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Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje 5 125 let Dlouhého počtu sestavených 
do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun, což je 20 tunů po 360 dnech, a sloup-
ce znázorňují baktuny složené ze 20 katunů. Součet jakýchkoli čtyř čtyřstranně symetrických 
čtverců (např. čtyř rohů tabulky) dává 28. Vystínovány jsou čtyřčlenné skupiny obsahující střední  
a krajní čísla 1, 7 a 13 (neplatí to pro střední sloupec, který je zvláštní případ). Tentýž poměr 13:20 vykazuje  
i dvojitá šroubovice. Pozn. BC = př. n. l., AD = n. l., Last day = poslední den 21. 12. 2012.
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Úvod

Lidé se snažili zachycovat dráhy pohybu Slunce a Měsíce od chvíle, 
kdy se naučili počítat, sít a vést záznamy. Kalendáře, které díky tomu 
po celé naší planetě vznikly, se dělí do tří typů: lunární kalendáře sle-
dují fáze Měsíce a ignorují Slunce, což čas od času korigují vkládáním 
takzvaných interkalárních dní. Lunisolární kalendáře počítají měsíce 
podle pohybu naší oběžnice (počty dní za měsíc se v nich střídají po 
29 a 30, což dává v průměru 29,5 dne lunárního cyklu) a přidávají 
interkalární čili přestupné měsíce, aby se lunární a solární roky od 
sebe postupem času příliš nevzdálily. Solární kalendáře sledují pouze 
cyklus ročních období a používají vkládané dny, aby během let zůstaly 
v souladu s tropickým rokem.

K těmto základním typům můžeme ještě připojit starověké hvězd-
né kalendáře založené na heliakickém východu určité hvězdy. Nejdů-
myslnější vůbec je však kalendář, který zahrnuje i cykly planet. Tento 
nejpozoruhodnější typ kalendáře vznikl na světě pouze u Mayů a my 
se mu budeme věnovat ve druhé polovině naší knížky.

Zájem o systém mayských kalendářů vzrůstá a absence šikovné ka-
pesní příručky je stále patrnější. Mravenčí práce na dešifrování několi-
ka dochovaných mayských rukopisů a monumentů započala ve druhé 
polovině 19. století a pokračuje dodnes. Snažil jsem se ze všech sil, aby 
informace v mé knížce odpovídaly nejnovějším poznatkům, které toto 
úsilí vydalo.

Základem všech kalendářů je představa určitých cyklů, to znamená 
předpovídání budoucího. Dovoluji si předpovědět, že na vás čeká zají-
mavé čtení.
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Základní cykly
slunce, měsíc, Země a hvěZdy

Na obrázcích naproti vidíme několik přirozených astronomických 
cyklů, které jsou důvodem i inspirací pro vznik mnoha starověkých 
kalendářů.

Všichni známe základní sluneční čili tropický rok o délce 365,242 dne 
(naproti uprostřed). Známe rovněž délku doby, kterou nazýváme dnem. 
Kdyby se jen oba časové úseky daly snadno skloubit! Jenomže na každé 
čtyři roky připadá necelých 1 461 dní, či lépe, každých 33 let uběhne 
téměř přesně 12 053 dní. Roční období jsou důsledkem sklonu zemské 
osy, která velmi pomalu rotuje v cyklech dlouhých téměř 26 000 let  
v rámci takzvané precese rovnodenností. Ta neustále vytváří drobný roz-
díl mezi siderickým (hvězdným) dnem (a rokem) a známějšími tropický-
mi (sezónními či slunečními) hodnotami dne a roku.

Další snadno pozorovatelnou periodou je cyklus lunace čili doba 
od jednoho měsíčního úplňku k druhému. Je dlouhá 29,53 dne a stala 
se páteří mnoha starověkých kalendářů. Ani tento cyklus do tropic-
kého roku nijak snadno nezapadne: průměrný rok má 12,368 úplň-
ku, což je zhruba 37 úplňků za tři roky. Přesnější je 235 lunací za  
19 let, což je takzvaný Metonův nebo metonický cyklus, nazvaný po-
dle řeckého astronoma Metona z 5. století před naším letopočtem. 
Jeho objev následně převedl na dny v roce 330 př. n. l. Kallippos. Ten 
použil čtyři Metonovy cykly minus jeden den a vytvořil cyklus dlouhý 
76 let, který má 27 799 dní a 940 úplňků.

Sklon oběžné dráhy Měsíce vůči ekliptice neboli dráze Slunce ko-
lem Země vytváří dva měsíční uzly, v nichž se kříží cesty Slunce  
a Měsíce a jejichž polohu musí znát ti, kdo chtějí předpovídat za-
tmění. Uzly zvolna rotují každých 18,163 roku proti směru dráhy 
Slunce; to znamená, že Slunce se do téhož uzlu vrací za necelý rok, 
přesněji každých 346,620079 dne, což je takzvaný drakonický či eklip-
tický rok.
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Siderický den
23,9344686 hodiny. Doba ro-
tace Země vůči hvězdám.

Tropický den
24 hodin. Doba rotace Země 
vůči Slunci.

Precese rovnodenností
25 920 let („velký rok“). Poma-
lá perioda rotace zemské osy.

Střelec

Štír
Váhy

Panna
Lev

Rak

Blíženci

Býk
Skopec

Ryby
Vodnář

Kozoroh

letní
slunovrat

jarní
rovnodennost

zimní 
slunovrat

podzimní
rovnodennost

Tropický rok
365,2421904 dne. Délka období mezi letním a zimním slunovratem nebo mezi oběma rovnodennostmi. Kvůli 
precesi (vpravo nahoře) je o 20,4 minuty kratší než siderický rok, což je doba, po kterou Zemi trvá oběh ko-
lem Slunce z hlediska vesmíru. Souhvězdí za Sluncem při jarní rovnodennosti je znamením „velkého měsíce“.

Siderický lunární měsíc
27,321661 dne. Doba, během 
níž se Měsíc vrátí k dané hvěz-
dě na obloze.

Lunace
29,530588 dne. Jinak známa 
také jako synodický lunární 
měsíc, doba, která uběhne me
zi dvěma novoluními.

Rotace měsíčních uzlů
18,612816 roku. Doba, za kte
rou oběžná dráha Měsíce ab-
solvuje jedno zhoupnutí. 
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nejstarší kalendáře
vruby a ZářeZy na kostech a kamenech

Všechny nejstarší známé kalendáře jsou lunární. K vymezení tropic-
kého roku pravděpodobně dostačovala prostá určení letního a zimní-
ho slunovratu, jakmile však lidé začali počítat jednotlivé dny, zřejmě 
je vztahovali k pohybu Měsíce.

Na paleolitické kosti paviána z Lebomba (dole, spodní kost) ve Sva-
zijsku z doby kolem 35 000 př. n. l. rozeznáváme 29 jasně oddělených 
vrubů, které zaznamenávají počet dní mezi dvěma úplňky. Na kosti 
z Abri Blanchard (dole, horní kost) ve Francii z období 30 000 př. n. l. 
je zřejmě mimo jiné vidět sled měsíčních fází během dvou měsíců, to 
znamená přesnější vzorec 59 dní = 2 lunární cykly.

V období neolitu už byl objeven metonický cyklus 19 tropických 
let = 235 lunací, jak je zcela patrné jak na mohyle v irském New-
grange z doby kolem 3200 př. n. l., tak na Stonehenge v Anglii z doby 
kolem 2500 př. n. l. Na Stonehenge je zřejmá také hodnota 29,5 dne 
mezi úplňky na počtu 29 a půl kamene ve vnějším kruhu (poloviční 
kámen je dnes stále jasně vidět, naproti dole).
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Stonehenge ukazuje neolitické chápání kalendáře. Vnější osmičetné rozdělení slunečních a měsíč-
ních jevů vytváří okruh kolem 56 Aubreyho jam používaných k předpovědím zatmění. Tyto jámy 
se sedmičetnou geometrií obklopují vlastní monument Stonehenge (dole), tvořený 29,5 vnějšími 
pískovcovými kameny a 19 menšími vnitřními „modráky“.
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