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V ROCE 2014 VYDALA HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB 
LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY O.P.S.  
jako publikaci kolektivu autor ů: Miroslav Spurný, Ivo Mí ček, Marlena Vítková, 
Martin Vítek,  Jaroslav Maxa, Miroslav K řížek, Tomáš Kafka 
v rámci projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje, 
registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/02.0032. Projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, v rámci globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v 
Karlovarském kraji II 



ÚVODEM 
Tento metodický materiál vznikl na základě zkušeností spolupráce s učiteli dvou partnerských škol 

projektu v jeho průběhu. Pokusili jsme se zde shromáždit většinu materiálů, které jsme použili na školách při 
realizaci projektu na základě požadavků učitelů jednotlivých škol. V rámci Klíčové aktivity 03 jsme volili 
doplňková témata, která rozšiřují nejčastěji učivo střední školy. Zde je nutno říci, že střední školy výuku 
astronomie do svých školních vzdělávacích programů, nemají. 

  
Programy hv ězdárny doporu čené st ředním školám 

Tato brožurka obsahuje metodické rady k případnému rozhodování jaký 

zvolit program při exkursi studentů střední školy. Neobsahuje žádné Pracovní 

listy, neboť střední školy nemají ve výuce astronomii zařazenu a během 

samotné exkurse nelze v podmínkách hvězdárny s Pracovními listy pracovat. 

Učitelé mají možnost zasílat na hvězdárnu zpětnou vazbu k programu.  
 

 
1. DEN, KDY PLANETY ZTRATILY PLUTO…. 
Délka programu: 70 minut. Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 
1.ročník středních škol  
 

2. PŘEHLED KOSMONAUTIKY 
Délka programu: 90 minut. Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 4. 
ročník středních škol  
 

3. ASTRONOMICKÉ OČI 
Délka programu: 100 minut. Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 
4. ročník středních škol  
 

4. VESMÍRNÉ KATASTROFY BEZ HOLLYWOODSKÝCH EFEKT Ů 
Délka programu: 70 minut. Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 4. 
ročník středních škol  

 
5. INTERAKTIVNÍ SEZNÁMENÍ S ASTRONOMICKOU TECHNIKOU  
Délka programu: není stanovena, odvozuje se od zájmu učitelů a dětí  
Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 4. ročník středních škol  

 
 
 
 
Informace pro objednavatele pořadů 

Uvedené časy programů zahrnují dobu celého pořadu pro 50 osob. 
Nezahrnují prohlídku hvězdárny a dobu na nákup suvenýrů a další aktivity. Pořady je možno 

volit dle libosti, je nutno počítat, že vycházejí z ŠVP, které na každé škole mohou být řazeny v jiném 
ročníku.  

Každý program navazuje na učivo ve škole. Pokud žáci danou problematiku ve škole neprobírají, 
je nutná předchozí individuelní domluva učitele s lektorem. Pořady jsme schopni program přizpůsobit 
znalostem žáků. Cílem programů je představit žákům a studentům především problematiku prakticky 
jako nástavbu ke školnímu učivu.  



1. DEN, KDY PLANETY ZTRATILY PLUTO…. 
Délka programu: 70 minut.  
Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1.ročník středních škol  
Poleť sluneční soustavou se čtyřmi mezihvězdnými sondami Pioneer 10 a 11 a Voyager 1 a 2. 
Porovnejte si základní znalosti o sluneční soustavě v roce 1980 a dnes. Kolik těles má sluneční 
soustava? Definice planety vytvořená Mezinárodní astronomickou unií v Praze 2006. Země a její 
vyjímečnost ve vesmíru, co je Zóna života. Slunce a jeho vyjímečnost ve vesmíru. Oběžné doby všech 
planet a trpasličích planet. Exoplanety všude kolem nás.  
 
 

2. PŘEHLED KOSMONAUTIKY 
Délka programu: 90 minut. Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 4. 
ročník středních škol  
Všeobecný přehled o historii kosmonautiky. Kosmické programy USA, SSSR, Ruska, Číny a ESA. 
Kosmodromy a jejich umístění na planetě Zemi. Pilotované lety, významné bezpilotní sondy. 
Astronomové a kosmonautika – kosmické dalekohledy. Součástí programu je dvojprogram Smrt 
v přímém přenosu, který připomíná a ukazuje souvislosti při haváriích raketoplánů Challenger (1986) 
a Columbia (2003). 
 

3. ASTRONOMICKÉ OČI 
Délka programu: 100 minut. Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 
4. ročník středních škol  
Světlo – základní informace o vesmíru. Pozorování oblohy před a po vynálezu dalekohledu. Kolik 
vidíme hvězd očima a kolik hvězd různými dalekohledy. Souhvězdí a skutečná noční obloha, 
pozorování neozbrojeným lidským okem a pozorování dalekohledem. Jak měříme jasnosti hvězd? Jak 
dlouho letí světlo na konec sl. soustavy ve srovnání s dnešními meziplanetárními a mezihvězdnými 
sondami? Rozdíly mezi dalekohledem a astronomickým dalekohledem, optické principy. Typy 
dalekohledů a jejich využití. Vývoj přístrojů od dob Galilea, až po dalekohledy ve vesmíru. Jaký 
dalekohled bych si měl pořídit, kdybych chtěl pozorovat? Jaká technika se dnes dá využít pro 
pozorování? Výpočetní technika v astronomii, kamery. Radiové dalekohledy a projekt SETI. Pozemský 
signál v kosmu a zachycení případných mimozemských civilizací.  
 
 
 

4. VESMÍRNÉ KATASTROFY BEZ HOLLYWOODSKÝCH EFEKT Ů 
Délka programu: 70 minut. Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 4. 
ročník středních škol  
Vznik a vývoj hvězd, typy hvězd a objektů, zánik hvězd. Černé díry a efekty u nich. Keplerovy zákony. 
Oběžné doby planet a trpasličích planet kolem Slunce. Základy kosmonautiky: rychlosti k opuštění 
Země za různými cíli. Kosmické sondy vypuštěné k průzkumu sluneční soustavy. Cesta na Měsíc a 
k jiným planetám sluneční soustavy. Cesta mimo Galaxii. Sluneční soustava: základní přehled o 
skupinách těles obíhajících Slunce. Lagrangeovy body. Meziplanetární hmota – střety těles v minulosti 
a potenciálně v budoucnosti. Výzkum meziplanetární hmoty, možnost studentů zapojení do sítě 
CEMeNt. Dopňkové téma radiotechnika a elektronika. 
 



5. INTERAKTIVNÍ SEZNÁMENÍ S ASTRONOMICKOU TECHNIKOU  
Délka programu: není stanovena, odvozuje se od zájmu učitelů a dětí  
Doporučeno primárně pro 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií a 1. – 4. ročník středních škol  

Programy, které jsou zde uvedeny se velmi špatně provádí v malém časovém úseku dopolední 
exkurse, jsou proto vhodnější při astronomických pobytech, kdy se dají kombinovat pozorování denní a 
noční oblohy. Pro tyto programy je také vhodné vybírat spíše žák, kteří o danou problematiku mají 
zájem. Fronta čtyřiceti studentů u některého přístroje, během níž se každý student podívá do okuláru 
dalekohledu a často netuší ani, jak si přístroj zaostřit, může dost dětí odradit a začnou astronomii 
považovat za něco podřadného. Proto doporučujeme konzultaci s pracovníky hvězdárny a zkusit spíše 
pro tyto účely k dalekohledu jako první pustit studenty z dané třídy, které obor více zajímá. .  

 
 

5. 1. POZOROVÁNÍ SLUNCE A PLANET NA DENNÍ OBLOZE 
Za využití slunečního protuberančního dalekohledu je možno ukázat žákům vizálně nebo pomocí 

kamery přenosem do hlavního sálu hvězdárny základní úkazy na slunci – protuberance a sluneční 
skvrny. Podmínky pro tato pozorování ale v dopoledních hodinách nebývají ideální, je nutno také brát 
na zřetel, že většina studentů má často problém pozorovat jedním okem a objekt dobře zaostřit.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Velkými dalekohledy hvězdárny je možno ukázat i v dopoledních hodinách planety Venuši, 
Jupiter, Saturn a také jasné hvězdy noční oblohy. Podmínkou je jasná obloha a možnost hledání 
objektů ustaveným dalekohledem pomocí elektronického navádění.  

 
Hvězdárna disponuje v současné době největším dalekohled v Karlovarském kraji s průměrem 

primárního zrcadla 406 mm a ohniskovými vzdálenostmi 4000 a 2400 mm. Dalekohled je připraven na 
dálkovou správu, tedy pozorování z kteréhokoli místa světa přes internet.   

 
Přenosné dalekohledy hvězdárny je možno využít k přímé návštěvě školy a provádět pozorování 

Slunce či Měsíce nebo lépe objektů noční oblohy. Podmínkou je žáky na tato pozorování dopředu 
proškolit a vysvětlil jim, jak se astronomická pozorování provádí. Ideální pro takováto školení, jsou 
například pobyty žáků a učitelů na hvězdárně.  
 



5. 2. FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁK Ů POMOCÍ KAMERY COK 
 
Za využití Celooblohové kamery (COK), 

která sloužila  jako kamery systému vícestaničního 
pozorování meteorů především v 50. a 60. letech 
minulého století, je možno žákům představit tuto 
techniku velmi osobitým způsobem.  

Skupinku do 10 studentů můžeme tímto 
přístrojem fotografovat a snímek je možno odeslat 
po skončení expozice přímo na požadovanou 
adresu e-mailem. Stejně tak můžeme žáky 
inspirovat při osobních návštěvách školních tříd, 
kde používáme kamery typu fisheye neboli „rybí 
oko“ k demonstracím optických přístrojů 
hvězdárny. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

TĚŠÍME SE S VÁMI NA SETKÁNÍ U NEJV ĚTŠÍHO 
DALEKOHLEDU V  KARLOVARSKÉM K RAJI  


