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51. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd
20. až 28. srpna 2011  -  Pec pod Sněžkou

Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti pořádá další ročník 
letního pozorovacího praktika pro pozorovatele proměnných hvězd. Praktikum bude zaměřeno 
především na zvládnutí techniky pozorování proměnných hvězd pomocí CCD kamery.

Existuje řada nástrah, které je třeba překonat, aby pozorovatel produkoval hodnotná a přesná 
fotometrická data. Účastníci budou seznámeni s metodou CCD fotometrie a to komplexně 
především s důrazem na korektní postupy snímání a zpracování dat. Na programu je pozorování 
proměnných hvězd a tranzitujících exoplanet. Jako experiment budeme zkoumat další možnosti 
simultálního pozorování tranzitu za účelem dosažení co nejvyšší přesnosti. 

Praktikum pro vás i pro rodinu
Pro velký předběžný zájem byla rozšířena kapacita možného počtu osob na 29 a ubytování 
účastníků bude ve dvou sousedních objektech – v penzionu ALENA 
(http://pod.snezkou.cz/alena) bude probíhat program (školení, přednášky), zde je kapacita 13 
osob a je rezervována pro účastníky bez doprovodu. Účastníci s doprovodem (rodinou) budou 
ubytováni na sousední horské chatě ELIŠKA (http://pod.snezkou.cz/eliska). Zde je kapacita 17 
osob. Můžete tedy spojit praktikum s letní dovolenou v Krkonoších. 

Z organizačních důvodů je pobyt na Elišce v termínu o 1 kratší – příjezd je až v neděli 21. srpna. 
Pro všechny účastníky bude praktikum trvat až do neděle 28. 8. 2011. 

Přes den je možno provádět různé volnočasové aktivity. Pec pod Sněžkou 
(www.pecpodsnezkou.cz) je horské turistické středisko v srdci Krkonoš. Kromě množství 
značených turistických tras je zde např. horská bobová dráha, obří skluzavky, přemostění na laně 
přes údolí, lanový monkey-park. Jsou zde 3 lanovky (na Sněžku, na Hnědý vrch a na Portášovy 
boudy), tenisové kurty, jezdí zde vyhlídkový turistický vláček a podobně. V Peci je několik 
dětských hřišť pro nejmenší. 

 U chaty Eliška je hřiště na badminton, na kopanou či nohejbal, létající talíř. 
 U chaty Alena je dětské hřiště s klouzačkami, pískovištěm, trampolínou, houpačkami, 

atd. 

Pozorování
Pozorování bude probíhat na soukromé hvězdárně L. Bráta - ALTAN.Observatory 
(http://pod.snezkou.cz/altan), která je situována přímo u penzionu ALENA. Kromě tamního 
vybavení (robotická montáž EQ-6 PRO SkyScan + RL Vixen VMC200L + CCD kamera SBIG 
ST-8) je možné (a vítané), aby si účastníci přivezli své dalekohledy a/či CCD kamery. Pokud 
máte vybavení a potřebujete pomoci s technikou samotného pozorování, je účast na praktiku 
ideální příležitostí k zaškolení. Všichni pozorovatelé jsou srdečně zváni!

http://pod.snezkou.cz/alena
http://pod.snezkou.cz/eliska
http://www.pecpodsnezkou.cz/
http://pod.snezkou.cz/altan
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Doprava
Do Pece pod Sněžkou nejezdí vlak. Je možné dorazit autem či autobusem (zajistíme odvoz z 
autobusového nádraží na chatu). Parkování je možné zdarma na privátním parkovišti.

Stravování
Stravovat se budou účastníci praktika individuálně. Na obou chatách je vybavená kuchyň, kde je 
možné si vařit. Nedaleko (do 500m) je mnoho restaurací. Po dohodě je možné objednat hotová 
jídla na oběd či večeři. 

Cena
Pobyt si účastníci hradí a to ve výši 1.600,- Kč (studenti) respektive 1.752,- Kč (dospělí, 
pracující). V ceně je zahrnuto ubytování a u pracujících i rekreační poplatek pro ubytované v 
Peci pod Sněžkou (studenti jej neplatí). Lůžkoviny jsou v ceně. Děti mají slevy – konkrétní info 
obdržíte při přihlášení.

Přihlášky
Své přihlášky – návratky na praktikum zasílejte na adresu brat@pod.snezkou.cz k rukám L.Bráta. 
Připojte kontaktní informace na sebe, v kolika osobách se dostavíte, zda přivezete nějaké 
vybavení, informaci o tom, zda jste pozorovatel začátečník či zkušený a případné další 
požadavky, co byste se na praktiku rádi naučili. Přihláška je vázána na úhradu zálohy 50% z ceny 
pobytu předem. 

Kontaktní osoba: Bc. Luboš Brát, 
Velká Úpa 193, 542 21 Pec pod Sněžkou. 
E-mail: brat@pod.snezkou.cz, tel.: +420 776 323 365. 
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