 1416

17.říjnams

16 června 1521

1524

1524 1526

10. listopadu 1526 1549

1549
ml ulnipmbdt



$$$“
JunOsady, apod:
admínímáwr

Šdlln Stuhy.
administdm

od: do:

17.hitu 1569 |Sču'vna1573

1573

1587

16. njn. 1615

19. března 1637

14. května 1637

18.1Bmpodu 1642

15. ledna 1666

14.(event.: 1695

177.5

13. května 1751

15. ledna 1776

IÉH

10.goumsvsvtrvacnACÍRKEVNÍCH

PREDSTAVITELUVESTREDNIEVROPĚ



= '\ imám arcibiskupem poznámka
„' ' do:

826 hmaty 21.1:an 1549 1911111318416

: 5 kasino! 13.1tdna1867 23.ledna1891

58 1101111515an 271111131891 museawmmce 1912.n

2 % Jana:-mch 1 kdna1913 25.1“emncc1927
U)

;: 2 mm 30.1'nwpadu1927 29.151!sz1945I
U MW 16sum-131945 26.pmmce 1946 (1973),I 6.května

1975

Ondh' Hmm. 4170.11.1951 1956
admrm'málor

MWAV—'. 1957 1958
dekgmn

hmmm-Bam 1959 1969
bh,;pošl
adminimáror

masa-mou 1909 1971
administrátor

www.. 1971 1974
administrátor

Minmi, apdt 2.února1974 10.února1976
administrátor

Midlum. 10.února1976 1987
1115111qu

WW WW

10.2.22. 14 Jager (Eger)

_ ' úřad zamával (tvem. doba-n)
;mmo od: : pomámlu

(není-li uvedeno jinak, 9 )

“(C-mmm) 1009
ldlt! 1019 10370) 1(přímku st)

L 2441111037



úřadzastihl (mm. doložen)
od:jméno . pomimh

(muni uwdenopmk.1)

Pa 1048 okolo 1096

Prokop noz

Vavřín: 1104 II 1105(Ostlihom)

11mm okolo 1106 1111 (připomíná se)

Volfuíu 1111 1113 (připomínka)

cm 1114 1131 (phpomim' se)

omfg 1132

m 1135

llmyriu: 1143 u. 1151(On1ihom)

LIM! Hnidy el. 1156 u. Man 1161(Ostřihom

m (511111) okolo1161 1166

M 1169 11.1181(051mm
(1 1133)

Pa 1183 1195 (připomínáse)

m 1198 cca1216

Tom“ cl 1217 1224 (phpou'u'nák)

aan- 1225 1242 (připomínáse)

l..-bann 1243 1275 (připomínáse)

Ondrej 12751 1304 (phpaníná se)

um :|. 1307 1321 (pňpcm'nást)

C.“ (MI) 1322 u.17.11111330
'1' (Oniihnm)

M pm. 17.11111330 1362 (ph'yomínlse)

musm ptw. za.liuopudu1362 1377 (pfiyomíniae)
(n. : Vlcu)

m Mr u. 1384(111101171u. 2. Hina 1377
(! Vu-adínn)

Š,.

““xv.„.

10.SOUPISYSVÉ'IZSKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELUvsSTŘEDNÍEVROPĚ



(LI-l„_
O30

G_I00
1.220

C:::
U

úhd usual (mm. dolními
jméno od: . poznámka

(neni-h uvedenojinak, 1 )

Jakuba pant 27:1pm1184 " 25.11;n31387
(Ouiihoml

Shumeyko) 18.1edna1388 1399 (phpomináse)

TmBLudhy 2.3.břnnal400 IL - . . „„ „., v - _

Chiba (515011115)1: tl. 13. srpna 1410 srpen 1420 (připomíná se)
ainda (Schatz)

Tomu luhy 1421 1428 11(pfipomíná se)

Pa kmeny 21mm: 145 1437 \\(phpomínáse)

Diany-15315 u. 5. ten/na 1439 u.p1td 15„únorem1440
(: Nury) (Cunhoml

5m 11mm 11 15.únon 1440 10.1'ssmpadu1444
(z Vespnmu)

LIM" Harland: 20. promin 1447 1467 \ (phpomíná »)

Jdembu " 13.června1467 u 15.1)iezn31474
mmm) (:deina) (Oním—am)

Gali-1:1kmeni 24. dubna 1475 1486 po:. 1474

Urhn Dány rr 24. dubna 1475 okolo 1490 1488-1490 adnunim'á
(Nm-ladu) (zmw lotvedeni

Main) Bam okolo1491

Mom 31.srpna1492 m.

TomBNa m u. 1493(111111111! u. 20. proxince1497
9_června 1497 (Oahbom)

Hmm din: tr. 20.proance1497 3.záh'1520
administrátor (: Ostřihomi)

mm 12.září1520 rez.

hun Sulu ". 111.(tn/'n: 1523 u.6.Nm 1524
(: Vám) (Osliirnm)

12:11:1th (: 1524(1.Vaprimu) ". 10.listopadu 1526
(Oařihoml



úřadzastával(m1. dolotzn)
jméno od: t pnrámh

(neni-11uvedeno jinak. 1 )

Tomil Sukův Ir. 3 února 1529 1537
(1 Vespnmu)

anilck ana'pm ([ 3011161111539 21111101:1543 ncpotvmn; úroveň
urtib'nlup kalobiý

MM 01111 11 4. července 1550 u. 20. Nema 1553
(ze Záhřebu) (Ostřlhom)

17mm Willdi (Ulpl) ". 3. srpna 1554 1.února 1555

JiříWy, zdmi/115mm! 1556 1557

Anthmnuia tr 17temna 1560 u 17.1íma1569
u Phtkoaeln (Ouhhom)

1„plum " 15.května1573 úno:1586
(: Vaudim)

1586-1594 stolec neobsazen

1mm NW 1594 1596

JuCuůdHMy) 17.6:rvn11596 Lsrpm 1597

1 ŠM 51.11.1101 11. 1600 (z Vám) 11.5.11'111316071Kalom)

1608—1631:lokc noob-nun

in My 1616 okolo1625 nzpm'vmn

Jan Ubu cf. 7.dubna 1631 ". h'pn 16213(deín) .nom. 25. pzosintc 1625

hm (Emili) lány u. 1633(1,Vsadím) u. 14.Mun 1638
(Osrl'ihom)

Jm HM 11 1.Man. 1637 u. 13.listopadu1612
(: Vesprimu) (Ounm)

mah-1:11 (! 21.Esopadu 1642 21.1'uopadu 1647
(1 Vesprimu)

1MII-ly " 2 (mou1 22.1e1vm1660
(: Varadínz)

TM M1 u 1660(: Víru) u. 1670(Nina)

“ u

PŘEDSTAVITELÉ!VESTŘEDNÍEVROPĚls!

10.soumsvSVÉTSKÝCHACÍRKEVNÍCH



HISTORICKÁIg&

CHRONOLOGIE

úiad zasuval (mm. doložen)
jméno od: ; poznámka

v(nenrli uwdenojiml. 1]

H'lnlihlSugdy 11 211111169 12 15111675 d 1672
u Vám)

Bílinou 11131081an11176 u. 18 ledna 1678
(Varadín)

RMM " 167811Canadu) 31.1111131080

humny no 28.prom" 1681 11.18871Ni1ra1

mm 11 12.hůna 1687 4 bioma1699
(z Csanádu)

Swarm u. 151mm1m 111mm1715
(: Csana'dul

Gnhthlmania Edwy 1715 1744

imdhkluhóay 11 10.1n'hna1745 11131mm 1761
(Tamara) 1011111101111

Ind 112111111 11 19, dubna 1762 15. Nema 1799
: Gumy (zVám)

Arcibil kupstvl

mmm 11 20.111.111:1804 27.(tm-131807
(: Nmy)

5117411Mar 11 111.1.1111107 44 cem—me 1822
(u summaru)

bludu-vm: 11 9.dubna1827 3.liaopadu1847
11km'tekl

vm:-mm 11 30.1.1111850 30 Mun 1873
(zmnm)

MS“ 18.(ervna1873 20.srpna1912

uma-mm 20.:pr 1912 1943

Miu Qui 1943 1956

Pud Bimůay 1969 1972

MBH 2 (mm 1974 m. 271th 1975

|WM 2.Nem1978



10.2.2.2.15 Nitra
O „In.L' .. ' I,.. . ...“... .., _..

mmputku 12111151 '

. úřadzastával (amu. doložen)
jmeno od: : pomámh

(neniuh'uvedeno jinak. !)

Mn" aso rel.893 899biskupempum
skym ale volbabyla
uukna Srv.též
101.11.

GGVII'II pird 1115 (dolohn)

M1. 1134 (phpomínáse)

Jul. 1156 \ (připomínást)

Ehud 1183 1198 (doložtn)

Jun. 1204 1210 (dololen)

JM 1213 1239 „(dolom1- pravděpo
„dobněpodlvbirvč
:Tmryv dubnu 1241

Mim 1242 1252

MII. 1252 1255

vm 1255 1269

Hlip 1272 \ (připomíná ie)

Vim 1m (připomínisc)

Pa! 1280

Wu 1289 (připomínást)

Ja 1302 1328 \\(phwmlná xe)

mouchu) ms u.phd u. květnem1334Mm)

*Vhthůaml'cm plov."května 1334 okoh1347

MM prov.23.Nm: 1347 “. 1.114"1350111111211)

CHACÍRKEVNÍCH8 .

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ|... ©
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'lšší

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

11. ledna 1350

26. linou 1367

27.říjnamz

m7

24. hin: 1358

10. března 1393

16. června 1390

1404

|. imma 1419

ZI. dubna 1438

1440

15. ledna 1449 1456

1458 16. (ervna 1458

"60

13. lednu 1463 1480 (uhhb)

|. Hp 1494 1492

2.1ednz1m

5.(mm 1501
(: Miltona)

4. srpna 1503

9. pminte 1505



(ŠM zastával(e\tnl. doložen)

jmeno \ (neni-li umlcňo jinak, ! ) poznámka

PWM 4.temní!1550 1556

Pud Mu: luemncc 1560 1579

mm u. 7.lípa1583 10.dubna1586
(: Vám)

ŠM W u. 19.ptosinte1538 tr.17.(mm 1596
(z Vesprimu) (Osmhom)

Frutihk Fuxlch ". 2. dubna 1596 Ir.4,čemnte 1607
Ghyms (z Vespnmu) (Osiihom)

Stua Suhqj(Sabo 1607 u. 1607(Moca)

Vnhtinllva 6. prosince1606 u 1619(Motu)

Ju Tm " 1619(zVaradína) 1644

smaomyu " 111451644 1644
(: Vespnmul

Jan Puy 1605 1648

1111W 1648 u.1658(Mom)

Lupou Kolouhh 1666 červen 1670

Tomil “151 " I670 (: Jagem) 7.května 1679

MW u. lów(:Vit-u) u. 1686(Kaloni)

\ Fallom rr. pkd květnm1687 11Mun I690
(: Jagem)

MM 1690 m. 1691

M “Hinm u 1691(zKnihu) 16%

umi-vm nom.Zlhrvna1696 lo.kvčma17DS

1Mal-VAM Wy 1706 17.května1736

hn Amd!Hm 1736 1739

1mmy nom.7.prosím::1740 18.1'nopadu1763

10.SOUPISYSVÉTSKÝCHAcínxevnicn

a.É

PŘEDSTAVITELÚVESTŘEDNÍEVROPĚ



úřadzastával(mm dolozen)
“ immo poznámka

x(není-liuvedmojinak 1)

834 _
'— Jucuminyí 18.1mopadu1763 1777.< „

Č 8 MW tr 181511780 1733
E _| (111055710 O

B % Fluiůřmh d. 10.března1767 u 20. srpna 1804(Jegor)
E a:

č :anim cs 28.5:pna1808 31.prosim 1m

WVM " 1713111827 2.kvůna 103-8
(:deínal

mmm " 11února1839 Hlavenec1858
(:Košit)

hmmm II' 15dubna1859 24 února1892
(z Vám)

M8511: 21.tenma 1893 26.března1911

mmm 26 března1911 rez.23.listopadu1923 30.listopadu1904
koadjutor

WM nom. 1111110de 1920 22.prosince1948 c. 13.února1921:
11. května 1944 ambis—

kupadpemnam

“687.5de nom. 1949 191mm: 1968 a 1810/6111:1943
adminBrrálw

musm nom. 19.února 1973 8. huopodu 1988 cs.3. Nm 1973

mamma nom6.února1990 (se24.srpna1951;28.
(ervna 1991 kardinál

" ' ' ' , u stoluDjepodánpodlc:ILMmina, Nnmmkebis
kupmajehobbhuoaoda dopolov1ttllswmťiaj1iuoridtýhsopis41. 1993.s.529—541

POZNÁMKY:

" Wichinsje
biskupov
kupuvi v: suurší době jsou nevěrohodné.

a|:u_\.r'n1mspolehlive doloženým nilranským biskupem (srv. též 10.1.11 Arci
upové Staré Moravy). Údaje usadí lilemury o existenci nitrunskdho bis.Marsinn, Nitriansk! kaupstvo.



10.2. 2.2. 16 Banská Bystrica
WM13.M1776

jméno pmnovátvzwluv vysvkcn mnřeUrezignovav pomámh
přeložka/moku přelom

lm
1793

1886(Vlndin)

10.SOUPISYSVÉT_SKÝCHACÍRKEVNÍCH

PŘEDSTAVITELUveSTŘEDNÍEVROPĚ

1973 14.únor: 19%

14. února 1990

10.2.2.2. 17 Rožňava
Milano 13.Hm 1776

jméno jmenem/mim! vysvkvn umrti/WV
Meloun/mom přelom

' 5. dubna 1776 zemřel pred
ham 15.Imopodu1776 mtmiud

M 15.led 1776 u'. 18.1411'1760
Rány na (Nun)



, 1),

HISTORICKÁ\Ř

CHRONOLOGIE

Jméno jmenován/zvolen! vysvěcen umIeL/relggmvav poznamka
pldotm/nanokn

|MAMrby 18.září1780 17.prunntc 1780 15.11uopadu1799

PnnllHSzhy-n mn. 1.111:sz 1802 29 března 1810

laduhvEmhhy 6. dubna 1811 11.září1824

mamut 27.čemu 1825 21 !IpM 1825 111716111827
(Vaudin)

MW 20_dubna1828 rr.17.únofa1839
(Pčruwudů

MZH! 18.dubna1841 11.21“km 1842
(Vespnm)

MMM: 17.srpna1844 u 30.za'h'1850
(Jaga)

Sm tom 30.září1850 111.temna 1059

HSW 17.ledna1872 10.dubna1895

mnm 22115113918111896 m. 15.iuna 1904

Indů Bal- 17.října 1905 111září 1920

1920-1925Stole:mobaztn

WM. 311le 1925 831091111!1925
apdl. adminwáror
bulmp 19.temna 1939 22. února 1945

W Pobožný. 25. července1949 14.srpna 1949 9. ten-no 1972
apok.utninmáfof

1972-1990qu necham

MW |14.1'|non19% 18.března1990

10.2.2.2. 18 Spiš
wm1wm1m

jméno jmtnuvn'n/lvolml vysvěcen zemM/mignovav známka
přeložen/nastolen Pfebžm Po

mw 16.září1776 1$.ťtrvna1787

MMM luhy 7.dubna1788 9. ledna1806



IBSI

1871

únor: 1874

1891

dubna 1904

1920

Tondn 1909

10.2. 2.2. 19 Košice
Mluví dílna 101111.1004

1873

1891

1903 (Vaudín)

1919

1965

PŘEDSTAVlTELÚVESTŘEDNÍEVROPĚlg_
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Iš l907

1925

".binna 1962

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

1962-1990biúupm1'moůnem

(mon 1990

10.2.2.2.20 Trnava
www.mummwr “L. *nfhlmm-u-.... „ ..m

jméno jmenován umfel poznámka

1922

11 listopadumr;

- arcibisůup



11. ABECEDNÍsouvts SVÁTKÚ ;
A ODBORNÝCH , !$
CHRONQLOGICKYCH ?
TERMÍNU gig: š

Soupis svátků vychází ze soupisu Friedrichova (Rukověť,s. 282-339). 2 '"
Bylrevidován a doplněn tak, aby odpovídal současnému stavu pozná- Š %
ni a byl použitelný pro středoevropské prameny v širším okruhu (pře- o—>
devším prameny německých oblastí římskoněmecké říše, Polska : Š
a Uher). Kromě klasického, dosud nepřekonaného soupisu H. Grote- Z G
fenda, Zeitrechnung ], 11,2byly k doplnění a upřesnění údajů použity & __,
následující práce: L.Franke. Kalender derJahre 1000-2100; O. Wim- &
mer, Handbuch der Namen und Hei/igen; O. Wimmer, H. Melzer, :

0

Lextkon der Namen und Hei/igen; B. Wlodarski, Chronologia; H. Wa
sowicz, Kalendarz, [. Szentpétery, A kronoíógia; I. Vondruška, Kalen
darium svatých s ukazateli životopisů; sborník Bohemia sancta; Ca
lendarium Romanum z roku 1969; český národní kalendář pro
diecéze v Čechách a na Moravě z roku 1983 (Český misál, Praha
1983) s přihlédnutím k pozdějším úpravám (Změny vkalendáři pro
diecéze pražské a olomoucké církevníprovincie schválené Kongrega
cipro bohoslužbu a dohled nad udělovánímsvátosti, Prot. CD575/91,
od církevního roku 1991/1992). Jednotlivosti byly doplněny a opra
veny též na základě pramenů a nepublikovaných soupisů —soupis
svátků J. J. Klausem ve fondu Archivní registratura SUA,V.Klecandy
v pozůstalosri v Ustřednim archivu AVČR, sign. III a - a podle docho
vaných středověkých kalendářů česke' provenience, které zpracoval
M. Dragoun v nepublikované diplomové práci Česká středověká ka
lendária, FFUKPraha 2000 a v dalších pracích téhož autora citova
ných v seznamu literatury.

Svátky a chronologické termíny jsou uváděny v jazycích, v nichž
jsou běžně psány prameny k dějinám českýchzemí, předevšim písem
nost'i uložené v českých a moravských archivech a knihovnách, tedy
v latině, češtině a němčině. Přitom bylo přihlédnuto i kiněkterým ter
mínům v dalších evropských jazycích, pokud se vztahují _ktextové čas
ti příručky. Základní údaje jsou uvedeny u české formyjména, na niž
je také odkazováno. Pouze ujmen, která nemají adekvátní českou for
mu nebo nejsou v čdtině běžná, jsou údaje uvedeny prímo. Pokudje
datum svátku jednoznačné, je uvedeno v závorce ', při odkazu, aby
uživatel nemusel zbytečně listovat v seznamu; _nem-lidatum uvede
no, znamená to, že existuje více možností nebo interpretace vyzaduje

AODBORNÝCHCH'RONo
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komentář,který je uveden u základního hesla. Jména svátků jsou uvá
děna v genitivu, tak jak jsou používána v datovacích formulích pra
menů i ve všech starších a některých současných kalendářich. Ačkoli
byl tento soupis oproti soupisu G. Friedricha podstatně rozšířen, ne
může zachytit všechny svátky uváděné v evropských křesťanskýchka
lendářích. Pro eventuální podrobnější informaci týkající se vzdáleněj
ších oblasti lze doporučit speciální pomůcky, předevšim výše zmíněný
svazek příručky Grotefendovy, případně soupisy svátků či kalendáře
teritoria, odkud by pocházelo příslušné datování.

Některé svátky bývají v jednotlivých kalendářích uváděny u růz
ných dat, případně se datum časem mění. Pro soupis byly vybrány
běžnější varianty, užívané především ve středoevropském prostředi.
Pravidelně je upozorňováno na odlišnosti, případně změny dat v čes
kých zemích a v diecézich, které měly užši vztah k českému Státu (pře
devšim Slezsko). V soupisu je zachycen vedle středověkých svátků
i současný stav všeobecného a českého církevního kalendáře. Pro pře
vádění dat přirozeně platí údaje vztahující se k době, do níž datum
náleží, zpravidla tedy svátek středověký nebo raně novověký. Pokud
je bylo možno zjistit, jsou uvedeny i roky nebo alespoň rámcové časo
vé údaje změn či zavedení nových svátků. Přívlastky „sv.“u osobních
jmen byly z praktických důvodů vynechány; pokud není uvedeno ji
nak („bl.“), jde u osobních jmen zpravidla o světce (kromě několika
českých profánních jmen, která do soupisu zařadil již G. Friedrich).
Současný občanský kalendář svátků nebyl brán v úvahu, nebot' pro
datování nemá význam a celý soupis by neúměrně zatížil. U někte
rých ojediněle se vyskytujících dat svátků je uváděn pramen, přičemž
AS. = Acta Sanctorum Bollandiana; D. = Dupont, Listegenerale des
Saints (Annuaire historique publie' par la Société d'Histoire de France
1857, 1858, 1860); GF. = G. Friedrich, Rukověť, H.G. = H. Grote
íend, Zeitrechnung ll,2; R.D. = Reinsberg-Důringsfeld, Festkalender
aus Bóhmen, Prag 1862; 0. W. = 0. Wimmer, Handbuch.

Svátky jsou řazeny podle české formy s latinským ekvivalentem.
U německých označení a eventuálních méně běžných odlišných po
jmenování jsou uvedeny odkazy na českýnázev. Ustálých svátků jsou
při odkazech uvedena data v závorce, u pohyblivých svátků nebo ve
složitějších případech je nutno se obrátit k základnímu (českému)
heslu. Svátkya termíny, které určují konkrétní den v roce, jsou na roz
díl od obecných chronologických termínů sázeny tučně.



Seznam použitých zkratek:

ab. = abbas, abbarissa, abatyše
aep. = archiepiscopus
ap. = apoštol
b. = biskup
bl. = blahoslavený
cí. = coníes
dominik. = dominikán. dominikán

ka
ep. = episcopus
erem. = eremita
ev. = evangelista
im./cis. = císař, císařovna
kanon. = kanonizován(a)
k. = král
kn. = kněz
m. = martyr, mučedník, mučednice
mm. = mučedníci, mučednice

m. 1. července

Abachucb Abacuc, Habahtk), m
viz Maria a Marty (19. ledna)

Abdonam., Abdon a Sennena mm.,
Abdon et Sennenmm. ().července

Abelgsyna Adamova 9..Žarosince
Abela, arcib. remešsk alto, Abellsa.ep
Abend, abint. abums,rabont. předve

t vízvigiliia
Abend des abendes, previgilia, před

předvečer
,Štčdrý den. večer

24.p

:*.bendimlzzilssce= večeře (denní doba)tt.
Aberest, aberoll vizAbrellen
Abilus ad (JJoh. 16,5) neděle

Cantate (4. po Velikonocích)

lasswoche viz antlzsůA/oche. .
chů, Abnm, inac, Jacob patr. 6.
řůna

mon. = monachus
Okt. : oktáv

pb. = presbyter
poust. = poustevník
PP. = Papa. Papež
pap.h = propheta
PQq.Q=uinquagesima
ř. = řeholník řeholnice
s. = sanctus, sancti

vyzn. = vyznavač=Ža Im

Abrahama: Kidunun,y poust. 16.břez
nae(ve vých. cítkvi29. řijna)

Abrellen, abrello, abrille, abrulle
aberest aberoll. měs uben

Abrentmclado(Luk. 1114) vízOcuIi
(3. neděle postní; 4. před Veliko
nocemi)

Aboolun'onls dis viz Dies absolun'o—
nb

Amsioczreipascřnlls, večerna Bí
louso

accensiolune, novolunl
Aadpmejoamdltntemd. 77,1),úte

ry osv. Duchu
AdakYa a Viktorie. mm., Adec" et

Victorlemm. 17.listopadu
Ackermond. měsíc březen
cte tag vizachte tag

Mšena? Asemntag viz Hity (5.
ardb.veVienne,

mussimonAdalbal (Adalbolda
Adalbnldldu .

.11.ABECEDNÍsoumsSVÁTKÚ%-__,
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HISTORICKÁ

CHRONOLOGlE

Adalbera. b. wilrzbursltého, Adalbe
ronis erzlburg- .d. 6. října
(Pasov Lambach)

Adalbe ,arcib. magdeb., Adalbertl

.Nlagdeburgen. 20. červnaepPragensis vizVojtěcha
(23./24. dubna)

albem:vvyzn.. Adalberricf. Trev.25. čer

A\,dalgara nAdalgera, b.al[ibrémslro-o,hamburskéh .-Bre
mensis9. května: 0.W. 29. dub

Adnalharda (Adalhard, Edelhard ),
op. vCorbie, Malhar bb.Cor
bejen.2. ledna: vGemu9. února

Adalpreu' ep. Trident. mÁlan27. březnaAdaln"_cha(Adelrícha,Alan cha),ř .
září:

od 1970 28.1áří (E?nsiedeln)24. pros

Adamstag, Popeleční střeedausvcoreslrum(res

:Ěons), nedělepo 27.záříaucn Adaulua viz Šťastného
aZbožného (30. srpna)

Adelarab., m.,Adela.rii .

„iimMXlá'šgEláml ::) yp M gun—
gundisv.30. ledna

Adelheidis imp. viz Adléty ds.
(16./17. prosince)

Adelheidisz Scharbebeke (Alice, Alix)
12. června; od 1970 11. června

Adclphi, Adolphi, ep. viz Adolfa, b.
meského (29. srpna)

ab. (v nMauberge), Adeltmdis ab. 25.u
adiectiones lune vízstr. 241

- solaresbvizstr. 6vaalzel, Adele ab. 24.
rosince

m. 20.

uminnostrum eDo
mini (Ž. 123,8), začátek boho
služby na Popeleční středu

Adléty císařovu , Adelheidis
16. prosince (v magdeburské die
cézi 17.prosince)

Adolfa, b. metského, Adelphj, Adol
.Meten. 29. srpna

Adolfa, .osnabrůckého, Adolň ep.
Os 11. února; od 1970

cervna (v osnabrucké diecézi 13.
Adolfa len. (v Utrechtu), Odulň pb.

12. června

um(deum) omnes
angeli (Ž. 96. B) 3. neděle po
Třech králích. (V 16. stol. tak bývá
nazývána i 2. neděle po Třech krá
lích.)

Adorate secundum atd. viz Domini
caadorate Deum

Adoratio crucis, na Velkýpátek
- rnagorum, regum wz Tříkrálů (6.

na)
Adgrarusdm vizDiesadora
Adriana 111.viz Hadriana (3. zámsří)
Adriana (: Nikom e)

Hadriana (7/8 /18. září)
Ad melevavranimamme 'zDo

minica ad te levavl (1. neděle ad
venrni)

Advenms Domini l. ll, III, [V; viz Do

- Spiritus sancti, neděle svamodušní,
Leu-nee, tj. 7. neděle po Velikono
cích; v některých starších kalen
dařích též jako stálý svátek připa
da ící na 15. květen

svámkpqhybuvm
Ad vinaila Pauli wz Pavla v okovech

(8. ledna)
—Petri vizPeu-avokovechu. srp—

Ady, )a_l_>.,Adeab. 28. července
': b.cf vinllthoO. září)

Aegypriaci dies, dny nešrastné viz
str. 355

aera hispanica, španělská éra vizstr.

aera martyrum. era mučedníků viz
str. 321

Aetcnmg, Agedrenmg viz Hry (5.
února)



Mend. afint předvečer vizvigilia/5Af vizAiryP(
srpna)
ertstag, Affterstag viz Nanebe

vstoupení Páně
Mítermontag, úterý
Afftersonmag, ondělí

Rogate(5. neděle
po Velikonocích —Braunschweig,
Dortmund). jinde Misericor as
Domini (2. neděle po Velikono
cích— Hildesheim), nebo te
(4. neděle Velikonocích —Han
nover,Mec enburg)

Donata,.A£rev m.,Afryp., m.,
Afre etsoc s7.rpna, v některých
diecézích (Lutych, Verdun Lan

Ages, Senlis,Pětikosrelí)5.srpnaráoeannversio 26. října

Afryvd., |:n., Afresvíd.am. 24. květnatajáhnaó.

Agššimgn;AsaPirgn;. Axmann:
Agaihe v., m. viz Háty p. (5. února)
Agatimbra viz Rui'a a Agadmbrn (11.

na)
Agmnam.,Agadmlsm. 17.prosince

Agamaglp.,,Agathonlspp.10. ledna-smrt,o ltusl. prosince
Agátyp., mv:Viz.Háty[5 února)
Agenta, b. verdun, Agericiep. Vir.

dunen. 1. prosince
agest, agst, měsíc srpen

Amenth?vizH
olfa, arcib. ko

lolii aezp.Colonieer. 9. červenceAznav
Agneten ten , Agnetentag

m tva'sAndkyl-kJnten 1
(21. ledna, oktáv 28. ledna)

Agnetlsseamdomcta

91138: ASW-DUB
(5. února)

NAD? WZ
Wp. p.|n. oktávu(28 le na)Agnods Bohemia viz aba

,.p (6. b ezna,
od 1991/92 13. listopadu)

de on:: Politano,
20. dubna

Agriela, arcib treú'skěho, 'n'i

aep. Trevíru-i. 13.ledna A811Agrlko VlmliseaAgri
(4./27. lisropadu)

ŘEŽ vízAgest (měsíc srpen)typ., m. viz (5. února)
Achacia &s

cílů), Achacu" et sodorum 22.
června, v krakovské diecézi 23.
června

Achilleamm. víz Net
.::Pankracia, Felids(12. května)a

Achred, am achteden abend, předve
čerNového roku

Acihternoens,odpoledne
Achre tag, achtet, acrinta , actentag,

achtiste tag, achter. ac rede, ach
rode, achtende tag, achtodentag,
achroste tag, octava, ochráb viz 5.
350; jako achtende tag bývá ozna

Al:Ílenazejménaotřít/(iiyamanocte Tagunsers r n,
en,Achte TagAnhang.a

WNelhnachmn ]. ledna
Acmdtnte Tag (zu wynachten, zu

Weihnachten) 13
Admagwvíerhacia : spol.(22./23.

ervn
Aigulfa,op rinsA phiab. 3.

září; vpařížskélédieceyži-Ižtl. září
Aindleíte .nle
Aisehtag, st eda před nedělí Invoca

vit (6. před Velikonoc mi)
vízHáty (5.ú norra)

am. 27.listopadu
( 9

I.„
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AODBORNÝCHCHRONOLOGICKÝCHTERMÍNU

ll.ABECEDNÍSOUD

Alaricha, Alaríd víz
září; od 1970 28. září)

Alba paschalia, albe, paschales, rý
enpoVelikon ocích

Albanam., Albanlocm. 21. června
Alberlcba, o. v Cíteaux, Aiberid ab.

26. ledna
AlbertaVel., b. hunského, Alberti

Masniep.Rat:isb.15.lis-ropaduep.lu
Leodnn. 23.1i5topadu (Lutych),
někdy 24. lisropadu

Alba-tus, Adalbenm vízVojtěch



'lÉĚ

HlSTORlCKA

CHRONOLOGIE

Albínaa.,m Albinlm. 22. června

AlbeírtaAndb.bangerského. vyzn. Albin:Ale
Albina

biniep. 6. zářín(Míšeň)
t.,Albi.ni tn Brit. v pražské

diecezt 23 března
Albrecht vizAdalbert, Albert
Albuina, b. v Sáben-Brthenu, Albuini

ep.Sabionen.) 5. února (společněslngen

Albltjtlna(Witty), b v Hamburgu 26.
Albus dies Jovts. Zelený čtvrtek
Aldebranda, b. ve Fossombrone, Al

dobran' ep. Foro-Sempronien. l.
květnna

Aldegundis v. viz Adelgundy p. (30.
ledna)

Aldemara, I'. v Monte Cassinu,o

dhelma. op. v Malmesbury, b.
Alsherbomského (jv. Anglie) 25.

květnna
Alefdach 12. června (Utrecht)
Alex—18mm; viz Alexla (17. červen—

ce)

Alšizemag viz Alžběty (19. listopa.u)
Melte vizAdléty (16. prosince)
Alexandra (I.) pp. 3. května
Alexandrapatriarch alexandrijské

ho,vy1.n., Alex ep. Alexand
n'ni cf. 26. února; od 1970 18.
dubna

ajaKaamm., Alexandr-let
Galimm.a 10. března

b.JJerumlémského,vyzn.
am., ep. vevětši
ně diecézí včetně pražské 18.
března; Řád německých rytířů 19.
března: Compostela 20. března

„syna e'dty,m.,Alexan
etsoc. mm. (jednoho ze Sedmi

bratří) 10. července
Alexia(z Edwy) vyzn., AlexiLAle

17. července; v Cáchách
a vUtrechtutéž 17.června, vMila'

ě.20 července v Compostele
6. dubna vToledu 16. července

Alen'aa ,.ř 17.února
Alfonse Maria di Liguori, b. (*r1787.

kanon. l839: v římském misálu od
l839) 2. srpna; od 1970 l. srpna

Alheide vizAdléty (16. prosince)
Allatio q ue frau-um viz Uvítání

esta Pti brzdí v Praze (25.
srpna)

uiarum Pragam (príma)
v pražské diecézi 2. ledna

- —s.1hou.tae et alioorum (secunda)
v pražské diecézi 8. ledna

Allechsentag viz Alexia (17. červen
ce)

Alleluja claudemre,dimittere, sepelire Alleluja etlegung, neděle
Devitnt'k (JSeptuagesima) nebo so
bota pře

Aller Apostel(ln) Tag víz Rozeslání
apoštolů (lS. července)

—glaeubigen seelentag wz Dušiček
(2. listopadu)

- gotsmheiligentag. aller heil.ta , Alerheiligen viz Všech svatých (1.
listopadu)

- Heiligeen (Fest) viz Všech svatých
(1. listopadu)

—heiligen mond, měsíc listopadz-ChristenenSeelenmg, Almesw 
štček(2 listopadu)

—kindleintagvrleáďátek (28 pro
since)

vmacht, ]. nedělepostní
(lnvocavit)

Allerseelentag, aller seelen eda
echmusstag, selta viz D
(2. listopadu; připadá-li na neděli

Alůřeldádá se na 3. listopad. )rzwólíbotentag viz Romlání
apoštolů (15. července)

Almachllm Telemacha m. (1.
ledna)

Aloise , !. (v Missale Roma
norum od 1842) 21. června

Altan'o a'uds viz Povýšení sv.
(14. září)



Alte vassnadit, neděle lnvocavit
alicra die. nazítří
Altonis ..9 února

,lan
durynské, „Uherskě“, Elisabe
vírd.(egme de Hungaria) 19. lis
iopanegmedu

-přenecení, cranslacio, eleva
května; v halberstadiskě diecézí ].
větna

Alžběty6Uherské ř., Elisabeth Hungare 6.kvělna (v datování nedolo
žena); od 197031. řijna.vsoucas
ném českém misálu 17.listopadu

min-á! portu:
ginae 4. července od 1694 8. čer

vence; od 1970 opět 4. ČervencebAlžběty,ab.chhónau, Elisabediab
18. června; vLimburku 19. června

Alžběty, matky Jana IGu'tele 5. lismo
padu

- navštívení viz Navštívení Parmy
Marie (2. července)

Am achted- Abend večer před No

vým rokem (Ill.prosince)Amadeea (Gorm ,hBo umila), b.
lausann ,Amadeeiep. lauaannen
28. ledna; od 1970 27. srpna

eArnalberxyvvd. (p. , vid. 10. července; v Brani
borsku rovněžG. F. 26. září

Amanda a.,vyz.n Amanu)
(Ruterien. ) cf. 4. listopadu

Amanda, b. uu'echs Vedas
m a Amanda (6./7. února)Z

Amanda, b. horského, Aman
oranen. 26. října (často

zaměňován s Amandem Uuechr
s

Amantiiep.Ruthen1.acf. 4. listopaduAmarinim. 25. led
Aman, b. sion.,Amaciep .unSedunen.

d. 13. září (A..,S) též 19. října
(Cambrai Tournai)

mie. ,.vyzn,Amb

msiíep. Medíolanen..dAmbroueév ntag,M&Mkterých diecézíc (např. Akvileia,

Tridem, Milán) 7. prosince; od
19707. prosince

-ord.inatioc,d-anslan'o 7.prosince
Ammona 14b a čtyř-icedpan

]. záři

Ammona e_gypt.4. října
Amona, b. to,u.lského Ai

monisep. Tullen. 23. října
cf. 8. října

Amose 31. března
pp., Anadenetip.p většinou

13. července; v lutyšské diecézi
12.července, vchurské 26. dubna

Anania ' Azan'a (Azaria
še) a Misaela, tří mládenců, Ana
nie, Azan'eet Misahel (Ismael)
trium puerorum 16. prosince;
v lúbecké diecézi 15. prosince

Anastasia .) pp.., Anastasii (].)
27. dubna

Anastasia b.. m., Amami-i .
[v díecězích kolínské a padeerbom
ské) 26. srpna

Anastaaiase 70tovaryší, mm.,.mm. ed.na; ve
vratislavské diecézi 23. ledna

Anastasia viz téžAzhanasiaAnmsnep., m., v..(víd
25. prosince; v braníborske diecé
zi 15. ledna

- oommemoemoratlo 29. ledna v diecézi
augš urské

- do 5. července
AnbummgMariae víz Oběva

PannyMane (21 listopadu)
andag, andaegh, Oktáva vízstr. 350
ander augst. měsíc zář
-h rbsr, měsícříjen
anderer ta , andenag, nazítří
Andělů strážných. orum mato

dum, fesmm ' matodís sváv
lek slaven od 16. stol., původně
29. září|společně se svátkem sv.
Michala. V roce 1608 byl přeložen
na prvnívononlýdee.nposv Michalu.
Býval však slaven také 1. března,
14. března, 13. července. 1667po
ložen na první neděli v září, kdyje
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také slaven v některých diecézich
1670 pro celou církev stanoven na
2. říjen, kde je také dodnes uve
den v římském misálu

Anděly Meridověě p., Angely Merici,elod 1.31 května od
96 1.ečervnas.6v českém misálu

od 1991/92 27. ledna
ge: dach vizaDionysia (9.

N'na)
ochia, Tyrsa a Felixe 24. září

(předevšim v ciStercia'ckých ka
lendáiích)

apost., Andreis, Andres, An
dristag viz Ondřeje (30. listopa
du)

Andreae (Zoerardi) et Benedicti
etem. (Polonorum) mm.v
řejea Benedikta (16. července
v diecézi hnězdenské: 17. červen
ce v diecězích olomoucké a osúi
homské)

Andresmond, měsíc prosinec
8 ., ' emta, v.

ord. 5. Game 6. března; od 1970
března; v českém misálu od

1991/92 13. listopadu

Anežkyťdm..,Agnetisv. m. 21. ledna; o va 28. ledna (Agneu's se
cundo)

anganágekmmonastlsc,eangeender monatčtek
angariae, smuchědny, angariae eine

pemecostes. crucis, post Lu
ciae (ante nativitatis Domini). su
chě dny postní, letniční, podzimní.
adventní viz sll'. 268

angeendes jar, nové léto (přídavekkd m1. ledna nebo krátce po
něm' |upnředním)

Angelam.(KarmelitanaH. května
otumfestum vizMichaelaarch

anděla (29. září)
'Angmomm custodum viz Andělů

Ěay(Merlci,: Brane) vizAnděly
Maidové (od 1861 31. května, od
19561. června)

Angilbetta (EngelbertaJop (v St.
quuier), Angilbem' Engilbettlab.
18. února

Angnesentag, tentag, Angle

sentagbvizAne m. (21. ledna)Aniana . odéanskěho, Anjani ep.
Aurelianensis 17.liStopadu

Anlceta pp., m., Anicen' pp. m. 17.
dubna

animarum dies, animarumoomnlum
dies,oooommetn u viz Dubček
(2.1istopadu: v Uhrách též 16.
srpna a 30. zarti)

tnsMariesznny(26. čet
veence)

Anni a nativitate wz str. 327
—ab originc mundi viz str. 322nn.
—ab Urbe condita viz str. 320
- confusionis viz su. 87
- consulatus viz str. 316
- creationis viz str. 318
—Diocletiani viz str. 321
- Domini nosm lesu Christi viz str.

325
- embolismales vizstr. 239
- evangelíci viz str. 3 8
—incarnationis viz str 327
- pontificatus viz str. 317
- regni vizstr. 317
- salutis viz str. 327
—secundum evangelium viz $". 328
- trabeationis vizstr.r3 7
_ verbi incarnati viz str. 327

'b .,Annonls
Colonlen. 4. prosince, také 5. pro

Marie, Annunu'atlo Do
mini, Dominica viz Zvěstování
PanněMtu-ll (25. března)

Annunziata („Zvěstovmá“ - ital.)
viz Zvěstování Panně Marii (25.
března)

annus bisseXtus viz Str. 86
-correctionisr. 1582, $". 113
—embolismalis.rok hrudný,srr 89
- jubilei vizstr. 33
- vagus vizstr. 82

, matky P. Marie, vd., Anne



mam's Marie (od 12. stol., 1568
zrušen. 1584 znovu zapsán do
římského kalendáře; od 1970 Já

Anny) 26. července

An Olympique vivzstr._319Ans o.p Pm.m,u) Ansbaldí
a.b 12. července

Ansbena, arcib. rouenského, Ans

bertlaep.“;omgn-él'l9.únoraaepdb .tuaríen. 21.édubna
Anselmaaepb. luckého,vyzn

ep. Luoen. cf. 18. března
Ansgan ( Oska

ra), b. hambursko- brémského,
anlAnsamam, ep. Bremen.

3. unora (deposmo)
..3 února

-translau'o 9. září
Answeraop.a

soc. 15. čersvence (v Lubecku,
Osnabrůcku aj. 18. července)

antag. antagh, antdag. octava, och
ta

anteceníum. doba jídla kolem ne
špor. 4. nebo 5. hodina odpolední

amelucanum. 4. vngílíe noční (před
východem slunce)

ante pascha. známka u některých
roků začínajících Velikonocemi
(příooakova'ní dat) srv. Str.336

antepro estum.„J)ředpředvečer
antevigiliaz pře předvečerAndíelma vBelley.Ant

Z.Boa'ota1'1.'>26.června2Anthíma, Níkomedijského m.
dubna

Antipascha. v záp. církvi neděle po
Veliké nocí

antdag, oktáv
Antlasstag, Zelený čwnek
antlasswoche, der amlass ablasswo

che, velký týden, tj týden předVe
likonocemi

Antoniinb. cf. vízAnto
nínaop. (17.ledna)

AntoniavvizttéžAnconInn
Antoniem. 29. dubna

Antonína (Antonia) op., vyzn.,
poust., Antoniía.b ert-...Antonien- ©
tag nach obersten 17 ledna '

esení, tl'anslatio9. června 847
Antonínam.,Antonín,Antoníim _

2. září; v některých díece'zích'D':
(Chur, Havelberg Kostnice Wůrz
burg Ostřihom) 3_.září; ve Vrati

slavi 2. nebo4 záříknAn kn., Antonína
vyzn., Antonia, AntaošePat., Anto
nii cf. (pl)., mon., de Padova, Lusi
tani) 13.č

—p seťnírcranstiola 15. února
(svátek františkánského řádu)

An flo ,
a.ep Florentíni 10. května; od
1970 2. května

Antonina Mane Harem, b. od 1960
23. října; od 1970 24. října
on.lnaMaríe Zacal-Li S. čeervence

(od 1897); od 1970 6. července
Antošem tzAntonInam. (2. září)

Apolenyp.. ZApolloníaev. m. 9. úno

Apolináře, b. ravennského, líná—
říše llímrís., v u. 
nat., m. 23. července

Apolonía kn., Appoilonií pb. 10.dub
a

Sená mora,..m Apolloníí se
natori: m. 18.dubna

Apobnie p. m. vizApoleny (9. úno

Apolonie&lioneia %úbeřaznaa uns,
ApostelsdíeídMĚO víz

apoštolů (15. července)
Apostola; bez dalšího přídavku víz

Petra a Pavla (29. června); aller

apostel tag. dies omníum agmolorum viz Rozeslánl apoštol (15.
července)

ebo festum víz

ll.ABECEDNÍSOUPISSVÁ
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apoštolů (15. července)



Apparido ieklad : Epiph:Ši ' „Zjevenímágem
_ -l |. l elisB. května

Appantitsrella (antif.) 6. ledna

mApgarlh-tarisfp. vizApolinářeb.(2vence)

Aprl eg. Tullensis 15. záříApr-ip .cf.4.prosince .
Apuleje vizMarhaApuleje (7.října)
Aqua sapienn'ae, introit v úterý po

Velikonocích
Aquilinalm., m., Aquilinipb. m. 29.

ledna

Arbogasta, b. štmsburského, Arboastrep. Argentoraten. 21. čer
vence, Chur, Mohuč Worms 20.
července

Hai-ida, op. v Attane,
Aredil ab. 25. sr na

aren, arne. eren, erne. ine (2. polo
vina července a srpen)

3. sr
Archíppa, průvodcen3sv. Pavla 20.

března

HISTORICKÁ

CHRONOLOCIE

uiclinus ,Dominica archiu-ídini
(ev. Jan. 2,1—11)druhá neděle po
Třech králích
alde, Haralda, m., Arialdtduc. et
í-lerlembaldi mm. 27. června

aneb. ,An'aniep. 17.listopadu
cf. 9. října

estum, den Svá
tosti, pátek po neděli průvodní

Arnemonat, měsíc sr

%$!3
vyzn., Arimalis

mdíam. 12.lednaArmorum

Amolfa

Arnoištawm. (v Římě), Emmi m. 12.
op.ve Zwiefaltenu, Enteen

ab. 7. listopadu

Arnošta z Pardubic, arcíb. prazske—ho,b1. 30.če
Arnulfa, b. merského, Amulfr (Ar

noldí), ep. Meten. 16. srpna; 0.W.
19. srpna

Amoldab., Arnold!ep. 28. března
vrzAmulfa

—přenaení, translau'o 18. července
Arnulfa b.,vy2.n.Amul.l-i(AmoldDep

cf. 18. července, v českých zemích
je Arnulfa,b.aa.,vyzn eve .m,

Amulfšep., nejčastěji 18.červenceAmulfe,b.soisson.,Amulňep. Sues

slonert.t,15.tsrpna: GW. 16. srpnaAmulfa,b urského, Amulň ep.
T\i.ronen. 18. července

Arsacíaop., Arsatijab. 19.července
Arseniaop., vyzn., Arseniiab. cf. 19.

července
Artemis, b. clermo t.,An.hemi.lee.p

Claromenten. 24.1Illedna
Artemia s přbuznými., Artemii cum

m. 6. června
Arturam., bl. 15 lisropadu
Artzetagvíz “tam
AscendenteJhesu tn navi(evang. ) 4.

neděle po Třech krá
oDo Ascenslo domini

ca,Ascen.sio salvatorls, Ascenden
tag viz Nanebevstoupení Páně
(črvrretek po Křížovenedělí).V
kterých sríedověky'ch kalendářích
je svátek Ascensio Domini uveden
te'žjako stálý svátek 5. května (viz
Ascensionis Dominicae comme
moratio); v datován! je zpravidla

svátekpohyb '
onis dominiceco

do 5. květ
Asellyp.,Ase1l.lev. 6. prosince
Aschtag, Aschertag, Aschermitt

woch, asche ttwoch, stře
da před !. nedělí postní (lnvoc.),
Popeleční Středa

neděle ad,první
ventni (podle responsoria první
lekce breviáře)

Mariaínooelum, offer
toríum ve svátek Nanebevzetí
Panny Marie, 15. srpna

Assumpdodomine, deietgenitricb viz
Nanebevzetí?F.Marie (15. srpna)

Nanebevstou ni
(čtvrtekw po 5. neděli po Velikono

cích)

commemora



- Johannis ap. vizJana ap. (27. pro
stnce

- Marie v., Assumptio Glon'ose Chris—
u'ooie viz Nanebevzetí P. Marie
(15. srpna)

(Ascensio) víz Nanebe
vsrou ni Páně (čtvrtek po 5. ne
děli po Velikonocích)

astroláb vizstr. 290
Asrerioli m. 18. srpna
Aswolczrag vizOsvalda (5. sr na)

Ě:

A ,Atanazia, b. exan 'jskě
ho, Athanasii ep. ' ' cf
2. května

Athanasia b. aleundrijskěho,Aiha 
nasiiep. cf. 2. kvě!

Athanasia b., Athanasršiep. 13. října
atomi viz str. 303

ActaArtona, Aarona),b . vkvPistoji,
Ams,Atto PistonMen22. ětnattala,Ar.h=gv,op u,vyzn.,
AArt-ali (Annie) ab. cf. 9. nebo 10.

března
Amlyab., Athale v. 3. prosince
Attily, Aldiana . v Zamo e, '

ep. Zamoren. cf. 5. října
acerdia vizDla
aubend, aubund,aaubet, předvečer

vigit
Aucti (Feucis et Adaucn')vviz Felixe

aAdauha (30.5
erfcf. 20. srpna

Audenu'icf. 25. listopadu
Audifaxem. vizMaria,Marry,AAudi

faxe aAbakuka (19. ledna)
AuthDo (Ž. 29,11) inrr.

v pátek a sobotu před 1. neděli
postní (invocavit)

Aud , aurienne. Audo
mari ep. Morin. cf. 9 září (Fland
ry, Arras, Cambrai), 25. srpna
(Trondhjem

ungChrisdChrisd,Velikonooe víz
srr. 222nn.

a unners hem
viz None Páně

vizNanebevzeAuiřnrtunserfmwen
dF. Marie (15. srpna)

Augenstřnmg viz Augustina (28.sr na
Augst der erste, měsíc červenec
- zweite. měsíc srpen

ugtentag viz Háty (5. února)
A , uguiiiep. m. 7. února
August, Augustus, agst,

owesr, ougst, měsíc srpen
Augustina, b.v 'pponu,vy7.n.,Au

gustini ep. cf. (doctoris) 28. srp
na

-obráoeni,oonversio 5. května
—,trpfeneseníunnslado ve většině

diecézí (včetně pražské) 11. října,
někdy (Halle, augustiniáni poust.,
křižovníci) 28. ún

Au b,. : Cantrer'bury,vyzn.,Augustini nep. .
cf. 26. kvěma, Odem-“138228. května,
od 1970 27. května

, Aucmra, . mesice . Auc
mor-isep. Melen. 10. srpna: v Me
tách 9. srpna

unora, .trevirs

Aurea b. a jeho san-yJusclny,mm. ,
Aurei ep. et Justine sororis eius
16. června

Amendominicaw 'zDominica
Aurelia,!o..arměn, Aureiiiep. 9. lis

to adu
A ' m.,Aureiianim. 22. květ

na
b.v Adamu., Aurelia

niep. Arelaten. 16. června
Aureliep. m., bl.,Aure1iev. m. 15.

|
aurgus numerus, Zlaté čislo viz str.

240
ausgeender mond, monat, mensis

exiens, druhá polovina měsíce při
bononském datování; vizstr. 347

Auspidi, ep. “Ii-ever.8. července
A der Roze

slánia 10, 15. července
p., Ausneberte v. 10.

února
auswárts, jaro
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;) Autbena (Otberta), b. v Cambrai,

„,'-< Aiutberti ep. Camera::en. 13. pro

850 autunmnus,ápodzim; tež jako jmeno_ měsíce
' Auwest,aux,měsíc srpen; vizre'žau

Ave Mana (zvonění) viz str. 285
Ave praeclan, oktáva Nanebevzeti,

22. sr na
Avent, avont, předvečer, vigilia

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

babí léto, měsíc září a počátek řijna
' masopust: alia

clerlcorum, dominorum Maso

pustni neděle (Qzuinquagesima)(Bachav zSergiaaaBaocha

mm. (7. října; od 1961 8. řijna)31Balbinvp.m
března

Baldomearavyzn., Baidomerii cf. 27.
února

bahmag, Kvěrná neděleBalm krále, B ' reg-isviz
Tilla—álů(6. ledna)

bannlasten, půst, zvláště půsr řed
velkými SVálky, proto tak
označován raké den před velkými
svát (vigilia)

Bami ..31 července

BadsmFusChr'lsd (Mal. 3,13) 13.edna (oktáv Tří králů)
necatus, Stětí sv. Jana Křti

tele 29.srlpnaBaptistyviz anathiteietZat. června)
Bar-barev. m. vizBarboryp., m (4.

prosince)
- mlatio v utrechtskědiecézi 8.

července. v pasovské 2. září
ta, b. benevent., Barbet: ep..'l9. února

Barboryp.,m.,Barbarev.m1.p
since (v Ženevě a v některých
francouzských diecézich 16. pro
since)

Bardona, ardb. (b.) mobuč., Bardo
epMogundm' 10.čerrvna

Avianab. ,Avianiep. 17.listopadu
Avita.,kn vyzn., ci.presb cf. 17.

června, vMetáchVi23. června
Ayten ,Aytt maid und martyn'n

Azariáše vizAnania.Azaria aMisce
la(16. prosincee)

azyma, týden před Velikonocemi
azymorum (den nekvašeného

chleba, den přesnic), Zelený čtvr
tek, azymorum Velikonoce

Barmherzlgkelt des Herrn, Misen
cordia Domini, 2. neděle po Veli
konocích

ap., Barnabe ap. m 11.
června

Bamarda vizBemar
Bartoloměje apoštola, Bartholomei

ap., Barthel, Bartilmis, Bartílmes
24. srpna

Basileanovina 2. března
Basilea, Basiiia,VVelikého, b., Basilii

)ep. cf. 14. června, v ul—
demske' diecézi a v některých řá
dech (augustiniáni- ousrevníci,

někteřniabenediktini, Earmelitáni)I.le
BasriidmnaCyrina,Nabora a Nazaria

mm., Basilidis, Cyr-iní,Naborisboris(et
Nani-ibm 1.2června(v někte
rých diecézich byl k romuto dni
připojen též svátek Nazaria a Cel

Basilissy m. víz Juliana & Basilissy

Bagy ledna) Baslllep. m., v._m. 20. května
Basina b. trevlr., Basmiep. Trev. 4

března
350.,th Basolipb.cf.15.

řůna
Bastian, Bastiansmg, Šebestiánnw

Fabian Šebestiána (20. ledna)
Bathildykrál ovny, Badidis,

regia-nev.(non. m.) 30 ledna
Bavonacm,vyzn. Bavona cf. 1. října
bděnie, vigilia, předvečer



ty (Benedlkty) p., m., Beatae v.
m. 29. června

Beata vym, Beau"cf. 9. května
Beatavyzn. uevlr., Beati cf.Trev. 26.

července
ce,Beatr1x. m. viz Felixe, Sim

plicia. Faustina a Beatrice (29.
července)

m'ce p., bO Beau-ida Atestinesanctimon. ětna
Bedibunge vizlFrauentag
Bedy lm., vvv-n..

lm., Bode resb. ef.. Bedantag
26. května; někde (Hamburk,
UtrUr.echt Worms) 27. května; vdie
cézi vratislavské (aj.) 28. května;
v římském kalendáři zapsán od
18n99na 27. květen, od 19702
května

Bedeglocke, večerní zvonění po zá

padudsluncevd. ,B_eggevid. 7. července
Benedicta si: :. Trinita, introit o sv.

Trolici viz Benedikta

Benediaaomať'a baptismatls,fond—um, Bílá so
—avene (na sv. Štěpána) 26. prosin

—c:ndelBa.rum,mlumlnum 2. února
Popelečuísďeda

—berba.rum 15. srpna
-palmamm Kvěmáneděle
—pomonnn 15. srpna
-uva.r|.|m .srpna

zAnimqop ,Benedicti
abb. Anima. 11. (A5. 12.) úno
ra; vCáchach 12. února

Benedllmz Nursie, .ab.a
1,3%1965Benedicti(de Num

Samaria) ef. 21. března,

—commemomiol
—přenesení, translatio 11.cčerven

BenídlkmMIIaspolečníků, Benedikta,

11. července

mm.,(Benedictietmm.).Ql-lin
que frau-um 12. liStopadu; od
1970 v českém misálu 25. sr na
(původně Allatio Quinque at- 851

ctlocinerls et dlicij, Popeleč-'
ní středa

|,vizmBeatyp.(29.června)gui

m. Dlvlon.vÁudššpurkuz. listopadu( (ve franc iecézích většinou

1. listopadu někdy2.mlistopadu)a.ěkvr
(Magdeburg)

m.,Benignl ep. m. 28.
června (Utrecht)

.18. srpna

(Hnězdno); 20. eérvnal(Vraútislav)Beni y (Dob 3. nora;
veských Středověkýclhkalendá
Hch 2_2.října

Bmamma jáhnam. 31. března
Bennona,b. mlšeůakého

nonlaep.Misnen
o..,vyzn Ben

.d. 16.června

Be(,;-hl::žl'ia)
Berlindyp

emag viz Perchty

v. 3. února

(A.S.); 17.března (Amiens)emadetty (Bernardy) Soubirous
(18. února; od

1927016. dubna)
.(z Clairvaux), Bernar

d.l ab. valensis 20. srpna;
v braniborské diecézi 12. srpna,

v agramské a ostřihomské a21 srp—na, v havelberske' 25.5
- přenesení, cranslado 14.listopadu

.,vlenmkěho vym.,
na:dlep.V1ennen.c£. 23. ledna

Bembarda vízzau-gardaRealmo(.kanon 1947)
3. července; od 19702. července

dino,Bernhardlnas
hn., wm., BenmdinlSenen. pb.
cf. 20. května

-p ,mslatlo 17.května

ep.mm 19.července

33.
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), b. hi.ldes,hel.mského
Bemwalda (Berwalda, Berwarda,

Bernwarda
' ' ardr(.etc) ep. Hildes.

85—2 cf. 20. listopadu-,u'an.spřene.senlu'anslatio 16. srpna

Bettina, op. v Sthíu, Ber-uniab. Au

; "! Bertelmeestag, Berthel víz Bartolo
0 g měje (24 _srpna)
E _. Berdrolda,vizBertBertolda
gg Berdly(Berdúldy)ab.,Bertilleab. 5.
110 listopadu
= "=“u domaropo tani

Bertolda o . v Gerstein. Bertoldi
('Betdrol )abb. Gamensis, cf. 27.
července

Bertolda : Kalábrie, karmelitána 29.
března

Bern'ama, b. v Le Mans,
, rddu-amml) .Ce

noman. 30. června (přeldá al se
na 3. července); častěji 6. června
(translatio)

da, patriarchy akvllejského,
m., Bau-andi patr. Aquilejen. m.
6. června

' . .,Bertulnlep.cf.ll.
lísto adu

, . Bobbru, Bertulň ab

Berry z Avenay, ab.. Bertheux
Gunlbem' regis (ab Avennad) 1.
května

Buuchtmg Mar-le2. července
Betwoche, betrwoche,

che, bedmrage, bittwoche, křížové
dny, křížový týden (po 5. neděli
po Velikonocích)

Bewerunge canonisatio
Blblany (Vlvlany) p., m., Bíblane

(Viviane)vv.m. 2. prosince
BMoedčlevízneděleBílán. poVe

Iikonocích)_zllů Bílá (sobota
před Velikonoční nedělí)

tlhíldy ab. (vuMohuči), Bílhildis ab.B27. listopa

Billentag vízSibylly (10.2tte,Bir3ityszrlgity(1í.) února;
BKZ8“řijna)

Bíttw'oche, křížové dny křížový tý
Blandina m., Blandini m. 1. května
Blandinm .,Blandinev. 2. června

c.l. prosince
Blasentag, Blasíi ep., m. víz Blažeje

b., m. (3. února)
Blaueueostenag místo: blumostertag,

bluomostenag; Květná neděle
Blauer dinstag,mo mg, úterý a stře

da v týdnu před Velikonocemi
laže' ep.
S n:.(v pražské a olomouc
ke diecézi cf.), Blesen ,Wlasen
mg 3.u

- přenesení,r it'ranslatio 18. červen
ce

Blindgeborene (evang.), středa po 4.
nedělipostní (laetare)

Bl as viz uma;
Bluomostermg, Květná nedele
Blutstag, dea hllligen bludesdag, Bo

žího Těla
Bod Gottes 25. března
Bohuslava 17 dubna

ermony(28. srpna)v
bonaquintafería, Zelenýčtvrtek
-senafería, Velkýpá
Bonavenen.,turyb vyzn.,eBonaventure

ep. card. Albanen. cf (kanon.
1482) svátek druhou neděli v čer
venci, od 1568 14. července; od
1 15. července

—přenesen.l,mlada 14.března
Bonifáce (Winfrlda, Wonofaddach),

b. mohučkéhan. ,Bonifacllep.
..5 červnaMetogunrlnl soc.,m

—ordlnetio 30. listopadu
—p ,u'anslatio 1. listopadu
Bonifáce m. (v Tarsumu,) Bonifacll m.

1.4 května (oblms)
- inhumatio 25. května



Bonifáce (].) pp.. Bonifacij (l.) pp. 4.

ce-GV) PP, Bonifacil (IV ) PP
8. května

Bononiensis consuetudo bononské
datování vizstr. 347n.
nosia, nosiiep. Trev.
17. února

Bonosy viz Bu 'a, Zosimya Bono
sy(lS. července)

Bonyp.,vBone .29. května
Bortfegtder Jundrauen vízNarozenI

PannyMarlez (8. září)Bon Christlw Narozeanáne (25.
prosince)

Bort Marien vizNarození Panny Ma
rie (8. září)

vyzn., Borulň ab. cf 17.

ledna, též oktáva
Tříkrálů podle eva

Botimo udrosci 17.pro
Božího Těla, čtvrtek po lsv.Trojici
Bracvith-ikdho
Brachmonat. brache. brachet, bra

chot, braemaend, braymam, mě
síc červen

Brandana op. vyzn.. Brandem ab. cf.
16. května

Bratesonntag, Masopusrni neděle
(Bromihi)

Braďípěd vizPěn'bratří (12. listopa
du)

- sedmi vizSedmi bratří (10. červen
ce)

červn

Braxedisv., vizPandy p.
(21. _července)

Brn
Bre enzmg, Brechen-, Brecbtatas

Perth vizPerdtty(6. ledna)?Brelden, reidenmg, Bridentagw
Brlgityp. (1. února)

"(Bri
n'l), ep.. Brlzemag viz Bnkdho

|!(.13 listopadu)Brigidev. szt-igity p. m. (1
unora)

Bngidenmonat, měsíc únor

(Briside) : Kildare, p., Brigt
Carmine) v. (non m.) 1. února

misky (Birmytte (B „)vid. (ř1373ka
non. 1391) 7. října. 1628 přeložen
na 8. října; v diecézi hněldenske'
20. července, v krakovské 24. čer
vence v mohučské 23. července
(úmrtní den), Ratzenburg 27 čer
vence; od 1970 3.červenc

at cranslatio v pražské die
cézi 28. května

Brlkdbo b .,vyzn. Brlodl
ep..Turonen cf. 13. listopadu

Brikdhob. wm.. Brlodi
cf. 9. července, vmt'ep spol umi

šeňské diecézi 11. července (patron

Brisoendach vizPri!ky(18.ledana)Brimnisaep.1'rev..cf5 kvčtn
Bmdewoche týden po neděli Septua

gesima (9. před Velikonocemi)
Brosch, rozl navi: ro

že (4. dubna)
Brosentag vizAmbrože (vět

šinou 4. dubna)
B kitchweih, Poru'unculn viz

Dedicau'o ecdesiae v Assisi (2.
srpna)

bruma, zima
Brumaire vizstr. 134
Bruna, ardb.k littského, Bntnonis

nepColonien. 11.října
Brunahmm. ,Bntnoniscf

na
6. říj

Brunaz Querfurtu, b., 111.,anonis
ep. In. 14. února; od 1970 9. břez

Bruna, b. wilnlxuského, Brunonis
. Herbipolen. 17. května; od

1970 27. května
březen, třetíměslc. Marrius

vizDiabmdlltnl
) : BeinwlllB

18. května; 0.W. 27. června
B ), b. wtlnbur

e. Herb .14.
října v diecézi wůrzbursk, eich

IŠÉ
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státtske'. bamberskě, salcburské
a míšeňské. 11. t t'navmohučske';
18. října vbasilejsiké; v pražské die.
cézi 13. října; od 19702. února

Burthetnin viz Bartoloměje ap. (24.
srpna)

byzantská indikce viz str. 340
- era od stvoření světa viz str. 323n.

C (viz též K)
Caesarův rok viz str. 86

viz aia
Caiphasfreitag (evang.) pátek po 5.

nadělí posmt
Calculus Florentinus viz str. 335
- Pisanus viz str.
Calendae viz str. 343
Calendarium novurn viz str. 126
- vetus viz Str. 12

Callcisdla natalís, Zelený čtvrtek
v. !( l'FP- Y

(zprav. 14. října)
Callistietsoc vizzhusta a spol. (16.

dubna)
Cananea, neděle Reminiscere (podle

evangelia)
Can,delatia candelan'o,candele. fs

tun't candelarum viz Hromnicc(z.
února)

eines vizFrauentag
Candide v. vizKandidy p. (l. prosin

ce)

GaĚtdldl ep. viz Kandida (l. prosin
Caniculares dies vizpd dny
Ceníte tuba, 4. neděle adventní

Caětsdentag viz Kandjda (1. prosin
Canones paschales viz str. 227
Canonicae hotae vizstr. 284
CautaneDomjno (canticum novum),

4. neděle po Velikonocích
Candi, Gentiani„&ndanílle m. viz

Kandatn. (31. května)

cantus gallorum, doba po půlnoci,viztéž str. 281
Květná

neděle (0 které se umývaly hlavy
těch, kteří se chtěli dát pokřtít)

tn vizKaCap:-adí . pm
Caput, obecně mčáteknněkterého

období

Caput adventus. začátek adventu
- calendarum t0těž co Calendae (tj.

"1 CBPlle mensis
- jejunii Popeleční středa a dní po ní
-quadragesimae totéž Dominicaln

capite quadragles'ímae neděle lnvocavit ('l. pos
- vígiliarum, začátelkn

arena. quadragesima,očtlyiicetiden
ni půst před Velikonocemi

Caris' Dulcissimí m. 19. dub
na

Caritatis m. viz zone (15. května)
Caritasdeldlffusaestinootdíbusve

scris (Řím. 5,.5) introit v sobotu
suchých dní před sv. Trojicí

riviumum,carnisptevium,amis
levamen,camivora,lanciocar
nls, dny od soboty před nedělí
Estomihi (Quinquagesima) do
úterka po ní

- clericorum, dominorum. Maso
pustni neděle Estomihi (Quin
quagesima)

—magnum 1. neděle postní (lnvoca
vit)

—minula, čtvrtek před Masopustní
—novu-n.Masopustní úterý (po ne

děli Estomihi)
—sacerdotum, neděle Quinquagesi

ma

—vetus, 1. neděle postní (lnvocavit)
—mrn.lvora viz carnisprivíum
Caroli viz Karla

Mami viz Karla
Velikého (23.15celítaa)ds

Carpophori Abundim.10.prosin
ce

Casarie, Gaelice.v ve vratislavské
a lubušské diecézi 9. prosince:
v mohučské 8. května; ve vrati



slavské diecézi (vedle 9.12) 4.

Casildeam viz Kasildyp. (9. dubna)
Casimlri regis víz Kazimíra Polského

(4. března)
Cassia, Florenu'a &Malusia m., Cas

siani et Florenn'i et Malusij cf.10.
října

-přenesení, cranslatio 2. května
Cassianab .(z lmoly). Cassiani ep..,

13. srp
Castoris pba.d'. v trevírske' diecézi 13.

února. v kolínské 4. února
tuli, vizHaštalaz(26

března)
Cartelmendag vizKatelinyp. (25. lis

topadu)
Catena Peni, Petra v okovech 1. stp

na; v řecké církvi se tento svátek
slavil 16. ledna

e,eCar.hrlnev frey
tag wzeKateřiny(25. lisropadu)

Calhedn PetriAn(An e) vizPet—
rastolcc, stolování (22. února; 18.
ledna)

Cecíliep. m., Oedliev. m. 22. listo
padu

Cecus natus (ev. Jan. 9 1) středa po
4. neděliposrní (laetare)

Celesta b. :),Celesds ep.
Me!. 14. října

Celestina (CoelesdnalJpp.p m., Ce
lestini(Coelesdnl, I)PP- 6. dub

CelédnaN...)pp CeladniGVHJPp
19. května

Celsa,b. trew/irského,Celsi ep. 'ne
ver. 23. února

Celsa m., Celsl puerl 28. července;
ve špýrskě diecézi 27. července

celý orloj viz str. 2 4
cena, coena, večeře
Cenadomlnl, am pura, Zelenýčtvr

—magna(ev Luk. 14,16-24) 2. nedě
le po sv. "kojici

cf. 10. _říj
na; vostrihomské diecézi 14.října

Cerealis“rate diesvizHromnic(2.
cerei benedictio Bílásobota
cereus paschalis vizsrr 248

.Cirvals, Cirbls, Servadus,
Servada vizserváoe (13. května)

ln(v ). Cmriim
l. lisropadu

Cesaria,arab. v Arm,M aep.
Axelat. 27. srpna

Cesaria VIzCasarl
Cibavit eos, imroil mše v pondělí po

sv. Duchu a v den Božího Těla
.dnerum dies,PPecopel

circulus decemnovennalis viz str.
239

—arngnus paschae viz str. 229—solaris vizs 33
CimlmcisioDomlru vizObřezáaná

ně (1. ledna)
Cirmmdedemnt megemitus mcards

(Z. 17 5,6), introit neděle Devít
mk

Clrid (Quis-ld)et Julime (Inaris ei
us) m. 16. června, v Ženevě a Tri
dentu 15. července, v Augšpurku
17.červen

Gimis vizServáoe (13. května)

cisiojtlnusl Vl'rzystr. 352-355Cinstag.út
víz Mllmlále (6.

prosince)
Clamaveruntmm (2 33,18), introit

o svátku Marcellina Petra (2.

Clas-ev. vizKlárynp. (12 srpna)—translan'o2.r
viz

Claudianl, udiivizlanudla
Claurmmpasche ]. neděle po Veliko

nOCÍCh 1 eděl Le ' ' h- teoostes .n e 0 tntcrc
(zmatek vizMikuláš I:. (6. pro

since)
clavisterminomm vizstr 252
clavivrum locus víz str. 252

|CD0101
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Clavorum dies. davorum Domini
rumfestum viz den Svátosti

(pátek po neděli průvodní)
Clemencini. line (.1) pp. viz

Klimenta (23. listopadu)

Cleophe disc. v:z[Geofáše (25. září)Cled. Clien etM
.mm. 26. dubna: veltutyšskedie

cézi 12. července v trevírské 12.

!QUI Ch

CHISTORICKÁ

HRONOLOGIE

ři n
Cliblelraness25. března

šCiotildis vizlGotyldy(3 /4. června)
pp. m. viz Celestina (I.)L)Coelestini

pp., in. (6_.dubna)
Coena mini viz
Colety (Nicoletry) p., Colette Boilet

v. (i 1447; kanon. 1307) 6. března

C018omannim. iz.l(olomanatnna)
Colitmbani wz Kolumbána
Columbe vizKolumby (31. prosince)
Commemoratio advenrus Spiritus

sancti, 15. květn
—aliationis s. Viti,as. Adalberu' 25.

srpna

- W vizDuši&y(2.listopa)
-ascensiomsiontsdominicae 5. května
—omnitun ftdelium defurtotorurn,

Dušiček 2. listopadu
-Pauli ap. 30. června
—pastionis dominicae, 25. března

-re:surea:l doominione 27. břez
Commendatio Marie. Compassio

Marie viz Marie Sedmibolestné
Commovisti domlne) ten-am, 8. ne

diěle před Velikonocemi (Sexagema)
Commune (sc. feriae), Oommunis

týden následující po
sv. Michalu

ob. Marie v., oomrnenda
doMarijeJet-tm emdolorum
Marie vizMerle bolestné

mmpletorium, completzeit kanonic
ká hodinka spadající do doby před
setměnim, viz str. 284

Concepu'o Domini viz Početí Pána
Krista (25. března)

- JohannisBaptisteevizPočedJana
lCi'utele(24 záři)

-b. Marie.v (in ad)ventu) viz Početí
P. Marie (8. prosince) ve starší
době—=Annunclad

Coneordie v. viz Koůtordie p. (18.
února

concurrentes, konkurenty viz str.
236-238

conductus paschae, 1. neděle po Ve
colikonocich (Quasimodogeniti)

a někdy ] týden před ní
conductus teenseoosta, neděle sv.

Trojice; nékdy' ) týden před nl
nfess ulchritu (.92956,).
introitlomševe čtvrtek po lnvocavit

Conradi cůvisz
rádabmm (26.listopadu)

Conradi vizKonr—á
Consecratio crismau's viz Zelený

čtvrtek
consilium Judeorum (evang. Mat.

27,1), pátek po neděli Judtca
Constanci! e . viz onstan

(29./30. ledna)
Oonstan nstantma (21 led

na; 29. ledna )
Consulta vizzKonst-ancea Alexand

ra(5 .
consuetudo Bononiensis vizstr. 347n.

, „suché dni viz str. 268n.
conticinium (noctis) začátek noci
Conversatio-—Conversio

viz Afre convemo

(26.řijrág M eMene arie agdalene
čtvrtek po 5. neděli posun; v die
cézi pražské 23. března; v hildes
heirnske' !. března; v augšpurské

10. března; vasalcburské 1.dubna-Paul.i 25.lech1

Corgmřam ep. viz Korbiniána b. (8.z ři

Cordulev. m. vizKorduly

;íjna, v olomoucké diet—gdmtéž 21.I na



melii pp. viz Kornělia pp.
Ccln-114./ 16. /l7. září)

Corona Domini ina, Corona spl
Dormruwz meoronespl

nee (nejčastěji 4. května)
Coronatorum viz tyř

(8. listopadu)
Cruoentie vizVíta (Modesta a Kres

oencie
Corone v. viz Korony

rzi/14. května). réžV

ny(l4. květnsa)fCo Corpus
321%?BožíhoTěla,čtvrtekposv.
Trojici

Correctio fratema (evang. Mat.
18,15), úterý po 3. neděli postní
(Oculi)

Com et Damiani mm. viz Karmy
a Damiána (27. září: od 1970 26.
září)

Cras festi nazítří den po svátku
Crastinusdies nazítří den po svátku
- crastini, pozítří
crepusculum, crepusculum nocris,

soumrak; crepusculum matuti
num, svítání

nds et soc. vizKrmncia m.
(27. června)

Crhya Síranachotyvyzn.vierlla
aMetoděje (9 března, od 218805.,
od1897 7. července, od 1970
února)

iniet ininnl m. viz Kryšpí

cmna (25. října)
mittwoch, škaredě středavéwanna, křío

dny (od'(5. neděle po Velikonocíchdoú
CmclnngomlnLVel átek

exaltadovám?/řadam
h(M. září)
dsinvenno vizNalmmlsv. Kříže

(3-kV na)
Gude l::eznpřídavků bývá zpravidla

sv.!(říhl 4.1áří)
Cum ed Dominum (Ž.

54,17), introit 10. neděli po sv.

.o(20. únoal(oro

Trojici, též ve čtvrtek po Popeleční
střed srv. [)um clamarem

tusfuero (Ezech. 36)sanctilica "
introit mše ve středu po 4. neděli
postní

Ounlberciee.wpwz.l(tmibemb kolín.

C(12. listopadu)(stag viz Konráda b. kosm.

;(26 listopadu)
Ěhbem b.v Undlsfame,CuthberepUndis-famen. vizzGubem
(20. března)

cycli paschales viz str 227
cyclus decemnovennalis, devatenác

tiletý kruh w'zstr.
- paschalis viz str. 22939
- solis (solaris) viz str. 233

n, en vizlentice
Qprlůna, b.v suv: zKoméha

a Qpriáčm (14./16./17. zzáři)
Qpriana Andoškéhoep J ny Justine

tui-3111.26.gipmvkmkovskěavm
tislavskě diecézi též 25. září,

v hnězdenské 25. září jed lm)
Qprianaal'elixe 12.října(o mě e
Girishm. eriah. lama

ragdamm.,Qriaci, largierSma
ragdi mm., 8. srpna, v některých
diecézích, mj.v mohučské. praž
ské, olomoucké a trevírské, též

|1.16.březnanierchyalmaerla, pa .
vyzn. QrillíepNalaď;
27. června

Cyrilab.aneloěského,Qril.lllep.An

dochenl 22. čtervečnřceeme
Willig). etsoc. 9 rveněmskčhoQríhb 18.března

(od 1882)

mmm-..,.C“
& (slaveni v čes

kých zemích od osmdesátých let
14. století) 9. března v pražské
a hnězdenské arcidiecézi; v Kra
kově též 8. března; 1863 přeložen

D
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HISTORICKA

CHRONOLOGIE

na 5. červenec 1890 přeložen na
7. červenec (v Čechách a na Mora
vě stále 5. července); od 1970
února (výroční den Cyrilova úmr
tD;vvčeských zemích nadále 5.
července (v kalendářích východní
církveJe svátek Cyrila učitele slo
vanske'hojazyka 14.unora Cyrila

čas letni víz $". 300—302

—německý viz str. 295
- pásmový vizstr. 296-299
- pravý sluneční vizstr. 282
—střední sluneční viz str. 282, 296
- středoevropský víz str. 297, 298
- světový viz str. 296n.
- zemský viz str. 296
- zimní viz str. 302
- železniční vizstr. 296
časová rovnice viz str. 281
černá le,Judica, 5. neděle postní
červen, nyní 6. měsíc. Iunius, dříve

(ještě v 15. Století) Julius; viz str.
272

červenec, nyní 7. měsíc. Julius dří
ve do 15. století. též Juniu

vn,.,bl aHyacinta.1m.. apošto
lů Slezska 26. července v českém
misálu od 1970 17.července

Ct:-nim' tuo
auxillato srpna; v halber
stadtskě diecézi 14. listopaa;du
„pomocníci" byli světci kteří měli
pomáhat, a proto byli vzývání
v dobách nouze a útlaku; uctíváni
Čtrnácti pomocmiků. Achacia
(Achatius) - 22. června, Barbory

(Barblara) - 4. prosince Blažeje(Bla us) - 3. února. Kryštofa
(Chrsistoforus)- 25. července, Cy
naka (Cyriacus) 8. srpna. Diviše
(Dionysius) - 9. října. Erasma —2.
června, Eustacha (Eustachius) —
2., event. 3. či 4. listopadu. Jiřího
(Georgius) - 23., ev. 24. dubna,
Kateřiny (Katherina) —25. listopa
du, Markéty (Margareta) 

Filozofa a Metoděje 14. června ne
b06 na)

(yrillidg. 6. března
(Mina, Basilida, Nabora & Nani-ia

Naboris et
Nammm.12.čeretvnaN

zQuirinnm.(30./29.Cyrinim _
dubna /24. brezna)

13/20. července, event. ijiná da
ta. Pantaleona (Pantaleon) - 28.,
event. 27. července. Víta (Vitus) —
1.5 června, Jiljlho (Egidius) - 1.
září, se rozšířilo ve 14. století vdo
bách morové e idemie a sociální
bídy hlavně v avarských diecé
zích bamberskě a řezenskě, v 15.
století proniklo i do dalších oblas
tí, zvláště do Uher a do lta'lie

čtvrtek tučný, čtvrtek po neděli Se
xagesima

-Ve.l.iký,Zelený čtvrtek. čtvrtek před
Velikonocemi

čtvrti Měsíce viz str. 73
ovan , Quatuor onm

natum 8. listopadu; někde 7. listo
padu (Halberstadt a Merseburk
vedle 8. 11., Hildesheim); 9. listo
padu (Schwerin): 10. listopadu
(dominikáni); 14. listopadu (Com
postea

čtyřicetidenní půst (předvelikonoč
nl) VIZsr. 9n

cetlrytffů mučedníků, Čtyřiceti

mučedníků, Quads-astma (milimarryrum9 od Ino
cence X. (1644-1655) 110.března;
dviecězi praíské. hnězdenské,
krakovské někdy také 11 března
(vedle9 3 )

Čtyřicetisedmimu ,
sina aeptemmm. 14.března

m., r 'panen

(Eufemie1,9Dorotheename)19
ecle

.záh'; vAkvileji3. záeří
Čtyřdatem thtuormilia

mm. 12. října



Dagoberta, krále austrijského 23.
prosince; H.G. uvádí též 10. září
(Verdun)

Dalmacia b., Dalmadl ep. m. 5.
rosince (Milán)

dl m. 10. září
(Hnězdno)

(DPP PP Cf-11
prosince (sPodchylkami v někte

rýcřhdiecézních a řádových kalena rc

Damiana viz Kosmy a Damiána

D(21/26. září)proroka, Daniells proph. 21.
Dčervence
Danielas ' ll. rosince
Danielaaw, mm.,Daniels

et soc. mm. 13. října
Da m Domin: studnentibus te

(Eccli. 36,18). 18. neděle po sv.
ro lCl

Dararhentag viz Doroty p.
(6. února)

Dardentag, dartiended „dardan
tag, drut'tiende das,
dag, 'I'fíkrílů, 13.

den od Narození Páně, 6. lednavlDavidakrale ( ěkdyproroka),Da
dia regis (Judea) 30. prosince (na
př. Vratislav, Brixen, Halberstadt,
Hamburk, Kolin, Liibeck, Mohuč,
Urr t), též 29. prosince (např.
Salcburk, Basilej, Brémy, Krakov);
v českých zemích byla ve středově
ku u vana o ara

Davida z Menevie (: \!glesu), Davieneveml
Decade viz str. 133n.

Deoem milium 'rum c[translatomm) mm.,
22. června (vrz též Achala a spol.)

Deoollatlos. Johannu vinana Křti
tele Stětí (29. srpna) _

Dedimdobasillbasilica, eecleszae,tempu
viz Posvěcení chrámu

—altarls S. Vid (Praha) 27. září

-, ln dedicau'one archibasilica
Sanctissiml toris (od 1970)
9. listopadu

—Basll.iae teranensisv z-Posvě

má! lateránské baziliky (9.1islopa u
—basilicaes.Marie adniva, LnDedi

S. Mariae ni-,_
ve. (od 1970ln dedicadonebasill
cae.B M.V.) 5. srpna

—,lndedieaúonebasilimmmSa. Pet
ri et Pauli viz Posvěcmí
bazilik svatých apoštolů Petra

aPavla(18. liwsropadlzi),- capellaes. ěoenl

m. „Václava10.zálli- Olomucensis 30. června;

zde|r. 1349 neděle po oktávě BožíTěla
Mahen-agenda 30. září;od r.
13851.ř1"_na

cae)s.Peu'letPau

—— (v Asahi)
PortiunculaZ. srpna (minorit.)

- —Salvatoris (9. listopadu)
-s. Mariead martyres13 května
Dedlteceaarl, 23. neděle po sv.Troji

Cl

de fontanls dominia, 4. neděle posl
ni

lislB. listopaduS.Mariae

Deftmctorumňdellum (commo

MO)wxpa“ děl (debgnla' ,1. ne eposrnmmm
apdtolů (15. července)

&řijna (Ženeva, Haelberstadt,mE.:.nychMetety, Šp',
vir), 26. října (Agrarn, Pěti ostTeIeÍ
Ostřihom, karmelitáni); v českých
středověkých kalendářich jsou
střídavě uváděna obě data

Demon mutus, neděle Oculi (podleevangelia Luk.!
den viz str. 72, 278n.: části dne viz

srr.r27.9nn

8—59
.: .:)32
&;š
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Šin

- Hromnícz
-hrudný viz též přestupný
—hvězdný viz str. 72
- občanský viz str. 72

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

-pod ustkuov Zelenýčtvrtek
—přestupný.hrudný víz str. 78 86
- sluneční víz str. 72

osd, armomm festum, reli

gularum dies, clavorum fest-um,ies lanceae Domini, párek po
neděli průvodní (1. po Velikono
cíc )

-svět|ý vizstr. 72. 278n.
-svíčelg Svieěekó.ledna
—vněleníl(.rlsta na

- vyvrženy = nešťastný dies egypti
acus viz str. 355
necessitadbus mels en'pe me Do

,páteek po neděli lnvocavir

(tj_.po 1. ned7éli postní; podle introitu 2. 24,1
emag wz7Anton1na op. vyzn.

(17. ledna A_lsasko)
nýsta (9 října)

denní dobyZviz str. 279n.
De nomine Jesu vizFestum de nomi

neJesu
' Deochari, ab. viz Deokara

op. (7. června)
ta, b. vNevers. Deodatíep. Ni

vernen..20 června (v Nevers 19.
června): od 1970 19. června

Deokara ', a .
(Boh a) 7. června

de passione dominica, 5. neděle
postní; v Míšni 15. listopadu

Depositio,den úmrtí některého svět
ce

-Ma.rle, 15. sr na
“tisíc . rmhummi

lltum mm. 22. června (viz též

uši?; unuma, v
ep. Lingonen., m. 23. května

—trnnsla1:ío 19. ledna
Desideria, ucil). viennského, m., Dc

slderileep.Vi.,ennenmu. února:
od 197023. května

Desideria, b. z Renns, &Reginfrida
a, ,Desiderii ep. Re

donen. etRegnífrldi ardtidiac. 18.

zářizodu1970 17. záříoMarle viz Marie P.za
snoubenío(22./23. ledna/ 18 čer
vence) _

Deuscumegredielis (2. 67,8), introit
ve Středu po Letnicich

Deu_sin adiutorium meum intende
(Z.69.1) introítv 12.neděltposv.
Trojici a ve čtvrtek po 2. neděli
posmí (Reminiscere)

DeusinlocosanctosuoíŽ. 677)

introit o 11. neděližo sv. TrojiciDeusinnomine tuo( 53,3). introit
v pondělí po Laetare

exauditor est, neděle
po oktávě Božího Těla (podle res
ponsoria první lekce breviáře)
usvenie tor, introit 18. zárí
(usTricenarium solemne cisterciá
ků )

Dečevenlrta mania mec, introit 24.
Devímlkaviz neděle Devímlk
Diaboureoasioaadomino, ]. neděle

DipostmDíanyvvd.,bl., Diane vid. 10.června
od 1892 9 června; od 19700otpě
10. června

Did: Dominus poslední neděle po sv.
Trojicí vizstr 93

Didací cf. 12. listopadu; od 1671 13.

listátpadu; od 1970 opět 12. listo
Die IPSO.v den svátku
Didymus vizTomáše ap. (21. prosin

ce)
Diesabsolutionis,d. Mutua Zele

čtvrtek
—& oratus, Velkýpátek

(Vetterls) adoratus, Velkýpátek

-:,altera nazítří,umOmnlumanimnrumv

Bulíček (2.1istopad_;u) ve starýchUhráchse slavil
také 16. srpna a 30. září



- a P lo)n£l'9|1(čvztahujelsemna Petra —integer víz str. 278a ava ervna &eba om— i-ntetcalaris den ře

m;; r( (nigrum je Rozeslání 78.86 p Slupným s"a 0 S ervence) —Johannjslluminis víz Jana a Pavla
trlcllnidruhá nedělepoTřech (26. června) &

králích(podleev.Jan.21-10) „kampani indoliovizsvJm oo
- artificialis vízstr. 278 voleji (6. května) ČŠ

- mmpzíiípáněmsod minioe vizNanebe- —Jovísčtvrtek *; švstou - Jov'n albus, absolutus, Zelen w
-aterzPopeleů1ístředa „m mĚ
—bissext_u5_viz str. 86n. -iud.icii extrem; ndělí o nedělí : :

dvě první neděle po ]. lnvocavit (1. posptoí p 3-3
neděli postní —lnmemau'on ,poslední tři dny % č

- canículares viz psí dny před Velikonočnínedělí '; —
-carisma|:ls,le oe(7. neděle po —lanoeeet davomm, páátek po prů- o 8

Veliltonocíth)':nl vodníneděli (1. poVelikonocích) 3 -1
- neod minlce, Zelen čtvrtek —lavndoms,sobota předVelikonoce w 2
- Gnetum, Popelec (středa před ]. mi “2o

nedělítstpo ní) -I_egitirnus víz str. 278 - Ě

—_.civilis SVěDolýden a noc víz:. 72 -linnaríum, védn : ucorporlsDo corporíset sangu- —htm.innriu.mvizHromnlc(2. úno- :
inls Christi, Božího Těla (čtvrtek ta ) _U
po sv. Troojícci) - Lune, pondělí >z"

- crastinis, nazítří po svátku Jun-adonis, křížovédny (pondělí ==
- dominicus, neděle vůbec; zvláště až středa poS. neděli poVelikono- %

Velikonoční neděle.- Jednotlivě cích) ::

neděle vizDominicaaneděle —mám (v Uhrách)vizNa- 0
—duodedmus („Dvanáctý den“ od P. Marie (115.emsl'gl'la) <Vánoc) 6. ledna -masne_fesúvitau's.
- egyptiací, egti, atti, dny nešťastně —masní mm:, středa po neděli

víz str. 355n. Laetare (4bbadneděle postní)— embolismalis den přestupný, -usmagn sobota
htudnývízstr.78 —- -,eris"vanám

— 'dssimus ,V ěl -Manli:,_Maiil. květen
- ferialis, feriatus, všední den čtvrtek
- mmetammonmkvěmá - Marie oetealls víz Hromnic (2.

(6. postní) února), ,
—foootum,]. nedělepostní- Manis.utery
—Hassan(n)a. Květná neděle (6. -Mercurii. středa

Posmí) —media,,Ězlledne
-ilucescens,ranntusv1důl-“1=wbo=ÝČW7mksvelký?Šmakdoni: „den vtělení a B

Páně, 25. března neb 25. prosin- -myuetíotum, Zeleným/mk _
- natalis, den smm mučedníkovy VIZ

—i1'ledu.lgentle,Zelený čtvrtek (čtvr- str. 90
tek před Velikonocemi) mini) %. prosinec;
ínnooemium víz Mlíďůtek (28. těž celé svátky vánoční

_ prosince) - naturalis vízstr. 72, 278
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—necophytorum. týden po Velikono
-ncovi anni, ]. Icdna

omnium animarum WZDušičelt (2.
listopadu)

—ossana wz nedělemáKŠžduÉ- palmami-mk e
- poschales velikonočnísváteční dny
—paschalís Velikonočnníneeděl
—pasdtalis sabbací, sobota před Vcli

konocem
ionís lugubrís, dolorosus, Vel

pátek
- penitenu'ales vizpašijový týden
- pentecosta, neděle letniční
— penultimus. předposlední den

(u bononskěho darování) viz str.34
- prímus mundi 18. března
- prior; dic priore = prrridi
- ingues poslední tři dny v maso

USIU

- posterus nazítří
- profestus předvečer
- proxímus, zítřek (není- lí jiné po

známky)
- puerorum viz Mládátek (28. pro

since)
—quadmgsrrne vizPopelečnísd'eda

—ramorum víz nedězlezelKvětná—recondliationisw ený čtvrtek
-reliquiarum vizde; Svátosti (pátek

poocr'lelgě“průvodní 1. po Veliko)
resurrecn'onis, Velikonoční neděle

- rogatlonum viz dny křížové (pon
dělí až Středa po 5. neděli po Veli
konocíc

-rosarum,6 ve středověkých Uhráchuno

-sabbati sabbatinus sobota
sacr'amend zBožlhoT

—sacracissimus, Boží hod velikonoě

ní, Velikonočníned-Salvatorís, sv.
- sanctus. Velikonoční neděle. je- li

uveden týdenní den, pak příslušný
den v týdnu před Velikonocemi

-Saturni sobota
—smrtinii magm'. armani

sauciníi (středa po4. neděli post
ní)

- secundus d. scquens nazítří.den
po svaatuk

- sancdssimi, týden před Veliko
noční nedělí

- Solís, neděle
enarum, Nový rok. 1. ledna

—terrius po svátku je pozítří (podle
středověkého počítání. při němž
se počítá včetně dne, od něhož se
vychází

—Trinitau's. neděle po Letnicích
—ultimus víz str. 347
—unicus (post festum). nazítří. den

- Veneris.
- - 'ctus, magnus, sancrus,

ek
-viow'mus 13. leden
- virginum, rj. Jedenácti ale

vízVoršilYP- (21. října
vlridium, Zelený čtvrtek nebo snad
Květná neděle

Diet- viz Theo-.
Diane et Merite v. 23. září
Dígnus BDomlne, neděle Miserícor

día (2. neděle po Velikonocích.
le responsoria)

D" zJiljíhoU. září)
diluculum svítání

io apost,olorum Dlvisio ap.

víznm))mlání apoštolů (15. července

Dlnstagmfener, felster, úterý před Popelce

Dinstedamg,dinxschedag, úterýDiocletiani anni vizstr.3
aJulián m2 .září

Dionýsíaymb.a mučedhíkům %nep., o tag, n ,Eleudreria ,Diony
“LankaRusticietlšleutherllmm. 9. říj

Dloskumm. (vEgyptě), Díomidjs
rn. 18. května



Disi.bodlep cf. 8. září

Disperslomslánídisgregacio,poštůagostolortinavizRo 15 čer
vence

dives majus, ]. neděle po sv. Trojicí
(2. po Letnicích, podle evang. Lu

k_áš_ova 16,19n. )tolorum zRozeslání

tan
Marle (2. července)

dixi! Rebecca íilio suo Jacob, sobota
po neděli Reminiscere

dne dělení viz str. 279nn.
dny nešťastné viz str. 355
dny křížové: dny od Křížové neděle

(Rogate; 5. po Velikonocích) do
Nanebevstoupení Páně (tj. pondě
li, úterý a středa po Křížovénedě

l

roschken vizdreuschkenmontag
(pondělí po neděli průvodní, tj. 1.
po Velikonocích)

)viz Bunny (13. úno

Dorlai(řšrkliarl d l )
ores - e oorum

vizMarlelSedmíbomé m
.mmnichtskěho,vy

Do,:n.mmDonninaniep. of. 7. květnammisetioo speravl
(Ž. lez,6), introit 1. neděle po sv.
Trojici

—nemmira tun, 2. neděle po Třech
králích (podle responsoria v brevi
áři)

nge facias auxilium tuum

Kvěztnáneděle (podle introitu Ž.20)
—tel 'um focuses noobis (2. 89,1

úterý po 1. neděli postní (lnvoca
vit)

Domini apparitio viz Zjevení Páně
(6. ledna )

(něědyk mlnyně aasumpn'o)
čtvrtek po Křížovéneděli (t'. 5. ne
děli po Velíkonocích); v ně terých
starších kalendářích též jako stálý
svátekS. května (viz srr. 226)

_mddo vizObřadníPáně(1.
—corona spineav zFatum oorone

:EB-tee(nejčastějli4. května)— (reductioex
gypto), 11. ledna; v braniborské“

diecézi l:.v února
-er|l>l) vz.ZjeveníPáně(6 led
—lnducu'o ln Ae ,11. února
-lnva1tioi_ntemp, 21.února
-lanoee viz den Svátosti (pátek po

neděli průvodní; první po Veliko
nocích)

—nan'vltaa, Narození Páně, 25. pro
ince

ue,vulnera pátek po týdnu“11“
Božího Těla

Nruurrecdo VzkříšeníPáně (Ve
likonoční neděle)

-sanguinis festum (Domini san
adventus,rereportaoo

cepdo, venerado) v mohučské
diecézi 16. března v basilejskě
a kosmické 19. června, v hildes
heimskě 3. června, v ostřihomskě
8. st na

606. srpna; vmíšeňskě
diecézi 17. března, v pasovské
26. srpna, vhalberstadtskěl září,
vmerseburské 31. července

Dominica (dies),ulnneděle
děle postní (Oculi, dle ev.3Luk.

„:de ievandas,Maso
nedělem (7.předVelikonocemi)

deum 2.neděle po oktávě
Tří králů; v 16. století bývá tak na
zývána i 2. neděle po Třech krá
lích; d. adorate

další nedělequartum,
následující po neděli Třech krá
lich až po neděliDe mik

—ad te levavi (2. 24),vtl. neděle ad
ventní

!.
na
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—advenrusDominiI,Il,l.li,lV, 1.2.. -defontanis, 4. neděle postní [Lae
lí 3. 4. neděle adventní; dominica tare
A" [V. advent-us Domini též: dominl- —de lignís ordltis, 1. neděle postní

864 caproxima ante Nativitatem Do- - de modicum, 3. neděle po Veliko
—— mini, 4. neděle advent nocích (podle evang. )
' -a1bls deposltís, 1. neděle poVeliko- -demon murus 3. neděle v postě

nocích (podle ev. Luk. 11 14—28)
- aiieluja qua claudirur, dimircitur, -depanibus, 4. neděle postní

neděle Devítník (9. předVelikono- - ddepassione, 5. neděle postní (Jucemi) ica)
- ante candelas, neděle před 2. úno- -de ramis palmarum, Květnáneděle

rem (neděle před Velikonocemi; 6.
-ante caputjejuniorum, Masopustní postnín)

rteděle —de rosa, reos , 4. neděle postní

HISTORICKA

CHRONOLOGIE

teumlngress septuaguimae, po- (Laetarez 3. před Velikonocemi)

slední neděleDo'poT_řechkrálich —deus' tn adjutorium, 12. neděle po-a.nte nataleDo mmil, ll, m, IV 1. sv.Trojici
2. 3. 4. neděle adventní - deus m looo sancto, 11. neděle po

-architn 'clini, druhá neděle po sv.Trojíci

'l'řlet:lhlkrálích (podle ev. Jan - deus omnium, neděle po oktávěBožího Těla
- aspiciens a longe, ]. neděle ad- -d.tc1tDommusegocopto, 23 a24.

neděle po sv. Trojici nebyl-lí opa
-aurea, neděle po suchých dnech kován introit Si iniquitates. Je-li
—benedicta si,t neděle sv. Trojice více nedělí posv. Trojici nazývají

(podle introitu) se takto (s přídavkem secundum
- Canal-tee (podle ev. Mat. 15,22— atd.) všechny další neděle až do

—29),2.neděle postní (Reminisce- adventu: Vizstr. 3
re) _ -Dominein ruamisericordia,l

—cant-ate Domino (Z. 97), 4. neděle děle po sv. Trojici (po oktávě Leel
poVelikonocích nic)

-eapitilavii, Květná neděle (neděle - Domine ne longe, Květnáneděle
před Velikonocemi; 6. postnní) —Dominus fortitudo, 6. neděle po sv.

- carnisprtvu,Masopustni neděle Trojicí
(Estomihk 7. před Velikonocemi) —Dominus liluminatlo mea, 4. nedě

-cl.rcumdedeetrun meí(Ž. 17),neděle leposv.Trojici
Devítník - dum damarem ad Dominum. 10.

tium, Květná neděle neděle po sv. Trojici
ausPascheJt eděle průvod- -u.md medium silendum, neděle po

ní (1. po Velikonocích) Vánocích, v oktávě Narození Páně
Christi, neděle po Božím -duplex, neděle sv.Trojice

Těle —emedeus adjuvat me, 9. neděle po
-cu.mc_lamarem, !& neděle po sv. sv. Trojici

Tr0jtct - estat'n, neděle po Letnicích; vízstr.
- da paoem domin-te, 18. neděle po 93

sv.Trojici - esto mihi, Estomihl, Masopumi
—_ed_iteoesari,23 neděleposv. Tro- neděle ( quagecima, 7. předQuinq

jici Velikonocemi)



SerioupelnLPáněčili6.nedělepo :l.(3předmcemi) ,;et onoct albarum,2 děl ' :
--e_xaudi (ll.), 5. neděle po sv. Tro- Ve"] onocích ne &po

jict — ana,medle quadragenme, 4.
- exotcismi, neděle Oculi (podle neděle postní (Octava dominíoe'D'D

mediane

_ enudiu(|), nedělevoktávěNane- etateHl nedělepostní .
i

.4

evangelia) , neděle.!Judita) t-_
_murge, 8. neděle předVelikono- —mementonosm',Domine 4. neděle ; 2

cem|(Sexaseslma) adventní m Š
-factusest, 2. neděle po sv.Trojici - mensls e, d. mensi: pascha- 2 '“
-focorum,l. neděle postni lis, 4. neděle po Velikonocích 0- =
- gaudete tn Domino, 3. neděle ad (Cantate) Š Š:

ventni —mls_erereme:l,16.neděleposv.Tto- ln 5
- hebdomadationis, neděle po sv. jic ž 

Michalu -misetiootdlas Domini,2. nedělepo o 8
—Hietusalem, 4. neděle postní Velikonocích ť, -'

Hosana, -mmedominiallejujn,l.nedělepomg
—in albís (invalbls depositis), ]. ne- Velikonocích Ž 0

__dělecaepoVelikonocích —modicum,3 .neděle po Velikono- _; ;equadrageaime, 1. neděle cích (podle ev. Jan. 16,16-23) -- u
postní —munemoblat:nquesumusvviznedě- :

—lnclina Domlne autem 15. neděle le svatodušm _U
po sv. “hojící - nisi-a, 5. neděle postní Ě

—manganem Květnáneděle -ocu1i,3. neděe postní ==muoelsotlu'ono neděle po -olivnrum, Květná g
Třech králích; v kallendářích 16. -omnsgemes,7. neděleposv. Trojici a
století neděle před Třemi králi —omniaque íecim', 20. neděle po sv. 0

—inka,tj .inkaocta vumClrcumdsl- Trojici <
Domini.,neděle mezi 1. a 6. —omnistenatutam tun,) l. end e

lednem pooktávě Tříkrálů; e-ltjen jedina
—inmedla qundmgeeima,4. neděle nedělepo oktávěTří' králů

postní iOmn'uterra Ata-ad insi—
-nn pasione, 5. neděle postní mul; v 16. stol. též ]. neděle po
— ramia palmatum, Květná neděle Třech luálích
—.ntesumcdone, ' -Osanaetollvarum, Květnáneděle
- momvit, ]. nedělepostní - ,
—ln vohmcate tua, 21. neděle po sv. —panum, 4. neděle posml (podle

Trojici evan elia)
unstmtdla, 5. nedělepostní 6.n eděle Po Velikono-para

—Jvíemaalem,zDomínlca cích (ev Jan. 15,26-164)

malem(4. neděle postní, 3. před -paralytici,l 19 nedělepo sv.hojícíVelikonocemi) (20. posv. Duchu

dluhům omnu, 3. neděle po Veli -pďazhchal.ls,pascbevVelikonočníneonocích
—judioame deus, 5. neděle stní -pascheílorlde,l(vWěmáneděle
—juscusesesdomine, 17.ned leeposv. -pMonís,5. neděleposmi(Judlea

Trojici us, 2. neděle po Veliko
-lavannvalium capita, Květnáneděle nocích (ev.Jan. 10,11)



i'm-_:

81

HlSTORlCKA

CHRONOLOGIE

-—penosa, Kvěmáml|neděle-pe_ntecostee,1e
-p inguis, Masopustní neděle (7.

před Velikonocemi )
-populus5 ion, 2. neděle adventní
_postalbasiln albis) 1. nedělepo

Velikonocích
-postdneres, 1.nedělepostní
- post focos, post ignes, 2. neděle

v postě
namle Domini, neděle mezi

Vánočním božím hodem a Novým
ro em

-postnnovumannum. nedělemezi 1.
a 6. lednem

- postem Epiphanie,2. neděle
po Třechvkzálíeh

screms,nneděle mezi 1. a 6.
ednem

-,prlmaquestapuíjejuniorumA.
prima Ll'lcaplte jejuníi,1 .neděle
posmnl

-procec_mornoster, 14. neděle po sv.
Tro lCl

—pubanl et pharisaei(evang. Luk.

18,9-14). 11.neděle po sv.Trojicí- qua alleluja chudinu neděle De

quam“ (9. před Velikonocemi)
dragesima, ]. neděleposrní

-1l;1mluadngesime,bezdalšího řídav
“ =

znedělpostních
dmgeslme

1. neděledrapostníaljllšíaněkjedo

uimemedie, 4. neděle
postní

která

"TFB" modo genltl, ]. neděle po Veikonocích
t;,uageslme 7. neděle před Ve

íkonocemí
- uepanum. 4. neděle posmí
—qul.ntana,Masopustní neděle
- mmlspalmamm, Květnná neděle

cesariqueHammerle 23.
po sv. Trojicí (ev. Mai.

donum(2.24).

:rl nedělepostnííneděle v postě

- rspice Domine (respice secun
dum), 13. neděle po sv. Trojici

—respice in me, 3. neděle po sv. Tro
jící (letní)

mezi, resurrecdonísNelilto
noční neděle

ate, rogadonum, Křížovánedě

le 5. neděleta'poVelíkonocíchde rosa, 4. neděle
smí (3 řed Velikonocemi)

—Pouspop:E, 19. neděle po sv Tro
lCl

- šamamaní, 14. neděle po sv. Du
chu (ev. Luk. 10,23-37)

—sancta, Velikonoční neděle
—sepcuageslme. mik, 9. neděle

před Velikonocemi
-se.xagesime,nneědleepo Devímíku.

). neděle před Velikonocemi
-s: íniquitates, 22. neděle po sv.Tro

jící
-si.injquitata ll, II],Natd., 21.24.,

25. atd. neděle po sv. Trojicí (lei
ní): srv. str.

- ?intus Domini viz neděle svato
-susoepl.musdeus, 8. neděle po sv.

Trojicí (letní)
—suscipeDolním ňdellum eoes, 5.

neděle po Velikonocích
onis,2 .n elděe postní.

Remlnlsoere; evangelium Transli
guraiío (Mat 17.1—9) připadá na
sobotu před nedělí Reminiscere

—Tri.nltads, ]. neděle po sv. Duchu
- vacans, neděle mezi Vánocemi

a Novým rokem a mezi No
kem a Třemi králi. protože nemají
vlasmi officium. Rovněžse tak na
zývají ty neděle po sv. Trojici, kdy
se opakuje ofňcium předešlé ne
děle; víz srt. 93

—vooem ucunditads, 5. neděle po
Velikonocích

Dominicus dies vizDominica a nedě

Domlnih len., vyzn.. Dominlcl cf.
(zakladatele dominik. řádu; ka



non. 1234), svátek 5. srpna; v die
cézi hnězdenské. krakovské aj. ta
ké 4. srpna; od 1568 4. srpna; od

s1'9P70a7. srpna, v českém misálu 8.
_;ienáeni. u-anslatio24. května
Dominika Savia (kanon. 1954) 9.

zna

domini_.kaneděleoDo p..,vyzn Domini

ci deusSilas ab.uďo 20. prosinceme meu: a
(Z. 27) introit ]. mše oVánocich
(in nocte in gallicamu)

-foru'tudo plebis sue ct protector (2.
27„8) 6. neděle po sv. Trojici

- iiiuminatio mea et aaius ma (2.
26.1). 4. neděle po sv. Trojici
(podle introitu)

Domitianiep. ijecne n. cf. vizDo
miciánab. vyzn. (7. května)

Domitiiiyp. Domitille v.

květnnza na přelomu eló. a 17. stol.přeložen na 12.
Domnia b. aoluňského,eDomnii, Do

mnionlseep. Saionitani 11.dubna
-přenmí, u'anslacio7.května
Donadana a Rogaciana mm., Dona

naniet Rogatianimm. 24. května
Donata,b. vArezquym. ,Donaii

e.p Aretini 7. srpna (též Donata

DoaHilariana)
baPo oeuta (nesprávné Do0 v českém kalendáři

: konce 15. století) 21. května
nnetstng stoner, griiner, gutter.

pasionis,zamě/mid—gumpete, tu ý rtemdoruadach, leny'

Donstišhgekčtvrtekdorledage,
aúteerytemasopustn

Dormiůnutum septem Viz Sedmiusn
Domitio Marie víz Nanebevzetí P.

ponděH

Marie ( 5. srpna)
Dorntag, dorndag, dorstag, čtvrtek

Dorotyp.,m.,Dorotheum „Dorot
Donhentag 6. únoraDOMY ' ,Tekiy

a Erasmy)Eviz panen (zpravi
dla 19. září)

uschltenwo— 3
ve Slezsku pon- Č —che, do

dělí po neděli průvodní a celý;(
dnus kentýden po této neděli;

soma; neděle průvodní
Drei among, drey nasel tag snad

28. července, svátek Pantaleona.
Nazaria a e a

emsonmag, neděle po sv.
T_rojici

Komise, Dreikó viz Tří
králů (6. ledna)

po
mg.m Svámí pátekneděli pr vodni (l. po Velikono

cích)
(ta umet Fram, 30.

den120Nane vzetí Panny Marie.13.
Dteiwesen tag vizTříkrálů (6. led

na)

Montag; vizmEdennad]Svátostí(patek
po ned) li průvodní (1. po Veliko

dretzehentetag (day.),druttiendedctdru drun'en
vizEpiphanie (6. ledna)

Corbejen. 15. února
družební neděle vizneděle

na 4. stni)
Dryfařdgťgimonmg, neděle sv. “ito

jice

duben, čtvrtý měsíc v rocez.AprilisDuoentonlm DCI:!mm.
šedaáddvoumm. (17.června),a

Dum vizLemioe
DuidssimletetČarlsimim. 19.dub

na
dult (něm., odvozeno od indulgen

tia), svátek vůbec
Dum clamamm ad Dominum enu
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U

divltvooem meam (Z. 54. 17-23).
introit 10. neděle posv. Trojici

Dum medium silencium tenerent
omnia (Sap. 18.14) introit neděle
v oktávě Narození

um sanctlňcatus řuero in vobis
(Ezech. 36.23), introit mše ve
středu po 4. neděli posrní

' 1. září
Duorum Ewaldorum m. 3. října

lexdo " vizDominimduplex
dumstag, črvrrek

viz Edburgy
Mne, b.vSens,Ebbonisep.

Senonensis 27. srpna
translatio 15. února

_Eabyp., ab. v Coldingham, Ebbe v
(non m.),ab. 25. srpna (Aberdon
23. srpna

Ebdomada. týden vizhebdomada
ebenweihtag, : etag, eb

tag vizNovýbrok (1 ledna)Eberharda (l.),ar salcburskeho,
Eberhardl ep. cSlalislaurgen. 22.
června; od 1970 21. června

Eber gp. v Einsiedeln, bl.,Einsiedlen. 14. srp

mmm,mogbva Saint-ÉvmultvOuche,b.Utioen., cf. 29.
prosince

Ecceadvenlt dominator dominus
(Mal. 3) introit 6. ledna (Tří krá
lů) a 13. ledna (oktáva Tří králů)

eus 'meuvet
s tor est e mee (Ž.
53„6) introit 9. neděle po sv. Tro
jici

Emannunctempus ooeptablle,l. ne

deěle postní (podle e ištoly)

mlade 18.července

dustennette vizňnstermeae
Dušiček, Omniumumanimarum, Omni—

um Edelium defunctorum, Memo
ria omníumumanimammz .listopa
du (pripadá--li 2. Iiswpad na
neděli slaví se církevně Dušíčck 3.
listopadu; v datování se však počí
tal vždy..'). lisropad); ve středové
kých Uhrách sc slavilo Dušiček ta
ke 16. srpna a 30. zárí.

Dvou set šedesáti dvouou.m.m, Ducen
torum DGI mm. 17.června

E

Edíluudjsv. 23. června
Edmunda, arcib. canterburského vy

zn., Edmundíep .Can en cf
16. listopadu.-.",ve vratislavské

a uhnězdenské diecézi lS. listopa

Ešřlšnesení.uanslatio9. června
unda Kampiána, lm., m. 1. pro

nce
Edsmunda, krále východní Anglie,

undi regis m. 20. listopadu

Egřeneseesem! uans 2.9 dubnauardl regis viz EdvardaEducdoClms
viz Domini
uzit domlnus populum suum, so
bota po Velikonocích

- eos Dominus'tn spe, pátek po Veli

ChnsdGJominDexE o,ed W

konocích
Edvardakrál vyzn.(i 1066),

Eduardi regis .S. ledna, od 1680
13. řUna

— řenesenl 13. října
ESvar ltráleartglickehown m.),

Eduardi m.18.biezna
Edwina, e northumbrijského,

wmireps 12. října (Hampson
uvádí4. října

efektivni léta anování vizstr. 317
EfremaSyrs„gh mi)

diet. cf. 9. července; od 192018.
června; od 19709 června

vlnkujgbeni pmb.
Hyen. 24. dubna



Egberta krále, Egberd reg-is20. srp

Eges'ippicf. 7. dubna
Egidii veriljÍho (1. září)
Ego autem in Dominoosperabo (.Z

30 8). Streda po 3. neděli postní
(podle introitu)

Ego autem injusu'cla (2. 16.15), pá
tek po 2. neděli posrní (podle int
roiluu)

Ego clamavi (Z. 16.,6) úterý po 3.
neděli postní (podle introitu)

sum o us, 2. neděle po
Velikonocích (podle ev. Jan.
10.11)

Egredlmini etvldete Elie Syon (Can
tic. 3.11), inrroit v den Početí P.
Marie (8. prosince)

Egressio Noe ex area 28. dubna

ngina, b.v možwinrep. Wigornjen. 11. ledna; p leD
a Gamse rovněž od 1970 30. pro

echt5ertag, eychter tag, oktáva viz 5.
Eilftause dMeyde (Maide, Meyde),

Jedenáncd tisic dčvic viz Voršily
(21. října)

Einbete, Worbeoe, Vilbete v. 16. září
Eelstag, eischtag, Popelec
Eleaeonofy 21. února
Eleonory,královnyangl 25. června
Eleutera, pp. viz Eieutheria (26.

kvtna

Eleut(l:1)erlam., Eleuthen'im. 24. listo
Eleuthejriab.m. ,uEle therll ep.m

18. dubna; v salcburské diecézi

El.l9 dubnaeutheria, b.v Tournai, Eleutherii

Eleut(b eria a Ancie,jeho matky,mm Eleutheriiet Aude ma
us'Ěnm. 18 dubna

Egg-lesni 19.července, královny angl. 20. května

Elfrledy,m.v Games. prosince
Elftausend Jungfrauen viz Voršily „

a)
gvin' ((l. záři)

proroka,

Euganei ,EIlphll 16. i"m., una
Elwin(Hoai-=).b vNoijn. EliinGP

Novlomagen. 1. prosince
- přenesenl,mlatio 25.červ

Elisea prorozka,Hellsel pmphetls 14.
ervna

Elogia (Eulogia) b. 25. června
Eloy viz ' '
Elsehewectag, Elsebenmg, Elšky viz

Alžběty (19. listogalgztigmElzeaxia hraběte. " comiu's
Arlanlcf. 27. září

translatlo 16. června—P
embolismus vizstr. 78n.
Emanuel m.,1-'.mmanuells m. 26.

března
Emanuela. Emanuele 25. prosince
Emeren,dany p. am .,Emmetencia

WMV m.23.lednanEmediEme rlcha, ltnlžete :lavo
ského, Emerid duds Slavonie 4.
listopadu; v Uhrách 5. listopadu

-depositloz2.řizá
Emerityp., m., Emerltev. m. 4. pro

since
Emlla,Emllia,op.v Emmilla

n.ab.Latiniaoen. 10.března
Cucullata, poust.,

m ab. 12. listopadu

Ile%.., v. 5. lednaMarie deEmiliew y
(t 1852: kanon. 1950) 19. září

Ernmanuela (lmmanueela) m. víz

Emanuela(26Vibřezna)z.llmrama b. (22
září)

8
e proph. 20. čer
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Emmy, Hemmy, Emy, král. bavor.,
bl..,H emmereg. 31. ledna

y,EmyzzGurku, vd., Hemm

vidy 28.června;O.W.27.června:gnis izPočetÍPM
rie (8. prosince)

endecas hendekas vizstr. 240
En dns viz Ondřeje (30.

liStopadu)
Engelberta (l.), Eng-ilberta, arcib.

kolin., ,eEngelberd ep. Coloni
en., tu. 7. listtaopadu

Engelweihe, Engelweihtag viz Mi
chalaarch. (29. září)

Entstěheynung, Entscheinung, ersgunsers Herrn viz
Páně (6 ledna)

rn..26 čeerve cc
epactaeelunares, minores vizstr. 241
- maiores viz str. 236n.
- solares wz str. 238

epakztysgregoriánské neboli Liliovyr.243- 245; epakty juliánske'
viz str. 241n

magie,b. am., Epiphaniiep. m. 7.

Epifania, b.erJ:;avijskděhao,Epiphanii

Epimacham Eptmadum izGor
Mammam (10.května)saIVatorls viz

ven! Páně, Tříkrálůb zde6.dnlena
EpiphaniivvizEpifania
Episcoparus pueromm (tj. „školní

biskup“ podle toho, že žáci volili
„biskupa, který měl napodobo
vat chováni církevního hodnostá
ře a o vy e s nim procházeli
městem —episcopum conducere

injdomus; v některých diecézich..v pražské se tak dělo na sv.
Mikuláše (6. prosince) jinde na
sv. Řehoře (12. března). v den

l;nlgďštneak(28. prosince), někde
epocha = doba, od níž se počítaly

gěkteré časové jednotky; srv. str.

epochy (začátky) roku vizstr. 332nn.

- (začátky) dne vizstzr.s278n.parumul tolování sv.
Petra (22 února)Z

Era (Aera) viz letopočet
Eraclianieep .iijna
Erasma.Erasima , n:.,ErasmiCHe

rasmi) ep. m. ve většině diecézi
3. června. vakwlejske'. trtdemske
mcrseburskó. cichstattské a dal
ších. rovněž v minoritském a au
guStiniánske'm řádu 2. června.

v$pětikostclske' 7. června. v mohuče.20 července v pražske dte
cc'zi v kiižovnickém řádua v Řa

du německých rčtiřů rovněžv některých anglie ých diecézich
3. června; v některých kalendá
řich výjimečně též 1. listopadu
a 25. listopadu

Erasmy (- yEufemie Doroty, TeklyzČtyř panen m.
(zpravidla )l9vzzáři)

erbasonn ,neděle lnvocavit
Erembena, . t ulouského, Erem

berti ep. Tolosani 14. května
.Er ,.b lezenského, Er

hardiep .Rau'sb. cf. B. ledna

-pf:nesení8. rijna: vErfurtu 20. řij
erchtag. eritag. erichtag. ertag, úte

En'kaCPlovpennjnga,králedámké
ho. Eridregis 10. srpna; 0.W. 9.
unora

vardsona) krále !véd.,

0 dubna (depositio), 14. lis
topadu (translatio), od 190

u na
Ermenfreda, Ermenfrida, l., op.

Hermence.Erm ,
fteCdiab.ZŠ. zaří

Ermina,op. vlobbes,Ermlnonis ab.



25. dubna. v lulyšské diecézi 26.
dubna

erne, eren, žně
Erncmonar. ermemond, měsícsrpen
E.mesu'_vizAm

einungunsersunsersHen'n wzZjeve
níPáně(6. ledna)

Ersíer augsr. měsíc srpen
—herbst, měsíc září
ersrerrag dag, nazítří vizs. 350
enag vizcrchlag (úterý
ErweiBsonntag, neděle lnvocavír
Eschtag, eschermiawoehen, eschri

ge mittweken, Popeleční středa
estas sv.Janathit ele (24.

deum protectorem;
Estomihl (Ž. 30„3) imroitoMaso

usmí neděli (7. neděle před Veli
onoccmi, Quinqua

Etenim sederunr principes vizŠtěpá
na(26. prosince)

Erhelberta, krále Kentu, Etelbertl re
mari.or 24. února

Ethelbena, krále východní Anglie,
lbertlregis 20. května

Ethelb ,.ab v Baxlclngu,Ethel

hui-gen.ll. eříjna Ednbedi re
BthM.kvěkrúl
Ethelredy p.,":b. v Elay,Ethelrede v.(mm.) 23.červn
—uanslacio 17. října, v aberdonské

diecézi 16. října')Ettona (Zemana b.v Belgii,Estonia
ep. 10. července

Euaristn vizEvaiím (26. října)
Euergilllep. in. 24.4října

'.cp, m., často společněEufe
Ludna Geminianamm., Eu

Eufemlep., m., Eufemiev. m. 13.
dunba

Eufemie,Dorory,'l'eklya Ernsmyp.

,Eufemiín, Dorodlee, “mode etEmmev zČtyř panen m.
(zpravidla 19. září)

Eufraziep.,.Euphnslev 13.března
Eufroziny, p. m., Euphrosyne

11. února

Engel regis 29. července
Eugendi ab. cf. ]. ledna
Eugenia vizEEvžena
EugenievizMenie
Buchar-ia, b. vT

“$. Tun 20. února
E el_zu'ia,..,uevír Euchariiep. Tres.prosince; v halbersradtské

a ulrechtské diecézi, rovněž v mo
derní době 9. prosince

mě
EulalieMWQP' vBaroeloně,Eulall.ev m. 12. února, vdiecézi

Utrechtské a milánské 13. února,
ve vratislavské 4. února

Eulalie : Méridy, p., Eulalie Emeri
tensis 19. prosince

gin
Eimb- viz Euf
Eupll diac. m. 12. srpna
Euseblakn., vyzn., Eusebil p.b cf. 14.

srpna; v krakovské diecézi také
12. září

useblnm., Eusebiim. 30. října
mebii CreEmbiazKremony,lm.,E

monen. („m.“) 5. března
Eusebia, b ve Vercelli, Euse ep.

1. na, v lausann„nasemu
ské diecézi též 2.psrpna; od 1602
15. prosince (ordinalio), od 1728
16. rosinoe; od 1970 2. srpna

EmcglasmaryšLmjmudúiet
soc. mm. většinou 2. listopadu; ve
vratislavské, hnězdenské erl'un
ské, braniborské, míšeňské merse
burské aj. diecézích také 3. listopa
du; ve verdenske' a rournaiské
4. listopadu vakvile 'ské a uident
ské diecézí, rovněž 197020. září

m., , mochiim.
20. února

;)
a:“H
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EustachaEusmsímop. zLuxeutl

Ebřezna (v Čechách v_15. stol.)2ustoehíam., ln.20. září
Eustochía, b. v Tours, Eustochil ep.

uranem 19. září
Eutropia. b. v Saints, m., Eutropíí

ep. Santonen., m. 30. dubna
Eutropia. Zosimya Bonosymm., Eu

cropíí, Zosime, Bonose mm. 15.
červenc

Braidů dvou, mm., Ewaldorum duo
n.un, mm. 3. ríjna

Evaríste pp., Evaristi, Euarísti pp.
26. rijna ,

evenmaend (odv. zavena), měsícza

Evelntia m., správně Alexandra
Eventia T.keodora3

Evurciíep. llAurelían. ef. 7Vztánří
pramáu' vizAdamse8M (24.

rosince)
mEugem'ím. (pariz) 15.lis

Eugenií pp. 2. června[ Eugenií pp. B.
Evženae(1.)pp
Evžena (111) PP

července
ardb. toledského, Eugenií

aep. Toletaní 13. listopadu
Evžena b. mílánskéhopvyzn.,Euge

niíep. Medíolanen.Jun-30. prosin

Evženie, p. m.,Eugenlev. m. 11. ne
b012.21áří

EvženiepJnm.,Eugeniev. m. 25. pro
since, v Brémách 23. prosince

Evženie & z Hohenburgu, Eu
nieab. 16. září

Ewaldiduofr., mm.3. řijna
mweihtag, ebenweihtag vizNo

lawroku. ledna) VÝ
M8133. NOVÝNL cmsabend. Před

večer Nového roku (31. prosinec)

Fabia, Fabiana m., Fabiani, Fabií m.

83). červencepp., m., aŠebesdánam. ,Fa
etsébmiammzo. ledna

Exaltacio (s.) Crucís viz Povýšení sv
Kříže (14.2 _

Exaudí deus orratlmem meant (Z
54.2), introit v úterý po 4. neděli
posmt'(lactaree)

Exaudí Dominevvocem meam qua
clamavi ad te alleluja; Exaudi
(2. 267), introit 6. neděle po
Velikonocích, tj. neděle před
Letnicemi (Exaudi ante penthe
costen)

- secundum, 5. neděle po sv. Trojici,
kteramá týž introit jenže mf5to
allelujah přidáváuž. 26,9: adju
normeus to

-nosDomine, Popelečnístreda
Baudlvít de templo (Ž. 17,7), intro

it v pondělí 3 úterý po Křížovéne
dělí

Exclamaverunt ad te Domine (Esdr.
ll,9,27), introit ]. května

F.! orereinfaníium et la 'ctennum (Ž.
s„4) intron 28 prosit-tc

Exs Dominum(.Ž ze,314),intro
ít v úterý po 5. nedělí osmi

ectatio ,
Penn Marle 18. prosince

Exsulta unt deo sanctimmgloria,
Exu! tsanctí, íntroítz. února
(Hromnic) _

Elsultate deo, adjutori nostri (Z.
80,2), introit ve středu 0 suchých
dnech podzimních (po sv. Kříži)

et jam ang oe mm,
hymnus při svěcení paškálu na Bt'
lou so
urge quare obdormís Do ;

Exsurge (2.443 ,23).!initroir 8. neděli pred Velikonoc
Eychter tag viz echterta:n

P
10. dubna

loktávadis-mph

Fabíoly vd., Fabíole vid. 27 prosince
um ln bonoDomi-nc 9185

.:(2. 85.,17)introit vpátek po3. ne
dělí postní [Ocu|í)



FactusstDominususprotectorme
(Ž. 17,19), introit 2. neděle po sv.
Trojicí

Faistenemfaisdag vizlzmioe
Fary, abat. ve Faremouu'ers, Fare ab.

7. prosince
Fara, Ferona, b. v Meaux, Phamnls

ep. Melden. 28. října
Fasangtag, ,vasen;ta;,

utery masovaschin;,u
pustní (po neděli Quínquagesi

Fassnacht, vassnacht, vasnacht,
vasmacht, úterý masopustní

Fassnacht, vam-ladu alte, 1. neděle
postní (lnvocavit)

- ;emeine, úterý masopustní
neděle postní (lnvoca

Vil)
- delrhenen,de rpfaffen, Masospust

ní neděle (Quiquagesima); dien
sta; der hennfesnecht, úterý po
Masopustní neděli

—junge, letzte, rechte, úterý maso
usmí

- welbervessnacht, tučný čtvrtek
(před nedělí Quinquagesíma)

astelabent nd. vastele
, název večerů od tučného

čtvrtku až do masopustního úte
fy

—;1oser, vasabend ;msser, Maso
pustní neděle

, pondělí po Masopustní ne
dělí

—letzter, pondělí, a zvláště úterý po

MaSOpustní neděl ík—lů ,: '
Fasten, vasten, půst; kdoba od Pope

leční středy do Velikonoc
—aller mannvsten, 1. nedě

le postní

Fasten, vieryřilatřezu angehenden va
sten, čt ng!od Popelce až po1. nedělí

- zehn tage ín delr vasten, deset dní

od Popelcce až do 2. neděle postníFauste vizFauny (20.2

Feusdne b., 111.,Feustlni ep.m.

?ervence, v uherských diece'zíchl5.una
Faustinam l-"attstinlm. (společně 873

se Símpliciem a Beatrix) 29. čer- ——
venc

Faustinakn. aJovlty,mm.a,P
.etJovlte mm. 15.února

Faustine,11mothea a Venusta, mm.,

. .

Faustlnl, 'Iimothei et Venusdmm
22. května

Faustyp., Faumv. 20. září
feist cm;,tutnuěnýčrvrtek,čtvr

tek před nedělí Quinqua esima
Felicentagvot- ' !% lm

ll(14. ledna)elioen—undGemerema; viz Felixe
Adauha 30. s

Felicií-tab m..Ferícíanlep. m. 20.

Feličlšlána viz Prlma a Feliciána (9.

Hledam-Mpa etSwlmeljdl,Faustinielite (29. čer
vence)

Felidsínplncls, pb. cf 14.lednaFelicis vizF
Felldslma m. e6.srpna; od 1970 7.

srpna
Felicisimus dies, Velikonočnínede

le

Felicitym. Fellhradí,
cinn'sm. 3.1ístopadu:Augšpurk
Hildesheim, Halberstadt 10. čer
vence (viztéž

Felicity a Perpetuy mm., Feudtads
e:?erpetue 7.března

Felixe, m. milánského, Felicís m. 12.
července

VWB-.klid! (ln )
.d. 14. ledna (viz též
)

Felixe vyzn. 6. února (ojediněle
v pražské a olomoucké diecézí)

elixekn., 5. listopadu (v čes
kých diec zích)

Felixe (Dpp Felids (|) pp. 30
května
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Felixea(ll.)app., l.j Simplidua, FausticmFelia's (ll) PP- et
Simplicij, Faustini et Beau-ioe'l
července

Felixe, b. metského, nvyzn., Felicise.p M.ete.l:lcf. 21.u

Felixel,b.v

_)

l$l;A

No,le vyzn.r e.p
anicf. N15. listopadu e(hambro

z_iánib16.liswae,b nev-irského?Felicis ep. Tre
veren. 26. března

Felixeb. ,vyzn., Feliclsep. cf. 27. čer
vence (v krakovské diecézi)

Felixevyzn., někdytéžb., m., Felicis
d'. v pražské a olomoucké diecézi
24. října vkrnkovskc' 27. října

Felixem., Felt sodiss uis

26. února (v krakovské diecézi)eFelixe a Adaukta mm., Felicis
Adaucnmm 30. srpna (vizste'z
Šťasméhanbožnéhoho)

Felixe a Fortunata viz Fortunata
aFelixe (23. dubna)

FelixeaRelgulytnm., FelicisetRegu

HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

"U

lee.mm

FelixezValoisu4. listopadu. od 169420. liswoadp
Felixe viz Nahota a Felixe (12 čer

ce)
femctosekunda (tisícina pikosekun

d )viz str. 304
Per da_([ll.),_krúleléonuaKas

,? Oil.)r Castel
le 30. května; v starši: Českých
kalendářích 30. března. později
19 ledna

Ferial, II. III atd. viz str. 276
Feria ad alum, suché dny advent

ní, jmenovité středa
na quana, Středa před Velikono

cemi; quima, Zelený čtvrtek; se:
ta, Velký pátek

- oecl nad, středa po 4. neděli post—
|

- inu'oduát nosdominus, ponděli
po Velikonocích

-judici.iem'emi,poondělipol. nedě
li postní (Invocavit )

- lat-gum sero, Štědrý den 24. pro
sincc

—magna quinta, Zelený'ctvrttek
- magniňoet, čtvrtek po 3. needěli

posmi
—quarta středa viz str. 276
—quartain apitejejunil, Popelec
- qumtasalus populi, čtvrtek po 3.

neděli postm

- ctaIV,V„Vl středaičtvrtek pástanekpřed Velikonoc
—sextabona, sena magna, Velkýpá

tek
- s_tatuit, Stolování sv. Pea-n, 22.

nora

Ferie communeus týden následujícípo sv.M
Ferreoln, bl.v Limoga, m., Fen-coli

ep. Lemov. m. 18. září
Feneolaal-"etuaam.,?etreolieti'e

tuuim. 16.června
Fen-utam, Ferrutim. 28. října [Mo

huč, 29. října (Wiinbutg)
Fervidor viz str.
fest festum, svátek viz str. 349

',tastnagna Zelenýčtvrtek
ommvz Michaela(29.

září)
lorum vizPetra a Pavla (29.

ervna)
-ardtltriclini, 2. neděle po Třech

králích
ommChrisd (od r. 1354) viz

denommSvátosti(pátek po neděliprů
vodní; ]. poVelikonocích)

- azřmorum, Přesnice Zelený čtvr
—bacu.l.i13. ledna (Xanten)
-cnndeelarum, Hmmmc.2 února;

může všakVznamenštttcaké6. leden(pátek

poDále:)ěli průvodní; 1. po Veliko

—comgasionls Marie, Sedmibolest
néP &.Man'e viz Marie Sedmibolesen

—corones ' 4. května;dominiká
ni tento svátek slavili 7. května;



cisterciáci 11. srpna; v diecézi mí
šeňské 2. září

- corporis Christi vizBožíhoTěla
nomlne ' měna Ježíš

(v různých termínech, od 1913ne
děle mezi 2. a 5. lednem. event. 2.
ledna není-li v uvedeném termínu
neděle)

_duodecim aposmlonnn 15.července
epularum viz stolovánísv Pena
(22. února)

-exspec:atlonís viz Marle P. očeká
vání (18 prosince)

wherbarum eP. kořenné
(15. srpna)

—Ch.risti25. prosince
-incar.hedraclon.isb. Petri 22. února
—innooentumvrleódátek (28 pro

since)
-etlanceeclavoMDomln

den Svátosti (pátek po neděli prů
vodní; 1. po Velikonocích)

- luminum vizHromnic (2. února)

—magorum viz2111králů (6.1edna)enivisS pn;a v pasovskédre
cézi 12. srpnas;|'vrnišellské 31. srpna

- natnlldum (Domini) 25. prosince
njvis 5. srpna; v pasov

ské diecézi 12. srpna; v míšeňské
31. srpna

—ngms Jeu vizfeuumde nemine

—cursus vízHypotears—ollvnrum viz nad! Květnázname“vizlesnim
—s.Petri epularum 22. února
—presenmdon.laDomini nosní,

Ptoviní Páně 2. února
—prlncipmn apostolorum 29. června

rumlnnocennnnwzmetá
tek (28. prosince)

—qulnque

gktávéi Božího Těla (v mohučské—)
et armorum vizdn

Svátosti (párek po neděli průvod
ní; 1. poVelikonocích)

-rosan'i, rosani Marie 7 řij_rzia—sacramenn',
Těla

července
viz Marie P.

23. zářlgvml
24. zaáíř

viz Marie P. Sedmi

vyzn., cf. 30.
srpna

Fibidaarcib. n'evlrského,Fibld1acp.

hemm 5. listopaduFidel,s etCaritatis
srpna (Paříž, Řím) ,též 1. červen
ce (Lutych Minden, Salcburk)

Fidelaze Slgmaringen, m.('l
1622: kanon. 1746) 24. dubna (od
1771)

Fidy p., Fidel (Flden), Fidenmg 6. říj

onlamm., Philemo
mm. 8. brezna

6. Phlll

hwbiam
na; od 1956 11. kvěrna od 1970

května
' ham., téžvyzn., Philippiep.

m.)1.3 září (Codex Gigas 22. říj

Filipa jáhna, Phil! diag-__e6. červnaFill p..cf 11.
&;.an (v českýchdiecéezích,rov

něžvkrakovské diecézi) _
tla (Benni) vyzn.,

pl .servonun (ka

non. lk)671)23. srpna (od 1694)PílipaN »W-n P
Na'lcf. (T 1595; kanon. 1622) 26.
května (od 1625)

.\...“.
“ni!“l!

co\!UI
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HlSTORlCKAl

CHROINOLOGlEl

_der hinderen, hinderstens. září
derchiindung viz Zvěstování P.
Marii(25. března)

-derin glndencempe121.1is
topadu (v některých německých
diecézích v jiné dny). viz Marie P.
oběto

—derjungeren viz Marie P. narození
(8. září)

mase, kerzweihe,somandie

kmen weuriet,Hromnie 2mallúnora—klanu 8.zá
—der klibeln ('lrleíben) 25. března
- der humigme, MarieP. kořeni-né

15. sr na
—ze derllu'mdung 25. března
—der laneren, letzteren &.září

tmm, lich,t.fewerlichtweih 2.
února

- diem: tt,el.messeder mnm-nase 8.
září

- zu minenwinter, 8. prosince
—zu mitterfasten 25. řezna
- def opfcrung 21. listopadu
—7£I'I enfan) 8. září

-procesia genem 2. července
- der purd 8. září
—der reíchen 8.1áří
- 2. u-W? inderseat8.září

, als sie verscheiden

— r 5. srpna
- der sohneghe 2. července
- ím sommer 15. srpna
- der stillen25. března
-zu t2. červeno
- als sie naden tempel quam 21. lis

(opadu
-derufťart 15.srpna

—der vendinge 2. červzesnceř- : zna
- der wandehmg ins gebirge 2. čer

vence
—der wonzwyunge, der wunzwihe

15. srpna

freitag sekrónter w'z den Svátosti
(pátek po neděli průvodní: ]. po

Velikonocích) k- er, V te
—arena, páreko suchýchdnech
-gutererstiller,eV k
Fredegaudi ep. cf. 17.července
Frederici viz Fri cha, b. uzlech!

ského (18. července)
Frenemag, Vrenentag de: heil. may

de vizVereny(1.září)bFriaenmgwzFri bun-edu
skéhoUB. července)

Fridach pátek
Fn'(ndolina Sichingen)vyzn., Frí

dolínlcf(. 6. brezna
— fenaení (translatio) 25. června

(Basilej,Kostnice) cfep

Fn manské
ho,Frlder1d ep. LHn-šeccen. m.
18. čer nce

Frimairevviz str. 134

Fritag, frytach, Venusdaš. pátek
Frominia, b. metskžho miniiep7.rvče
Fronfasrzen, suché Cdniviz str. 268n.

eichnamstag, črvrrek po sv. Tro
jici den BožíhoTěla

Frontag, dies Dominica, neděle
Fructidor viz str. 4
fnihe imbiss = snídaní (denní doba)

vizsn. 283n
Fríihmeue =

284

Fri ,..vyzn lini
14. listopadu (Paderborn)
dricha, riedn'cha b.u

“maturinum viz str.

friihmesse : jitřní mše vizstr. 285
Frumentle m., Frumenu'i, Pur-menil

m. 23. března
b. v Etiopii, Prumentlí'n

Fulgenda, b. v Rus-pe,Fulgentlí ep.
1. ledna

íulmaem, volmaneyd, měsíc září
B ' Pěti bntlí (12

listopadu)
Furseiep..ď 9. února



Gabriela archanděla, Gabriells ar
eli 18. března, v diecézi Le

Mans 15. března v larassonske' 17.
března, v krakovské 23. března,
v českých zemích 24. března; od
1921 24. března; od 1970 29. září
spolu s Michaelem a Rafaelem

Gabriela Possend, Gabriela P.
Marie Bolestné ( 1862, kanon.
1920) 27. února

ailer monrag, pondělí masopustní

(po neděli Quinquagagesima)Ga
Gaja(Gaius ,aCalap.::gjipp.mm.22. du na; vbamberske'

diecézi ]. července
Gallencag des 11.pischolf, Galil ab.,

cf. vizHavla(16. řijna)
gallicanrus, gallicinium, čas o půl

noci, noci asi do lř hodin
ráno; vizsrr. 285

Galliab. cf. víz Havla (16. října)
Gallikana in., G m. 25. červ

na
Gumolfa vizGuigolřa

viz týden ldi
žow, dny

garaus viz str. 295

troit mše o mariánských svázcílch
15. srpna,8&září, 8. rosince, 2.
července, 21. lisropa u a někte
rých jiných svátcích

Gaudenda.srclb hnězdenského,
Gaudendl ae.p Gnesnen.vizRadi
ma (12. řijna/29. řijna/23. dub
na/5. ledna/29. května/15. nedě
le po Lemicieh)

-přenaení, mlada tamtéž(25.
srpna)

Gaudenaa b. vmdrum ln, GaudentllvChuuru 2. srpna,
v„Miláně (ambroziáni) 3. srpna,
vOstřihomi4. srpna

G udendab.: Gaudendiep.
Arimlnen. 14. října

Gaudete ln Domino semper

dlcogaudere(Fil. 4.,4) lnll'0ll mše 8__793. neděle advent
Gaudia Marie 23. září

ll. sr na
Geb CD-). b. kosmického, Geb

e.p Constantia. 27.srpna
gebundene zeir doba od neděle De

vlrm'ku až po Velikonoční neděli,
podle některých až po neděli prů

Gel/mr:lChristi,žalm-rumuumeni-latuvizNarození (25. prosince)

- M_arlevizMarie P. narozenls(s.
11.ABECEDNÍSOUPlSSVÁTK
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Gedechmls erublgla seelen

Váauubček1108th listopa u)n—s a 30. června
Gedecbmisugrmserunserll

maei40. den po Na
nebevzetíP. Marie, 23. září

(; edencke
widderumb herre deiner barm
herzigkeit - 2. 24,6) 2. neděle
posrru (Reminiscere)

Gedingzeichen viz indikce (str. 339
-343

carentan-, Gedi-mama, Gedruty.
Kedruty viz Gem'udy p. (17. břez
na)

Gehllgniirz vizGedechmiss
Gellermeans,

( ndělí po neděli masopustní, 7.

p edVelúikonocerg) clh-zimg, utery rm c
Gelllentas. Ge' endag, Gelisdag

vinilel. září)

Celula (L) pp- vym., Gelasii (_'l.)pp.
cf. 19. listopadu, GW. 21. listopa

l.l

Gdula m., Gelasilm. 4. února



Geleriustag vizHilaria (13/15. lcd

Gehsdag,Gelista vi_zJi.ljí(i. září)
Weg: úterýpoEstomi|%

; E GemelneWoche, rýden)posv.Michaluu 0 Ganerentag,(Adaucn hennund
E 3 Gemeren viz Felixe a Adauha
O O (30. srpna)
'; Š gemeine Mnacht, úterý po neděli
55a: Quinquagima (Btomihi)

č -meas vizmisaaurea
- wodae vizhebdomada communis
Geminiana 'e, '

aGeminiana(š/[6. záři)Gemmiana, b.v odeně, vyzn., Ge
mlnianiep. Mudnencf. 31. ledna

Geminorumm. 17.ledna
Genesia m. (v Římě), Genesii m. 25.

srpna
' Genesij m. 20. dubna

Gennarius, genner, měsíc leden
m., Gen olfstag ngulfa,
phi m.11.května;v moGe

hučs é ražské a olomoucké die
cézi 13. ětna. ve wiirzburské 14.
května, vutrechtské9. května

, Geno p. viz Jenovéfy
(3. ledna: event. 9. ledna)

gemaculum dopolední snídaně ko
lem 9.—10. hd

en-, nen-,)(.dah rittets viz

(23. nebo 24.„dubna)noGeo
GeorgijviniHho (23.nebo 24.0dub

Gen rchtentag,d Perchtemag vizŠáltywle na)
op.( vdMayo), Geraldi ab.

13., též 12. březn
.v Draze, Geraldi nep.

Bracharen. S. rosince
, Gem-di ep.

Tullen. 23. dubna
Gerarda,b.vstanádu, Gaardi ep.

gamnden. 24.zářítranslatio 23. února
(v Benátkách)

1970 17. listopadu
Gawaina Pmtnalamm.

Gerarda, op. v Brogne, Gerardi ab.
Bm

GerardaMajellly (? 1755; kanon.
1904) 16.ř

Gerderdendach, Gerdendach viz
Gemudyp. ab. (17.března)

Gereona Viktora Gereonia :: soc
m. 10.ř

Gergen-, l]Gerlentag
(23/24. dubna)

Gerharda vizGer
Get-iciep. Meten. cf. 19. září
Gerlacha poust., Gerlacl erem. 5.

ledna

viz Jil-ího

Gennana, b. V.Auxene Germaniep.
Audslodoren. 31. července

Germannnan,n b. pařížského, Germam
e .Pnrialen. 28. května

-peeneseenese,ní translaclo 25. červen
Germann, op. v Moun'er-Gmtdval,

Gen-mani ab. Grandivallen. 21.
února

usm('r 1601;Germany kanon.
1867)y15. června

1970 30. prosince
Germinal vizstr. 134
Geroldapout., Gaoldj aem. 19.

dubna, od 1970 10. dubna
Geronim: octorisvinemnýma((0.

zřá í)
Gerona! ep. m. 9. května
gerstmaend, měsícun

typ., ab. vNivella,

wentag

ru-udy kněžny, ab. v 'rzebnicl,
Gemudia dudase nb. Trebnioen.

17. března
Ge

30. prosince
y Veliké z Helfty, p., Gata-u

diav. 12. listopadu, od 1738 15. lis
topadu; od 1932 16. listopadu, od

mm.,Gervuii et
Promasii mm. 19. června



Geschworener montag, ponděli
ustanovených roků soudních;
ponděli po Třech králich

Getuliim. ] .června

Ghdurghenstag viz Jil-(ho (21/24.na)

Guarana (ze Sempringhamu), oGilbert.-lab. pcf. 4. února
Gilberta, Gil

ba'u' .Novem Fondumó.ačervnamladol.
Gildardn, b. rouet'uikéltoz)řvynzn., Gil

dedlep. Rotomag.cf.8. červnadgen„Gilges— Giling-, Gillisag viz

zdalo (1.září)bL, uh. královny, Giselevld.,
regine Hungaria 7. května

Gislamltn., Gislarilpb. (Chunlaldiot
Gislaru .) 24. září; od 1970 28.

glazenzglaenzen, glenz, jaro

(13./ 15. le )
Gleltag,G-loiwviz.Eligla(l prosince)

nebo také Elzogia(25. června)G Chl.odsl.ndlsv (25.
e

Gnadtšnreiches Jahr, milostivě le'to
gnóhtong (sluneční hodiny) viz str.

281, 286n
Gomvyzn.,poust.,Goarlscf. 6. čer

- není, mmlado 25. května
Ph" Gode

listopadu
viz Gotharda (4./S. květ

Godaens- nstag, středa
Goedewáeryd den předVelikonoce

ni (v Nizozemí)
Goldene messe, goldenes ampt, so

uopo.sv Michal
Goldenes Jahr, milostivě létouviz srr.

339

Goldennaonntag vizzDomlnicaaaurea
(neděle po suchých dnech)

goldfasten, suché dni viz str. 268n.

Go Min 1vyzn.,
Gondul

H et Mlnulli 8—81
Gorazdaadruhasd (včleóskémmisálu)D':

Gošáičervínclřa kuam v o 3. led
Gai-dianaalmadiaEpppadlmadianigi., na '

et Epimachlmm 10 května
Gorgen ,Gčrgen-,

Gowz02210 (2(3. 24. Šlubna)rg m v , re'žGorgonia
a,Dorotea nil m.
et Domchei m. 9. září

rn.vNikomedli11. března
Gos b. v Osnabrůcku, Goeberti

G&Osnabrugen. 13.února& (Botana), b. v Hildeshei
mu, ' ep. Hildaemen. cf.
obvykle 5. května; v diecézích er
řurtske',hildesheimské a mersebur
ské též4. května (vedle 5. května)

esenÍ,l:rans 04. května
(1132: slavilo se v pražské, bam
berské. erfunské, hildesheimské
míšeňské a merseburské diecézi)

Goss auEamng, gots himmelfart viz
anebewtoimení Páně

Gots geburt viz Narození Páně (25.
prosince)

leichnam-, Godelchnmtag viz

Gotstmfe 13.ledna (vizlGúiíbožiho)
vAmlensu viz Gode

on
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hleda (8. listopadu)
'zoda Godeů'idi

comldsdedeClppenbefgm 13. ledna

(0.\_N.14.ledna) ulm. (1

1572; kanzon. 1867)b9 července
ského vizGotharda (5. května)

, t_e Slovanů, m.,

7. června, od 197014.dčervna
uferacagvizJanalGdtde (24.

června)
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HISTORICKÁ

CHRONOLOGIE

Goychkentage nejspíše týden po nc

dčli průvodní nebo neděle průvodnnísa
Grasmaent,mměsícduben
Gregoriánskýkalendar \'ízstr.112nn.:

ve( ny viz str.
Gregorii \ iz Řehoře
Gregorii pp., cf. (doctoris), Gregori

e_n—,eOregon-, Grejorge n- Greemag da h. lerers vizŘehoře
V ' (12. března)

Grevennarkt 24. Iisto adu

Grigorientžga viz Ře oře Velikého(12.b
Gn'sogoniem. a24. l_isropadu
Grosse litaneyv z.sv Marka (25.

dubna)
- mittwoche, škaredá středa
-wod'te, týden před Velikonocemt
Gmer onnerstag.
- frauentag, Nanebevzetí P. Marie

15. srpna
-\naitasl1.vkě
Grosses neujahrn Tříkrálů 6. ledna
Groznate m. víz Hroznaty tn. (14.

července)
gruden (slov.), měsíc prosinec, listo

pad
grudzien. měsíc prosinec viz str. 306
erqne . 'tovy týden
Grundonnerstag, grůner donners

tag, Zelený čtvrtek
—sonntag, Květná neděle
Gualmri, Gualteri vizWaltera

tberta (Guthberta, Gut

,Gquoerta, Gumperta), Cuth'ep. Ltndisfamen. 20. března
Gudulyp., Gudulev. 8. ledna
-přcnese ní 6. července

elmi duds viz Viléma Akvltan
ského (26. května)

Gula Augusd ]. srpen

Gumbem', Gumperti cf. vil Gumper

Gm(15. čcrvencgn)ru'.Coep zl(un.ibertab.
Gkollnskéhoulzánlistopadu)
Gumbem' ep.L\nLmdisfamen. viz Gu

bena(20. března)

Gummara (Guntmnra) zjNivesdoncku, Gummaricf. ll.ř
Gumpert-& vyzn., Gumpertí, Gum—

bem', cf. 15. července
- obitus 11. března

guzii-ete donnerstag wz tučný čtvrt
Gundolfam., Gengulphim. ll. květ

Gunaegundjs viz Kunhutyp. (3. břez
Gunak).měsíc červen (v Lotrinsku)

unthera poust.., ra, Gunthe
ri szintíře (9. října)

Gunthildyp.,ab thrdrufu
ab. 28. září: v Durynsktuhildls

Guangildiymp. (ze Stiffersheimu),Gun dev. 22. za
Gununara vizGummarn(ll.' tina)
Guntrama, krále burgunds ého,

Guntrammi regis Burgundie 28.

tiniep.3 srpna někdes. sr
Gustava, poust (švédskéhošlmguz

března
Gute mittwochen. středa před Velt

konocemi
Gute Woche. týden po sv. Michalu
Gutentag. guter Tag. středa
G tet Donnerstag, Zelený čtvrtek
—Freitag, Velký pátek
- Montag. ponděli po Nejsvětější

Trojici
Guthbem', Gutperd vizGuberta
Gvidona, op.v Pompose, Guidonis

ab. 31. března; ve šnpýrskéa wormske' diecézi 4. květ

GvidonezAndŽtlechm,vyzn. Guidonis d'.
Gylia viz Jiljí (zlazláří)



Harkuka 15.1lpsoraolta, Abachuch

Habakuka m. vizMaria &Many,AaAbakuka (19. ledna)
Haberschnitt doba měsíců srpna

září (v rakouských zemích do
takto nazvaného období spadá
i svátek sv. Jakuba 25. července)

HabetougSt, měsíc září
haberweihe, haferweíhe viz bene—

Habundiaetřlleteglm. 26. srpnaHade I.lnlcf. 3. ún
Hadriana. Adrianaaa Nlkomedie),

,Adriani to. většinou 8. září,
nuškdy6. září (Compostela) 7. 1.4
ři (Vratislav vedle 8. září, H-nězd
no), 9. září (Akvileja, Milán), 10.
září (Cambrai)_ 18. září (Brani
borsko); od 1970 3. září. Protože
se nejčastější datum tohoto svát

záři. kryje se svátkem Nara
zeni8P. Marie, je v darování větši
nou uz'iváno svátku 4. března (wz
následující).

, Adriana m., Adtiani m. 4.
března

Mans, Hadujndlep.
maneI'LZO. srpna (A.S. 0. W.

20. lednaa)
Hagelfeiet v severním Německu pá

tek po Nanebevstoupení Páně,
v jižním Německu 26. června

viz (222. září)

halbe Uhr, hodiny spodlepolovičníhoorloje viz
Halbfasten vizQuasdragesime media

e 16. března
! 111.,W

m. 15. května (AS., GW. 14. kvě:
na)

Harthuman, b. v Pndetbomu. Hat
humnrl ep. 9. srpna

Hartmaend, hatdmaind, harremand,

H

ipto sin

a
pojmenováníměsíceledna někdy .

883
el>.vBrixe|1t_|.Harmann1—

ep.
Hartwiga,ate

wiciep.m.Sallsburgen 5. prosince,(astulim. 26. března;
v hnězdens te diecézi 27. března
thumariee.p vizHarthumanb. (9.
srpnaa)

m..5Háp. Agátyp-. m. Anawe v
unora

Havermaent, měsíc září
hop. „Galljalm cf. 16.října

Haymbtanstag (Emmerama) viz
Jlmtama (22 zář:)

hebdomada, hebdomas, septimana.

týden víz satt. lutionis velikonoč
ní týden vizstt. 92

albaria, m albis, týden po Ve
likonocích

-authen:k_z. _týdenpřed Velikonocemi
armsprivij, týden po Masopustní
neděli

- oommunls, týden po sv. Michalu
-crucls,t týden 0 křížovýchdnech

(po neděli Rogate)
-uplex, týdenpo sv.Trojici
- ,týd en před sv. Du

-fceríealh, týden před Velikonocemi
—indulgentiae, týden před Velikono

- lamenmionum, týden předVeliko
noc

-luotuosa, týden před Velikonocemi

- minor mmonrýdenpředVelikonocem
-mutn, týden předVelikonocemi
- nigra, týden předVelikonocemi
-penosa, týden předVelikonocemi
- sam, týden předVelikonocemi
—mediana, týden po 4. neděli postní

(laetare)
naulis Domlnl, týden po Vánocích

b. sulcbursltého, Hart

11.ABECNEDNÍSOUPISSVÁTKU
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-no t den po Velikonocích
—paschašs, pasche, týden poVeliko

noční neděli .
—passionis, týden po 5. neděli pOSll'll

(Ju dic&)

-penteooaes,_ týden po Letnicích
- prima jejuniorum, týden po 1. ne

dělí p_osrní
—maior ante pascha, týden mezi

:qpátou a šestou nedělí postníe prima, týden po ne
dělí lnvocavit

-rogau'onu.m, křížový týden (po 5.
neděli po Velikonocích)

- sacra, sancti, pašiový týden

—uln'ma, pašijoivý tyden, týden předVelikonocem
Hedviky. vévodkyně slezské (pol

ské), královuvny, vd., l'., edwigis
dudsserl vi.d 15.října;Hod1680
17. října; od 1929 16. října

v 22. října
- přenesení(translatio), da sie erho

ben ist 25. srpna: v lubušske' die
cézr26 srpna

::Ěiesipplndcf.7.
heiliger Nomag viz Nanebevstoupe

dubna
Štědrýveěer 24 pro

heiligmond, heligmond. helmaent.
měsíc prosine

Heilthums,fest den Svátosti, pátek
po neděli průvodní

H temi vizJirnrama (22 září)
Heimsuchung Marie viz Marie P.

navštívení (2. července)
Heinrici vízJindřicha

Heleny hák-rmy, dsafgvny, Heleneregine(imperau'icisMarg-une
rls Constantinl), Helenstag 18.
srpna, v diecézi bamberske'. basi
lejské, braniborské, vratislavské,
hnězdenské, magdeburské, mo
hučskě, štrasburske', wormské,
tyt'ir'rburskě, ostřihomské aj. B.
unora; v diecézi frisinské, kostnic
kě, salcburskě, pětikostelské 15.

dubna, v diecézi akviicjské. bam
berské, hamburské kosmické. pa
sovske' aj. 22. května; v pražské
diecézi a v benediktinskem řádu
v českých zemích většinou 21.
května, v olomoucké a v premon
strátském řádu většinou 22. květ
na ojediněle v českých diecézích
těž7. února. 8. února. 15. dubna
20. května, 18. srpna

Helenyp., Helenev. 15 dubna (čas
to zaměňován za svátek Heleny
královny); v trídentské diecézi

!. února. vutrechtské.:I22. květnaHeěny (Elin) ze Skóvde, vd., m.,
Helenevid. 31. července

He llodora, b. v Alcinu, Heliodori ep.
Altinensis 3. července

Heuiseiprpph vizEliseaprorokaU4.ervna)
Halpermar unMal první pondělí

v květnuh(Lucembursko]
Hemmeemme,He_mmy viz Emmy
hendekas vízsrr. 240
Henrici vizJ'mdi'ldm
Her b., vm., Hediana,

racliani ep. cf. 24. října
erbarummv vizFestum

herbsrmonat. měsíc září, ale také ři
jen a listopad. V posledních přípa
dech se obvykle uvádí: der zweite
h., der dritte h.

Herculani vizHHerculiani víz erkuliana
Heribena,ardb.kol1n.,Hen'bercl

nep. Colonien. cf. 16. března
Herkulana,b. vPerugii, m.,Hercula

ni ep. Peruslnim. 7. listopadu;
v Halle 5. listopadu v Branden
burgu, Havelbergu a Magdeburku
6.1ístop du

—př 1. března
H m.,Heraúenimilitis in.

25. září
HermlmaaTa urina,mm.,Hercula

n et'l'aurinimm. 5. září
H aVlhorlnam. ,Herculla

m eercmorinim. 5. září



Herma, Hermon m.. Hermeds m.
28. srpna

v ostřihomské 7. ledna; v římském
misálu uveden od 1851 s datem

nese,ni translatio l. července
Hermagora & Fortunan .Hermago

re et Fortunati mm.
34. ledna; 1969 přeložen na 13. le- ..

re,l-_l akvilejského, m., Hilario
12. cervence nisep. 16. března

Hermelindy p.. Hennelindis v. 29. Hilar-ieammspolečnlc,mm.(vAugšpur
tu), Hilarieetsoc. 12.srpna

Hermenegllda krále, m., Ermlnigil- Hlarinam., ' Hilarim'lm. 16
disregisgis.m 13.dubna :ervence

Hermenfredi, Hermenfridj viz Er- Hilariona (: Gazy) op vyzn., Hilari

I

memedř-lOP'e(2_S.“září),-lm oĚus8:21 et“21.října
ermese, vz Hil e Hllgardy, : B' enu,(28.5 na) ab., Hil egardis v. ab. me?-Ž Ru

Hermolsaippb. m. 27. července mHlElem .) 17.uší-íHerremisse vizzMauricia (22. září) eggnmš. v(liálons-sur- Mame,
t,Masopustní neděle

(Quinqua esima)
errmesse,
stovaryšl(22.záři)

heumond. hawmonat. houmanot,
hoimaent, hoemanot, měsíc čer
vennec

heuwet heuet. hoewata,howet. houwet, čas sklizeníse

viz Mauricia

Híadnthi viz Hyaclnta (16. srpna)
Hiadmhi et Proti viz : Hyacin

ta (11.2.áří)
hiem s, zima viz str. 266-268
Hido arcib. trevirakého , Hi

dolů aep. Trev. cf. 11.července
HidulňdudsvizHildulřa(

izDominica
Hmel vizemMatěje04., v přestupném

roce 25. února)

,b. v Poitiers, vyui.,Hila11113ep. Plan Vien.
ledna; od 13. století v Římě 14
ledna v krakovské diecézi též 11.
ledna: v pražskél3 .(též Hilaria
a Remigia) nebo 15. ledna (1406

. mezi festa fan),
ve vratislavské diecézi 12. ledna.

Hilde

Hlmeríí,lmerii,solitcf.12.li5topadu
Himmelfahrt Christi viz Nanebe

Hildegrimi ep. Catalaunen. 19.

„.ABECEDNÍSOUPISSVÁTKÚ
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bec, Hidulň

ab. 17. listopadu

Páně (čtvrtek po 5. ne
děli po Velikonocích)

vi Marie P. nanebevzed
(15. srpn )a

hínderster tail, poslední den měsíceHippolíti viz
leenel et H 111.26. srpna

ndělí po lnvocavitb.lrsemonrag,
hod, velký svatek, zasvěcený svátek

vizstr
tbqula venlet Dominuset

sdvabitnos (2. Mojž. 16.6)eintroito Štědrém dnu 24. prosinc
hodinlty(kanon_ické)2vizscr.283- 285

českéwhodnny

- italské (vlašskéi viz2str. 294- mechanické 291
- německé vizstr.:295
- ohňové vizstr.r289
pod-le celého orloje vizstr. 294
- podle polovičního orloje viz str.

295n.
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-přesýpací viz srr. 290
—sluneční (gnómon) viz str. 281

28, 86n.
- vlašské, italské viz srr. 294

- vodnímlklegsydry)bmvizstr. 288Hogera konbrémské
ho, Heger-i ep. Bremen. 20. pro
since

hohe messe. velká mše viz str. 285
hoher donnerstag, Zelený čtvrtek

g,Bí|á so

Hobes Ngeu“1:3“ Tří králů, 6. ledna(ve Slez:
Hochleichs drew-me vizPovýšení sv.

14. zářrí)
hochmesse = velká mše (denní do

ba) viz srr. 285
hochminichen, der hohe míttche,

středa po Letnic
hochimmet, snídaně (denní doba)

vizstr. 285
hochtid, hochzeir, hochgezire =

hod. velký svátek zvláště Vánoce,
Velikonoce, Letnice, Zvěstování
(Vtělení Páně), Nanebevzetí Pan
n Marie

vel-bieoen, neděle Septua

Honorary p., Honorate v. 11. ledna
hora bassa, h. incensi, h. serotína,

ečer
—com letorii víz str. 284
- qua rans vizstr. 302
- quarta vizstr. 302
- tertiarum vizstr. 234
—vesperarum viz str. 280, 264
horae aequínoctiales, aequales viz

str. 287
- canonicae vizstr. 283-285
- inequales viz str. 281
-tempora1es viz srr. 281, 286
horner. hornung, horenmond. měsíc

horonlogium, orloj viz str. 291
Hossanaňllo

viz Dominica Ossannna
(Květná neděle)

vizlvanpoust. (25. června)

Horam vizGotharda
Hrabana Maura, arcib. mohučského

vízRabatu Maura (4. února)
Hromnic 2. února
Hroznaty vyzn.. bl., roznat e, Roz

nate cf. (v českých zemích) 14.
července

Hrubá (mše) víz str. 285
Hruden, 13. měsíc, prestupný: men

sis embolismalis viz str.

hruden (slov.), měsíc září. rosínec
Huberta (Hu ' b

cf. 3. listopadu
Hugona, b. v G_renoblu,Hugonis ep

u, vyzn., Huugo
nísep. Lincolnien. 17.1istopadu

Hugona, arcib. v Rouenu, Hugonísd.ubn
op. clunuyjského,1—1ugonls

29 dubna; od 1970 23. dubna
, u'anslatio 13. května

H(Cluny)da, b. v Auxerre, Humbeldt
Hep. Autmiodoren. 20. října
Hugonab. v Grenobluvyszugo

nisep.Gratianopoutm1cf 1.dub

Hanba-moo.vpvMaroilles (podle
pozdní legendy b.), Humberti ab.
[ep.b).25 řezna

hundemaen měsícčervenec
hundstage vizpsí dny
Huprechtstag vízHHuberta (3. listo

pad U)

Husa, clvl.Jana Husa (Huai) 6. čer
HyaeálntavizČeslava : Hyadnm (26.

července, v současném českém

misálu 17. červ thím.,Hyndn m.11. sr

cm adncdcf.vvevra
tislavské diecézi 16 srpna, v hněz
denské 26. srpna, vkrakovské 1.5



srpna (obilus): obecně od 1625
16. srpna, od 1913 17. srpna; od
1970 15. srpna: Berlin a Gurk 
Klagenfurt 17.srpna

Hyacinta (římského) a Prom vizPro—
tyaHyacintaUl. září)

HyacintaaaZothiltav viz Zothlkaet
soc..(10únor

Hyaclnty (Clan'ssa Mariscotti) (?
1640: kanon. 1807) 30 ledna

Hyginil PP m. 11
eldna

Hyiarla viz HiIm'a

Hypapante, Hypapami Domini Fes
tum oocurs (Setkáni Simeona
s P Marií v chrámě)w zMarie P.

(2. \inra)očišťování 88

Hiram (ŘImskLhoHo-u stova. —

srpa

Hmzmmmma), m.b.,lytiep 22 srpna (ve skute—č
nosti identický s Hypolitem Rim
ským)

Některá německá slovazačínající u'mtopísmenemjsou uvedena pod písmenem K
diarfreitaž, Velkýpáel, sobotatepo sv. Duchu

(podle introitu)

ch , týden před VelikonocemiCheris,Cheris uzlů-im
Chindelentag, Chundeltag viz Mla

$$$? šmeřn
P (12„srpna)Chlodeslndis, Glodeslndls v. (ab

vMelách) 25. července
Chlodulfa, b. memkého. Chlodulň

ep. Meteo. 8. června
al apoust. 7. září

Clůot(h)ildls, Cbmtildis vizldotyldy
král., vd. (3./4. června)
olmmmrtag Kolomana(.13 říj
na)

Charfreitag (= Karfreitag), Velký
pátek

,cbotemmer, suché dni
Chreuz- viz Kreuz
Christabendbeništědrý večer, 24. pro

smce
Chn'sd viz Domini

—bapdsmus, BožíhoZHtěnl, 6. ledna—oorpodsfestumw
—educdo a: Egyptě 7. ledna, jindy

11 ledna
—vulnera quinque, pátek po oktávě

Božího Těla
: Flander, p., Christiane

v. 26. července

Christiani ep. Autissiodooren. viz
lůisdánab. (22. listopadu)

Clu'isn'nev.,mvizitrbcin :
Christine mirabilis viz Kristiny

Chi-isdn! et soc.. Kristina s braď'únl
vizPěti bratří (12. listopadu)

christmond, měsíc prosinec
Chrlsco . ' Kryštďa m. (ZS.,

event. 27. července)
' NamumiPáně 25. prosince

Christus, Girisrl viz '
Chrodeganga, b. metakého,chrode

gangiep. en..6 břez
chronogramMchronostichon, chro

nosrych vizstr. 327-328
chronoi vizstr. 302

vizKlodldy (3. června)adamm.
r:: říDanem. 25. na

m., Chrysogoni m. 24.
listopadu

usrj. Johannes Cbryso—
stomusvizust Zawústého(27

ledna! 13 zázří)Chuermbew Zvštovánl P. Mar-Il
(25. března):
undeltagwleáďátek (28. pro
since)

. d,Cl ngen
Vizlžunhu p. (3. Erezna)

(mundi vašom-Ma

ÁTK' >
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[(viz téžJ)

Ide v_id.viz Idy : Hersfeldu, vd. (4.
zari)

ldubergy : Nivelles, vd., Iduberge
vid. 8. května

ldus viz str. 343

Idy z Hersfeldu, vd., Ide vid. 4. září
ieiunium (půst) vizjejunium
1 m. 11. ledna
Na? (Ignáce),b. antiochijského,

,Ignatii p., ..1 února; vpol
ských diecézích. také v havelbet
skéa utrechtské, 31 ledna (ve vra
tislavské rovněž 1. února ,od
1970 17. října

- přeneseni, translan'o 17. prosince;
Hallc 16. prosince

Ignáce z Loyoly, Ignacii de layola
('i' 1556, kanon. 1626) 31. července

Ilien-,YIgen-, Ylientag vizJiljiho op.,
(1. září)

Iliariustag vizHiiaria (13./15. ledna)
tio Mariae viz Marie Panny obě

tov-ani (26. listopadu); v hyalber
štatské a mindenske' diecézi 21 lis
top

illtuerurum corruscationes tue (Ž.
76,19) viz ProměnčniPártě

Iisebeen,111ebeen,llsebeten, Ilse,
Ilsbetentag viz Alžběty (19. listo

Eadu)im iss, immet, oběd (denni doba)
vizstr. 235

Imerii vizHimerii (12. listopadu)
Immaculatn ,_Nepos ěně početí

P. Marie viz Marie P. poěedw
prosim:ce)

Immolabit edum viz Božího Těla

II:ntčtvrtek po sv. Trojici)
Enigma rum Franciscl vizrantiška : Assisi stigmau'zace

in (17.lmzáří)bisdominica vizDominica In al

Incamntio Domini, Vtělení Páně,
buď Početí Páně (25. března), ne
boiNarouni Páně (25. prosince)

IncathedratioPeui vizPetra stolová
ni(22. února)

incensio cerei ascitalis Bílá sobora
-.lune novoluní; inccnsio lunae pa—

schalis viz str. 264,

incensum hora mcensnzalčátek nociomine, aut tuam ad me
II..(Ž.85,1), introit 15. neděle po sv.

ITrojicindeo laudabo verbum (Ž. 55„5)
introit v pondělí po 3. neděli postní

indikcc vizstr. _339—343
InductioDomini 2,3pr 11.

uiduigrentie dies, Zelen čtvrtek
—dom.tniminica, Kv
In dedicatione atchibasiiicae Sanc

tisimi Salvatoris (od19 70 ——Ba
silicae lateranensis), Posvěcení
lateránské baziliky 9. listopadu

- - basilicaeS. Man'aead Nivaod(od
1970 In dedicatione basilime
M. V.) 5. srpna

—-l)Iaasilimmm Ss. Petri et PaulisvavizHmsosvěceni
rých apoštolů Petra a Pavla (18.
listopadu)

In excelso throno (lsai. 6.1). introit
]. neděle po Třech králích; v ka
lendářích 16. stol. neděle před
Třemi králi (podle introitu)

infanti , lnfantum fesmmf
turn dies VIZMláďátek (28. pro
since)

wmvm annorum(ev.Jan.
5,I), pátek po 1. neděli postní

infra octavam, voktávě, voktávu víz
sr. 350

ingehenden monats, angenenden
monats, od začátku měsíce

llihF);'lnlle'll'lšga,b.savSiben, lngettuiniet AlSabionefish-:en5.zúnora
P. Marii (25. března)z



n medio eoclesie aperuit os elus
(5ch 15,5). introit v den sv. Jana
Evangelisty (27. prosince) a sv.Ja
navoleji (6. květnaa)

lnnocend1(l.) pp. cf. 28. července;
od 1970 12. března
ooet'umn rum) m. viz Mlá

ďátek (28. prosince)
ln nomineDonumnumo uflecta

tur (Fil.2..8) iintroit ve středu poKvětné nedé
lnnumerabilium nt. Trev.6. ríjna
ln praesentatione Domini vízUvede

aníně do rhrámu (2. února)
intempestum. doba před půlnocí víz

str. 280
lnter duo camisprivia (tj. inter car

nisprivium novum et verus) čas
mezi Masopustní neděli a ]. nedě
lí postní (lnvot—avit)

intervalové datování vizstr. 352
u_et oratio ea oonspectu
(Z. 87,3), introit v sobotu po 1. ne
děli postní

lnn'odun't vos Dominus (2. Moji.
12,5), introit v Pondělí velikonoč
nt

introitus mensis viz str. 347
- misse viz str.
—pasche, Květná neděle
[nvencio capitis s. Johnnnis Bnptlste

viz Jana Křtitelehlavynalezení
(24. února)

—etuda viz Nalezení sv. Kříže (3.

šgěma)— minimtemplo 21. _února
osoviz Štěpána

prvom. nalezení (3. srpna)

—g:nen((Jesu) v míšeňské diecézitek po Exsurge (8. neděle před
Velikonocemi); ve vratislavskédie
cézi 21.u

ln vimtteun (dlgoe
za 2), tntroiatmše..mnerůznýc mučed

lnvoca entnnudiumeum,
Imohvit (Ž. 90,15), introit 1. ne
děle postní

ln voluntatetet-ua Domine
suntposlta (Esth 139), introit 21
neděle po sv. Trojic

loseph (_)ptí-ic'uvinocufa Dělníka
lpa ti vízHypa

ylim vízHyŠolitzan1.'llmnel(13. s na)'
lreneje,unb lyo r?8155.28 čérvna;od 1:60

3. července; od 1970 opět 28.

irchtag, irrtag, úterý
lnngardy císařovny, ltmgatdís imp.

20. května

km;?rdyz Kolína,p., lrrngardlsv. 4.

Rmhíldyvd., ab.vEIy:i.13 únoralnninev. T.rev 24.7.4
Isaac mon. cf. víz luka tnn. vyzn.

(11. dubna)
viz

odagricole, cf. vizlzidora Rolní
h(lOJlS. května)

lsídorim. vízlzldoram. (15. května)
lsti sunt dia. Responsorium[ lekce

breviáře o 5. neděli postní
iterum, pred učátečními slovy in

troitu některé needěle znamená
neděli následující po té neděli, již
uvedený introit náleži

poust. osdmlla),lvanl sollt.
25. června (Praha, až po 1616);
A.S. 24. čer

lvetty (Jutty) vd. vizJutte red. (13.

l na)v. lvonis ep. Ca:
noten. 23. prosince

lvona(Wash)Héloerm (vHamer).lvonls 9kV ětna;
v hně enskě diecézi 18. května

-p_ 11602. řůna
proroka 6. července

,lsaac mon.n..cf 11.
dubna

vízAbrahama,luh : Jakuba
(6. října)

Joguen, kn. viz Jana de Bré
beufa

lzldon, arcíb. sevillskěho,vym., Isl

©,

88_9
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don His en. cf. 4. dubna;
v paderbornské utrechtskě a mi
lánské diecézi

-přen5en.i 22. prosince
lzidora, .vyzn. andrii). lsi

dorl pb. cf. 15. ledna

Jadnta, Hyacinta &Proty vizHyacin
ta

Jaoobl ap. (maioris), Jaoobstag das
eren, mereren vizJakuba Vět

010 (25. července)
Jaoobi ap. minoris (Alphei) vizFilipa

aJakuba (Lk větn
Jacobi interdsi m. vizaJakuba Rozřa

uného (27. listopadu)
Jahr det Gnade milostive' léto viz 5.

Jahre—9nach Gebutd Christi, nach der
ChriSti unsers Seligma

chetsr unseres Heilands. nach
Gottes Geburd označeni let křes
tanskeho letopočtu vizs. 325- 328

J ovýrr;ok často znamena

takés výroční den anniversarius
Jáchyma, otce P. Marie, Joachim!

pam'ard'te, avi dou-uni, pan-ls Ma
rievevých. cirkvi9 záři,vzáp. od
1584 20. března, v krakovské clie
ce'zi 22. března, v Halle a Magde
burku 2. záři, vm ohučské kost
nické, basilejské aj. diecezcih 9.
prosince; 1738přeložen na neděli

pooNanebevzetšPb Marie; 1913 na16. srpem od1
Jáchyma a Anny, rodičů ?. Marie 26.

července
ha Menšího mladšího) viz Fili

Jakuba(1.kv
Jambo ap. Většího(samo), Jaco—

biap. maioris 25. července
Jahtba z Voraotagine, arcib. jamvs

ho, bl.,JaoobldeVoragirte 13. čer
vence

Jakubazz,Marky minority,Jacobide
Marchiazs. listopadu

lzidota m. (na osnově Chios), [sido

u), vyzn.,
lsidoriagricolecf. (i 1130,kanon.
1622) 10. května; od 197015.
května

Jakuba Rozřezaného m., Jacobi in
tercisim. 27. listopadu

Jana Ahnužnllta b.., pamard't y akvi

lejského,vyznn,aJohannise1emo
eset-tí 111.dlnistopadu [Bratisla

va) 14. listopadu (Hnězdno, Kra
kov—bel uvedeni translace)

Janaa aevangelisty, Jana miláčka
Božgto, ap., Johannis ap., ev. 27.
prosince

- u latinskebrán ,Johannis ante
a

p. 27.
května; v brémské, churske', kra
kovské a vratislavské diecézi 28.
května; od 1970 18. května

zBoha,vyzu., o ' de
cf. (T 1550, kanon. 1690) 8. břez
na

Jana Boska, kn., Joannis Bosco (l
1888 kanon. 1934) 31. ledna

Jana de Brebeuf .
kn.., a 0, mm., Joannis de la
Lande et lsaaci Jog-us mm. (v Se
verni Americe; i1647, kanon.
1930) _19 října

aPavla vizJana a Pav
ln(26. června)

zDamašku, ., oamtisDa
ni v Bylacni 4. prosince

(v římském misálu od 1890 do
1969 27. března)

Jam Bu .Joannis Eudes
1680, kanon. 1925) 19. srpna

JanaFišberab.vRocheste.ru, tn., Jo
hannis Fisher .Roťl'en. In.
22. červvna; ve všeo cném řím
ském kalendáři od 1970 společně



soT mášem Moo,rern m. (T oba
1535; kanon. 1935); Tomáše Mo
ra dříve 6. července

J Gun! .ve Vellomme
(u Camaldolif JohannisGGalba-d
12. července

Jana Husa (& M. Jeronýma) 6. čer
vence (od 1416)

Jana Kepistránského, Johmnis de
Caplsu'anoO(T 1456; kanon. 1690)
23. října; od 189028. března; od

o,Johann1s Cenn'i
(Katy v Polsku), kn. (? 1473, ka
non. 1770) 20. října, v krakovské
diecézi 24. prosince; od 1970 23.
prosince

Jena Kříže,:n ,oJ henn'aa Cmoe
m. (T 1591, kanon. 1726) 14. pro
sin

Jana IGn'tele,Jana narození, Johan
nisBapu'ste 24. června

—- hlavynel capitis
invendo 25 února, D. 24. února
(Horologium Olomucense 24.
února)

- — , Johannis deoollnn'o 24.

—-s$d 29. srpna
—- umučení 29. srpna
Jana KřtiteledelaSalle, kn., Joannis

ede la“Salle (T 1719 kanon. 190e4)7.d
em nerdiho,ukn., ' leo

nardl (T 1609, kanon. 1938) 9. říj—
na

Jana Marie (Jean-Ba Marie)
V eye, Joannis ae Vinn
ney (T 1859, kanon. 1925), v h'm
ském kalendáři od 1928 9. srpna;

J od 960 B.sr na; od 19704 srpnaannrlepom
iiepomuoenim.(kanon. 1729)

16. wětna
Jenn Nepomuka Neumanna, h. (t

1860; kanon. 1977) 5. ledna;
v současném českém misálu 19.
června

Jane OgiMe, kn., m. 10. března
Jana Sarkandra (Fleischmann),

kn., m. (1 1620, kanon. 1995) 17.

března; věsoučasném českém mi- 891sálu6.kv

JeneZla23:06:31;le Johannisedna(' čnídenmomiee.p

přeneseni); od [1970 13. zoářříÍ(syr-“šští křesťané slavili 13. září by
zemští a kopršrí 13. listopadu)

a m.,.h Pauli
mm. 26. červnna

Buriana a Pavla vizJana a Pav
la (26. června)

Jansa; vin

Jenuárle, b. beneventského, m.,a spol., Jen ep. Benevenmíí
et soc. m. října, v trevírské.
brémské. hnězdenské a kaminské
diecézi 19.

,u'anslatio 19.října
- přeneseniostatků, Ruslana reli

qujnnun v pražské diecézi 10. čer
vencce

Jan z.Arku z Orléansu (kanon.

J1920) 30. květnaanyz [mrnnnaku (T 1640; kanon.
1949) 2. února

Jeny : Valois,Johenne Vileda regi

n.e(1lsgškčanon.174%únggJWFW P
FrémyotdeChem1,vd
Franche Qhantalvid.
('t 1641, kanon. 1767) 13. prosin

ce, od 1769 21. srpna; od 197012.
11112111le 21.března(vda

rování doloženovTáboře v r. 1536;
srv. V.Svěrák,K resepondenc me
zi Táborem a Jihlavou vpředbělo
horské době. Táborský archiv 9,
1999, č. 18:1 19, s. 147, 1449)

va 21. května (srv.
Vondruška, s. 144)

Veri-nn viz
MmHmaVaiena (9.sr na)

Jedenáct! nel: dčvie viz “gily
(21. října)
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$jejunium, půst vůbec, zvláštěpakčtyřicetidenní půst před Velikono

cemi (jejunium Iongum)-autumnale, balrume, hiemale, ver
um,esdvum vizsuchédn

-clerioorum, Masopustní neděle
-medium, 4. neděle postní (Laetare)
Jellesdach vizJiljlho (1. září
Jener. jenner, měsíc leden

ovefy(Gen .,.Genovefev
(non m.) p. 3. ledna ve vratislav
ské diecézí B., rovněž 9. le na,
v krakovské 9. nebo 22. ledna

jentaculum dopolednísnídaně, oko
lo 9. .h

Jereon (et Victoir) vizGaeona (10.
října

Jergemag vizJilího
., .,Jeronímí (Hie

JeronýmamimaaanaJ Husavina
naHusa (6 července)

Jeron ,.,vyzn Jetoni
mtEmíllani d'. (i 1537. kanon.

1767) 8. února,8od 1769 20. července; od 1970 .únnora
vizzDominlca Je

Jberonyml vinemny'makn. (30. zá
ří)

Jiljlho potrat., op. v St. Gilles, Aegi
diLEgidllilila.,b cf. 1. zaří

Jimrama, b.hunského, m., Emme

nml mtr-Itemnterammi,Heimnmí)
.l' cha dsaře,H imp.

(re ) 13. července; v diecézi
pra ké. hnězdenské, mohučské.
trevírskě, magdeburské. merse
burské a vratislavské 14.července,
v diecézi augšpurské 18. červen—
ce; od 1668v římském misálu 15.
července; od 1970 13. července

Jlndlicha, b. v U :, m., elru'ld

20.1epUpsalen.19. ledna, ve Finsku

Jiřího m.,aJ1řl]to rytíře m. (JiříhoH(appadolde), Georgii (multis)

m, obecně 23. dubna: v některých
diecézích 24. dubnna, v chursk é
diecézí 25. dubna: v pražské die
cézi do roku 1622 23. dubna, od
roku 1624 24. dubna (v některých
mísálech klášterů pražské diecéze
24. dubnajiž ve 14. století)

JÉ“ vizJudityJem, Festum de nemine Je
su, nominisJesu1530 pro františ
kány sranoven na 14. leden (přred
rim např. v míšeňské diecézi 15.
března, v mohučs e.16 března,
v hildesheimské 3.kčervna, v basi
lejské a kosmické 19. června Sa
lisbury a v Yorku 7. srpna, v ostři
homské 8. srpnna v Compostele
a v cisterciáckém řádu 8. ledna
v dominikánském řádu 15. led
na); 1721 rozšířen na celou církev
a položen na druhou neděli po
Zjevení Páně (6. ledna), 1913 na
neděli mezi Obřezáním a Zjeve
nim Páně, (. od 2. do 5. ledna. ne
ní-li v uve eném termínu neděle.
pak2. ledna

—P.Marie neděle po Narození P. Ma
ríe, od 1911 12. září; viz též Marie
Panay ména

Joachími vináchyma
Jobs:, Jobs víz Jošta kn., vyzn. (13.

prosince)
prst). cf. vinoštakn., vm

(13. prosince)
Joderstagwwz.1'heodola(16 srpna)

Jodoci,Joe:: vinoštaJohanna te, 3. neděle
adventní (ev. Mat. 11.2-10)

Johannis . wzJana ap., cv. (27.
prosince)ev
ante portemmmlao'nam, in dollo, ln

Jooleo,Johannlsparvi 6 květnahamnapdm vízJana IGu'tele
Jo.(24 června)
—- capitis lnvenn'o viz Jana

(24. února)
sancdlicacio)vinana

"Halama-1 září)



- - decollatio viz Jana Křtitelestěcí
(29. srpna)

—- nativitas vizJana Křtitelenaroze
ní (24. června)

Johnnnlaelemosynatiiep..vcf ina
naAlmužnílta (28. ledna)

- - translatío 11. listopadu (Bratisla
va), též 14. listopadu (Hnězdno,

OV)

Johannu Chrysostoml ep..cf vizJa—
na Zlatoústého (27. ledna)

Johannis et Pauli min. vizJana Pavla
mm. (26. června)

Johannistag, Johannstlžg (bez i-ivlastku) viz Jana “tele (get.
ervna

Johannstag nach ds h.Crlst|.s tage
vizJana Evangelisty (27. prosince)

—m.i.nne27. prosince
—in den wii-lachtan (wynachuen) 27.

prosince
- vorm guldein thor, vor der latinl

schen pomen 6. května
- in dem olye, vor phínchsten 6.

ětna
Johannstag du baptista viz Jana

Křtitele (24. června)
- zu mitten sommet 24. června
—ze sonnwendcn 24. června
—als er enthauptet war 29. srpna
—in der emte 29. srpna

J gomeuffer; 24. června undeohannstag mitd mtm
vizJana Zlatoústélto (27 ledna)

Johannstag ulit-.html, Johanniset
Paulivinanaa Pth (26.června)

Jo und Paulus ví

Jolany p m., Jolanev. in. 17.ledna
Judansfestw Božíhokhěnuó. led

na)
alum-„Jotgs-Men tag,-Jormaviz

JJi.l'1ho(23./24. dubna)
Janis, Jorlch viz Jirího (23/24.

dubna)
Joma; 1. leden

ta,!(unoevlczeatdb.v1>bcku,
m. 12. listopadu

Mill vinozefaDominL Me 8 3
rle viz|llJozefa“MPa-tomas'g9. břez- -—9—3-3na)

Jošta ltn., vyzn., Jodocl pruh., Cf.l—xz
13. prosince; ve Flandrech9. led- ;

—prameni, translatio 24. července w
(Bamberk), 25. čeervence (Bri
en,) 26. července (Utrecht) 16. 0

října (Salcburk) 11.června (Basr “
lej) 10. června (Lubeck)

Joštaoo.vyzn.p Jodociab.cf.10.
června
zefaBenedikmCottolengo. lm. (?
1842; kanon. 1934) 29. dubna;od
197030 dubna

JozeafačCafam, kn. (kanon. 1947)
JozefačeDělal-lákaloseph Oplňas (za

lPtapež ius Xll.od roku 1956
na prání italských pracujících mís
to svátku Jozefa Ochránce) 1.
května

2
D
H]
U
Í-Il
m
<
|—
.—

J asanského, z Calasanzy,
kn. (T 1648; kanon 1767) 27. srp

na; od 1970 25. srpnahil-(T 1663: ka
non. 1767) 18. září

JozefaPBmunaJ snoubence
1>.Maríc Domini
19. března (sv. Jozef byl r. 1654
českým zems sněmem přijat
za zemského patrona)

)

Jo ce, patrona
(v římskémmisálu od 1847) 3. ne
děle po Velikonocích, 1914 řelo
žen na třetí středu po Veli ono
cích; naposledy slaven 1955

Jovis dies, čtvrtek

omnis nem (Ž. 65,1),
introlt 3. neděle po Velikonocích

Jubileum vizstr. 339
oonsilltnn viz eutslllum

Judeorum

&%„lila

„š
„|_

CHI->.
>:
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. Jude, Judy vizŠimonaa Judy (28.'i' řijna

Judassamsta ,BMsobotaJudica : ,qul ',ca Judika
8_9_4

5.neemdlětlepostní (2. před Veliko.< E
Š U Judica domine nocentes mihi (Ž.
E 2 34.1), introit v pondělí po Květné
0 O neděli
5 Š Judita me deus etdiscemem

E :: main(lZ. 421e),introit o 5. nedé% liposn
Judicium exu'emu (ev.

25„31-46), pondělí po 1. neděli
postni

Judnzvamadružek, Judite etsoc., mm.

Judity Jintky,vd., Judithe vid., Judith 5. prosince
Judi : Niederalteichu, Judithe viz

5 omeaJudity (29 června)

Judy vizŠimona a Judy (28. řijna)1Julia O) PP. Julii (l) PP- cf

Julialm. vyzn., Julii prsb cf. 31.
ledna

Julia a Juliána vyzn., Julii et Julianl
cf. 31. ledna

Juliánam., Julianim. 28. srpna
Juliana, b. v l.: Mans, vyzn., Julian:

ep. Cmomanenl 7.ledna; cisrer
ciáci 29. ledna; němečtí rytíři 28.
ledna

—přenesen.[,unnslau'o 25. července
Juliana, b. viennského, Juliani ep.

Viennen. 22. dubna

vratislavskédiecézi) 30. edna(v
uliana levity m., Juliani levíce 111.

Mlži-11122.€;er Basilissy,mmm.,
Juhani etBasliisse mm. 9. ledna

m. v
27. února, v osnabrucke' diecézi 20.
února, ve vratislavské 13., 17.nebo
19. února, v pětikostelske' 8. února

Juliana m. s to ' ' ' et soc.,
m. 12. srpna

JulianaaPubliaam 19.února
Juliánský kalendář vízstr. 85- 88
ulianyy,p. m.(vNikot:ned.ii),Juliane

v. m., Julianenemag 16.února
JuJiany : Faleonieri, p., Juliane de

Julie (: Korasiky),p. m., Julie v. m.
J22. kvě

rlzCTronyes, tn., Julie m. 21. čer
JulittyC(Julie),m. (v Caesarel), Juli:

te m. 30. červenece
jungeevassnacht vizfassnacht
J uen eilftausend,nácdjede

děvic vizVoršily a druhk (21.
řUna)

Jungf'rauentag der geburt viz Marienamzenie(8.zá't
Juniám:ypoust., Juniani erem. cf. 16.

řijnaJ urigenstag vizJi
(23./24.'„dubna)

uxen'e, Jusu' m. Bellov.

.lyons kého, vyzn.,
usliep. bugdunencf 2. září;od

1970 14. října
—ua.nsit:us 14. října
Justa, amb. _amterbunkého, Jusu'

ep. Canmarien. 10. listopadu
Jm ryufeam. 14.července
Justnvym, Justicffl' reveren. (Bitu

rioen) 14. července, v premon
strátském řádu 13. července

Justa & Klimenta .,Justl et
Clemenn'ep. cf. 31 srpna

Justa, ArthemlaaaHonestym .,Jusu',
ArthemietHonenem. 11.října

Justev zJusty
Jusu'ňcndo Pauli _25.května
Jusuna ,usumJ m. 14. dubna,

v byzantské cítkvi !. června, 1969
přeložen ]v římskokatolické církvi
na l. červen

Justinakn., m.,Justinipb. m. (cf..)4
srpna



Justinjana poust., m., Justinlanl
erem. m. 23. srpna

Jusdny p. m., Justine v. m. 7. října
(Trident)

JustyaRanypp., mm.,Justeet Ru
ňneww.mm. .července,v me!
ské diecézi 19. července

.,Jutte (Ivette) rec
Jusdnyp.a(anrianam.)viZQpr-i- luse131

ana)b.a Justinyp., mm. (26./25. Juvenalarn., Juvenalism 7. květZal'l na
JustusesDomineettimcmm udlcium Juvuv.enala,b vN uvenaljse

tuum (2.118137) 17.neděle po Namim3 ětna (byvazaměňop
sv. Trojici (podle introitu) ván s předchozím)

K(viz též C, CH)
Kajphasfreitag,Velkýpátek
kaiserliche Zahl, indikce viz srr.

Kajetána : T(h)iene, kn., Gaetani de
Thiena (? 1547; kanon. 1671) 7.
srpna

kalendae, volánky, kůndung, první
den vměsíci vizstr. 343

Kalendář francouzské republiky vrz
su. 131—1 6

—gregoriánský viz su. 112-118; věč
ný kalendář gregonánský viz str.
250

- juliánský viz str. 85-88, věčný ka
lendář juliánský vizstr. 246-250

- římský viz str. 83-85
Kalista a l., et soc. m. 16.

dubna

Ggpwm-Gallxdpp- 14111“na; ve výcarsku 3. března

“"““me viz1-_1av1a(16.října)Uzikami Camillíde
lis (? 1614, kanon. 1746) 18.če
vence (od 1767); od 1970 14. čer
vence

Kanciam., CandLCanu'anietCami
malem. 31. května

—přenesení ostatků, Rehqularum
adventusl dubna (Hildesheim)

Kandlda b., na., Candidi ep. m.,
Canndentag ]. prosince; v brém
ské diecézi2. prosince

uanslatio 23. května
Kandldyp., Candidev. 1. prosince
Kanndellmmjlromnic 2. února
101mm viz Knuta

rasia m., Caprasu m. non .)
20. října: v bamberske' a meaé
diecézi 6. října, v premonstrát
ském řádu 19. října

Karfreitag,1(arfnda,chartre1tag,páte
Karina dei, sobota suchých dnů po

Letnicích

Karlamalajského, arab milánské
o, Carol: ep. Mcdsolan.

(1 1ŽB4, kanon. 1610) 4. 11310 dua , mm.,
Lwangaa soc. (v Ugandě; T 1886,
kanon. l964)3. června

Karla .n., m. v současném
česksém misálu 10. zář:

Karla Velikého, un.p
(teda; kanonizován 1164pro Né
mecko) 28. ledna; v Míndenu 27.
ledna, v Halle 5. března

minulo v trevírské
a 111tyšské diecézi 27. července
v halbersradtské 4. srpna

Kann— vízMarie zoryh Karmel (16.
července)

víz Bílá sobota
Kristus;ler-stanem, Kamen

nadn vizNamzmíPáně (24. pro
since)

vizNamenI Páně (25. pro
since)

Karwoche, pašijoVÝ týden týden
před velikonocemi

Casildev. 9. dubna
regis viz

(4. března)
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Kastulli w'zHaštala 376 března)Kašpara\lle'Íkrál (6.1cdnn)
: Bufala,Gaspare del Bufalo

(. 1837:9kanon. 1954) 29. prosincc odl 028. prosince
Kateřiny (: 7.glexan m.,-Cat

harm v...m Kauein, der hell not
helferin, Catrein 25.1isnopau1du

—advenrus dig-Iti (Magdeburk) 14.
záh'

-pl'enesení, cranslau'oS. července

Kareh'nyJanovské (Fieschi-Adomo)vd., Catharine I-"ljsceAdume

Ka“ 1510: kanon. 1737) 15. zářímlyla[a,bouré Catharinela u

KalÉnU 1876 kanon. 1947) 31. pro
Karlel'inySienské. p., Katharine de

Senis 29. dubna; od 1597 30. dub
azod 1970 29. dubna

Kateřiny Švédské, aKatherine, ElieBirgit!tte24. biezn
Kathedra Petri, Kathedratio Petri

(Antiochie) viz Petra stolování
(22. února )

kattemer. katertemper, suche“dny
KazimíraPPols ého, Casimjn' regis

4. března
Kedrawrenmg,1(edrutyszemudy

p (17. března)
Kem event wz Štědrý večer (24.

prosince)
erstdag 25. prosince

Kenweihe, Kenmesse, Kerzemag
2. února: též Bílá sobota. benedic
tio cerei paschalis

Ken-amen, Ken-audtemag, Kedrury
vizGeruudy p. (17. března)

, Kettherin, Kernel-lela viz 
Hny (25. listopadu)

Kenenfeier, Kenenlose viz Petra
vokovecbu. srpna)

,.b mii-zburskéo stovaryši,
m.. Klllanietsoc. m. 8. července

Kindertag nee mitwinref, aller kind
leintag.unschu1dierldndeml
chindlintag viz Mláďůtek (26.
prosince)

kirchweihtag. kirchmess. kirmess viz
posvícení

, wz

Kimvent, předvečeravánoční. Štědrý den. 24. prosinc
Kirsdag viz Narození Páně (25. pro

since)
IClárakn. m., Klan' pb. m. 4. listopa

du
Klára op. viennského vyzn., Clan“ab.

Vienn. cf. 2. ledna
Kláry z Assisi, p., Clare v. ord. s.

Francisci 12. srpna; od 1970 11.
srpna

- lenesení 2. října
udia m.,CLaudi.im. 12. srpna

Klaudia. b. v Besanconu, vyzn.,
Claudii ep. Bisuntini cf. 6. červ

Kl:udia&Maximem .
Klaudiaaspol. (18. února)

Klaudia a spol., Claudiie soc.('_N_i
communm .7. července (v paříž

ské diecse'zi8. července)lGaudiaa implicia; Klaudia, Nikos:
rata, Symphoriana, Castoria
aSimplida; Klaudiaa Čtyř koru
novaných, Claudil Nicosu'ati,
Symphoriani, Castorii et Simpliu'i

Kleofášse,Clreophe dacipuli domini
klepsyzdsry,vodní hodiny viz str. 288
idema Mame pp.

et Marcellinipp Anadetl et
Marcellini mm 26. dubna; v Bra
niborsku 27 května
beltagMarie szVEswvání P Ma
rii (25.1) zna)

klíče roků vizzstr. 252
Klimena)m.,C1emenlis pp.

23.l:lluiscopadu:vAlcvileji 26. listo
Klimenta Marie Hoíbauera. 1m.



(T 1820. kanon. 1909) 15. března:
v českém misálu od 1991/92 20.
května

Bog-idylukrál., vd._(nesprávně p.),tluldmchrodldjs
reg. .ečervna; volausannské ženev
ské a fribourgské diecézi 4. června

Knoblau mittwoch, středa po bet
nicíc

Knoblochstag viz Pantaleon (28./
27. července

Knuta, Knuda (IV.), kr. dánského,
Kanuti regis m. 10. července:
v římském misálu od 1670 19. led
na: od 1970 10.cervence

Knuta, Knuda, Laval-da, vévody
švédského, Kanuci [av-udi, ducis,
m. 7. ledna

-uansLaúo 25. června
Kochmont, měsíc srpen
Kolda Pawal viz Obrácení sv. Pavla

(25. ledna)
koleda, většinou den 26. prosince

al; lteždoba od 26. prosince do Tří
Kolomana, Kolmana m. (ve Shocke

rau), Colomarml m., Kollmann
stag 13. října

Kolumbem b., Columbanl ep. 24.
října

Kolumbán, op v,l..uxeuil později
vBobbiu, Columbanlab. Bobbien.
cf. 23. listopadu; v řadě diecézí
mj. Kolín, Kostnice, Mohuč. Mety.
Trevir, Vratislav, Krakov 21. listo
padu; Hnězdno a třihom .
listopadu; ve Flandrech 18. září;
v římském misálu 23. listopadu

0 : Hy, vyu., Colmkille
abb Hyen. d'. 9. června

Kolumby p. (v Sieně) _m.,Columbe v.Senonm. 3 ce
Kbnigstagó. lednna
Konkordle Co.ncofdlev 18. února

konkurenti:hmmvizstr.236-238
%d 26.listoadu

Konráda (l.) ardb. trevírs eho,

Chumdi, Cononis, aep. Treve
ten 1.června

KonrádazPathamu (kanon 1934) "*

ŠŠ—dubna v Rakousku od 1938 8—97u

hélia-(PPM Čvvňármmm .Cor
nelii(pp.et)Wm. původ
ně 14.září ŘehořlX (1370-1378)
přeložil svátek na |6. září kdy je
inym' v římskémkalendáři; vsou
časném českém misálu 17. září

Koronym.m.,Coro m., spvnr 
tora : Korony(v kalendálích čes
ké provenience uváděni často sa
mostatně Viktor nebo Korona)
14. května (ostatky mučednice
Korony přivezl Karel [V.: Cách do
Prahy, proto byl kult v Čechách
poměrně malířem; viz též Viktora

stan etAlexanddmm. S runa z
. , C011— 5

e.p Perus., m. 29. ledna; MŠ
v halberstadtské diecézi také 30. _W'—

a. ::

konzulsakáléta viz str. 316 3 3
ml ., ep. cf. % č

8. září; ve vratislavské dliecézi též ž —7.úři, v lubušské9 :: 8
- přmeeenl (mlade) zřolistopa- 3 "5u u:

Korduly p., Cordule v. 22. října; ŽŠ
v olomoucké diecézi od 1349 též _; Ě
21. října -—u
mélia pp., m., Comelh' pp.; Kor- ::

$2
::
0
nao
o(

Korony p., Coronee.v 20. února

vakrakovské diecézi také 14. květ
milovaných čtyfviwzČtyř koruno—

l(ovarrtýclua listopadu)
KonyaaDamiánammmm., Cosmeet

Damiani mm. 27.1 ři; v diecézi
hnězdenské 26. září, v diecézich

krakovské. kollnskůédalvratislavské26. nebo 27. zářl;od 6.řzá [
Kottemer suché dny vizlstr.0268-269
Krautweihe 15. srpna
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' m.; vlastně: Crescenu's et
. rvna

Krmncie vizVíta, Modesta &Cres
cencíe (15. června)

Kmuzanňndung vizNaluení sv. KH
že (3. května)

Kreuzaufnehmen vizKreuzerheben

, ufnehmenn
z Bílé soboty na Velikonoční nedgli

gvíz Povýšení sv.KřÍ

,als er gehóht war
04. září)

Kreuzgeng viz dny křížové
uuag,o vykleePovýšeni sv. Kříže

(14. září)? časmotaké Nalezení sv.
Kříže (3. května)
lmMaí, chreuwstag nach Ostem,
Crucismventionís 3. kvěrna

- der hebunge, kreuztag im herbst,
vor Mídmehstagee14. záři

- lnvesdones viz Nalezenísv
(3. května)

Kreuzmge, kreuzwoche, chxeutz
fahn, cen, lcreuzen víz dny kří

Kristviztéž Christnarození, Domini nativí
since

mmimňam
tio 6. srpna

—bznvtělaení,Domini lncamatio 25.rezn

Knstemstag viz Krisúny (24. července
Kristiána,b.a ,Chnsuani, e

Audslodoren.22.listopadu“Klisdnas hadími,
vizPětibratří(12.listopadu)“

tasZS.

(zzBelg-ie), ChristineMuaMírabi—
lisZ3. července; vlulyšské diecézi
24. července; od 1970 24. července

mmm zBolzeny).p.m.,Christine
m..24 července;vaugšpurské,

frísinské a paderbornskě diecézí

19. července; Milán (ambrozia'ní)
25. července; kamaldulští 10.
května; vCompostele 8. dubna

Kristiny, m..13 března (G.F.)
kruh devatenáctiletý. měsíční vízstr.

239
- písmen nedělních víz str. 234—236
—sluneční víz str. 23
—velikonoční (circulus magnus pa

schae) Vizstr. 229
ttwochen, středa před

Velikonocemi

Kryšpín b. pavijského, Cn'sPini ep.“l'icínen. 7. le
,m. v Soaissons,

Crispinianimm. 25. října
- pfenn,esení n'anslan'o 20. června

v metskt: diecézi 27. červnaKryštořa otín 25. čer
vence, často přesunulo na 26. čer
venec (např. Augšpurk, Havel
bcrg, Kolín) nebo 27. červenec
(Vratislav, Hnězdno, Kolín, Kra
kov, Lubuš, Magdeburk. Míšeň,
Naumburk. Řezno); od 1970 24.
erv.n

Sv.Menakzenía května
- .lení141áiř
Km nedělezvizneděleKřížová

v! vrzMelen lačnýen wz
KR [>on 6. ledna, též oktáv Tří

králů (13. ledna)
Kůmmemis víz Starosty (20. červen—

ínlet

Frauen-im der
Kchan ůng vízngátovúní Pžnně

Marií (25. března)
Kůndung: Kalendae
Kunhuty, Kunkyp. ,dsařqvny, Kune

gundis, Kunigundisv.,1m|>„Kuni
gunde, Chmegundls (depositlo)
3. března

— přenesen! (uanslatlo) 9. září;
v krakovské, vratislaVskě & praž
ské diecézi 10. září, ve vratislav
skě rovněž 12. září, v bamberské
diecézi 29. března



Kuniberta, b. kolínského, vyzn., Cu
nlbem' (Gumberd) ep. Oolonlen.

Kd. 12. listopaduIZTHkrálů (6. ledna)
v. viz Kunhutyp.3(

března)
Kurri-am.Kuna., Kuno viz Konráda b.

(26. listopadu)
KurinavizQulrlnam.
kvartál viz str. 268
květen, Maius, pa'rý měsíc (v pol

štině kwiecieri črvrry' měsíc, Apri

Ladislava CL)krále uherskéhovyzn.,

ladislai regis dle 27. června: od1970 29. červen:

—d o 29. července;e v Záhřebské diecézi 30. červen
laetare Iaemre viz Do

-,-l..a.m
17. září; v hnězdenské

diecézi 18.2září;od 1970 16. zářídubna (v luryšské

umphu de Steplea 13. října

(vluryšské diecézi) blampa-ra, Lantperta, .
l l . .

:diecězi)

ep. . 19. září

lamentatimonum dies viz Dies Iamenzazionu

Lance; Domini dies viz den Svá
landellnam. ,landelinim. 21.září
Landelinab.m .m.

28. listopadu (Paderlšom)epm)lb'
.13. srpna

lanz, laenczeri (Lenz), jaro
Luen , endach viz

VlVI'lnceUO. srpna)
largaví lama aSmaragda

(& srpna)

na/ 24. března)
Kvirina b

K

lis,sduben) vizstr. 272 306-307,
2|i,enf-ělehranicece.vinakvětyz

Kneděle Květná (6. neděle postní,
neděle před Velikonocemi)

vizQulrlna (30./29. dub

. nskáho viz
b.vSisdl(4.června) om
chavá mdčle vizneděle kýchavá

b. warzbtuského vízKiliána
(8. července)

seno vizŠoědrýden (24. pro
since)

24. srpna

lasmand, Iasmlaend, měsic ledendielatdnerl věina Mamert, 12.
kvěrnaPa nlkrác.13. května Servác

larer, poslední; larerer dag, Iatem
dag, des lareren dages, nazítří, di
es crasrinus vizs

laubreise, ,laubrosz. podzim, zvláště

laudes maritune, laudes meuen, bo
hoslužba čtvrté vigilie noční. před
rozedněním

Laudulfa vizlandull'a (13. srpna)
Laumaend. laumond, louwmaend,

měsíc leden
Laupreisemom, měsíc říjen
laurenda. Lauren

tag, Luu-ldi m. vízczem-Vavřince m.

(10. srpna)adadventu: 15. listopadu
(Merseburk)

lavamiumumaiplm viz Dominica la
vantlum capita

Iavationis dies vizgniesbplavaddwonialanda amis wz inn
[amb.v Marseillem,Lazarí ep.

Musil. m. zpravidla 17. prosince;
v Halle 15. prosince; v křižovníc
kém řádu 10. listopadu; v brixen.
a mohuč. diecézi 31. s na; v met
ské a urrechtské diec zi 1. září;
v pražské a míšeňské diecézi 4. září

oo.lag
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b. milánského, lazari ep.
Mediolanen. 14. března

ladaw vizladislav/a (27. června)
leandn

Treviren 27. února (někdy zame
ňován s předchozím)

mmm.,aleandri etFortunatiomm. 27.
lebulniep. vizljvinaub.O(fz./13. lis

padu )
leden první měsícnašeho roku Ja

nuanu
Leevid. vizlzyvd. (22. března)

guntíie

cia,b. trevírského, legumii ep.
Vixen. 19. úno

lciehnamstag, leichnamstag unsm
Herm víz Božího Těla

Leichtag, pátek
une. leneke vizzHeleny
benzmonat. březen

egara b. v Autunu,
ega-ll ep. Augustodunen.2

řůna
da,

Linhana (6. listopadu)
Leonharad : Porto Maurizio ()

1751, kanon. 1867) 26. listopa

1130an viz Lva

Leopolda (m. ), markrabiho (vévo
dy) rakouského,leopoldt'mnrchi
onisAustrie 15. listopadu
přenesení 15. února (Pasov)

dgs Lesen, doba česání vinobraní.
zvláště v září

lan nového vizNového
—panování viz str. 316—318
Letania maior viz litania
lemeHíet'usalem(ls.6610), 4. ne

děle postrni(podle introitu)Dominumlagunoo querentium
(Ž.. 104,3), čtvrtekpo neděli
postní a pátek 0 suchých dnech
podzimních (podle introitu)

' vil

bemice, sv. Ducha, 7. neděle poVeli
'onocich

letopočet (éra) viz str. 318- 319
—alexandrijský viz Str. 32
- byzantský vizstr 323- 324
- Diokleciánův vízstr.
—Dionysiův (křesťanský) viz str.

325-328

- kapitolský (Catonův) viz star.320—křesťanský viz str. 325- 328
- od stvoření světa viz str. 322
—od založení Říma viz st r. 320
- Sexta Julia Afrikana viz str. 322
- španělský víz str. 321 —223
- Velikonoční kroniky (Chronicon

Paschale) viz srr. 323
- židovský viz str. 324

e t, letzter vastelavent,
úterý masopustní, úterý po Maso

pustní neděli (Estozrnirhi)lazter Frauentags
Lex Domini lrreprezhernsebilis (Ž.

18.8), sobota po neděli Reminis
cere (podle introitu)

leyvd.,l.ce[::vid. 22.březnaLiber-mo .v Kartágu, Liberati

(et socr.)mepm. 17. srpna

.—

usgde
dis (Ž. 17.48). středa po 5. neděli

posmí (podle introitu)Liberia Oliverla (27.
května)

Liboriab. v lz Mans .uboril
ep. Cenomanen. cf. 23. července:
v braniborské diecézi též l. břez
na; v Le Mans 9. června; v Havel
bergu 20. července

(translatio) 28. dubna
(Paderborn)

relitěurarumumumadventus 28. května(Pa erborn)
tzhrdmllyUó. září;do ro

ku 1245 15. zář )
-řene.sen.Í ramrež (l_O.liStopadu)

budi (limp

budi)pr ghames-le
ýchamenmgvizBožlšoT , .

. 3. června



Licht. iiecht; Johannes und Paulus
die Lichten viz Jana a Pavla (26.
června)

Lichtmess, i.ichtmesse, Lichtweiite
vizHromnic (2 února)

Lina .(m Lim pp. 111.ve středo
vě u většinou 26. lisrr.opadu
v brémské halberstadtské štras
burské, milánské pétikostelské aj.
diecézích 23. záři, v pařížské
listopadu v braniborské 15. listo
padu; O.W. 23. září

,ieonarda, op. v Limoges,
,Íeonhardla .cf.nardi

6. listopadu: v magdeburské die
cézi 5. listopaadu. ve wiirzburské
7. listopadu

i.iobybep.,vab. v Tauberbisdtofsheimu.

lipiec (polisky)z- áseldmýměsíc, červenec

listoapad—|vučeštiné a vaCty měsíc (Nove
htaniamaio ,Gregotiarga,

vizsv. Marita (25. dubna)
thaniantm dies vizdnydnHižové

LitaHrítižewrginores, triduane víz dny

mggrlšrinéjede
letanlu

littera annalis vizstr. 248
—dominicalis viz str. 234—236
- lunaris vizstr. 247-248
- martyrologii vizstr. 246-247
- paschalis viz str. 248
- tabularis viz str. 248
Lludgara b. viz Ludger-a (26_.března)
Livarla b. met:

Wm. 25.liststopadu12. listopadu;

v mohučskémdiešoi 1238.listopadu—PhnesenLu'w
Ioceev. vízlukášl: (15.2říjnane)vn

Lucie(l3. prosince)
lot—usclaviuvm viz str. 252-253
- concurrentium vízstr. 236-238
ioicentng vízLuktše (18. října)

milicisosmngina ,.,m .
15. března; v některých misálech
pražské diecéze též 1. prosince;

občas (např. v diecézi vratislav
ské) 2. prosince

borrenaentag viz Vavřincem. (10
srpna)

Indian, b.vSéa.,1m01)arll
ep. Sagien, 15. červn

mgdmGiotta;vizEilgta,pm)
13. říjnakn

Lumen-, kmen-, Luchsemng, Luke
des h

.,.Ludipp 4. března:od
19705. března

,my_lné „krále't Lucii re

soc.
etMaximlanl) 8. ledna

Lucie p., m. v Sytaltusách, inde v.
m., Lucien „Luoein- Luczemag
13. prosince

Lucie a Geminlana mm., Lucie (Lu
cilet) Geminianimmó16.září

Lucie Filippinlzn() 1732; kanon.1930) 25.
Ludgem, Lluclgera, b. v Mi'tnsteru,

Ludger-im uendg') op.-Mimlgar
defo en..26 března; vMůnsteru
rovnéžm24. dubna; v Braniborsku
24. březn

-deposi:io 24. dubna (Munster)
1111151111103.října (Můn

ster)
uadmRy ) m., vd., Ludmily

m.(vld) v Če
chách 16. září; domr. 1245 15. září;
v současném římském kalendáři
15. září; ve vratislavské a hněz
denské diecézi 10. listopadu (tj.
u'ansiatio)

- plamenů-umim ot( či hdmily
piedsvmMartmem) 10. listo du
(ve vratislavské a hnězdensk die
cézi rranslatio neni uváděno)

htdolfa,b

Lu CDi-.s“

lžeš
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oouzského. Ludovic" regis cf. 25.
srpna

,.ardb toulouskeho.Ludov1
ciep. Tolosani 19. srpna

-přenesen.í, translatios. listopadu
Ludvíka G.:-ignionazzMo nfonu(mi suo

nař.rl716. kanon. l947)28. dubna
Ludvíka Bemantd)a, vyzn.. Lu vi

Bemndí cf. (? 1581. kanon.
1671) 10. října; od 19709. října

de Mariuac ('i' 1660 kanon.
1934) 15. března

Luttbutgy, Luitbergy p., Liutberge v.
30. prosince

y,Lutgardy z Tlongem,pozdeji Aýwíeres, ab., Lutgardístp0v.
ab ujde 16. června; vpařížské
diecézi 13 června

aev.m. 15.th na
Lulla,atclb.mohuč ,vyzn., 'aep.

Mogundnch ]
Lumina sancta, ummum festum wz

luna (stáří měsíce). luna ipsíus diel
viz str

—quartadecíma vizsu. 223; luna XN.
paschalis sr.t SO

lunatio, lunace, synodický měsíc
(časový interval mezi dvěma po

Macarii ep. viz Makaria b. (10. dub»
na

Macedonia kn. 13. března

madius, magius, měsíc květenMneme izZvč.stování P. Mani
(25. března)

HalžndyťumllMajdaleny víz Mme Magda

14302? července)Mag obrácení, Magdalene
conversío čtvrtek neděli
postní; vdiecézipras ske's23. břez
na; v hildesheímské 1. března,

sobe následujícími identickými íá
emiiMěsíce) viz srr. 9

Lune dies. pondělí
L b.vv.,Sensvy7.n Lupí ep. Seno

ne Lzáři: v pařížské diecé
zi 3. září, vlrridentské 5. září

- plen . translatio 23. dubna
Lupa, b. v Troyes, Lupí ep. Trecen.

29. července
vizzluitsardy(.16 června)

Iuiker vastelavent fastelabent veče
ry od čtvrtka před Masopustní ne
dělí do masopustního úterý

Luu-udísv. 22. září

luty (polsky), měsíc únor
, Lutwini

Lux Domini (den). ned
-fulgebitthodie supernos (lsai.9,.2)

introit druhé mše o vánocích 25.

prosince (in autora primo mane)Lvaa.,Velik )PP MPP 11.
dubna (v Říměvpa. stol. 28. červ
na);od 197010. listopadu

Lva (ll. ),vppa.,vyzn., mspp. cf.28. čer
Lvaau. ), pp Leonispp. 12.června
va.,(IV) pp., leoníspp. 17.července

vaabmpp p..vyzn.Leotuspp ef 19u na
Lydie 3. srpna

v augšpurské a magdeburske' 10.
ezna. v salcburské ). dubna

Magius, Maius, pátý mesic (květen)
m., m. (non ep.) 19.

srpna
_ m., vyzn., Magal m.cf.15.
unora

op., vyzn., Magni ab. cf. 6.

Magna feria quínia, magna feria sex
ta; vizfereria

— tas, Zelený čtvrtek
- missa vizm

ssadísw'thes mame
omíne(15. srpna)



Magniňcet te Domlne, kolekta ve
čtvrtek po 3. neděli postní

Magorumadoratio, Triumm.
wzTHkrálů (6.led

Machan ,
Mainarcla (Meinharda), b. livonské

ho,nMaainardí (Magenardi) ep. ]4.
Mamarda viz též Meginharda (21.

Iedn

máj v češtině“smaj v polštině pátýměsíc (Mai
Maple, op vCluny. Mapu ab. cf. 11.

května
Makaria,b.antiošského,Maca1-i.iep.

Antiochem 10. dubna
alta-ia (s kona), m., aMachu-ii mM
(cf.) 23. ledna

'.ab 9. května(ab)
jšd víz 

bejskýchbratří (1. srpna)“
(Malachias 0 Mo sina/nnvyzn.,
Malachlee . en. cf.v ko
línskéa mo učské iecézi 20. srp
na; v cisterciáckém řádu 5. liSto
padu, D. 2. listopadu (obitus),
3. listopadu (inhumatio); od 1970
3. lístopa u

Maluidives (ev.), 2. neděle po Letnictc
Mamma, b. ve Vienne, Mamutí ep.

Vienne . .května
Mand, manen, mond, měsíc
Mandag, pondělí
mane, ráno asi v 8-9 hodin; primo

mane,ssummo mane, časně ráno
Mannl'asten viz masopust mužský

(1. neděle postní)

Mansueta,b. toulscf o„vyzn. Mancdep.Tullen 3.7.áří
Manuela víz Emmanuela (26. břez

na)
Mappatum albu-um dominia viz

Dominka mappamm (2.
neděle po Velikonocích)

Marcela (l.), pp., Maroclli pp., Mar
cellemag 16. ledna

Marcela m.,Ma.toel1i 111.4.září
Marcela

©
a Feu—a,chybně místo Ma!— 90_3na)oelinaa Peu-a(2.č

Manuela VIZtézMarkapp (7. října)Marcela a Marcelu etla,mm.
Apuleimm.7. října;v hnězdenské
díecéziB. říjnasza aMamelía
na (l_S.března)

,Marcelllni pp
dubna; ogp1970 16. ledna

pp.a Marcellmlpp.
etCleu' 26. dubna
amelim a Petra mm.,Mamel.líníet
Perl mm. 2. června; v datech se
často tento den uvádí pouze sjmé
nem Marcela, takže může vznik
nout pochybnost, jak datum pře
vést

—přen5en.í,msalatlo 20. říjnapp-(16.
ledna) nebobMamelinaaPe tra(2.
června)

Mamelyvd., Marcelle vid. 31. ledna

Viz M MarkétyMargarete, it:-game viz
Margarethe v., 111.viz Markéty p.

(13. července)

. 26.

annúounda
(25. března)

oommemomdo 14.

,aoenslo VizMarie P.

nanebevzed(15.srpna)b
: cande

Hmmnic (2. února)

-ann
prosince

v.
dies viz

'D
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- compassio \'iz Marie P. Sedmibo

- conceptio, početí P. Marie 8. prosina
- concepdoimmaunmaculaza \iz Marie P.

neposkvrněného početí (8. pro

since)monte Carmel0\ \'12Marie Kar
melské (16. července)

- de pietate wz Marie P. Sedmibo
lesmé

—de victoria wz Marie P. Vítězné
-desponsau'o wzMarie P. zasnoube

ní (22/23. ledna)
- dolomm septem viz Marie P. Sed

mibolestné
- dormiu'o viz Assumpu'o Marie v.

(15. srpna)
-exspecrau'o (partus) uz Marie P.

očekávání (18. pros in
—illatio, v některých diccózích ni

meckých 26. listopadu. )ínak :
Obětování? .Mane (21. lisropa
du )

- nadvitas \12Marie P. narození (8.

- neaposkvměného srdce,——immaculati oordis vrz Marie P. neposkvr
n éhosrdce

-nivis vizMarieP. Sněžné (5. srpna)
- pausario, vizMarieP nambevzed

(15. srpna)
- presentatio vrzMarie P. obětování

(21.1isropadu)
—punňcacio viz Marie P. očišťování

IŽZ.února)

redempdonis01de
pení zajatců 24. září

-requles, Mar-ieP. nanebevzecí 15.

cmm. vykou

srpna
- rosarii fesmm viz Marie P. Růžen

oové (7. října)
—salulqn'o 1_8.prosinc

uo(v dominikánském řá
du roréž co conceptio) vízMarie P.

—sepcemsoud!\Lsedmi radostí Pan
nyMarie 24. září

- uarisíixio7.čin na: ul puuk Jm
dc sobotu po Božím

- visitacio Navštívení Panny Marie
2. \'crwncc

—Marientag uz Frauenrag
Marie Egyptian uz Marie Egyptské,

MaprgePanny Andělské, Marie Ange
lorum 2. sr na

- Bolestné \' římském kalendáři ud
1814 ricli neděli v září: od 19121
15. zari

-jména (nL—)prvc,od 1513. Vl: Špa
nělsku \“dlL'L'ÚlICucncu. od 1683
obecné) neděle po Nama-ní Pun
ny Mano; od 1911 12. znil. 1969
z ušen

—-kořenné = Nanebevzetí P. Marie
(15. srpna)

—královny od 1955 31. ku'vrna; od
1970 22. srpnu

lourdské lznvcdcn 1908) 11.února
—matelsrví 11.r
-Mal.lty Boží (od 1970) 1. ledna
- Matky jednoty křesťanů (v součas

ném čcskóm misálu) 18. lvdna
- nanebevzed, Marie assumpdo, as

oensio 15. srpna
- narození, Marie nadviras 8. září

vš 'e visirau'o (zmo
den 1389) 2. čcnencc: od 1970
31. května

- neposkvměného početí, Marie
con oimmaculata 8. prosince

- nepos ného srdce Mar-icim
maculati cordis (ve Francii od
1688. v římském misálu od 1944)
22. srpna: 1969 svárek přeložen
na sobotu po svátku Srdce Ježíšo
va, tj. na sobotu po Božím Těle

vánLM ' ' 21- oběto arie praemano . Irs
(opadu

- očekávání, Marie exspecrado (par
tus) 18. prosince

—očišťování, Marie punňcatlo 2.
unora

—pqčed. Marie eoncepu'o. sancriflm
uo 8. prosince



pos,tní v poste viz Marie P. zvěsto
vání v postě (25 bře-zna)

- prosdednjce všech milostí (v sou

l-n'usm'lnů ském misálu) 8. kvél

- Růžencove, Slavnost Růžence P.
Marie,Manarierosarufestum, Rosa
rufestum ml 1573 první neděle
\ ninu.1716r0z$ircn na celou cír
kuv; 1913 prvlnlen na 7. říjen
u spon n SL smirkem Marie P. Ví

- Sedmibolestné, Marie compassio
1423 \: kulinske diecézi v patek pu
I1\'(1('11.luhiluu: (3. po Velikono
mh), od 1727 v pillck před Kvér
nou neděli: v diecézich halbcr
smdrske. míšeňské (v 15. srol.)
.! mem-bunke 18.července. jinde
19. nebo 20. července (od 1960
nem nauka—m): servilé zavedli
druhi svátek 15. září. 1814 byl
rozsih n na celou LÍl'kCV]Czacho
v.in | \ soucasnem římskémkalen
ah

-Semenn
-Sně2né (5.Mafia Maggiore),Ma.

- Vítězné Marie de victoria (od

157l)v7.iljl1£l,uzrezManePRůzenoo

- vykoupení _zajatců,Marie redemp
tiomsmscapcřvorum 4. září

- zasnoubení, Marieduponsacioz22.
ledna: v římském kalendáři od
1416 23. ledna. také v českých ka
lendářich 16. stal. 23. ledna; v ra
kouských zemich od 17.století 23.
ledna; v olomoucké diecézi 18.

_červenceníbasillkyv Jeruzalémě 21.
listopadu

—zelené 15. srpna
zvěstovánív , Marie annun
dado 25. března; připadá--li remo
den na Velikonoční neděli pře
souvá se na 27. březen

- Karmelské, z hory Karmel, de
mome Carmelo, Carmen 16. čer
vence

' Bernardy (Bernarderre Soulbirous: T 1879; kanon. 1933
února, od 1970 16. dubna

Marie din (? 1922, ka—
non. 1961) 22. října; od 1970 20.
října
arie Crudfuydj Rosa (T 1855; ka
non. 1954) 15. prosince
arie Egyptské, poust., Marie Egyp
date, Marientag von Egypten

dubna; ve vratislavské hněz
denske' a krakovské diecézi 2. dub
na, v braniborské 27. dubna; v ko
linské a rrevirske' 7. srpna

Man'e Gorettiové (i 1902: kanon.
1950)6. cervence

Man'e Josefy Rossello ?1880; ka
non. 1949) 3. října; od 19707
prosince

Manea Many, Marie et Manhe 19.
ledna

Marie Magdalény, MaříMagdalény,

((j. MariuzMagdaly), MarieMagdalene 22. července
-obráoení. čtvrtek po 5. neděli posr

ní: v diecézi ražske' 23. března;
místní odchylky viz Magdalene
convusí
přenesení,mlada 19. března,
v Halberstadtu a v Halle 6. listopa
du

Mano dalény de' Pazzi (? 1607,
kanggag1669) 25. kvěrna. od 1728
27. května, od 1899 29. května: od
197025. května

Postelů 1846:kaMan'eMag y
non. 1925) 17. července; od 1970
16. července Besu
chung viz 'e P. na (2.
července)

- f_m ' víz Marie P. početí (8.
prosince)

zZvamviní P. Marii
(25. března)2

53331
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-Geburt viz Marie P. narození (8
září)

viz Marie P. navští

vení (2. července)
VIZ

vzetíus. srpna)
- lichtmes viz Man'e P. očišťování

Hromnic (2.ú ra)
-0hri.machtfeiern vizMan'e Sedmibo

lame
viz Marie ?. obětování

:(21. listopadu)Marie P. očišťování

arie P. nanebe

(2. února)w
- Tempelopfer vizMarie P. obětová

ní (21. listopadu)
- vandinge. wsireringe viz Marie P.

navštívení (2. července)
Marian Magdalenentag. da sie be

kehrd ward viz Marie Magdalény

Mobráoeníanelenschneefer,als deer schnee
Mňel viz Marie P. Sněžné (5. srp

Manrien-wz rez Frauentag
Marina ,.,m Marini (etAstari)

111.3. března
Marinaa Animamm. Man'nierAn

niani 15. listopadu

Maliny? ev. 17.července:v er urrské diecézi 17. června.
v pařížské 18. června; v milánské
14. července

ev., Marciev. 25. dubna
trans- latio 31. ledna

Marka pp , vyzn., (Marcela, Apuleje,
Sergia Bacha), Maro p

a
daním. 4. října

. p Musan
te v. m. vlnřecké církvi

od starověku 13. července; v zá
padní cirkvi 13. července, od 12.

stolen' réž 20. července. s odchyl
kami: v milánské diecézi 5. čer

nce: v brixenské, fnsrnske.
hildesheimskc' (vedle 13. 7.)_ p.)
sovské. řezenské, sulcbul ské. \“be
ncdrkunském radu 12. července:
v hamburské a merscburskc 12.
července (vcdlc 13. 7.): v [3215|le—
ské. churské. kosmické. lausamn
ské (vedle 19. 7.) a štrasburské 15.
července: v lausannské (vedle 15.
7.). srucnskc. Iyonské 19. červen
ce; v nkvilejské a Ženevské dlL'CCll.
rovněž ve Skandmávn 20. Červen
ce: - v českých zemich od anSlill'

sich dob pcravrdelnč 13 čenéncc:1969 zru
— přenesenlc,n uanslacio 14

M(Šrrasburk)éry : Conony. Margarete de
ona 22.u

Markéty lfiliaacoque, p.( i 1690;
kanon. 1920) 17 rijna: od 1970
16. iijn a

Markéty: Roskilde,Margaretev. 25.

října

Markéty Skotské, král., Margareoteregine con'e ólislopaduzo
1673 10. června; od 1970 16. lisro

Markéty Uherské819., MargareteHl.mgan |:;dna v ostři
homské diecéziZB. ledna

Marteinstag WZMariinab. (11. lislo
Padl-\“)

Manhev izMarty

Manhe hozspiteChristi (sororis lazarl) Marry : BeLhanie
(29./27./28. července)

marterw e, mariirwe en. mene!
weke. menelweken, týden před
Velikonocemi

to,urskébo Martini ep.
.cf., Martini pontificis

11.ul'lisnzopadu
- pře mlado4. července
—l)caplds uanslau'o 1. prosince

[Urrechr)



Martina (1) pp, Mam'ni pp. vetsi
nou 10. hstopadu: nekde (např.
v hencdtkunske'm Čl františkán
ském řádu) 12. listopadu; pozděj:
sc prosadll 11. lustopad10d 970
lí). du hnn

Martin-, Manems—,Mencius-, Mer
teinstag, Mertynsdach, Man's
d ch' herbst, imwinter vizMar
dna b. (ll. hstopadu)

Martina de Portes, ř. ('. 1639, kanon.
1962) 3. listopadu

Martiniana viz a Martinia
na (2. července)

Martinsmant. měsíc listopad
b.

přenesení (4. července)
, ' Mamma b.

(ll. listopadu)

Marus dnes,uterýp Mat'thesomris
29. července: v basilejská,

salcburske', wurzburske a vrati
slavské dlecézi také 27. července.
v krakovské 28. nebo 29. červen
ce; v brémské, brixenske', kolín
ské. Iutyšské, salcburské, trevírské
a Utrechtské iecézi 17. října
(správné lnnslalion v českých ze—
mích se objevují všechna čtyři da
ta

-přenesen1,mlade 17.října

Marty wz MarleaM anyd(19. ledna)Manag vizMarka(25.d na)
ammnnmg, smrtnáneděle(ve
Slezsk )

Marzec (polsky) měsíc březen
15mm 25.března

MarleMagdalé
ny(22. července)

d,doab 28-62dníodTh'králůd o Popeleční středy (v star
ších dobách začínal masopust mís
ty již 26. prosince a trval do sobo
ty před lnvocavit) viz též neděle

—m , 1. neděle postní (lnvoca
!)

Masopustní neděle vizneděleMaso

Elam! (Quinquagesima, Estomi
Mater nocti Vánoce
mammab.mámu ' &

Mediolanen. 18.července D':
Materna,b.lrevh'skéh , :::-E

to ep.,Tre-'; z

lTRcézi 14.září (depositio); vkrakov 2
ské, kaminské a lubušske' diecézi E =
12. září, v halberstadtske' a lutyš 3 -U
ské 19. zá ří

- klisen.! (tl'anslau'o)23. ti na
im herbst viz Matouše

: .ev. (21.1áří)
Ma ' ep., ap. 24., vpře

stupnem toe e 25. únn;ora 1969přeložen na 14. květe
ll.ABECEDNÍSO

AODBORNÝCHCHRONOLOGICKÝ

Matheisw'z-Matě
je (24. února); někdy omylem
misto Matouše

Ma mderervasten,
vor (zu) vasclung vizMatěje (24.
února

Math!estag, Matheistag hetbst
v;z Matouše (21. zářn

Madhildh vizMatyldy (14. března)
Macldy Viz
MamkyBožÍ ViZtéž
Mau Božíkolenné 15. srpna
__p boryjiu'e vizMarieP navŠd

vení (2. července)
—- Sem 8. září
_ _ snem, MatkyBoží.jenž slave

mlha slavnost5. srpna
__Vellké 15. srpna
--vacě(Zvěmwmv Mnn'i)25.

března

Matouše,"ap. aev., MattheilmMathe'umg,Mathieu;
21. září

Manhleap. vizMatěje(24. února)
matutinum, matutine laudes,

půlnoci viz str.
matutinum tenebrosum viz rene

bre



HISTORICKÁlg
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Matyldykrálm(n\_\|n\\p.), MathildisregineGe ..M lim-un
Mauraop., vyzn., Mauriab. ls l\-\l

na
——Mauricia m. s tovaryši, Mauritii et

soc., Mauriciemag, Maun'sdag,
Mawrisse 22. 7.:'|n'

- reliqujarum advenrus '.IS.unnr. \Maunmszaunaam (21mm
Maun'lia, b. v Angers, Maun'ln' ep.

Andegav. l3.7.1h'
Maurskych mučedníků 360 (300),

aurorum mm. CCCGJO,Maunls
m.15.riin.1

Maugszroyes, p., Maurev. 21.un
,anmuuMaximam anmuum 19.n|n.;\

\' brnniburskc diccozi 20. mm
.m., HLN hx

(opadu
Maxima m. „“z Tiburcia, Valeriana

aMan'mamm. 114.dubna)
Maximavyzn ,Maximicf. I'). srpna
Maxima (Maximum) b. trevírského,

Maximirúep.Trever., cf. “) k\\\|
na

-de |Ilit:i012.7.:'\'n'- ]) ese,nÍ n'anslatio 29. bromu
(Trevír), 14. října (Mohuč)

v trevírské a \\ucchlské diccúzi 12
áři

izValerianaaMaximia
nB_(l_S_.prosince)viz umiliána

Maximinab. u'evlr., vyzn. vizMui
ma(29. května)
aximina b. vyzn.,
aMaximiána, Maximini e.p cf.
(MaximietetMaxiniani) 15. prosin
co

(02 Maxima

Mambámm. zAnuodue21 srpna
Mamma-ma C111i)b.,Mamniliani

deCeleiaep. 12. ří'na
MaannabJ/ lo u.m,Maximi

lianimwhung—„m.12.října" Kolbeho, kn., m.
14. srpna

Medarda, b. v Noyonu, Medardi ep.
Novion.men s. \\-\\rnn

Mediaquadmgesima \ :; quadragesi
ma

Mediana dominica, 4 Il\'\|\"l\'pudl"
-0Ctava, > n\-'-\l\l.-pmlnl
Meditatio cordis mei in cons

tuo (! IH IS) mmm \ p.-\\\k pm
4. n\\1\\|| pmun

.\1\\Lhum\ mm. mul pnlnnn l "n'-\\

Megmrada, Meginharda, : Reichenau, poust Meginhardierem :)
lvdnu

—přenesení, n'anslau'o h hun
mL'Cht'l). sliťdd
Meideverbuten w Allelujaclaudere
Meindentag \'7/misa aurea (mhulál

pu \\ „\hchalul

.\1\-|n\l\n_xn\\n\h\n\h\;. mcmwokcn.\\d\ n po“ Muhn

.\1\-\m.lg.pnn\l\'lí

.\1\\n\\\\k\ uz Mundo" u_vdonpn
w. Nin—halu)

Medim'nstaguz Martina \ ll. hslnpnu)
Medlaniab. v Rennes.vyzn,

ep. Redon. cf. h hslnpadu
Melanie „Melaniem ll pnmncc
Melchia a, Miltiada, pp. a m., Mel

Chiadis pp. m. lí), pnmncc

Melichar-a,lMel<:l'\ioris\uz Tří králů(6. lcd
Melicham;l Grodeckého, kn.,

(: Košic), b. (v 1019; blahořečen
1904) 7 7..in

Metlitty ms.!—1(z Markianopolis), Melite.m ]
Memento nosu-| domine' \n benepln

Melanii

cito puli tui (Ž. IOS.4) introit
4. neděle adventní

Memoriaumomnium ammuum uzumanimarum, Dušiček (2.
lisuopadu)

Memmii, Mennjj ep. Catalaun. cf.

S. srpnmMenm e,;yptskeho Menne m.
11. listopadu



Menata ust. vyzn., Mennatis
erem. . ll ll'slílpildu

mendelug, Zelený ČH'ru'k
\lentlm—ken u! Melnik-n
nn-rms enllmltsmahs. meslc prestup

n\'. hnnlnv. hruden HZ\ll. 78
rtu-ns. nn-nw vyu-unie \'12str. 347
lt'llállh, Inlj'Nll ČL'ÍVL'ÍN'C
mtrnns, \ntrnn-m \1/ str 347
Inn.-rm \ynndlcky mesic wz str. 73
nl.-guns. ma'-srcčerven
nn-wmrum. "n'-srcsrpen
p.|sch.|h\_ mensis pascht', 4 neděle
po \'ellknhnleh ((.anlate)

l'lutnnn, ma'—\n“unor
purgnnnnn. mesic únor
Il'\l.'ln\_ \tuns nr str 347

, \rnuxrus. mestc duben
Menhlg, memtag. pnndt'h

Mcntemmmm „er(5 unora)
Mia.-des, Maria Me onu, Marieempu'om'a captivorum \'rz Ma

n'evykoupení zajatců (24 url)
Merturiim. \'izMerkuriam.( 2./6/.27

listopadu!
Mercurn dies. středa \'11str 275
merenda (latinsky). nemecky mo

rend sv.ačrna odpoledne pred neš
pon

Merute Knulgnns 25. dubna
Merkuria m., Memuii m. \ mohuč

skc d\eceu 26. listopadu. ve wun
burske 27. |l$l0padu

Merteeinstag, Menynsdach vrzMarti
na (ll. llstopaadu)

Mertelweke tyden pred Vellkonoce
ml

Messtdor wz str. 134
Messrag, s\atečm den
Metach, metchen streda
Me čje, M ep. viz

. Metoděje (9. března: 7../S čer
vence)

Metropollcp m..8 října
Mette = matutinum vizstr. 284

e_lllimstnpizManniliána (12. n')
ngde eilftausend, Jedenácu' tisíc

“w)/ic viz Voriilya titulek (21. října
měsíc hrudný vizsttr. 78
—měsiční (synodickv) viz str. 73
prestupný \12str.
—srdencký viz str. 748
—synodlcky viz str. 73
měsíce čtvrti Vil str. 73
—skok \r'z str. 241
- sta'n' \rz str. 2441

měsíců ;ménae viz str. 270—273MldCChCHJ
M\dfasten. mittfasren, středoposn'

viz1an9er.24 června
M\dwinmtmeťzrmm' slunovrat

Mi ely
sičmh 1365- kanon. 1934) 24.
srpna

,Michala archanděla, M.i
chnelá, Gabriela : Rafaela, ar
chandčlů,M.tMichaelis ,Mi

im het-west, zu dem licht
29. zář\

tio, revelationnctona,M.i

vorapůngstens. květnamnchten střed
mikrosekunda a(mtliontina sekundy)

„2 str. 3bb.vMyře, Nicolaiep. My
rosince

-p mlada Nicolai,Nico.
lai cestinu: 9. května (většinou);
v halberstadtske' diecézi 10. kvet
na. vbrixenske'. salcburské [risin
ské. pasovské a řezenské 9. čer

\menceMikuláleaJ pp., Nicolaipp. 13. lis
topaadu

Mikuláše: Tcl-mina kn., vym, Ni
colai Tolentini 10. září

Mikuláše Uwenburgera von der
Flue („Bruder Klapous'), ust
(T 1487; kanon. 1947) 25. z_áří

Mil ab.v
na ostrově Thuner,leldnde,
Mildrede. Mildrideeb. 13.červen
ee

-l_
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Miltiada pp. \\'/ Melchiada pp. ( IO
prosince)

mindere (nhl. menší poh-\ \\1 str
3 7

minutu \iz su. 302n
\leádencůd'Í „te/'.Ana

nia,eAzariaa Misahela \ ln pnmnco)
Miserere mei (mihi) Domine quonj

am ad te clamavi in tota die (I„
85 3). šesmáau neděle po $\'. 'I'm
jici (p(xlh. i\nrnuu).

- _ - quo cavit me hostis
(Ž. SS.2). intron \ pondell po 5
nedeli posun [Judica

- - - quoniam u-ibulou \.
intron v mm; Mnekde \\ sohmu)
po 5. nedeh posun

Misereris omnium Domine propter
penitenu'am (Moudr. 1124). Po
pelečni 5\řed:\(podle intronu)

aDomim' plena est terra
(Ž.32.5). introit2. nedele poV-h
konocich

misaaurea, gemeinemess,meiden
lng, sebou) po 5\. Michnlu (llilde \
heim)

- bassa. tichá mše časně ráno
- magna. velká mše wz str. 285
- matutina. ranni mše (o pnme) \'\z

85
missusest elus, středa suchych

dnů advemních (podle evangelia)

Mittach.esuedan,nminerfasten, midfasten,
posdk :|ke den nedelelaetare jako Času

vý úsek týden před nedeli [zeta
re_);suntagz umitte ten na
mia n. nedele Laelare

Mittichen. středa
Miusommer. letní slunovrat
Mittweken. středa
miuwinter, midwimer. zimni sluno

vral
WIN/intelu; 25. prosince
Mittwoche , aute, hohe, krum

me viz škaredě

Mládátek mm..
ZH. prt\_\\n\e

Mládenců, lnnocentum (infantum)
28 pra—\mu

—dí, Trium puerorum \\zAnama
Azan'a & Misaela d'l mládenců
( lh pnmnu )

Modesta \\! Vlta m. s tovaryši (15
(l“„' “\ll

esty..p ab. vTrevtm, Modestev.
ab. 4 l|\\t\p.\\lu

Modicum et non videbiús (ev.-mg
Jun. l(\.l()»23)_ Il nedele pu \'\'||
knnmuh (J\\h\l.'\te)

Moisis \\/ Moj
Mojilše proroka. Moysis proph.

lil"

Mojžíšelkn. m. Moisispb. m. .3'3 l\\

lnnocentum mm.

) ). IL

MojžíšeluEtiopského, loupežníka, ZH
„\'rpnn

\nomenmHl \\t luln.
\\ vd., matky Augustinovy,

Monicevid. 4. k\(tn.\ \ ptemnn
slr. r:\\lu F- k\e\n.\ \ hmelhersh
:\ brumhnrske d\ecen 257 unum;
v l \\lle 20. unora; \“ hmskem ku
Iendnh od l970 27. srpnu

- přenesení (u'anslau'o) 9 dubnu
(v řádu augustuun'nu pou—nevm
ku)

monta e\fassnachem .ed aj
le, pondellemasopustm (po nedeh
E\swnnh )

-kopseliger, kopsaliger, kopshillige.
pondeh mnsopustm (pt) nedeli
Estomi \)

Monulfa (a 0011dulfn), b.
sm'chtu. Monulphi et Gondulphl
ep. Triecten 16.července

Momnda “cf. 3. června
moren, mornende. mornendes. mur

nens mornetz. nazítří.crastino die
Morentag,Maunaunumartyf \\z maur

smmkých.360(15. října)
morgens mornendes nazítří den

po některém svát u
Moricii wz Mauricinm. (22. září)



Morteínsmg, Mómenag wzMartina
b. ( ll ll\llhp.l(lll)

mm (Lnlunwnxts vu. stt. 338
("..ílltmnux \ll \ll Ílílh
\'t-nt-tm \'1/ su. 334

Moudrosti Bolí l7. pm.—unce.[Podla
ll'lllll' lt' wdnu “uměních nnnítm
„() \.lplt'lllm, quc Illlhl mdtcat na
llHl-Ill'ln l)u|n|m". ktcm w zpíva
ln mnm .\l.tg|í|í|c.|t nul-kterýdcn
lllt'll l.! .n l7 „minu-m,)

Moysís u; Moj
Mulíer adultern, Whom pít-d nudí-lí

Inu. „. (plkllť l'\ .;íln H.)l

Nabora a Felixe rnrn., Nabori et Feli
us.mm l.' (ctít-na

- přenesení. tnnslatío 23. Čcncncc
lKullnl

Nabora a Nanría mm., Nabon's ct
Nazariímm. 12.cctuncc (\ kolín
\lu dlt'Mll HzIci da. Qn
na Nahoru a Nam-ia mm. (12.
června)

Naegelag. Naegelfest, den 5\ atostí
pm.-k po nedělí ptúvvmod

n lChslc n.lchstkuníttgc (něm.) :
tna-;hltzv) PÍIŠII

. .n'ht, noc; znamena často totéž co
dun

Nakvětyn/ nedělemm
Nalezenísv. ICQ:. 3. kíčtna
-sv. Štěpána 3 \I t.)nl
namenloser oonnag, 5. neděle post

m (Judím)
NamenJanis-t uszéna Jem
NanebqutoupeníP Páně. Ascensio

míní čtvrtek poeKřížoužneděliNanebevzetí P. Man sP
mnou.-kunda (mílmtdlttna sekundy)

nz str. 304
Nardsa,NNnulla. b. jenualémské

ho, Nnu'rd ep l-lierosolym.29.
října

Narozenísvatého Jana "dale 24.
června

—Mně, Krista pána 25. prosince

—Samanaman'tana, pátek po neděli Oculi
(podle ev. Jan.4 n.)

Munera nostra quesumus. druhá
mše o Vánocích (podle ]. oratio
SCCI'Cta

-ob'lam quaumus, neděle svatoduš
|n

Munn: quod libi Domina, pondělí
třetí neděli posmí (podle ]. oratio
scctcta)

mua septimana, týden před Veliko
noccmí

mužský masopust, ]. neděle postní
Mysteriomm dis, Zelený čtvrtek

- Ma Bolwí,Panny Marie 8. záříMasopusmí nedě

IpcO(Estomihí): také pondělí 3 úterý
Nmolování svatého Petra viz Petra

stolování (22. února)
Natale, natalicus dies. natalis dies.

natnvnitas:v církvi den úmrtí svatého: édy ale ..natale" znamená

nDŠrozenímmLNnouní Páně25. prosin

-, cnatalisPcm' 29. června
Natalie, Hadriana

modře. m., Natalie uxon's
m. 4. března; v tridentské diecézí

tosince (0. W. 1. prosince)

Natarísdrdies calicís Zelený čtvrtek

*"?“:

innocentum.
28. prosince

ead marques 13.května25Nadvlas Domini,narozením
prosince _

- Jo bupn'm neboprequsons
Domínr viz Narození sv. Křu
tcle (24. června)

-Mane vianozeníP. Mariem.zá

Navštívení P. Marie, Navštívení Alž
bčty, Vuiatio Marie (Elisabeth)
2. července

Nuaria a Cclsamm.,Nazni1 ct Cel

n.ABECEDNÍsoumsSVATKQI
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si mm. 28. července; viz též Basi
lida

nazejtři crastinum den po někte
rém svátku: bývá tak pajmenovain
také den po němž následuje jisrý
svátek. Např.nazejtri den památ
ný OČlŠl. P. M. 1. íebruarií 1597;
v středu nazejtří sv Víta 1600=
14.června(vizG. Friedrich Ruko
vět'. 3.

Ne autem glorian', správně: Nos au
nem víz

Uneděle—- 1/ den Páně; 2/ týden
- Bílá. 1. neděle po Velikonocích

(v Anglii a ve Skandinávii neděle
letniční)

-čemá, Judita, S. postní
- Devímllt. Septuagecima, 9. před

Velikonocemi
Deví , Suagesíma, 8. před

Velikonocemi
care, 4. postní

-lG'ížoVáh, Regale, 5. po Velikono—CIC

-l(v ěmá, kvěmice nakvě , &
rum neděle před Velikonocemi
(6. postní)

-kýchavá, kýchavná, Oculi, 3. post

—Laletaxe,letare (družebná) 4. ne

děle lpostní (3. před Velikonocemi)enděleposn
-Mmo1l> ,Quinquagesima, Esto

mihi, 7. neděle před Velikonocenmíprvní, atd.,
děle mezi Zjevením Páně (6. led

na) aggrleční středouMasop usml (Qutnqua—

28055511.L.,-Vl šest nedělí před Veli

konocemí (1. neděle postní = 6.před Velíkonocem
tní (Im'oatvit)

—prosebná,épem vízt_am
- provovodní, vodní,

geniu'. B ,1. poVelikonocích
—smrmá,JJudía,5S.postní

e. 4. postní

—Svatodušní, lemice (7. po Veliko.
nocích

-Veliká, Velikonoce
-vaelá,l.a
NedereÍinquaseme (2. 37 22) intro

it ve středu po 2. neděli posmí
Nejsvětější Trojice, Trinitas sancti:

smneděle po Letnících
Nemimdbus meis,správně:De

necessitacíbus, pátek po neděli ln
vocavít

Neophite. Neophytev. 4. února
eophytomm dies, týden po Veliko
nocíc

Nerea, Achillea aaaaPanlu mm.,
erei. Achilleiaet Pancmn'i mm.

12. května
nešpory vespere vízstr. 284
Ne timeas Zacharía 23. června

(předvečer Jana Křtitele)
neuer Kalender, neuer Stil. nový po

čet, tj. gregoriánský kalendář viz
str. 1

NeujahrsvizNového leta-grose zweites,Tříkrálů
6. ledna

Neujahrsabend 31. prosince

Neviňáitek, Innocenrurn mm. 28.pros
new, nlewe, znamená čaSto nový mě

sic novolunní
Nětiše vizAneŽkyp- (21. ledna)
Nicasií, ep. Remen. viz Nikasia(l4

prosince)
Niceta, b. t_revírského, Nicetii ep.

Niclastag in sommeravízMíkuláe b.

Nicolai viz Mikuláše b (6. prosince)
-estivallsvilekuláše b. „ířenese

(9 července)
Ni . os-, vor we

lhnachten neboze

vízMikulášcb. (6. prosince)Nloomedis vízNtkomeda
Nikasia,b ,Nícasucasuep.

Ramen. 14. prosince; ve Fland
rech2.dub



Nikodema m., Nicomedis m.,
(zu ingendem brachot)

Iln.června. řidčeji 15. září; ve vrati
slavské diecézi též 18. zář'l
varda, ardb.r etue,!ského Nivardi
ep. Remen. ]. záři

Nivóse viz str. 134

nazg aurea wzNanebevstoupení Pá

Ni

nona hora, nonenzit. doba asi od
14—1Sh odpoledne SEČ později
přesunuto na poledne viz str.

4n_

Nontag als unser edoset gen l:.immel
fur, nontag det heilige, nontag,
schčnnontag, schonnonecag, Na

nebevst(ou£:í PáněNorberta cenu),arclb. magde
éthorberti aep.6.června

—přenesení,translatlo 24. dubna
—u'iumphus ll. července
Nos autem gloriarl oponet (Galat.

6„14) introit v úterý a ve čtvrtek
Květné neděli Nalezem sv Kří

po (3 května) aPovyšem sv Kříže
(14 aří)

Notburgyrvd., Notburgisvid. 26. led
na

Nocburxy P-. Notbursis Noitbursis
v. 31. řlj

Notburgy dílky, Notburge andlle

Obdormlu'o Man'e viz Nanebevud
P. Marie (15. srpna)

Obenda.Sobim předvečer, vigilia vizstl'.3
Oberster, obristet Tag viz 3021110

10 21.l istst;opadu vd

suéčské, hildesheimskě a verdunMarie 26. listopadu;
v brémské a hamburské v neděli
po Martinovi, v osnabrůcké v ne
děli po Všech svatýcch

Nothhelfer vlerzehen viz Čtrnácti

mmmxwhšžešo'ť'ůíůwťť“"9
Havlu, NotkeňBalbuumonachlmonachLó 9—13dubna, 0.W. 8. dubna

nov = nový měsíc; viz srr. 73

Nuž/adamvym, ' .(non ep)
Novýrok, Nového létal.
nox znamená často vigilia, předvečer

před velkými svátky, viz str. 350
emunim Pánoc

ně 24. prosince

Hump nis, nockzeZelenéhočtvrtkuna Velkýpá
—sacma, noc před Velikonoční neděli
- urna, Vánocevůbec, ale hlavně

noc před Narozením Páně
Numerana atcib. vyzn.,

Numer-ani aep. 'n'ever. cf. 5. čer
vence

Nuumerus aureus. Zlaté číslo viz str.240, tabu ka č.
Nuncadovere szetraaPavla (29

června); re'ž Petra v okovech (1.
srpna)

Nuwe, novoluní

y(10.zlistopadu)

„(včeskémkalendáři16.stol.) vizMane beam2.3
ledna)

-Pánč 2. února
Obla nova, třetl mše o Vá

nocích (podle první oratio secre
ta)

vízMarleP.oběwvání

(26. listopadu) enyN.Magdal vizMagda
lényobr-šení

-sv. 1%,th25. ledna
Obrlmbend 5. ledna
Obrister Ta vizOberster tag
Obřadní Bo, '

mim ]. ledna
octava. ochtáb, oktáv vízstr. 350

n.ABECEDNÍSOUPISsttqu
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lorum, oktáv sv. Pern a Pav
6. července

-Domini nacivltatls 1. ledna
mensis Pasche, neděle Vocem ju
cunditatis _

- octavorum, quindena patnácty
den po svátku srt/_.str. 350

ltn.(.3 m'řž')melsemper a Dominum (
2415), introit 3. neděle postní (4.
před Velikonocemi

Occursus seu hypapantes festum viz

Wap. Marie18.prosince
Očíšl'ovánl P. Marie, Merle ptu'lflca

tio 2. února
Odalrlcl, Odelria' ep. viz Oldřicha b.

(4. července)
Ode, Odde viz
Odericha : Pordenone, !. (minor-it.),

Odorici,Ordenci monachi414.led

Odestag, Odenstag. středa
Odgemw era (10. záři)

Odíliev. vizOtýljep. (13. prosince)

Odona,ardbm et:;lsb,urskéltoOdonlsep. Cannmensls4. července
Odona,pb.vUrxelu,0donis ep. Ural

I.ltani 30. června, O.W. 7. červen
ce

0dona,oMg Cluny,Odonis ab. 18.listopa u
viz Odericha : Pordenone

(14. ledna)
Odulfa kn., vyzn., Odula, Odalphi

12. června
zAmay, v.d, 0devid.2 2.4 řijna,

vlutyšské diecéziz'š. října
n-Roey (Sim-Oe

)p., Odev. 27. listopadu
Oe este. měsícsrpen někdyizářt'

ermviz Zjeve

officium tenebrarum viz tenebre

Ofňmia, Offmey, Offmia VIZEufemie
.m. (16. září)

ogdoas viz str. 240
ochta'b. octava. osmý den po svátku

viz str.
Okazovánl svátostí vízden Svátosti
Okendach vizAucti m. (30. srpna)
Oktaviána kn., poust., Octavian!

pr .erem. 3. září
Okuli viz Dominica oculi (4. neděle

před Velikonocemi)
Olafa (l_l.Haraldssóna), Olava krále,

Olavi regis 9. července; od 1970
10. července (společně s Knutem
a Erikem)

0 .

g, 4. červenece
Oldhclt;Cella_Vilmat15,l.v Cluny,

d " rls 11. července;
v kostnické diecézi 10. července;
od 1970 14. července

oliveria poust.. Liber-il erem. 27.
května

Olivyp., m., Ollvev., m. 10. června
olympiada a Maxima mm., Olympl

adlset uimimm. 15.dubna
Olympiady vd., Olympiade vid. 17.

prosince
Olympiády viz Sll'. 319—320
omirent (něm.) = kolem, okolo
Omnes de Saba enlent 6. ledna
- gente: plaudire manlbtn (Ž. 46,1),

7. neděle po sv. Trojici (podle int—
roitu)

Omnes sancti viz Všech svatých (1.

:listrtžťadu)
,Clsmerc. 13. listopa

duPraedie 9. listopadu
que feckti nobis Domine ln

vero ludioo fedsu' (Daa.n 3„31)
20. neděle 0 sv. Tro ICI (podle
introitu). introit p ipadá také

[(IÉPOSčtvrtek po neděli Judica
dom te deuset psallat

tibi (2. 65,4), 1. neděle po okrávě



Tří králů (podle introitu). V daro
vání tak byvá v 16. století nazvána
první neděle po Třech krállích.

Omnium , Omnium Hdenum defunctomm commemo
Vzzpomínknnn šechny věme
zemřelé viz Dušíčevk(2. listopadu)

- sanctorum 1. listopadu

Ongřeje ap., Andree ap. 30. listopa
—přenesení 9. května
Ondřeje Avellinn, Avellínlcf.

(l 1608; kanon. 1712) 10. listopa

Ondreje (Svorada) a Benedikta
pou 0, mm. viz Svorada
aBentediltra (16. července/17. čer
vence)

Onufrla, Onof'ríi,
lm'rcf“svpražské, štrasburské

barn rské a hamburské diecézí
10. června, vbasilejské, frísínské
a wormské 11.června, v kosmické
a mohučské 13. června

Marie viz Marie P. oběto
vání (21. listopadu, v některých

Semeckých díecézích 26. listopa)

Oportunyab. ímž“ Opportuneab.
gaerLZZA uolm—bv mcpmciep Au

ussíodoren. 27. listopadu (v tre
vírské diecézi)

viz Urbana (I.) pp. (25.
kvěsfta) .

vrz Oderíchn : Pordenone
(14. ledna)

Ba masopuamíúterý (úte
rý po Masopustní nedělí - Quin

uagesimaouEstomihi, před Popelqečnítrstr
Medici. Orlandl

tůeMetlíclslmd'. 15. zálí
pp. wm., Omisde pp. cf.

5. srpna
'endnch vizDororyp.m. (ó./12.

února)
Omudy p. vizRou'udy (22. června)

Ormsdelelgeniu-lcis viz NarozeníP.
Mariem. září)

Osaplenu'aquemíhlindlmt

nočních antifon, která připadá na
17.prosinec

viz Anng'am b. (3.

„ŠŠŠ:“PhŽ—š

& ,Osmun
p.Saresberlen. 4. prosince

Osann, Květnáneděle
uiarum, reliqu

Den sváeosd. párek po ne
děli průvodní (Quasimodo)

ostenrum (část sekundy) vizstr. 303
uemtag, er blaue,

Květná neděle

oce
tag, Pondělí velikonoční

ostermonat, měsícdu ben
vizstr. 222- 226

Osten da pelchmgea, Zelený

Osterwoche, týden po Velikonocích
Oswalda, krále rljs

Oswaldlre m.,0maldeetng
der sne .Ouschwalds des h.
ldlnigstag 5. srpna

chem vizAutbena (13. prosince)

Otxer'azáí vyzn., Othgerl,0dgerlr
Odlie viz Otýlie (13. prosince)
Omara, o kého, vyzn.

Oehmnrrab.d.16.listo adu
Oty, Otty,bbbamberskeno, vyzn.,

Ottor'ůs,0donls,ep.Babenb. cf. ve
většině diecézí 2. července,
v bamberské a híldesheimské 30.
června (L. Franke uvádí pro Bam
berk 30. září); od 1970 30. června

mení malatio) v diecézi
mberské a eichsta'ttské 30. září,

v řezenské rven ,v kamin

ské ]. října, v míšeňské 7. října
Otýliep. (nikolina.), Ouilíe,v,. (non m.) 13. prosince;

vdiecézi braniborské 16.,17. nebo

V
první ze sedmim'lvá- 915
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27. února, v míšeňské 29. ledna.
v havelberské 14. března. v lutyš
ské 17.července

": E.“ adolist, měsíc lísropad
0 % ga en, ',chen paisken, pa; _: sehen,Ve onoce
& 0 Pachomiař. 14. května

u: Š palben- palme-„n-,pa1moster—E= na. 611pr
č usdeit viz neděle Květná (6. neded-ě

lmeipostní, neděle před Velikonoce
Palmach &druhů m., Palmatii pro

oonsuliset soc.m5
do ,dign vizneděle

Květná (6. nedělei postní, nedělepřed Velikonocem
Památka SV.Pavla30. června
Památka za duše 2. listopadu
Pancmtii vizPPankráce
Panes (quinque) 4. neděle postní

(podle ev. Jan. 6,1)
ce. Pankracia m., Pancrau'i

m., Panu-canon men :
12. května (většinou spolu s Nere
emaAchilee rn)

panníast, ředvečer
panování éta viz str. 316—318

| Co '
l nis) rn., Panthileons-,Pan

onistngdes rim ZŠ. čer
vence: v tridentské diecézi, ve
Flandrech, u augustiniánůpous
tevníků, benediktinů karmelitánů
a minoritů 27. července, u kamal
dulských 26. července, 0.W. 27.
července; v pražské a olomoucké
diecézí včetně řádových kalendá
řů v českých zemích 28. července

viz

Velký pátek
pars (ča'st hodiny) viz str. 303Pan elmesta viz loměje ap.

(24. srpna)
Pascalawz.Pasdta1a(ll února; 14.

května)z

P

Owand owend, předvečer,vigilia
Owest, ouwest, měsíc srpen, někdy

izáří

Pascha (genitiv. asche paschatis).

islten,eveůžonooe.pazvláštěVeliťo
noční neděle

, camowrn, Velikonoční ne
děle

- clausum, správně clausum
1. neděle po Velikonocích

—commum',cans Velikonoční nedě
]e

- competenu'um, Květnáneděle
- Domini, Velikonoce
- eplphanie 6. ledna
- ňorldurn, flomm, Květnáneděle
- de Madlo (Majo), diMadio, berni

CE

—magnum, major, Velikonoční nedě
le

- medium, středa po Velikonocích
- novurn, sobota před Velikonocemi

(bílá)
-penteoostes, Letnice
-pe_u'rum, Květná neděle
—primum, 22. na

muneccíomsDominice, Božíhod
velikonoční

-rosarum, neděle svatodušní, Letni

—ultimum, 25. dubna; někde sobota
po Křížové neděli

aschalise . pp., Pacha
lis (l.) pp. 11. února; též 14. květ
na

vend, Bílá sobora
ascheoondoonducnu, 1. neděle po Veli

konocích
Passion:: dominlcn

(mrzne (5 nedělez- ' lugubrís, Velkýpátek
Pastor bonus, 2. neděle po Velikono

cích( le ev Jan. 10,
Pescara .,vym. Pastoris pb. cf. 26.

posrní)

července



pašiejovýtýden. týden před velikono
Patefacu'o Domini.T

Domini vizProměnění Pán

Pátekvelltý, pátek před Velikonocemi
Patema, b. zAvranches, atermrm.,ep

Abrinoen.16. dubna; v diecézi Le
Mans a Paříž rovněž D 23. září

Patricia, Pa b. v Armaghu,
apoštola Irska, Patricii ep. Armag
hen ,.cf 17. března

Padema b. mesitého, Pacienti: ep.Meten. 8. led

Patrokla m. (v Troyes), Pauodi m.

Paule,|Pauline vizPavly, Pavlíny
Pauli viz PAV“
Pauliadvincula vizPavlavokovech

(8. ledna)
Pauli convetslo viz Pavla obrácení

$$$“ m. „mlPa ' ' eremine viz 

ho poustevnlkad(10. ledna)Paulsabend 24. led
Pauls gedechmlssa, gehugnutz,

dechtnlsaeszavla památka(30.
červn

Paulstag,)bez přídavkuje zpravidlastSPavla .lnaed

wedlernPaPaul: ker-tag;vor
lichunessen viz Pavla obrácení
(25. ledna)

omdonls viz Pavla pa- oomm
mátkacm(30. června)chw mdem herde
maende, snad Obticení sv. Pavla

(25.1edlna) nebo Pavla poustevnlka (10 edna)
ag a elnsledl Pavla

(10. ledna)
(ředidla-lines vizPavlapamát

lu (30. čerVna)
Pauaan'o, umrtní den _
Pausatlo Mariem

MarieP. Nanebevzeti (15 srpna)2

nomen. 2.4č rvence

Pavla)ap vizPetra a Pavla (29. červ

PavadabJ/lečMms,Pavavacilep. Ce- ,

917
—obrácen.l,Pauli converslo 25. ledna

- památka, Pauli memoratlo, oom- 'D'Šmemorado 30. červn
-vokovech, Pauliadvinacula &.ledna

Pavla)m. viz Jana a Pavla (26. červ
Pavla prvniho poustevníka, Pauli

Pauli

(T 1775, kanon. 1869) 19. října
Mikihoa druh prvom

čednici Dálného vychodu;PT 1597,kannn.1862)
, „otceomnichů“ (od

1722) 15. ledna

Pavlina .trevú'sltého, Paullnllscg.'I'tevet., Paulinstagdes
31. sr na

Pavlina; vNole, aPaullnl,ep. Nolan.ch. 22. červn

ng Panule'vl7d.(někdymylně

gazdzdernik,
pátek 0suchých
nich (tak Grotefendn:Pilgramu in
terpretuje jako čtvrtek po 5. nedě
li m,l' tj. neděliJudica)

um, Zelený čtvrtek
a (: Aemony) m., Pelagii m.

28. srpna, v augšpurské, aiderbornské a wiirzbuské diec
srpna, v krakovské a vratislav52k7é
diecézi 3.0 sr na, ve vratislavské

též 5.man; vří ubušské 31. srpna,od19

eměsic'rijen

e(vrlLuk. 7,36n.),

11.ABECEDNÍSQUPISSVÁTK
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Pelagia (z Córdoby) m. 26. června
„ieelagre.,p m. 19. října; v Horologiu

olomouckém 8. října
emste, Lernice

- clausum, neděle po Lelnicich

—rned'n, středalaposv. DuchuPe
toloměje (24 srpna)

.auxerrského. m., Pe
regnni ep. Autissiodoren. m. 16.

Peeregrlršwladosl, Peregn'nl ladosirumb. Mariee(rM1345
kanon. 172mmó)A.S. 30. dubna, Du
ponr1.kvěrna 0. W.2. kvě!na(od
17. stol. uctíván Zvláště v rakous

kých alpských zemích)
ntinaaVavřinoe

viz Bar

m.,?ergenu'ni
etlaurentiim. 3. června

Ferdu-, Perchzen-, Ferdu-, Fendi-,
Puch-, Prechen-, Prehentag,

PešchmachtenwzPerchty (na
Perchtoluag viz Bertolda op. (27.

července)

Perpetue e_tFelicimcis mmn.,aPerpetuya mm. 7. bře
Penelmmg viz Bartoloměje (24.

srpna)
rvigilium. předvečer

Firu- 3 viz Petra a Pavla (29.
července)

Petemel der junkfrouenmc. Peter
nellentag víz Pecrone p. (31.
května; od 1970 31. března)

Peu-l,buď Petravokovech
(1. srpna) nebo Petra a Pavla (29.
června)

-adoathedram,Peoer znamtstuellfe
ya,alshepawawar,alsheup
den stol quam vizPetra stolování
(22. února)

vlncula viz Petra v okovech (1.
srpna)

-alserBischofward vízPeu-astolo
vání (22. února)

- alserHansem uf denstuelzu
Rom zpravidla 22. února, neboť

nastolení v Antiochiu (22. února)
rozlišujíod nastolení v ijě (18.
ledna) misály některých němec
kých dlece'zí teprve v 15. století.
ačkoliv oba svátky rozlišoval již
raný středověk

in den banden sat viz Petra
v okovech (1. srpnaa)

- als er entpunden ward viz Petra
vokovech (1. srpna)

- als er gesdlllr ward vizPeu-a stolo
vání (22. února)

- als er geh-6m war w'zPetra stolo
vání (22. února)

—eals gemanelt awar viz Petraa Pavla (29. červn
-als man meerreuigaweihet vizPet

rastolovánl (22. únoora)
—als man der log utwerpet viz Pet

ra stolo (22. února)

emkeprker sat viz Peu-av okovech (1.s na)
- als dem kom diepwunel brloh: 29.

června
—als man das kruet wihet viz Peu-a

vokoved'l (1. srpna)
—in dem buwede vizPetra v okovech

(1. srpna)
- erfast lenzenJm

vizdPecm stolování (22. února)te
- kenenfeier, kettenlose viz Pea-a

vokovech ( 1.srpna)
_des kremerstag vizPetra v okovech

lenzen viz Petra stolování (22.
února)

-dsreichen, imsnirvizPetmvoko
2)vech (1 srpna

- em stul. muferer vizPeu-astolová
ní (22. února)

- nach sunwenden, zu :

emmev
ní (22. února)
v . .

(22. února)



- in zelle, selle, zullcn viz Petra sto
lování (22. února)

_ hl. zwelíboten vizPena a Pav
la ap. (29. června)

Peters- Paulsmg, Petra a Pavla
ap. 29. června

Petra ap.. pp. (a Pavla), Petri aposte
li p., Peu-ietPaull 29. června

—je viz Petra v okovech (1. srpna)
-v okovech,P vuovpro

puštění (vyvedenie), Petri ad vin

“"ř 32323 ke mm, iščž
- nasto o sto stol

ptasečí poznává vizPetra sto
ni (22. února)

- v postě viz Petra stolování (22.
únoraa)

- stoloe, stolování Pen-i athedra,

Peterastagad cathedram apod.?.ún
vězení ]. s

—aPavla apogtglmPeo'ietPauliap.
29. června

Penam., Pemm. 2. června
Petram. „Petra : Milánu(donániká

9.ud bna; vcistercina), Petrim.2
áckém řádu 30. dubna; od 1970 _

ubna
- přenesení, u-anslado 7. května (do

mineikáni přeložili v 16. století naCŽln)Petra: esonap.,p euideMoro
nocí. (Gelesdm) 19. května

Pena ('l). b. aluandrl ,
ep. 26. listopadu
uiep. Tarantas'cn.cíPeu-a b. cf , P

8. května
Petra C kn., m., Petri Chanel

(T 1841 v Polynésii. kanon. 1954)
28. dub a

Petra dieta benátského,
Petrl Urseoll, duda Venetorum
14. ledna

Peu—a , b. _oatiiského. vy
m., Petri DM! card. ep., cf.
22. února; od 1828 23. února; od
1970 21. února

Petra oga, arcib. nitranské

mu
natisz

4.“prosince; aOdkĚNPeu-t30. _července
(? 1597; kanon. 1925) 27. dubna;
od179 021. rosince

Peu'aa Mame mm. vizMaroelll

naa Peu-a(2. června)em.apost, pp. viz Petra .,
(29. června) ap PP

vlncula viz Petra v okovedt (1.
srnap)

- cateuatl viz Petra v okovech (1.
srpna)

'.caad thedram(Ando
chic), Petri mthednn viz Petra
stolování (22 února)

(Rome) 18. ledna; viz
Peuastolování (22 února)

-epu.lantmíatum wzstPeo'a
ní(22. února)

-et alíontmm. 24. říjn
- et Pauli ap. vizPetr: a Pavla (29.

června

-suousr|n. 9. prosince
- lncathedratio zPect-a stolování

(22. února)
gulaAugustí vizPenav okovech

11.ABECEDNÍSQUPlSSVÁTKKÚ
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Mediolanio,
viz Petra : Milánu (29.

dubna)
Font:),nllly p., Petronille

v. 31. května
.,vyzn. Pecmniiep. cf. 27.

února (Hnězdno)
Peaonlab .boloňs .

niiep.Bonon. d. 4. října

Pěti bratří, Pů? bratříQuinque mm:.
rum beremltarum

nutnými 12.
listopadu; viz též Kristina : bratří

_phngení, 'lhnalano a. Adalbertl,
Gaudentll et Quinqu: ítauum
( rávně uvítání ostatků v Praze)
2? srpna

Chrysolosiaeaep Ravenven
.3( ).prosince; od 1729 (a|\ ..



HISTORICKÁ

CHRONOLOGI

Pěqu'umučedníků frgntiškánů, Quine.rn ord.!mn nundi(Berar de
qCal-bio,Petr-idemms. Geminiano,
Aocursii, n,0tconisp .) 16.
ledna (minojnutéa klarisky)

sanaci-um meiap..,
Polycarpi, Feliciani m., oAide
dis et Julianem) 17.června

Pfaffenfastelabend, Pfaffenvass
necht, Masopustní neděle (7. před
Velikonocemi)

PfeEenag 28. prosince
r 26. prosince

pfincztag, čtvrtek
eshelligem antlass tag, Zelený

črvrtek
, sobota před Letnícemi

, Pňngsttag der ei,chen
Letnice

Pňngstwodte, týden po Letnících
Pharonis ep. viz Far-ab. (28. října)
Philibem' vizFilibena (20. srpna)
Philippi viz

Pbmi et Jama ap. vizFilipaa Ja(1. května)

BEnuag, čtvrtekpp.„m. Piipp. m. 11.července
b. cf.Pia ) pp. im..,va P

5. května, od 197030 dubna
PROC-)Ppď (T 1914 kanon. 1954)

3. září; od 1970 21. srpna
píkosekunda (biliontina sekundy)

30

Pinewake, pašíjovýi týden (týdenpřed Velikonoc
, poslední tři dny v ma

sopustě
Flmsyp., Plnnosev. 28. února

Pirmirta, b., ., '
. . . o adu

Pisanus calculus, pisánský počet viz
str. 335

Placida m., Placida a Even Pladdi
et Ever-tdimm., Pladdi et soc. 5
října

Placida m., Placida m a Sigisberta
,Placidi m. et Sigisbertis cf.

11. července
Plaesentag víz Blažeje (3. února)
Platona op. v Symbolai 4. dubna
Plaesentag vizBlažeje (3. února)
Plechelmab. vyzn., Plechelrniee.p d.

15. července
Plogmaríendach 25. března
plumosrerrag, plumoestersortntag,

pluomostem, plumostem, Květná
déle

Pluviose viz str. 134
poberuh (slovinsky) měsíc září

počet nový gregoriánskýákalendář—starý juliánský kalend
—zlatý viz Zlaté číslo (str. [240)
Početí sv. Jana Křtitele 24. září
—Pána Krista, —Páně 25. března
-P. Marie 8. prosince
podletí (jaro) wz str. 268
Poelten-, Poltentag vizHypolita (13.

srpna)
pohyblivých svátků přehled, 9.16
Po ,Poleygentag wz Pelagia

ermony(28. srpna)
Polieuktam., Poliectim. 10. ledna
Polychronia b. na., Polychmnii ep.

m. 17. února
Polykarpa, b. ve Smyrně, Polymrpi

ep. Smoymen. 26. ledna od 1970
Polykarpavyzn., Polycarplcf. 27. H)

pomlázka, pondělí, někde úterý veli
konnoční

Pomocnl'ků čtrnácti viz Čtrnácti po
mou—tiku

Fonda jáhna, Pontii (. Potentiani)

diac. 8. března (_Kraltov)14Ponciánam m14.el dna;
v magdeburské diecézi 19. led
na

Ponciánapp. m., Pontianlpp. m. 19.
listopadu

lita kn., mm..
Pontiani pp. et ppolytl pb. m.
13. srpna



PoncíányIn, m., Pontianev. m. vizPotenci yp. (19. května)
Pondělí rozpustilý, pondělí po nedč

IiEstomil
Pontaiionenldach wz Pantaleona

(28. července)
Pontiane. Pontiani w'z Ponciány,

Poncíána
pontifikátu le'ta víz str. 316n.
Popelec, Po ledna středa víz středa

pel

Peš na,tabuf'naves Sltablo,Popponis
PopulustaSion ecce Dominus veniet

a as sentas (Isai. 30.19),

(2. neděle adventní (podle íntroíIU)

Portatio saaamenti 2. pátek po Veli
konocích (Kolín)

orciun a viz Dediatío emisím
(v Assisi) (2. srpna)

Posesom a Flnnina. b. verdumkých.
Possessoris11.set(etFirminDe p.Vir
dun. 4. prosrnce

post consulatum anní víz str. 316
- pascha víz str. 92
postridíe. nazejtří. následující den

po svátku
u pražského od ro

ku ll43 do roku 1385 vždy 30. zá
ří'.od 13351. října

- kaple sv. Václava 10. září
—kostela olomouckého 30. června;

od roku 1349 v neděli po oktávu
Božího Tě a

- lateránské baziliky, ln dedicau'one
ardtibasiiicae Sanctimmi Salva
tor-is(od 1970ln dedicldone Bm
licae lateranensís) 9. listopadu

lúmskébuiiikyP.Marie,lnd ' 
none Basilioe B. M.V., dříveln De
Liattíone bas-Hime S. Mariae nd

lives5. srpna- ims chbazilik svatýchapoštolů
Petra a Pavla, In dediaaclone basi
llauum S&Peiri et Pauli 18. listo
paadu

posvícení = výroční slavnost na pa

matku posvěcení místního chrá
m

Potndo tel:,hani pítka na den sv.

Stěpana (26. prosince)ten b--.Potenuammap. 20.lis
topadu

Potendányp., m., Pontiane, Potenti
ane, Pudentíane,v. m. 19. května

Pomáiaftpmgse:hwen vízkatoPage:-Marii (25. března)
PovrýšenlsvMMM amica,

Cruds elaltatío 14. září
Pmesentado Domini,1npneumati

one Domini viz Uvedení Páně do
clu-amu (_2.února)

vízzBožIhoTčla
Prairial viz str. 134
prandium, oběd (kolem poledne),

viz str. 285
ptasinec vizprosinec

p., edisv.,Pmen-.Pra
xedellentag 21. července

Precisientag viz Oblezání Páně
(1. ledn)

nDomini (JJohanna Bapt)
vinana ldtítele (24. června)

': Wada“ ! P '
viz TH kl.-álů(6. ledna)

vrz Brigity
Preidentag, Preims- und Felidan

stag, viz Prim &Felici
ana (9. června)

PrmntadodominíJu-uchrisdin

P

dalatioMarie
mali21.10listopadu, v diecé

zích hi desheimske' pade rbornske'
a verd unnske' 26.1istopadu r(nílla

tdio);v brémské a hamburské v nedlí po Martinu v osnabrůcké
vnedělípoVšechsv

Prevígilia, před ředvečer vízstr. 350
18 ledna

pridíe, den přzedsvátkem viz str. 344
Príma (hora) víz stt. 284n.
Primaa Primi et Feli

cianim9 9.rvnče
pn'mzit——hora prímaavíz str. 284n.

11.ABECEDNÍSOUPISSVÁTKÚ
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Prisoev. vizPriškyUB. ledna)
Páska &Mal mm.., Pristi,

(et Alexandn)mm 28. března
922 Prišky p.. Prisce v. ,Prischken-,

Prism-, Fritzeczentag11118.ledna
nvicarnium vizcarnispriviu m

:Řbelso ta,g neděleprůvodní(1.
po Velikonocích) _

Process: a M mm., Processr
etMam'níanimm. 2. července

ces—tiooumer li '
všdveníP. Marie (2. Července)

Procisien viz Precisien
profesmm, eěer, totéž co vigilia
Pmko "pa. op- séra _ , _

ab. 4. července (predevsim v raz
ské, hnězdenské a míšeňské iecě
zi), ve vratislavské diecézi 5. čer
vence, ve wormské, wůrzburské
a ostřihomskě diecézi 9. července,
vdominikánske'm řádu ]1. červen
ce: pdole Ladubn, RD. 25.
března od 1970 25. března, vsou
časném českém misálu 4. července

esení května (podle D.4
července, podle R.D. je 4. červen

srpna, v míšeňské diecézi 17.břez
na. v sionske' 26. července, v mer
seburské 31. července, vlutyšské,
wormskě a pětikostelské 5. srpna,
v pasovské 26. srpna , v halber
stadtské 3. září; v některých fran
couzských diecézich 27. července

atoDomme (též: Prope es tu
Domine,Ž.118,151), introitvpá
tekpo 3. neděli adventní (pátek
0 suchých dnech adventních)

Prosdoclnab. pasovského, Prosd 
niep. Patav. 7. listopadu

prosebné neděle vizneděle
prosinec, prasinec, česky dvanáctý

měsíc,Deeecm
zAkvitanie 25. června

(G.W. 7. července)

Prom a Hyacinta (Jacinta), mm..,
Proti t.hi)et
cti) mm. 11. září

acmthi (Jaan

Protasia m. víz Gervasia & Pmmsia
mm. (19. června)

Protasia, b.lalausannskěho, Promil
ep. lausannemó. listopadu

Protector noster aspioe deus (.2
83 .10), 14. neděle po sv. Trojici
(podle introitu)

Protomartyrums. Romanae ecclesi
ae viz Prvomuěedníků římských
(30. června)

ptóvod, průvod pruvodni neděle viz
neděle provodnl

endep., Prudentiev. 6. května
průvodní neděle viz neděle provod

nt
Prvomučedníků římských, Proto

mattytum S. Romanae ecdalae
30. června

předpředvečer, previgilia viz vigilia
vigilie; vizréz' str. 3

předvečer viz vigilia: viz též str. 350
Přemysla 15. prosince
Přenaurísv udmily

ní viz Ludmilypřenese (10. listopadu)
svuvProltopavizProltooppa

:(29. května)sv.Václav-a viz Václava přenesení
(4. března)

přesnioe, den přesnlc [nekvašeného
chleba). Zelený čtvrtek
dn dia aruculares b e

dny letního vedra, od 22. července
do 22. srpna, někdy od 6. červen
ce do 5 srpna, jinde od 14. čer
vence do 15. srpna, jinde i do 5.
uší. některých velmi starých

kalendářích doba od 125.červencedo 5. ří;srv. réžstr 269
Prolomea ( lemaia)a hada mm...

Ptolpme ['l'olomel) et Lucii mm.
19. října

Publlcani et harlsel (ev Luk.
18,1Q), 11. neděle po sv. Trojici

entiany . z enciany (19
května)y

<

?



Puer anno rum XD, první neděle po

Třelch králích (podle ev. Luk.n.)
utnobis (Isai. ), in

troit třetí mše o Vánocích (in die)
a o Novém roce (jako octava
mini)

Puerorum, Pueerorum innocenocentum
viz Neviňátek(2_8. prosince)

- episcopatus, iscopatus puero
rumw'z b. (6. prosince)

Quadmgesima, buď 1. neděle postní
nebo celý půst od Popelce do Veli
konoc (viz str. ]

Manc(.23 září)
—lnu-ans.l>o elečná středa

- major, Přeuadravelikonoční půst,uadraqgaimammor
ba od 14. listopadu do Vánoc ngbo
ičas adventní

- media, Mediana nedělepostní
(Laetare); od 16. stoll1etítakéčtvr
tek mezi3. a4. nedělíposmí; ne
ní--Ii míněn určitý den, znamena
celýtýden mezi3. a4. neděltpost

ntnebo;rlbllžně středpostnídoby
martyrumw'zČtyřimd

mučedníků (9./10. /11. března)
umana mm. (apudSe

basten) viz Č rytířů
(9./10. /11. března)

uadraglnta septem martyrum viz

Čřtyříoetisedmi mučedníků (14ez a)

Quarentana totéžúcoI_Quadragesimaypo Estomihi
(7. neděli před Velikonocemi)

quartadecima luna, úplněk; viz str.
241

quartale, kvartál (doba mezi dvojími
suchými dny) viz str. 268n.; viz
též quatember

quarten'um anni, čtyři části roku
podle ročních dob vízstr. 268n.

Quam' et Quinn m.10.květ'na

pulsus serotinus, večerní kleka'ní víz
str. 284n.

Pulclteríe Aelie
římské 10. září

punctum viz str. 303

towáníP033mm února)iz
Puttelmsmgw

srpna)
Pusinneev. . ubna
půst předvelikonoční viz str. 91

11.ABECEDNÍSOUPlSSVÁTKÚ

AODBORNÝCHCHRONOLOGICKÝCHTERMÍNÚ

(24.

Quasimodogeniti (minuta).md
provodní (l. po Velikonocích)

quatember,

ě'le

„quam
„quai-tal, cotem

ber, suché dni víz str. 268—269
Quantarooronatorum :zČtyř

korunovaných (většinou 8. listo
padu)

Quatuordedm auxiliatorumwz-Čtrnáctipomocníků (většinou 8. srp
naa)

- noctes, druhá Oktávasvátku vízstr.
350

Quatuor míli: mmyrum thmmor
millia nongenti mag-ma se:

v" dsícmuěední
ků (12. října)

v. m. viz Čtyř pana: m.
(19./3. záři) _

quatuor tempora, suche dny viz str.
268n.

-- herec, suché dnypostní
- canusdd, suchédnylemiční
--venítemadonna“ suchédnyvzá

mrate celi, suché dny adventní
quindena, patnáctý den po některém

svváotku čili druhá Oktáva srv. str.350

W MasousualneděleBtomi t, 7 před Ve 'konocemi

Quinque ínmtm hemmimrum (|>-';:
átma a tme) vizpat

hradí 12. listopadu; kamaldulštt

- .

*!.!bt
východ

“* 9
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16. listopadu; v českém misálu
uvedena 25. srpna místo Allado

efrau'um
41mm“ vizPětibratříuvítáníostat

ků (25. srpna)
-uanslado nněkdynesprávně místo

allatio (25. srpna) _
ue or mmorum

ngtquěd mu františkánů
Quinque (vJan 61n)nc

děle laerare (4 postní 3. předVe
likonoccmi)

Quinque sanctorum mm. t'iz Pěti
svatýchchmučednntů (17.června)

QuinquevulnemmmmChn'sti pátek po
oktávě Božího Těla

ote'žcooQuinqua

Qusinlilis.měsíc Julius. červenec viz
Quintina, m. (v Amiensu), Quintini

Rabana (Hrabana, Rhabana) Maura,
arcib. mohuškého, Hrabani (Ra
bani) Mautí, aep. Moguncini 4.
února

Radboda b. uueebiskěhovyzn ,Rad

odiep. ijecten. cf. 29.1isvymtopadu-*enmní, transla 02.5 červn

hašiš,
%

a 12. srpna: Salcburk 11. srpna
, encia ardb. hnězden

ského 182.ríjna; též 29. října:
v Horologiu olomouckém 23 dub
na (vedle Vojtěcha aj.), v benedik
tinských kalendáriich 5. ledna ne
bo 29. květtna R,. D. 15. neděle po
Letnicích; v českém misálu od ro
ku 1973 12. října

přeneseni, cranslatio (Přenesenísv. Vo' Radimaa Pětibratlí
m ) 25. srpna (od 1973
v českém misálu změněn na pa
mátku Benedikta, Jana Matouše,
Izákaa Kris'

Radulfa ), ucil). : Bouxga,
Radulli nep. Bicunoen. 21. června

m. 31. října; ve vratislavské dic-ce“
zi (či 30. října (vedle 31.10 )

am. 17.cervna
wdpb cf.dřeva.).ódubna
Quin'aci ep. HlerosLm .4. května.

v Halle 15. dubna ve Flandrech
19. prosince

Quiriaciep. Trever. cf. 20. září
(o,-mia),nule uni-(Cyn

ni) (p .) (miliu's) m. 30. dubna;
vpražskédtece2129dubna1vdie
cézich salcburskě a kolínské 24.

rezna
Quirina (: NeuBu) m., Quinni m.

30. brezna
-t:ranslat:io 30. dubna
Quirina, Kurina, Kvirina, b. v Siscii,

pannonského, m.,Quin'niep. Pan
nonie4. červvna

Quiterie v. m. 22. května

Rafaela archanděla, Raphaelis ar
. ve středověku slaven jen

občas při různých datech. od Be
nedikra XV.(1914-1922) zaveden
v celé církvi na 24. říjen; od 1970
29. září (spolu s Mtchaelem
a Gabrielem)

Ragnebena m. viz Ramberta (13.
června)

mun

cib. : Ravenny, bl.,Rama1d.l aep.
Ravenn. 18. srpna

Rainera, ardb. s-plitského, Raynerli
ef.-.S 4. srpna

Rajmun : Peňafnrcu kn., Ray
mundi de Pennafoni (T 1275; ka

Rartilclm.1601)m. Ragneherti,
Ramberti m. 13. června

Rami , rami olivamm, ra
morum dla, Květná neděle; srv.
též sabbatum



Rasemstag wz Erasma (z./3. červ—
a)na

raschtarage (=. .řehíacídny). dnyod
Zeleného črvnku do Bílé soboty
prorože se v katolických kostelích
řehlá místo zvončm

Rebmonat Redmonar, měsícúnor
Reoessiodiaboli aDo o,olnvocavit

(1. neděle postní. 6. před Veliko
nocemi; podle ev. Mar. 4,1-11)

Recolleccio ossium s. Vencalai viz
Václava kostí sehrání (27. června)

Reconciliationisdies, Zelenýčrvnek
Reddite cesan' que suntoesan's ev.

Mat. 22.15-21), podle středově

lkiýichmisálů 23. neděle po sv. Tro
Red._imeeemeDomlne et míserere mei

(Z. 25 11) pondělí po Reminisce
re (podle introitu)

Reducu iz-Do
mím educn'o (ll. ledna/19. úno

aenlledis (Ra enfr,edls
)ab.v.vkolínskédiecé2120lis

topadu: ve Flandrech 8. října

Rega vizTřílu'álů (6. ledna)7Repny p., pn . 7.za'ří:
v hnězdenské diecézi 8. září;
v krakovské 7. nebo 8. září

Reginy p., Regine v. 20. června:

v Cechách oedilnéle též 30. ledna—(rkp. NK 0)— běžně je

v kalendářích české provenienceReginy 20. června _a7.1
ginwi ,v. m. 15.
července

Rep'ny viz rez Senny a Reginy (16.

srpna) DeReginfri(e)da, R ' ' m. víz
sidería &Re “dada.(18./l7 zaří)

Rapala, b. v Senljs, vyzn :.ep
Silvanecnen. 23. dubna; v amien
ské, senliske' a troyeské diecézi
30. března (správněmlada).
vmerseburské, pražské, olomOuc
ké a krakovské 31. března ojedi
něle 30. března

Regulym.m.,:nRegule vízPelixeaRe
sulyuí. září)

regulare-slunares mensium vizstr. 245
- paschae vizstr. 252
—solares mensium (regulares feria

les) vizstr. 238
Regum trium vízTříh'dlů (6. ledna)

vizRichardakrálee.angl
(7. února)

viszimbenaUl. června)p., Reme.,ldlsv m. 16.

četrvence úrerý po Maso
puserníneděli (Esromihi)

Reinhjl dis, ab
Eyk 13. února; od 1970 i:. března
' Mane' viz 'Marie P. oůšťo
vání (2. února)

Rehem'día,Rensidjs v. m. 15. červen

Relíndis vizReinhíldyíla. února)
Relíquřannn allan'o zAllau'o rell

'qularum dia, festum viz den

dehtu,.,vyzn
qsnajcamcf. 3.září

Remberti vizRímbem (11. června)
Remedia Romedia,

(Romedll)erem. s.ledna
Remeismaint. měsícl'rí 'en

, b. rem o, vyzn., Re—
misíi ep. Ramen. cf., -,

Radní 13. ledna; v kolínské,munsters é. toulské a trevírské
diecézi,rovněžvčeských pol ch
a uherských diecézíchl . října
(správně do); v remon
stra'tskýcha cisterrciáckýckal

dářích v českých zenŠÍchřll lednapřenmd((mind o 1 )naumnurum
Mne (2. 24,6), introit2. nedě
le postní (5. předVeelikonocemi)
a ve středu suchých dní po 1. ne
děli postní

Remu. b. v Sor-rmy vNeapoll,
Rennd ep. Surrennm 6. runa

IÉE
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Rensidis tíz Reinsidis (15. června)
Re tev. m. 8. řijna
Repřgtur os meum laude ma (2.

70 _Be)s.introit v pátek po sv. DuchuRequie Marie Pausatio Marie
[umrtm den) 15. srpna

RespiceDomineminein testamentum ru
um (Z. 73 20) inttott třinácté ne
děle po sv. Trojici nazývá se též
Rea-picesecundum

—i.nmeetmisereremeiDomine (2.
24.16) též Respiceprimum 3.n 
dele po sv. Ttojic1(podle introitu)

Respicia m. viz Tn'fona, Respicia

(10. listopadu)“-tlResunectio Domini.resun' odo
Vzkříšeni Páně,“-tlVgliko

noční neděle (v některých starších
kalendářích též jako stálý svátek

e27.bře_zna-vdatování se neužívá)(Ž.
513818) Velikonoční neděle (po
dle introitu)

Resuscitatio lazari pátek po neděli
Lael

RevelatiroDomini 6. ledna
lis viz Michaeli: apparido

(MBI.května)
—septem dormientum viz Sedmi

usnulých (27 června)
Rex dierum, Velikonoční neděle
—domuu ,sv. rojice (Grote

Lendcenesprávné vztahuje na Velion
ešs,kého vyzn.,

beni aep. Remenslscf. 4. led
ra; téžB. ledna (Paříž Tours)

-p-*eneseni,uanslatio 14.června

Rii r_tarda,„lu-aleAnglosasů“, Richar
RÍC'I

Richar-dy císařovny?iu lm

pena-idu. 18.z ři(0.W. 25. za
Ndmudyvd., abat. vMarchlaruies

Ville 12. května; Tournai 27. října
Paříž. A..S. D. 5. květn

Rimberta (Reimberta) arcibisk.
brémsko-hambuiskeho, vyzn.. Re
imbeiti (Rimbem') ep. Bremensis
cf. ll. června

esení, translatio 4. února
nnnsonntag, der rinne sonntag. M 

sopustni neděle (Estomihi; 7. před
Velikonocemi)

Rityz Cascle, vd., Ritte (vlastně Mar
erit-te) vid. 22. května

Ro na, op. v4<áasgmDei, Robeni ab.

Roberta?elopMz.v Melem „Robem ab.M olismen._29. dubna

,Ro

larmino (? 1621; k7anzoní1930) 13.května; od 1970
roční doby viz str. 2676-268
ročních dob začátk viz str. 268
Rodericha , Roden-řena& mo

na, m. v Cordóbě,Rodericipb.

et Salomonis111111513..abřezna
Rottewaldaudb. 26.uRoclulfa,Rudolfa, bn vl'Gubbiu, Ro

dulň ep. Eugubini 17.října
Rocíulfnpoust., Rodulii erem. 29. říj

na
Rogate (podle ev. Jan. 16,24: Rogate

et accipietis) 5. neděle po Veliko
nocích

Rogaclani et Donatiani m. 24. květ

Rogations, mgadonum dies, křížo

vé dny, pondělí až shtředapo 5. neděli po Velikonocíc
Rogadonum dominia: Rogate (5.

neděle po Velikonocíchh)
-septlmana_ týden po Křížovénedě

li (Rogate)
Rogera,oo.vpvÉlan, Rogerii ab. 4.

Roche : Momm 352%?
rok církevní liturgický vizstr. 90-95

- hru)dný viz přestupný (Str. 78, 82

I



-lunisolárm' vizstr. 79
-měsíční vizsrr. 77—79
- —pohyblivý viz Slr. 77n.
- přestupný viz str. 78, 82, 84
-slunečm' viz str. 80—82
- starořímský vizstr. 83- 85
-velíkonočm' vizstr. 250-252
roi u epochy (začátky) vizstr. 332nn.
—dělení viz str. 266nn.

Roanda, op. v Chézery 15. červencáeRoandaMedici vizOrlandal(15
D

Romana m., Romani (miiids) m. 9.
srpna

Romana (z Caesarem',) m. 18.1isro
padu; od 1970 17. listopadu

Roomanaararcib Rouenenu,
aep. Rotomagen. 23. října
mana . , 'ep.
Meten. 13. dubna

Romanaop.v Condatěyzn. (a Lupidna), Romaniab 28. února,
ném roce 29. února

eloda,lm.1.řijna
Romana m.. manaa y. 

mani(etBanile)m. 18.listopadu
Romarikavyzn.,Roma1idcf.8.pro

smce

v přestu

edia vizRemediab. (15. ledna)
Rómerzinszahl, indikce viz str.

339-342
Ro,muaida vc.—oi,Can1a1di„vym.

Romualdiogb.v cf. 19. června, od
1595 7. února; od 197019. června

Roi-ateceli des et nubes pluant
iustum (lsai. 45,8), introit ve srře
du suchých dni adventních a pak
přeneseno na 4. neděli adventní

Rosae, de rosa dominia, Rosen
sonntag vizDominica de rosa

RMiew zRoaAlie
Rosamosamfemm vizMarieP.Růžena:

Vé(7.ríjnaa)
Rozeliny

Racine viz"Eufmziny (13. března)
z Umy, Rosae de Lima víz

ženy:Limy (30J23. srpna)“dRossz' v_(mtliord.:.

Rowdy,om\z|dy_p_, Rouudisv. 22.

Rozálienz

rozdielek vizstr. 343
muni '

áRozailrŠyp. vizBufmzinyp. (13. břez

na
Roman: cf. viz Hroznaty (14. čer

Rudoifa Chia

Rufa m., Ruňm. 27 srpna; ve wíirz

Rufa, m. římského, mm na. 21. listo
paud

Rufa,b

Franc) 4. září (translace);od
19706. břez

červn

p., Rosaliev
zári; odpal1970 15. července (den
nalezení osratků- 162424)

ců, Dimisio
sio) apogolomm 15. července

_ y, p., Rosseiinevv. o-rd.Cartu
aan. 17. ledna; G.W. 11. června

ŠŠŠ" řenesem' - 1334); od 1970

vence)
Rudbena vízRuperta (27. března)

,Rudolphi pueri
aJungs 17. dubna; od 1666
v kalendářích 18. dubna

viz též

11.ABECEDNÍSOUPISSVÁTK:
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burské diecézi, rovněž v Čechách
ve 13. sloletí26. srrnpa

.::,meukéh vyzn., Ruii ep.
Matana 27.srpna, 7. li510padu

RufaŠnAgadmbrab.,RWěet cim' . 11. ma
RuheViria .v '

et Valerii, též Ruňna a Valeria

cf. 18. prosince
RuňmaJum mul-.RUňm'““JW

2. února (v některých ka
lendářich zaměněno La Rufiny
aSecundy)

R.uňnyp m., Ruiinev. m. 19. čer
vence

et

.mann-ny117ng července)z



IÉ

HISTORICKÁ

CHRONOLOGlE

Rumolda, Romualda, b. v Dublinu,
m., Rumoldi, Rombalcli ep. Dubli
nen. 111.1.července; vlutyšské die
cézi také 27. října; Exeter 3. listo
paadu

Rumpelmette. mše o Velkém pátku
Ruperta, Ru rechta,ttaRudbe

salcburské o,

24. září - VIZpřenesení; od 1970
24.13

- přenesení, u-anslatio Rupem', Rup
rechtstagin dem herbst, ind
lesen 24. září (přeneseni nebývá
vždy uvedeno)

- renovatlo 31. srpna (v salcburské
diecézr)

Rupd sunt fonte abyssi (začátek po
topypodle [. Mojž. 7,11) v někte

Rehoře (I., Velikého) ., Gregorii

(I..)pp lňz března, 0 19703. záříŘehořem regorii.(ll)pp. 11.
února,(“Fuldpalalu'

Řeho .) p., Gregorii (Hl.) PP.
28.1istopa

Řehořeře.(Vll)pp-.Gregoríitvllnp
25. května

Řehoře Zázračného, Thaumaturga,
b. 17. listopadu

Řehoře b., Gregorii ep. (v diecézi
ražske a řrisinske') 11 ledna

, b. v Langr-eg Gregorii ep.
Ungonensis44.ledna

-translatio 6. listopadu
Řehoře, b. nazianského, Gregorii

Sabauda b. nevírského vyzn., Sa
bendl ep. Trever. cf. 26. listopa

Sabbathstag. sobota
ti tna Bílá soobota

sabbatum feria sabbati, sabbata so
bo.ta Často se nazývá podle nedě
le po ní následující, např.: sabba

Ř

S

rých kalendářích 12. dubna, v ji
ných 17.dubna

Rusůmanlm. 17.října
Rustikarn., Rusticim. 14.června

ustika,bb,.trevírského Rusdci ep.
RTrever. 14. října

ustiltam ,Rusn'ka, Dionýsia a Ele
utheria,Rusdcim. 9. října

Rustika & Florencia rn., Rusticl
:Florena'jm. 25. července

rů len (česky), měsíc červen
R nco slavnost vizMarieP. Rů

lencové
Růženy,Rosy, Limy,p. Rosa.ev Li

de Lima (r |>1617, kanon.
1671? 24. a 26. srpna, od 1727
30. srpna: od 1970 23. srpna

Rusem; vizVelkývpázČtyřicedrydřů
R.(9 /11. března)

Nazianzenl ep. 9. května; od 1970
2. ledna

Řehoře b. spoletského, Gregorii ep.
po etanl . . v kolínské diecé

zi 22. prosince, v trevírské 23. pro
smce

Řehoře, b. tourslltého, Gdregorii'l'uronensisep.17.l
Řehoře b.u trechtssltégtoduGregorii ep.

Rebo e umursltegoaknížete a druhů,
Gregoriiduds Maurorumetet.aoc

.ři na
říjen (staročesky řujen), kdysi měsíc

eva'tý, September, ale 15. sto
letí desátý (October )

turn in ramis palmatum je sobota
před Květnoun l'.
malbis, sobota před nedělí prů
vodní (1. po Velikonocích)

-audivitDom.inus(. 2911),sobota

před lnvocavito(podle introitu)tas,del ota po Letnicích
(podle introitu)



_ amis prlvu, sobota před neděli
Quinquagesima (7. před Velikono
cem i

- duodeclm lectionum., sobota su
chých dni

_Illli prodlgi, soboapoz. neděli
postní (podle ev. Luk. 15,11—32)

tret, ta po 1. neděli postní

_|(p0dleintroitu) um,B ilá sobota
|(sobota předVeikonočníneděli)
- medianeeuaq , sobota po

4. nedělipostní
-pasoe, sobota po Velikonocích
- in passione, sobota po 5. neděli

postní
- pentecostes, sobota po Letnicich
- quo all sobota před

nedeli Devítnt'kem (9. před Veliko
nocemi)

-ssancrum, umpassch s.a-p
schale, Bílá$asobota (sobota před
Velikonoční nedělí)
t:l veniteadaquasuas,sobota

4. neděli postní (podle introitu)
tatis, sobota před sv. Trojicí

-vacana, sobotaapřed Květnounedělí

Sabby, Saby, op. vMar Sabbeab..S prosince
Sabinab. m., Sabiniep. m.9. července
Sabina,b. v Pia,oenze Sablnleep. Pla

cent. 11. prosince; též 17. ledna

Sablna a Eru 30Elupet'an m. prosince
Sabina,JuumaManma,MaanMala'obi

Kassia, Pavla a jiných deseti mm.
20. července

a

et

y.,mp1:n.,$abinev. m. 29. srpna
(v datování se nepoužívalo, proto

že' se překrývá se Stětirn Jana Křti

Sibi; (V"Ori), Sabineev.m. Š9Pledna;vv tou ské diecézi 31.
ledna

Sebinyp., Sabinov. 31. března

d.,Sabl.nev-id. 30. ledna
SabiZtag sobota

131,9) 31.
tuiDomineinduantur (Ž.

rosince 929auto;,—
Saliežího TŽ? kl, . .sv.JanavL nu,

Sala e ab. 22. září yo

Salaxdiea une, pondělímasopustni
Salome,IIIvédvodltynčtsan doměl'slté7,en.mec

listopadu (v krakovské diecézi)27
zNicderal tei,chu p.,o$a1me

a Judity, Salome v. et Judltevl
29. června

Salomonisvrzunašalamo
saltus lune Vizstr. 239

egosum(s. 2.39)
čtvrtek po neděli Oculi (3. postní)
nebo 19. neděle po sv Trojici

(podle introitu)quarle 18.p
Salvatotstag, neděle>rsv.Trojice (ne

děle po Letnicích)

Hl-lorty,vyzn., b. SalvatoHom cf. (T 1Š67; kanon.
1938) 18. brezna

(ev. Jan 4,.5—42)pátek
po3. nedělilpostní

Samaritan 3.neděle po sv.Troji
ct (podle ev1Luk. 10 23)

sobotaSambezta sammiztag,
SamstagJenna! vassnadtt,sobota

před lnvocavit (1. neděle postní;
6. před Velikonocemi)

et, sobota před Maso
ustníneděli

— erbohe, Bílá sobota
SamuelaprorokaZl. srpna (Horolo

gium olomoucké 20. srpna); od
1970 20. srpna

Sancta djesin made 

ms, Velikonvočnínedělemmlca(n eděle

um Domini, pátetek
po neděli průvodní (l. po Veliko
nocíctch)

-dominlca
před Velikonocemi)

Ků
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Sancciňcado Johannis bapt. vizJana
Křrirde početí (24. uih)

- Marie vizMarie P. početí (
since)

pro

rumomnium viz Všech sva

rých(l.l1605ropadu)Sanao rumóo uen 14.února
Sancromm 70 M_ártyrer21. února
S ,BožíhoTéDomini

Ia (črvrrekposv. Trojici) jako sra
lý svátek v basilejská diecézi 19.
června. v mohučské 26. března

Sapienu'e fatum vizBožímoudrosti
(17. rosince)

fest-a,dni masopustní

sarer aeg.sarersdag, Salurni dies, sobor
Saruminam. (b.), Sammlnaadru—

ůdSammuuetsocmm29. lisroPad
Saturnina b., Sat-tunini ep. 11. ledna

“(Flandry)rumma,Tyrsa &V'rknor'a31. ledna
Saturninyp. rn., Samminev. m. 20.

le na
Sauwels bekerunghen vrz Pavla

na víru obrácení (25Třtina)
Satyr-am., Satyrim. 12. ledna
sazomemá středa, středa po Kvěrné

neděli
ullerfm 16.července

ssgťasrekentag vizŠkolasdky p. (10.unora
scrupula prima. secunda. rerria viz

srr. 03
Santini! magni dies viz Dis magm'

scrun'nii (srředa po neděli Laera
YE

Sebaldapo ust.(u Norimberka) (ka
non. 1425) 19 srpna

ans m. viz Fa
brana a Še (20. ledna)

secunda vespera vizvespera secunda
Secundr, '

sečen, v Čechách měsíc červenec, na
Moravě a na Slovensku měsíc sr

Sederunttprincipes (odle gradualu
Ž. 11823) viz Ššěppána(26.p
sincee)

sedes COI'ICIJI'I'CDUUITIVIZstr. 236
- e acrarum viz str. 242
SeEm: bmdímm (Felicity a synů:

Januaria, Felixe, Filipa, Silvana,
Alexandra, Vitallse a Marslála)
10. července

Sedmi brad'Í františkánů m., Septem
frau-um ordinls mlnorum m. (Da
nlells, Samuelis, eli, Domni,
Leonis,Nicola, Hugo' ') 13. října

Se ' makabejských bratří, Septem
rum ]. srpna

Sedmi panen, Septem virginum
9. dubna

Sedmi usnulých (s alův), Septem
dormienu'um 27. ervence, též 27.
června: v některých diecézích (ve
střední Evropě pouze v Uhrách)
27. července; v diecézi pasovské
a iezenské 28. června: v krakoo-v
ske' hnězdenské a vratislavské
28. července; v Akvileji, Krakově
(vedle 28. července) Pasově
a Salcburku (vedle 27. června) 13.
září, v ezně 12. září; včeských
kalendářich 27. června.24. července

sekundae viz str. 303
Sekunda aAlexandra ,etSecmdr

Alexandr-im.26. srpna; vbrémské
diecézi28. srpna

ekundina Semn.dlnlm 15. lis
ropadu

Sekundy p., m., Secunde v. m.

aSekundy(10. července);enRua-DIMM und
erenrag viz Felixe a Adaukta

(30. srpnaa)
Seung, Dušlček 2. listopadu
Senesum. 20. dubna
—ln.nslatio 9. dubna
Sennena m. viz Abdona &Semena

(30. července)
Septem dolor-umfatum vízMar-leP.

Sedmibolesmé



—dormiemíum vizSedmiusn
- frattum Rome vizSedmi hra (10

kánůmm(13. října)
- gaudiaMarie,-ga-udiontm fatum

vizfestumseseptetn gaudiorum Ma
rie (23./24. září)

-es,panes,7. neděle po sv.Trojici(pod
le ev. Mar.8 -9)

-virginum vizSedmipanen (9. dub

septimana, hebdomada týden viz
su.

—communis vsi:communis septima
na

—paschalis, septimana pasche, týden

po VelikonocicDhví;tník 9 neděle
před Velikonocemi

Sequřani(slgn.l.)ablingon...cfl9
Sal-annař., SeraphiniaaMonte Gta

narlo (T 1604; kanon 1767) 12.

Seš-2m pln'epíep. m., Sera v. m. 3. září
Semplona, b. nelehkého, Serapio

nisep. Antiochem“30. října
Serapíonam., Serupionísm. 14. lis

topadu (Flandry)
„Seanem 29. ledna

Sereny (a Reginy), Sereneet
16. srpna (Codex Gigas)

a,Baot:hamm.SergiuetBac
'7. h'nna, v hnězdenské, vrati

slavské vedle 7. října), krakovské
a lubušs ké diecézi 8. října; v Gos
laru 6 října; 1961-1969 8. října;

zn., Servadí ep. cf., 
Serum-, Servairtag13.kvěma

-přenestmí, 7. června
Severa b. rtrv ' ep.

ennadscf. 22. října; ve vrati
av,ské krakovské a halberStadt

skaédiecézi též 23. října, v mohuč

ské, utrechtské aútridentské 1.
února: od1970—.úobltusl

—tran.slat:lolll22. října
Severa vyzn. ('n-evír

února

1970 všude 8. ledna
en'na, b. kolínského,

,Severínsmg, .
ve vratislavské diecézi též 24? říj
na; v krakovské též 22. a 24. října
erina, Emperla a P a m.,

, Eruperl et Feliu'am
19. listopadu

SeversragvizSevenb. (22. října)vSevety p., ab.v Trevíru

Treve 20. července; vapade?bornsté dteceu 25 červn
Sexagestuna, neděle poDeavítniku,

8. nedělduopředVelikonocetštědáuomartyrum wz 
Serra“ m.u6edníltů(17července)
Sexta (hora) Sextezit, okolo 11.-12.

iny polední, viz Sll'.234n.

schaťfdo čtvrtek poePo elci
Scheidung,Sešredung rňeLl

lů(15.červencze)
-unserllebenfrauen vizNanebevze

:( P Marleíl15.stpnna)
Schlachtmond, měsíc listopad, řid

čeji ros inec
sum;, sobotapřed

Masopustm nedělt
Schnitt, doba iní
Scholasdky, kolastiky,p ,Scholas

doe, Soolasdce v. (non m), 10.
nrao

schónnonetag. schónnontag viz no
na aurea

schurtag,schůrtag_sznadP?elecsdtu
ných (2. října)

Schwarzersonmag,
(Judita)

ll.<ABECEDNÍSOUPlS
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Si- viz též Sy

Sibeonden (= sonnwende), letní sluovraa.t(24 čereravna)

Sibyrly (Sibily), Sibylle (Bisoosi) 19.
Sicuteonculiservorum in manibus

minorum suorum (Z. 122.2) int
roit v pondělí po ]. neděli postní
(lnvocavit)

Si(mežifrildavenb., apoštola Švédů Signen..lS ún

Si(e)áft;ldawop.ove Wearmouth, Slg
uemuthen. 22. srgnaďÍSiebenbrudertag viz Sedmi

$(10. červesnce)dev. 22.června
Šiguswafdas'sb. metsltkého 26. řína

Sigl(s)lberta (III.), krále hans olu
Sigisberma viz Placida & Sigísbena

.(11. července)
Sigismunda, Sigmunda, krále bur

guno,dskéh Sigismunundi reg.
vizgI'lullZiltmundam(1. /2. května)

—deposrtio viz přenesení (v pražské
diecézi 27. září)

Si(e)gl.i.ndyp., Sigílindev. 30. srp
na

Siglindy vd., ab. v Trodant 24. čer

Sigratfyevd.,ab. vSolssons4. srpnaeStlniquitates
(Z. 129,3), podle středověkých

misálů ilntroit o 22. neděli posv. Tro'ic
Síle, Silee ap 28. listopadu (ve fran

couzských diecézich 13. červen
CE

Silver-lapp., Silverii.pp 20. června,
od 1970 2. prosince

Silvestra (I.)pp., Silvesuipp. cf. 31.
rosince

'vestra Guuolinl, op.,
Gartmlini 27. listopadu, od 1890

s2_6e.lisroamacEyĚlehořeVellkého, Silvie
"gin-ls G.regorl.l3 listopadu

Sllvinab., Silvinlep. 17.unora (v ně

kterých francouzskvch diecézích15. ún

Simbertao(rSimperta),b. augšpurské
ho, s_imperu'(Sindmdruberd)ep. Augu—
maid. 13. října

Simeo'na..! vyzn., Simeonis Srylite
mon."8.5 ledna

Simeona, b ] émského viz Ši
mona, bratra Páně(18. února)

Simeona b. metského, Simeonis ep.

Meten. 16. únoralm(Mery)S' eonlsep. Seleu
cie, m. 21. dubna

Simeona, .u'evírského, Simeonis
ep. Trevir. 1. června

Simeona ?. (bene dilu. ), Simeonis
mon. 26. července; v hamburské
diecézi 27. července (rovněž rkp.
NK ČR VllA 12)

Simeonavchrúmu.s

beloSimeonisiustiřcflll?18. říjnaSim nls,Simonisv izrežŠimona
Simoniset Jude (Tathei), Simonstag

wzŠimonanudy (28 října)
Slmonispuerim. 24. řezna
Simperiiep. cf. 13. října
Simplicia pp., vyzn. 2. března-, od

19? 105března 11 h
Simp cia v_yzn.,Sim di,Simp'cidis,ep cip 11úno
Sim I.lciab.vveronskéhovyzn., Simp eron..cf 19. listopadu
Simpliciaal'ausdna . vrzF

Simplicia, Faustina a wBeatrlce
(29. července)

Slnde.ulřlep Viennen. cf. 10. prosin
singlhren viz sonnwende
Sincremeysdach viz Remigia b.

(1. říjnaa)
Sirici pp. cf. 26. listopadu
Sisinnll, Maryrli et Alexandri m. 29.

května
Sisinniiesoct50cm. 14.června
Sitientes venite ad aq occrineet

ine cum ledda (lsai. 55,1), in
troit v sobotu po 4. neděli postní

Sina (DPP, Slnipp. 6. dubna



Sinaal._)pp. adriihů, mm.,Slxn'pp.
. ds heiligen

paweses, Xysti ll. et socloorum
6. srpna: od 19705. srpna, včes
kém misálu 7. srpna

Sim“et Sinnicli cf 1. září
skok měsíce viz str. 244

sluneční hodiny vizstr. 303
- minuty viz str. 303
-sekundy vizstr. 303
Smaragda m. viz Cy-riaka, Larga

&SmÍFřda (8. srpsmrtnán n ěle Viznepdlělesmrtná (5.pos
Snit. Schniti dobažzín

sobota Blílá,sobota před Velikonočníneěld
—w.lká,lliotěžco ílásobota
Soňe viz Žoňe (15. května/30. září)
Sofronia an'larchy jeruzalémského

11. března
Solennitas solermitatum, Velikonoce
Solstlclum brumale, hiemale 25.

rosincumees,tivaie esdvum 24. červ
na

Soly f., Sole cf. vyzn. 3. prosince;
0.W. 5. prosince

Sommer. Sommerrnond, měsíce čer
ven, červenec, srpen

Somm rsonntaš, sommerta , veSlezsku a Lu ici 4. neděle postní

„(Laetare)mmerquanal, suché dny letniční
sonnabend, so

veíste, sobota před Masopustní

sonnag, als sich unsers ben-n zu
unň anhebt, !. neděle adventní

- barmheniglteit daher-m, 2. nedě
le po Velikonocích

- doilišmeinde: vasten., Květná ne
widdef, 2. neděle postní

(Reminiscere)
—dergrůne, Květná neděle

n ěle sv. Trojice,
a vůbec neděle po suchých dnech

—Jerusa.lem,4. neděle postní
_n&l11.neděle postní
-Sf.hwaner, Š. neděle postní
- der todtevrvizTodsonntag
sonnwenden, sonnabenden, sun-—

sunewenttag,sunwende,“až
aunsteen'de, t

Sung-lh en,
wm

lemíslimovm24.červ-; š
sonnwendedef and

jarní rovnodennost, 21. březen

Sopíhievizioňe (15. května/30rl zá

Sophroni vizSofroniaszoňeSovlew
SoteraaGajapp., Sodien'spp.d'. 22.

dubna
p. m., Sotherls

ra, ve vratislavské alubušskěu dnie

Ělv11 únorawz usnulých
(27/28. června / 27/28. červen

SpasmlMan
nisfesrumeMnrlePwSedmi lest

Speciose v. 15. října (Hildesheim.
Minden)

, distance
Domini, pátek po ne
děli Quasimodo

Spelunaent, měsíc září
Spera soc.m.m..l7 července

Spuidiona viz8
DommlPčsSpiritussancti) advaru:,w

cl(neděle svatodušni,spLeun'ce)emorbem
m

(.Moudr 1,7), introit neděle svaro
dušní, takééčtvrtkuupo neděěli sva
t ušn í

Sporkel, spurkel, sporkelmaent, mě

sícgior s _Spyrl na, pyddnnLSplrldio .
v'lrimithu (na Kypru) 12. prosin

nice;od 1970 14. prosinceccm vpátekpoBožímTě
le

U)
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Sipt-„nusntytnésícvmcc Augustus
sřipan (stmočcsky), měsít srpen.

Stanislava b krakovského,Stanislaí
.oCrac víen m. 8. května: 1594

přeložen na 7. května. ale v Čc
chách slaven až do poloviny 17.
stol. zprthdIaB. května vPolsku
8. května; od 1970 VLvšeobecném
kalendáři 11. dubna

- přenesení translatio 27. září:
v ostřihomské diecézi 6. října

-za ,occisio ll. dubna (Kra
kov

Stanislaw Kostky, Sttanislai Kostka
cf.(('i 1568: kanon. 1726) 13. lis
topndu

Sttosarty Kůmmernis, Wílgefom's
20. července (1969 byl zrušen)

StantíteiDoominus testamentum pa
cis (Eccles. 45.8).' introit ve svátek
Stolování sv. Petra 22. února (též
na svátek sv. Mikuláše ajiných bis
kupů a vyznavačů různě podle
místních zvyků)

Steffanis in achten viz Ště
pánam. (26. prosince)

Stelle fest-um vízTříltrálů (6. ledna)
Stendawem Stentzels-,Stenzelin

Stennczílstag viz Stanislava b.

stáže/$$$.lm víz Stanislava
přenesení (27. zaáří)

Ste haní protoman., Stephanstag

ist t'vžrden viz
(3. hanstawpmnalezenísrp

u'anslnalgoviz Štěpána přettsení
(7. května )

Stephanlpp. m. viz Štěpána pp. (2.

Stespm regis Ungariae viz Štěpána

Uherského (20./21. srpna; od
1687 2. září; od 1970 16. srpna)

—dext:e inventio 30. května
--deposido 15.srpna
——elevatio 20. st na

. Stephanstag (Stegnstaš)nin der ar

mučednťkanalezen! (3. srpna)
Stephanstag zu Weihnachten 26.

rosince
S sv Jana 29 srpna
Stiller řreitag, Velky pateek
sd.l.lewoche, týden před Velikonoce

stilus antiquus viz str. 112
- Colonicnsis víz str. 338
—Ftancícus viz srr. 337
- novus viz su. 112
—Pragensis víz str. 339
—Treverensis viz str. 335
Stolování ('Nastolování) svatého Pet

ravvizPetn stolce, stolování (22.
února)

Storstag. sobota
Strachoty víz(Mila
Suena, suenna, screne, Nový rok,

1.1eden3Dompoststrenas dominia,vizDottuni
stI'edaPopelečnÍ, středa před 1. ne

délípostní
-memásazo e,mšltaredá.středa předVelikonoc
středopostíe —"gd 16. století čtvrtek

mezi 3. a 4. nedělí postní; v kalen
dářích od roku 1666 středa po
3. neděli postní (Oculí)

s ful turmi ab.mrma, . ,
Fulden 17.prosince

StyCLEňv polštině měsíc leden
y.církvípředepsané postní

s“dny, středa 3 tři po ní následující
týdenní dny, zprvu třikrát, od kon—
ce 11. století čtyřikrát do roka
(před nedělí Reminiscere, před
neděli Trinitas, po Povýšení sv.
Křížea po sv. Lucíí): viz str. 268n.



Sultberta vizSvitbem
Sulpicia,amb. vBourges, vym, Sul

idi,ep. Bit-urioen cf. 17.ledna

s picia a Serviliany m., Sulpicii etServilianim. 3.ř t'na
sungihten, suniich. sunnbenden, sun

stede, letni slunovrat (24. června)
sunnavend, sunnobint, sobota
Surdus et mutus (ev. Mar. 7,31-37).

12. neděle zpo sv. TrojiciSusanne viz Zuzany
Susce useusd msemcH-urdlam

am(2 4710) imroitB.nedělepo
sv. Trojic

u pe Domine ňdelium preoes,
5. neděle po Velikonocích

svábtkůapohyblivých přehled viz ra
svatodušnll neděle 7. po Velikono—

cích
Svátosti, den Mtosd, pátek po ne

děli provodni (1. po Velikonocích)

Šalamouna m., Salomonis m. 8. úno

ana (20. ledna)Šedaátidvoumnm sm
taduomm. 1m7.července

Šimona ap. (l_elota) viz Šimona

, Simeona, b. je
,Slmeoni ep. Hiero

solymltanl 18. února
Šlmlmona S

17. září
Smcna,.Smcrgener .plevorahr

melír. 16. května
Šimona viz též Simeona

' lhredáa V:

(středa před Velikonocemi)

Šimona,brum

lmomserem.

svěcení viz benedicu'o
Wim Sudbemb.verdunského,

Sumeru, Suitberti, Svibem' ep.
en. ]. března

išanilj'.9?%3
16. července: v uherských

diecézích & v olomoucké 17. čer

na

Symforošy (&jejich sedmi synů)mm-S. cumseptemň
lllsmm. l_s.července

(BW/udi,[nvendDrnm 12. září

Školastlky p. viz Sdtolasdky (10.
února

(Felixe) kn.,vym. 14. led

a zbožného, mm. viz Feli
xeaAdaukta (30 srpna)

24. prosinceŠtědrýden,

Štčgána (1-) pp. Stephanl pp. 2. srp

Štěpána prvotni, Stephani protomm. 26. pro nce
_ nullaení 3. srpna (do 1960)
- !enese tr

v naberstadtské diecézi 9. květnaadventus 9. května
(Hal estadt)

Š: krále uherského, _št
aského, Smplmnl regis

rie 20. srpna (v uherských a ve vět

šině polskřch diecéu, v pražskéa bambers é); v brixenské diecézi
19. srpna; v lubušské a olomoucké
21. srpna; vřimském kalendářiod
168722.1áří; od 1970 16. srpna

„.ABECEDNÍsoupisSVÁTKÚ
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(ililtnxulnull|

-ínvenuodextre .lUk\(;tníl/íhr(h)
Štěpána Mladšlho, op.vvCal'ihradu

JH listopadu
Štěpána Staršího, op. v Cařihradu

N l(—.'|(ln

| |bullt p |s(h tlus \(ilikonoúíi l.-lbulk) ír! \" 221
Tadeáše ap. (tl.:srmJude Thaddei)

28 rijna (w i( ) ŠimonaaJudy)
tag desjares, No 'rok, 1. ledna
Tagetentag nz H ty (5. unora)
tagleít. dlL'7 t. : seplem hore (ano

lllk'll'

Tamans-, Thamanstag nz Tomáše
(21. prosime)

Tarsid am., Tharsicii ncolyti 15. srp
na

Tatiani et soc. 16. května
Taufe Christi, die heylige tauffe viz

Božího khění ((>.ledna)
taufsamsmg, sobota pred Velikono

(-(-m|

Teiburmen-, Teyburaentag viz T|
burcía m. (14. dubna nebo ll. srp

Tein (Teyn) dusent menelem dag
nz Dmciu's (22. června)

Teklyp., Tet-Jef ede, v. 23. záři;
\ augšpurské diecézu24. zari

Teldy, ab. v Kitzingenu, Thede ab.
lS. ří na

Teldy (- Eufemie, Doroty, Teldy
aErasm) u'z Čtyř panen m.
(7. rmidla )19. září)

Tele ra pp., Telesphori pp. m. 5.
ledna

Telemacha m., Telemachi, Almachii,
m. 1 ledna

tenebre. matutínum tenebrosum,
jitinl mše škaredě středv, Zelené
ho čt\ nku a Velkého páíku kona

api(-d(hozí večer za tmy místo
následujícího dne

C0 VIZ

tercie (část sekundy) viz str. 303
Terezie od Dítěte Ježíše, p., Teres-ia

Štěpána, b. lyonskěho, Stephani ep.
Lu dun ensíscf. 13. února

Štěp aHardinsa, op. vCiteaux 16.
C!.[\'CHCC,\'ClSlcl'ClaCkom řadu 17.
dubna D. též 28. brezna

a Jesu v. (o 1897 kanon. 1925)
3. října; od 19701. ríjna

TerezieodSv. srdceJežBova
(. 1770. kanon. 1934) 11. brezna

TereziezAvily,p., TerezieodJežEe,
Teresie &Jesu, Theresie, Therese
v. (i 1582 kanon. 1622) IS. ríjna

terminus paschalis vizstr. 243, 250
- nedeli Za\islých na Velikonocích

str. 264, p.
Tem'bilis est locus iste, introit mše

o posvěcení chrámu
tertia. hora tertiarum, terzenzeit.

doba od 8. nebo 9. hodiny ranní
do 11.: \izstr. 284n.

Tertulinakn. m., Tertul(l)i.ni pb. m.,
Terrulenstag, 4. srpna

Tertulina m., Tertulini m. 31. čer
vence (v pražske diecézi neobvyk
le; doložen v teplickém klášteře)

Teyn dusent menele vizDeseti
usíc (22. června)

TělaBo 0 viz Božího Těla (čtvrtek
po sv. Trojici)

Teobalda arcib. vienneskěho, Theo
baldi ep. Viennen. 21. května

TeobaldazProv-ins ust., Theobal
'ere|:n. 1. července

Teodarda, b. v Tongem-Maasu'ich
tu,111eodardiep.10.září

Teodechildy král., Theodechildis re
gine 28. června

Teodgan vyzn., Theodgnri cf. 30.
rijna

Teodola b. vyzn., 111eodoliep. Sedu
nen. cf. 16. srpna; ve Flandrech
1.dubna

Teodora m. (:dEuchaity). Theodorim. 9. listop
-umuěen1,|:asdílo 18. května
Teodora vyzn., Theodori cf. 19. září



Teodora, b. v Octoduru (Mai-dgn ),
Theodon' ep. 16. srpna y

Teodora Gmpta 27. prosince (ve V\
chodm' církvi 28. prosince)

Teodoricha, b. v Orléansu Theod
p.Aurelianen. 27. ledna

Teodorilzha, op. v St.-Thie
don'ci ab. Monn'sl. července

Teodoricha kn. m. Theodorici pb.
m. 23. rijna

Teodory p.. m.. Theodore v. m.
1. u na

Teodory Soluňské 5. dubna; od 1970
29. srpna

Teodosia Koinobiamha op., Theodo
sii Koinob. ab. 11. ledna

Teodosie p., m (v Chesarei eo
dosie v. m. 2. dubna; v kolínské
diecézi a ve Flandrech 3. dubna
v brixenske' diecézi ]. dubna

Teodosie p., Theodosie v. 22. čer
vence

Teoduia m. (v Římě), Theoduii m.
3. května (v českém kalendáři
z roku 1583 20. července)

Teoduifa lm. (v Trevíru), Theoduiň
pb. 28. dubna

Teoduifa op. vlobbes, Theodulň ab.
24. června

Teoňlab.vAntiochiivy7.|_1.,Thpeohi
liiep. Antioch. cf. 13. října

Teoňla b.v Caesarei, Theophili ep.
Palestine 5. března

Teofredam.,eo'l11 fredim. 19.října
Teophania roréž co Epiphania,BoBoží

ho lchěnHó. ledna)
Thaddei, Thaddenstag viz Tadeáše

ap. (28. října)
Tharsicii vizTarsiciam. (15. srpna)

Theide viz Tekiy (23. září nebo 15.na)
Theo- viz též Teo
Theoderici vízTeodoricha
Therenie vizzTerezi
Thermidor viz str. 134

Thienysii viz Dionysia (9. října)'I'homastag vizTomáše (bez přívlasl
ku je vždy 21. prosince)

- des heil. zwólfbotten nz Tomáše
apoštola (21. prosrnu)

- vor weihnachten uz Tomášeapoš
tola (21 pmmnu)

Thomas enaanidymus uz Tomá

Ěrpogtolges (21.prosrncc)
ischofs von Kamel

eagnzelberg) uz Tomáše
ta (29. prosince)

- ze weihnachten in weinachlsfeier
tagen 29. prosince

Thorathendach, Thomenmg nz Do
roty (6. února)

Ti- vizmm
Tibi dixi: _cormeum, quesivi vultum

mum(. 26.,8) inlrml \ úu'ry'po
2. neděliposrní

Tiburcia m., Tibum'i m. Teiburczen-,
unzenmg ll. srpna

eriana M

burcu etsocio rum (někdy pouze
Tiburcia) 14.dubna

Tiburciaa Zuunym.. Tibunii et Su
sanne m. 11. srpna

Tiburciana m. viz Tiburcia ( ll. srp
na)

Tiburciana a Valeriana mm. uz T|
burcia, Vaieňanaa Manma
dubna)

Tiburcien-,Tiburuen-, Teyburaen
tag vizTiburciam. (14. dubna no
bo 11.5

Tilemannl, Tillonis ab. cf. 7. ledna
Timoteje, Timocheaea..ap Timothei

ap. m. 24. ledna; od 1970 26. led
na (viz Timoteje a Tita)

Timonejea linál'esm.,1himore| :!llinarism.2
Timoteje a Tim bb. 5(od 1970) 26.

ledna
Timotheaa Symfonanammmm,-Timo:

heietSymphr-ianimm. (22. srpna)
linsxag. llSlíIg, uteryZN“
Timm., Titim. 29. dubna
Titab., m., Titiep. m. 4. chna
Tltl jáhna Titi diaconi 16.srpna
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Tita b.na Krétě 6. února; od 1970

T26. ledna (společněs'Iimotejem)obiáše,T pams 12. září; od
T1970 13. září

odsonntag, Todtenso
sonn neděle Laetare: v čes
kých zemich snad neděle Judica

TolomeletLucli vizzaPtolomea Lu
cia (19. října)

Tomáše apoštola. Thorne ap. 21.
ptosince; od 1970 3. července

]: wěrní umlaúo) 3. července
v krakovské a vratislavské diecézi
též 12. července
máše Akvinského,quulna ,vy
zn., omede o, cf. 7. břez

l);naod 1970 28. lednano.28 ledna
Tgmáše Beckera, arcib. v Can

ry, m., Tbomeeaep. Canrurien. m.
29. rosince

To Mora, m., Tbome Mori can
cellarii ('i' 1535: kanon. 1935)
6. července: od 1970 v římském
kalendáři společně s Janem Fishe
rem 22. června

kendach<Adaukm viz Štasmě
ho a Zbožného (30. srpna)

Tomtbemag vizDorotyp. (6. února)

Rmx vizUrbanapp. (25.

Torkšltage, pondělí 3 úterý maso
Traditiona (ev. Mat. 15,1-11), stře

dapoJ. neděělitrposn|.
izProměnědovDomlnl

nl Páně (6. srpna, v mízšeňskédie
cézi 17. března); viz též Dominica

doni:
TraiProbletAndronicim. 11.října
hunsňxlo Marie7.

ttaven (českya)i,u,gem'u'vrravna, měsíckvěten(M
medi, ueslme viz'l'říkrálů

(6. ledna)
Tres reges vizTHlu'álů (6. ledna)
'l'reutelwvizGem-udy

(17. března)TWM. Mona a'l'rispolečrm,

fona, ResplciaaNymfymm
honis (Tryphonls), Rapid: et

mm. 10. listopadu
trigintalium. lrigintanarium, třicátý

den po smrti (lhůta smuteční)
viz Nejsvětější

“trojic (neděle po Letnicích)
Tnriumpuemrum viz dencůd'í
Triumphus corporls Christi, Božího

Těla
'umumregum sapiendum vizTříkrá
lů (6. ledna)

-obitusmstercliregis 11.ledna
trnopuk (česky), měsíc květen
Troiima m. Tm himi m. Anti

18.1.áři
Trojice svatá, nejsvětější, Trinitas

sancta, sanccisslma, neděle po
Lernicích

'h'ophmi vízTroňma (18. září)
Trudonis pb. cf. 23. listopadu
Trudpertam.,Trudbertim. 6.udb

na
'nyfona, Tryphonls m. viz Tdfona

(10. listo adu)
rium regum. Ep' '

Domml'6. ledna mm
—př , minulo 23. července

(Kolín)

mmmládenci)(v Babylonu)(Anania,aMisahelamm. 6.pto
since)

THset (šedesáti) maurských mučed
kýcb mučedníků

čtvrtek,“čtvrtek před Maso
pustnnín lí

tult, znamená většísva'tky odpovídá
čes ému„

Turbgnsmg viz Urbana pp. (25. ledna
Turlbla,b. vAstone,Tmibllep.As

tor. 16. dubna
Turibla (AlfonsenseejaMongrov),b

vLimě (T 1606, kanon. 1726) 23.
března

Turlblaaal.,:po Turibll et soc. 24.
července; v Paderbomu 25. srpna



viz Rozesléní Tylyghendag, 'I'yllgentag víz Jiljíapoštofo(15července)
Mikem“ vizZwčlítena (6. led

na
- viz též 11

křížový, týden po 5. neděli po
Velikonocích

Ubalda, b. vGubbíu, Ubaldiep. Eu

gublnl 16.května králů,Ubemer tag wz Božího
Htění(6. ledna

Uberherbst vizHerbstmonat
'Aciep. uguscíaní, cí. vízO-ldl'l

chab. au kého(4. července)
Ušima—, , viz Na

nebevstoupení Páně
- unser lleben Frauuen víz Nanebe

vudP. Maríe(15.srpna)
Uííerle, uířrele,eměsíc duben

'chstag ím hevver,ereíchmgenna ldl'lcha
baugšpurského (4. července)

um (něm.) = kolem, okolo
Jana [(hi

umučení (29. srpna)
uncie Vizstr. 303
Undecím míllum v., vrtule et sodalí

um vízJedeniílfntisíc panen, Voršily .
undern, doba jídla asi mezi 3.-4. ho

dinouodpolední( na)
únor, druhý měsíc roku, latinsky

Februarius
nschul r,Unnosel

áoek(28. prosince)

“Ursaknlžm
et

(Lřzáí)

l'l m.,
%, d(nsiirumini)aet Vhorbmm.

umi-(uuu donnermg. tučný čtvrte
úplněk velikonoční viz str. 225
Urbana pp,ppUrbanl pp., 25. kvě!

2.ledna

,bL 19.bprosinceUrbíciiep.wm .20.března
Urs-Iet soc., Ur

září
Uraní cí. 20. prosince

Ul'311.\ar'iep.cf.lB.dubna8Urstende, ufdlrstend unsírs
henenJ suchmd, VzkříšeníPá
ně; Velikonoce

Ursule sodallum l;n„Uri'ulyp
&družek (21. října)

usgeen er monar, mensis exiens,
druhá polovina měsíce při bonon
ském datování (vizsu

ul víz Sedmi asn
(27. června)

úterý masopustní vizss.rr 92

vizftýlleus. prosince)„.chrém Praesen

Allnn'oqulnque frau'um 25. srpna

V (viz též W, P)

Védava, knížete („kréle'? českého,

m.,„gemini Veneslal,regism.28.
WM u'anslononí.;březnave

vratislavské diecézi někdy S. břez
na

reoollectio odium-koaí sehrání,
27 června (Praha)

Sv.Véclmkaple posvěcení10.září

Vado ndeum, 4. neděle po Velikono

cích (podle ev. žel-LZ16,Sn.)Malena 21.kvěma
Valeriana, Velen Fo

(snad b. v Teml, m.), Valendnl
pb. nep. Internmn .14.úuno
ra (v magdeburske' a havelber
skě diecézi bývá vedle tohoto
svátku další Valentin 13. února,

I
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v Brandenburku a v Halle 15.
února _

Valentina kn., m., Vaiendru pb. m.
4. ubna

Valentina, b. v Raedi (pasovského),
Valendniep. Pataven. cf. 7. ledna

—plenesení,translatio4 na
Valentina, Valentini 4.5listopadu

v magdeburrsskediecézi Valentinam., v salcu alentlna b.vy
zn.)zValentim ep. cf.4 .Iistopadu
(Salcburk); v Čechách doloženo
in: Kniha soudní Ústí nad Labem
1438-1514, fol. 18', k roku 1454
(actum f. Vl post Valentini von des
roBincrancz lreunden

Valentina a Hilana m.,m.Valent:ini et
m. 3. listopadu, v magde

burské arcidiecézi též 4. listopadu
Valendns-, Valentte

Valteinstag, beezlllpřídavku zpravi
dla Valentinem (14. února)

-des marterets 14.února
- in dem homung, nach der licht

rnesse, vor detorumben, vor demvasangM
Valentins des helltgen bischofs viz

Valendnab. (7. ledna)
dem obristen, nach dem hell-na

tnerd wehelhena

it;.mgen vizValendnab. (7. ledna
Valeria, b. devlrského, Valent .

Trever. 29. ledna; též 21. května
a 12. prosince (ve Flandrech)

Valerianam. viz'I'tburdaNValeriana
(aaMaximamm .)(.14 dubna)

Valerianab m.(vy7._n.), Valeriani
ep. m. (cf ) 15. prosince

ValerianaaMMaximiana 15. prosince
Valeriana, V a V

Auussiodoren. 6. května; od 1970

Valerieěpnam.(v Limoges), Valerie v.

m.9.prosinceVp..v.Wa1burgB
%zw přívlastku)1. května(den

rvm'ho přenesení ostatků do
Eichstá'ttu); v eichsta'ttské diecé
zi, kde je patronkou, 25. února
(u'mrrm den)

—přens mlade 12.října(ko
nečné uloženi ostatků)

—úmrtl,obitus tež přeneseni 25. úno
ra. v přestupne m roce 26. února
(Praha Mohuč Salcburk, Munster)

unser rauenvandinghe
unser lieben v'rawen viz Marie P.
navštívení (2. července)

Varleichnam, Warleiclmam viz Boži
ho Těla

Vánoce 25. prosince
,vasdting, va

schangtag vizfasangmg
vassnadtt, vasnacht, vasmaeht, vas

telavendvviz
vasten, vastenwoche ganze viz fa

sten. půst
vl'ince ' ) m., Laurendi m.
10. srpna; vMerseburku 15. listo

padu (ReBquuiarumadventus)Vavřincez ',.,lcn Laurendide
Brundusio (? 1619. kanon. 1881)

21. červenceVa pauiarchy be
nátského, Laurentii Jusdniani
(T 1455; kanon. 1690) . září;
v Benátkách 8 ledna (obitus), od
1970 ledna

večer visegilia,den pred svátkem vizstr.30
večeře, doba denní vi_zstr. 285
Večer

Večeře ,Zeelený čtvrtek
věčný kalendář viz str. 24811.
- —gregoriánský wz str. 250

-'ulia'nský vizstr. 248n.
V m.(b v Arrasu a Cambrai)

aAmanda (b.vUtrechtu), Vedasd

etAmandiep. 6. února: Brandzenburg, Vratislav (vedle Z.),
Hnězdno, Halle, Hamburk6a další
7. února

Vei VeyůaagVeim Veidta-,
Veytstagvitha (15. června)



veistet sonnabend,so clien
stag, totéž co íetter sonnabend,
sobora, neděle, úterý masopustní

Ve noc, Velio noce
- (hrubá) mše Vizstr. 285
Velký (Veliký) čtvrtek, fena qubata

magna, čtvrtek před Velikonoce
I'l'lÍ

—pátek, pátek před Velikonocemi
Veltens-, Veltinstag viz Valentina

poust., vyzn..
Wendalinicf. 21. října;vmišeňskě
diecézi 3. února; v mohučské 24.
dubna; ve štrasburskě a uevírskě
5. července; v současné době 20.

Vendémiaite vizstr. 134
Veneris dies, Venustag, átek
Vmi et ostende nobisFoam mam

Domino(2.779.4), introit v sobotu
suchých dnů po 3. neděli adventní

Venjte ad (2. 94,6),
introit v sobotu suchých dnů pod
zimních

' pan-is mei (Mat.
25,34), introit ve středu poVeIiko

Ventósehvíz str. 134
Venustus mensis, měsíc duben
Verbameanaut-i uspetclpe (2.5 2,)

introit v sobotu po 3. neděli posmi
verboten zeit. doba od neděle Devít

ník do Velikonoc
VHlmche 8. března

V (ze ,Vetene v.
egenzyářpkfev halberstadtské diecézi
31. srpna, vpaderbornské 2. září

verkorener, verschworenet monta,
dinstag atd., pondělí, úterý at
ustanovené ksou u

Marlo viz Zvěstování
RM (5. března)

V p.,eton.lt:eVetonlccvld. 4. února
Votonlkyčlunem (1 1727; kanon

1839) 9. července

vetpunden zeit vizverboten zeit
vespet, vespeta (gen vesperis, ve

peree,) vychod večernice, doba od
západu Slunce do setmění

lacrgus':zvédrýprosin
Vespera, vespere, hora vespertina,h. t-—Z

vesperotum, h. vesperatum, neš- ;
ty, zprvu církevní hodinky na wm

Ol'lCldne od 6. stoletíbylo na je- ">
jich místo položeno completorium 0

vespera posunuta více do odpo
ledne (asi od 4. nebo 5. hodiny

polední); vizstr. 284
Vespera prima, Vespere prime. slav

nostníbohosužbyv podvvečer před
VEIkÝTI'lsvátkem, jimiž svátek začl
na , v datování zpravidla den před
phslušným svátkem (totéž co vigi

ll.ABECEDNÍSOU
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Vespera secunda, Vespere secunde,
bohoslužby na konci dne svátku,
jimiž svatek končil; v datování
zpravidla den svátku (někdyb
ovšem bez přesvědčivýchdůkazů
vespeta secunda Ztotožňována
s completoriem, tedy s bohosluž
bou konanou rovněž večer řed
svátkem, ale později nežli vespeta
primama)

ves neit, v ta viznešpory
Veype elspem viz Vita (15.

června)
b. v Oldmbutxu, Vloehnl

ep.Aldet1bu.rg. 12. prosince
Vlkem-lnu

Victoris (l.) .) vizVikmta (I.)
.(20. dll: nae'v'včeskémkalendá

řiz 15. stolet128 března)
url) m. viz Vlkmm m.

(8. května)nset em zVihota
(14. kvěma; vněktery'ch

diecézichjen Coton)
Vlctoris,et$at1mdnlmm

Saturnin: :! Viktora (31.
ledna)

š'v.
„1512

24. ——DO
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(, Victoriset Victonnimrn vizzViktorn
aV'rktonna (25 února/6. března)

VictrioemmanumtuamDomine lau
942 daverunt (podle Moudr. 1020)
__ Intrortvečtvrtek Velikonocích

gViergekrčnte vizČtyřkorunovaných (B.m/7./_9./10. listopadu)
23 Vier Taage unser Frauen 2.
0 0 únor, 25. březen 15. srpen, 8. září

ŠVidua Naim (ev. Luk. 711- 17)1
m2 neděle po sv.Trojici

č vierzehen nachr, quindena druhá
oktáva svátku srv. str. 50

Vlerzeiten, veertiden,az'sutcyr'lfoeudnyVierzig Mányretézw Č mučedníků (9.b
vier-dg tage—- queadraagesima,půSl
Viganda 30. května
V'rgília,b. cridmt. m., Vigilii ep. Tri

dentlnl rn. 31. ledna; v tridentské
diecézi 26. června

vigilia, bděnie, původně ůsr řed
svátkem. pak deen pře sva't em
vůbec. Připadne--livigilie na nedě
li, koná se její církevní oslava v so
botu.V datování listin se toto pře
sunutí zpravidla neuplatňuje.
Např.: v neděli u vigilií sv. Šimona
aJudy 1504 (27. 10., arch. Mus.).
Ale: 1416 sabbato in vigilia Epi

hanie = 4. ledna (ll. knihaapů
onná str. 255), anno etc. Lllllsab.

invig. Johannis bapt. (22. 1454
Desky dvorské). Srv. G. Friedrich,

Rukověť.s. 336. Cl . l, . .
Vánoc,mštědrýden 24.prosince

-Noret:nii, vigilie sv. Vavřince
-vigiliae, den před vigilií, předpřed

večer; vizrěšpst
A:—V1ktora,V'tctoris (l.

20.dubna [Bprěmy,Krakov
burk, Praha a).
116 19 dubna), v minoritských
a augustiniánských kalendářích

české provenience 28. červelnceViktoram.(vM1láně),ctorls
(MlurÚm 8. května. též 141.květ

na: v českých zemich vedle 8.
května ojediněle též 5. května;
v rrevirskě diecézi 21. května, ve
Flandrech 6. března

-u'amlacio 14.května (ambroziáni);
časw též v kalendářich české ro
venience bez uvedení trans ace

(srv. réžVilrtor-aa Koruny)února m,. .30. března
(Brémy.Mersebur,mpremonstráti
a minorite' v čes ýc zemích);
v lubecké diecézi 29. března:
v českém kalendáři 15. století
28. března. ve středověkých ka
lendářich česke' provenience oje
diněle 16. dubna

Viktora m. (v Solothurnu), Viktora
a Ursa,Victoris etUrsl mm. 30. zá
ři (též UrsaaV'rktora)

Viktoraalnocenoe pp.t.nm.,Victor1'set
1nnooenůtu.pp m. 28. července

Viktora a Koromnmmy
Come14. května (v kalendářích
české provenience uveden často
uveden samostatně Viktor nebo
Korona- viz:ViktoremNeum.
ní); ambrozranr 26 dubna

Viktora n:.,VictorisetUraim.
0. září

Viktoractodm&Viktorína mm., Vimris etmm..2$ února (v kalen

dářich české provenience VictorisetVl vbre'mské, lůbeckě
utrechtskě diecézi, rovněž v čes

Ěýbhezzemích (vedle 25. února). zan
Viktora a Vincenclaoencla.;mm Victotiset

Vlncentilmmvvpremonstrátských
knlendářích českě provenience

.února
Viktora m. a Zuzany p., Victoria et

Susanne 9. února
rhore &druhů ., ' etsoc.
mm. 10. října; v trevírské diecézi
21. červennce

-p 31. října (Kolim rovněž
rkp. NKPraha XIIC 5 bez uvedení
translace)



Viktoriánnm. vyzn., Victorianim. cf.
23. března

V'tlnon'e p. m., Victorie v. m. 23. pro
since

Vihorina m., Victorini m. 7. března

nesení, n-ansian'o 20. N'naV rina a Floriana mm..,
et Fiorimi mm. 2. listopadu

Viktorína a H
etH áři

aep. Birurloen. 10. ledna
ViiémaVelikéhoz Malavaiie,

GunieimiMagnimd. 10.úno
ra (bývá zaměňován s Vilémem
Akvitaanským)

Viléma .v Roskilde, Guillelmi ab.
Ros .d. 16. června

Vilém poustevníka vym., Guilleimi
eremite d. 10.února

Fitzherbena arcib. v Yorlm,

.na Monte Ve.r
gi.ne,vyzn.,Guii ab.deMonte
Virgine cf. 25. června, od 1970
24. června

Vilídefoms'vizStamstyVili da,Wiiliba1da,b.inchstimi,
Wiiiebaidi ep. Hmmm. 7.červen
ce

Villibrorda, Wiliibrorda, Viiebroda.
Viitbrod huuechtskéhomp. Fri
sů, Willebrordlep Umma-t.
7. iiStopadu; v auel;purské, štras
burské a wiirzburs é diecézi 6. lis
topadu, v premonstrátském řádu
9. iisropadu; včesky'ch zemich ob

vykle 7. listopadu.,' někdy 6. listopadu; vkrakovske' diecézió. a7. lis
topadu

-pfmaení, mlaúo 19.října

Vincence Ferrerského, kn. vyzn.
V'mcentiil'enerii,
cf. 5. dubna; v krakovské diecézi

kn.,
, (T 1660;kanon. 1737)

27. zář: (Wimmer, Handbuch 19.
července)

VV" (ze Sangosy),jáhna V'mcentii nevite) m.
(bez přídavku) 22. ledna

Vinmcenda,Vincence,v_b., m., Vincentii ep. m. (d'), m.
(vněkterýcg ka

lendářich české provenience rov
něž v A.S. Vlncenda
6. června; ve vratislavské diecézi
3. listopadu

Vinca imenriim. 19 dubna
(v- hamburské. často v pražské
a olomoucké diecézi

Vincencia , moendim. 24 května
V'.,moendaop vyzv., ab. cf.

ojedině v českých kaiendářich
5. listopadu

VinoenciaaaBenígna vizVinoena'ab
m. (6. června)

V'mcenciae Pere
ké i uletPereglníepw prražs ao omouc

ké diecézi 16. května (viz Peregri
na,

má: auwdmhů,Vincenliiet aiio
rum (= Vinoenn',Sabine et Chris

incencienmg bez přívlastku zpravi

mladi weihnachtenV Viz

Vimenoejálma (22._ledna)-dernestennch 6.čenma
Vincim Petri viz Petra v okovech

(1. srpnana)
V'tnczendtsgalza

snad 22. ledna (Grote
fen uvavažuje rovněžoó. červnu)

a
it,.

asz
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Vindani cf. ve štrasburské diecézi
15. listopadu; vchurské 14. lisro
padu

V'mimle (ev. Mat. 21.33—46), pátek
poz. neděli postn

Vintíře, Gunthera l(z Niederaltei
chu),poust., Guntherierem. 9. řij
na; G.F. 28. listopadu

(vlastně: \isilja, b.
s o.přeneseesem) 31. ledna

Virgiliao a_rclb.sale o,V'
urgensscf. 27. listopadu

-nalležení (inventio) 15. (16.) února
(v českých pramenech nezachy
cen)

-přeřríesertí(uanslau'o, elevatio) 26.
um vizVoršílyp. (21. října)

Wadi! elulquld adm—mini(
1,11), introit Nanebevstoupení
Páně a jeho oktávy

Visltatio la osrolorum viz Rozeslání(15. července)
arie,lVisitatioMariemym,

Vist'tatlo Elizabed't per virginem
sanctam viz Navštívení P. Marie
(2. července)

Víta m. s tovaryšl, Víta, Modesta

& Krescencie, Viti, eModestj etCmoendemm. ls.č

-?hnes_ení (tr-artslatlo)e10."března
Vl.-abam.“řnřsdcfubnkéhoavyzn., Vltlep. Vi5d

< trident

Agtík mm.,
colemm. 4. listopa

du; v pražské a olomoucké diecézi
většinou 27. listopadu; minorité
a augustiniáni-eremité v českých

zemidch,rovněž ve Flandrech 4. lístopadu

„dawn ,VllalisetCrls
Vitalls et

“mmm Vitalstag,Vltaelsdachubna (v českých kalendářích
uváděn pouze Viralis)

Vrtaljse a druhů, Viralls et soc. (Ze
nonis, Felioole) 14. února

Vines-,Vitztag viz Víta (15. června)
Viviane v. m. 2. prosince
Vlčenec, Vlčí měsíc, měsíc prosinec,

někdy iled
Vocemjoamditatis,introir5. neděle

po Velikonocích (Rogare)
Vojtěcha,b. prnžsltéo u:.,Adalber

dep. .23. dubna, v salcbur
ské diecézi, od 16. stol. často
i v Čechách, 24. dubna: v olo
moucké diecézi též 22. dubna
(vedle 23. dubna)

- invenuooorporls v pražské a olo
moucké diecézi 12. října

—přenesení, uanslationov českých ze
mích 25. srpna ojediněle 24.,
event. 26. srpna (pokud nejde
o omyl): v lubušské diecézi 25.
srpna, v krakovské a vratislavské
diecézi 26. srpna, v hnězdenské,
krakovské a dalších polských die
cézich2 'na; v ostřihomské
a pětikostelske' 6. listopadu— po
dleKKosmovy kroniky (II.5) se pře
nesenístalol. zlář

volánky. kalendae viz str. 343
Volborn, měsíc únor, někdytéž leden
volmand, fulmann, měsíc zřiá
vorabend, vorfest, vorhochrid, vigi

lie, předvečer vizstr. 350
vorfirabend, předpředvečer, vigilia

igiiael
vornonentid, do ledne

Voršilyp.a mm., Ursuleetalium, Jedenácd u'slc panen
(dčvíc) 21. října

-p do v erfurrské

gig—.řézzina11. února, v kosmické
vona
Vra'
Vrawemag, vizPrauenemag

Vrenentagmaerh. maid: viz Ver-eny

,před7vezčáerívíz str. 350ř'

P- (1
Vřesen (česÍky), měsíc srpen, někdy

asi září (např. Archiv český ll,



406: Stalo se 1. Septembris jináč VzetíMa Boží Nane

Vřesněě157) —srv. G. Friedrich, vbevzetídPyMu'lenřls.sr nez) uRukov zH'íleníPAně,VMKristaPá
Vstoupení Páně na nebe vizNanebe- slavná památka, Ram-emp

větougžlnšPáně (čtvrtek po Křižo- dngíni, Velikonočníneděle tj. ne- 945v ne | le po cyklicky čitaněm rv- “39
Vstoupení Páně na horu Tábor 6. nímJarnímutmlňmwviszstr.ngxž

sr na _ jako stálý sváfek ve starých kalen- ; š
Všecgisvatých ]. listopadu dářich někdy 27. března (viz str. ">5
VŠeChvěrných dušiček 2. listopadu 26) 2 "

(připadá--li 2. listopad na neděli, V2 mínkanavšecbnyvhnézernfe—ůpřekládá se svátek na 3. listopad; animarum,0mm

v datování se však tento zvykneu íidelium defunctorum,_zMetnprla

Vtgllatňoval) umvanlmarumeníPaKrista, VtěleníPáně viz (2. listopadu;připadl--li2. listopad

11.ABECEDNÍSQUPl

Wilbirsen
Walrgbohendach, Wolbres- pros

testing bez přídavku'je Valpurgyp. weihun;cer)ste,asi 5. nebo 6. hodina

U
>.
X
2
8

PanněMarií(25. břez na needěli, pak 3.1istopadu); ve -=
žea) starých Uhrách také 16 srpna g

Vulmara, op.v Vulmari ab. 3.0 září 0
SiN-inc.20. července Vmoupení vizVstoupení ;

W(viztéžW) :

waaíldenpíincřva ,Zelený čtvrálek ten, Mngiduen, Vánoce (25. pro- _g
WpursisW Muzi/pura! since) z

(1. května weibenpňnmg, Zelenýčrvrtek Ě

Walburga-,) Walpern-, weihnnchtšabendmabenišoědfýveěet (24 „n0
<

(1. května) ranm

Walpenab. Wa cf. weicberwii čtvrtek2. května vym m ep weichfasten, suchédni

Waltera, Walthers 14. čtčrvence Weinmond, měsíc říjenWaltera op. v Pontolse,Gualteríí ab. wem donnemag, ZelenýčfVTlek

Pontisare ad. 8. dubna; od 1970 -sonnabend. Bílásaobot25. bře ] nedělepostní (lnvoca-sonntag,
Waldnstagn aviz Valentina m. (14. vit), od pozdního středověku

1. neděle po Velikonocích (Domira)
Waltraudy ab., Waldeuudls v. 3. nicain albis)

února-, A5. 9. Wemestag, Weitztag viz Víta (15
andregisela, op. ve Pontenelle červn

(St. Wandn'lle), Wandregisilí ab. wweke,woche,ry22. červencce vizVéclnva (28. září)
Wuleichnam vizBožího'l'ěla reeollecdoosslum vízVádavakos

Wattolomestag des bell. zwólíbot- tí sehrání (27.června)tenviz Bartolomě (24.srpna) Wilo vizVdclavapřenesení
wasten viz fasten, p st (4./5. března)
W t.tuěný čtvrtek W 'vizV
weibermonat, měsíc únor Wendelmaent, prosinec
www!. ten. wínlclt- wenigerezahl menšípočet.zname



ná, že jsou v leto7počtuvynechána
wstoletí vizwster.

46 nze,ls- nczels,Wenc1eslab9— wstag vizvvávdava(28. září)- in der vasren wz přenesení sv. Vácc

wert'eier,pdaen Svátosti, pátek po
]. neděli poVelíkonocích
emera m. (v Oberwesel), Wemeri
pueri (a Judeis occisi) 19. dubna
(0.W. 18. dubna)

Wetterfreitag, pátek po Nanebe
vstoupení Páně
etterherren viz Jana Buriana

; 'i' lava (4 března)
U 0 Weomadjep. B. Iiswpadu

E 3 Werenfrida km.“avy7.n,. Werenfridio o pb. cf. 14. srp
'$ Š Werenhardimaga viz Bernarda b.
E a: (20. srp:

U

0'?

“F.

"H

Wigberm (z Daman) viz Guíberta
(23. května)

W'lhenachten,

wrgchten vizVánocemmh(25. prosince
Wichfuren vizweldifast

tagviz Valpurgy (1. květW'

wnen/25. února)iIbroedsda W' mym vízWil
librordnb. (7. listOpadu)

Wlan-ida,b. v Yorku,Wllfridiep.d'. 24. dubna; od pře
nesení v Canterbury 12. října (de
Jositio)

-přensení 24.dubna
Wllhelmiw': Viléma
W! eILEIstettensis viz Vilí

::.lda, hcpv Eichstlittu (7. červen
Willehaldí ep. Brunensis cf. B. listo

padu; v brémské diecězi 13. čer
vence (správně o o)
111er ,.b uuechtského, Willeb
rordiep .Úhraject. cf. w'zÝlllíbror
da(7./6. /9. listopadu)

Willigise, arcib. mouh čského, Wille
3151aep Mogunu'ni 23. února

wimmer vinobram
'e(eda, ap. Nlěmech víz Boni

fáce(5. června)
W' y p., m., Wenefrede v. m.

3. lisro adu
Wlnne .d. 18. prosince
Winmond m síc říjen
Winter, měsíce listopad, prosinec

en
Wintermond, wintermonar, někdy

měsíc listopad, častěji prosinec;
Wintermond der erste je listopad,
der zweíte nebo der andere zna
mená rosinec

Wimaaé ,vyzn.. Wirom's ep. cf.
wlschwetihae též Frauentag der

wumweíhe viz Nanebevzetí P.

WI_Marie(15. srpna)tte,domstng Zelenýčtvrtek
WWIíwermond,olle wiwermand, mě—

SICunor
,W'lasenmg viz Blažeje (3.

února)
ulreíchmg vizOldři

cha (4. červwence)
Wodens-, wuons-, woensrag,středa
Woche sms—se,týden před Velikono

cemi
- nacho em,paschen, týden po ne

Wdělí průvodníhen-. Wolpoporn-, W-oltbru
wtestag viz Valpurgy (1. května ne—

bo 25. února)
olfganga,b. faerského ,Woolfgan
gl e.p Radsbon. cf. 31. října;
v hnězdenské, kosmické a naum
burske' diecézi, rovněž e-olo
mouckého misálu 30. října;]v mí
šeňské diecézi 29. října

-přenesení,miedo 7.října



olíhardapoust. 30. dubna, vaugš—
purské diecézi 27.ríjn

Wolíhelma, op. (v Gladbachu, Sieg
bur : Brauwelleru),Wolll1e1mi
ab. mnwilden. 22. dubna

Wolfmond. wolímaen, wolfmanot,
wolísmond, pojmenováni měsíců
listopadu, prosince a ledna

W , .v Sens, W
aep. Senonen. 20. března

viz Bonifáce (obvykle
5. června )

Wonesdach, středa

wortemtsse, wunelweilte, Frauen

MW wunzweihevizMarieP.(15. srpna)

Xantipy a Polyxeny pp. mm.. Xanti
etPolyxene23 .září

Xaver-ia viz Františka Xaver—ie(3.

Ylarientag viz H].lm'a (ll/15. led
na)

“gen-,Ylientas víleljí (1.září)

Zachar-ia: pp., Zaclmrieapp. 14., D.a současný římský k endář 15.

zařezna
286 (cbanášeproroka, Zachariepmph.zár

& A12bčty,mdičůJann
Zachnrie et Elisabeth

5. listopadu
Zacheiel.ep Himmel. cf. 23. srpna
zaichen viz indikce

wzžoňe (15 kvěm

zárí (N:mročesky: zářie, zařuj),rdevárý měsíc, latinsky Septem
ZamoubeníP. Mariem

nynsnzasnoubení 22./23. ledna
event. 18. července

Marie v Jeruzalémě viz

X

Y

wrzesienípols ),měsícsrpen
Wuňalldyeb ,Wulňtildls

ab. 9. září
Wufleika poust. 21. října
Wu W

ep. vizWolf-D
ramab. (20. bzřezna)“WW Oldřicha(4.čer
vence)

wunentag, středa
chten, Vánooe,25. prosince

Wunnebalda, Wunlbaldaop v-Híl
deshelmu, Wunnebaldiopabv Hil

18. prosince
wunnemanor, měsíc květen
wmelweihe, wurzwye,woman:

ae, wortemise vizMariep. kolen
né (15. srpna)

wynachtenw iz V\ltenellmach
wynarwoche. doba do oktávy Vánoc

prosince)
qul 11.er socionm viz Sixta 11.pp.

&druhů (6./S./ 7. srpna)

biss vizprandium
?“ vi (2. února):

tag vizHypoliu (13. srpna)

Marie P. zasvěcení bazilikyv Jeru
zalémě (21. listopadu)

zaterdach, sobota
zatmění Slunce a Měsíce viz str. 73a

(30. srpna)

ryšíh 22.Zdislavy30 května; .vndominikán
ském řádu 3. ledna

zehen tage in der vasten, doba postu
od Popeleční středy do neděle Re

miniscerevyjmaneděliInvocavit
menekrvizrgtesedtldcrydřů (22.

Nm)
zeichen, zaichen víz indikce
Zeinstig. Zinstag, Zisrag, úterý

IÉB
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zejtři nazeiailři.unazítří, následujícídenpo
Zelentag,Selendach, ZielentagZ. lis

iopndu

Zelenýčtlmek, Čerek před VelikoGCC

Zelle. selle, měsíc únor k dpel-stag ,črvrre ře
Estamihi (7. před Velikonocemi)

Zenonam., Zenonism. 9. Července
Zenona b. vyzn., Zenonis ep. cf.

v salcburskézadiecézi 9. prosince:vchurske
Zenona, b. veronského, Zenonis ep.

Veronenen. 12. dubn
Zenona a druhů, mm., Zenonis et

soc. mm. 22. června
Zephyrinl pp. viz Sever-ina pp. (26.

$an a)
Zilu'nunda, Sigismunda, Sigmunda,

králeb m.,“S un
diregism. l. kvěmšn;v hách.
Polsku Uhrách, v akvilejské. salc
burskc'. rridentske'. braniborské
a některých dalších diecézích
2. května

-přenesen.í, depositio v pražské die
cézn 27. září

Zimen und Judas vizŠimona a Judy
(28. řijna)

zisiag zinstag, úter
e 27. dubna; od

P
Zlaté číslo zlatý počet, numerus au

reus vizstr. 20
etBenedicdv szor-ada

a Benedllaa (16/17. čerzvence)
Zoili m. 6. října

Žoňepp. m., Sophie, Sope v. m
15. května: v mindenské a verdun
ské diecézi 3. září: v karmelirán
ském řádu 23. břeezna

Žoňe vd. adcer, Sophievld. etl-ilia—

Zothici et soc. ('l-lierenei, Jacincu' et
Habundi)mm. 10.února

Zosimamn. vym, Zosirm'mmon, d'.
ve špýrské diecézi 16. října: v ko
línské 18. prosince

Zosimy viz Eutropia. Zosimy a Bono
sy (15. července)

Zukunft unser: Herren, advent
Zuzany Římské, p., m., Susanne v.

m. 11. sr na
Zuzanya arty, mm. 20. záři
Zuzany p. viz Vlldora a Zuzany (9.

února)
Zuzany Babylonské p., Susanne de

Babylonie 25. ledna

zwanczigstaemg, der zwencziste tag13 le
der zweite ra
zweitesn euj ,
zwelfle viz zwólften

r tagna chdem ostertag,den
Svátosti

.nazilři viz stór.3506e.ldna

Zvěstování Panně Marii, Annunda

|tDioMan'e25. března, viztéžMariezv
-Pánal(rista, Zv vánIPáněZS.

března
Zwischen den zwei Frauemagen.

mezi 15. sr nern a 8.2 áří

Zwólf ve vizRozeslzánlapošmlů(15.e ence)
ZwillfbonenTe theil ,aust

hellung, achiedung, zwó ten
tag, zwčllherrentag vuzanslání

med (15.Šerlvednncae)

Zwólften, zwbdlfteL&M e tagn,
6. ledna, zwólften může být idoba
mezi Vánocemi a Třemi králi

mmm .(Fldei, Spel et Canmds)
15. května, ve Frísinkách, Minde
nu a Siuenu 1. července; ve Špýru
10. května; od 1970 30. září


