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

 
PROGRAMOVÁ OSNOVA 

 
 

Sobota 2. 8. 2008 
odpoledne  příjezd účastníků na ALENU, instalace přístrojů na 

ALTAN.Observatory 
večer v případě dobrého počasí pozorování, jinak náhradní program 

 
Neděle 3. 8. 2008 

dopoledne spánek, individuální program 
odpoledne příjezd účastníků na ELIŠKU, instalace přístrojů na 

ALTAN.Observatory 
pro ubytované na ALENĚ individuální program 

večer v případě dobrého počasí pozorování, jinak náhradní program 
 
Pondělí 4. 8. 2008 

dopoledne spánek, individuální program 
odpoledne L. BRÁT, Pozorování proměnných hvězd CCD kamerou, pořizování 

snímků, zpracování, publikování na var.astro.cz  
večer v případě dobrého počasí pozorování, jinak náhradní program 

 
Úterý 5. 8. 2008 

dopoledne spánek, individuální program 
odpoledne P. SVOBODA, Vysoká přesnost při CCD fotometrii aneb jak na to. 
večer v případě dobrého počasí pozorování, jinak náhradní program 

 
Středa 6. 8. 2008 

dopoledne spánek, individuální program 
odpoledne P. SVOBODA, Převod barevné fotometrie do mezinárodního systému – 

část I.  Podrobná kuchařka od A do Z, praktická výuka. 
večer v případě dobrého počasí pozorování, jinak náhradní program 

 
Čtvrtek 7. 8. 2008 

dopoledne spánek, individuální program 
odpoledne P. SVOBODA, Převod barevné fotometrie do mezinárodního systému – 

část II. Podrobná kuchařka od A do Z, praktická výuka.  
večer v případě dobrého počasí pozorování, jinak náhradní program 

 
Pátek 8. 8. 2008 

den  společný výstup na Sněžku 
večer táborák a opékání buřtů, v případě dobrého počasí pozorování 

 
Sobota 9. 8. 2008 

dopoledne do 10:00 odjezd z ALENY 
odpoledne pro ubytované na ELIŠCE individuální program 
večer v případě dobrého počasí pozorování, jinak náhradní program 
 



Neděle 10. 8. 2008 
dopoledne do 10:00 odjezd z ELIŠKY 

 
 
 
 

Náhradní večerní program 
  
Pro případ špatného počasí je na večer připraven náhradní program: 
 

A) O. Pejcha, Cesty po velkých dalekohledech světa (Afrika, University of Arizona - 
Large Binocular telescope 2x8.4m, Ohio State University, astronomicky Mnichov a 
Heidelberg) 

B) L. Brát, Proměnné hvězdy, naši průvodci vesmírem (laureátská přednáška, která 
zazněla při převzetí  Kvízovy ceny za rok 2008) 

C) Proměnářské kolokvium – společné řešení Vašich individuálních problémů a 
dotazů s týkajících se proměnných hvězd a jejich pozorování. 

D) Turnaj v šipkách o putovní pohár předsedy Sekce pozorovatelů proměnných hvězd 
ČAS 

E) Vědomostní kvíz o astronomii a proměnných hvězdách 
F) Měření linearity přítomných CCD kamer 

 
 
 

Pozorovací program 
 

• Simultální pozorování tranzitu exoplanety (dle aktuální předpovědi) 
• Změření standardních polí a určení transformačních koeficientů pro převod 

z instrumentálního do mezinárodního fotometrického systému 
• Pozorování aktuálních jevů (vzplanutí nov, trpasličích nov, ...)  
• Pozorování zákrytových dvojhvězd 

 
 
 
 
 


