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Hvězdy jsou krásné protože jsou neuchopitelné…. 

Periodikum pro milovníky astronomie na Karlovarsku 

ZZpprraavvooddaajj  KKAARRLLOOVVAARRSSKKÉÉ  HHVVĚĚZZDDÁÁRRNNYY  

AASSTTRR☺☺☺☺☺☺☺☺PPAATTRR☺☺☺☺☺☺☺☺LLAA  22☺☺☺☺☺☺☺☺1166  
  
  

  

TRANZIT MERKURU JIŽ ZA TÝDEN  
V PONDĚLÍ 9. 5. 2016 OD 12:12 HODIN 

 

ČČíísslloo  vvyycchháázzíí  
  22..  55..  22001166  
  

KKVVĚĚTTEENN  22001166  

 

 
 

KRÁSA NA JARNÍ OBLOZE ANEB 
DALŠÍ ZACHYCENÁ LYRIDA   
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ASTRONOMICKÝ KVĚTEN PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 
 

V pátek 6.5.2016 ve 20:00 hodin  

 
 
 
 

„Jaro ve znamení deep-sky objektů... aneb ...jak je pozorovat“ 
 
 

 

 

V pondělí 9.5.2016 od 12:00 hodin do západu slunce každou celou hodinu 

“Tranzit Merkuru přes sluneční disk“ 
 
V každé hodině pozorování úkazu přednáška „Jak přispěly tranzity Venuše a 

Merkuru k objevům exoplanet“. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍKEND S OPOZICÍ 20. – 22. 5. 2016 

zahájí v pátek 20.5.2016 ve 20:00 hodin na hvězdárně přednáška 
„Opozice Marsu 2016“. 

Letos nečekejte na žádný 

„Mars velikosti měsíčního 
úplňku 26.8.2016“. 

V tomto roce je tu výhradně 
opozice Marsu 22.5.2016 a na 

její pozorování potřebujete větší 
dalekohled. Pozorovat můžete 

od pátku do neděle 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00 bez 

předchozí telefonické registrace. 
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V DUBNU PROBĚHLA MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 

INTEGRAL–BART WORKSHOP NEBO-LI IBWS 2016 
Od pondělí 18. do čtvrtka 21. dubna, se v Karlových Varech konal třináctý ročník mezinárodní 

astronomické a astrofyzikální konference IBWS. Konal se již posedmé v Karlových Varech za přispění 
Hvězdárny Františka Krejčího a výzkumný tým naší hvězdárny byl poprvé naplno u toho! 

 

Hvězdárna Františka Krejčího je jedním z již tradičních spoluorganizátorů této zajímavé 
konference. Letos jsme však mimo vydařený společenský program měli co nabídnout i po odborné 
stránce, a to díky svým nedávným úspěchům v oblasti SID monitoringu a výzkumu ionosféry. 

Jak už to bývá, vše důležité začalo v pondělí večer na úvodní recepci. Tam jsme se setkali se 
svými kolegy z ČVUT v Praze a v příjemné atmosféře nad jehněčím a dobrou kávou si povídali o 
možnostech další spolupráce a prolnutí svých zájmů. Shodli jsme se na tom, že naše práce je přínosná 
nejen pro ionosférickou fyziku, ale i pro chemii atmosféry. Budeme tak mít možnost se podílet na 
vyhodnocování dat z českého satelitu VZLUSAT-1, který vyvinuli právě pracovníci ČVUT a chystají se 
s ním měřit mimo jiné koncentrace kyslíku ve vyšších vrstvách atmosféry. My se budeme podílet na 
chemicko-fyzikálních modelech této nesnadné problematiky. Výborně k tomu využijeme právě měření 
SID monitory. 
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Nejvíc práce nás ale čekalo 
v úterý, kdy byla konference doslova 
nabitá programem. Byli jsme první, 
kdo se ujal slova a oficiálního zahájení 
konference v češtině i v angličtině. 
Poté jsme v dopolední plenární části 
prezentovali své nedávné vědecké 
výsledky týkající se zemské ionosféry, 
ale i Slunce a Jupiteru. Nutno říci, že 
naše přednášky měly úspěch a 
rozpoutaly plodnou, místy i emocemi 
jiskřící diskuzi. V rámci přednášek 
jsme také představili zcela novou 
výzkumnou skupinu Ionozor, která se 
zabývá právě zkoumáním zemské 
ionosféry a jíž jsme byli jedni ze 
zakládajících členů. Její práce plénum 
oslovila, a výzkumná skupina se tak rozrostla o nové členy. Kromě českých a slovenských vědců nám 
spolupráci nabídl i odborný pracovník hamburské univerzity. Díky spolupráci s ním se náš výzkum 
rozroste o podrobné diagnostiky výbojů vysokoenergetického záření, a to kosmického i pozemského 
původu.  

Spolupráci jsme domluvili také se SOSA, slovenskou kosmologickou agenturou, která připravuje 
k vypuštění atmosférické družice skCUBE nesoucí podobné přístroje, jako jsou SID monitory. Naše 
výsledky zde budou rovněž přínosné. Slovenští kolegové zapojí také své SID monitory k výzkumné 
skupině Ionozor, a síť detektorů tak pokryje našeho nejbližšího zahraničního souseda a v budoucnu 
možná i nemalou část Německa.  

Po dopoledním odborném programu jsme se zapojili i jako organizátoři. Nejprve všechny 
účastníky konference po obědě přijal primátor města Karlovy Vary poté, co jsme se na Magistrát města 
přesunuli zajištěnou posilovou linkou MHD, která jela v úseku Krajská knihovna – Nám. dr. Horákové a 
poté bylo odpoledne téměř docela v naší režii. Účastníkům konference jsme připravili prohlídku města, 
památek i všech kolonád.  

Následovala návštěva Becherova muzea a večeře v sanatoriu Kriváň, odkud byl pak přistaven 
autobus na naši hvězdárnu. Tam jsme pro účastníky připravili přednášku, která se setkala se zájmem 

nikoliv menším než následný 
raut spojený s demonstrací naší 
astronomické techniky a 
pozorováním Jupiteru a jeho 
měsíců. Některým z návštěvníků 
se ani nechtělo odejít 
z hvězdárny po jedenácté hodině 
večerní, kdy celý úterní program 
končil.  

Ve středu a ve čtvrtek 
jsme se pak rádi a naplno 
věnovali odbornému programu. 
Diskutovali jsme svoji práci a 
výsledky s řadou odborníků. 
Člen našeho výzkumného týmu 
byl také vybrán do funkce 
možná trochu přísnějšího 
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předsedy jedné části sekce vysokoenergetické 
astrofyziky. 

 

V tuto chvíli se nabízí mnoho možností 
spolupráce v oblasti quasarů a pulsarů a 
blasarů, tajemných hvězd a galaxií 
v hlubokém vesmíru. O řešení vědeckých 
problémů spolu s námi projevili zájem také 
zástupci astronomického ústavu v Ondřejově a 

České astronomické společnosti. Budeme mít rovněž možnost publikovat v anglicky psaném periodiku 
Acta Polytechnica, jež vydává ČVUT a odebírá mnoho odborníků z akademické i vědecké sféry, 
například mnoho univerzit všude po světě. 

Je tedy znát, že jsme se konference neúčastnili zbůhdarma a že je náš výzkum opravdu zajímavý. 
Nejen pro českou, ale i pro slovenskou a německou vědeckou obec. Držte nám palce nebo se k nám 
nejlépe také připojte! Snad nám i po 
přečtení tohoto článku budete věřit, že 
věda není tak složitá, jak vypadá. SID 
monitory, s nimiž jsou tak hezké 
výsledky, jsou v podstatě jen cívky 
smaltovaného drátu. Můžete si je 
postavit doma, a podílet se tak s námi na 
opravdové vědě! 

 

 

 

Zprávu z IBWS 2016 zapsal účastník, 
člen Astronomického klubu 
Vojtěch Laitl 
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Krása na jarní obloze 
Nemusíte být astronomové, aby vás fascinovala nádhera na nočním nebi. A nemusíte být 
vědci, abyste alespoň někdy nemuseli takříkajíc hledat jehlu v kupce sena. Na naši modrou 
planetu čas od času takovéto jehly přilétají, říkejme jim meteority. Co jste si naposled přáli, 
když jste viděli padající hvězdu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Jasná Lyrida na nočním nebi. Autor Česká astronomická společnost. 

 
Věříme, že se vám vaše přání splnilo, protože jste v tom případě museli mít velké štěstí. 

Je totiž stále těžší spatřit díky čím dál zataženějšímu počasí nějaký ten meteor, nebo dokonce 
bolid mimo letní čas Perseid. Pokud jej však nevidíme my, pak jej bohužel nevidí ani teleskopy 
nebo kamery. Co tedy použít namísto svých očí? 

 
Jedna z možností, která se moderním astronomům nabízí, je radiová detekce meteorů. Tento 

astrofyzikální obor je poměrně komplexní a nabízí se v něm nemálo možností, jak pracovat dobře i 
špatně. Na Hvězdárně Františka Krejčího jsme se rozhodli monitorovat meteory pomocí takzvané 
ionosférické odezvy. 

Popřemýšlejme teď na chvilku o meteoroidu, tedy úlomku meziplanetární hmoty složeném 
z kamene nebo kovu, jak letí směrem k Zemi. Je těžké si představit, že takovéto těleso by v chladném a 
řídkém prostředí zemské atmosféry mohlo vzplanout, nebo dokonce shořet. A přesto tomu tak je! Ptáte se, 
jak je to možné? 

Meteoroidy se pohybují velkými rychlostmi, díky nimž vzniká tření a vyvolává se teplo. To by ale 
samo o sobě nestačilo.Ve výškách, kde se meteory snažíme měřit, totiž panují teploty kolem -80°C. 
Důležité ale je, že ve vyšších atmosférických vrstvách se díky slunečnímu a kosmickému záření ionizuje 
plyn, a vznikají tak oblaka nabitých částic, kterým říkáme nízkoteplotní plazma. To je rovnovážně 
udržováno ve vrstvě zvané ionosféra. 

Přiletí-li do takového prostředí meteoroid, začne s nabitými částicemi interagovat, a zažehne se 
tak výboj pozorovatelný jako meteor nebo bolid. Při tom se uvolňuje velké množství energie, které je 
předáváno atmosférickému plazmatu. V atmosféře se tak mění počet nabitých částic i celková energie 
systému. A právě to je ona ionosférická odezva, díky níž lze meteory detekovat. Přístroje, které za tímto 
účelem používáme, se nazývají SID monitory, a jsou to jednoduché indukční cívky sestávající z několika 
desítek závitů smaltovaného drátu. Ani měření není nikterak složité, přijímáme radiové signály, které se 
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šíří z pozemních vysílačů a odrážejí od ionosféry. Díky změnám intenzity přijímaného signálu jsme pak 
schopni namodelovat, jak se ionosféra chovala a chová. 

Svými SID monitory jsme úspěšně zachytili meteory pozorovatelné během maxima letních 
Perseid. Ještě zajímavějších výsledků jsme ale dosáhli docela nedávno, během Lyrid, meteorického roje, 
jehož maximum nastává ve druhé polovině dubna. 

Ptáte se, jaké jsou ony výsledky a co nás vlastně na meteoroidech a meteorech zajímá? Takových 
věcí je celá řada. Díky měření diskutované ionosférické odezvy jsme například schopni zjistit, jakou 
elektronovou hustotu a teplotu měl zkoumaný meteorický impakt. Nejen v atmosféře se totiž tvoří 
plazma. Najdeme ho v různých koutech vesmíru a pro nás je zajímavé, že plazma o vysoké teplotě tvoří a 
obklopuje i meteory. Vzpomeňme si, že v souvislosti s ionosférickým plazmatem jsme zmiňovali počet 
nabitých částic. Právě tuto hodnotu popisuje veličina , elektronová hustota. Známe-li množství 
nabitých částic, je už snadné určit jejich teplotu. Při našem praktickém měření vycházíme z toho, že díky 
malým změnám chování atmosféry jsme schopni vystopovat, jak vypadal původce takovýchto změn. 

Kromě toho je také zajímavé, jaké bylo chemické složení detekovaných meteorů. K tomu je 
potřeba už o něco rozsáhlejších znalostí z fyziky a chemie, ale výsledky pak opravdu stojí za to. Podle 
některých teorií to totiž mohly být právě meteority, kdo přinesl na Zemi látky potřebné ke vzniku života, 
jaký dnes známe. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázky 2 - 3: Spektrum měřené SID 
monitorem v reálném čase, 26. dubna 
kolem deváté hodiny večer. Možný 
meteorický impakt je označen. 

I na celkovém pozadí, jímž je 
zmapována zemská ionosféra, se 
průlety meteoritů projeví velmi 
výrazně. 
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Pojďme se podívat na to, jak tohle všechno souvisí s Lyridami, ono krásou na jarní dubnové obloze, 
která na Zemi přilétá z chvostu komety C/1861 G1 Thatcher. Uvedli jsme si, že většinou nemáme štěstí a 
za dnešního nevyzpytatelného počasí je nemůžeme vidět. Jsme tak odkázaní jen na to, jestli je slyší naše 
radiové přístroje. Ale opravdu nemůžeme vidět zhola nic? Nebojte se, nemáme v plánu zde popisovat, 
jakým způsobem lze z takto naměřených dat dospět k hustotě a teplotě meteorického plazmatu. Ukažme 
si však výsledky, kterých jsme dosáhli. 

Nejvyšší aktivita Lyrid letos nastala v noci z 22. na 23. dubna. Během obou těchto dnů se nám 
podařilo naměřit intenzivní průlety meteorů. Ilustrujme to ukázkou vybraných dat získaných 22. dubna 
měřicí stanicí v Ostrově. 

Obrázek 4: Meteorické impakty na pozadí radiových signálů šířených zemskou ionosférou. Fialová 
křivka ukazuje hypotetický model naprosto klidného dne, kdy by ionosféra kolísala pouze s denní 
dobou a zdánlivým pohybem Slunce na obloze. 

 
Jak to vlastně vypadá, podaří-li se našim SID monitorům detekovat meteory? Takováto 

ionosférická událost se projeví silným píkem v měřeném spektru radiových vln. Je tomu tak proto, že 
horký meteorit nabité částice v atmosféře doslova odfoukne a zanechá za sebou vlnu energie. 

 
Nebojte se, nemáme v plánu zde popisovat, jakým způsobem lze z takto naměřených dat dospět 

k hustotě a teplotě meteorického plazmatu. Ukažme si však výsledky, kterých jsme dosáhli. 
 
Nejvyšší aktivita Lyrid letos nastala v noci z 22. na 23. dubna. Během obou těchto dnů se nám 

podařilo naměřit intenzivní průlety meteorů. Ilustrujme to ukázkou vybraných dat získaných 22. dubna 
měřicí stanicí v Ostrově.  
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Obrázek 5: Relativní intenzita 
meteorických průletů a jejich 
odezvy v radiovém spektru 
zobrazená v časovém rozlišení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Astronomy také zajímá, v jaké výšce byl meteor detekován. Práce našeho malého výzkumného 
týmu přinesla ovoce i zde. Nejen, že jsme tuto výšku schopni změřit, ale zobrazujeme dokonce její 
závislost na čase a změřené ionosférické odezvě. Toho lze docílit tak, že výšku porovnáme se změnami 
množství nabitých částic v ionosféře, ke kterým došlo působením meteoru. Takovýmto grafům se říká 
ionogramy, a jeden takový si můžeme prohlédnout níže. Byl rovněž pořízen 22. dubna měřicí stanicí 
v Ostrově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Ionogram 
elektronové hustoty a 
výšky pořízený 22. dubna 
měřicí stanicí v Ostrově. 
Mimo výšky, kde se 
nacházela ionosféra 
v základním stavu, jsou 
dobře odlišitelné výškové 
změny a změny počtu 
nabitých částic. 
 

 
Pokud by vás zajímalo, jak husté a teplé je meteorické plazma, vězte, že v jediném mililitru 

hmoty obsahuje milion miliard nabitých částic a dosahuje teploty několika tisíců stupňů. Díky tomu je 
možné namodelovat takzvanou teplotně závislou distribuci v plazmatu, a dostat se tak vlastně ke 
geometrii nabitých částic tvořících těleso. 
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Znázorněme pro ilustraci takovouto geometrii na příkladu velmi jasného bolidu zachyceného 6. 

března. 
 

Obrázek 7: Distribuce nabitých 
částic v tělese jasného bolidu 
detekovaného našimi stanicemi 6. 
března. Je viditelné šíření 
prvotního a v oblasti nižší teploty 
i zážeh druhotného 
plazmatického výboje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše jsme zmínili, že aktivitu meteorického roje Lyridy jsme zaznamenali také loňském roce. 
Ukažme si tedy graf znázorňující stejný model, ale tentokrát pro meteor, který tak trochu zabloudil od 
maxima Lyrid a rozsvítil oblohu 12. dubna 2015. 

Obrázek 8: Distribuce nabitých 
částic v tělese meteoritu 
zachyceného 12. dubna 2015 na 
hvězdárně v Karlových Varech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na první pohled vidíme, že výboj se geometricky i kvantitativně značně lišil od výše uvedeného 
jasného bolidu. Abychom jej mohli zobrazit ve srovnatelném měřítku, musela být dokonce pro model 
použita trochu jiná výpočetní metoda. Zdá se tedy, že jsme detekovali takový nepříliš zajímavý obláček, 
teplý asi jako druhotný výboj silného bolidu. Jak už to ve vědě bývá, opak je pravdou. 

Zachycené těleso byl sice poměrně chladné, ale rozhodně ne nezajímavé. Jako každý jiný meteorit 
bylo obklopeno plazmatickou obálkou, která se skládala z látek tvořících původní meteoroid a v menším 
množství i ionty nacházejícími se v zemské atmosféře. Velkým překvapením ale bylo, že ve změřených 
spektrech těchto obálky byla nalezena spektrální čára uhlíku. Graf, který toto znázorňuje, je přiložen. 
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Obrázek 9: Graf 
popisující očekávané 
složení plazmatu 
obklopujícího zkoumaný 
meteor. Je viditelný pík 
v oblasti uhlíku a 
beryllia, dále pak pozadí 
odpovídající vodíku či 
heliu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zde se nabízí jasná otázka. Mohl takovýto meteorit v dávných dobách vývoje Země stát u 

počátku vzniku dnes známého života na uhlíkové bázi? Jednoznačnou odpověď se pravděpodobně 
nedozvíme, naše znalosti však mohou její hledání posunout alespoň o krůček kupředu.V každém případě 
by tuto hypotézu mohlo potvrdit to, že dalšími měřením jsme dokázali přítomnost titanu přímo v tělese 
meteoritu. Oxidy tohoto přechodného kovu by mohly sloužit jako katalyzátory reakcí, během nichž se 
z jednoduše vázaného uhlíku stavěly první organické molekuly. 

 
Pokud vás, třeba i díky tomuto článku, meteoroidy, meteory a meteority zaujaly, rádi vás 

uvidíme na hvězdárně, kde se můžeme společně věnovat tomu, co vás zajímá. Sledujte také další čísla 
zpravodaje, protože naše práce zdaleka nekončí. 

Vojtěch Laitl 
 
 
 
 
 

V pondělí 9.5.2016 každou celou hodinu od 12:00 hodin do západu slunce  

 
 

POZOROVÁNÍ TRANZITU MERKURU PŘES SLUNEČNÍ DISK 
 
V každé hodině pozorování úkazu přednáška „Jak přispěly tranzity Venuše a 

Merkuru k objevům exoplanet“. 

 

Lektor přednášky Jaroslav Maxa, Hvězdárna Františka Krejčího K. Vary 
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V souvislosti s květnovým tranzitem Merkuru přes sluneční disk, který nastane letos 9. května 
odpoledne, se pojďme podívat, jak to bylo v minulosti s pozorováním těchto vzácných úkazů.  

 

Tranzity 
Tranzit, nebo také česky přechod, má v astronomii několik významů. Předně to je jev, kdy 

vidíme přechod nebeského tělesa mezi pozorovatelem a jiným tělesem,takže se zdánlivě pohybuje přes 
jeho disk. 

Dále je to přechod nebeského tělesa přes nultý poledník vlivem zemské rotace, který nastává 
přesně v půli cesty mezi východem a západem tohoto tělesa. To se v minulosti využívalo k přesnému 
měření času. 

Poslední možností je přechod hvězdy vlivem zemské rotace přes zorné pole dalekohledu; 
změřením doby přechodu lze zjistit velikost zorného pole použitého okuláru velikost 

 
Výraz přechod (tranzit) se používá v těch případech, kdy je těleso, které je pozorovateli blíže 

menší než těleso vzdálenější. Takovým typickým příkladem je přechod planety Venuše před slunečním 
kotoučem. Takže udělejme si malé okénko do historie. 

Jako první předpověděl přechod Venuše Johannes Kepler. Z údajů o oběžných dráhách planet v 
jeho Rudolfínských tabulkách z roku 1627 vyplývalo, že planeta přejde přes sluneční kotouč 7. prosince 
1631. Bohužel se tohoto úkazu sám nedožil, zemřel v roce 1630.  Podobně předpověděl také přechod 
Merkuru, který se měl odehrát přesně o měsíc dříve, 7. listopadu 1631. 

 
O skutečně první vědeckém pozorování tranzitu můžeme hovořit až 4. prosince 1639, kdy ho 

z vesnice Much Hoole poblíž Prestonu v severozápadní Anglii sledoval Jeremiah Horrocks a nedaleko 
odtud ze Salfordu poblíž Manchesteru další anglický astronom . Kepler přitom předpověděl přechody 
pouze v letech 1631 a 1761, na rok 1639 předpovídal, že Venuše sluneční kotouč těsně mine. Horrocks 
však Keplerovy výpočty oběžné dráhy Venuše přepočítal a uvědomil si, že přechody této planety přes 
sluneční disk se odehrávají ve dvojicích, vždy po osmi letech. Díky tomu se Horrocks a jeho přítel 
Crabtree stali jedinými pozorovateli této události. Zatímco Crabtreemu neumožnilo počasí provést žádná 
měření, Horrocks dokázal změřit úhlovou velikost Venuše.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeremiah Horrocks při prvním pozorování 
přechodu Venuše roku 1639. Obraz Slunce 
se promítá přes dalekohled na stínítko. (W. 
R. Lavender) 
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William Crabtree pozoruje přechod Venuše roku 1639. Freska F. M. Browna z roku 1893 na 
manchesterské radnici 

 
Dalším milníkem byl rok 1761, kdy si při pozorování přechodu Venuše před slunečním kotoučem 

všiml Michail Lomonosov, že na okraji Venuše, těsně předtím, než se její okraj dotkne slunečního 
kotouče, je viditelný lom světla. Na počátku přechodu zaznamenal kolem Venuše v místech, která ještě 
nepřišla do kontaktu se slunečním kotoučem, světlý prstenec. Z toho logicky usoudil, že planeta Venuše 
má atmosféru. To byl posun kupředu. 

 
Dvojici přechodů v letech 1761 a 1769 využili astronomové k určení přesnější hodnoty 

astronomické jednotky za pomocí sluneční paralaxy a Keplerova třetího zákona. 
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Sluneční paralaxa je úhel, pod kterým by byl pozorován rovníkový poloměr Země ze středu 
Slunce (vzdálenost 1 AU). Sluneční paralaxa je základem pro výpočet ostatních paralax. Její hodnota 
je 8,764 148". Byla měřena několika metodami, Keplerův třetí zákon - Poměr druhých mocnin 
oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich hlavních poloos (středních 
vzdáleností těchto planet od Slunce). Pozn. autora. 

K výpočtům použili metodu, kterou ve svém díle Optica Promota z roku 1663, popsal James 
Gregory. Metoda byla založena na přesném změření malého časového rozdílu v počátcích nebo koncích 
přechodu pozorovaných z navzájem velmi vzdálených stanovišť na zemském povrchu. 

S nápadem vyslat skupiny pozorovatelů na různá místa naší planety v době tranzitu a poté na 
základě získaných dat společně provést výpočty, přišel v roce 1716 Edmund Halley. Tuto myšlenku 
můžeme považovat za prvotní základ součastné vědecké spolupráce. I když Halley se toho už sám nedožil 
(zemřel v roce 1742), jeho myšlenka se uskutečnila v roce 1761, kdy pozorovat tranzit Venuše do světa 
vyrazili vědci z Velké Británie, Rakouska, Francie. 

V roce 1769 se pozorování zúčastnil také český vědec, astronom, Christian Mayer. Ten byl 
pozván do Saint Petěrsburgu samotnou carevnou Kateřinou Velikou. Bohužel mu nepřálo počasí. I to je 
někdy úděl astronoma… 

U všech těchto přechodů nebylo možné přesně změřit začátek a konec přechodů a to kvůli efektu 
tvz. černé kapky. O co jde? 

Efekt černé kapky, také někdy označovaný jako Baiyho kapka, je optický klam, který znemožňuje 
přesné zachycení začátku a konce dotyku planety a slunečního kotouče v dalekohledu, kdy se zdá, že 
planeta a sluneční kotouč jsou spojeny malou černou kapkou. Při měřeních v roce 2004 tento jev nebyl 
zaznamenám a je pravděpodobně způsobován nedokonalostí pozorovací techniky. 

Během přechodu v letech 1874 se vydalo několik expedic na Kerguelenské ostrovy v 
subantarktické oblasti Indického oceánu. Využily novou techniku - fotografii, což umožnilo přesnější 
měření. 

Přechody Venuše v minulosti: 
Čas (UTC) Datum 

přechodu Začátek Střed Konec 
Poznámka 

23. listopadu 
1396 

15:45 19:27 23:09 Poslední přechod, který se neodehrál ve dvojici 

25.–26. května 
1518 

22:46 
25. května 

01:56 
26. května 

05:07 
26. května 

Cyklus nabývá dnešní podoby, kdy během 243 let proběhnou dvě dvojice 
přechodů 

23. května 1526 16:12 19:35 21:48 Poslední přechod před vynálezem dalekohledu 

7. prosince 1631 03:51 05:19 06:47 Předpovězený Johannem Keplerem 

4. prosince 1639 14:57 18:25 21:54 
První přechod pozorovaný anglickými astronomy Jeremiahem Horrocksem 
a Williamem Crabtreem 

6. června 1761 02:02 05:19 08:37 Michail Lomonosov pozoruje atmosféru Venuše 

3.–4. června 
1769 

19:15 
3. června 

22:25 
3. června 

01:35 
4. června 

První výprava kapitána Cooka na Tahiti 

9. prosince 1874 01:49 04:07 06:26 
Pietro Tacchini vede expedici do Muddapuru v Indii, francouzská expedice 
míří na Campbellovy ostrovy u Nového Zélandu 

6. prosince 1882 13:57 17:06 20:15 J.P. Sousa na oslavu události zkomponoval pochod The Transit of Venus 

8. června 2004 05:13 08:20 11:26 Různá média přenášejí záběry přechodu Venuše živě do celého světa 

5.–6. června 
2012 

22:09 
5. června 

01:29 
6. června 

04:49 
6. června 

Pozorovatelné z Havaje, Aljašky, Austrálie, Pacifiku a východní Asie, 
počátek přechodu viditelný též ze Severní Ameriky a konec z Evropy. 
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Přechody Venuše v budoucnosti: 
Čas (UTC) Datum 

přechodu Začátek Střed Konec 
Poznámka 

10.–11. 12. 
2117 

23:58 
10. prosince 

02:48 
11. prosince 

05:38 
11. prosince 

Pozorovatelné ve východní Číně, Japonsku, Tchaj-wanu, Indonésii a 
Austrálii, částečně pozorovatelné na západním pobřeží Spojených států, 
v Indii, většině Afriky a na Blízkém východě 

8. prosince 
2125 

13:15 16:01 18:48 
Pozorovatelné v Jižní Americe a na východě Spojených států, částečně 
pozorovatelné na západě Spojených států, v Evropě a v Africe 

11. června 
2247 

08:42 11:33 14:25 
Pozorovatelné v Africe, Evropě a na Blízkém východě, částečně 
pozorovatelné ve východní Asii, Indonésii a v Severní a Jižní Americe 

9. června 
2255 

01:08 04:38 08:08 
Pozorovatelné v Rusku, Indii, Číně a Západní Austrálii, částečně 
pozorovatelné v Africe, Evropě a na západě Spojených států 

12.–13. 12. 
2360 

22:32 
12. prosince 

01:44 
13. prosince 

04:56 
13. prosince 

Pozorovatelné v Austrálii a většině Indonésie, částečně pozorovatelné 
v Asii, Africe a na západě Severní a Jižní Ameriky 

10. prosince 
2368 

12:29 14:45 17:01 
Pozorovatelné v Jižní Americe, západní Africe a na východním pobřeží 
Spojených států, částečně pozorovatelné v Evropě, na západě Spojených 
států a na Blízkém východě 

12. června 
2490 

11:39 14:17 16:55 
Pozorovatelné na většině území Severní a Jižní Ameriky, v západní 
Africe a v Evropě, částečně pozorovatelné ve východní Africe, na 
Blízkém východě a v Asii 

10. června 
2498 

03:48 07:25 11:02 
Pozorovatelné ve většině Evropy, v Asii, na Blízkém východě a ve 
východní Africe, částečně pozorovatelné na východě Severní a Jižní 
Ameriky, v Indonésii a v Austrálii 

 
 

Přechody Merkuru 
Přechody Merkuru jsou mnohem častější 

než přechody Venuše, nastávají přibližně 
třináctkrát za století.Poměrně vzácné jsou případy, 
kdy Merkur jen přejde po okraji slunečního 
kotouče, nebo se stane, že plný tranzit je viditelný 
jen z některého místa Země. Extrémní situací je 
současný přechod Merkuru a Venuše. To se stalo 
naposledy v roce 373 173 př. n. l. a opět se tak 
stane v letech 60 163 a potom 224 508. 
 
               
 
 
Přechody Merkuru v minulosti: 

Čas (UTC) Datum 
vrcholu přechodu Začátek Vrchol Konec 

Poznámka 

7. listopadu 1631      

3. listopadu 1651    
Přechod pozoroval Jeremy Shakerly v Suratu v Indii, o čemž podal 
v lednu 1652 zprávu Henrymu Osbournovi 

3. května 1661    Přechod nastal v den korunovace anglického krále Karla II. Úkaz 
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v Londýně pozoroval Christiaan Huygens 

7. listopadu 1677    

Přechod pozoroval Edmund Halley na ostrově Svaté Heleny, Richard 
Towneley v Lancashire a Jean Charles Gallet v Avignonu, o čemž 
23. května 1678 podal zprávu John Flamsteed ve svém dopise 
Johannesovi Heveliovi 

5. listopadu 1743    
Joseph-Nicolas Delisle koordinoval mezinárodní vědecká pozorování po 
celém světě 

6. května 1753      

9. listopadu 1769   23:09 
Charles Green a James Cook sledovali přechod z Nového Zélandu Došli 
k závěru, že Merkur nemá žádnou nebo jen malou atmosféru 

9. listopadu 1802 06:16 08:58 11:41   

12. listopadu 1815 00:20 02:33 04:46   

5. listopadu 1822 01:04 02:25 03:45   

5. května 1832 09:04 12:25 15:47   

7. listopadu 1835 17:35 20:08 22:41   

8. května 1845 16:24 19:37 22:49   

9. listopadu 1848 11:07 13:48 16:28   

12. listopadu 1861 05:21 07:19 09:18   

5. listopadu 1868 05:28 07:14 09:00   

6. května 1878 15:16 19:00 22:44   

7. listopadu 1881 22:19 00:57 03:36   

9. května 1891 23:57 02:22 04:47   

10. listopadu 1894 15:58 18:35 21:11   

4. listopadu 1907 10:24 12:07 13:50   

7. listopadu 1914 09:57 12:03 14:09   

8. května 1924 21:44 01:41 05:38   

10. listopadu 1927 03:02 05:46 08:29   

11. května 1937 08:53 08:59 09:06 
Viditelný pouze částečný přechod v Jižní Africe, na jihu Arabského 
poloostrova, v jižní Asii a Západní Austrálii 

11. listopadu 1940 20:49 23:21 01:53   

14. listopadu 1953 15:37 16:54 18:11   

6. května 1957 23:59 01:14 02:30   

7. listopadu 1960 14:34 16:53 19:12  

9. května 1970 04:19 08:16 12:13  

10. listopadu 1973 07:47 10:32 13:17  

13. listopadu 1986 01:43 04:07 06:31  

6. listopadu 1993 03:06 03:57 04:47  

15. listopadu 1999 21:15 21:41 22:07 Z Austrálie, Antarktidy a Již. ostrova N. Zélandu jen částečný přechod 
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7. května 2003 05:13 07:52 10:32  

8. listopadu 2006 19:12 21:41 00:10  

 
Přechody Merkuru v budoucnosti: 

Čas (UTC) Datum 
vrcholu přechodu Začátek Vrchol Konec 

Poznámka 

9. května 2016 11:12 14:57 18:42  

11. listopadu 2019 12:35 15:20 18:04  

13. listopadu 2032 06:41 08:54 11:07  

7. listopadu 2039 07:17 08:46 10:15  

7. května 2049 11:03 14:24 17:44  

9. listopadu 2052 23:53 02:29 05:06  

10. května 2062 18:16 21:36 00:57  

11. listopadu 2065 17:24 20:06 22:48  

14. listopadu 2078 11:42 13:41 15:39  

7. listopadu 2085 11:42 13:34 15:26  

8. května 2095 17:20 21:05 00:50  

10. listopadu 2098 04:35 07:16 09:57  

12. května 2108 01:40 04:16 06:52  

 
Jaroslav Maxa, odborný pracovník hvězdárny 

 

 Z uvedených přehledů můžete 
vidět, že jde skutečně o velmi vzácné 
úkazy. U přechodu Venuše již za našeho 
života nespatříme prakticky žádný, neboť 
nejbližší můžeme vidět až v roce 2117. 
Můžeme si to ale vynahradit u tranzitu 
Merkuru, kterých za našeho života  může 
většina z nás spatřit odhadem zhruba 
ještě pět. Srdečně Vás proto zveme na 
pozorování tohoto velmi vzácného úkazu 
v pondělí 9. 5. 2016 na hvězdárnu.  

 
 
 
 
 
 
Každou celou hodinu zde začne 

program, při němž se navíc můžete 
dozvědět souvislosti o metodě tranzitů, 
kterou astronomové aplikovali i na 
objevy extrasolárních planet, zkráceně 
exoplanet, které v současnosti 
objevujeme u cizích hvězd.      
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 FÁZE MĚSÍCE V KVĚTNU 2016 

 

  6. 5. 2016   5:00 h   Měsíc v p řízemí (357 822 km) 

  6. 5. 2016  20:29 h  Měsíc v novu 

13. 5. 2016  18:01 h  Měsíc v první čtvrti 

18. 5. 2016  23:00 h  Měsíc v odzemí (405 954 km) 

21. 5. 2016  22:14 h  Měsíc v úpl ňku 

29. 5. 2016 13:11 h  Měsíc v poslední čtvrti 
   

POZOROVATELNÉ ÚKAZY NA OBLOZE V KV ĚTNU 

 

Noční viditelnost planet 

Merkur   nepozorovatelný 

Venuše   nepozorovatelná 

Mars    po celou noc 

Jupiter    po celou noc kromě rána 

Saturn   po celou noc   
Uran    nepozorovatelný 

Neptun   ve druhé polovině měsíce ráno nízko nad východním obzorem 

 

Zajímavé úkazy na obloze většinou pozorovatelné okem nebo malým dalekohledem (tištěné tučně) 

 
  5. 5. 2016  22 h  maximum meteorického roje η Akvaridy (ZHR 40) 

  9. 5. 2016  16 h  Merkur v dolní konjunkci se Sluncem;  

  přechod Merkuru přes sluneční disk 

15. 5. 2016    8 h  Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,6° jižně) 

20. 5. 2016  16 h  Slunce vstupuje do znamení Blíženců 

21. 5. 2016  23 h  Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 5,2° severně) 

22. 5. 2016  12 h  Mars v opozici se Sluncem 

22. 5. 2016  23 h  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,4° severně) 

30. 5. 2016  23 h  Mars nejblíže Zemi (75,3 milionu km) 

   

ZHR – maximální zenitová frekvence meteorů v době maxima roje  

24.6. 16.6. 
29.5. 
Poslední 
čtvr ť 

6.5. 
Nov 

13.5. 
První čtvr ť 

21.5. 
Úplněk 

9.3. 
Nov 
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PPRROOGGRRAAMM  VV  KKVVĚĚTTNNUU  22001166  
NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY 

Večerní pozorování oblohy dalekohledem 

Noční fotografická pozorování oblohy 
Každou noc v individuálně dohodnutý čas   
Registrujte se denně od 13:00 do 16:00 hodin 

telefonicky na čísle 357 070 595 a možná ještě ten večer pro 

Vás připraví obloha zajímavý program! Pokud ne, v den, 

kdy to bude přicházet v úvahu, obdržíte od nás nezávaznou 

informační sms s možností se daný den pozorování 

zúčastnit… 

Pondělí 9.5.2016 od 12:00 do 21:00 

TRANZIT MERKURU PŘES SLUNEČNÍ DISK 

Pozorování výjimečného úkazu na hvězdárně. Vstup každou celou hodinu: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 a poslední vstup ve 20:00. Planeta bude tranzitovat přes sluneční disk celé 
odpoledne až do západu Slunce. V případě jasné oblohy pozorování přenosnými dalekohledy a přímý 
přenos do audiovizuálního sálu. K dispozici bude řada atrakcí, včetně možnosti si přechod Merkuru 
vyfotografovat vlastními či digitálními fotoaparáty hvězdárny. V případě vlastního fotoaparátu je 
nutné tento záměr předem konzultovat. 
  

V každé hodině pozorování úkazu 
proběhne přednáška „Jak přispěly 
tranzity Venuše a Merkuru k objevům 
exoplanet“ pro nově příchozí zájemce. 

 

telefon 357 070 595 
hvezdarna.kv@gmail.com 

www.astropatrola.cz 
astro-webcast.eu 
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20. – 22. 5. 2016 VÍKEND S OPOZICÍ 
BEZ REGISTRACE OTEVŘENO DENNĚ 

OD 22:00 DO 02:00 
Začátky pozorování vždy v celou hodinu: 22:00, 23:00, 00:00, 
poslední vstup v 1:00. Pozorování přiblížení Marsu k Zemi, 
dále planet Jupiter, Saturn a samozřejmě Měsíce. V průběhu 
každého večera před pozorováním přednáška „Zahlédnete–li 
26.srpna Mars velikosti úplňku, blíží se konec světa“.  
Pozorování proběhnou jen za jasné oblohy a v průběhu akce 
si budou moci návštěvníci, kteří si místo předem rezervují, 
Mars zkusit dalekohledem také vyfotografovat.  
 

Výstava s problematikou světelného znečištění  

„TEMNÁ OBLOHA JAKO ZA KARLA IV.“ 
je pro veřejnost přístupná od 8. 4. do 31. 8. 2016 v rámci programu 180 minut astronomie. 

„180 MINUT ASTRONOMIE“ 
VE STŘEDU 15:00 – 20:00,     SOBOTU 16:00 – 20:00,  NEDĚLI 15:00-18:00 

Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup hodinu před koncem otvírací doby 
Odpolední prohlídka hvězdárny a pozorování Slunce za jasné oblohy. K dispozici pro veřejnost máme například 

výukový Simulátor průletu sluneční soustavou a nové programy v rámci projektu Sáhni si na vesmír.  

 „120 MINUT ASTRONOMIE PRO DĚTI“  
KAŽDOU SOBOTU  OD 14:00 HODIN 

Odpolední především astronomický pohádkový program vhodný především pro děti a jejich rodiče. Doporučený 
věk dětí od 5 let.  

ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ 
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy také pozorování  

V pátek 6.5.2016 ve 20:00 hodin přednáška pro veřejnost 

„Jaro ve znamení deep-sky objektů aneb jak je pozorovat“ 
 

V pátek 20.5.2016 ve 20:00 hodin přednáška pro veřejnost 

„OPOZICE MARSU 2016“ 
Lektor obou akcí Jaroslav Maxa, 
Hvězdárna Františka Krejčího K. Vary 
 

 

Rezervace skupin od počtu 8 osob 
je nutná telefonicky alespoň 4 dny předem  


