
Reportáž z astronomického praktika na hvězdárně ve Valašském Meziříčí  

V půli května roku 2013 jsem měla příležitost zúčastnit se odborné stáže na hvězdárně ve 
Valašském Meziříčí. Tuto možnost jsem velice uvítala, jelikož ačkoli jsem amatérská 
astronomka již asi pátým rokem, na opravdové hvězdárně jsem ještě nikdy nebyla. Doposud 
jsem měla pouze praxi se zacházením s jednoduchými montážemi a hledáním souhvězdí, 
planet, či deep sky objektů pomocí mapek oblohy. 

Hvězdárna se nachází ve městě, což mě a mého kolegu Jana Tomaštíka, který se se mnou 
stáže účastnil, dosti překvapilo. Očekávali jsme, že bude kdesi v „pustině“, aby ji nerušil 
světelný šum a emise města. Nicméně jsme se později od pracovníků hvězdárny dozvěděli, že 
světelné znečištění není tak velké, aby výrazně ovlivnilo pozorování. 

Na hvězdárně jsme se ubytovali v místní turistické ubytovně, které nikdo neřekl jinak, než 
Škvorník a šli si prohlédnout areál hvězdárny. Podívali jsme se do jižní budovy, jež se 
specializuje na pozorování Slunce. Kopule je vybavena posuvnou podlahou, aby při se 
jakékoli poloze dalekohledu mohlo pozorovat pohodlně. V přízemí je nově zrekonstruovaná 
učebna; ta se stala naší „základnou“ pro zpracovávání fotografií, které nás čekalo. Dále naše 
kroky následovaly do hlavní budovy, která je určena hlavně pro veřejnost. Na její střeše jsou 
pak dvě menší stanoviště, východní a západní kopule. K hvězdárně také patří historická 
budova Ballnerovy hvězdárny, předchůdkyně hvězdárny současné. 

Od pracovníků jsme se dozvěděli, že hvězdárna má za sebou, alespoň z mého pohledu, 
dlouhou historii. Astronomický kroužek ve Valašském Meziříčí existoval již od roku 1919 a 
systematická pozorování Slunce započala v roce 1957. Objekt rovněž patří do památkové 
rezervace. 

Svou stáž jsme započali blokem přednášek, jelikož se schylovalo k dešti, takže jsme Slunce 
pozorovat nemohli. Pan Libor Lenža, ředitel hvězdárny, nás seznámil se základními jevy, 
které na Slunci můžeme pozorovat. Probrali jsme jednotlivé vrstvy Slunce od jádra až po 
korónu. Pan Lenža zmínil i chování magnetického pole Slunce a sluneční cykly. Přednáška 
byla doplněna ukázkami výsledků pozorování skvrn a protuberancí z archivu hvězdárny. Žasli 
jsme, když nám pracovnice hvězdárny, slečna Martina, ukazovala skleněné destičky, na které 
bylo Slunce foceno v 50tých letech. Posléze se k nám připojil i pan doc. Haderka, který přijel 
z Olomouce. 

Následující den počasí vypadalo „všelijak“, a tak jsme jej raději zahájili opakováním 
astronomických souřadnic. Martina nám pomáhala ujasnit si některé podobnosti. Poté nás 
seznámila s metodou zpracovávání fotek ze slunečních pozorování. To pro mě bylo zcela 
nové a byla jsem ráda, že jsem se s tím mohla seznámit. Vysvětlila nám, z jakých důvodů je 
potřeba fotit po každé sérii fotek Slunce 10 snímků černých, zvaných dark frame, 10 bílých, 
focených skrz fólii rozptylující světlo, zvaných flat field (s 10x kratší expoziční dobou) a 
konečně 10 dark k flatu se stejnou expozicí, jako flat field. Všechny tyto typy snímků slouží 
ke korekci vad surového obrázku, který je znečištěn například nečistotami poletujícími ve 
vzduchu. Fotky jsme zpracovávali v programu zvaném SIPS. V tomto programu vytvoříme 
z darků masterdark a masterdark k flatu. Masterdark k flatu aplikujeme na flat a následným 
zprůměrováním dostaneme masterflat. Masterdark i masterflat aplikujeme na surové snímky 
a pak z nich vybereme ty nejlepší. Nejprve nám ovládání SIPS činilo potíže, ale Martina s 
námi měla velkou trpělivost, takže počáteční nesnáze byly překonány. Mezitím se na chvíli 
ukázalo Slunce. Tak jsme všeho nechali a běželi do kopule a začali připravovat pozorování. 



Martina nás seznámila s ovládacím softwarem kamery, kterou jsme si jak prohlíželi Sluneční 
povrch, tak jej pomocí této kamery fotili. U dalekohledu jsme se střídali a fotili skvrny, 
protuberance a filamenty, které se nám líbily. Sem tam připlul mrak, který nám znemožnil 
fotit, tak jsme se opět vrátili ke zpracovávání toho, co jsme nafotili. Takto jsme si s mraky 
hráli na honěnou celý den. 

Večer nám vyšel pan Lenža vstříc, neboť s námi pozoroval, ačkoli měl dovolenou. V jižní 
kopuli jsme si oba dva udělali pár fotek Měsíčního povrchu. Bohužel podmínky nebyly 
ideální, ale po zpracování snímky trochu „prokoukly“. Dále jsme fotili na dlouhou expozici 
hvězdokupu M13 (pokusně jsme zkusili i krátkou) v souhvězdí Herkula a planetu Saturn, ta se 
ale i přes veškerou naši snahu moc nepovedla. 

V neděli se pak zhruba opakovalo to, co v sobotu: hledali jsme okna mezi mraky, abychom 
mohli fotit Slunce. Odpoledne jsme se pak plní dojmů z víkendu vrátili domů. 

Svou stáž na hvězdárně považuji za velmi přínosnou. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých 
informací, které mě obohatily.  

Nyní následují ukázky snímků, které jsem vyfotila a zpracovala já a kolega Tomaštík. 
 

 

 

 

        Fotil J. Tomaštík 
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