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Venuše na Slunci  

TRANSIT po 122 letech 
P�ed m�sícem jste si v ASTRONOMICKÝCH informacích 

mohli p�e�íst nabídku na sledování 
denního zákrytu Venuše M�sícem 21. 5. 04. 
Na n�kterých místech m�li astronomové 
št�stí a úkaz napozorovali (viz. obrázek – 
Domenico Licchelli, Osservatorio del 
Fiorini, Lecce, Itálie). Bohužel západní 
�echy k  t�mto š�astným oblastem 
nepat�ily. M�žeme jen doufat ve 
spravedlnost po�así a t�šit se na další 
mimo�ádné p�edstavení, které pro nás op�t 
chystá na 8. �erven letošního roku Venuše 
– p�echod planety p�es slune�ní disk!  

Tento vzácný úkaz nevid�l nikdo z lidí nyní žijících na naší planet�. Naposledy 
totiž p�echod Venuše p�es Slunce mohli na vlastní o�i vid�t naši p�edkové              
6. prosince 1882. O vzácnosti úkazu sv�d�í skute�nost, že v period� 243 let 
dochází pouze ke �ty�em p�echod�m Venuše p�es Slunce. Úkazy se vždy vyskytují 
v párech a jednotlivé dvojice p�echod� d�lí od sebe osm let. Mezi nimi se však 
st�ídají proluky v trvání 121,5 (kterou máme práv� za sebou) a 105,5 rok�. 

Astronomové podnikali za tímto úkazem �asto dosti dramatické výpravy na 
vzdálená místa a pe�liv� se snažili jeho pr�b�h zaznamenat. První p�edpov�d�ný 
(Kepler) a tedy o�ekávaný p�echod nastal roku 1631. Úkaz byl ovšem viditelný 
pouze z východní Evropy a vzhledem k tomu, že v Pa�íži Slunce vyšlo nad obzor 
až po skon�ená p�echodu z�stala tato p�íležitost promarn�na.  

Druhý historický transit (který pro nep�esnost tabulek Kepler nezjistil) se 
poda�ilo spo�ítat J. Horrocksovi. Byl to také práv� on, kdo pravd�podobn� jako 
první �lov�k tento úkaz spat�il 24. listopadu 1639. Své pozorování provád�l 
projekcí, krátce p�ed západem Slunce z malé lancashirské vesni�ky  Much Hoole 

nalézající se severovýchodn� od Liverpoolu. Sou�asn� s Horrocksem snad úkaz 
pozoroval i W. Crabtree (poblíž Manchesteru), ale ten byl úkazem tak zasko�en, že 
neprovedl žádná m��ení. 

Následující úkazy p�ipadaly v 18. století na roky 1761 a 1769. Zkrátka nep�išlo 
ani století 19. (roky 1874 a 1882). D�vodem pozornosti, který astronomové 
p�echod�m Venuše p�es Slunce v�novali, byla snaha z co nejp�esn�jších okamžik� 
za�átku a konce úkazu sledovaného z r�zných míst ur�it vzdálenost Zem� od 
Slunce prost�ednictvím zjišt�ní solární paralaxy. Ukázalo se však, že �ešení není tak 
jednoduché. V dosažení p�esných m��ení a tomu odpovídajících výsledk� totiž 
bránily úkazy vyskytující se na za�átku a konci p�echodu. �e� je p�edevším o 
efektu „�erné kapky“, le� nejen o n�m. 

Planetu p�i vn�jším dotyku okraje slune�ního kotou�e, tj. p�i prvním kontaktu, 
postupn� obklopil zá�ící okraj,� který je patrný až do vnit�ního dotyku, tedy do tzv. 
druhého kontaktu. P�i výstupu na opa�ném okraji Slunce se situace opakuje 
v obráceném sledu. Tento jev je vyvolán lomem sv�tla v husté atmosfé�e planety. 
Chvíli po druhém a okamžik p�ed t�etím kontaktem, tedy v �ase, kdy se Venuše 
zevnit� tém�� dotýká vn�jšího okraje Slunce, je možno pozorovat další zvláštní 
fenomén, tzv. efekt „�erné kapky“ – tmavý „most“ spojující okraj Slunce s okrajem 
p�echázející planety. 

Získané výsledky proto byly zatíženy relativn� vysokou nep�esností a 
vykazovaly velkou nejistotu. Od doby posledního p�echodu získali astronomové 
postupn� �adu dalších možností jak zjiš�ovat údaje o paralaxe Slunce jinými 
p�esn�jšími postupy. 

Zdá se tedy, že transit Venuše roku 1882 byl posledním, do n�hož byla 
vkládána o�ekávání n�jakých zásadních odborných výsledk�. Letošní p�echod ale i 
tak z�stane jist� neobvyklou podívanou, která bude zajímavá p�edevším svou 
vzácností. Nedokáži si p�edstavit, že by si n�co takového kterýkoli milovník 
astronomie nechal ujít.    

Kruhový obraz Venuše na slune�ním disku 
bude teoreticky patrný i p�i pozorování pouhým 
okem (které musí být bezpe�n� chrán�no tmavým 
filtrem). V praxi však bude lépe si úkaz 

vychutnat 
p�i použití 
metody 
projekce 
p�es 
dalekohled 
na bílou 
projek�ní 
plochu nebo p�ímým sledováním teleskopem 
(v tomto p�ípad� op�t opat�eném kvalitním 
tmavým filtrem).  



První kontakt (T1) 
nastane v  7:19:47 
SEL� na 
jihovýchodním – 
levém dolním – okraji 
slune�ního disku. 
Druhý (T2), kdy se již 
celá planeta nasune na 
Slunce byl stanoven na 
7:39:37 SEL�. 

Maximální fáze, kdy planeta pronikne „nejhloub�ji“ ke st�edu slune�ního kotou�e, 
nastane v 10:22:20 SEL�. Záv�r úkazu nás pak �eká již po poledni. K tzv. �asu T3, 
kdy se Venuše zevnit� dotkne okraje Slunce, dojde v e 13:03:42 SEL� a kone�n� 
samotný záv�r 
p�echodu (T4) lze 
o�ekávat ve 13:23:12 
SEL�. �asy jsou 
po�ítány programem 
Occult (pro Hv�zdárnu 
v Rokycanech) a jsou 
uvedeny v SEL�, tedy 
st�edoevropském letním 
�ase, který užíváme 
v b�žném ob�anském život�.  

P�ipojený obrázek pr�b�h úkazu znázor�uje graficky, a to vzhledem k nebeské 
sfé�e (vlevo – tak úkaz uvidíte v nep�evracejícím dalekohledu umíst�ném na 
paralaktické montáži) a z pohledu pozemského pozorovatele (vpravo – sledujícího 

úkaz dalekohledem na azimutální montáži, kterému se slune�ní kotou� v pr�b�hu 
dne stá�í vzhledem k obzoru). 

Zajímavé jist� budou i pokusy o fotografické zachycení pr�b�hu p�echodu, 
p�ípadn� jeho nato�ení prost�ednictvím videokamery �i TV kamery. Je však nutno 
si op�t uv�domit, že se budeme snažit o zachycení Slunce, což nikdy není 
jednoduchá záležitost v souvislosti s p�ebytkem sv�tla a tepla na které obvykle  
v astronomii nejsme zvyklí. 

Pro fotografování i filmování v ohnisku teleobjektivu �i dalekohledu tedy platí 
stejná pravidla – nutnost použít kvalitní filtr a navíc doporu�uji si za�ízení              
s dostate�ným p�edstihem vyzkoušet. P�íležitost 
nám k tomu dávají slune�ní skvrny. Pokud se 
vám poda�í ost�e zachytit skvrny na slune�ním 
povrchu, máte sou�asn� jistotu, že stejn� dob�e 
zachytíte i �erný kotou�ek planety Venuše 8. 
�ervna. Je dob�e si také uv�domit jak dlouhé 
ohnisko bude nejp�íhodn�jší užít. Samoz�ejm� 
záleží na tom co a jak vlastn� chcete natá�et, ale 
d�kladn� si vše p�edem rozmyslete. V den úkazu 
ráno už bude s nejv�tší pravd�podobností pozd�. 
P�i plánování by vám mohl pomoci další p�ipojený obrázek.    

Druhou možností je využít ke sledování úkazu projekci za dalekohledem a 
projek�ní plochu pak následn� snímat kamerou nebo fotografovat.  

Pozornost v�nujte také výb�ru pozorovacího stanovišt�. Je nutné si uv�domit, 
že p�edevším za�átek p�echodu mohou velice nep�íjemn� ovlivnit vyšší stromy 
nebo zástavba vystupující nad východní obzor. Vstup se totiž odehraje jen necelých 
20° nad obzorem v azimutu 77° (VSV). 

Velký vliv na úsp�šnost naší pozorovací snahy bude jist� mít po�así. A práv� 
s ohledem na jeho p�edpov�	 je d�ležité mít informace z Hydrometeorologického 
ústavu v Praze. P�ed p�echodem Venuše p�es Slunce bude uvoln�n na n�kolik dn� 
p�ístup na �ást obvykle zaheslovaných www stránek ústavu. Konkrétn� se bude 
jednat o výsledky p�edpov�dního modelu Aladin (p�edpov�di na 48 hodin) a o 
snímky z družice Meteosat 7 ze systému PDUS (digitální p�enos dat). P�ístup na 
ALADIN bude p�ímo z adresy: http://www.chmi.cz/meteo/ov/aladin/res/index.html 
a na PDUS p�es login: pdus a heslo: astro z internetové stránky: 
http://www.chmi.cz/2600/651108/PDUS/ . 

Stránky by m�ly tímto zp�sobem být uvoln�ny v pátek 4. �ervna odpoledne a 
op�tovn� znep�ístupn�ny budou ráno 9. �ervna. 

Nezbývá nám jen doufat, že práv� na nich budeme získávat ty nejp�ízniv�jší 
informace, které nám nakonec umožní úkaz úsp�šn� sledovat. 
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ZÁPADO�ESKÁ POBO�KA �AS,  
HV�ZDÁRNA A PLANETÁRIUM PLZE� A 

             HV�ZDÁRNA V  ROKYCANECH  
spole�n� po�ádají 

Letní putování po hv�zdárnách  

Cesta na severozápad 
2004 

I v roce 2004 bylo zahájeno druhé kolo tradi�ních cest po 
astronomických (i neastronomických) zajímavostech. �lenové 
Západo�eské pobo�ky �AS si již zvykli, že každoro�n� dostávají 
p�íležitost prohlédnout si n�která z astronomických za�ízení ur�ité 
vybrané oblasti. Po lo�ských severovýchodních �echách se letos 
posuneme kousek na západ – na za�átku �ervence 2004 nás �eká 
putování po severozápadních �echách. 

S ohledem na velice dobré zkušenosti s auto-cestováním (rychlé, operativní, 
laciné,…) nešlo ani jinak než znovu využít této dopravy. Jedinou nevýhodu – 
nutnost zajistit auta a �idi�e - se snad i letos poda�í p�ekonat díky ob�tavosti �len� 
pobo�ky, ú�astník� akce. 

Provedení a plán akce jsou tedy následující: 
Termín:       3.  -  5. �ervence 2004  (sobota až pond�lí, p�i�emž i úterý je volné – 
na regeneraci) 
P�edpokládaný po�et ú�astník�: cca 15 (cca 4 auta). 
Doprava: Vlastní auta ú�astník�, osv�d�ilo se sestavit posádky (v jednom vozidle 

maximáln� 4 lidé) tak, aby v každém aut� byli alespo� dva �idi�i. 
Ubytování:  Teplice – Hv�zdárna a planetárium, Karlovy Vary - Hv�zdárna 

Vlastní spací pytle, karimatky (nutno po�ítat se spaním na zemi).  
Cena expedice:   p�ísp�vek na dopravu (který z �ásti dostanou �idi�i a �ást bude 
užita na úhradu dalších náklad�) bude �init 400,- K�.  

Krom toho musí každý ú�astník po�ítat se vstupy do neastronomických 
za�ízení, která bude chtít v rámci programu navštívit. 

Program trojdenní cesty bude pom�rn� bohatý. Pokusíme se navštívit sedm 
hv�zdáren a planetárií, ale i �adu dalších turistických zajímavostí. 
Následující program zatím berte pouze jako rámcový. M�že v n�m dojít 
k nejr�zn�jším zm�nám jak nyní v �ase p�íprav tak i operativn� v pr�b�hu 
expedice.   

Rámcový itinerá� cesty: 
datum p�íj. odj. místo poznámky trasa 
      

3. 7. 04  6:00 Plze� odjezd  
  6:20 Rokycany odjezd Praha – Mladá Boleslav  
 10:30 13:30 Liberec ZOO, Botanická zahrada  
 14:00 15:00 Liberec - Ruprechtice Amatérská hv�zdárna Nový Bor – D��ín 
 17:00 19:00 Ústí nad Labem Hydrometeorologický ústav   
 20:00  Teplice ubytování – ve�e�e  
      
4. 7. 04  8:00 Teplice snídan�  
 8:30 9:30 Teplice hv�zdárna  
 10:00 11:00 Teplice planetárium  
 11:30 14:30 Krupka Komá�í vížka, ob�d  
 15:30 16:30 Most planetárium  
 16:30 17:30 Most hv�zdárna  Chomutov 
 19:30  Karlovy Vary ubytování – ve�e�e  
      
5. 7. 04 8:00 9:30 Karlovy Vary snídan�, hv�zdárna  
 10:00 13:00 Karlovy Vary m�sto, ob�d  Sokolov 
 14:00 15:00 Cheb školní hv�zdárna  
 15:30 17:00 Soos   
 19:00  Plze� p�íjezd  
 19:30  Rokycany p�íjezd  



Zm�ny v programu mohou nastat v okamžiku, kdy nebude možné 
z nejr�zn�jších d�vod� sladit náš plánovaný itinerá� s možnostmi našich 
potenciálních hostitel�. V��ím, že takových p�ípad� nebude p�íliš mnoho. 

Organizáto�i se pokusí sladit požadavky zájemc� o cestu do severozápadních 
�ech s po�tem aut, která budeme mít k dispozici. Proto vás prosím, abyste – bude-li 
to možné v co nejkratším termínu - nejpozd�ji však do 18. �ervna 2004, zaslali své 
p�ihlášky na adresu Hv�zdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany 
nebo využili pevný telefon 371722622, p�ípadn� zaslali SMS zprávu na �íslo 
mobilu 605726136. Poslední možností je využít e-mail adresu 
halir@hvezdarna.powernet.cz. Do p�ihlášky uve�te, zda pojedete vlastním autem 
(p�ípadn� kolik volných míst nabízíte), respektive, že byste m�li zájem se zú�astnit, 
ale dopravu nemáte. P�edevším ú�astníci bez dopravy by si m�li s p�ihláškami 
pospíšit, nebo� v p�ípad� nedostatku volných míst v autech bude nutno brát ohled 
na po�adí.  

T�ším se na setkání p�i cest� na severozápad. 
 

Návšt�va PRAHY:  Kosmický IMAX 
namísto jiho�eských vltavín� 

Na letošní jaro byla pro velký 
úsp�ch v lo�ském roce plánována 
repríza cesty do jižních �ech za 
vltavíny. I když jsme se o 
p�ípravu této akce snažili již od 
konce b�ezna nepoda�ilo se 
vzhledem k nep�ízni po�así a 
zaneprázdn�nosti našeho tradi�ního pr�vodce – pana Prchala – 
vybrat termín expedice. Nyní je již na brouzdání se po polích 
p�íliš pozd� a je z�ejmé, že na ja�e roku 2004 na spole�né akci 

žádný vltavín nenajdeme. Proto se 
výbor pobo�ky rozhodl jako náhradu 
�len�m nabídnout jednodenní výlet do 
Prahy, p�i n�mž spole�n� navštívíme 
dopoledne Národní muzeum a po 
ob�d� kino IMAX. 

Ne vždy se vše poda�í a tak ani nám vše nevychází. Jist� jste se všichni t�šili, až 
se budete brodit po poli v bahn� a s hlavou sklon�nou sbírat každý podez�elý 
kamínek, zdvihat jej proti Slunci a vyk�ikovat radostí, když se zazelená. Neradi 
bychom Vás, ale p�ipravili o slíbený výlet, pouze nebude tak náro�ný a bude trochu 
jiným sm�rem. Naším cílem by 20. �ervna m�lo být n�co, co nem�že tém�� nic 
ovlivnit a co se bude konat za každého po�así. Už podle nadpisu jist� tušíte, že �e� 
je o pražském 3D kinu IMAX a protože se zajímáme o astronomii bude to film 
Kosmická stanice 3D. Jedná se o snímek nato�ený speciální kamerou p�ímo na 
kosmické stanici ISS, takže si m�žete z pohodlí kina vychutnat prohlídku vesmírné 
stanice. Aby byl tento zážitek lehce umocn�n budeme ho sledovat na plátn� 20 krát 
25 metr� pomocí speciálních brýlí, protože film je nato�en speciální kamerou a je 
promítán na plátno prost�ednictvím dvou polarizovaných �o�ek. 3D brýle pak 
dotvá�ejí iluzi prostoru.  

Ale jet do Prahy jen na jeden film by p�ece jen bylo málo, takže spojíme 
návšt�vu kina s prohlídkou výstavy Voda a život v Národním muzeu. Výstava 
ukazuje chemické a fyzikální vlastnosti vody, její vliv na modelování krajiny, život 
ve vod�, sv�tové oceány, voda v krajin� a život� na území �R. T�žišt�m výstavy je 
116 originálních obrazových rekonstrukcí prav�ké zví�eny od renomovaného malí�e 
Jana Sováka, které návšt�vníkovi umož�ují nahlédnout do r�zných vývojových etap 
života na naší planet�, v �asovém úseku 600 milión� let, od starohor do �tvrtohor. 
Obrazovou �ást doprovodí trojrozm�rné exponáty - fosilie, p�ípadn� sádrové 
odlitky, které se vztahují k vystavovaným rekonstrukcím �i je dopl�ují - dokreslují 
tehdejší rozmanitost paleoprost�edí.  

Z organiza�ních záležitostí bych rád upozornil na ceny jednotlivých vstup�, kdy 
do kina IMAX je vstupné 159,-K� a do Národního muzea 100,-K�. Cestovalo by se 
do Prahy vlakem odjezd z Plzn� v 8:03 a z Rokycan 8 :23 p�íjezd do Prahy 9:45. 
Sraz pro odjížd�jící z Plzn� by byl v 7:40 u pomníku „upracovaného železni�á�e“, 
aby se mohla nakoupit levn�jší hromadná zpáte�ní jízdenka. Odjížd�jící z Rokycan 
budou mít sraz v 8:00 ve vestibulu nádražní budovy z téhož d�vodu. P�edpokládaný 
návrat je mezi osmou a devátou hodinou ve�erní. Na akci se p�ihlašujte prosím na 
hv�zdárn� v Rokycanech a to nejpozd�ji týden p�ed konáním, aby jsme mohli 
zajistit rezervaci v kin� IMAX.  

A na záv�r ješt� jednou vše shrneme akce se koná v ned�li 20. �ervna. V Praze 
nejd�ív navštívíme v Národním muzeum výstavu Voda a život a poté od 16:15 kino 
IMAX. Ješt� jednou se omlouváme za velmi propagované a p�esto neuskute�n�né 
vltavíny a snad si návšt�vou Prahy spravíme chu�. 

Marek �esal 
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