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HLEDÁ SE BOLID EN060316 
„Dne 6. března 2016, přesně ve 21 hodin 36 minut a 51 sekund světového času, vstoupil do zemské atmosféry 

relativně velký meteoroid o hmotnosti přibližně 600 kilogramů a velikosti kolem 70 cm v průměru a začal 
nejprve slabě svítit ve výšce 86 km poblíž města Mattighofen v Horním Rakousku. Díky velmi strmé dráze, jejíž 
sklon k zemskému povrchu byl 70 stupňů, jeho jasnost velmi rychle vzrostla a v maximu dosáhla hodnoty -15,5 
magnitudy (normováno na vzdálenost 100 km), tedy jasnosti mnohonásobně převyšující jasnost Měsíce 
v úplňku. Těleso se při vstupu do atmosféry pohybovalo rychlostí 14 km/s a pokračovalo ve strmém letu téměř 
přesně severním směrem a postupně se v atmosféře brzdilo a také rozpadalo. Světelnou dráhu dlouhou 72 km 
uletělo za 5,5 sekundy.“ 

Převzato z článku Další pád meteoritu s rodokmenem podrobně zachycený Českou bolidovou sítí. Originál 
článku je dostupný na adrese http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/dalsi-pad-meteoritu-s-rodokmenem-
podrobne-zachyceny-ceskou-bolidovou-siti.html 

 
Tuto zprávu, kterou sestavil tým vědců z astronomického ústavu v Ondřejově, jste možná 

zaznamenali. Jste si ale jistí tím, že rozumíte všemu, co se v ní píše? U nás na Hvězdárně Františka Krej čího 
se výzkumem meteorů a bolidů rovněž zabýváme, a proto tato událost neunikla ani nám. Pojďme se na ní 
společně podívat trochu podrobnější optikou. 

Na naši rodnou planetu ustavičně dopadá velké množství energie a hmoty pocházející z různých 
koutů známého i méně probádaného vesmíru. Největším dárcem energie je samozřejmě Slunce, ale 
v současnosti se také diskutuje například o vlivu planety Jupiter, záblesků γ záření ze vzdálených galaxií a 
také meteorů a bolidů. A právě ty budou hlavním tématem tohoto článku.  

Máte štěstí, padá hvězda, můžete si něco přát…  
 

Přejme si, abychom se něco zajímavého dozvěděli, protože ono to tak jednoduché není. Rozhodně není 
možné, aby se k naší planetě z kosmického prostoru vypravila nějaká zbloudilá hvězda, nebo aby na ni dokonce 
spadla. Padající hvězdy jsou ve skutečnosti poměrně malá tělíska, kterým říkáme meteoroidy. Pocházejí z úlomků 
komet nebo vzácněji planetek, které se na své cestě sluneční soustavou blíže ke Slunci zahřály a zrychlily, a tak 
z nich doslova odletěla hmota. Při průletu atmosférou se meteoroidy mohou zahřát na teplotu několika tisíc stupňů, 
a vzniká tak atmosférický jev nazývaný meteor. Pokud je opravdu velmi jasný, jako tomu bylo 6. března, říkáme 
mu bolid. Většina takovýchto těles v zemské atmosféře shoří, alespoň úlomky některých z nich však mohou 
dopadnout na Zemi. Můžeme pak najít takzvané meteority, z nichž jsou v Čechách dobře známé například vltavíny. 
Takový nález má pro vědce velkou cenu, protože se tak nabízí možnost zkoumat chemické složení úlomků 
kosmických těles. A věřte, že to není tak jednoduchý úkol. Vesmírná tělesa se totiž skládají z velkého množství 
částic, mnohdy ve formách na modré planetě téměř neznámých. Právě zmíněné vltavíny mají například chemické 
složení popsatelné chemickým vzorcem SiO2Al 11Fe5Ca24Na12K17Mg23Ti3Mn6. 

 
Položme si ale otázku, jak 

je možné, že meteoroidy se 
meteory v atmosféře zahřívají na 
tisíce stupňů, a mohou dokonce i 
shořet. Přispívá k tomu 
skutečnost, že vysoké rychlosti 
těchto těles vyvolávají velký 
odpor a tření, a v důsledku toho 
vzniká nemalé teplo. Stačilo by 
ale samo o sobě? Vždyť už ve 
výškách mezi 75 a 80 kilometry 
nad zemským povrchem panují 
teploty kolem -80°C! 

 
A bolidy přece hoří. 

Zemská atmosféra je totiž velmi 
složitý systém a teplota v něm 
nemusí vždy mít rozhodující 
slovo. Ve škole jsme se naučili, že Bolid EN06032016 zachycený 6. 3. 2016 kamerou AsÚ Ondřejov 
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atmosféra sestává asi ze 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% jakýchsi ostatních plynů. To je však jen velmi povrchní 
popis toho, co se v atmosféře skutečně děje. Sluneční a kosmické záření dopadající na naši Zemi je totiž schopné 
tyto neutrální molekuly plynů rozštěpit. Nejen na atomy, ale dokonce i na kladně nabité ionty a volné elektrony. Už 
ve výškách kolem 50 kilometrů se tak alespoň během dne rovnovážně udržuje ionizovaný plyn, který se chová jako 
plazma. Hovoříme tak o nízkoteplotním plazmatu, a právě to je jednou z  příčin, proč meteory hoří. Obsahují totiž 
značné množství nabitých částic, které s plazmatem interagují a zároveň podporují vyvolávané tření.Tím je meteoru 
umožněno vzplanout i v tak chladném prostředí. 

Atmosférická vrstva, kde je plazma lokalizované, se nazývá ionosféra. Náš výzkumný tým pracující na 
hvězdárně se snaží o systematické monitorování ionosféry, díky čemuž jsme mezi jiným schopni detekovat právě 
ony meteory. Zařízení, které používáme za tímto účelem, se nazývají SID monitory. Jsou to jednoduché indukční 
cívky, které měří intenzitu dlouhovlnných signálů odrážejících se od ionosféry. Díky nehomogenitám v průběhu 
tohoto signálu jsme pak schopni rozklíčovat, co se vlastně v ionosféře stalo. Můžeme tak hledat meteory nejen 
digitálními kamerami a různými jinými složitějšími přístroji, ale také docela jednoduše pomocí radiových vln. 

 
Zmínili jsme, že hořící meteor je 

tvořen značným množstvím nabitých 
částic. I o nich tak můžeme mluvit jako o 
plazmatu, tentokrát však dozajista jako o 
plazmatu vysokoteplotním. Takovouto 
soustavu lze vhodně popsat základními 
veličinami, z nichž nejjednodušší je 

teplota . Pro popis plazmatu se dále 
zavádí elektronová hustota , což je 
počet nabitých částic v jednotce 
objemu.Nás astronomy pak také zajímá 
výška, kde meteor vstoupil do atmosféry a 
přesný čas tohoto jevu. To vše jsme 
schopni díky časově rozlišenému měření 
zjistit. V atmosféře se totiž při průletu 
meteorů mění počet nabitých částic, a my 
jsme schopni zjistit, odkud se tam vzaly. 
Stanovíme tak základní parametry 
meteorického plazmatu. 

Pojďme se už tedy podívat, jak to 
vypadalo při průletu bolidu EN060316. Uvedli jsme si, že nás bude zajímat jeho charakteristika pomocí teploty a 
elektronové hustoty. Meteory mívají obvykle vysokou teplotu a nejinak tomu bylo i u našeho hledaného bolidu. Jak 
vidíme na grafu (Obr. 2), podle našich výpočtů dokonce přesáhla 10 000 kelvinů. Dlužno poznamenat, že ve 
fyzikálních výpočtech a modelech se opravdu častěji uvádí teplota v kelvinech, protože to ony jsou základní 

jednotkou mezinárodní soustavy veličin SI. 
Mezi kelviny a stupni Celsia platí jednoduchý 
převodní vztah. Je to proto, že Kelvinova 
stupnice vychází z teploty, kdy se teoreticky 
přestanou pohybovat částice, a Celsiova 
z takzvaného trojného bodu vody. 

 
Známe-li teplotu zkoumaného bolidu, 

přichází čas pro matematiky, aby pomocí 
mnoha zlomků a konstant vypočítali 
elektronovou hustotu. My si opět ukážeme, 
jak se vyvíjela v krátkém čase průletu 
meteoru (Obr. 3). 

Obrázek 2: Teplota bolidu EN06032016 

Obr. 3: Elektronová hustota prolétajícího bolidu 
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Vidíme tak, že hledaný bolid nebyl, co se elektronové hustoty týče, žádný drobeček. V jediném mililitru 

jeho hmoty se totiž nacházel doslova milion miliard nabitých částic. 
Takovéto husté a horké plazma však není v zemské atmosféře schopno vydržet dlouho. Nabité částice 

tvořící meteor a jeho blízké okolí rychle interagují s ionty a molekulami v atmosféře a vytvářejí takzvanou 
ionizačně rekombinační vlnu. To znamená, že díky prolétajícímu meteoru se z molekul plynů v atmosféře nárazově 
vytvoří značné množství nabitých částic. Když ale těleso odletí, soustava ztratí velkou část své energie, a částicím 
tak nezbyde, než se spojit zpátky na neutrální plyn. Vlna se tak posouvá podobně jako stopa bílých par za letadlem. 
Aby to nebylo tak jednoduché, při tomto procesu se v krátkých časech mění hodnoty všech fyzikálních veličin, na 
které si vzpomenete.  

Právě tento složitý proces jsme ale schopni pomocí SID monitorů změřit a analyzovat. Poté, co svá data 
správně vyhodnotíme, se dostáváme k výsledkům, za které by se nemusela stydět ani akademie věd. Dokonce jsme 
zjistili, že se chemicky skládal převážně z kovových p a d prvků čtvrté a páté periody, jako je hořčík, chrom, vanad 
nebo mangan. Proč tomu tak je, si povíme příště. 

Výzkum meteorů tímto zdaleka nekončí. Elektronová hustota a teplota nám totiž poskytují potřebné 
znalosti k tomu, abychom zkoumali mnoho dalších chemických a fyzikálních vlastností těchto úžasných jevů. 
Někde tam může ležet i odpověď na to, jak se kdysi dávno dostaly na naši rodnou planetu látky, které daly 
vzniknout životu. Tomu všemu se náš meteorický tým snaží soustavně věnovat, a věřte nebo ne, máme docela 
zajímavé výsledky. 

V tomto článku jsme se snažili podat ucelený přehled toho, jak se hledá a zkoumá takový bolid. Co se 
matematických a fyzikálních modelů týče, většinu zkoumaných veličin jsme nezavedli, protože by pak článek byl 
opravdu neúměrně dlouhý. Pokud vás však naše práce zaujala, rádi vás uvítáme na hvězdárně a popovídáme si 
s vámi nejen o padajících hvězdách. Budeme-li mít štěstí, třeba se nám nějakou podaří právě změřit monitory. 
Nikdo totiž neví, kdy budeme mít štěstí a podaří se nám nový zajímavý objev! 

 
Autorem článku je Vojtěch Laitl, člen Astronomického klubu hvězdárny 

 
ZVEME VÁS NA NEJBLIŽŠÍ ASTRONOMICKÝ KLUB  
 tentokrát v pátek 8.4.2016 ve 20:00 hodin proběhne přednáška 

„Uvidí naši potomci ještě temnou hvězdnou oblohu?“ 
 

a v sobotu 9.4.2016 v 15:00 hodin povídání pro rodiče s dětmi 
„Počítejme spolu hvězdy ve městě a na horách. Proč jich ve městě vidíme míň?“ 

 
 
 
 
 
 
 

Lektor obou akcí Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 

Obě přednášky jsou vernisáží výstavy „Temná obloha jako za Karla IV.“ 
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V DUBNU OPĚT POŘÁDÁME MEZINÁRODNÍ KONFERENCI 

IBWS 2016, NEBO-LI INTEGRAL–BART WORKSHOP  
Konference se uskuteční v termínu 18. – 21. 4. 2016 v prostorách Krajské knihovny ve Dvorech. Program 

je volně přístupný a je určen pro odbornou veřejnost. Jednacím jazykem je angličtina. Bližší informace najdete  

http://www.ibws.cz/  
Na https://youtu.be/UFx8-5PPiYU najdete bezesporu zajímavou upoutávku od p římých 

účastník ů konference z p ředcházejících let, kte ří pracují na zahrani čních observato řích.  
 
Ve večerních hodinách 19. 4. 2016 bude probíhat spole čenský program na hv ězdárn ě. Krom ě 

spole čenského ve čera zde ale budou mít prostor členové našeho výzkumného týmu, kte ří budou 
prezentovat výsledky našich m ěření pomocí SID monitor ů v loňském roce. O práci výzkumného týmu se 
můžete do číst i v seriálu autorských článků, které otiskujeme postupn ě v letošních zpravodajích.   

ANALÝZA JEV Ů NAMĚŘENÝCH SID MONITORŮ 
V radioastronomii existuje mnoho způsobů měření a detekce různých jevů, ať už mají svůj původ mimo 

naši Zemi či nikoliv. Jednou z metod, kterou používáme na Hvězdárně Františka Krejčího, je měření pomocí 
SID monitorů. SID monitory jsou indukční cívky, které jsou schopny přijímat signál z pozemského vysílače nebo 
vysílačů o dané frekvenci radiového elektromagnetického záření.  

Měření nabývá významu, když zvolíme vysílač, který má takovou polohu, aby se signál musel před svým 
přijetím indukční cívkou odrazit od zemské atmosféry. Jinak řečeno potřebujeme, aby na sebe SID monitor a 
vysílač navzájem „neviděly“. Pak docílíme toho, že se signál odrazí od ionosféry. Ionosféra je část zemské 
atmosféry, která je složena z oblaku elektronů o nízké teplotě. Ten se nazývá nízkoteplotní plazma. Radiové 
elektromagnetické záření je dlouhovlnné (má tedy nízkou energii), a proto není pro výzkum plazmatu příliš 
obvyklé. Ionosféra jako nízkoteplotní ionizovaný plyn se však díky němu monitoruje velmi dobře. 

Podstatné je, že záření různých vlnových délek se odrážejí od ionosféry v různých výškách. Představme si 
fotony, základní jednotky radiových vln, jako nositele určitého množství energie. Pokud se pohybují prostředím, 
pro které je typická nižší energie, pohybují se v něm bez zábran, a dokonce mohou část energie předávat. 
Energetická hladina ale v ionosféře roste s výškou. Proto fotony za nějaký čas narazí na vrstvu, která má stejnou 
energii jako ony. Elektromagnetické záření se tak odráží k našemu přijímači.Tím, jak odražené záření prochází zpět 
ionosférou, se mění jeho intenzita. Klesá s poměrným množstvím elektronů na jednotku objemu - elektronovou 

hustotou . Matematicky zapíšeme závislost jako . 
Míra ionizace (tedy množství elektronů a elektron-iontových párů) se v ionosféře periodicky mění. 

Vyneseme-li si do grafu hladinu intenzity přijímaného radiového signálu v průběhu jednoho dne, jsme schopni 
zjistit, jak se tato ionizace měnila. Při východu Slunce hladina intenzity prudce klesá (viz obrázky), protože začne 
docházet k ionizaci atmosféry slunečním zářením. Při větší elektronové hustotě, tedy množství částic na jednotku 
objemu, bude radiový signál snáze zeslaben. Hladina intenzity tak bude menší. Se západem Slunce se naopak 
intenzita radiového signálu poměrně prudce zvýší, protože dojde k poklesu elektronové hustoty. 

Pojďme se podívat na to, co se děje v zemské ionosféře po západu Slunce. Nejprve je potřeba si uvědomit, 
že vrstva D, kterou sledujeme během dne s cílem zkoumání sluneční aktivity, existuje pouze od východu do západu 
naší nejbližší hvězdy. To, co SID monitor zaznamená během noci, pochází tedy z vyšších ionosférických vrstev (D 
je nejnižší). Jako příklad lze uvést blesk nebo flare. Flare by mohl být zjednodušeně popsán jako „obrácený blesk“. 
Jde totiž o výboj vzniklý v nižších polohách nad povrchem Země, který směřuje do atmosféry.  

Kromě těchto a podobných atmosférických jevů (jako je kulový blesk) může monitor zaznamenat i některé 
silné výboje kosmického záření. Značná většina takových částic je ale pohlcena ve vyšších vrstvách atmosféry nebo 

se samovolně rozpadá (například relativně pronikavé miony už za dobu ).  
Jedním z předpokladů je, že rušení ve vrstvách atmosféry, potažmo ionosféry, by mohlo souviset s planetou 

Jupiter. Vlivem odlišné rotace jádra a zbytku této planety vzniká v okolí Jupiteru silné magnetické pole. Jádro 
planety Jupiter je totiž výrazně hustší než zbytek tělesa. Tvrdí se, že je obklopeno vrstvou ledu a že jsou v něm 
mimo jiné přítomny různé těžké kovy a směs stlačených plynů. Další teorie předpokládají, že se na Jupiteru 
vyskytuje více skupenství vodíku. V atmosféře se nachází v plynném skupenství a směrem do středu planety 
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postupně přechází až do fáze takzvaného kovového vodíku. Kovový vodík vzniká při vysokých tlacích a má 
podobné vlastnosti jako kovy. Má tak dobré elektromagnetické vlastnosti, které by mohly být hybateli vzniku 
silného magnetického pole. 

Navíc je Jupiter jedinou planetou Sluneční soustavy, která do okolního prostoru uvolňuje více hmoty a 
energie, než přijímá ze Slunce. Hmotou se v tomto případě myslí převážně leptony, lehké částice klasifikované 
astrofyzikou jako „částice hmoty“. Jsou výrazně menší a lehčí než atomy a neúčastní se silných interakcí, které 
probíhají například v atomových jádrech. Jsou to typicky elektrony, pozitrony (antičástice elektronů), neutrina, 
miony, tauony a tak podobně. Mimo ně jsou významným komponentem kosmického záření protony. Vlivem 
slunečního větru je velká část takto emitovaných částic směřována k Saturnu, ale případný vliv na planetu Zemi 
zatím nebyl jednoznačně prokázán ani vyvrácen. Měsíc Ió je nadto geologicky nejaktivnějším tělesem solárního 
systému a existuje i hypotéza, že je možná souvislost mezi silnými zemětřeseními na Ió a tektonickou aktivitou 
planety Země. SID monitor je dokonce schopen zaznamenat některá silnější zemětřesení, protože se při nich 
indukuje napětí vzniklé vzájemným třením tektonických desek. 

Tyto a podobné teorie se pokusí objasnit náš výzkum na Hvězdárně Františka Krejčího. Sestavíme 
detektor, který bude schopen sledovat Jupiterovu magnetosféru, a výstup porovnáme měřeními náhlých 
ionosférických poruch. Zprávy o pokračování výzkumu budeme průběžně uveřejňovat v tomto zpravodaji. 

 
Nakonec si můžete prohlédnout ilustrační grafy. První znázorňuje proměnlivost hladiny intenzity radiového 

signálu během 24 hodin. Další dva jsou výstupy měření SID v nočním období (od 20:00 do 6:00 následujícího dne). 
U nich se naměřené hodnoty se pohybují orientačně v rozsahu od -75 do -90. Na grafu 2 vidíme běžný výstup, na 
grafu 3 výrazné rušení signálu - takzvané peaky. 

 
Obrázek 1: Ukázka naměřených dat ze dne 6.8.2015. 

Viditelné změny hladiny intenzity radiového signálu 

s měnící se polohou Slunce. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Obrázek 2: Běžná závislost naměřená během noci. 

Záznam z 11. dubna 2015 

Obrázek 3: Výrazné rušení zaznamenané SID 

monitorem v noci ze 13. na 14. dubna 2015 

Autorem článku je Vojtěch Laitl, člen Astronomického klubu hvězdárny 
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 FÁZE MĚSÍCE V DUBNU 2016 

   
7. 4. 2016  12:23 h  Měsíc v novu  

  7. 4. 2016  19:00 h  Měsíc v p řízemí (357 166 km) 

14. 4. 2016  04:58 h  Měsíc v první čtvrti 

21. 4. 2016  17:00 h  Měsíc v odzemí (406 355 km) 

22. 4. 2016  06:23 h  Měsíc v úpl ňku  

30. 4. 2016  04:28 h  Měsíc v poslední čtvrti 

POZOROVATELNÉ ÚKAZY NA OBLOZE V DUBNU  

Viditelnost planet 

Merkur   v polovině měsíce večer nad západním obzorem 

Venuše   nepozorovatelná 

Mars    kromě večera po většinu noci 

Jupiter    po celou noc kromě jitra 

Saturn   ve druhé polovině noci  
Uran    nepozorovatelný 

Neptun   nepozorovatelný 

 

Zajímavé úkazy na obloze většinou pozorovatelné okem nebo malým dalekohledem (tištěné tučně) 

   

6. 4. 2016    9 h  Měsíc v konjunkci s Venuši 0,2° jižn ě; zákryt prob ěhne ve dne,  
  pozorovatelný mimo území České republiky  

  9. 4. 2016  22 h  Uran v konjunkci se Sluncem 

11. 4. 2016    0 h Měsíc v konjunkci s α Tau, hv ězdou Aldebaran 0,5˚ severn ě;  
těsná konjunkce pod naším obzorem, M ěsíc v blízkosti Aldebaranu 
pozorovatelný 10. 4. p řed půlnocí  

17. 4. 2016    3 h  Měsíc v konjunkci s α Leo Regulus, 3,3˚ severn ě 

17. 4. 2016  13 h  Mars v kvazikonjunkci s α Sco Antares, 5,0° jižn ě; planeta nejblíže 
hvězdě pozorovatelna na ranní obloze 

18. 4. 2016  5 h  Měsíc v konjunkci s Jupiterem 3,0° jižn ě 

18. 4. 2016  15 h  Merkur v nejv ětší východní elongaci 20° od Slunce 

19. 4. 2016  16 h  Slunce vstupuje do znamení Býka 

22. 4. 2016    7 h  maximum meteorickeho roje Lyrid , cca 18 meteor ů / hod., ruší M ěsíc 

25. 4. 2016    8 h  Měsíc v konjunkci s Marsem 4,1° severn ě 

25. 4. 2016  20 h  Měsíc v konjunkci se Saturnem 2,8° severn ě 

27. 4. 2016    3 h  planetka (3) Juno v opozici se Sluncem 

24.6. 16.6. 22.4. 
Poslední 
čtvr ť 

7.4. 
Nov 

14.4. 
První čtvr ť 

21.4. 
Úplněk 

9.3. 
Nov 
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PPRROOGGRRAAMM  VV  DDUUBBNNUU  22001166  
„NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY“ 
Večerní pozorování oblohy dalekohledem 

Noční fotografická pozorování oblohy 
Každou noc v individuálně dohodnutý čas   
Registrujte se denně od 13:00 do 16:00 hodin 

telefonicky na čísle 357 070 595 a možná ještě ten večer pro Vás 

připraví obloha zajímavý program!  

Výstava s problematikou světelného znečištění  

„TEMNÁ OBLOHA JAKO ZA KARLA IV.“ 
je pro veřejnost přístupná od 8. 4. do 31. 8. 2016 

v rámci programu 180 minut astronomie. 

 „180 MINUT ASTRONOMIE“ 
VE STŘEDU 15:00 – 20:00, SOBOTU 16:00 – 20:00, NEDĚLI 15:00-18:00 

Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup hodinu před koncem otvírací doby 
Odpolední prohlídka hvězdárny a pozorování Slunce za jasné oblohy. Od 18.4. je k dispozici veřejnosti také 

výukový Simulátor průletu sluneční soustavou a nové programy v rámci projektu Sáhni si na vesmír.  

 „120 MINUT ASTRONOMIE PRO DĚTI“  
KAŽDOU SOBOTU VŽDY OD 14:00 HODIN 

Odpolední především astronomický pohádkový program vhodný především pro děti a jejich rodiče. Doporučený 
věk od 5 let.  

ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ 
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy také pozorování  

V pátek 8.4.2016 ve 20:00 hodin přednáška pro veřejnost 

„Uvidí naši potomci ještě temnou hvězdnou oblohu?“ 
V sobotu 9.4.2016 v 15:00 hodin povídání pro rodiče s dětmi 

„Počítejme spolu hvězdy ve městě a na horách. Proč jich ve městě vidíme míň?“ 
Lektor obou akcí Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 

Obě přednášky jsou vernisáží výstavy. 
 

Rezervace skupin od počtu 8 osob 
na programy je nutná telefonicky  
alespoň 7 dnů předem  

 

telefon 357 070 595 
hvezdarna.kv@gmail.com 

www.astropatrola.cz 
astro-webcast.eu 

 

 

  



 

www.astropatrola.cz                                                                        tel. 375 070 595 

PPRROOGGRRAAMM  VV  KKVVĚĚTTNNUU  22001166  
NOČNÍ POZOROVÁNÍ OBLOHY 

Večerní pozorování oblohy dalekohledem 

Noční fotografická pozorování oblohy 
Každou noc v individuálně dohodnutý čas   
Registrujte se denně od 13:00 do 16:00 hodin 

telefonicky na čísle 357 070 595 a možná ještě ten večer pro 

Vás připraví obloha zajímavý program! Pokud ne, v den, 

kdy to bude přicházet v úvahu, obdržíte od nás nezávaznou 

informační sms s možností se daný den pozorování 

zúčastnit… 

Pondělí 9.5.2016 od 12:00 do 21:00 

TRANZIT MERKURU PŘES SLUNEČNÍ DISK 

Pozorování výjimečného úkazu na hvězdárně. Vstup každou celou hodinu: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 a poslední vstup ve 20:00. Planeta bude tranzitovat přes sluneční disk celé 
odpoledne až do západu Slunce. V případě jasné oblohy pozorování přenosnými dalekohledy a přímý 
přenos do audiovizuálního sálu. K dispozici bude řada atrakcí, včetně možnosti si přechod Merkuru 
vyfotografovat vlastními či digitálními fotoaparáty hvězdárny. V případě vlastního fotoaparátu je 
nutné tento záměr předem konzultovat. 
  

V každé hodině pozorování úkazu 
proběhne přednáška „Jak přispěly 
tranzity Venuše a Merkuru k objevům 
exoplanet“ pro nově příchozí zájemce. 

 

telefon 357 070 595 
hvezdarna.kv@gmail.com 

www.astropatrola.cz 
astro-webcast.eu 
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20. – 22. 5. 2016 VÍKEND S OPOZICÍ 
BEZ REGISTRACE OTEVŘENO DENNĚ 

OD 22:00 DO 02:00 
Začátky pozorování vždy v celou hodinu: 22:00, 23:00, 00:00, 
poslední vstup v 1:00. Pozorování přiblížení Marsu k Zemi, 
dále planet Jupiter, Saturn a samozřejmě Měsíce. V průběhu 
každého večera před pozorováním přednáška „Zahlédnete–li 
26.srpna Mars velikosti úplňku, blíží se konec světa“.  
Pozorování proběhnou jen za jasné oblohy a v průběhu akce 
si budou moci návštěvníci, kteří si místo předem rezervují, 
Mars zkusit dalekohledem také vyfotografovat.  
 

Výstava s problematikou světelného znečištění  

„TEMNÁ OBLOHA JAKO ZA KARLA IV.“ 
je pro veřejnost přístupná od 8. 4. do 31. 8. 2016 v rámci programu 180 minut astronomie. 

„180 MINUT ASTRONOMIE“ 
VE STŘEDU 15:00 – 20:00,     SOBOTU 16:00 – 20:00,  NEDĚLI 15:00-18:00 

Začátky programů vždy v celou hodinu, poslední vstup hodinu před koncem otvírací doby 
Odpolední prohlídka hvězdárny a pozorování Slunce za jasné oblohy. K dispozici pro veřejnost máme například 

výukový Simulátor průletu sluneční soustavou a nové programy v rámci projektu Sáhni si na vesmír.  

 „120 MINUT ASTRONOMIE PRO DĚTI“  
KAŽDOU SOBOTU  OD 14:00 HODIN 

Odpolední především astronomický pohádkový program vhodný především pro děti a jejich rodiče. Doporučený 
věk dětí od 5 let.  

ASTRONOMICKÝ KLUB NA HVĚZDÁRNĚ 
Přednášky jsou přístupné široké veřejnosti, v případě jasné oblohy také pozorování  

V pátek 6.5.2016 ve 20:00 hodin přednáška pro veřejnost 

„Jaro ve znamení deep-sky objektů aneb jak je pozorovat“ 
 

V pátek 20.5.2016 ve 20:00 hodin přednáška pro veřejnost 

„OPOZICE MARSU 2016“ 
Lektor obou akcí Jaroslav Maxa, 
Hvězdárna Františka Krejčího K. Vary 
 

 

Rezervace skupin od počtu 8 osob 
je nutná telefonicky alespoň 4 dny předem  


