Provoz ní Íád observatoře Masarykovy univerzity
observatoř Masarykovy univerzity je součástíUstavu teoretické ýziky a astrofyziky
(dále jen Ústav) a je v péčijehooddělení astrofyziky'

Za provoz observatoře odpovídá správce, kterého jmenuje ředitel Ústavu.

je

moŽný jen v doprovodu pracovníka Ústavu nebo
proškolenéhospolupracovníka či studenta' PouŽívat vybavení observatoře mohou
jen pracovníci Ústavu a proškolení spolupracovníci a studenti. o proškoleníje nutné
sepsat písemný záznam (viz příloha 1)'

Přístup do observatoře

Zájemce o pozorovací čas zapíšesvé poŽadavky maximálně s měsíčnímpředstihem
do kalendáře na http://teamup.comlksa177af07ď88b67bl. Do poŽadavku zapíšítaké
účelpozorování a pokud nemohou pozorovat samostatně, také jméno pracovníka,
kteý jej doprovodí' V rozvrhu jsou uvedena tři stanoviště (MUo pozorování
s hlavním dalekohledem observatoře D60, Dk154 _ pozorování s dalekohledem na
pozorování s 35cm dalekohledem V pozorovatelně sousední
La Silla,
stránkách
Hvězdárny a planetária Brno). Aktuální rozvrh je vyvěšen
oddělení astrofyziky Ústavu.
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Přidělení pozorovacího času potvrzuje a případné duplicitní poŽadavky řeší správce,
případně jím pověřený zástupce, vŽdy ve čtvrtek ve 12 hodin na následující týden
(noci z pondělí na úteý aŽ po noc z neděle na následující pondělí)'
Pozorovatel s přiděleným pozorovacím časem má vždy přednost před ostatními
pozorovateli. Pokud přidělený čas nemůŽe nebo nechce z nějakého důvodu vyuŽít, je
povinen to neprodleně oznámit správci'
Přístup do observatoře je moŽný přes identifikačníkartu. Přístup zřizuje na poŽádání
správce nebo tajemník Ústavu' Pracovník s povoleným přístupem obdrŽí klíčod mYíŽí
na dveřích'

V prostorách observatoře je zakázáno kouřit, poŽívat alkoholické nápoje a návykové
látky.

Pozorovatelé a návštěvníci observatoře jsou povinni dodrŽovat zásady bezpečnosti
práce a požárnípředpisy a udrŽovat pořádek.
UŽivatel observatoře je povinen se při příchodu přesvědčit, Že zařízení observatoře je
v pořádku a bez závad a všechny předměty jsou dle přiloŽeného Seznamu (viz

příloha 3) na svém místě abez zjevného poškození'

Jakékoli závady, technické problémy nebo chybějícíinventář je nutné zapsat do
provozního deníku abez prodlení hlásit správci.
ZápŮjčky vybavení observatoře mimo její prostory jsou moŽné jen
správce. o zápůjčcebude sepsán písemný záznam (vizpřiloha2)'

se souhlasem

V Brně dne 19. února 2014
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'doc. RNDr. Miloslav Zejdfi, Ph.D.

správce observatoře

?LÁ

L'nn

prof. Rikard von Unge,
ředitel Ústavu

(l,rr-_-

PhD

/

