
Dny otevřených dveří 
10. až 12. května 2013, vždy 9 až 17 hodin 

 

Otevřená odborná pracoviště 
 

 Stelární oddělení: Perkův dalekohled - největší dalekohled v ČR s průměrem zrcadla  

2 metry a celkové hmotnosti 83 tun. 

 Pracoviště Slunečního oddělení: sluneční patrolní služba, sluneční radioteleskop  

o průměru 10 m a horizontální sluneční dalekohled HSFA 2. 

 Dalekohled o průměru 65 cm Oddělení meziplanetární hmoty. 

 Robotický dalekohled D50 skupiny astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení. 

 Komentované prohlídky expozice o historii výzkumu v oblasti fyziky meteorů (bolidy 

a pády meteoritů) na observatoři v Ondřejově. Uvidíte zde historicky cenné přístroje, 

meteority, záběry bolidů - to vše s komentářem. Odchod s průvodcem od Muzea  

V. Šafaříka v každou celou hodinu, v pátek také po dohodě se školní skupinou. 

 Prohlídka muzea a historických kopulí, v případě jasného počasí pozorování Slunce 

v historické Západní kopuli. 

 Přístupná bude i ústavní knihovna (pro čtení, posezení a diskuze).  

 

 

Doprovodný program 

 
V pátek 10. 5. 2013 od 17:30 ve Sluneční budově přednáška PÁD TĚLESA NAD 

ČELJABINSKEM A CO O NĚM VÍME, kterou přednese RNDr. Jiří Borovička, CSc. 

(Astronomický ústav AV ČR, Oddělení meziplanetární hmoty). 

 

V sobotu 11. 5. 2013 od 17:30 ve Sluneční budově přednáška MEZIHVĚZDNÁ HMOTA 

– KOLÉBKA HVĚZD, kterou přednese RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D. (Astronomický ústav 

AV ČR, Oddělení galaxií a planetárních systémů).  

 

V případě jasného počasí pozorování noční oblohy po setmění v pátek a v sobotu v Západní 

kopuli na historické hvězdárně. 

 

V pátek a v sobotu (pouze za jasného počasí) ve 22:00 a 23:00 před historickou Centrální 

kopulí "Seznámení s oblohou nad námi aneb planetárium naživo". Malý kurz orientace na 

obloze -  pod skutečnou hvězdnou oblohou. Ukážeme si souhvězdí nad námi a povíme si, jaká 

souhvězdí jsou vidět po celý rok a která naopak se zimní oblohou právě zapadají, zatímco nad 

východem vycházejí ta, která budou vidět po celou noc. Ukážeme si polohu právě 

pozorovatelných planet. Pouze za jasného počasí.   

 

 

Vstup i doprovodný program zdarma. Informační materiály k dispozici. 

 

 V sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin přímo v areálu hvězdárny zajišťuje pro 

návštěvníky občerstvení Cukrárna u Jahůdky - na své si přijdou dospělí i děti.  

 

 V muzeu si budete moci zakoupit turistickou známku a další upomínkové předměty.  


