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CAFÉ NOBEL V TEPLICÍCH: PŘÍRODA PŘED OBJEKTIVEM 
 
Petr Jan Juračka filmoval se svým dronem v pohoří Karákóram ve výšce  
6 334 metrů m n. m., a vytvořil tak nový světový rekord. Ve čtvrtek 15. 
prosince bude o fotografování a natáčení přírodovědných dokumentů 
povídat v rámci Café Nobel na hvězdárně na Písečném vrchu v Teplicích. 
 
„Doba, v níž žijeme, má jen málo společného s časem našeho dětství. Svět se 
díky internetu výrazně zrychlil. Jeho hlavním obsahem jsou přitom fotografie  
a videa přinášející mnoho informací ve velmi krátkém čase,“ říká hydrobiolog, 
fotograf a popularizátor vědy Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D., z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na webu vás nemusí zaujmout jen videa 
s hravými koťátky, ale třeba i krátké přírodovědné dokumenty, které mohou ve 
studentech podnítit zájem o přírodní vědy.  
 
Kromě populárních časosběrů, zachycujících velmi pomalé děje, bude řeč také  
o dronech. Letecká videa a fotografie totiž zaplavují internet čím dál tím více. 
„Během přednášky, která by měla být doplněna o leteckou ukázku a mnoho foto  
a video pokusů, se dozvíte také o skládané makro či mikrofotografii, o tom, jak se 
filmují koně Převalského v Mongolsku nebo vzácné vykopávky v Egyptě. A také  
o tom, jak se Petru Janovi Juračkovi lezlo a létalo s dronem na druhé nejvyšší 
hoře světa, K2,“ dodává koordinátor Café Nobel Frederik Velinský.  
 
Petr Jan Juračka se kromě vlastního výzkumu profesionálně věnuje fotografování 
mikrosvěta a vědy a leteckému filmu za pomoci rádiem řízených dronů. Má svůj 
vlastní popularizační pořad v televizi a hojně přednáší jak o popularizaci vědy, tak 
i na cestovatelských festivalech. Je pro něj typický spontánní, místy až živelný 
projev, který vás spolu s jedinečnými obrázky rychle vtáhne do děje. 
 
Přednáška začne na hvězdárně na Písečném vrchu v Teplicích v 18:00 h. Místa si 
můžete rezervovat na adrese hap@hapteplice.cz. Další informace o Café Nobel 
naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnerem Café Nobel je populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever 
Planetárium a také nakladatelství Academia. 
 
Foto: Petr Jan Juračka se svým dronem. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem. 
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