
48. Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd 
- Pec pod Sněžkou 2008 - 

 
Informace pro účastníky 

 
 
 

ubytování na penzionu ALENA 
http://pod.snezkou.cz/alena  
 
Příjezd: sobota 2. 8. 2008 nejdříve ve 14 hodin 
Odjezd: sobota 9. 8. 2008 nejpozději v 10 hodin  
Ubytovaní na Aleně:  

Pavel Marek (s doprovodem), Ondřej Pejcha (s doprovodem), Radek Dřevěný,  
Vladimír Kocour, Ladislav Šmelcer, Petr Kliment, Josefína Klimentová, Petr Sobotka,  
Zuzana Fischerová, Luboš Brát 

 
 
ubytování na chatě ELIŠKA 
http://pod.snezkou.cz/eliska  
 
Příjezd: neděle 3. 8. 2008 nejdříve ve 14 hodin 
Odjezd: neděle 10. 8. 2008 nejpozději v 10 hodin  
Ubytovaní na Elišce:  

Jaroslav Trnka (s doprovodem), Jerzy Speil (s doprovodem), Petr Svoboda (s 
doprovodem), Hana Kučáková, Stanislava Semecká, Bohuslav Hladík, Stanislav 
Poddaný, Robert Uhlář 

 
 
Příjezd  
Až vjedete do obce Pec pod Sněžkou – Velká Úpa, jeďte po hlavní silnici ještě cca 1,5km, až 
po pravé straně uvidíte čerpací stanici. Tu minete a po dalších 300 metrech dojedete na 
křižovatku, kde se rozdvojuje silnice. Z této křižovatky vede doleva přes řeku most. Na ten 
zahněte a pojede po druhé straně řeky směrem jakoby údolím zpět do Velké Úpy. Po této 
cestě pojedete 300m (k Aleně) nebo 500m k Elišce. U obou chat je privátní parkoviště. 
Pokud pojedete autobusem, jeďte až na konečnou (autobusové nádraží Pec pod Sněžkou). 
Z nádraží jděte zpět 200m – budete mít řeku po pravé ruce. Za hotelem Corzo přejděte most 
přes řeku a pak ještě 300m k Aleně respektive 500m k Elišce. 
Váš příjezd nahlaste L. Brátovi na telefonu 776 323 365. 
 
 
Vybavení  chat 
Na obou chatách je k dispozici vybavená kuchyň s ledničkami, vařiči, rychlovarnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou a veškerým nádobím.  Připojení k internetu je možné na Aleně 
prostřednictvím WiFi (v objektu penzionu), na Elišce je k dispozici PC s internetem. Je 
možné se napojit kabelem.  
Před chatou je k dispozici terasa s možností venkovního posezení, s grilem či ohništěm pro 
opékání špekáčku.  
Na chatách je 2x koupelna, 2x WC. Na chatách se chodí v přezůvkách, prosíme nezapomeňte 
si je dovézt 
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přístrojové vybavení, pozorování 
http://pod.snezkou.cz/altan 
 
ALTAN.Observatory 
Pozorování bude probíhat na privátní observatoři L. Bráta situované u penzionu ALENA 
(vzdálené od chaty ELIŠKA 200m).  
Hlavní přístroj observatoře je dalekohled Vixen VMC 200L (200mm, f/6) s CCD kamerou 
SBIG ST-8 s fotometrickými BVRI filtry. Sekundární přístroj RF 80/600mm (bez kamery, lze 
osadit nějakou dovezenou). To vše na robotické montáži EQ-6 PRO SkyScan.  
Druhým přístrojem – pro vizuální pozorování – je dalekohled typu newton RL 250/1500mm 
na azimutální montáži typu dobson.  
U pozorovatelny je vyhřívaná „klubovna“, kde je možné skladovat přístroje či IT vybavení. 
Do klubovny je dotažena elektřina a internet s rychlostí 3 MB. Je zde možné uvařit si při 
pozorování čaj, kávu či horkou polévku. Na orosenou optiku je zde připraven teplovzdušný 
fén.  
WC je v 30m vzdáleném penzionu ALENA. 
 
Další přístroje účastníků praktika 
Ve svých přihláškách jste předběžně přislíbili dovézt další přístrojové vybavení:  

• Skywatcher 150/1200 + EQ6 + CCD kamera ATIK (Kliment) 
• Kamery G2-402 + UBVRI a SBIG ST2000 + dalekohledy (Marek) 
• G2-402, EQ-6 a RL 200/660 (Dřevěný) 
• RL200 + EQ-6 + SBIG ST-9 (Trnka) 
• a další... 

 
 
co s sebou 
Ručník a hygienické potřeby, zásoby na vaření. V omezené míře lze nakupovat i v Peci 
(ovšem počítejte s vysokohorskou přirážkou a omezeným sortimentem). Červená baterka, 
zápisník, teplé oblečení na noční pozorování (doporučuji proti vlhku impregnovanou 
kotníkovou obuv, mikinu či tenký svetr, šusťáková bunda, zateplené kalhoty s podšívkou). 
Vhodné oblečení na volnočasové aktivity (viz dále). Přezuvky pro chození na chatě.  
 
stravování 
Stravování je individuální. Účastníci si mohou vařit přímo na chatě v plně vybavené kuchyni. 
Nejbližší restaurace je vzdálena 200m ve vzdálenosti do 700m je dalších 6 restaurací. 
Počítejte s cenou okolo 100,- Kč / jídlo. V poledne lze sehnat i levnější menu / hotovku.  
V případě zájmu většího počtu osob lze objednávat hotovky den předem v blízké restauraci 
Tosca.  
 
 
volnočasové aktivity 
http://www.pecpodsnezkou.cz 
 
Každé dopoledne a jeden celý den bude vyhrazen pro volný program. Účastníci praktika si 
mohou sami vybrat jak s volným časem naloží.  
Pec pod Sněžkou je turistické centrum východních Krkonoš, takže je možné pořádat pěší túru 
či cykloturistiku. V místě je nově postavená horská bobová dráha, obří skluzavky a lanový 
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monkey-park. Jsou zde 3 lanovky (na Sněžku, na Hnědý vrch a na Portášovy boudy) a 
množství značených turistických tras. Tenisové kurty, jezdí zde vyhlídkový turistický vláček a 
podobně. U chaty je badminton, míč na kopanou či nohejbal, létající talíř.  
 
 
další informace 
Další informace poskytne vedoucí praktika Bc. Luboš Brát. Telefon 776 323 365 či  499 896 
291, e-mail: brat@snezkou.cz, ICQ: 151-622-100. Adresa: P.O. Box 23, 542 21 Pec pod 
Sněžkou. 
 
 
 

mailto:brat@snezkou.cz

