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Venuše v hlavní roli nebeského představení  

aneb jak jsme pozorovali na Novém Hradci 

 

Je úterý 5. června 2012. Večerní zatažená obloha nad Hradcem 

Králové jakoby téměř do poslední chvíle zkoušela sílu optimismu těch, 

kteří si nechtějí nechat ujít velmi vzácné nebeské představení v časných 

ranních hodinách – naše „sousedka“ či „sestra“ Venuše si to totiž na své 

pouti Vesmírem namíří přímo přes sluneční kotouč! To aby se nám, 

pozorovatelům ze Země, předvedla při své dolní konjunkci na pozadí 

naší mateřské hvězdy v celé své kráse, byť oděné do černého hávu. 

Otočená „zády“ k nám (tedy v novu) – jindy je však, v určitých svých 

fázích, třetím nejjasnějším objektem na obloze hned po Slunci a Měsíci! 

 A tak si říkám: „Mám usnout, nemám usnout? Co když zaspím? 

Ta hrůza! A nedej Bože, co když se celé divadlo odehraje za oblačnou 

oponou, bez svědectví našich očí? Kolik asi natěšených lidí se mnou 

podobné obavy sdílí? 

 Nakonec možná náš nezdolný optimismus, víra, síla a naděje 

způsobily, že se stal zázrak! Je to sen nebo skutečnost? Než si 

uvědomím, že je to realita, chvíli mi to trvá – ano, je to tak! Z krátkého 

spánku, do něhož jsem přeci jen upadla, mne o půl druhé v noci 

probouzí měsíční záře! Protože v tomto období nestoupá Měsíc ani 

v kulminaci příliš vysoko nad obzor, hledí mi jeho ještě téměř úplněk 

přímo do oken. Jakoby všechny zájemce svolával k nevšední podívané, 

které si zatím „kdesi pod obzorem“ užívají pozorovatelé z jiných částí 

naší planety.  
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 Tentokrát mám opravdu radost, že mne náš souputník vytáhl 

z postele. V tuto chvíli už nemám na spaní ani pomyšlení. Už abych 

byla na pozorovacím místě, na němž jsme se předtím domluvili!  

 Ještě je tma, když parkuji auto u cesty na Novém Hradci, poblíž 

hvězdárny a planetária. Vystupuji ven, všude je ticho, bezvětří. 

Vzápětí slyším z dálky zvuk motoru a chvilku nato protnou tmu dva 

kužely světel blížícího se vozu. Asi dvacet metrů ode mne motor i světla 

zhasínají, z toho se dá soudit, že je to jeden z nás – dychtivých 

pozorovatelů! Podle siluety vystupující z auta zakrátko poznávám 

Pavla. Zdravíme se a Pavel se okamžitě po nalezení správného místa na 

stráni pouští do práce. A pro mne – astronomického začátečníka – tak 

nastává pozemské představení! Hotový koncert! Mnozí se sice nad 

mým úžasem pousmějí, ale pro člověka, jenž něco takového vidí poprvé, 

je to obdivuhodná přehlídka lidského umu a špičkové techniky 

v jednom!  

 Blíží se čtvrtá hodina ranní, obloha nad východním obzorem 

postupně mírně světlá. Přijíždí další pozorovatel – Richard. Hned se 

přidává k Pavlovi a koncert se tak odehrává ve stereo provedení. 

Ustavení dalekohledů totiž není jen tak. Nejprve přijdou na řadu 

montáže - v obou případech paralaktické EQ6. Sleduji, jak jde práce 

Pavlovi i Richardovi hezky od ruky – vyvážení, zaměření polární osy 

(kam jinam, než na Polárku), příprava elektrického napájení, připevnění 

dalekohledů, fotoaparátů, videokamery, notebooku, zaostřování… 

Rozhlížíme se po obloze – je to opravdu zázrak, že je nebe bez oblak! 

Z informací na internetu víme, že se sice další oblačnost blíží, ale naše 

pozorování již s velkou pravděpodobností neohrozí.  

 Je dvacet pět minut po čtvrté hodině. Mezitím se Měsíc, nadmíru 

spokojený s průběhem příprav, pomalu poroučí za vrcholky stromů, aby 
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nerušil divadlo, které si pro pozemšťany Venuše připravila, a které 

začne co nevidět! Blížící se Slunce o sobě dává vědět čím dál víc. Jeho 

světelné paprsky si razí cestu naší atmosférou, která si s nimi více či 

méně pohrává jako malíř, jenž s naprostou jistotou ví, kdy, kam a jakou 

barvu celého spektra použít. A tak nad mlžným oparem, který zahaluje 

probouzející se město pod námi, jako by se na chvíli rozpila do oceánu 

modři typická oranžovo-růžová nádhera! 

 Nicméně nejen barevnou přehlídkou se můžeme před východem 

Slunce kochat. O další zpříjemnění se stará i sbor různorodého ptactva, 

jejichž zpěv se line do našich uší ze všech stran.  

 O půl páté se přidávají další dva pozorovatelé, přivstali si i dva 

páni novináři – fotograf z MF Dnes a kameraman z TV Prima Family. 

Horní část stráně postupně zaplňují další zájemci – profesionální i 

amatérští astronomové, ale i laičtí fandové, kteří se prostě jen přišli na 

tento úkaz podívat. Profesionálové, jež spojuje letité přátelství, se 

navzájem zdraví, je tu například i Míra s celou svou rodinou.  

 Je devět minut před pátou hodinou. Zhruba třicet pět těch, co se 

do té doby sešli na novohradské stráni, s napětím čeká vytoužený 

okamžik. Jen nepropásnout tu chvíli! Se zatajeným dechem nespouštíme 

zrak z obzoru. A je to tady! Už se prodírají první obrysy slunečního 

disku. Trvá to jen pár minut a Sluníčko se vyhoupne celé. Sice zpočátku 

trochu zdeformované, to se však jako vždy zakrátko spraví, Slunce se 

po ránu poupraví a je z něj opět úhledný kotouč, připravený na svou 

každodenní pouť po nebeské sféře. Tentokrát však není samo. Všechny 

namířené objektivy dalekohledů i neozbrojené oči, ovšem náležitě 

vybaveny pro pozorování Slunce, sledují v popředí Sluníčka malý tmavý 

bod, který obvykle naše životodárná hvězda s sebou nemívá. Kotouček 

planety Venuše si to právě šine přímo mezi námi a naší mateřskou 
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hvězdou, která se opět vyzdobila několika většími a menšími skvrnami. 

Venuše se v této době z pohledu našinců nachází již v druhé polovině 

své cesty přes sluneční disk, jehož zářivě zlatá fotosféra dává 

vyniknout celému tvaru této předvádějící se sesterské planety.  

 Je patnáct minut po páté hodině a Richard začíná vysílat přímý 

přenos, který mohou zájemci sledovat na webových stránkách úpické 

hvězdárny. Astronomické přístroje Richarda a Pavla neustále přitahují 

přítomné nadšence. Několik z nich neodolá a požádá majitele těchto 

pozorovacích zařízení, zda by mohli rovněž pohlédnout prostřednictvím 

důmyslné soustavy optických prvků na tu jedinečnou, tentokrát 

mnohonásobně přiblíženou nebeskou scénu. Okuláry všech dalekohledů 

jsou téměř permanentně obsazené, například díky Pavlově dovezené 

technice mohou pozorovatelé využít nejen dalekohledy na již zmíněné 

paralaktické montáži, ale i menší na azimutální montáži (kde si co 

chvíli sledované objekty na nebi hrají hru na schovávanou), dále triedr – 

objektivy všech přístrojů jsou samozřejmě opatřeny solární fólií pro 

bezpečné pozorování.  

 Každý pomyslný krok Venuše přes sluneční disk je pečlivě 

monitorován a zaznamenáván, žádný její pohyb bystrým očím neuteče.  

 Je půl šesté a část pozorovatelů se přesouvá do nedaleké 

hvězdárny, aby se připojili k těm, jež mají možnost díky tamním 

pracovníkům pozorovat celé dění i na projekčním plátně v kopuli.  

 Sleduje se, natáčí se, fotí se, probíhá on-line přenos… Sluneční 

paprsky hřejí stále víc a Venuše se pomalu chystá ukončit své 

představení. Opětovné vzrůstající napětí pozorovatelů umocňuje kouzlo 

krásné atmosféry na stráni.  
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 Je pět minut po půl sedmé a nastává první kontakt tmavého bodu 

planety s okrajem slunečního disku, přes který se postupně „prokousává“ 

ven, aby po patnácti minutách zmizela ze zářivého pozadí zcela. 

 A je to! Konec! Vědomí, že jsme se právě stali svědky něčeho tak 

neobvykle krásného a úžasného, nás naplňuje štěstím a radostí. 

Nezapomenutelný zážitek nás bude provázet celý život! A bylo to 

mimořádné štěstí, že jsme tuto parádu mohli sledovat po celou dobu u 

nás viditelného úkazu. Kdy že toto divadlo uvidíme znovu? Za 105 

let? Jo, jo, to už tu přeci nebudeme… Richard oponuje: „Ale já bych 

nebyl takový pesimista!“ Ano, i humor k astronomům patří. A tak 

opouštíme naše místo pozorování optimisticky naladění. Co víc se přát? 

Můžeme si říct: „Byli jsme tak krásně astronomicky při tom!“ 

 


