Deset let serveru www.planetky.cz
T i stovky lánk , 266 tisíc individuálních
stránek. Nejnov jší objevy, aktuální zprávy,
Blízkozemní asteroidy i t lesa za drahou
radioteleskop i z kosmických sond. To
internetového magazínu www.planetky.cz

návšt vník , více než dva miliony shlédnutých
zajímavosti z výzkumu planetek po celém sv t .
Neptunu. Snímky z pozemských dalekohled ,
vše obsahuje 10 let fungování e-zinu neboli

E-zin www.planetky.cz založili výzkumní pracovníci jiho eské Observato e Kle v únoru
2001, tedy práv p ed deseti lety. Cílem je p iblížit pozoruhodný sv t planetek a jeho
celosv tový výzkum široké ve ejnosti. Kle ští astronomové studují dráhy blízkozemních
asteroid a jasných transneptunických t les. Zárove objevili stovky dosud neznámých
planetek.
Dosah esky psaného e-zinu je kupodivu mezinárodní. K jeho návšt vník m pat í nejen
tená i eští, ale i polští, ukrajinští, ruští, jihoslovanští. S rozvojem p ekládacích služeb
Google jich p ibývá z celého sv ta. E-zin má p id leno ISSN. Autory v tšiny lánk jsou
astronomové z Kleti, objevují se však i lánky od dalších tuzemských i zahrani ních koleg .
Vycházíme ze zdroj NASA, ESO, ESA, Mezinárodní astronomické unie. "Naším cílem je
zasazovat nové objevy, poznatky a zajímavosti do souvislostí, nikoliv jen p ekládat PR zprávy
zahrani ních agentur", íká spoluzakladatel serveru Miloš Tichý. „K nej ten jším témat m
pat il objev vzdáleného ob ího t lesa daleko za drahou Neptunu, známého pod jménem
Sedna, on-line zpravodajství z kongresu v novaného pozici postavení Pluta ve slune ní
soustav , jména planetek a samoz ejm t sná p iblížení asteroid k Zemi a neopominutelná
možnost jejich st etu s naší planetou“, dopl uje Jana Tichá.
„Na http://www.planetky.cz poskytujeme také interaktivní služby, nap íklad grafické
znázorn ní drah všech planetek i e-pohlednice“, íká t etí ze spoluzakladatel Michal Ko er.
Samoz ejmostí jsou odkazy na nejzásadn jší zahrani ní stránky v novaných výzkumu
planetek. Dlouholeté úsilí o popularizaci, propagaci a medializaci výzkumu planetek se odráží
v tom, že www.planetky.cz sledují žáci, studenti i u itelé, zájemci o astronomii i noviná i.
Dostáváme spoustu dotaz a ohlas , i žádosti o p ebírání našich lánk . Sesterský server
www.komety.cz jsme zprovoznili v roce 2003. Jsme rádi, že nás podporuje z izovatel
hv zdárny Jiho eský kraj i zahrani ní kolegové s kterými spolupracujeme. Jako lah dku na
ochutnání nabízíme n kolik titulk "Nebojme se Apophise", "Vesta na Vyso in ", "Pluto není
planeta" i "Impozantní Itokawa".
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