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V čem je problém 

 

První část trilogie „Přirozený sluneční čas“ hledá odpověď na otázku v čem je problém. Věnuje se 

hledání podstaty střídání času, které se provádí v mnoha krajinách světa, vysvětluje, proč někde stačí 

jeden jediný čas po celý rok, a proč se někde jinde střídá zimní a letní čas. Tato kapitola názorně 

pomocí textu i obrázků ukazuje, jak do problematiky vstupují roční období s velkou variabilitou délky 

dne a noci i životní rytmus a zvyklosti lidské společnosti. Proč v některých částech světa takové potíže 

vůbec nevznikají a jinde jsou neřešitelné. Problém střídání času je mnohem složitější a komplexnější 

než na první pohled vypadá. 

Kapitola I. byla publikována 3. 12. 2018. 
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Úvod 

V Evropě právě proběhla debata o tom, zda má být všude jeden čas po celý rok nebo se má střídat 

tzv. „letní a zimní čas (SEČ)“. Nejhorší je, že oba názorové proudy mají pravdu. Skutečně je 

nepříjemné a taky nepřirozené posouvat čas dvakrát ročně o hodinu. Pro člověka, který musí vstávat 

brzo ráno, v přesně určenou hodinu, to nemůže být nikdy příjemné. Proč mají vlaky v noci stát 

hodinu, když všichni chtějí být v cíli co nejrychleji? Proč mají mít jindy až hodinové zpoždění, když 

jedou podle jízdního řádu? Proč se má takto nepřirozeně posouvat čas na milionech hodin a 

přístrojů? 

Na druhé straně je pravdou, že je příjemné mít na jaře, v létě a na podzim víc času na sport a jiné 

aktivity. Možnost trávit večery u vody nebo na horách je k nezaplacení.  To vylučuje použití 

středoevropského času v letním období a bohužel ani celoroční letní čas není řešením, protože by 

v zimním období znamenal dlouhá a temná rána s východem slunce až kolem 9:00. 

Ani jedno ze tří současných řešení není dobré nebo přirozené. My se v současnosti řídíme časem 

vhodným pro přístroje a neživou přírodu, proto můžeme tomuto času říkat robotický (strojový). Ten 

byl na začátku také odvozen od slunce, ale následně se stal svojí nepružností vhodný spíše 

pro roboty, počítače a přístroje než pro lidi. Nikdo z nás není robot ani stroj, a přes to, že se v přírodě 

kolem nás vše řídí přirozeným slunečním časem a každé zvířátko, každá rostlina vnímá, že slunce 

vychází jednou dříve a jindy později, my žijeme exaktně v souladu s technikou. 

Časem používaným v současnosti se řídí planety, hvězdy, fyzikální děje, ale ne živá příroda. 

Slunečnice se otáčí za sluncem, ne za atomem. Je normální vstávat v létě dřív a v zimě později a 

nemusí se to odehrávat v nějaké nepřirozené absurdní komedii, kdy jeden den v roce stojí 

na nádražích vlaky i autobusy a vše se na hodinu zasekne jako v nějaké pohádce. Technika nám někdy 

pomáhá, ale tady nás zotročuje. Zde je technika zlý pán, ne dobrý sluha.  Jak z toho ven? 

Řešením je definovat přirozený sluneční čas a nové časové jednotky. Stačí celý časový systém velmi 

jemně a přesně doladit, aby výsledkem byla harmonie přirozeného životního cyklu. 

Nový čas musí být odvozen od v současnosti používaného slunečního robotického času, protože 

fungování světa kolem nás je na tomto čase plně závislé, ale zároveň nemusí být s tímto časem 

absolutně totožný. 

V čem spočívá problém středoevropského času? 

Hlavní problém středoevropského času a pásmového času obecně spočívá v rozporu mezi symetrií 

dne a noci a asymetrií reálného života lidí v moderní společnosti. 

Symetrie definovaná polednem a půlnocí 

Pásmový čas definuje základní symetrii dne a noci. Poledne ve 12:00 rozděluje každý den (časový 

interval, kdy je světlo) na dvě stejné poloviny a stejně tak půlnoc ve 24:00 dělí každou noc (časový 

interval, kdy je tma) na dvě stejné poloviny. To vypadá na první pohled velmi dobře, téměř ideálně, 

ale opak je pravdou, náš život se totiž nevyvíjel takto symetricky kolem těchto dvou bodů. Naše 

civilizace žije vzhledem k výše definovaným bodům asymetricky. 
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Asymetrie spánková 

Symetrický život podle středoevropského času znamená, že náš spánek by měl být rozložen 

symetricky kolem půlnoci, přibližně 3 – 4 hodiny spánku před půlnocí a 3 – 4 hodiny spánku 

po půlnoci, za předpokladu 6-8 hodinového spánku. Člověk by si musel jít lehnout už kolem osmé 

hodiny večer a vstávat kolem třetí až čtvrté hodiny ráno, a pokud možno po celý rok vždy stejně, 

protože režim pásmového času je tak nastaven, běží jako stroj a na žádné světlo ani tmu nebere 

ohled. 

 

Bohužel naše civilizace takto nefunguje. Náš noční spánek není symetrický kolem půlnoci, ale kolem 

druhé až třetí hodiny ranní, protože celoročně spíme někdy v intervalu od 22:00 – 24:00 do 5:00 – 

7:00). Samozřejmě to neplatí absolutně pro každého, někdo chce nebo musí vstávat jinak, například 

pracovníci nepřetržitého provozu. 

 

Obrázek: Symetrie dne a noci a asymetrie spánku vůči SEČ, variabilita dne a noci v průběhu roku 
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V zimě, když je tma až 16 hodin denně, se neprojevuje žádný problém, času na spánek je víc než dost, 

problém se objevuje až v létě, kdy se najednou zjistí, že v době večerní tmy žijeme a za ranního světla 

spíme. 

Asymetrie života ve večerních a ranních hodinách 

Mezi životem večer a ráno také neexistuje žádná symetrie, zejména v zimním období. Večer sluneční 

světlo nahrazuje elektrické osvětlení. Ve večerních hodinách sledujeme hlavní televizní vysílání, 

zpravodajství, film, zábavu, večer chodíme do kina, divadla, absolvujeme společenská setkání, večer 

fungují obchody, restaurace, setkáváme se s rodinou atd. atd.  To vše by se muselo zrušit, možná 

dokonce zakázat, aby mohli všichni chodit spát nejpozději ve 21:00 (nejlépe ještě o hodinu dříve). 

Kupodivu za ranní tmy většinou všichni spí (pochopitelně jen ti, kteří si to mohou dovolit). Proč 

vlastně? Proč diskotéka nezačíná v zimě už ve 3:30, když je ráno stejná tma jako večer? Proč 

restaurace neotevřou ve 4:00? Proč nejde dívka s klukem na romantickou procházku v zimě ve 3:15, 

proč oba dva spíše upřednostní pozdní večerní hodiny? Proč Státní opera nehraje Mozarta už ve 2:00, 

symetricky vzhledem k večernímu představení a půlnoci definované středoevropským časem? 

Nefunguje snad v divadle ráno elektřina? 

Důvod asymetrie  

Nejpravděpodobnějším důvodem, proč se naše aktivity přesunuly do večerních hodin a nefungují 

symetricky i ráno je, že nás celoročně probouzí přirozené ranní sluneční světlo, které vnímáme jako 

příjemné, a do hluboké noční tmy a zimy se vstávat nikomu nechce ani s „podporou“ elektrického 

osvětlení. Nejromantičtější místo za ranní tmy je zahřátá postel a rozsvícené světlo vnímáme spíš jako 

rušivé až odporné. 

Pevným bodem pro vstávání není ani půlnoc, ani poledne, je to svítání. 

Variabilita svítání  

V zimě i v létě chceme vstávat za svítání a do světla. Vzhledem k tomu, že tato „kotva“ je nestabilní a 

cykluje jako kyvadlo mezi 4:00 v létě a 8:00 v zimě, musí nutně v moderním světě, kde je většina lidí 

otrokem hodinek, vznikat potřeba posouvat hodinky tu jedním a tu zas druhým směrem, protože 

všichni instinktivně cítí, že hodinky „jdou nějak jinak“ než potřebujeme. 

Rozpor mezi symetrií dne a noci a asymetrií života, odhalovaný v letním období variabilitou svítání, 

nezmizí žádným nařízením centrálního úřadu, ten problém tu je a od vzniku pásmového času vždy 

byl. 

Může se člověk přizpůsobit variabilitě svítání při středoevropském času? 

Pokud člověk žije sám a má volnou pracovní dobu, může si život v letním období částečně upravit a 

věnovat se v ranních hodinách sportu a dalším aktivitám nebo může jít do práce mnohem dřív než 

v zimě. Celá řada lidí se skutečně může velké variabilitě svítání částečně přizpůsobit a upravit svůj 

denní režim. Platí to ale jen pro lidi, kteří hodinky vlastně ani nepotřebují a mohou žít velmi svobodně 

a volně. Pro velkou část společnosti to rozhodně neplatí, pro ně je myšlenka o přizpůsobení se 

čtyřhodinovému posunu svítání jen hraběcí radou. 
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Moderní společnost je na hodinkách závislá mnohem víc, než to na první pohled vypadá. Nejedná se 

pouze o dopravu, kde vlak nebo autobus musí mít přesně stanovenou dobu odjezdu a příjezdu. Jedná 

se o ordinační hodiny u lékaře, otevírací hodiny v obchodech a na úřadech, o pracovní dobu desítek a 

stovek zaměstnání, které lidé denně vykonávají, a které souvisí nejen s dopravou, protože lidé se 

do práce musí nějak dostat, ale i s tím, že pracovní činnosti na sebe často navazují a nejsou navzájem 

nezávislé. V současné společnosti, která funguje ve společném rytmu, není možné, aby každý jedinec 

žil v nějakém vlastním izolovaném prostoru. 

Dokonce i na horách uprostřed přírody, kde by se mohlo zdát, že hodinky nemohou hrát vůbec 

žádnou roli, je člověk někdy navázán na chod hodin v případě, že například potřebuje zahájit náročný 

turistický nebo horolezecký výstup přesunem lanovkou, zubačkou, vysokohorským vláčkem, ty totiž 

jedou dle jízdního řádu, tzn. podle hodinek. 

Zvláštní kategorií jsou rodiny s dětmi, kde žije několik členů domácnosti pohromadě. Tam je téměř 

nemožné skloubit ranní příchod do školy nebo školky se začátkem pracovní doby otce i matky a 

věnovat se hned po probuzení nějakým větším a rozsáhlejším aktivitám. Jednak je čas v ranních 

hodinách vždy omezen a nedá se prodloužit jako odpoledne, a jednak snad ani není vhodné, aby 

například děti chodily do školy utahané sportem nebo jinou volnočasovou aktivitou. Obecně se dá 

říci, že „volnem“ má den končit, ne začínat. 

Představa, že činnosti z odpoledních a večerních hodin je možné jednoduše přesunout na dobu 

před odchodem do školy nebo do práce je naprostá utopie. Každý člověk by měl dokázat „vystoupit“ 

ze své sociální bubliny a podívat se na lidi kolem sebe, jak žijí, zda si mohou i oni dělat co chtějí a 

chodit do práce nebo do školy jak se jim zamane. 

Proč má v zimě den jen 8 hodin a noc 16, a proč je to v létě naopak? Proč má 

na rovníku den 12 hodin a na pólu trvá půl roku? 

Země obíhá kolem Slunce po eliptické dráze, která vytváří rovinu. Osa, kolem které se Země otáčí, 

není k této rovině kolmá, ale má sklon 23,5 stupně. Sklon osy vůči rovině oběhu je konstantní a osa 

směřuje k jednomu bodu ve vesmíru, k vzdálené hvězdě Polárce. 

 

Ilustrace: Pohyb Země kolem Slunce a čtvero ročních období – jaro, léto, podzim a zima 
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Důsledkem pohybu Země kolem Slunce je, že v průběhu roku se mění relativní sklon zemské osy vůči 

Slunci. Zemská osa se přiklání a odklání jako kyvadlo. Vzniká periodický děj, který způsobuje střídání 

ročních období. Pokud je k Slunci nakloněna severní polokoule, je u nás léto a na jižní polokouli zima. 

Pokud je k Slunci nakloněna jižní polokoule, je léto tam a na severní polokouli je zima. V případě, že je 

zemská osa kolmá ke spojnici Země a Slunce, nastává jarní a podzimní rovnodennost, kdy je den 

stejně dlouhý jako noc. 

Na Zemi tak vzniká důsledkem dopadu slunečních paprsků pod různými úhly, v závislosti 

na zeměpisné šířce a ročním období, několik významných kružnic. Je to severní a jižní polární kruh, 

obratník Raka a obratník Kozoroha. Tyto rovnoběžky doplňují základní geometrické body, které 

charakterizují otáčení Země kolem své osy: severní a jižní pól. 

Severní pól je místo, kde zemská osa protíná povrch Země, nachází se na 900 severní zeměpisné šířky. 

Jižní pól je druhým bodem, kde zemská osa protíná povrch planety, nachází se na opačné straně 

zeměkoule na 900 jižní zeměpisné šířky. 

Obrázek: Vzájemná poloha Země a Slunce při rovnodennosti 
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Na obrázku je severní a jižní pól, rovník, obratník Raka a Kozoroha, severní a jižní polární kruh, 

rovnoběžky 500 severní a jižní zeměpisné šířky, den a noc (světlo a stín). Obrázek zachovává proporce 

rovnoběžek. 

Rovník je kružnice na povrchu Země, která leží v rovině kolmé k rotační ose a dělí zeměkouli na dvě 

stejné poloviny, severní a jižní. V době jarní a podzimní rovnodennosti slunce na rovníku svítí kolmo 

k povrchu Země. V průběhu roku se sluneční paprsky od pravého úhlu odkloní maximálně o 23,50, 

proto je na rovníku teplo po celý rok. 

Jak plyne z geometrie obrázků, v létě i v zimě, na jaře i na podzim, jsou dny i noci na rovníku vždy 

stejně dlouhé, mají 12 hodin a nezávisí na ročním období. 

Na severním pólu slunce (důsledkem relativního kyvadlového pohybu zemské osy vůči Slunci) vychází 

v době jarní rovnodennosti a svítí nad obzorem až do podzimní rovnodennosti, kdy se severní část 

zemské osy vychýlí na opačnou stranu. 

Obrázek: Vzájemná poloha Země a Slunce při letním slunovratu 
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Na obrázku je severní a jižní pól, rovník, obratník Raka a Kozoroha, severní a jižní polární kruh, 

rovnoběžka 500 severní a jižní zeměpisné šířky, den a noc (světlo a stín). Obrázek zachovává proporce 

rovnoběžek. 

Polární den trvá na severním pólu půl roku, potom slunce zapadne a další půl roku trvá polární noc. 

Ta končí až v době následující jarní rovnodennosti. Na jižním pólu probíhá vše v opačném cyklu, když 

je na severním pólu polární den, na jižním pólu je polární noc, když je na severním pólu noc, na jižním 

pólu je den. 

Polární kruh je rovnoběžka 66,50 severní nebo jižní zeměpisné šířky. Na severní polokouli se nachází 

severní polární kruh, na jižní polokouli se nachází jižní polární kruh. Jak je vidět z obrázků, 2x ročně, 

v době zimního a letního slunovratu, se sluneční paprsky dotýkají povrchu Země v tečně právě 

v bodech polárního kruhu. Proto na severním polárním kruhu v době zimního slunovratu slunce 24 

hodin nevyjde nad obzor a v době letního slunovratu 24 hodin slunce za obzor nezapadne. 

Obratníky jsou dva, na severní polokouli leží obratník Raka na 23,50 s. z. š. a na jižní polokouli leží 

obratník Kozoroha na 23,50 j. z. š. V době slunovratů dopadá na obratníky slunce kolmo, při letním 

slunovratu na obratník Raka a při zimním slunovratu na obratník Kozoroha. Obratníky definují tzv. 

tropické pásmo. 

Délka dne v pásmu od rovníku k obratníkům už nemá po celý rok 12 hodin jako na rovníku, ale je 

variabilní, jak je vidět z obrázků. Světlo a stín už nejsou symetrické a den a noc se začínají rozcházet, 

ale ještě to není významný rozdíl. Na obratníku Raka má den v době letního slunovratu asi 13,5 

hodiny. 

Směrem na sever se rozdíl zvětšuje, na 300 jsou to (ve srovnání s 12 hodinovým dnem) už +2 hodiny 

navíc, na 400 asi 3 hodiny, na 500 asi 4 hodiny a na 600 je to už 7 hodin. Na obou obrázcích je 

pro orientaci zakreslena i padesátá rovnoběžka, kde se nachází například Praha. Jak ukazuje 

osvětlená část planety, délka dne je tím větší, čím dané místo leží severněji a mění se v rozpětí od 12 

hodin na rovníku až po půl roku na pólu. 

Proč se střídá zimní a letní čas? 

Podle dřívějšího obrázku „Symetrie dne a noci a asymetrie spánku vůči SEČ“ se zdá, že hlavním 

důvodem ke střídání času je obecně snaha uvolnit „napětí“ mezi symetrií dne a noci a asymetrií 

reálného života.  Při pohledu na osy symetrie to vypadá, že potřebujeme celoročně posunout čas až 

o dvě hodiny. To by zajistilo větší shodu mezi osou symetrie našeho rozvrhu hodin, procházející 

středem intervalu našich aktivit a středem doby spánku, a osou symetrie procházející polednem a 

půlnocí. 

V letním období se totiž den jako období světla míchá s naším spánkem (společenskou nocí) a dochází 

k nesouladu, který by bylo možné napravit synchronizací obou os symetrie. Vzniká ale otázka, proč 

nám tato asymetrie nevadí v zimě, proč nám vadí pouze v létě? Co je příčinou této asymetrie? Proč 

vůbec vznikla? Odpověď je jasná. 
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Je to proto, že v zimním období je den natolik krátký a noc natolik dlouhá, že se svojí ranní aktivitou 

zpožďujeme, protože čekáme na ranní slunce, nechceme vstávat v noci. To, co řídí naše vstávání, není 

žádná osa symetrie procházející polednem a půlnocí, je to svítání a východ slunce. Symetrie dne a 

noci je fata morgána, která nás svádí k falešným cílům. 

Zimní a letní čas se střídá proto, aby se ranní vstávání jako součást rozvrhu hodin, v zimě i v létě co 

nejvíce přiblížilo svítání a východu slunce, abychom se mohli co nejpřirozenějším způsobem probudit 

a využít denní světlo, ale tento úkol žádný fixní robotický čas nedokáže splnit. 

Střídání času si můžeme nejlépe ukázat na upravené verzi už dříve použitého obrázku, který graficky 

ukázal rozpor mezi symetrií dne a noci a asymetrií reálného života vůči SEČ. 

 

Obrázek: Změna délky dne a noci v průběhu roku, posun času, přechod na letní čas 
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Přechod na letní čas znamená otočení obrázku o 150 (o jednu hodinu doprava) ve směru hodinových 

ručiček. Otočí se pouze vnitřní části kruhu, popis času na okraji obrázku ani rozdělení dne na aktivní 

část (zelená) a spánek (růžová), zobrazené v posledním mezikruží, se neotáčí. 

Časové údaje z okraje obrázku představují ukazatel času, na který je navázán „rozvrh hodin“, rozpis 

toho, co kdy v průběhu dne děláme, zobrazuje ho poslední mezikruží, kde je rozdělení dne na aktivitu 

a spánek. Rozvrh hodin je přímo svázán s ukazatelem času. Když posuneme hodinky, čas příslušný 

k dané činnosti se změní, ale rozvrh hodin zůstává, protože do práce lidé musí chodit podle pracovní 

doby, děti do školy podle školního rozvrhu hodin a doprava funguje podle jízdního řádu. 

Na novém obrázku je otáčení (nebo skokové otočení) osy symetrie dne a noci zobrazeno modrou 

barvou, začíná u původní polohy osy a končí u nové polohy osy, otáčí se pak i okamžité rozhraní mezi 

dnem a nocí a posunuta je proto i krajní hranice tohoto rozhraní v létě. Zimní poloha rozhraní se 

při skokové změně na letní čas nemění, protože v období zimního slunovratu je toto rozhraní vždy 

v původní poloze (při spojité změně by se otáčelo). 

Celý proces si můžeme představit myšlenkovou animací postupných změn na obrázku v průběhu roku 

(„obrázek v pohybu“): 

1. Celoroční používání SEČ: Reprezentuje ho původní resp. neotočený obrázek. Na videu, které by 

ukazovalo animaci denního východu a západu slunce v průběhu roku by bylo vidět postupné 

„rozevírání“ dne (žlutá) a „zavírání“ noci (šedá), půl roku jedním a půl roku opačným směrem. 

2. Střídání času: Přechod zimního času na letní a zpět znamená skokové otočení vnitřní části obrázku 

o 150 ve směru hodinových ručiček na jaře a opačné skokové otočení na podzim. Po zbytek roku 

(před a po uvedeném skoku) by docházelo k pohybu, který je popsán v bodě 1. 

3. Měření času navržené v následující kapitole: V případě měření času navrženého v následující 

kapitole by nedocházelo ke skoku, popsaném v bodě 2, ale kromě celoročního rozevírání a zavírání 

dne a noci, by docházelo zároveň k postupnému spojitému otáčení obrázku ve směru hodinových 

ručiček naznačeném modrou barvou, půl roku tam a půl roku zase zpět s hranicí otočení až 150. 

Z obrázku a „myšlenkového videa“ je vidět skutečnost, že nahradit systém měření navržený ve II. 

kapitole (nebo současné skokové střídání času) celoročním fixním robotickým časem (jakýmkoliv) je 

to samé jako nahradit pohyb z bodu A do bodu B nehybným statickým stavem a diskutovat, zda je 

lepší nahradit pohyb nehybností v poloze A nebo nehybností v poloze B. Pohyb nemůže být nikdy 

nahrazen nehybností. 

V minulosti se střídání času trochu naivně zdůvodňovalo tím, že dojde k šetření energie, ale i tam byla 

schována snaha o využití denního světla. Očekávalo se, že pokud bude víc využíváno denní světlo, 

ušetří se elektrická energie. V posledních letech se šetření energie zpochybňuje stále víc, ale to není 

ani nečekané, ani překvapivé. 

Společnost se mění, a i bez „vědeckých studií“ je jasné, že ve světě, kde lednička i mraznička běží celý 

den, kde se v některých rodinách televize pouští hned ráno a vypíná až o půlnoci, kde 

v domácnostech běží celý den počítače nebo dokonce energeticky náročná klimatizace, kde se 

do elektrických zásuvek zapojuje stále větší a větší množství spotřebičů elektrické energie, 

pravděpodobně nedojde k žádným zázračným úsporám při jakémkoliv posunu hodinek.  
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Život v nadbytku znamená konzum, a ten je spojen se zvýšenou spotřebou elektrické energie. Světlo 

ani tma na to nemají prakticky žádný vliv, protože spotřeba světelných zdrojů je ve srovnání 

s ostatními spotřebiči, které lidé po probuzení zapínají do elektrické sítě velmi malá. 

Přesto střídání času smysl má, je to nejjednodušší způsob, jak řešit výše uvedené problémy. Jiný, 

daleko modernější, ale také technický mnohem náročnější způsob řešení je popsán ve druhé a třetí 

části, v návrhu na přirozený sluneční čas. To už je řešení pro roky 2030 – 2040 a další následnou 

budoucnost. Střídání času v té podobě jak se provádí dnes, vyžaduje pouze naprosté minimum 

námahy a nepohodlí dvakrát ročně. V budoucnosti nebude potřebné už ani to. 

Předchozí úvahy potvrzuje i naše nedávná historie. Pásmový čas (v našem případě je to tzv. 

středoevropský čas) byl na našem území zaveden ještě v rámci Rakouska – Uherska v roce 1891, ale 

už v roce 1916 byl uskutečněn první pokus s letním časem. Později se tyto pokusy o zavedení letního 

času uskutečňovaly opakovaně. To svědčí jasně o tom, že pásmový čas už od začátku neplnil všechny 

potřeby, které na měření času moderní doba má. Pásmový čas obsahuje problém, který vyplouvá 

na povrch každé léto vždy znovu a znovu, proto se pravidelné střídání času u nás úspěšně používá už 

od roku 1979 (to je 40 let). Jeho opětovné zrušení v blízké době by rozhodně nebylo konečné, ale 

pouze dočasné. 

Kontext: Kalkulačky pro východy a západy slunce v závislosti na zeměpisné šířce: 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ 

https://www.calculatorsoup.com/calculators/time/sunrise_sunset.php 

Problematiku popisuje názorně i graf: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den#/media/File:Hours_of_daylight_vs_latitude_vs_day_of_year_cmgl

ee.svg 
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Kapitola II. 

Kde hledat řešení 

 

Druhá část trilogie „Přirozený sluneční čas“ už hledá řešení problému, který byl definován v první 

části. Jako východisko se nabízí možnost zakomponovat variabilitu délky dne a noci do variability 

časových jednotek. Harmonizace přírodních zákonů a způsobu měření času je pravděpodobně tou 

nejlepší možností, jak řešit tyto potíže. Život na naší planetě určuje slunce, jeho denní a roční cykly. 

Tato kapitola proto definuje nový způsob měření a oblast jeho platnosti a využití. Současně 

porovnává nové technické řešení s přirozeným životním cyklem člověka. V závěru nabízí přehledné 

grafy a podrobné tabulky pro srovnání všech u nás používaných časů. 

Kapitola II. byla publikována 4. 12. 2018.  
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Ilustrace: Světlo a stín 

Co je přirozený sluneční čas? 

Přirozený sluneční čas je určen slunečním cyklem a není deformován (pokřiven) žádnou umělou 

definicí, na které by se lidé z moci úřední nebo z moci panovnické dohodli. Je to reálný čas taktující 

cyklus života, který funguje v přírodě po tisíce let a nepotřebuje žádné hodinky ani definice. Stačí 

popsat denní režim slunce. 

Každý den začíná svítáním, pak nastává východ slunce a celá příroda se probouzí, později 

s přibývajícím časem slunce stoupá po obloze stále výš a výš, kulminuje v nejvyšším bodě své dráhy a 

následně zas klesá, aby nakonec pozdě večer na rozhraní dne a noci za obzorem zapadlo a 

po soumraku nastala noc. Právě tento časový cyklus vnímá celá příroda jako přirozený. 

Které body tohoto slunečního cyklu jsou významné? 

Poledne není pro živou přírodu nijak zvlášť významný bod. Zvířata ani rostliny poledne jako exaktní 

bod kulminace slunce neregistrují, významný je hlavně růst teploty prostředí, ale ta roste s jistým 

zpožděním až v odpoledních hodinách a nekulminuje ve 12:00, takže zvířata vnímají spíše kulminaci 

odpoledního horka než nějaké pravé poledne. Přes to, že existuje přímá souvislost mezi kulminací 

slunce na obloze a odpoledním horkem, pravé poledne jako bod má smysl spíš v teorii než v realitě. 



P  ř  i  r  o  z  e  n  ý    s  l  u  n  e  č  n  í    č  a  s 

14 
 

Poledne (jako exaktní časový bod 12:00:00) není pro živou přírodu vůbec významné, důležitá je spíš 

kulminace odpoledního tepla. 

Půlnoc je ještě daleko bezvýznamnější, tu neregistruje už vůbec nikdo. Půlnoc je naprosto umělý 

matematický bod, který není bez měření a „technických pomůcek“ vlastně vůbec „rozeznatelný“. 

Těžko by někdo mohl uprostřed noci jen na základě svého vnitřního pocitu nebo pohledem po krajině 

prohlásit nějaký časový okamžik za půlnoc. 

Půlnoc (jako exaktní časový bod 24:00:00) je pro živou přírodu zcela bezcenná. 

Prvním významným bodem pro živou přírodu je moment, kdy noc ztrácí na síle, začíná svítání a 

po nějakých 30 až 40 minutách vychází slunce. To pozná každé zvířátko i každá rostlina. 

Druhým významným bodem je západ slunce a následný soumrak, kdy přichází noc. Čas, který se řídí 

podle těchto důležitých a významných bodů je možné označit za přirozený sluneční čas a moderní 

měření času by se mu mělo alespoň v rámci nějakého „technického kompromisu“ co nejvíce přiblížit. 

Významné body pro živou přírodu jsou východ a západ slunce. 

Současné měření času, definované na základě intervalu od jednoho poledne do druhého, svoji logiku 

má, protože na začátku bylo potřebné hledat nějaké stabilní periodické děje, a právě tato „mezi-

polední“ doba takovým stabilním periodickým dějem je. Kdyby lidé měřili čas od jednoho svítání 

do druhého, časové intervaly by se nikdy nemohly správně nastavit a řádné měření času by možná 

nikdy nevzniklo. Od našich předků to bylo velmi moudré rozhodnutí měřit čas právě takto a ne jinak. 

Poledne je významným bodem pro vědu, časový interval mezi následujícími kulminacemi slunce  

na obloze trvá 24 hodin a je periodickým dějem vhodným k měření. 

Dnešní doba je naštěstí už někde jinde, věda a technika zvládají měření času s vysokou přesností, a 

proto se můžeme posunout o krok dál. 

Technický přirozený sluneční čas a způsob jeho měření 

Pro úpravu strojového robotického času na přirozený sluneční čas vhodný k celoročnímu žití stačí 

prodloužit nebo zkrátit o malý zlomek času v řádu 10-4 sek každou sekundu. Od zimního do letního 

slunovratu by hodiny šly o trochu rychleji, nejlépe o 1 sek/hod (nová sekunda na hodinách by byla 

tedy zkrácená) a od letního do zimního slunovratu by hodiny šly o stejnou hodnotu pomaleji (nová 

sekunda na hodinách by byla delší). Hodiny by na jaře tikaly o 2,8*10-4 sek rychleji a na podzim 

o stejnou hodnotu pomaleji. 

Takto nepatrná a v reálném životě nepozorovatelná změna by znamenala 24 sek za den a za půl roku 

do slunovratu by to bylo přesně 73 min. V případě urychlení (zpomalení) hodin o 1,25 sek/hod by to 

bylo 30 sekund za den a za půl roku 91 minut. Vzhledem k tomu, že čas na hodinách by se o stejnou 

hodnotu v létě natáhl a v zimě zkrátil, vždy jeden den v roce, v době zimního slunovratu, by se oba 

časy (starý a nový) setkaly s naprostou přesností. 

Východiskové body obratu, vhodné pro změnu chodu hodin, jsou zimní a letní slunovrat. Letní 

slunovrat se neslaví, naopak v zimě následuje po slunovratu několik svátků. Jako první přichází 

Vánoce, proto se den zimního slunovratu na zavádění nových zvyků nehodí, ale hned po Vánocích 

následuje konec starého a začátek nového roku, a nemůže být nic vhodnější a lepší než tato světská 

událost, spojená s kultovním sledováním tikajících hodin. 
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Tradice s megalomanským Silvestrem, kterou provází divoké bujaré oslavy a ohňostroje po celém 

světě, je pro start nového času jako stvořena, a proto může právě na Silvestra o půlnoci pravidelné 

setkávání a rozcházení obou časů začít. Náměstí a dvoje hodiny, které se přesně o půlnoci sejdou a 

hned zas rozejdou, mohou znamenat příjemné zpestření života i kontrolu času zároveň. 

 

Jiný způsob měření času, cyklická změna základní jednotky v průběhu měřeni 

Jak je vidět z obrázku, u současného měření se měřená veličina mění jako násobek základní jednotky 

a plyne stále stejně až do nekonečna, při novém způsobu měření dochází k periodické změně časové 

jednotky (zde po půl roce) tak, aby se na ukazatel času navázané činnosti a aktivity lidí posunuly 

v čase spojitě jedním nebo druhým směrem. Obrázek ukazuje pouze princip, ne velikost odchylky. 

Aby odchylka žluté čáry od modré na svislé ose byla 1 mm, musela by být vodorovná osa dlouhá 3,6 

metru, tzn. že i na hodně velkém grafu obě čáry splývají jako naprosto totožné. Proto by „utajenou“ 

záměnu hodin u všech lidí najednou jen málokdo zaregistroval. 

Východy a západy slunce v Praze 

Jak by posun času vypadal v hrubých rysech? Při tzv. zimním času (SEČ) v době zimního slunovratu 

slunce vychází v Praze kolem 8:00 a zapadá přibližně v 16:00 (přesnější hodnoty se nachází v tabulce). 

Den je v zimě dlouhý asi 8 hodin, noc má asi 16 hodin. Zde by časy zůstaly zachovány. Kolem letního 

slunovratu dle SEČ slunce vychází kolem 4:00 a zapadá kolem 20:15, den má 16 hodin a noc asi 8 

hodin. Podle letního času slunce vychází v 5:00 a zapadá ve 21:15. Dle nového slunečního času by 

slunce například v Praze vycházelo nejdřív kolem 5:00 a zapadalo by nejpozději ve 21:27. 
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Graf: západy slunce pro Prahu, zimní, letní, střídavý a přirozený sluneční čas (±1 sekunda/hod) 

 

Graf: východy slunce pro Prahu, zimní, letní, střídavý a přirozený sluneční čas (±1 sekunda/hod) 
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Košice 

Na východě Evropské unie, v Košicích, slunce vychází o letním slunovratu podle zimního času už 

ve 3:32, tzn. že světlo je tam už někdy od 3:00. Podle přirozeného slunečního času by v Košicích 

slunce vycházelo v daleko příjemnějších 4:40. Západ slunce podle zimního času nastává už 

v neuvěřitelných 19:41, podle nového času by to bylo v přijatelnějších 20:49. I to je v moderní době 

dost brzo. Tady by se hodil posun až o 91 minut. 

Výhody přirozeného slunečního času a oblast jeho platnosti 

Obrovská a nezaplatitelná výhoda takto definovaného času je, že by se nemusel už nikdy posouvat. 

Nikdo by neprožíval bolení hlavy, žádné vlaky by nemusely v noci stát nebo mít hodinové zpoždění. 

Nikdo by nemusel dělat žádné studie o vlivu na lidské zdraví. Tyto praktické „sluneční dny, hodiny, 

minuty a sekundy“, které by byly půl roku o trochu kratší a půl roku o trochu delší, by v běžném 

normálním životě nikdo neprožíval negativně, protože by prodlužování nebo zkracování vůbec 

neregistroval. Tento nový přirozený sluneční čas by platil pro všechny běžné lidské životní aktivity: 

začátek nebo konec vyučování ve škole, otevírací hodiny v obchodech, ordinační hodiny u lékaře, 

odchody a příchody autobusů a vlaků, odlety letadel, pracovní dobu, televizní vysílání atd. atd. 

Přidanou hodnotou tohoto času je, že by ve vzdálenější budoucnosti umožňoval dokonce i obecnější 

modelování časové křivky „pro vstávání“ a bylo by tak možné optimalizovat vztah člověk a příroda. 

Robotický čas by zůstal všude, kde je pro funkčnost přístrojů vhodný, přístroje nevstávají, nespí, 

nemusí jíst a mohou mít svůj režim. Takových případů je dost. Co by se vlastně změnilo? V životním 

cyklu člověka vůbec nic. Posouvání o 24 sekund denně jedním nebo druhým směrem člověk nemá 

šanci zaregistrovat. To je pod rozlišovací schopností běžného jedince. A v životě robotů a strojů by se 

nezměnilo taky nic, ty by pracovaly podle svého robotického času stejně jako teď. 

Na poměrně častý názor, že slunce „musí“ být ve 12:00 v nejvyšší poloze nad hlavou se dá říci, že 

vzhledem k hodinové šířce časového pásma to ani v případě SEČ neplatí pro celé pásmo, ale jen 

pro některé vybrané body na povrchu země, a že to na rozdíl od minulosti, kdy se „hledala“ perioda 

vhodná k měření času, dnes už nikdo v běžném životě k ničemu nepotřebuje. Například v létě není 

ve 12:00 ani největší horko, protože to nepřichází v pravé poledne, ale mnohem později 

v odpoledních hodinách. A pokud by se někdo takový našel, kdo by to opravdu potřeboval, měl by být 

natolik kvalifikovaný, že se si dokáže SEČ najít. Kvůli tomu si nemusí půl miliardy lidí 2x ročně přetáčet 

hodiny ani nám proto nemusí v létě svítit světlo do ložnice od tří nebo od půl čtvrté ráno. 

Hlavní překážkou mohou být předsudky. Pokud u veličin jako je délka nebo hmotnost nám různé 

jednotky nevadí a nevzbuzují žádnou pozornost, například vzdálenost měříme nejen v metrech a 

kilometrech, ale také ve světelných rocích, v palcích, v mílích, ve stopách…, hmotnost zas 

v kilogramech, v tunách, ve sluncích nebo třeba ve slonech, u času máme všichni blokádu. Různé 

sekundy? To snad ne. To bude nějaká hloupost, nějaký žertík. Není. Čas přece můžeme měřit tak, jak 

chceme a potřebujeme, ale musíme to mít pod kontrolou. 
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Přirozený sluneční čas a přirozený životní cyklus 

Uvedené řešení není pouhým formalizmem, který umožňuje spojitou změnu zimního času na letní a 

obráceně, ale respektuje přirozený životní cyklus v souvislosti se střídáním ročních období. Pokud 

člověk v přírodě bez hodinek a jakéhokoliv měření času v jarním období vstává každý den o trochu 

dřív, má vlastně nastaven svůj životní cyklus na méně než 24 hodin, jeho den je kratší. V podzimním 

období má člověk v souvislosti s delší nocí naopak tendenci déle spát (komu by se chtělo vstávat 

do tmy…) a jeho den je naopak delší než 24 hodin. Různě dlouhé dny jsou pro nás naprosto přirozené 

a ve skutečnosti tak žijeme už tisíce let. 

Je proto logické nastavit jarní sekundu (minutu, hodinu a den) jako kratší než tu podzimní. Z tohoto 

hlediska se nejedná o žádnou „nepřesnost“ v měření času, pouze čas měříme v jiných mnohem 

vhodnějších jednotkách. Pokud je víc světla, jednotky času a životní cyklus jsou kratší, pokud je světla 

méně, jednotky času jsou delší. Není nic přirozenější než měřit čas půl roku v jarních sekundách a půl 

roku v podzimních sekundách. V reálném životě celoročně stejně dlouhé sekundy s přesností 10-4 

sek/sek nepotřebujeme. Přepočet nových jednotek času na SEČ je velmi jednoduchý. 

Zimní, letní, střídavý a přirozený sluneční čas (±1 a ±1,25 s/hod) pro Prahu 

V následujících tabulkách je možné sledovat několik paralelních (ekvivalentních) časů: zimní čas (SEČ), 

letní čas, střídání časů a přirozený sluneční čas. Pro přirozený sluneční čas je z tabulek vidět přirozený 

neskokový posun času a vstávání v „jarním období“ a opačný posun času v „podzimním období“. 

Hodnoty východů a západů slunce jsou zpracované i v grafech. Pro pochopení principu, smysluplné 

úvahy, kontrolu i další možnou práci je uveden také klouzavý posun přirozeného slunečního času 

oproti SEČ, fungující jako lineární křivka naroubovaná na SEČ. 

Hodnoty východů a západů Slunce pro zimní (SEČ) a letní čas pro Prahu jsou pro tabulku převzaté 

z webové stránky https://www.meteogram.cz/vychod-zapad-slunce/. Zbytek tabulky je dopočítán dle 

definice přirozeného slunečního času uvedené v textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meteogram.cz/vychod-zapad-slunce/
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Východy slunce pro Prahu, zimní, letní, střídavý a přirozený sluneční čas 

v roce 2018 (±1 a ±1,25 s/hod). 

Datum SEČ 
Z + L 
čas 

Letní 
čas 

Sluneční 
čas při 
±1 s/h 

Posun 
času 
v min 

(±1 s/h) 

Sluneční 
čas při 

±1,25 s/h 

Posun 
času v 

min 
(±1,25 

s/h) 

Počet 
dní/suma 

dní 

1.1. 
2018 

8:00 8:00 9:00 8:00 0 8:00→7:30 0 0/0 

15.1. 7:54 7:54 8:54 8:00 6 8:01→7:31 7 14/14 

1.2. 7:35 7:35 8:35 7:47 12 7:51→7:21 16 17/31 

15.2. 7:11 7:11 8:11 7:29 18 7:34→7:04 23 14/45 

1.3. 6:44 6:44 7:44 7:08 24 7:14→6:44 30 14/59 

15.3. 6:14 6:14 7:14 6:43 29 6:51→6:21 37 14/73 

R 20.3. 6:03 6:03 7:03 6:34 31 6:42→6:12 39 5/78 

24.3. 5:55 5:55 6:55 6:28 33 6:36→6:06 41 4/82 

25.3. 5:52 6:52 6:52 6:25 33 6:34→6:04 42 1/83 

1.4. 5:37 6:37 6:37 6:13 36 6:22→5:52 45 7/90 

15.4. 5:08 6:08 6:08 5:50 42 6:00→5:30 52 14/104 

1.5. 4:37 5:37 5:37 5:25 48 5:37→5:07 60 16/120 

15.5. 4:15 5:15 5:15 5:09 54 5:22→4:52 67 14/134 

1.6. 3:57 4:57 4:57 4:57 60 5:13→4:43 76 17/151 

S 21.6. 3:52 4:52 4:52 5:00 68 5:18→4:48 86 20/171 

1.7. 3:57 4:57 4:57 5:09 72 5:28→4:58 91 10/181 

Obrat 
2.7. 

3:57 4:57 4:57 5:10 73 5:28→4:58 91 1,5/182,5 

15.7. 4:09 5:09 5:09 5:17 68 5:34→5:04 85 12,5/12,5 

1.8. 4:31 5:31 5:31 5:32 61 5:48→5:18 77 17/29,5 

15.8. 4:52 5:52 5:52 5:48 56 6:02→5:32 70 14/43,5 

1.9. 5:17 6:17 6:17 6:06 49 6:18→5:48 61 17/60,5 

15.9. 5:38 6:38 6:38 6:21 43 6:32→6:02 54 14/74,5 

R 23.9. 5:50 6:50 6:50 6:30 40 6:40→6:10 50 8/82,5 

1.10. 6:02 7:02 7:02 6:39 37 6:48→6:18 46 8/90,5 

15.10. 6:24 7:24 7:24 6:55 31 7:03→6:33 39 14/104,5 

27.10. 6:44 7:44 7:44 7:10 26 7:17→6:47 33 12/116,5 

28.10. 6:46 6:46 7:46 7:12 26 7:19→6:49 33 1/117,5 

1.11. 6:52 6:52 7:52 7:16 24 7:23→6:53 31 4/121,5 

15.11. 7:15 7:15 8:15 7:34 19 7:39→7:09 24 14/135,5 

1.12. 7:39 7:39 8:39 7:51 12 7:55→7:25 16 16/151,5 

15.12. 7:54 7:54 8:54 8:01 7 8:03→7:33 9 14/165,5 

S 21.12. 7:58 7:58 8:58 8:02 4 8:04→7:34 6 6/171,5 

1.1. 
2019 

8:00 8:00 9:00 8:00 0 8:00→7:30 0 11/182,5 

 

K tabulkám: R – rovnodennost, S – slunovrat, →(→) posun křivky o 30 minut, obrat (změna v délce 

sekundy) by u slunečního času nastal 2. 7. 2018 ve 12:00, opačný na Silvestra ve 24:00, kdy by došlo 

ke shodě SEČ a přirozeného slunečního času. 
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Západy slunce pro Prahu, zimní, letní, střídavý a přirozený sluneční čas 

v roce 2018 (±1 a ±1,25 s/hod). 

Datum SEČ 
Z + L 
čas 

Letní 
čas 

Sluneční 
čas při  
±1 s/h 

Posun 
času 
v min 

(±1 s/h) 

Sluneční 
čas při  

±1,25 s/h 

Posun 
času 
v min 

 (±1,25 
s/h) 

Počet 
dní/suma 

dní 

1.1. 
2018 

16:11 16:11 17:11 16:11 0 16:11→15:41 0 0/0 

15.1. 16:28 16:28 17:28 16:34 6 16:35→16:05 7 14/14 

1.2. 16:56 16:56 17:56 17:08 12 17:12→16:42 16 17/31 

15.2. 17:20 17:20 18:20 17:38 18 17:43→17:13 23 14/45 

1.3. 17:44 17:44 18:44 18:08 24 18:14→17:44 30 14/59 

15.3. 18:07 18:07 19:07 18:36 29 18:44→18:14 37 14/73 

R 20.3. 18:15 18:15 19:15 18:46 31 18:54→18:24 39 5/78 

24.3. 18:21 18:21 19:21 18:54 33 19:02→18:32 41 4/82 

25.3. 18:23 19:23 19:23 18:56 33 19:05→18:35 42 1/83 

1.4. 18:34 19:34 19:34 19:10 36 19:19→18:49 45 7/90 

15.4. 18:56 19:56 19:56 19:38 42 19:48→19:18 52 14/104 

1.5. 19:21 20:21 20:21 20:09 48 20:21→19:51 60 16/120 

15.5. 19:42 20:42 20:42 20:36 54 20:49→20:19 67 14/134 

1.6. 20:03 21:03 21:03 21:03 60 21:19→20:49 76 17/151 

S 21.6. 20:15 21:15 21:15 21:23 68 21:41→21:11 86 20/171 

1.7. 20:15 21:15 21:15 21:27 72 21:46→21:16 91 10/181 

 Obrat 
2.7. 

20:14 21:14 21:14 21:27 73 21:45→21:15 91 1,5/182,5 

15.7. 20:06 21:06 21:06 21:14 68 21:31→21:01 85 12,5/12,5 

1.8. 19:45 20:45 20:45 20:46 61 21:02→20:32 77 17/29,5 

15.8. 19:20 20:20 20:20 20:16 56 20:30→20:00 70 14/43,5 

1.9. 18:46 19:46 19:46 19:35 49 19:47→19:17 61 17/60,5 

15.9. 18:15 19:15 19:15 18:58 43 19:09→18:39 54 14/74,5 

R 23.9. 17:58 18:58 18:58 18:38 40 18:48→18:18 50 8/82,5 

1.10. 17:40 18:40 18:40 18:17 37 18:26→17:56 46 8/90,5 

15.10. 17:11 18:11 18:11 17:42 31 17:50→17:20 39 14/104,5 

27.10. 16:47 17:47 17:47 17:13 26 17:20→16:50 33 12/116,5 

28.10. 16:45 16:45 17:45 17:11 26 17:18→16:48 33 1/117,5 

1.11. 16:38 16:38 17:38 17:02 24 17:09→16:39 31 4/121,5 

15.11. 16:17 16:17 17:17 16:36 19 16:41→16:11 24 14/135,5 

1.12. 16:03 16:03 17:03 16:15 12 16:19→15:39 16 16/151,5 

15.12. 16:00 16:00 17:00 16:07 7 16:09→15:39 9 14/165,5 

S 21.12. 16:02 16:02 17:02 16:06 4 16:08→15:38 6 6/171,5 

1.1. 
2019 

16:11 16:11 17:11 16:11 0 16:11→15:41 0 11/182,5 

  

K tabulkám: R – rovnodennost, S – slunovrat, →(→) posun křivky o 30 minut, obrat (změna v délce 

sekundy) by u slunečního času nastal 2. 7. 2018 ve 12:00, opačný na Silvestra ve 24:00, kdy by došlo 

ke shodě SEČ a přirozeného slunečního času. 
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Kapitola III. 

Vzdálené cíle 

 

Třetí část trilogie „Přirozený sluneční čas“ už rozvíjí navržené řešení. Je tu nastíněna možnost použití 

„pravého“ zimního času, jsou tu definovány přesné vztahy mezi starými a novými časovými 

jednotkami i hodnoty nových časových jednotek. Následují základní rovnice pro přepočet mezi 

středoevropským časem a přirozeným slunečním časem, úvahy o přesnosti měření a konstrukci 

hodin. Tato kapitola se věnuje i problematice jednotného času v rámci Evropské unie a obecné 

možnosti vytvoření „nového časového pásma“ s malou časovou korekcí. Závěr trilogie hledá odpověď 

na otázku, který čas je správný a nastiňuje cestu k vzdáleným cílům. 

Kapitola III. byla publikována 11. 12. 2018. 
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Ranní světlo v zimním období - „pravý“ zimní čas 

Pokud bychom upřednostnili ranní světlo, které pro člověka znamená přirozené probouzení, je 

možné přesunout v zimě část světla z odpoledních hodin do doby vstávání. Za použití druhé křivky 

±1,25 s/h (30 sek denně) a jejího ukotvení o 30 minut níže vůči SEČ (viz tabulky) je možné dosáhnout, 

že v zimě by slunce vycházelo v Praze už kolem 7:30 a v létě nejdříve 15 minut před pátou, zároveň by 

slunce zapadalo v zimě v ještě přijatelných 15:40 a v létě nejpozději ve 21:16.  Takové řešení by bylo 

vhodné jak pro děti, které chodí ráno školy, tak pro všechny aktivní lidi v letním období. 

 

Graf: západy slunce pro Prahu, zimní, letní, střídavý a přirozený sluneční čas (±1,25 s/hod, posun o 30 min) 

 
Graf: východy slunce pro Prahu, zimní, letní, střídavý a přirozený sluneční čas (±1,25 s/hod, posun o 30 min) 
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V zimě je den velmi krátký, slunce pozdě vychází a velmi brzo zapadá. V takovém případě bude 

příjemné mít víc světla alespoň ráno při cestě do práce nebo do školy. Přirozený sluneční čas sice 

nedokáže prodloužit den, ale může „posunout“ svítání (vždy posouváme jen hodinky). Je třeba zvážit, 

zda je lepší mít v tomto období světlo ráno nebo večer. 

Přidanou hodnotou tohoto řešení je, že v krajinách západní Evropy jako je Francie a Španělsko, které 

se nachází v sousedním časovém pásmu (oproti nám mínus 1 hodina), by slunce vycházelo o 30 minut 

dřív než dnes, a to by zejména v zimě částečně eliminovalo „cenu“, kterou tyto země a jejich 

obyvatelé platí za současnou harmonizaci svého času s tou částí Evropy, kde slunce vychází o hodinu 

dřív.  

Aritmetika sekund 

Součet jarních a podzimních sekund: 365*24*60*60 = 31 536 000 (stejně jako sekund).  

Značky pro tento odstavec: jarní sekunda (j.s.), podzimní sekunda (p.s.), přirozený sluneční čas (PSČ). 

Jarních sekund je o něco více, v případě posunu o 73 minut je jich o 2*73*60 víc než p.s. 

Jarních sekund je: 15 772 380 j.s. 

Podzimních sekund je: 15 763 620 p.s. 

Délka j.s.: 0,999 722 299 361 288 531 sek a je o 0,000 277 700 638 711 469 sek kratší než sekunda.  

Vzorec pro j.s.: 1 j.s. = 3600/3601 sek 

Rovnice pro jarní sekundy: 182,5*24*60*60 sek = (182,5*24*60*60 + 73*60) j.s. 

Délka p.s.: 1,000 277 854 959 711 031 sek a je o 0,000 277 854 959 711 031 sek delší než sekunda.  

Vzorec pro p.s.: 1 p.s. = 3600/3599 sek 

Rovnice pro podzimní sekundy: 182,5*24*60*60 sek = (182,5*24*60*60 - 73*60) p.s. 

Odchylka od běžné sekundy je v obou případech asi 2,8*10-4 sek, ale protože p.s. je o něco méně než 
j.s., rozdíl není absolutně totožný. 

Délka jarní minuty je: 59,983 337 961 677 311 858 sek. 

Délka podzimní minuty je: 60,016 671 297 582 661 851 sek. 

Délka jarní hodiny je: 3599,000 277 700 638 711 469 sek. 

Délka podzimní hodiny je: 3601,000 277 854 959 711 031 sek. 

Délka jarního dne: 86 376,006 664 815 329 075 257 sek oproti 86 400 sek současného dne. 

Délka podzimního dne: 86 424,006 668 519 033 064 740 sek oproti 86 400 sek současného dne. 

Obrat dle SEČ nastává 182,5 dne ve 12:00, od začátku roku je to 15 768 000 sekund. 

Obrat dle PSČ nastává 182,5 dne ve 13:13, od začátku roku je to 15 772 380 j.s. 

Pozn.: Hodnoty platí pro posun 73 minut, pro jiné hodnoty posunu bude aritmetika jiná. 

Délka jarní a podzimní sekundy, minuty a hodiny, délka jarního a podzimního dne 

Přepočet mezi středoevropským časem a přirozeným slunečním časem 

SEČ – středoevropský čas 

PSČ – přirozený sluneční čas 

s.s. – sluneční sekunda, společný název pro jarní nebo podzimní sekundu, stejný princip 

pro označování jednotek platí i pro minuty, hodiny a dny 
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Platí vztahy: 

1 j.s. = 3600/3601 sek                   (1 sek = 3601/3600 j.s.) 

1 p.s. = 3600/3599 sek                  (1 sek = 3599/3600 p.s.) 

Obrat dle SEČ nastává 182,5-tý den ve 12:00:00, od začátku roku je to 15 768 000 sekund. 

Obrat dle PSČ nastává 182,5-tý den ve 13:13:00, od začátku roku je to 15 772 380 j.s. 

Nejjednodušší orientační výpočet s přesností na sekundy, který byl použit i při výpočtu tabulek je, že 

ke každé hodině dle SEČ, se od začátku roku až do daného okamžiku, ale maximálně do bodu obratu, 

připočte 1 sekunda a od bodu obratu až do daného okamžiku se naopak každou hodinu 1 sekunda 

odečte. 

Přesný přepočet SEČ → PSČ 

A – počet sekund od začátku roku do daného okamžiku, ale maximálně do bodu obratu [sek] 

B – počet sekund od bodu obratu do daného okamžiku [sek] 

C – celkový počet sekund od začátku roku do daného okamžiku [sek] 

C = A + B 

PSČ [s.s.] = (A * 3601/3600 + B * 3599/3600) 

Přesný přepočet PSČ → SEČ 

A´ – počet j.s. od začátku roku do daného okamžiku, ale maximálně do bodu obratu [j.s.] 

B´ – počet p.s. od bodu obratu do daného okamžiku [p.s.] 

C´ – celkový počet slunečních sekund od začátku roku do daného okamžiku [s.s.] 

C´ = A´ + B´ 

SEČ [sek] = (A´ * 3600/3601 + B´ * 3600/3599) 

Všechny běžně známé vztahy mezi sekundou, minutou, hodinou a dnem jsou zachovány i 

pro sluneční časové jednotky. Sluneční minuta má 60 slunečních sekund, sluneční hodina 60 

slunečních minut a sluneční den má 24 slunečních hodin tj. 86 400 slunečních sekund.  

Hodiny pro přirozený sluneční čas a přesnost měření času 

Jednou z možností, jak vyrobit hodiny pro PSČ, je vyrobit takové hodiny, které budou používat 

samostatný a nezávislý kmitočet oscilátoru. Takové hodiny by musely používat půl roku jeden 

kmitočet a půl roku jiný kmitočet. 

Druhou možností je použít vztah mezi SEČ a PSČ a počítat čas z běžných oscilací hodin jako odvozený 

tj. vypočtený čas, protože SEČ a PSČ nejsou nezávislé, ale navzájem svázané časy. Výpočet by musel 

probíhat v reálném čase. 

Nové hodiny mohou měřit čas se stejnou přesností jako ty staré a jejich chod může být seřizován a 

kontrolován třeba atomovými hodinami. Neexistuje žádný důvod považovat takto měřený čas za 

nepřesný nebo méně hodnotný. Jedná se o naprosto rovnocenný způsob měření času, doplňující 

současné měření za účelem praktického využití. 
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Měření času jako násobek stejných časových intervalů a měření času jako 

mapování (značkování) časových bodů pro řízení chodu společnosti 

V první fázi měření času bylo potřebné se především naučit dobře měřit čas a definovat ty správné a 
přesné časové intervaly, proto současné hodinky mohou fungovat zároveň jako stopky (hodinky měří 
vždy stejně dlouhé násobky intervalů mezi časovými souřadnicemi). Dnes už víme, že krátce 
po období, kdy se definoval koncem 19. století pásmový čas, vznikla také potřeba posouvat hodinky. 
Poprvé byla realizována už v roce 1916 střídáním zimního a letního času. To nám všem ukázalo, že 
měření času obsahuje ještě jeden významný a dříve neuvažovaný rozměr. 

V reálném životě vlastně vůbec není nutné vědět, zda 7:00 je „opravdových“ 7:00 dle nějakého 
úžasného „světového, galaktického nebo kosmického“ času, ale že v těch 7:00 pojede autobus nebo 
vlak, že se otevřou obchody, že začne škola, že těch 7:00 mají na hodinkách všichni kolem nás, a že 
můžeme v létě i v zimě vstávat s ranním sluncem. 

Lidské činnosti jsou svázané mnohem víc s ukazatelem času, reprezentujícím koordinaci (soulad) 
činností, než s vlastním časem, a to je moment, který může měření času rozvinout novým směrem. 

Takové měření času je možné chápat jako stanovení časových orientačních bodů. V přírodě takto 
analogicky značíme trasu zimní krajinou, když umístíme podél cesty tyče, které nám ukazují správný 
směr zasněženou krajinou, a v rámci stejné analogie i na horách platí, že se značení v zimě liší 
od značení v létě a zimní turistická trasa je oproti letní většinou posunuta. 

Čtyřhodinový posun svítání je dostatečným důvodem pro korekci měření času. Čím větší harmonii 
mezi přírodou a technikou nastavíme, tím lépe pro nás. 

Zpětným pohledem zjišťujeme, že pásmový čas, založený na principu: co pásmo, to o hodinu víc nebo 
míň, v sobě jednu korekci na východ slunce už má. Je to odchylka v intervalu -12 až +12 hodin 
od skutečného fyzikálního času, který je na celém povrchu Země všude stejný. Pásmový čas ale svojí 
fixací na poledne a stejnými časovými intervaly „klame tělem“ a vzbuzuje falešný dojem, že to je 
nějaký opravdový, autentický a jedině správný čas. Ve skutečnosti je pásmový čas také korigovaný. 

Pásmový čas provádí velkou korekci od -12 do +12 hodin, přirozený sluneční čas by znamenal už jen 
další malou korekci v rozsahu maximálně 2 hodin. 

Nové časové pásmo podle zeměpisné šířky 

V současnosti měříme čas nejen jako odvozený od rychlosti rotace Země (rotace definuje den, 

hodinu, minutu a sekundu), ale i jako korigovaný podle rychlosti rotace Země tzn. opravený podle 

rychlosti natáčení jednotlivých částí povrchu Země vůči Slunci. Danou korekci – opravu – časové 

pásmo, definujeme pomocí zvoleného časového intervalu (1 hodina) a zeměpisných délek poledníků, 

které tvoří hranice časového pásma tj. části povrchu Země s korigovaným časem. 

Pásmový čas v minulosti znamenal velký pokrok, ale další vývoj se v této oblasti zastavil. Čas 

odvozený od rotace Země a zároveň korigovaný podle rotace Země nerespektuje vůbec roční období. 

SEČ by byl stejný, i kdyby neexistovalo žádné jaro, léto, podzim nebo zima, ale naše Země 

nevykonává jen rotaci, nýbrž také pohyb kolem Slunce a mění tak vůči němu sklon své rotační osy. 

Důsledkem je střídání ročních období. Moderní hodiny, určené pro praktický reálný život, by to měly 

respektovat, protože všechny činnosti člověka jsou s ukazatelem času svázané víc než s vlastním 

časem.  
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To, že se v minulosti navrhlo střídání zimního a letního času znamená, že nám SEČ vlastně nikdy 

nevyhovoval. V minulosti často používaný argument o šetření energie dnes nahrazuje mnohem 

silnější argument o životě v harmonii s přírodou. Moderní člověk už nechce pouze pracovat, ale chce 

si život užívat, a na to potřebuje přirozené světlo. 

Pro severní polokouli stačí jedno nové časové pásmo. Na rovníku je délka dne a noci stejná po celý 

rok a posun času v této oblasti by byl zbytečný. V polárních oblastech je rozdíl tak velký, že není 

řešitelný. Na severním a jižním pólu trvá den (stejně jako noc) půl roku. Variabilní sekunda je vhodná 

pro střední mírné pásmo, pro oblasti s velkou, ale řešitelnou variabilitou délky dne a noci, a právě 

tam se nachází nejen Evropa, ale také významná část Ameriky i Asie. 

Pro posun času o 1 – 1,5 hodiny je vhodné území nad obratníkem Raka, protože od obratníku 

na sever je rozdíl mezi východem slunce v zimě a v létě 1,5 hodiny a víc. Nad 30-tou rovnoběžkou je 

možné provádět posun času až o dvě hodiny, protože od 300 s. z. š. je časový rozdíl mezi východem 

slunce v zimě a v létě dvě a více hodin. 

Při posunu času by nemělo docházet k paradoxu, že slunce vychází v létě později než v zimě. Aby 

mělo smysl posouvat „letní“ hodinky o hodinu, musí slunce skutečně alespoň o hodinu dřív vycházet. 

Pokud se posunutý čas zavádí pro velké území, výslednou hodnotou, o kterou je možné provádět 

tento posun, je ta nejmenší hodnota určená jihem území. Pokud má například jednotný čas platit 

od obratníku Raka na sever, čas se může posouvat maximálně o 1,5 hodiny. Čím větší území má 

společný čas, tím větší omezení pro ∆t platí. 

Evropská Malaga na jihu Španělska, symbolizující jižní část Evropy, se nachází na 360 s. z. š. Rozdíly 

mezi východy slunce v zimě a v létě tam dosahují až 2 hod a 27 min. To znamená, že Evropa je 

pro systém s variabilní sekundou přímo ideální oblastí. 

Dalším významným průmyslovým územím jsou Spojené státy americké. Texaský Houston na jihu USA 

leží na 30-té rovnoběžce, tzn. že téměř celé území Spojených států s výjimkou Floridy se nachází 

nad třicátou rovnoběžkou. Posun východů slunce mezi zimou a létem je v Houstonu asi 1 hodina a 51 

minut. Floridské Miami je na 260 s. z. š. a posun východů slunce mezi zimou a létem je tam asi 1,5 

hodiny. To znamená, že i území Spojených států je vhodné jak pro v současné době používaný systém 

s letním časem, tak pro variabilní sekundu. 

Zajímavou krajinou je Mexiko, kde posun času z hlediska slunečního cyklu není ani potřebný, ani příliš 

vhodný, ale přesto se tam používá letní čas. Hlavní město Mexiko City na 19,50 s. z. š. ještě zachovává 

potřebný jednohodinový časový rozdíl mezi východem slunce v zimě a v létě, ale jih státu už ne. 

Výsledkem je, že ve městě Tapachula na jihu Mexika na 150 s. z. š. vychází slunce v létě o 10 minut 

později než v zimě. Důvodem paradoxu je letní čas. Ukazuje to názorně, jak velký význam má 

pro krajinu koordinace času se sousedními státy i to, že v případě potřeby se malý časový paradox 

„dá přežít“ a nové pásmo je možné protáhnout i pod obratník Raka. 

Z hlediska Evropy je možné uvažovat posun až o dvě hodiny, ale v případě Spojených států 

amerických je to maximálně 1,5 hodiny. Koordinace času na velmi velkém území znamená vždy 

„omezení jihem“. Důsledkem tohoto omezení je, že už v euroatlantickém prostoru (USA – Evropa) je 

v případě jednotného času realizovatelný posun maximálně o 1,5 hodiny. Výrazně větší posuny by 

bylo možné realizovat pouze na mnohem menším území, ale to zas odporuje současné globalizaci. 
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Evropská unie a tři časová pásma 

Evropská unie obsahuje až tři časová pásma. Současný jednotný evropský čas, platný od východu 

Slovenska až po západ Španělska, obsahuje dvě 15° časová pásma a je společný pro většinu států 

Evropské unie. Jen 10 státu má odlišný čas (o hodinu víc nebo míň), ale systém střídání zimního a 

letního času se používá i tam (Portugalsko, Velká Británie a Irsko (-1 hod); Finsko, Estonsko, Lotyšsko, 

Litva, Rumunsko, Bulharsko a Řecko (+1 hod)). Centrální poledníky pásem jsou vzdálené jednu 

hodinu, tzn. že rozpětí dvou pásem od východu na západ je až 2 hodiny, každý stupeň jsou 4 časové 

minuty. 

Padesátá rovnoběžka, na které leží například Praha, má jen 25 731 km, na každých 1 072 km je rozdíl 

jedné hodiny, na 18 km jedné minuty a na 300 m asi 1 sekundy, proto Evropané slunce nad hlavou 

ve 12:00 opravdu mít nemohou. Jednak na padesáté rovnoběžce slunce nad hlavou (v zenitu) není 

nikdy a jednak by pro přesnost 1 sekundy musel každých 300 m existovat místní čas, a to by nebylo 

moc praktické. 

 
R 20.3. S 21.6. R 23.9. S 21.12. 

Košice, Slovensko  
 48° 42'      21° 18' 

05:36       17:47 04:32     20:41 06:23     18:30 07:25    15:41 

Praha, Česko  
50° 6'         14° 24' 

06:03     18:15 04:52     21:15 06:50     18:58 07:58    16:02 

Amsterdam, Nizozem. 

52° 24'         4° 54' 
06:41     18:53 05:18     22:06 07:28     19:36 08:48     16:29 

Palermo, Itálie 

38° 6'         13° 18' 
06:09     18:18 05:43     20:33 06:55     19:02 07:19     16:50 

Paříž, Francie 

48° 54'         2° 18' 
06:52     19:03 05:47     21:57 07:39     19:46 08:41     16:56 

Malaga, Španělsko 
 36° 42'       -4° 24' 

07:20     19:29 06:59     21:39 08:06     20:13 08:26     18:05 

Helsinky, Finsko 

60° 12'        24° 54' 
06:20     18:34 03:54     22:50 07:07     19:17 09:23     15:13 

Oslo, Norsko 

59° 54'        10° 42' 
06:16     18:31 03:53     22:44 07:04     19:13 09:18     15:12 

Oulu, Finsko 

65° 0'          25° 30' 
06:16     18:34 02:17     00:22 07:04     19:15 10:28     14:04 

Tabulka: města v Evropě, východy a západy slunce na různých zeměpisných šířkách 

Ve dnech 20. 3. a 21. 12. 2018 platí zimní čas, 21. 6. a 23. 9. 2018 platí letní čas, Finsko (+1 hod). 

Hodnoty východů a západů slunce pro zimní (SEČ) a letní čas, včetně zeměpisné šířky a délky, jsou 

pro tabulku převzaté z webové stránky: https://www.meteogram.cz/vychod-zapad-slunce/. 

Tři časová pásma jsou nepříjemnou komplikací pro existenci jediného času pro celou Evropskou unii, 

ale naštěstí existuje několik pozitivních souvislostí, které umožňují rozumné řešení celé situace. Tou 

první a hlavní je, že konstantní časový rozdíl znamená jen to, že se všechny činnosti o tento 

konstantní časový rozdíl musí posunout (vyučování ve škole, začátek pracovní doby…). Z tohoto 

hlediska by nebyl žádný problém zahrnout do společného evropského času nejen Portugalsko, Velkou 

Británii a Irsko, ale i Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Bulharsko a Řecko, které se 

nacházejí v první polovině následujícího časového pásma. 

https://www.meteogram.cz/vychod-zapad-slunce/
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Tou druhou pozitivní souvislostí je fakt, že nejzápadnější část Evropy jako je Španělsko a Portugalsko 

se nachází víc na jih a čím víc jdeme na jih, tím dřív slunce v zimě vychází a později zapadá. Například 

v Malaze na jihu Španělska v zimě slunce vychází už v 8:26, ne až v 9:13, jak bychom to z hlediska 

zeměpisné délky Malagy srovnané s Prahou očekávali a zapadá až v 18:05 místo v 17:17. Tato 

skutečnost (z hlediska východů a západů slunce) zmenšuje časové rozpětí mezi východem a západem 

Evropy v zimním období, kdy je požadavek na dostatek slunečních paprsků nejkritičtější a působí 

ve prospěch jednotného času. V létě slunce na jihu Evropy ve srovnání se severem Evropy vychází 

později a dřív zapadá. V Malaze slunce vychází až v 6:59 místo očekávaného východu v 6:07 a zapadá 

už ve 21:39 místo očekávaného západu ve 22:30, jak by to vycházelo při započtení pouze zeměpisné 

délky. 

Největším problémem času v Evropě nejsou tři časová pásma, ale velká variabilita délky dne a noci 

v průběhu roku, a ta se dá řešit jednoduchým střídáním zimního a letního času nebo zde uvedeným 

modernějším návrhem. Oba systémy jsou vhodné pro podstatnou část Evropské unie s výjimkou 

severu Evropy směrem k polárnímu kruhu, kde je rozdíl v délce dne a noci tak velký, že tu nepomáhá 

žádné řešení. 

Který čas je správný 

Při každé reformě v měření času si musíme položit legitimní otázku: Který čas je správný? Je to místní 

čas, pásmový čas, letní čas nebo nějaký úplně jiný čas? Jak se mezi různými časovými systémy 

orientovat? Čas je fyzikální veličina a na naší planetě, kde není nic, co by ho deformovalo (například 

nějaká černá díra), plyne stejně už miliony let. Čas je jen jeden a plyne od nějakého bodu stále dál a 

dál až do nekonečna. S časem nedokážeme vůbec nic dělat, nedokážeme ho měnit, zrychlit ani 

zastavit, nemůžeme ho posouvat dopředu ani dozadu, můžeme měnit jen způsob jeho měření. 

Neposouváme nikdy čas, ale hodinky. Nikdo si nemůže vážně myslet, že když si posune hodinky 

o hodinu zpět, tak skutečně cestuje do minulosti. 

Pokud chceme měřit čas, je možné to dělat různými způsoby. Jako první řešení se nabízí měření času 

od nějakého zvoleného bodu stále dál a dál až do nekonečna. Proč to neděláme právě takto? Protože 

by to nebylo moc praktické. Země se otáčí, rotuje, náš život plyne podle slunce a je proto logické 

„značkovat“ plynutí času nějakou periodickou soustavou bodů. Jako perioda se nabízí doba 

od jednoho poledne, definovaného nejvyšším bodem slunce nad obzorem, až do následujícího 

poledne. Tak vzniknou úseky po 24 hodinách.  V daném bodě na povrchu Země bude takto definován 

místní čas, ale tento místní čas nemůže dobře fungovat. Aby mohla vzniknout např. železnice a jízdní 

řád, bylo třeba povrch Země rozdělit na 24 časových pásem po 1 hodině a 150, aby se definoval 

alespoň v nějakém úseku skutečný fyzikální čas, jinak by vznikl nereálný prostor, kde by přestaly platit 

fyzikální zákony tak, jak je známe. Pokud v nějaké soustavě zvolíme čas tak absurdně, že pro různě 

body souřadné soustavy se stejným fyzikálním časem definujeme různé časy podle toho, kdy tam 

zasvítí slunce nebo něco jiného, může se stát například to, že člověk do práce nejdříve přijde a až 

poté z domu do té práce vůbec odejde. Vznikne naprosto nepochopitelný svět. 

Je pásmový čas skutečně ten správný a opravdový čas? Je čas vůbec definován dobře? V rámci 

jednoho pásma ano, ale v měřítku mnoha pásem určitě ne, protože dvě různá místa na povrchu Země 

o stejném čase ukazují různý čas. V reálném životě ale vidíme, že to velmi dobře funguje. Jak je to 

možné? Pokud je něco definováno špatně, pak by to nemělo ani fungovat. 
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Jak může být někde jinde, třeba o tisíc km, kde je zcela evidentně identický fyzikální čas a stejná 

současnost jako tady, na hodinkách až o několik hodin více nebo méně než je zde? Skutečně správný 

fyzikální čas je na celém povrchu Země všude stejný. V Americe nemůže být jiný čas než tady 

v Evropě. Netelefonujeme do Ameriky ani do minulosti, ani do budoucnosti. Komunikujeme vždy 

v přítomnosti. V opačném případě bychom mohli využít tento „kanál“ mezi minulostí a budoucností a 

uhodnout si třeba pořádnou výhru v loterii. 

To, že někde slunce vychází dřív a jinde zas později ještě neznamená, že tam je skutečně jiný čas. 

Pásmový čas v Americe je proto stejně tak „pravý jako falešný“ a náš středoevropský čas není na tom 

o nic líp. 

 Co jsme vlastně udělali s časem? Na průběh skutečného fyzikálního času jsme umístili značky 

(souřadnice) a tyto značky jsou v Americe zvoleny jinak než v Evropě, aby se synchronizovaly se 

sluncem na daném místě, přesněji s polednem na příslušném pásmovém poledníku. Od skutečného 

fyzikálního času plynoucího všude stejně, se tyto značky liší na různých kontinentech až o mnoho 

hodin. Nemá to tedy nic společného s měřením nějakého „skutečně pravého, autentického, 

nefalšovaného a jedině správného“ času. 

Důvod, proč je možné čas definovat “špatně”, a přesto vše funguje jak má, je aplikace principu 

vysvětleného v podkapitole “mapování” aneb “značkování” času. Čas se tu nepoužívá jako skutečný 

fyzikální souřadnicový čas, ale pouze jako něco k vytvoření orientační mapy, podle které se v průběhu 

dne na daném místě vykonávají jednotlivé činnosti. Žádný inženýr nebo vědec by nepoužil „mapu“ 

pásmových časů na povrchu Země pro let kosmické rakety nebo pro nějaký fyzikální experiment bez 

toho, aby si pásmové časy nepřepočítal na skutečný fyzikální čas. 

Naše hodinky vždy byly a jsou jen stroj, který měří čas od jedné souřadnice ke druhé, a jak si ty 

souřadnice zvolíme je jen na nás. Pokud byl v minulosti zvolen nějaký systém značkování času, 

neznamená to vůbec, že se tyto značky nemohou v budoucnosti posunout jinak, například zde 

uvedenou variabilní sekundou respektující variabilitu délky dne a noci. 

Správný čas resp. správné měření času a správné jednotky času mohou mít různé podoby. Bylo by 

od nás hloupé vnucovat jeden jediný systém měření času tam, kde se hodí jiný. Správné měření 

času bude vždy to, které nám poskytne ten nejlepší servis. 

Závěr a možné problémy k řešení 

Před zavedením přirozeného slunečního času je potřebné velmi pečlivě prozkoumat rozhraní mezi 

přirozeným časem a robotickým (strojovým) časem ve všech významných situacích, včetně časového 

rozhraní mezi oblastmi světa s přirozeným časem a jinými oblastmi ve světě, kde by se čas měřil 

tradičně. Například na pravidelné letecké lince mezi různými časovými systémy by v průběhu roku 

docházelo k pravidelnému posunu příletu letadla. Přirozený sluneční čas může přinášet i jiné zajímavé 

situace. Osmihodinová pracovní doba by byla v jarním období o 8 jarních sekund kratší než dnes a 

na podzim o 8 podzimních sekund delší. To se určitě „dá přežít“, přesto je třeba všechny důsledky a 

souvislosti pečlivě a kriticky prozkoumat. 
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Čas v moderní společnosti může mít dvě složky. V přírodě se také objevuje při každém podrobnějším 

pohledu na konkrétní detail vždy další jemná struktura. Přirozený čas „přilepený“ jako pavučina 

na současný robotický čas, by s ním mohl vytvořit jedno společné „technické časové vlákno“ 

využitelné v řízení. Celý systém by napodoboval jen to, co v přírodě už dávno existuje a velmi dobře 

funguje: jemnou strukturu v detailech. 

K provedení takovéhoto projektu by musela existovat dohoda minimálně v rámci Evropské unie a 

bylo by nutné vyrobit hodinky, které bude mít člověk na ruce, v mobilu, v autě, které by šly půl roku 

v jarních sekundách a půl roku v podzimních sekundách. Každý člověk by si musel zvyknout na to, že 

existují dva systémy měření času, jeden přirozený, vhodný pro nás a vše živé, a druhý, vhodný 

pro atomy, roboty, přístroje a neživou přírodu. To vše by se nakonec muselo ještě propojit 

legislativou. 

Pro bezproblémovou funkčnost a životaschopnost tohoto systému svědčí dva důležité fakty. Tím 

hlavním je, že se jedná o druhé přídavné hodiny, které nenahrazují, ale doplňují současné měření 

času, další ne nezávislou, ale naopak přesně definovanou a závislou souřadnici, podle které by se 

řídila určitá významná část lidských činností. Tím druhým faktem je skutečnost, že přirozený čas se 

od robotického liší tak málo, že pokud by už dnes někdo tajně zaměnil všem „staré“ hodinky za 

„nové“, těžko by někdo zjistil záměnu, kromě zajímavého zjištění, že hodinky už nemusí 2x ročně 

posouvat. 

Jaká je reálná proveditelnost takovéhoto návrhu? 

To je otázka víc „filozofická“ než technická. Hodiny jsou oscilátor a nastavení oscilací na hodinách 

není nic neřešitelného, zejména v době křemíkových krystalů a digitálních technologií. Je jisté, že by 

se to nedalo realizovat bez námahy, soustředěného úsilí, mezinárodní spolupráce ani bez finančních 

nákladů. Přesto nejdůležitější a hlavní otázka zní jinak: “Stojí nám to za to? Má vůbec cenu investovat 

všechno to úsilí, námahu a finance, abychom mohli po práci ve svém volnu lépe žít?” Na to by měl 

mít právo odpovědět každý člověk sám za sebe a až budoucnost ukáže, zda zvítězí konzervativní 

pohled a setrvačnost staletí nebo kreativita a touha věci měnit a zdokonalovat. 

MA 
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