
50. Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd
- Pec pod Sněžkou 2010 -

Informace pro účastníky

Letošní praktikum pro pozorovatele je jubilejní 50 ročník obdobné akce. Praktika se dříve 
konala na hvězdárně v Brně, posléze ve Ždánicích a ve Vyškově. A v posledních 4 letech 
v Peci pod Sněžkou. 

Ubytování
Příjezd je v sobotu 7. 8. 2010 nejdříve ve 14 hodin. Odjezd o týden později – v sobotu 14. 8. 
2010 a to nejpozději v 10 hodin dopoledne. 
Na chatě je k dispozici vybavená kuchyň s ledničkami, vařiči, rychlovarnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou a veškerým nádobím. Připojení k internetu je možné buď přes WiFI 
nebo přes LAN.  Před chatou je k dispozici terasa s možností venkovního posezení, s grilem 
či ohništěm pro opékání špekáčku. 
Na chatě je 2x sprcha, 2x WC. Na chatě se chodí v přezůvkách, prosíme nezapomeňte si je 
dovézt
Cena ubytování je 1533,- Kč pracující respektive 1400,- Kč student. Ubytování se hradí v den 
příjezdu, odečtena bude uhrazená záloha. 

Příjezd 
Až vjedete do obce Pec pod Sněžkou – Velká Úpa, jeďte po hlavní silnici ještě cca 2km, 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 (se 
zeleným kovovým zábradlím). Na ten zahněte a pojede po druhé straně řeky směrem jakoby 
údolím zpět do Velké Úpy. Po této cestě pojedete 300m až dojedete k chatě ALENA. 
Parkování je přímo u objektu. 
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 Corso přejděte most 
přes řeku a pak ještě 300m k Aleně. 

Programová osnova praktika
Standardní režim na praktiku je takový, že se dopoledne spí po pozorování, odpoledne se 
zpracovávají fotometrická data z předchozí noci, zazní přednáška a večer se od cca 21 hodin 
pozoruje až do rána. 
Přednášky, které zazní: 

- Jak pozorovat s CCD kamerou proměnné hvězdy (pro začátečníky)
- Jak zpracovávat pozorování programem Muniwin (pro začátečníky)
- Pozorování tranzitujících exoplanet

Nosná témata, která jsou vypsána na toto praktikum jsou dvě:
A) Kolektivní pozorování tranzitu exoplanety s cílem získat co nejlepší shodu 

ve výsledném určení parametrů tranzitu (střed, délka, hloubka)
B) Napozorování co nejvíce dat pro vybranou, nově objevenou proměnnou 

hvězdu (z katalogu CzeV), zpracování, periodová analýza a sepsání 
publikace. Publikace musí být hotova do konce praktika, spoluautoři budou 
všichni účastníci praktika. 

Experimentovat budeme i s měřením světelného znečištění pomocí jasoměrů oblohy. 



Přístrojové vybavení
Pozorování bude probíhat na privátní observatoři L. Bráta situované přímo u chaty ALENA. 
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 (s 
autoguidingovou kamerou G1-0300). 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 8 MBit. 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.

Pro účastníky praktika, kteří nepřivezou svou vlastní techniku čekají dva dalekohledy s CCD 
kamerami:
- RL 150/750mm + montáž CG5 Advanced GoTo + CCD kamera SBIG ST-7 (bez filtrů)
- RL 150/750mm + montáž EQ-6 GoTo + G2-0400 + BVRI filtry
Další přístroje přivezou účastníci praktika.

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 300m. Počítejte s cenou minimálně 100,- Kč / jídlo. 
V poledne lze sehnat i levnější menu / hotovku. 
Noční občerstvení je zajištěno zdarma pro všechny pozorovatele: polévka, pečivo, káva, čaj, 
voda. 

Volnočasové aktivity
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 túry 
či cykloturistiku. V místě je postavená horská bobová dráha, obří skluzavky a lanový 
monkey-park. Jsou zde 3 lanovky (na Sněžku, na Hnědý vrch a na Portášovy boudy) a 
množství značených turistických tras. 
Jako již tradičně podnikneme v jeden den společný výstup na nejvyšší horu ČR, na Sněžku.

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

