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PPřřechody planet pechody planet přřes slunees sluneččnníí disk disk –– 1)1)

Jako prvnJako prvníí ppřředpovedpověědděěl pl přřechody echody J. KeplerJ. Kepler
Na zNa záákladkladěě Rudolfinských tabulek (1627) Tycha de Rudolfinských tabulek (1627) Tycha de 
Brahe na rok 1631 Brahe na rok 1631 ppřředpovedpověědděěl pl přřechodechod Merkuru na Merkuru na 
7.11.1631 a Venu7.11.1631 a Venušše na 6.12.1631e na 6.12.1631
OvOvěřěřeneníí se Kepler nedose Kepler nedožžil il –– zemzemřřel 15.11.1630el 15.11.1630
PrvnPrvníí ppřřechod Merkuruechod Merkuru pozoroval 7.11.1631 pozoroval 7.11.1631 
GassendiGassendi v Pav Pařříížžii
Z roku 1631 nenZ roku 1631 neníí zzááznam o pznam o přřechodu Venuechodu Venušše, e, úúkaz byl kaz byl 
ale nepale nepřřííznivý, kotouznivý, kotoučček se nachek se nacháázel tzel těěsnsněě u severnu severníího ho 
okraje Slunceokraje Slunce
PrvnPrvníí ppřřechod Venuechod Venuššee pozoroval 4.12.1639 pozoroval 4.12.1639 HorroxHorrox v v 
HooleHoole
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PPřřechody planet pechody planet přřes slunees sluneččnníí disk disk –– 2)2)

mohou nastat jen u vnitmohou nastat jen u vnitřřnníích planet; tj. u ch planet; tj. u 
MerkuruMerkuru nebo u nebo u VenuVenuššee
planeta se musplaneta se musíí nachnacháázet v zet v dolndolníí konjukcikonjukci a musa musíí
být být poblpoblíížž vzestupnvzestupnéého ho nebonebo sestupnsestupnéého uzluho uzlu
svsvéé drdrááhyhy
uzeluzel –– prprůůseseččíík drk drááhy planety s rovinou ekliptikyhy planety s rovinou ekliptiky
vzestupný uzelvzestupný uzel –– planeta vystupuje nad rovinu planeta vystupuje nad rovinu 
ekliptikyekliptiky
sestupný uzelsestupný uzel –– planeta sestupuje pod rovinu planeta sestupuje pod rovinu 
ekliptikyekliptiky
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PPřřechody planet pechody planet přřes slunees sluneččnníí disk disk –– 3)3)

po strpo stráánce vnce věědeckdeckéé nemajnemajíí dnes takový význam dnes takový význam 
jako v 18. a 19. stoletjako v 18. a 19. stoletíí
v minulosti mv minulosti měělo pozorovlo pozorováánníí poslouposloužžit ke it ke 
stanovenstanoveníí ddéélky lky astronomickastronomickéé jednotkyjednotky, tj. z , tj. z 
pozorovpozorováánníí z rz růůzných mzných mííst na Zemi lze teoreticky st na Zemi lze teoreticky 
stanovit stanovit paralaxuparalaxu planety a z toho i Slunceplanety a z toho i Slunce
pozorovpozorováánníí trptrpíí znaznaččnou nejistotou pnou nejistotou přři stanoveni stanoveníí
okamokamžžikikůů, kdy se okraj planety setk, kdy se okraj planety setkáá s okrajem s okrajem 
Slunce Slunce –– tzv. tzv. kapkový efekt (Bayliho)kapkový efekt (Bayliho)
dnes urdnes urččujeme paralaxu modernujeme paralaxu moderněějjšíšími metodami a mi metodami a 
proto proto úúkazy kazy –– aačč velmi zajvelmi zajíímavmavéé pro pozorovatele pro pozorovatele 
–– pozbývajpozbývajíí vvěědeckdeckéého významuho významu
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Kapkový efektKapkový efekt

optický jevoptický jev –– dochdocháázzíí k nk něěmu tehdy, prommu tehdy, promííttáá--li se li se 
kotoukotoučček planety blek planety blíízko okraje Sluncezko okraje Slunce
vznikvznikáá ppřřezezáářřeneníím, difrakcm, difrakcíí a refrakca refrakcíí svsvěětlatla v atmosfv atmosfééřře e 
planetyplanety
snisnižžoval poval přřesnost desnost dřříívvěějjšíších mch měřěřeneníí slunesluneččnníí paralaxyparalaxy
ppřři pi přřechodu se objevechodu se objevíí 2x2x –– ppřři druhi druhéém kontaktu (planeta m kontaktu (planeta 
zcela vstoupzcela vstoupíí na slunena sluneččnníí disk) a pdisk) a přři ti třřetetíím kontaktu, kdy m kontaktu, kdy 
se dotkne zevnitse dotkne zevnitřř slunesluneččnníího okrajeho okraje
na krna kráátký okamtký okamžžik je vidik je viděět t tmavtmavéé spojenspojeníí (tmavý most)(tmavý most)
mezi okrajem Slunce a tmavým diskem planetymezi okrajem Slunce a tmavým diskem planety
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Kapkový efektKapkový efekt
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PPřřechody planet pechody planet přřes slunees sluneččnníí disk disk –– 4)4)

perioda, ve kterých se perioda, ve kterých se úúkazy opakujkazy opakujíí je pomje poměěrnrněě
dlouhdlouháá
úúkaz se mkaz se můžůže opakovat jen po celistvých e opakovat jen po celistvých 
nnáásobcsobcíích dob obch dob oběěhhůů planet a Zemplanet a Zeměě a jen v doba jen v doběě, , 
kdy Zemkdy Zeměě je je poblpoblíížž uzlu planetyuzlu planety
Merkur Merkur –– ZemZeměě je v blje v blíízkosti vzestupnzkosti vzestupnéého uzlu ho uzlu 
kolem kolem 10. listopadu10. listopadu, v bl, v blíízkosti sestupnzkosti sestupnéého uzlu ho uzlu 
je kolem je kolem 8. kv8. kvěětnatna
VenuVenušše e -- ZemZeměě je v blje v blíízkosti vzestupnzkosti vzestupnéého uzlu ho uzlu 
kolem kolem 9. prosince9. prosince, v bl, v blíízkosti sestupnzkosti sestupnéého uzlu je ho uzlu je 
kolem kolem 7. 7. ččervnaervna
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PPřřechody planet pechody planet přřes slunees sluneččnníí disk disk –– 5)5)

ZemZeměě mmůžůže být e být maximmaximáálnlněě od uzlu vzdod uzlu vzdáálena:lena:

Merkur
• vzestupný uzel – 238´
• sestupný uzel – 108´

VenuVenuššee
• vzestupný uzel – 37´
• sestupný uzel – 41´
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PPřřechody planet pechody planet přřes slunees sluneččnníí disk disk –– 6)6)

V prV průůbběěhu jednoho stolethu jednoho stoletíí ppřřes slunees sluneččnníí
disk pdisk přřejde:ejde:

•• MerkurMerkur 13x13x
•• VenuVenuššee prprůůmměěrnrněě 1,2x1,2x

PPřřechod Venuechod Venušše probe probííhháá v pravidelných v pravidelných 
intervalech, kde se stintervalech, kde se střříídajdajíí krkráátktkéé periody s periody s 
dlouhými. Tyto periody ndlouhými. Tyto periody náásledujsledujíí za sebou za sebou 
v intervalech 8; 121,5; 8; 105,5; 8 letv intervalech 8; 121,5; 8; 105,5; 8 let
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PPřřechody Merkuru 1970 echody Merkuru 1970 –– 21002100
(žlutě označeny jsou viditelné z území ČR)

•• 9. kv9. kvěětna 1970tna 1970
•• 10. listopadu 197310. listopadu 1973
•• 13. listopadu 198613. listopadu 1986
•• 6. listopadu 19936. listopadu 1993
•• 15. listopadu 199915. listopadu 1999
•• 7. kv7. kvěětna 2003tna 2003
•• 8. listopadu 20068. listopadu 2006
•• 9. kv9. kvěětna 2016tna 2016
•• 11. listopadu 201911. listopadu 2019
•• 13. listopadu 203213. listopadu 2032

•• 7. listopadu 20397. listopadu 2039
•• 7. kv7. kvěětna 2049tna 2049
•• 9. listopadu 20529. listopadu 2052
•• 10. kv10. kvěětna 2062tna 2062
•• 11. listopadu 206511. listopadu 2065
•• 14. listopadu 207814. listopadu 2078
•• 7. listopadu 20857. listopadu 2085
•• 8. kv8. kvěětna 2095tna 2095
•• 10. listopadu 209810. listopadu 2098
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PPřřechod Merkuru 7.5. 2003echod Merkuru 7.5. 2003



12

PPřřechod Merkuru 7.5. 2003echod Merkuru 7.5. 2003
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PPřřechod Merkuru 7.5. 2003echod Merkuru 7.5. 2003
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PPřřechody Venuechody Venušše 1630 e 1630 –– 30003000
(žlutě označeny jsou viditelné z území ČR)

•• 7. prosince 16317. prosince 1631
•• 4. prosince 16394. prosince 1639
•• 6. 6. ččervna 1761ervna 1761
•• 3. 3. ččervna 1769ervna 1769
•• 9. prosince 18749. prosince 1874
•• 6. prosince 18826. prosince 1882
•• 8. 8. ččervna 2004ervna 2004
•• 6. 6. ččervna 2012ervna 2012
•• 11. prosince 211711. prosince 2117
•• 8. prosince 21258. prosince 2125
•• 11. 11. ččervna 2247ervna 2247
•• 9. 9. ččervna 2255ervna 2255

•• 13. prosince 236013. prosince 2360
•• 10. prosince 236810. prosince 2368
•• 12. 12. ččervna 2490ervna 2490
•• 10. 10. ččervna 2498ervna 2498
•• 16. prosince 260316. prosince 2603
•• 13. prosince 261113. prosince 2611
•• 15. 15. ččervna 2733ervna 2733
•• 13. 13. ččervna 2741ervna 2741
•• 17. prosince 284617. prosince 2846
•• 14. prosince 285414. prosince 2854
•• 16. 16. ččervna 2976ervna 2976
•• 14. 14. ččervna 2984ervna 2984
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PPřřechod Venuechod Venušše 8.6. 2004e 8.6. 2004
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PPřřechod Venuechod Venušše 8.6. 2004e 8.6. 2004
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PPřřechod Venuechod Venušše 8.6. 2004e 8.6. 2004
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PPřřechod Venuechod Venušše v roce 2012e v roce 2012
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