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53. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd
24. až 31. srpna 2013  -  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 a DSLR. 

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. 

Hlavní náplň praktika
Kromě samotného pozorování bude hlavní náplň praktika zaměřena na zaškolení účastníků 
v činnosti Sekce PHE ČAS. To zahrnuje zpracování došlých pozorování, příprava publikace 
minim, činnost OEJV, programátorské základy pro tvorbu astronomického webu, mobilní 
technologie pomáhající nám v pozorování.

Ubytování
Stejně jako v minulých letech, i letos budou účastníci praktika ubytování v penzionu ALENA 
(http://pod.snezkou.cz). Maximální počet účastníků je omezen na 15 z důvodu kapacity penzionu 
i přednáškové místnosti.

Pozorování
Pozorování bude probíhat na 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/DSLR kamery. 
K dispozici bude i nová sekční CCD kamera G2-0400. Pokud máte vybavení a potřebujete 
pomoci s technikou samotného pozorování, je účast na praktiku ideální příležitostí k zaškolení. 
Všichni pozorovatelé jsou srdečně zváni! 

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 chatě 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. 
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Cena
Pobyt si účastníci hradí a to ve výši 1.540,- Kč (studenti) respektive 1.645,- 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. 

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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