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Julianský Kalendář

Pro mnoho evropských institucí, můžeme poděkovat Římanům (k dobrému nebo ke špatnému, ale i oni měli 
jejich předchůdci Řeků, Egypťané a Babyloňané). Tak se slunečním kalendářem v současné době v širokém 
užití.

Původně Romans počítal roky ab urbe Condita,  to je, „od založení města“ (z Říma, kde hodně z charakteru 
moderního světa měl své počátky). Měl ten starý kalendář zůstal v použití, 1996-01-14 by to Nový rok v roce 
2749 AUC (v tomto termínu plně obsazen článku jsou často uvedeny v podobě IS0 8601 ).

Po jeho dobytí Egypta v 48 př.nl Julius Caesar konzultován alexandrijské astronomové Sosigenes o kalendářní 
reformy (od AUC kalendář poté použitý Římany bylo zcela nedostatečné pro potřeby vznikajícího impéria, které
Caesar byl připravený na velení, krátce se ukázalo ven). Kalendář, který Julius Caesar přijal v roce 709 AUC 
(co dnes nazýváme 46 př.nl) byl totožný s alexandrijské Aristarchův kalendář 239 před naším letopočtem, a 
sestával ze slunečního roku dvanácti měsíců a 365 dní s extra den každý čtvrtý rok. Je jasné, kde a jak 
Aristarchos dorazil na tomto kalendáři, ale člověk může spekulovat, že babylonský věda byl zapojen.

Jak se můžeme dočíst ve vynikajícím článku, „Západní kalendář a kalendář Reformy“ v Encyclopedia Brittanica,
Sosigenes rozhodla, že rok v moderní době jako 46 BC by měl mít dvě intercalations známy. Prvním z nich bylo
zvykem interkalace 23 dnů následujících po 23. února druhou, „přinést kalendář v kroku s rovnodennosti, bylo 
dosaženo tím, že vloží další dva měsíce od konce listopadu a na začátku prosince. Toto vložení činily 
přídavkem 67 dnů, což ročně z ne méně než 445 dní a působit na začátku března, 45 př.nl v římském 
republikánském kalendáři, k pádu na to, co se dodnes nazývá 1.ledna z juliánského kalendáře.“

Podle Kevina Tobin Julius Caesar chtěl začít celý rok na jarní rovnodennosti nebo zimního slunovratu, ale 
Senát, který tradičně nastoupil do úřadu 1. ledna, začátek římské civilní kalendářního roku, chtěl, aby od 1. 
ledna jako start rok, a Caesar přineslo v politickém kompromisu.

Římské Date-chovatelé zpočátku špatně Caesarovy pokyny týkající se nový kalendář (podle Macrobia) a mylně
se každý třetí rok, spíše než každý čtvrtý rok, bude přestupný rok. Tam je nějaký spor jak k přesně, jaké let od 
43 před naším letopočtem až do 8 nl byly skutečně přestupné roky, ale o rekonstrukci, která je v souladu s 
dostupnými důkazy, že každý třetí rok po 43 před naším letopočtem (tedy 40 BC, 37 BC, atd.) byl přestupný 
rok, do 10 př.nl, po kterém se podle této hypotézy, Augustus Caesar (Julius Caesarův nástupce) 
suspendovaných přestupných roků, sanace jim přestupném roce 4 nl

Dalším zdrojem nejistoty ohledně přesné datování dní v této době pochází ze změn provedených Augustus do 
délek měsíců. Podle některých účtů, původně měsíc únor měl 29 dní a přestupném roce 30 dnů (na rozdíl od 
28. a 29. nyní). To ztratilo jeden den, protože v určitém okamžiku pátý a šest měsíců starého římského 
kalendáře byly přejmenovány jako  Julius  a  Augustus  , respektive, na počest jejich eponyms, a počet dní v 
srpnu, dříve 30, nyní se stal 31 (stejně jako počet dnů v červenci), takže Augustus Caesar by neměly být 
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považovány za horší než Julius Caesar. Zvláštní denní potřeby za srpen byl převzat z konce února. Nicméně 
stále neexistuje jistota, pokud jde o tyto záležitosti, takže všechna data před nl 4,

Následně juliánský kalendář stal se rozšířený v důsledku jeho použití v celé Římské říše a později různými 
křesťanskými církvemi, který zdědil mnoho z institucí římského světa.

Systém číslování let AD (pro „Anno Domini“) byl zaveden kolem roku 527 našeho letopočtu římským 
opat Dionysius Exiguus, který počítal, že vtělení Ježíše došlo dne 25. března v roce 754 AUC, s jeho narození 
se vyskytující o devět měsíců později. Tedy rok 754 AUC byl označen podle něj jako rok 1 nl To je obecně si 
myslel, že jeho odhad byl v době této události byl pryč několik let (a tam je ještě nejistota ohledně toho, zda se 
identifikoval 1 ad s 754 AUC nebo 753 AUC).

Tato otázka byla vznesena, zda je první křesťanský tisíciletí by měla být počítána od 1. nl nebo v roce 
předcházejícím to. Podle Dionysius došlo k vtělení 25. března roku předcházejícího 1 AD (s narozením Ježíše 
vyskytujícího devět měsíců později, 25. prosince), a proto je rozumné považovat ten rok, spíše než 1 nl jako v 
prvním roce křesťanské Éra. V tomto případě 1 AD je druhým rokem, a 999 AD je 1000. rok, prvního 
křesťanského tisíciletí, z čehož vyplývá, že 1999 AD je posledním rokem druhého křesťanského tisíciletí a 2000
našeho letopočtu první ročník třetího.

Gregoriánská Reforma

Průměrná délka roku v juliánském kalendáři je 365.25 dní (jeden dodatečný den se přidává jednou za čtyři 
roky). To je výrazně odlišné od „skutečné“ délce slunečního roku. Nicméně, tam je nejistota mezi astronomy o 
tom, co je délka slunečního roku skutečně je (viz Simon Cassidy je chyba v prohlášení tropického roku ). Hlavní
konkurenční hodnoty se zdají být „znamenají tropický rok“ v 365.2422 dny („zlý sluneční dny“) a „rok jarní 
rovnodennosti“ o 365.2424 dny. Rozdíl délky Julian kalendářní rok, počínaje délkou skutečného slunečního 
roku je tedy 0,0078 dní (11,23 minut) v prvním případě a 0,0076 dní (10,94 min), v druhém případě.

Ať už je tato chyba se hromadí, takže asi po 131 letech kalendář je
synchronizován s rovnodenností a slunovratů o jeden den. Tak jako
staletí prošel Julian kalendář čím dál nepřesné s ohledem na roční
období. Toto bylo obzvláště znepokojující k římskokatolické církvi,
protože vliv na určení data Velikonoc, které tím, že v 16. století, byl na
dobré cestě ke sklouznutí do léta.

Papež Pavel III přijímáni několik astronomů, především jezuitský
Christopher Clavius (1537-1612), přijít s řešením. Stavěli na kalendář reformních návrhů astronom a lékař Luigi
Lilio (d. 1576). Když byl papež Řehoř XIII zvolen našel různé návrhy na reformu kalendáře před ním, a rozhodl 
ve prospěch to Clavius. Na 1582-02-24 vydal papežskou bulu,  Inter Gravissimas, kterým se stanoví, co se nyní
nazývá Gregorian reforma kalendáře. (Celý text lze číst jak v latinského originálu a francouzském překladu od 
Rudolphe Audette a v anglickém překladu, který byl nedávno udělal Bill Spencer).

Gregorian reforma sestávala z následujících způsobů:

• Deset dní byly vypuštěny z kalendáře, a to bylo rozhodl, že den po (čtvrtek) 4. října 1582 (což je 

5.10.1582, ve starém kalendáři) by se od té doby známý jako (pátek) dne 15. října 1582.
• Pravidlo pro přestupném roce došlo ke změně. V Julian kalendáře rokem je přestupném roce, pokud je 

dělitelná 4.  V gregoriánského kalendáře rok je přestupném roce, pokud (i) je dělitelná 4, ale ne 
100 nebo (ii) je dělitelný 400 . jinými slovy, rok, který je dělitelný 4 je přestupném roce, pokud to není 
dělitelný 100, ale ne 400 (v tomto případě není přestupném roce). Tedy roky 1600 a 2000 jsou 
přestupné roky, ale 1700, 1800, 1900 a 2100 nejsou.

• Byla přijata nová pravidla pro určení data Velikonoc.
• Postavení další den v přestupném roce byla přesunuta z předešlého dne 25. února do dne 

následujícího 28. února.

Podle některých, termín „přestupném roce“ pochází ze skutečnosti, že den v týdnu, kdy některé festivaly byly 
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drženy normálně postoupila o jeden den (od 365 = 7 * 52 + 1), ale v letech s extra den festivaly by „skok“ na 
den v týdnu následujícím po. Nicméně, to může být odvozeno ze starého norského slova „hlaupâr“, který 
vstoupil do anglického jazyka v době invazí Vikingů (8. – 10. století).

Ve své vynikající knize  Označení Time  Duncan Steel poznámky (p.165), které se často tvrdí, že část 
Gregorian reformy spočívá v nastavení první den roku (novoroční den) do 1. ledna, ale ve skutečnosti na 
papežskou bulou dělal žádný odkaz na dni Nového roku. 1.ledna už novoroční v mnoha evropských 
zemích. Církevní Nový rok se shodoval s Štědrý den, než to bylo změněno na 1. ledna papež Pius X. v roce 
1910 (nabude účinnosti v roce 1911).

Je třeba poznamenat, že nebylo potřeba po dobu deseti dnů, spíše než, řekněme, dvanáct dní, byly vypuštěny 
z kalendáře. Ve skutečnosti, kalendář mohl být reformován bez vynechání nějaké dny vůbec, protože je 
zapotřebí pouze nové pravidlo o přestupných roků, aby kalendář synchronizovaný s jarní rovnodennosti. Počet 
dnů vynechaných určuje datum jarní rovnodennosti, vynechání deseti dnů, což vede ke dni, obvykle dne  20. 
března.

Rok jarní rovnodennosti během posledních 2000 let je 365.2424 dny. Průměrná délka roku Juliana (365,25 dní) 
se liší od této hodnoty od 0,0076 dnů. Takže od roku 1 do roku 1582 kalendář usnul jarní rovnodennosti rok 
1581 * 0,0076 = 12,02 dnů. Jak to, že papež Řehoř odstranit dvanáct dní, místo toho jen deset? To má co do 
činění s první rady Nicaea, který se konal v Nicaea (nyní İznik, Turecko) v roce 325 nl Jedna z otázek, které se 
vypořádají této rady byla metoda pro určení data Velikonoc (což by mělo dojít kolem jarní rovnodennost) tak, 
aby byl nezávislý na židovském kalendáři. Od roku 325 do roku 1582 kalendář rozcházely (od jarního bodu) od 
roku 1257 * 0,0076 = 9,55 dní,

Záležitost není to jednoduché, nicméně, protože datum jarní rovnodennosti v kalendáři římskokatolické církve 
jako zřízeného koncilem (v 325 nl) je 21. března, ale efekt odstranění deset dní v roce 1582 měl výsledkem, že 
jarní rovnodennost nastává v gregoriánského kalendáře většinou dne 20. března, méně často na 21. března, 
někdy i na 19. března a někdy dokonce i na 22. března v souladu s místním časem na Dálném východě. Proto 
by Pope Gregory vypustili devět dní? Nebo snad jedenáct? Pravděpodobně Papež Řehoř astronomickou 
poradci považován za všechny tři možnosti. Někteří říkají, že výběr z deseti byl kompromis, podporuje i 
skutečnost, že vynechání deseti dnů usnadňoval to napravit staré kalendáře pouhým vložením „X“ (latinsky 
číslice pro „10“).

Ve skutečnosti non-gregoriánský kalendář reforma (zahrnující 33-letý cyklus a nultý poledník 
procházející Virginia ) by stabilizovaly jarní bod na 21. března po celém světě (jak se Simon 
Cassidy znázorněno ). Zda papež Řehoř poradci byli vědomi této možnosti reformy není známý pro jistý.

Přijetí Gregoriánského Kalendáře

Gregoriánský kalendář byl okamžitě přijat na vydání papeže Řehoře výnosem v katolických zemích Itálii, 
Španělsku, Portugalsku a Polsku, a krátce nato ve Francii a Lucembursku. Během příštího roku nebo dvou 
většině katolických regionech Německa, Belgie, Švýcarsko a Nizozemsko přišel na palubu. Maďarsko 
následoval v 1587. Zbytek Nizozemí, Dánsko, Německo a Švýcarsko změnu provedl v průběhu roku 1699 do 
roku 1701. V době, kdy Britové byli připraveni jít spolu se zbytkem Evropy, starý kalendář už odplula o jeden 
den , vyžadující opravu jedenáct dní, spíše než deset. Gregoriánský kalendář byl přijat ve Velké Británii (a v 
britských koloniích) v roce 1752, s (středa) 2. září 1752, přičemž bezprostředně poté (čtvrtek) 14. září 1752.

V mnoha zemích byl Julian kalendář používaný v obecné populaci dlouho po oficiálním zavedení 
gregoriánského kalendáře. Takto byly události zaznamenány v 16. až 18. století s různými daty, podle toho, 
který byl použit kalendář. Data zaznamenaná v juliánského kalendáře byly označeny „OS“ na „starém stylu“, a ti
v Gregorian kalendáři byly označeny „NS“ pro „nového stylu“.

To komplikuje věci ještě více novoroční, první den nového roku, byl slaven v různých zemích, a někdy různé 
skupiny lidí v rámci jedné země, buď 1. ledna, 1. března, 25. března a 25. prosince 1.ledna zdá se, že byl 
obvyklý termín však nebyl pozorován standardní. Se zavedením gregoriánského kalendáře v Británii a koloniích
na Nový rok bylo obecně pozorováno na 1. ledna Dříve v koloniích bylo běžné, že dne 24. března o jeden rok, 
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bude následovat 25. března příštího roku. To vysvětluje, proč se calendrical reformy a posun Nový rok od 25. 
března zpět do 1. ledna, rok George Washingtona narození změnil od roku 1731 do roku 1732. V juliánského 
kalendáře jeho datum narození je 02.11.1731, ale v Gregoriánský kalendář je 1732-02-22.

Švédsko přijalo gregoriánský kalendář v roce 1753, Japonsko v roce 1873, Egyptě v roce 1875, a východní 
Evropy v průběhu roku 1912 do roku 1919 a v Turecku v roce 1927. Následovat bolševickou revoluci v Rusku 
bylo rozhodnuto, že třináct dní by být vynechán z kalendáře, den po leden 31, 1918, OS stát 14 února 1918, 
NS (Další informace lze nalézt v The Perpetual Calendar a zde.)

V roce 1923 pravoslavná církev přijala pozměněný tvar gregoriánského kalendáře ve snaze vykreslit kalendář 
přesnější (viz níže). 01.10.1923 v juliánského kalendáře se stal 14.října 1923, ve východní ortodoxní 
kalendáře. Datum Velikonoc se určí s ohledem na moderní měsíční astronomii (na rozdíl od více přibližné 
měsíční modelu Gregorian systému).

Gregorian kalendář je kalendář, který je v současné době používají ve všech evropských i evropské 
ovlivněných zemích, a Dionysius Exiguus systém číslování let AD vydržel až do současnosti.

Zkratka  AD  je zkratka pro „Anni Domini nostri Jesu Christi“, tedy „v roce Našeho Pána Ježíše 
Krista“. Vzhledem k tomu, muslimové, židé, atd., Nemusí být zcela spokojeni s tím označení „AD“ je teď někdy 
nahrazen více neutrální  CE  (pro „našeho letopočtu“), a namísto BC ( „před Kristem“) BCE ( pro „Před 
letopočtu“) je někdy používán.

Číslování Astronomických Roků

Astronomové jmenovat roky před 1 AD pomocí nuly a záporných čísel, v závislosti na pořadí čísel …, -2, -1, 0, 
1, 2, …. Mezi roku 1 a rok -1 dochází rok 0. Takto astronomů přijmout následující konvence:

1 AD = 1 CE = rok 1
1 BC = 1 BCE = rok 0
2 BC = 2 BCE = rok -1 a tak dále

Obecněji, rok všeobecně označen n BC nebo n BCE je označen astronomů jako rok – (n-1) .

Pravidla pro přestupné roky práce pro období před 1. CE pouze tehdy, jestliže tyto lety jsou vyjádřeny podle 
astronomického systému, ne-li vyjádřena jako roky BCE 4 CE je přestupný rok v obou kalendářů, 1 BCE = 
astronomický rok 0, 5 BCE = rok -4, 9 BCE = rok -8, a tak dále, jsou všechny přestupné roky. 101 BCE = rok 
-100 je přestupný rok v ( proleptic ) juliánského kalendáře, ale ne v (proleptic) gregoriánský kalendář. Tato 
tvrzení jsou však pouze teoreticky pravda, protože (jak je uvedeno výše) před 4 CE přechodné roky nebyly 
pozorovány správně římskými calendrical orgány.

Volba, který systém číslování let použít, je důležité, aby na otázku: Kdy New Millennium začít?      jak je vidět z 
následujícího:

Gregorian nábožensky Common Era
Kalendář Neutrální kalendář
3 BC 3 BCE -2 CE
2 BC 2 BCE -1 CE
                      CE tisíciletí začíná 0-01-01 CE
1 př 1 BCE 0 CE
Gregorian tisíciletí obvykle užívá začít 1-1-1 AD
1 AD 1 CE 1 CE
2 AD 2 CE 2 CE
... ... ...
1998 AD 1998 CE 1998 CE
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1999 AD 1999 CE 1999 CE
                      CE tisíciletí končí 1999-12-31 CE
                      CE tisíciletí začíná 2000-01-01 CE
2000 AD 2000 CE 2000 CE
Gregorian tisíciletí obvykle užívá k ukončení 2000-12-31 AD
Gregorian tisíciletí obvykle užívá začít 2001-1-1 AD
2001 AD 2001 CE 2001 CE

1 leden, 1 AD se obvykle považuje zahájení prvního křesťanského tisíciletí, ale případ by mohl být na 1. leden, 
1 BC (viz komentář výše o vtělení ), což by znamenalo, že třetí Christian tisíciletí začala 01.01.2000 AD.

Proleptic Julian a Gregoriánské Kalendáře

Každý den zaznamenány v historii před 15. října 1582 (gregoriánský), jako je například korunovace 
Charlemagne jako císaře Svaté říše římské na Štědrý den v roce 800, je datum v juliánském kalendáři, protože 
v těchto termínech gregoriánský kalendář neměl byl vynalezen (nebo alespoň nebyl realizován).

Můžeme však, jaké konkrétní dny přede dnem 15. října 1582 (gregoriánský), pomocí dat v gregoriánského 
kalendáře pouhým promítnutím gregoriánský datování systém zpět až do doby jejího provádění. Kalendář 
získaný prodloužení dříve v době, než je jeho vynálezu nebo provedení je nazýván „proleptic“ verze kalendáře, 
a tím získáme  proleptic Gregoriánský kalendář.  Julian kalendáře také může být prodloužena dozadu 
jako proleptic juliánského kalendáře.

Například, přestože gregoriánský kalendář byl realizován dne 15. října 1582 (gregoriánský) stále ještě můžeme 
říci, že datum den jeden rok před bylo 15.října 1581 (gregoriánský), i když lidé na světě v tento den by si řekl, 
že datum bylo 05.10.1581 (datum v té době Julian).

Podobně termíny po 15. října 1582 (gregoriánský) mají rovnocenné, ale rozdílné, data v juliánského 
kalendáře. Například, první verze tohoto článku byla dokončena na 1992-10-10 v gregoriánského kalendáře, 
ale je také pravda, že to bylo dokončeno na 1992-09-27 v juliánského kalendáře. Jako další příklad, datum 
zimního slunovratu v roce 2012 je 2012-12-21 (gregoriánský), která je 12.8.2012 (Julian).

Tedy každý den v historii Země, ať už v minulosti nebo v budoucnosti, může být zadán jako datum v jedné z 
těchto dvou calendrical systémů. Data budou obecně lišit; Ve skutečnosti budou stejná pouze pro data z 1. 
března, 200, do 28. února 300. data v kalendáři ani se shoduje s obdobími v dávné minulosti či vzdálené 
budoucnosti, ale to nemá vliv na platnost těchto kalendářů i systémy pro jedinečně identifikující konkrétní dny.

Viz také poznámku jsem poslal do CALNDR-L mailing listu Re: Kalendář konvence proleptic

Pro konverzi mezi Julian a Gregorian data viz Julian-Gregorian- Dee Datum Kalkulačka 

Změna v Tropickém Roce

Tropický rok (aka střední sluneční rok) odpovídá cyklu ročních období. Přesná definice této koncepce je v 
současné době předmětem diskuse mezi některými astronomy (viz Simon Cassidy je chyba v prohlášení 
tropického roku ). Všichni se shodují, nicméně, že vzhledem k gravitační dynamiku systému Sun-Země-Měsíc 
je délka tropického roku (ovšem definována) se pomalu mění. Délka tropického roku na 2000-01-01 se vypočítá
podle některých astronomů být 365.24218967 dny, ale na této úrovni přesnosti hodnota závisí na definici 
pojmu. Hodnota se výrazně mění s tisíciletí, nicméně, následující (podle vzorce v běžném používání mezi 
astronomů):

https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/err_trop.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/err_trop.htm
https://hermetic.ch/jgdc/jgdc.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/prolept.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cal_art.html#Dionysius


  Rok Délka tropického roku ve dnech
 
 -5000 365,24253
 -4000 365,24250
 -3000 365,24246
 -2000 365,24242
 -1000 365,24237
     0 365,24231
  1000 365,24225
  2000 365,24219
  3000 365,24213
  4000 365,24207
  5000 365,24201

Hodnota této tropického roku mění během tohoto 10000 let časovém rozmezí až o 0,00052 dnů (přibližně 45 
sekund).

Přesnost Gregoriánských a Ortodoxních Kalendářů

Jako v každém zcela vyloučit založené na kalendář, gregoriánský kalendář není úplně přesné. V 
gregoriánského kalendáře průměrná délka roku je 365.2425 dny (protože tam je 146,097 dní 400 kalendářních 
let). To je mnohem blíže k „skutečné“ délce slunečního roku, než je tomu u juliánského kalendáře. Jak již bylo 
uvedeno výše , hlavní soupeřící hodnoty pro délku slunečního roku je 365.2422 dny (zlý tropický rok) a 
365.2424 dny (rok jarní rovnodennosti). Rozdíl délky Gregorian kalendářního roku od délky skutečného 
slunečního roku je tedy 0.0003 dnů (25.9 sekundy) v prvním případě a 0.0001 dny (8,6 sekundy) v druhém 
případě. Byla délka „zlého slunečního roku“ za konstantní taková chyba se hromadí na jeden den po cca 3336 
let (pokud používáme 365.

Zatímco v gregoriánského kalendáře v roce století je přestupný rok pouze v případě rozdělení počtu století o 4 
zanechává zbytek 0, v systému a východní ortodoxní ročně století je přestupný rok pouze v případě rozdělení 
počtu století o 9 ponechává zbývající 2 nebo 6. To znamená průměrnou délku kalendářní rok v pravoslavném 
kalendáři 365.24222 dnů. To je velmi blízko k současné průměrné sluneční hodnotě 365.24219 a východní 
ortodoxní Kalendář je v současné době podstatně přesnější v tomto směru než gregoriánský. Byla průměrná 
sluneční rok, zůstanou nezměněny, ortodoxní Kalendář bude pryč jeden den až po asi 33.000 let. Nicméně v 
průběhu příštích několika tisíciletí pravoslavný kalendář, stejně jako Gregorian, bude stále nepřesné s ohledem 
na střední sluneční rok, dokud případně zotavuje kolem 10, 000 let od této chvíle. Nicméně, pokud jde o rok 
jarní rovnodennosti Gregorian kalendář je přesnější než ortodoxní a zůstane přesnější v příštích tisíciletí.

Pravá Délka Tropického Roku

Tropický rok byl definován jako „čas potřebný ke Slunci objevit cestovat po obloze z daného bodu tropického 
zvěrokruhu zpět do stejného bodu v tropickém zvěrokruhu.“ Jako Simon Cassidy poukázal ( Error v prohlášení 
z tropického roku ) je tato hodnota závisí na tom, kde v zemské oběžné dráze, kdo začíná měření jednu otáčku 
kolem Slunce V případě, že bod se použije bod jarní rovnodennosti, pak hodnota je 365.2424 tropických dní 
(takže to je hodnota „jarní rovnodennosti-rok“). Pokud si někdo přeje průměrnou hodnotu, která je průměrem z 
hodnot, získaných za použití různých orbitální výchozí body, pak hodnota 365.24219 dní objeví.

Zájemci o pokračování této otázce dále by se měl poradit (kromě článků spojených v předchozím odstavci) 
následující:

https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/err_trop.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/err_trop.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/tropanom.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cal_art.html#Gregorian_Reform


 Royal Greenwich Observatory  Informační letáky

 Royal Greenwich Observatory  Informační leták No. 48: přestupné roky

 LE Doggett  kalendáře

 Simon Cassidy  Implementace správné 33-letou reformy kalendáře

 Simon Cassidy  Re: Jak dlouho trvá rok – přesně?

 Duncan Steel  Non-implementován 33-Year English Protestant Kalendář

První verze tohoto článku byla zveřejněna na internetových stránkách Hermetické Systems v roce 1997. 
Klikněte na následující odkaz pro Útěk ze Sibiře Machine 
nejdříve archivované kopii tohoto článku ze dne 3. prosince 1998: 

Julian a Gregorian kalendáře

http://web.archive.org/web/19981203045130/http://www.magnet.ch/serendipity/hermetic/cal_stud/cal_art.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/dst01.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/howlong.htm
https://hermetic.ch/cal_stud/cassidy/33yr-cal.htm
http://astro.nmsu.edu/~lhuber/leaphist.html
http://www.ast.cam.ac.uk/pubinfo/leaflets/leapyear/leapyear.html
http://www.ast.cam.ac.uk/pubinfo/leaflets/
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