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T a b u l k y, g r a f y a k o m e n t á ř e

Tabulky uvádějí několik paralelních (ekvivalentních) časů: zimní, letní, střídavý čas a 4 varianty
modelující přirozený sluneční čas (Natural Solar Time). Dvě základní varianty (SNST7312 a SNST9130)
provádí kontinuální posun času s maximem 73 a 91 min, dvě odvozené obsahují navíc ještě
konstantní posun času o 13 resp. 31 min. Grafy zobrazují hlavní myšlenku přirozeného slunečního
času, a tou je kontinuální přechod od jedné křivky pásmového času k další. Jak názorně ukazuje verze
přirozeného slunečního času SNST7312 (-), středoevropský čas (UTC+1) přechází na letní (UTC+2), a pak
se vrací zpět k středoevropskému (UTC+1). Na dalších obrázcích (grafech) je průběh čtyř variant SNST
kolem zimního a letního bodu obratu.
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Symmetrical Natural Solar Time Tables
Úvod
Následující tabulky uvádějí několik paralelních (ekvivalentních) časů: zimní čas (CET - Central
European Time), letní čas (CEST - Central European Summer Time), střídání časů CET a DST (Daylight
Saving Time) a 4 varianty modelující přirozený sluneční čas (Natural Solar Time). Dvě základní
varianty (SNST7312 a SNST9130) modelují kontinuální posun s maximem 73 min 12 s a 91 min 30 s, dvě
odvozené mají další přídavný konstantní posun času o 13 min 12 s resp. 31 min 30 s.
Pro přirozený sluneční čas je z tabulek vidět přirozený neskokový posun času jedním směrem
v „jarním období“ (od zimního slunovratu do letního) a opačný posun času v „podzimním období“
(od letního slunovratu do zimního).
Křivky pro přirozený sluneční čas vycházejí ze symetricky definovaného času, protože přirozený čas
definovaný asymetricky není vhodný pro řešení problematiky přestupného roku.
Viz: https://zimnialetnicas.cz/symetricky-prirozeny-slunecni-cas-a-prestupny-rok/.

Šestý a sedmý sloupec tabulky: SNST7312 a SNST7312 (-)
První sloupec SNST: SNST7312
Východ Slunce 1. ledna dle SNST nastává prakticky ve stejnou dobu jako východ Slunce dle CET.
V Praze Slunce vychází kolem 8:01 a zapadá v 16:11. Do 28. 3., před posunem na letní čas, Slunce dle
SNST vychází o něco později než dle CET, ale po přechodu na letní čas dříve než dle CEST.
Kolem 30. května jsou východy Slunce dle CEST a SNST7312 prakticky stejné, to znamená, že západy
Slunce také. Mezi letním slunovratem a letním obratem SNST Slunce vychází dle SNST7312 asi o 8 - 13
minut později než dle CEST. To se projeví i odpoledne stejným posunem západů Slunce, které v tomto
období zapadá dle SNST7312 od 21:24 do 21:28. Dle CEST je to od 21:15 do 21:16.
Na podzim při změně času z CEST na CET (z 24. 10. na 25. 10.) vidíme, že do 24. 10. Slunce vychází dle
SNST7312 dříve než dle CEST a po 25. 10. později než dle CET. To se samozřejmě projeví v odpoledních
hodinách, kdy Slunce dle SNST7312 v tomto období zapadá do změny času o něco dříve než dle CEST, a
pak později než dle CET.
Na konci roku se časy SNST7312 a CET zase přiblíží a na Silvestra o půlnoci protnou.

Druhý sloupec SNST: SNST7312 (-)
Nedostatky křivky SNST7312: že začátkem roku Slunce vychází později, nebo že v létě dojde k posunu
až o 73 minut a Slunce zapadá dost pozdě (až ve 21:28), je možné napravit posunem celé křivky o 13
minut a 12 sekund. Díky konstantnímu posunu křivky Slunce vychází dle SNST celý leden dříve než
dle CET. Až třetí únorový den se pořadí vymění.
Výsledkem posunu křivky je nejen to, že dojde k dřívějšímu západu Slunce v létě, ale jako bonus bude
v zimě Slunce vycházet o 13 minut dříve.
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Osmý a devátý sloupec tabulky: SNST9130 a SNST9130 (-)
Třetí sloupec SNST: SNST9130
Východ Slunce 1. ledna dle SNST nastává prakticky ve stejnou dobu jako východ Slunce dle CET.
V Praze Slunce vychází kolem 8:02 resp. 8:01 a zapadá v 16:11. Do 28. 3., před posunem na letní čas,
Slunce dle SNST vychází výrazně později, na konci tohoto období až o 3/4 hodiny, ale po přechodu
na letní čas dříve než u CEST.
Kolem 30. dubna jsou východy Slunce dle CEST a SNST9130 prakticky stejné, to znamená, že západy
Slunce také. Mezi letním slunovratem a letním obratem SNST Slunce vychází dle SNST9130 až o 1/2
hodiny později než dle CEST. Tento posun se projeví i odpoledne stejným posunem západů Slunce,
které zapadá v tomto období dle SNST9130 nejpozději ve 21:47. Dle CEST nejpozději ve 21:16.
Na podzim, při změně času z CEST na CET (z 24. 10. na 25. 10.), vidíme, že do 24. 10. Slunce vychází
dle SNST9130 dříve než dle CEST a po 25. 10. později než dle CET. To se projeví i v odpoledních
hodinách, kdy Slunce dle SNST9130 zapadá do změny času o něco dříve než dle CEST, a pak později než
dle CET. Na konci roku se časy SNST9130 a CET zase přiblíží a na Silvestra o půlnoci protnou.

Čtvrtý sloupec SNST: SNST9130 (-)
Nedostatky křivky SNST9130: pozdní východy Slunce skoro v celém jarním období a příliš pozdní
západy Slunce v létě (až ve 21:47), je možné proměnit na přednost. Posunem celé křivky o 31 min 30
s je možné vykonat "zázrak" dřívějších východů Slunce v zimě a pozdějších v létě (ve srovnání se
současným stavem). Zároveň dojde k dřívějšímu západu Slunce v létě (21:15 místo 21:47). Díky
konstantnímu posunu času vychází Slunce dle SNST celý leden a únor (až do 4.3.) dříve než dle CET.
Čtvrtá křivka je "téměř dokonalá" ve všech ročních obdobích. Viz Přehledné tabulky, které na dvou
následujících stranách prezentují „průběh“ východů a západů Slunce v roce 2020.

Hlavní zdroje dat
Hodnoty východů a západů Slunce pro zimní (CET) a letní (CEST) čas v Praze jsou převzaté z webové
stránky http://www.world-timedate.com/. Zbytek tabulky je dopočítán dle definice přirozeného
slunečního času uvedené v předchozích textech. Výpočet provedl autor textu.
Důležité je, že uvedený zdroj uvádí východy a západy Slunce s přesností na sekundy. Data byla
použita s vědomím faktu, že podle astronomů je uvádění východů a západů Slunce s přesností
na sekundy velmi problematické a většinou se data zaokrouhlují na minuty. Přirozený sluneční čas se
v průběhu jednoho dne oproti strojovému posouvá jen v jednotkách sekund (24 – 30 s za den) a
sčítat tyto sekundové hodnoty se „schody“ vytvořenými zaokrouhlením časů východů a západů
Slunce na minuty, by znamenalo výraznou deformaci spojitých křivek reprezentujících východy a
západy Slunce dle přirozeného slunečního času (SNST).
Pro přehled chodu hodin nového systému měření času jsou zde v Přehledných tabulkách nejdříve
uvedené jen vybrané hodnoty za celý rok 2020. Detailní výpočet pro několik variant symetrického
přirozeného slunečního času (SNST) a 366 dní přestupného roku 2020 se nachází v odkazu
v Podrobných tabulkách (vydaných samostatně jako pdf). Bylo spočteno 366*8 = 2928 hodnot SNST.
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Podrobné tabulky
V následujícím odkazu se nachází detailní hodnoty východů a západů Slunce pro rok 2020
(Symmetrical Natural Solar Time Tables). Podrobné tabulky ve formátu pdf obsahují:
přehledné tabulky pro východy a západy Slunce pro rok 2020, jedná se o výběr dat (2 strany z 24
stran pro 366 dní)
• východy a západy Slunce pro každý den roku 2020 uspořádané do 12 měsíců (24 stran)
• základní informace o použitých časových systémech
•

Download podrobných tabulek (text tabulek je připraven pro tisk):
https://zimnialetnicas.cz/wp-content/uploads/2020/11/Symmetrical-Natural-Solar-Time-Tables.pdf

Názvy jednotek a použité symboly v tabulkách

Volba časových systémů
Prezentované jsou dvě základní varianty časových systémů. První má posun času o 1 s/hod, tu
reprezentuje křivka SNST7312, která znamená celkový časový posun o 73 min 12 s. Ve druhém případě
byl zvolen posun o 1,25 s/hod, ten reprezentuje druhá křivka s celkovým posunem času o 91 min
30 s. Oba posuny platí pro přestupný rok. Matematické podrobnosti se nachází v jiných článcích.
Proč byly zvoleny právě tyto hodnoty? Jedna sekunda za hodinu se nejen dobře pamatuje, ale dá se
o ní také diskutovat, jak velký časový posun to v reálném životě vlastně je. Výsledných 73 minut
za půl roku se blíží k používanému a vyzkoušenému hodinovému časovému skoku. Třináct minut
navíc nevadí, protože tyto minuty se dají velmi dobře využít v zimním období. Druhá varianta
znamená asi 1,5 hodinové možné maximum z hlediska zavedení globálního času na velmi velkém
území (viz 3. kapitola a „omezení jihem“: https://zimnialetnicas.cz/prirozeny-slunecni-cas-3-cast/).
Značení: Časový systém SNST7312 pro přestupný rok je stejný jako SNST73 pro běžný rok, používá
stejné časové jednotky. Časový systém SNST9130 pro přestupný rok je stejný jako SNST9115 pro běžný
rok, používá také stejné časové jednotky. Index označuje maximum kontinuálního časového posunu,
první dvě čísla indexu jsou minuty, druhá dvě čísla jsou sekundy.
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Další důležitá data
V případě hodnot východů a západů Slunce uvedených v sekundách je výpočet silně závislý na přesné
poloze, pro kterou byl proveden. Podle uvedeného zdroje jsou východy a západy Slunce pro Prahu
spočtené pro tyto konkrétní souřadnice:
Latitude: 50° 05' (50,08°) North
Longitude: 14° 25' (14,42°) East
V přestupném roce 2020 nastává:
•
•
•

jarní rovnodennost – 20. března, podzimní rovnodennost – 22. září
letní slunovrat – 20. června, zimní slunovrat – 21. prosince
perihélium – 5. ledna (2. ledna 2021), afélium – 4. července

Start nového času (později pravidelný obrat) v přestupném roce 2020 nastává na Silvestra 2019
ve 24:00:00 (tj. 1. ledna 2020 v bodě 00:00:00, dle CET i SNST), kdy začíná přirozený sluneční čas
běžet. Platí to pro obě základní křivky (SNST7312 i SNST9130) reprezentující nový čas.
Obrat v polovině roku potom nastává podle typu SNST v těchto bodech:
SNST7312 - obrat dle CET nastává 183. den ve 22:46:48 (1. 7.)
obrat dle SNST7312 nastává 184. den v 00:00:00 (2. 7.)
SNST9130 - obrat dle CET nastává 183. den ve 22:28:30 (1. 7.)
obrat dle SNST9130 nastává 184. den v 00:00:00 (2. 7.)
Hodnoty označené v tabulkách jako Shift1 (-) a Shift2 (-) jsou křivky SNST posunuté tak, aby v létě
Slunce nezapadalo později než dnes. Pro první křivku je Δt = 13 min 12 s, pro druhou je Δt = 31 min
30 s. Posunou se všechny body křivek, včetně obou obratů.
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Leap year 2020

Time system 1
Pozn.: V tabulce je popsán systém SNST73, ale časový posun 73 min 12 s je vztažen na přestupný rok
2020, protože hodnoty SNST byly v tabulkách spočtené pro tento přestupný rok.
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Leap year 2020

Time system 2
Pozn.: V tabulce je popsán systém SNST9115, ale časový posun 91 min 30 s je vztažen na přestupný rok
2020, protože hodnoty SNST byly v tabulkách spočtené pro tento přestupný rok.

9

T a b u l k y, g r a f y a k o m e n t á ř e
Symmetrical Natural Solar Time Graphs
Prezentace hlavní myšlenky
Myšlenka přirozeného slunečního času spočívá v tom, že čas s variabilní sekundou přechází
kontinuálně (jako v přírodě) bez nepřirozených skoků ze středoevropského na „letní“. To znamená,
že v zimě se kolem zimního slunovratu přibližujeme hodnotám času dle CET, a v létě kolem letního
slunovratu zas hodnotám dle CEST. V meziobdobí se hodnoty mění spojitě tak, jak to dělá i roční
cyklus Slunce.
Grafy jsou velmi přesné, pro každý jeden den z 366 dní přestupného roku 2020 byl pro každou křivku
spočten jeden bod pro východ Slunce a jeden bod pro západ Slunce, grafy obsahují celkem 12*366,
tj. 4392 bodů pro jednotlivé konkrétní varianty času. Základní a obecně známé jsou křivky pro zimní
(CET) a letní čas (CEST) a křivka reprezentující střídání časů. Pro jednoduchost a názornost je jako
křivka reprezentující přirozený sluneční čas vybrána varianta s posunem času o 1 sekundu za hodinu,
tj. 73 minut za půl roku v běžném roce a 73 minut 12 sekund v přestupném roce.
Hodnoty východů a západů Slunce pro zimní (CET) a letní (CEST) čas v Praze jsou pro výpočty a grafy
převzaté z webové stránky http://www.world-timedate.com/. SNST hodnoty jsou vypočítané dle
definice přirozeného slunečního času uvedené v předchozích textech. Výpočet provedl autor textu.

Pravý zimní čas
Kromě jednoduchého nahrazení současné skokové křivky s posunem času o 1 hodinu spojitou
křivkou, je možné dělat i daleko sofistikovanější posuny času. Křivky můžeme posouvat oběma
směry, jednak k pozdním večerním hodinám, nebo také směrem k časným svítáním a východům
Slunce. Při využití křivek SNST7312 nebo SNST9130 je možné nejdříve kontinuálně posunout čas o 73 min
12 s resp. o 91 min 30 s, a pak ještě konstantně posunout celou křivku o 13 min 12 s resp. o 31 min
30 s. Tak můžeme používat v létě současný letní čas s hodinovým posunem a v zimě „pravý“ zimní čas
posunutý oproti CET opačným směrem o 13 nebo 31 minut.
Pokud upřednostníme ranní světlo, které pro člověka znamená přirozené probouzení, je možné
přesunout v zimě část světla z odpoledních hodin do doby vstávání. Takové řešení je vhodné jak
pro děti, které chodí ráno školy, tak pro lidi, kteří musí do zaměstnání. V zimě je den velmi krátký,
Slunce vychází pozdě a velmi brzo zapadá. Je příjemné mít víc světla alespoň ráno při cestě do školy
nebo do práce.
Přirozený sluneční čas samozřejmě nedokáže prodloužit den, slunci neporučíme, ale může
„posunout“ svítání (vždy posouváme jen hodinky). Je třeba dobře zvážit, zda je lepší mít v tomto
období světlo ráno, nebo večer, ale za světla se vstává líp. V zimních odpoledních hodinách moc
velkou turistiku po práci stejně neuděláme. Na rozdíl od nespojitého skoku u střídavého času se
u přirozeného času skokově mění jen první derivace, tzn. směrnice křivky.
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 (v případě
SNST9130) o 31 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.
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Letní bod obratu (summer turning point)
Na následující straně se nachází detailní napojení technických křivek symetrického přirozeného
slunečního času (SNST) na oranžovou křivku reprezentující středoevropský letní čas (CEST). Křivky
zobrazují východy a západy Slunce v Praze kolem letního bodu obratu.
Z grafu i z uvedených číselných hodnot je vidět, že základní křivky by znamenaly velmi pozdní západ
Slunce v létě. V prvním případě by Slunce zapadalo nejpozději ve 21:28, ve druhém až ve 21:47.
Z tohoto důvodu jsou obě křivky posunuté tak, aby ∆tmax v letním období bylo 60 minut, jak jsme
na to zvyklí, a jak nám to většinou i vyhovuje. Nové křivky jsou potom značené jako (-).
Na křivkách SNST a jejich napojení na tradiční letní čas (CEST) je vidět letní bod obratu, který nastává
na přelomu 183. a 184. dne. Na rozdíl od současného hodinového skoku časové křivky ze zimního
na letní čas je nová křivka spojitá, nespojitá je jen změna směrnice křivky. Oblast mezi žlutou a
červenou křivkou zobrazuje poměrně úzký optimalizační interval možného posunu času mezi 73
minutami a cca 1,5 hodinou. Za červenou křivkou už to není možné (viz 3. článek na webu)
a pro výrazně méně než 73 minut (pod 60 min) to nemá, vzhledem k nákladům na technické a
administrativní řešení, smysl ani provádět.

Posun maxima a minima křivek dle CEST vůči letnímu (zimnímu) slunovratu
Zajímavý je posun maxima západů a minima východů Slunce dle CEST vůči slunovratům i posun
těchto bodů vůči sobě navzájem. V roce 2020 nastává nejčasnější východ Slunce 16. června (168.
den), letní slunovrat 20. června (172. den), nejpozdější západ Slunce 24. – 25. června (176. – 177.
den) a afélium 4. července (186. den). To je zajímavý sled událostí. Do slunovratu by mělo Slunce
každý den vycházet dřív a zapadat později, a po slunovratu zas naopak. Proč to neplatí?
Určení konkrétních dnů a hodnot umožňuje jen přesný astronomický výpočet (nebo měření), ale
kvalitativní úvaha naznačuje příčinu jevu. V létě je Země v aféliu – odsluní a od Slunce je dál než
v zimě. Důsledkem Keplerových zákonů Země při pohybu do afélia zpomaluje svoji rychlost pohybu
kolem Slunce. Rotace Země vůči Slunci se skládá ze „setrvačníkové“ rotace a „proti-rotace“
způsobené oběhem Země kolem Slunce (1 oběh Země kolem Slunce je jedna proti-otočka).
Zpomalování pohybu znamená, že proti-otáčení se do afélia zpomaluje a není konstantní v čase.
Sčítá se tedy vliv od slunovratu tj. od náklonu zemské osy s vlivem od afélia a pohybu Země kolem
Slunce obecně, příspěvky je nutné kvantifikovat a výsledkem je, že se nejčasnější východ Slunce
posune z 20. na 16. června a nejpozdější západ Slunce z 20. až na 24. – 25. června.
Podobné je to i v zimním období, kdy je Země v perihéliu - přísluní, to znamená, že je Slunci blíž než
v létě, a proto do perihélia zrychluje svůj pohyb kolem Slunce. Zrychlení pohybu Země na oběžné
dráze znamená, že proti-otáčení se do perihélia zrychluje, není konstantní v čase a ovlivňuje průběh
východů a západů Slunce. Opět se sčítá vliv od slunovratu, tj. od náklonu zemské osy s vlivem
od perihélia a pohybu Země kolem Slunce obecně.
Výsledkem je, že nejčasnější západ Slunce se neuskuteční v den slunovratu 21. 12. 2020, ale už 11.
prosince a nejpozdější východ Slunce až 1. ledna následujícího roku. Všechny tyto komplikace
(a mnoho dalších) znamenají dost vážné problémy při hledání souladu polohy Slunce na obloze
s chodem strojového - fyzikálního času.
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Zimní bod obratu (winter turning point)
Dalším zajímavým bodem je zimní bod obratu. Na následujících obrázcích vidíme detailní napojení
technických křivek symetrického přirozeného slunečního času (SNST) na modrou křivku
reprezentující středoevropský čas (CET). Grafy zobrazují východy a západy Slunce v Praze kolem
zimního bodu obratu.
Nad sebou umístěné grafy v tomto i předchozím případě názorně ukazují, že se v létě křivky východů
a západů Slunce od sebe vzdalují (den se prodlužuje) a v zimě přibližují (den se zkracuje). Napojení
křivek SNST7312 a SNST9130 na hlavní křivku středoevropského času (CET) ukazuje původní myšlenku.
První navrhovaný bod počátku nového času byl definován jako půlnoc na Silvestra (the show must go
on). Ve stejném bodě, kde křivka začíná, po roce i končí. 366. den roku reprezentuje na grafu
poslední den roku 2020, 367. den je první den roku 2021.
Žlutá a červená křivka, tj. křivky SNST7312 (-) a SNST9130 (-), jsou dalším krokem optimalizace. První
křivka znamená posun SNST7312 o 13 min 12 s, druhá posun SNST9130 o 31 min 30 s. Průběh hodnot
východů a západů Slunce ukazuje, že časovou křivku je možné vyladit i na zimní období. V případě
červené křivky je cca půl hodiny světla pro zimní rána v nejhorším období roku (z hlediska dostatku
denního světla) vynikajícím řešením.

Posun maxima a minima křivek dle CET vůči zimnímu slunovratu
Stejně jako v předchozím případě i zde platí, že maximum a minimum dvou modrých křivek (CET)
pro východy a západy Slunce se neshodují ani se slunovratem ani mezi sebou navzájem. V roce 2020
nastává nejčasnější západ Slunce 11. prosince (346. den), zimní slunovrat 21. prosince (356. den),
nejpozdější východ Slunce 1. ledna 2021 (367. den) a perihélium 2. ledna 2021 (368. den).

Zdvojení lokálního maxima křivky SNST (pro východy Slunce) kolem zimního
bodu obratu
Nová časová křivka východů Slunce vytváří kolem zimního bodu obratu dvojité lokální maximum. Jak
je vidět z grafu, k „nejpozdějšímu“ východu Slunce dochází opakovaně dvakrát po sobě. Nejpozdější
východ Slunce nastane pro SNST9130 (-) poprvé 21. 12. 2020 (356. den) v 7:32:49, pak Slunce začne
vycházet stále dřív. Po obratu křivky SNST Slunce vyjde 1. 1. 2020 (367. den) už v 7:30:05, ale pak
Slunce vychází stále později až do 10. 1. 2021 (376. den), kdy nastává druhý nejpozdější východ
Slunce v 7:32:07. Poté už Slunce vychází dle očekávání stále dřív a dřív. Obě lokální maxima se
nachází asi 10 dnů od zimního bodu obratu křivky SNST.
Vzhledem k tomu, že krátkodobé „umělé zvlnění“ křivky je menší než 3 minuty, pro reálný život to
nemá žádné důsledky. Vznik dvou maxim je dán způsobem konstrukce SNST, tj. tím, že se směrnice
křivky SNST mění právě v oblasti maxima křivky CET, kde je změna hodnot křivky CET minimální.
Pokud by z nějakého důvodu bylo žádoucí křivku „vyhladit“, řešení je velmi jednoduché, stačí obrat
posunout do bodu druhého lokálního maxima (viz předchozí graf východů Slunce kolem letního bodu
obratu).
Bližší vysvětlení principu jevu se nachází na konci článku:
https://zimnialetnicas.cz/administrace-prirozeneho-slunecniho-casu/.
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Obsahem jsou dva články publikované na webu: https://zimnialetnicas.cz/
Symmetrical Natural Solar Time Tables dne 12. 11. 2020
Symmetrical Natural Solar Time Graphs dne 1. 1. 2021
Publikováno elektronicky společně pod názvem Tabulky, grafy a komentáře jako jeden pdf soubor
dne 16. 6. 2022.
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