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POZVÁNKA NA 
 

KURZ ASTRONAVIGACE 
 

15. – 16. března 2014 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace 
 

 
Milí přátelé, příznivci jachtingu či astronomie, 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s panem Petrem Scheirichem, pořádá 
ve dnech 15. až 16. března 2014 kurz astronavigace. Začátek akce je v sobotu 15. března 2014 
od 10:00 hodin, předpokládané ukončení akce je v neděli v 15:00 hodin. 

Kurz astronavigace je určen zejména zájemcům o astronavigaci z řad jachtařů, účastnit se ho 
však mohou i laici a začátečníci v oboru. Kurz bude zaměřen na nezbytnou teoretickou 
přípravu a zejména řešení praktických příkladů. 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAMU KURZU: 

1) sférické souřadnice v astronavigaci 

2) praktická práce se sextantem 

3) v případě vhodného počasí praktické cvičení měření výšek  

4) výuka teorie 
a. metoda pravého poledne  
b. práce s Nautical Almanacem  
c. metoda interceptu  

Důraz bude kladen na samostatné zvládnutí zpracování vybraných úloh od naměřených 
hodnot až po konstrukci pozičních linií. 

V případě zájmu z řadu účastníků bude předvedeno i zpracování měření pomocí softwaru. 

Poplatek za dvoudenní kurz činí 590 Kč při platbě do 5. března 2014 (údaje pro platbu jsou 
uvedeny v kontaktech).  Při platbě po 5. březnu 2014 činí poplatek 650 Kč. 

Na setkání s Vámi se těší 

 

 

 

Ing. Libor Lenža, v. r., ředitel    Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., v. r., lektor kurzu 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje  Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. v Ondřejově 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 

Kurz se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., ulice Vsetínská 78, Valašské 
Meziříčí, ve dnech 15. až 16. března 2014. 

 
Stravování 

Stravování si každý účastník zajišťuje sám. V případě zájmu jsme schopni zajistit společný 
sobotní oběd v ceně kolem 100-120 Kč v nedaleké restauraci. V průběhu kurzu budou 
účastníkům k dispozici káva, čaj a drobné sušenky. 
 
Ubytování 

Pro účastníky ze vzdálených míst je možné zajistit ubytování v ubytovně Hvězdárny Valašské 
Meziříčí, p. o. (turistická ubytovna, 2 pokoje s 12 a 8 lůžky) v ceně kolem 200-220 Kč podle 
počtu ubytovaných.  Ubytování je možno zajistit nejen na noc z 15./16. 3., ale pro zájemce také 
na noc předchozí z 14./15. 3. (z pátku na sobotu)  
Dále je možnost zajistit si ubytování individuálně v některém z místních hotelů či penzionů.  
 

Doporučení účastníkům 

Pro samostatnou práci v kurzu je nutné si sebou vzít: psací potřeby a papíry nebo sešit, 
obyčejnou tužku (nebo mikrotužku), pravoúhlý trojúhelník s ryskou a klasické pravítko 
případně druhý trojúhelník, kružítko (nebo námořní odpichovátko). 
Dále doporučujeme (pokud to účastnicí vlastní) si vzít: sextant (možnost zapůjčení), umělý 
horizont, kalkulačku (která umožňuje sčítání a odečítání stupňů, minut a sekund), notebook 
s OS Windows, Nautical Almanac (pro libovolný rok). Máte-li více ročníků Nautical Almanac, 

přivezte je, ať se mohou mezi ostatní účastníky rozpůjčovat. 
 
Vážné zájemce o účast prosíme o včasné vyplnění a odeslání níže uvedené přihlášky na 
adresu pořadatele. Přihlášky prosím odešlete do 5. března 2014! 
 
Kontakty: 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
Telefon: ++420 571 611 928 Fax: ++420 571 611 528 
Kontakt na organizátora: libor.lenza@astrovm.cz 
Přihlášky na kurz:  asistentka@astrovm.cz 
 
Informace pro platby: 
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Valašské Meziříčí 
Číslo účtu:   3937851  
Kód banky:   0100 
Variabilní symbol:  151603 
Částka:  590 Kč (platí do 5. 3. 2014 včetně), po tomto datu 650,- Kč. 
Do poznámky napište své jméno a příjmení.
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PŘIHLÁŠKA NA KURZ 

ASTRONAVIGACE 
 

 
Jméno a příjemní: 
 
Adresa bydliště: 
 
E-mail: 
 
Telefon: 
 
Požaduji zajistit ubytování:    ANO   NE 

 
Ubytování nepožaduji nebo si zajistím sám: ANO   NE 

 
 

Poplatek za kurz jsem uhradil dne: 
 
 
 
 
Podpis:        Datum:  
 
 
 
 
 
Kontakty: 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Telefon: ++420 571 611 928 Fax: ++420 571 611 528 
Přihlášky na kurz:  asistentka@astrovm.cz 
 
 


