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Tiskové prohlášení eské astronomické spole nosti íslo 35 ze 17. 6. 2002

21. 6. NASTANE LETNÍ SLUNOVRAT

Dne 21. 6. 2002 v 15h 24min letního asu se severní polokoule Zem/ nejvíce p1ikloní
ke Slunci – v tom okam3iku nastane letní slunovrat, za ne astronomické léto a Slunce vstoupí
do znamení Raka. 21. 6. bude nejdelší den, Slunce u nás setrvá 16h 22min nad obzorem a jen
7h 38min zbývá na noc. V poledne vystoupí u nás Slunce nejvýš z celého roku, na obratníku Raka
projde nadhlavníkem a na severním polárním kruhu o p lnoci nezapadne.
Datum letního slunovratu není jednozna n/ ur eno, ale m93e se m/nit z t"chto d vod :
*
Kalendá&ní rok trvá 365 nebo 366 dní, ale Zem" ob"hne kolem Slunce za 365 dní 5 hodin
49 minut. Proto se okam.ik letního slunovratu opo./uje ka.dý následující rok o on"ch
p&ebývajících 5h 49min. Za&azením p&estupného roku se okam.ik letního slunovratu „p&edb"hne“ o
24h – 5h 49min = 18h 11min. P&itom m .e dojít ke zm"n" data letního slunovratu.
*
Sou7asný (&eho&ský neboli gregoriánský) kalendá& „pracuje“ ve 400letých cyklech. Rokem
2000 jsme vstoupili do nového cyklu a na jeho za7átku vzniknou nejv"tší rozdíly. Proto ve 21. stol.
p1ipadne letní slunovrat 62krát na 21. 6. a 38krát na 20. 6., pokud vycházíme ze
st1edoevropského letního asu. Na 20. 6. p&ipadne letní slunovrat v roce 2020 (poprvé od roku
1796) a dále v letech 2024, 2028, 2032, atd.
*
K pomalým zm"nám dochází i zm"nami zemské dráhy. Dnes je z ro7ních dob nejdelší léto
a velmi zvolna se ješt" prodlu.uje (o 6h 29min do roku 3000).
Ing. Pavel P1íhoda
Hv"zdárna a planetárium hl. m. Prahy
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