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Letní čas je označení systémové úpravy měření času, při které se v letních měsících roku
nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je obvykle o 1
hodinu posunut dopředu.

   {openxad 1} 

Cílem letního času je úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní
osvětlení. Důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer po západu slunce než ráno před
východem slunce.

Historie

Princip podobný letnímu času se asi poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina Franklina
vydavatelům časopisu Journal of Paris. Dopis však byl míněn ironicky, Franklin nenavrhoval
zavedení letního času, ale aby lidé vstávali i chodili spát dříve, čímž by lépe využili denní světlo.

První vážně míněný návrh na zavedení letního času učinil londýnský stavitel William Willett
roku 1907 ve své eseji 
The Waste of Daylight
. Ačkoli se mu podařilo přesvědčit i jednoho z britských poslanců, návrh se nepodařilo prosadit.

V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to hned v řadě
evropských zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Švédsko od 14. dubna 1916 do 30. září
téhož roku, ale v dalších letech v něm už nepokračovalo. Dále pak v Německu a v
Rakousko-Uhersku, jehož součástí tehdy byly i české země, platil mezi 30. dubnem a 1. říjnem
1916. Tento letní čas se v obou říších uplatňoval až do roku 1918. Také Velká Británie si
upravila hodinky a letní čas zde ve třetím válečném roce fungoval mezi 21. květnem a 1. říjnem
1916.

Dne 19. března 1918 byla v USA zákonem zavedena časová pásma tehdy již používaná na
železnici, se kterými bylo zavedeno i používání letního času počínaje 31. březnem po zbytek 1.
světové války. Letní čas platil v letech 1918 a 1919, byl však natolik nepopulární lidé tehdy
vstávali i chodili spát dříve, že tento zákon byl poté zrušen.
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V Rusku byl letní čas poprvé zaveden v roce 1917, v některých obdobích ve 20. letech byla
hodinová ručička posunuta o dvě, nebo dokonce i o tři hodiny dopředu. Těžko tedy říct, jestli to
byl čas letní, nebo spíše upravený. Po několikaleté přestávce byl v SSSR znovu čas změněn v
roce 1930 a lišil se od pásmového času o jednu hodinu, tedy jakoby letní čas platil po celý rok.
Ostatně stejnou věc v současnosti praktikují Francie a Španělsko, které by zeměpisně patřily do
stejného časového pásma jako Velká Británie. Za 2. světové války v letech 1943 a 1944 byl k
tomuto posunutému času ještě zaveden další letní posun o jednu hodinu, čímž se hodinky
dostaly o dvě hodiny napřed vůči časovému pásmu.

Letní čas byl znovu zaveden v důsledku úsporných opatření za druhé světové války. V českých
zemích tehdy v Protektorátu Čechy a Morava fungoval nepřetržitě od 1. dubna 1940 až do 4.
října 1942, dále pak v letních měsících let 1943–1949. Na přelomu roku 1946, 1. prosince 1946
– 23. února 1947 byl zaveden také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu –
tento opačný posun je zřejmě světovým unikátem. Příslušné vládní nařízení bylo vydáno 27.
listopadu, tedy čtyři dny před změnou.

Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika letech se ustálilo
pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend (v noci ze soboty na
neděli) a končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší – trvá až
do posledního víkendu v říjnu, čímž je letní čas zaveden po větší část roku než čas pásmový.
Tato změna byla provedena v celé Evropské unii, takže se přizpůsobilo i Česko.

Letní čas v ČR a ve světě

Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy se z 01:59:59 SEČ
(středoevropského času) / CET (central european time) posunou hodiny na 03:00:00 SELČ
(středoevropského letního času) / CEST (central european summer time). Letní čas končí
poslední neděli v říjnu, kdy se z 02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00 SEČ. Toto
uspořádání platí od roku 1996, do té doby byl konec letního času obvykle poslední neděli v září.

Letní čas je pochopitelně záležitostí zemí mírného pásma. V tropickém pásmu se délka dne v
létě od délky zimního dne neliší natolik, aby mělo zavedení letního času smysl. Obdobně v
polárních oblastech, kde polární noc trvá půl roku, nemá samozřejmě letní čas smysl.

Ve všech státech Evropy s výjimkou Islandu, části Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a
Špicberky se letní čas používá. Podle pravidel EU přechod nastává ve všech časových
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pásmech současně, v 1:00 UTC (tzn. 2:00 SEČ, resp. 3:00 SELČ), poslední neděli v březnu,
resp. říjnu.

Státy na jižní polokouli mají léto v době, kdy je na severní polokouli zima, tudíž i letní čas tam
oproti severní polokouli platí v opačné části roku; proto časový posun mezi ČR a např. Chile
může být podle aktuálního data buď 4, 5, nebo 6 hodin.

Přestože je používání letního času v Evropě a Severní Americe obvyklé, většina světové
populace ho nevyužívá.

     Letní čas zaveden      Letní čas přestal být využíván      Letní čas nikdy nezaveden
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