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1. Úvodní zhodnocení uplynulého roku 
Vážené dámy, vážení pánové! 

Výroční zpráva Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok 
2012 má za úkol seznámit veřejnost s rozsahem činnosti a hospodaření společnosti za období 
tohoto roku. Společnost byla registrována 21. října 2003 rozhodnutím zakladatele – Města Karlovy 
Vary, který definoval jak účel, tak i rozsah činností, pro které byla společnost založena. Již 
devátým rokem dbá vedení společnosti především na to, aby byla naplňována zakladatelská idea 
a hledá vhodné nástroje k tomu, jak tuto úlohu plnit. Tato snaha je však do jisté míry omezena 
finančními možnostmi, které má společnost k dispozici. Všechny hlavní činnosti, které společnost 
realizuje pro naplnění zakladatelské vize, patří do kategorie činností více či méně ekonomicky 
ztrátových. Z toho je patrné, že bez získávání dotačních prostředků, nejen od zakladatele, ale i 
z jiných zdrojů, by činnost společnosti nebyla myslitelná. Na tomto místě je třeba poděkovat 
zakladateli za velkorysou dotační politiku, která pomáhá udržovat vyrovnané hospodaření 
společnosti bez výrazné redukce hlavních činností.  

Rok 2012 přinesl řadu změn, které mají návaznost na změny ve společnosti. Lze říci, že 
hvězdárny a planetária v České republice v několika posledních letech nemají již tak dominantní 
postavení na poli vzdělávání a popularizace vědy, jako tomu bylo v minulém století. Proto je nutno 
hledat „novou tvář“ našeho zařízení směrem k veřejnosti a přizpůsobit se současným trendům. 
V roce 2011 byla proto vypracována studie růstu společnosti pod názvem Sedm priorit. Jejím 
cílem je učinit z hvězdárny, i přes nepříliš hezký zevnějšek 50 let existence bez větších úprav, 
zařízení přitažlivé pro veřejnost a poskytnout služby, které jiné instituce v regionu nenabízí. Máme 
k tomu řadu předpokladů.  

V roce 2012 došlo především k velkým úpravám objektu hvězdárny. V první části roku 
došlo k provozně-stavebním úpravám hlavního sálu, kde se provedla úprava vzduchotechniky a 
velice příjemná estetická změna do podoby Hvězdného sálu. Až do poloviny roku probíhaly 
technické opravy pozorovatelny, které poměrně značně narušily provoz pro veřejnost. Druhou, 
poměrně nepříjemnou věcí, která provozu nepřidala, bylo špatné počasí, které se od října 
projevovalo souvisle zataženou oblohou.Od poloviny října tedy podstatně ubylo návštěvníků, kteří 
běžně na přelomu podzimu a zimy navštěvují večerní a noční pozorování. Ta se konala 
neplánovaně jen na našich vysílacích stránkách, ale i těch bylo velmi poskromnu.  

Na přelomu roku 2011 a 2012 došlo k pokusu stabilizovat lidské zdroje. Tým pracovníků 
se rozrostl o dva nové spolupracovníky, jejichž pracovní náplní byl přednostně fundraising, tedy 
získat vícezdrojové financování společnosti. Zčásti se tento krok povedlo naplnit – nový fundraiser 
ve funkci PR managera pomohl najít společnosti image změnou loga a propagace a došlo k řadě 
úprav programovým. Tyto změny se ale provádí stále za běhu a v praxi se jejich výsledky projeví  
nejdříve s koncem roku 2013. Na vyladění programové struktury hvězdárny je potřeba alespoň 
dvě, nebo lépe tři sezóny, po nichž se dá objektivně posoudit, zda šlo skutečně o změnu k 
lepšímu. V tuto chvíli řešíme současně mnoho technických detailů přímo za provozu, což v malém 
počtu pracovníků často naruší běžný chod společnosti. Pracovníci často plní mimořádné události 
a často je řeší chaoticky a „na poslední chvíli“.   

V roce 2012 a potažmo v prvním pololetí 2013 dochází k realizaci asi největších úprav 
hvězdárny v posledních 5 letech. Především se podařilo díky Městu Karlovy Vary získat finanční 
prostředky k realizaci nového moderního hlavního dalekohledu VL-KVT. Díky tomu se podařilo ve 
velmi krátké době zrealizovat stavbu největšího dalekohledu v Karlovarském kraji, který splňuje 
požadavky na estetiku, bezpečnost, ale i odborná hlediska. VL-KVT je přístrojem moderní 
konstrukce a měl by stát jednou z hlavních atrakcí pro návštěvníky z řad veřejnosti, ale současně 
pomůže karlovarskou hvězdárnu začlenit do odborných mezinárodních projektů. Dalekohled o 
průměru 405 mm a ohniskové vzdálenosti 4000 mm s možností korekce na 2400 mm bude dle 
předpokladu uveden do plného provozu pro veřejnost o prázdninách roku 2013. Následná 



kompletní robotizace bude probíhat ještě asi rok, přičemž následně bude možné dalekohled 
ovládat dálkově přes internet. Tady je nutno říci, že se podařilo během jediného roku uskutečnit 
akci, která jinde v podobném rozsahu trvá mnoho let. Bohužel největší problém testů dalekohledu 
způsobuje počasí. Dalekohled se stále nedaří otestovat přímo na hvězdách, což je pro jeho 
uvedení do plného provozu životně důležité.  

Až do roku 2012 se hvězdárna soustřeďovala na pořádání volnočasových akcí pro děti a 
mládež. Bohužel poslední tři roky byl velký problém najít spolehlivé a ochotné vedoucí pro práci 
s dětmi. Při dlouhodobějších akcích s velkým počtem účastníků (například táborech), se postupně 
ukazovalo, že děti astronomie vlastně nudí a často je nabízený odborný program vlastně vůbec 
nezajímal. Dokonce jsme se v několika případech stali svědky toho, že děti „za jejich zády“ 
přihlásily rodiče a oni samotní si účast na táboře přetrpěly. Proto jsme začali hledat nová kritéria 
pro účast na podobných akcích a začali je konstruovat tak, aby se jich mohl zúčastnit menší počet 
dětí, ale se skutečným zájmem o obor. Zároveň jsme si pozvolna připravovali „půdu pod nohama“ 
pro realizaci velkého projektu „Astronomie interaktivní formou na školách Karlovarského kraje“, 
který hvězdárna bude řešit od 1. 6. 2013 do 31. 10. 2014 ve spolupráci s devíti partnerskými 
školami v Karlovarském kraji. Projekt se nám podařilo k řešení obdržet v operačním programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost po šesti letech pokusů jej podat v různých obměnách.  
Cílem projektu je zapojit děti a mládež od 10 let do práce s astronomickou technikou. Jde o 
propojení běžné výuky v rámci ŠVP s astronomií přímo v hodinách. Chceme, aby nám s výběrem 
talentovaných zájemců pomohli přímo učitelé v zainteresovaných třídách. Projekt přinese řadu 
nových produktů, které obohatí jednak výuku ve školách samých a jednak nám pomohou získat  
nové mladé spolupracovníky, kterým teprve touto formou představíme naplno astronomii a 
příbuzné vědní obory přímo, nikoli pomocí propagačních letáčků. Projekt je navíc řešen ve 
spolupráci s pěti  odbornými garanty, kteří pomohou zajistit jeho vysokou odbornou úroveň. Těmi 
jsou například Astronomický ústav v Ondřejově, ČVÚT, Česká kosmická kancelář a další. Jedná 
se tedy o záležitost přesahující regionální význam, který každoročně dokresluje pořádání 
mezinárodní konference IBWS, kdy se na konci dubna sjíždějí z celé Evropy vědci, zabývající se 
projekty robotických teleskopů a družic. V roce 2012 se tato významná akce uskutečnila již 
počtvrté za účasti padesáti výzkumníků z celé Evropy. Projekt si klade za cíl propojit tuto 
významnou akci s aktivitami našeho projektu.  

Společnost v roce 2012 naplňovala své poslání především v hlavních činnostech 
v mezích svých možností. Pro přehlednost jej uvádím v následující tabulce, na které je možno tyto 
vlastní příjmy porovnat s předcházejícími hospodářskými roky. I přes poměrně značně nepříznivý 
rok, jsou tyto vlastní prostředky v dostatečné výši, aby byl výsledek hospodářského roku kladný. 

Na to, jak se podařilo společnosti tyto zásady realizovat, by Vám měla odpovědět 
předkládaná Výroční zpráva za rok 2012. 

V Karlových Varech dne 30. května 2013 
Miroslav Spurný 

ředitel společnosti 

Rok Vedlejší příjmy v hlavní činnosti Vedlejší příjmy v doplňkové činnosti 

2008 360 780,- Kč 20,35 % 32 804,- Kč 1,85 % 

2009 504 227,-Kč 25,90 % 14 390,-Kč 0,74 % 

2010 593 738,- Kč 37,02 % 10 120,- Kč 0,60 % 

2011 350 000,- Kč 19.76 % 21 000,- Kč 1,18 % 

2012 272 000,- Kč 13.06% 11 000,- Kč 0,50 % 



2. Základní aktuální údaje o spole čnosti  
 
Název: Hvězdárna a Radioklub láze ňského m ěsta Karlovy Vary o. p. s. 
Sídlo: K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary 
 
Tel.: 777 95 34 21, 777 95 34 22, 777 95 34 23 
E-mail: hvezdarna@astropatrola.cz   
Http: www.astropatrola.cz, www.astro-webcast.eu  
 
Založení:  17.12.2002 rozhodnutím Zastupitelstva města Karlovy Vary 
Registrace: 21.října 2003 zápisem do Obchodního rejstříku 
IČ:  263 61 850 
DIČ:  CZ 263 61 850 
 
Bankovní spojení: FIO banka a.s. 
   číslo účtu: 2900165934 / 2010 (CZK) 
 
Řídící normy:  Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti 
   Statut obecně prospěšné společnosti 
   Usnesení Správní rady 

Směrnice ředitele 
 

Statutární a dozor čí orgány v roce 2012 
 
Ředitel: 

Miroslav Spurný 
 
Předseda Správní rady: 

Dalibor Suchý 
Členové Správní rady: 

Edmund Janisch 
Dagmar Laubová 
 

Předseda Dozor čí rady: 
    Petr Krása 
Členové Dozor čí rady: 

Otakar Maceška 
Jana Andrusczinová 

 



Poslání obecn ě prosp ěšné spole čnosti  
  
Společnost byla založena na dobu neur čitou s cílem : 

- rozší řit nabídku kulturních a vzd ělávacích aktivit hv ězdárny Karlovy Vary 
pro obyvatele a návšt ěvníky láze ňského m ěsta z České republiky i 
zahrani čí, školy a jiná vzd ělávací za řízení Karlovarského kraje; 

- rozší řit nabídku program ů pro d ěti a mládež pro využití jejich volného 
času v mimoškolních aktivitách, nap ř. víkendových a prázdninových 
vzdělávacích soust ředěních, tábor ů a mezinárodních vým ěnných 
pobyt ů; 

- rozvíjet spolupráci hv ězdárny s českými i zahrani čními odbornými 
pracovišti se zam ěřením na astronomii a p říbuzné v ědní obory; 

- popularizovat všemi dostupnými prost ředky informace z oboru 
astronomie a p říbuzných v ědních obor ů pro nejširší ve řejnost a rozší řit 
zapojení hv ězdárny do odborných program ů v amatérském i 
profesionálním astronomickém výzkumu; 

- rozší řit nabídku vzd ělávacích a sportovních aktivit pro nejširší ve řejnost 
Karlovarského kraje v radiotechnických disciplínách . 

 
Společnost je vzhledem ke své činnosti členěna na dva samostatné vnitřní útvary:  

Hvězdárna – provozovna v areálu K letišti 144, Karlovy  Vary - Hůrky 
Radioklub – provozovna v objektu Sedlecká 5, Karlov y Vary - Růžový vrch 

  
Služby poskytované Hvězdárnou a Radioklubem lázeňského města Karlovy Vary lze 
rozdělit na: 
a) obecn ě prosp ěšné služby; 
b) služby dopl ňkové. 
 
a) Obecně prosp ěšné služby  jsou poskytovány všem za stejných podmínek, 

většinou bezplatně. Lze do nich zahrnout zejména: 
 
V souladu se zakladatelskou listinou realizuje o.p.s. zejména tyto obecn ě prosp ěšné 

činnosti : 
- shromažďování a poskytování informací z oboru astronomie a příbuzných 

vědních oborů široké veřejnosti, školám a institucím se vzdělávacím 
charakterem pracujícím zejména při využívání volného času dětí a mládeže;  

- celoroční činnost s dětmi a mládeží při využití jejich volného času v kroužcích, 
klubech, kursech, na víkendových a prázdninových odborných soustředěních 
či táborech s odborným programem; 

- pořádání i spoluúčast v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích pro 
děti a mládež v oboru astronomie, radiotechniky a příbuzných vědních oborů; 

- realizace příměstských vzdělávacích táborů a soustředění v době zimních, 
jarních a podzimních prázdnin pro děti a mládež z Karlových Varů;  

- pořádání a účast při mezinárodních mládežnických výměnách se zahraničními 
partnery z EU pro děti a mládež do 26 let; 

- zajištění provozu vlastních internetových stránek s odborným a populárně-
naučným obsahem; 



- zajištění vlastních propagačních aktivit činnosti organizace - všemi 
dostupnými prostředky: v denním tisku, rozhlasovém a televizním vysílání, 
osobní agitací zaměstnanců na školách a ostatní vzdělávacích institucích, 
prostřednictvím zpravodaje, letáčků; 

- reprezentace města Karlovy Vary v oblasti institucí s podobným zaměřením 
(hvězdárny a radiokluby), poskytování informací návštěvníkům města Karlovy 
Vary, zajišťování prezentačních akcí v objektu hvězdárny za účelem 
propagace Města Karlovy Vary; 

- spolupráce s Městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně-
společenských akcí pořádaných městem; 

- pořizování, analýza a kolekce odborných dat s následným publikování v tisku 
a odborných publikacích; 

- účast a spolupráce v odborných projektech a pozorovacích kampaních;  
- aktivní zapojení do radioamatérských závodů národního i mezinárodního 

charakteru. 
 
b) Služby dopl ňkové  poskytuje o. p. s. od 20.5.2005 za účelem hospodárného 

využití svého potenciálu daného jak polohou ve městě, tak personálním a 
technickým vybavením. Tyto služby jsou poskytovány na základě živnostenských 
oprávnění a za úplatu v čase a místě obvyklou. Jde zejména o tyto služby: 

- prodej astronomické literatury a ve středisku i mimo objekt hvězdárny 
- vydavatelské činnosti vzdělávacího charakteru  



 

3. Lidské zdroje spole čnosti v roce 2012 
 

Miroslav Spurný 
Ředitel společnosti 

Odborný astronom, demonstrátor hvězdárny při večerních programech 
Šéfredaktor zpravodaje Astropatrola 2012 

Technik astronomické techniky, vedoucí týmu projektu kamery OKO2, 
televizních kamer sítě CEMENT, zařízení SID monitor a dalekohledu VL-KVT 

 

Milan Veselý 
Přijat 1.11. 2011 primárně jako fundraiser pro komerční sektor 

dočasně jmenován jako PR manager společnosti 
Pracovník marketingu – zajištění propagace a reprezentace společnosti 

Dramaturg denních programů pro veřejnost 
Realizátor pořadů pro veřejnost 

Demonstrátor hvězdárny při denních programech 
 

Lucie Švíková 
Přijata 2. 1. 2012 primárně jako fundraiser dotačních titulů pro NNO 

Demonstrátorka hvězdárny při denních programech 
Projektová a finanční manažerka podaných projektů 

 

Martin Vítek 
Vedoucí radioklubu a kroužku pro děti a mládež 

Demonstrátor nočních programů hvězdárny 
Student gymnázia Karlovy Vary, externí spolupracovník 

 
Aleš Leinweber 

Grafik propagace, webmaster a autor www.astropatrola.cz 
Student, externí spolupracovník, Praha + Brusel 

 
Miroslav K řížek 

Technik astronomických kamer, webmaster, autor www.astro-webcast.eu 
Student MFF UK, externí spolupracovník Praha + Tachov 

 
Martina Exnerová 

Dočasná vedoucí astroklubu, hlavní vedoucí tábora pro děti a mládež 
Demonstrátorka nočních programů hvězdárny 

Studentka MU Brno - obor astronomie, externí spolupracovnice 



4. Společnost v historickém kontextu 
 

Poloha hv ězdárny v České republice  

Polohu hvězdárny v Karlových Varech ukazuje mapka. V Karlovarském 
regionu jde o jediné zařízení svého druhu. Rozsahem činností od roku 2004 
překračujeme velmi často hranice regionu. 

 
Návšt ěvnost hv ězdárny za dobu existence AK v Karlových Varech  

Spolu se členy Astronomického klubu jsme se probrali archivními materiály 
provozu hvězdárny od okamžiku vzniku Astronomického kroužku v roce 1954 až po roky, 
kdy provoz hvězdárny zajišťuje naše společnost. Akce hvězdárny navštívilo od jejího 
založení přes půl milionu návštěvníků, což je i hezké ohlédnutí k 50. výročí hvězdárny, které 
oslavíme 7.července 2013.  

Provozovatel Období 
Počet návštěvníků 

hvězdárny  

KaSS Karlovy Vary 1955 – 1976    54 271 

OKS Karlovy Vary 1977 – 1990   95 143 

MKS Karlovy Vary 
KC Ametyst, KSO 1991 – 1996    16 449 

Magistrát m ěsta OLKP 1997 -  2003    27 844 

O. P. S. 2004 - 2012   356 742 

Celkem 1963 – 2012   553 505 



 Porovnání návšt ěvnosti s hv ězdárnami ČR v letech 2003 - 2006  
Statistika Národního informačního a poradenského střediska (NIPOS) 

vydaného v září 2007. Tabulku v této podobě již od roku 2007 přestal NIPOS 
zveřejňovat. Nově jsou zveřejňovány pouze celkové statistické přehledy 
návštěvnosti v kategoriích institucí dle zřizovatele.  

Za předpokladu, že uvedená průměrná čísla jsou dodržována i 
v letech následujícíc si je totiž možné udělat velmi dobrou představu o tom, jak 
na tom je v rámci republiky naše instituce. Tabulku proto ponecháváme pro 
přehlednost.  

  2006 2005 2004 2003 
1. Hvězdárna a planetárium hl. m ěsta Prahy 132 247 X X X 

2. Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, 
Brno 76 082 78 011 79 997 77 965 

3. Hvězdárna a planetárium J. Palisy, 
Ostrava 50 167 52 876 51 673 52 749 

4. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 47 088 50 031 52 299 53 386 

5. Hvězdárna a radioklub  
lázeňského m ěsta Karlovy Vary o.p.s.  39955 44 111 28 137 4 172 

6. Hvězdárna a planetárium Plze ň p. o. 27 493 18 521 17 515 25 485 

  7. Hvězdárna a planetárium Č. Bud ějovice 23 423 22 231 26 705 25 953 

8. Hvězdárna v Rokycanech 22 908 14 124 10 966 9 717 

9. Hvězdárna Valašské Mezi říčí 21 046 22 877 22 138 25 476 

10. Hvězdárna v Úpici 16 091 12 683 16 563 16 763 

11. Lidová hv ězdárna Prost ějov, p. o.  13 952 15 542 16 780 17 883 

12. Hvězdárna a planetárium Teplice 11 822 13 283 14 525 14 283 

13. Hvězdárna Vsetín 6 131 7 028 5 661 6 022 

14. Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod 7 607 6 293 7 075 6 626 

15. Planetárium v Most ě X 4 721 3 915 3 865 

16. Městská hv ězdárna Slaný 4 170 3 973 4 032 3 654 

17. Hvězdárna Veselí nad Moravou 4 096 3 903 3 628 4 139 

18. Vlašimská astronomická spole čnost 2 917 3 409 2 865 3 640 

X – instituce uplatnila právo na nezve řejnění údaj ů. 



Stručná historie hv ězdárny  

Dne 9. června 1954 byl založen při tehdejším Krajském domě osvěty v 
Karlových Varech první astronomický kroužek. Členové kroužku organizovali 
přednášky pro veřejnost, prováděli pozorování malým dalekohledem v parku „U kočky“. 
V roce 1955 Osvětový dům zkusil se záměrem vybudovat hvězdárnu adaptovat několik 
objektů, ale jejich odlehlost a 
dezolátní stav znamenal, že se od 
jejich úprav ustoupilo. Naposledy 
se snažili upravit pozorovatelnu 
na střeše Střední ekonomické 
školy.  

Nakonec bylo 
rozhodnuto o výstavbě nového 
objektu v místě vyhořelého lesa 
na Hůrkách. Slavnostní výkop byl 
proveden 3. října 1959. V 
následujícím roce se práce 
rozběhly naplno. Pracovali zde 
brigádně v Akci Z členové kroužku 
se svými rodinami, pomáhali též dobrovolně občané města. Postupně se však 
brigádnická pomoc utlumila a hrozilo, že malý kolektiv nenajde síly hvězdárnu dostavět. 
Nakonec převzal národní podnik Pozemní stavby Karlovy Vary nad stavbou patronát a 
hvězdárnu dobudoval.  

Hvězdárna byla slavnostně otevřena 7.července 1963. Za astronomický 
kroužek převzal klíče od hvězdárny František Krejčí, který se na dalších dvacet let stal 
jejím vedoucím. Hvězdárna měla půdorys dvou spojených čtverců o stranách asi 9,5 x 

5 metrů. Ve zvýšeném přízemí byla 
přednášková místnost, hala, WC a 
improvizovaná klubovna. Pod odsuvnou 
střechou byl umístěn reflektor Newton 
250/1500 mm.  

Rozvoj činnosti hvězdárny 
byl podmíněn zájmem lidí zejména o 
kosmonautiku. Koncem šedesátých let 
vrcholil přistáním na Měsíci. Rozvoj 
přerušil požár hvězdárny v listopadu 
1971. Zničil celou knihovnu, 
dalekohledy a poškodil přední část 
budovy. František Krejčí s vytrvalostí 
sobě vlastní prosadil její obnovu a 
rozšíření. K původní budově byla 

přistavena zadní část, která prostory zvětšila o celkem čtyři místnosti.  
V osmdesátých letech se hvězdárna zaměřila pod vedením ing. Josefa 

Märze a RNDr. Miroslava Lošťáka na odborné programy v oborech meziplanetární 
hmoty, zákrytů hvězd Měsícem, planetek a sledování slunečních skvrn. Zařízení 
nabízelo veřejnosti otevírací dobu ve středu a v pátek večer za jasné oblohy a 
prováděly se zde školní exkurse.  



Od roku 1991 pak bylo zařízení součástí Městského kulturního střediska a 
činnost stagnovala. Po dvouleté spolupráci s hvězdárnou jako vedoucí kroužku 
mladých astronomů přebírá 1.ledna 1993 funkci vedoucího hvězdárny Miroslav Spurný.  
V letech 1993 a 1994 hvězdárna nabízí veřejnosti jen pozorování noční oblohy v 
minimálním personálním obsazením. Byl to čas, kdy se hledal další směr rozvoje a 
rozpočet hvězdárny vykrýval jen nejnutnější provozní náklady.  

Od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1997 bylo zařízení součástí Karlovarského 
symfonického orchestru. Toto spojení vydrželo rok a půl a bylo vlastně světovou 
raritou. 1.července 1997 byla hvězdárna převedena pod Odbor kultury a školství Úřadu 

města Karlovy Vary. Odbor následně 
prošel řadou změn. Odbor lázeňství, 
cestovního ruchu, kultury a vzdělanosti 
Magistrátu města velmi pomohl v letech 
1999 až 2002 hvězdárnu vybavit pro její 
současný provoz a připravil  podmínky 
pro vznik nynější obecně prospěšné 
společnosti. 

Stávající obecně prospěšná 
společnost byla založena Městem 
Karlovy Vary za účelem umožnění 
rozvoje hvězdárny tak, aby mohla 
získávat sponzorské dary, příspěvky od 
členů či dary a realizovat projekty 

s dětmi a mládeží, které v rámci Magistrátu nebylo možno ošetřit. Umožnila tak vstoupit 
například do České rady dětí a mládeže či Krajské rady dětí a mládeže, což znamená 
obrovské možnosti při práci s dětmi. Česká rada dětí a mládeže nám například 
poskytuje velmi levné úrazové pojištění účastníků všech akcí, což je pro provoz 
organizace nezbytné.  

 Díky možnosti brigádní spolupráce se studenty středních škol v Karlových 
Varech se realizovala řada ojedinělých projektů, které jsou velmi pozoruhodné tím, že 
realizovali mladí lidé se zapadalém a chutí něco dokázat. Provoz hvězdárny pomáhají 
zajišťovat často také demonstrátoři, kteří obětují spoustu svého osobního času, aby 
předali své znalosti návštěvníkům ať již v malém chatu na stránkách astronomického 
webcastu nebo přímo v pořadech 
organizovaných hvězdárnou pro 
návštěvníky po setmění. 
S postupující dobou se však 
podařilo zjistit smutnou 
skutečnost: Většina těchto 
mladých spolupracovníků zamíří 
po maturitě do Prahy a tím jejich 
vazba na karlovarskou hvězdárnu 
skončí.  

S nedostatkem 
kvalitních spolupracovníků, kteří 
by pomáhali zajistit provoz se sice 
zatím nepotýkáme, ale přesto je 
nutno provoz hvězdárny založit na 



profesionálních pracovnících. Celkový počet pracovníků, které by hvězdárna 
potřebovala k dostatečnému zajištění provozu je 4 – 5 a především by bylo nutné, aby 
proběhla celková rekonstrukce a dostavba objektu na objekt v modernější podobě.   

V roce 1997 vznikl také při hvězdárně  radioklub pro děti a mládež s volací 
značkou OK1RHV. Činnost obou těchto subjektů má řadu společných rysů a cílovou 
skupinou působení byly vždy především děti a mládež. Tento fakt byl také jedním 

z důvodů, proč se spojily v nové 
organizaci dva subjekty se 
zdánlivě odlišným zaměřením a 
prostory střediska radioklub tak 
v současnosti využívají členové 
radioklubu OK1KVK, kteří dobře 
reprezentují Karlovy Vary 
v tomto sportu. Spolupráce na 
tomto poli je ostatně výborná až 
do těchto dní, neboť radioklub 
pomáhá hvězdárně realizovat 
některá technická zařízení, která 
se jinak musím kupovat za drahé 
peníze v profesionálních firmách. 
Často to trvá podstatně déle, než 
kdybychom si určité zařízení 

koupili hotové, tady však máme možnost nabídnout studentům pracovat na projektech, 
které nakonec fungují pro veřejnost při návštěvě hvězdárny a využít tak jejich potenciál 
v oboru, který je baví a kterému obětují poměrně značnou část svého volného času.  O 
tom, která zařízení nám studenti z radioklubu pomáhali realizovat, se přijďte přesvědčit 
na hvězdárnu sami.  

Společnost je od roku 2011 také členem Asociace veřejně prospěšných 
organizací, čímž se snažíme být součástí veřejné diskuse k zákonům o veřejné 
prospěšnosti, abychom mohli tento statut, potřebný k lepšímu vícezdrojovému 
financování společnosti, v souvislosti se změnami v legislativě kolem nového 
Občanského zákoníku, mohli v budoucnu získat.  

Dnešní hvězdárna plní bezesporu zcela nezastupitelnou úlohu v Karlových 
Varech při vzdělávání dětí a 
mládeže a využití jejich 
volného času. Cílem je ale do 
budoucna vybudovat 
v Karlových Varech zařízení 
odpovídající úrovně, kde se 
návštěvník nebude cítit jako 
ve skanzenu, ale umožníme 
mu si „osahat“ zábavnou 
formou nové technologie, 
které nám skýtá moderní 
výpočetní technika a přístroje, 
jejichž potenciál často neumí 
využít, přestože mu leží 
doslova „doma na skříni“.   



 

Zakladatel hv ězdárny pan František Krej čí 

František Krejčí se narodil v České 
Třebové 21. října 1901. Byl strojvůdcem a v 
tomto povolání setrval skoro až do důchodu. 

Zájem o astronomii v něm prý vzbudilo 
pozorování Halleyovy komety v roce 1910, 
přitahovala ho ale i filosofie, umění, cestoval a 
poznával život lidí. Za německé okupace 
vstoupil do České astronomické společnosti.  

Do Karlových Varů přišel roku 1947 a 
založil zde astronomický kroužek, následně 
v letech 1959 až 1963 vybudoval a vedl 
hvězdárnu. Obnova hvězdárny po zničujícím 
požáru v letech 1972 až 1977 byla především 
jeho zásluhou.  

Československá astronomická společnost 
ho jmenovala čestným členem a odměnila ho 
Koperníkovou a Keplerovou medailí. Zemřel po těžké chorobě 13. června 
1984 v Karlových Varech.  

V současnosti bychom rádi po zakladateli hvězdárnu pojmenovali. 
Vhodným se rýsuje rok 2013, kdy hvězdárna oslaví 50 let své existence.  

 
 
 

 
 
 
 
Astronomové z Astronomického 
ústavu Ond řejov v roce 2002 po 
Františku Krej čím pojmenovali 
planetku číslo 29473, kterou 
objevili. Nedlouho poté došlo k 
pojmenování po n ěm jedné 
z karlovarských ulic v nedaleko 
hvězdárny, v  nov ě vznikající 
vilové čtvrti Motýlek. Je velmi 
příjemné, že se tak stalo velmi 
krátce poté, co jsme si p řipomn ěli 
100.výro čí narození této významné 
karlovarské osobnosti, která po 
sob ě zanechala dílo zna čné ceny. 



5. Celkové hodnocení návšt ěvnosti akcí 2012  

Celkový po čet návšt ěvníků akcí v roce 2012  

Celkem uspo řádáno akcí  262 

Celkem návšt ěvník ů všech akcí  33 530 

z toho přímých návštěvníků programů 
celkový pokles především díky špatnému počasí 3883 

Denní pr ůměr návšt ěvníků všech akcí  128 
 

Celková bilance p říjmů a náklad ů v roce 2012  
 

Hlavní příjmy společnosti (dotace zakladatele) 

1 800 000,- Kč 
Vedl. příjmy v hlavní činnosti společnosti: 

 272 000,- Kč 
Vedl. příjmy v doplňkové činnosti společnosti: 

     11 000,- Kč 
Celkové příjmy společnosti za rok 2012: 

2 283 000,- Kč 
Význačné schválené příjmy získané pro provoz společnosti v dalších letech  

Projekt v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

1 672 985,- Kč 

Celkové náklady na provoz společnosti v roce 2012 

1 952 000,- Kč 
Náklady na jednoho návštěvníka všech našich akcí, včetně webcastu 

58,- Kč 
Náklady na jednoho návštěvníka programů na hvězdárně v roce 2012 

503,- Kč 
 



6. Zpráva auditora (bude vym ěněna) 

 

 
 



 



 
 



 



 

 



 

 



 



 



 
 



 
 



 



 



7. Hospoda ření spole čnosti v roce 2012 
Komentá ř k hospoda ření v roce 2012   

Provozní výdaje, včetně mzdových nákladů, jsou rozpočtovány dle 
jednotlivých položek a svůj rozpočet organizace, dle možností, dodržuje. 
Nezanedbatelnou položku činí platby za elektrickou energii, nájem objektu a areálu. 
Objekt je bohužel vytápěn přímotopně elektrickou energií a není zateplen. Každoročně 
také přispíváme finančně na řadu nečekaných oprav technických zařízení, které máme 
sice zapůjčeny zřizovatelem, ale například námi užívaná výpočetní či projekční 
technika již často překračuje svou životnost. Díky postupnému snižování provozní 
dotace zakladatelem a nerovnoměrnému zvyšování vedlejších příjmů se nedaří 
hospodařit zcela vyrovnaně.  

Od roku 2010 se ale daří postupně snižovat záporné výsledky minulých 
hospodářských období. Velmi problematickým aspektem naplnění vedlejších příjmů 
v hlavní činnosti je nejistý odhad na kalendářní rok předem. Nevíme totiž dopředu, jaká 
bude návštěvnost hvězdárny v daném roce. Jsme závislí především na dobrých 
povětrnostních podmínkách a zájmu veřejnosti o námi pořádané akce a problematické 
je například i to, že se mnohdy kryjí termíny různých akcí s akcemi ve městě. Tento 
aspekt se v roce 2012 projevil naplno, kdy například s akcí Evropská noc vědců 
souběžně probíhal zápas Extraligy ledního hokeje nebo poměrně dlouhou dobu 
probíhaly interiérové úpravy objektu a ke konci roku bylo neúměrně dlouho zataženo, 
takže za dva měsíce se uskutečnilo jediné pozorování večerní oblohy.  

Také kapacita a stav objektu starého 50 let nepatří k příliš moderním 
zařízením a proto již existuje studie dostavby objektu zpracovaná jeho vlastníkem, 
která se připravuje k realizaci výhledově v dalších letech. 

 

Výsledek hospodá řského roku v ú četním období od 1.1. do 31.12.2012  

 Hlavní činnost 
Doplňková 
činnost Celkem 

Provozní dotace 1 893 100 K č   1 893 100 Kč 
prodej materiál ů 0  Kč 11 115 Kč 11 115 Kč 
příjmy v hlavní činnosti 271 595 K č 0 Kč 271 595 Kč 

celkem p říjmy 2 176 140 K č 11 115 Kč 2 176 140 Kč 

celkem náklady 1 970 652 K č 0 Kč 1 970 652 Kč 

VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2012  205 487 Kč 

Výsledek hospoda ření je kladný ve výši 205 487,-  Kč. Poskytnuté dotace 
ve výši 1 893 100,- Kč a dosažené vedlejší příjmy z hlavní činnosti ve výši 282 710,- 
Kč, pokryly zcela provozní potřeby společnosti a vygenerovaný kladný hospodářský 
výsledek může být tak použit ke krytí ztrát předchozích období, kdy společnost měla 
záporné hospodářské výsledky. Tyto potřeby znamenají především vložení prostředků 
do interiérových úprav, abychom přitáhli pozornost turistů a škol podstatně zajímavější 



nabídkou programů, než byla nabízena doposud. Záporný výsledek byl vykryt pomocí 
kontokorentního úvěru poskytnutého bankou u které má naše společnost veden účet. 
Záporný hospodářský výsledek je postupně snižován od roku 2008, kdy byl zaviněn 
úpravami interiéru, které byly vyšší, než byl původně předpokládaný rozpočet.   

Náklady v b ěžném ú četním období od 1.1. do 31.12.2012  
Tabulka ukazuje výb ěr nejv ětších a nejd ůležit ějších položek vynaložených spole čností  

Provozní náklady spole čnosti celkem 1 970 652,- K č 

Položka Konečný stav v období 

Náklady na vzd ělávací akce pro d ěti a mládež 91 086,- Kč 
Opravy interiéru objektu hv ězdárny 72 890,- Kč 
Obnova elektroniky, ná řadí a vybavení objektu  132 298,- Kč 
Spot řeba elektrické energie, vodné a sto čné 114 115,- Kč 

Provoz služební mobilní sít ě  23 023,- Kč 
Provoz vyhrazené internetové linky KV NET 1/1 Mbps  4 070,- Kč 
Nájem prostor hv ězdárna a radioklub Sedlecká ul. 120 001,- Kč 
Propagace činnosti, server astro-webcast.eu 53 472,- Kč 
Auditorské práce 43 200,- Kč 
Mzdové náklady 755 028,- Kč 

Zákonné zdravotní a sociální pojišt ění  225 625,- Kč 
  

Od roku 2008 postupně probíhají další nezbytné, často svépomocí 
realizované, interiérové úpravy vstupní haly hvězdárny, sálu, pozorovatelny i dalších 
interiérů. Proto společnost disponuje v současnosti i přes 50 let starou budovu alespoň  
estetickým a reprezentačním prostředím, které nám umožňuje zaujmout návštěvníky 
hvězdárny, zejména děti a mládež a postupně rozšiřovat programovou nabídku 
hvězdárny. Úpravy interiéru budou probíhat v mezích možností i v dalších letech a 
jejich snahou je objekt upravit do podoby odpovídající 21.století. Dalším krokem je 
postupné zprovozňování interaktivních exponátů, které mají cíl přitáhnout do objektu co 
nejvíce návštěvníků a získat pro hvězdárnu opětovně její místo v rámci kulturních 
zařízení Karlovarského kraje 

Omezující faktory činnosti v objektu hv ězdárny  
Objekt vystavěný v letech 1959 – 1963 v Akci Z  a rekonstruovaný po požáru 

v letech 1971 – 1977 je pro současnou kapacitu aktivit pro veřejnost a také pohodlí 
návštěvníků již nevyhovující stavbou. Programová činnost v objektu hvězdárny je  
značně omezena jejími kapacitními možnostmi a také špatným systémem 
přímotopného vytápění, který je neúnosně drahý. V roce 2010 a v roce 2012 byly 
provedeny nezbytné úpravy tohoto stavu a podařilo se ušetřit v platbách elektrické 
energie, což se ale v konečném důsledku neprojevilo, neboť došlo opět celkově ke 



zdražení elektrické energie. V souladu se záměry úspor se snažíme využít zapojení do 
všech tendrů vypisovaných zakladatelem pro své organizace.  

Audiovizuální sál hvězdárny 
nabízí pouze 50 míst k sezení. 
Bohužel pro tento počet není 
vybaven potřebnou klimatizací. Tato 
kapacita ho předurčuje pouze pro 
pořádání akcí menšího rozsahu. 
Oproti jiným hvězdárnám, které se 
nacházejí v řadě Krajských měst, 
bohužel stále nedisponujeme 
žádnými solidními vstupními prostory, 
halou a návazným sociálním 
zařízením, které by umožnily v době 
konání programů volný pohyb 

návštěvníků. Změna, která byla v roce 2008 učiněna je sice jednoznačným přínosem, 
ale při návštěvách programů vyšších než 20 osob přináší řadu komplikací. To s sebou 
přináší řadu problémů při organizaci programů pro veřejnost. Zejména sociální zařízení 
tvořené jedním WC pro ženy a jedním pro muže, je například v případě hromadných 
exkursí dosti omezující pro samotné pořady. Problémem je i počet míst 
v audiovizuálním sále hvězdárny. Kapacita sálu je maximálně 53 míst, ale řada škol 
kvůli nákladnosti vlastní dopravy 
požaduje často možnost návštěvy 
i 60 dětí najednou. V roce 2012 
došlo vlastníkem objektu k dílčí 
úpravě vzduchotechniky, což 
částečně vyřešilo problém 
s dvouhodinovým pobytem při 
programech pro veřejnost, možná 
je ale škoda, že se místnost 
neklimatizovala.  

Podobné problémy 
vyvstávají i na pozorovatelně, kde 
je umístěn nejen hlavní 
dalekohled hvězdárny, ale i 
přístroje pro odbornou činnost. Vzhledem k omezenému prostoru, navíc zúženého 
instalací citlivé astronomické techniky a elektronického příslušenství, není možné 
přijmout na pozorovatelně více než 15–20 osob současně. Nutná omezování volného 
pohybu návštěvníků v prostorách hvězdárny se tak stávají nepříjemností, kterou 
návštěvníci hvězdárny mohou vnímat negativně.  

 
Pravidelné programy hv ězdárny pro širokou ve řejnost  

Od roku 2006 zajišťují provoz dva zaměstnanci v trvalém pracovním poměru. 
V rámci Organizační změny  

Současný stav je při tolika aktivitách nevyhovující, jsou zde potřeba 
minimálně tři pracovníci, kteří by zvládali na výbornou všechny zamýšlené aktivity. 
Novými spolupracovníky přijatými v listopadu 2011 byli dva fundraiseři který po svém 



přijetí přinesli řadu nových podnětů v činnosti společnosti, ale jak se později ukázalo by 
plně spolupracoval s ředitelem společnosti při tvorbě projektů a vytipování dárců a 
donátorů. 

Akce pořádané pro veřejnost lze totiž rozdělit do několika skupin a jsou 
poměrně náročná na čas, neboť probíhají nepravidelně a v různých částech dne, často 
i pozdě večer. V programu můžete najít:  

a) pravidelná pozorování ve černí a no ční oblohy pro širokou ve řejnost; 
b) dopolední programy pro školy na hv ězdárně i mimo ni; 
c) odpolední programy pro širokou ve řejnost; 
d) astronomický kroužek pro d ěti  
e) víkendové akce pro d ěti a mládež 
f) astronomický klub pro mládež, za čátečníky i pokro čilé od 10 let;  
g) odborné pozorovací akce (expedice) pro vážn ější zájemce;  
h) letní astronomické tábory pro d ěti se zájmem o vesmír;  
i) WEBCAST - on-line pozorování na internetu, spolu  s řadou dalších aktivit.   

Programy, jejich součástí je pozorování oblohy, jsou bohužel navíc závislé na 
počasí a viditelnosti objektů z blízkého i vzdáleného vesmíru. Proto se vlastní 
pozorování, které je zpravidla hlavní částí programu, koná se pouze v případě jasné či 
polojasné oblohy a nevane-li silný nárazový vítr. Vzhledem k tomu, že je hvězdárna 
vybavena pouze odsuvnou střechou, způsobuje často problémy i nárazový vítr. Na 
rozdíl od kopule, kde je dalekohled při pozorování krytý před okolními vlivy, pod 
otevřenou střechou je vystaven náporům větru.  Tato omezení znamenají často nutnost 
ztráty zájmu návštěvníků o nabízený program, protože se řídí hlavním posláním 
společnosti – ukázat lidem noční oblohu tak, jak ji ze svých příbytků často vidět 
nemohou.  

Vybavení areálu hv ězdárny pro po řádání akcí s programem  

Společnost disponuje areálem 
vybaveným pro pořádání skupinových 
akcí.  Pro celoroční provoz máme 
celkem 15 lůžek v ubytovně dále velmi 



dobře vybavenou kuchyňku a několik kluboven. Pro sezónní provoz (květen – září) 
k tomu následně přibývá pravidelně 30 lůžek v táborové stanové základně, vennkovní 
umývárna se sprchou a záchody pro 40 osob. Všechny tyto prostory dává provozovatel 
k dispozici například organizátorům letních táborů, víkendovek nebo osobám 
pedagogického dozoru v době školních výletů. Program našich akcí totiž často 
vyžaduje pozorovat pozdě v noci, když již účastníci nemají možnost zajistit si dopravu 
do místa bydliště, proto je nocleh do programů zakomponován. Takovéto zázemí je 
zkrátka nezbytnou nutností. Můžeme proto nabídnou všem vcelku uspokojivé a 
hygienicky vhodné prostředí pro pořádání aktraktivního programu programu pro 
veřejnost všech věkových kategorií. Situaci chceme vylepšit tím, že chceme místo 
stanové základny vybudovat chatičky pro 40 osob, ve kterých by účastníci akcí měli 
podstatně větší komfort.  

Stálá expozice hv ězdárny  
Prostory expozice vznikly likvidací nefunkčních rozvaděčů, které se od roku 

2001 nepoužívaly a vstupní prostory hvězdárny činily nevzhlednými. Stálá expozice je 
zaměřena na interraktivní exponáty. Dominantou haly je bolidová kamera, která se 
podílela na objevu meteoritu Příbram v roce 1959. Tu jsme instalovali v roce 2008 jako 
zařízením, kterým místo bolidů fotografujeme návštěvníky a následně jim zasíláme 
pořízené snímky e-mailem. Novinkou je kamera s lepším rozlišením a instalace 
osvětlovacího zařízení, která umožní návštěvníkům poskytnou podstatně lepší, 
jedinečnou památku na návštěvu hvězdárny. 

 
Na konci roku 2012 přestala fungovat interraktivní Kosmická váha, která 

návštěvníky zváží na jiných tělesech, než na Zemi a krátká procházka vesmírem, kdy  
všem spočítáme, za jak dlouho by svým způsobem došli na některý kosmický objekt 



sluneční soustavy. Exponáty byly několik měsíců mimo provoz, protože kabely 
překousaly myši, které se do vnitřních prostor objektu dostanou při nevlídném počasí 
často otevřenými vstupními dveřmi při akcích. Po opravách je tento exponát 
v podstatně kvalitnější podobě opět k dispozici. Novou atrakci si oblíbili také velmi 
učitelé základních škol, kteří k nám stále více vodí žáky svých tříd na školní exkurse a 
pro něž je podobná expozice velkým přínosem. 

Ukázka jednoho ze 
snímků části školní výpravy 
pořízený celooblohovou 
kamerou po její 
rekonstrukci.  Exponát nám 
byl věnován AsÚ Ondřejov 
pro sledování bolidů. Jeho 
obsluha však byla velmi 
komplikovaná, a donutila 
nás k vývoji vlastní kamery 
typu fish-eye pro sledování 
bolidů a následně i optickým 
protějškům gama vzplanutí. 
Exponát je tedy velmi 
vděčnou demonstrací vývoje 
astronomické techniky. 

 

Fotografování se stalo doménou nových programů pro veřejnost a tak nově 
hvězdárna nabídne návštěvníkům možnost pořizovat astronomické snímky nejen 
fotografickou technikou hvězdárny, ale také vlastními kompakty návštěvníků systémem 
afokálního snímání za okulárem. Vpravo je snímek Měsíčního úplňku pořízený 
dalekohledem hvězdárny o 
průměru 235 mm a 
kompaktního fotoaparátu 
Nikon. Jasné objekty lze 
fotografovat pomocí vlastních 
kompaktů, slabší objekty 
vyžadující dlouho expozici 
ale musí být pořízeny pomocí 
speciálních kamer a 
následně zpracovány. A 
právě tady chceme 
návštěvníkům hvězdárny 
nabídnout, jak mohou získat 
snímky noční oblohy pomocí 
techniky, kterou často mají 
doma netuší její možnosti. Na 
své si přijdou i menší děti, 
které fotografie baví. 



8. Činnost a návšt ěvnost akcí v roce 2012 

 
Akce v objektu hv ězdárny i mimo n ěj 

Akce pro d ěti a 
mládež 

Přednášky a 
hromadné 
výpravy 

Programy 
pro ve řejnost Měsíce roku 2012 

Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob 

LEDEN 4 27 0 0 1 12 

ÚNOR 5 61 0 0 5 25 

BŘEZEN 8 60 1 150 5 29 

DUBEN 7 276 3 85 18 163 

KVĚTEN 4 40 7 213 14 531 

ČERVEN 4 111 11 338 11 64 

ČERVENEC 2 272 1 29 19 132 

SRPEN 2 532 0 0 22 166 

ZÁŘÍ 0 0 0 0 16 180 

ŘÍJEN 3 14 4 69 12 75 

LISTOPAD 3 12 5 134 6 14 

PROSINEC 3 9 0 0 3 60 

ROK 2012 45 1414 32 1018 132 1451 
 
Astronomická pozorování ší řená prost řednictvím webu  

Celkem akcí  262 
Návšt ěvníků 33530 

on-line akcí 53 Pozorování na 
astro-webcast.eu návšt ěvníků 29647 



Komentá ř k činnosti spole čnosti v roce 2012  

Celý rok byl pod vlivem očekávání Konce světa 21.12.2012 díky proroctvím 
Mayské civilizace. Celkově ale v roce 2012 došlo k poklesu návštěvnosti akcí. Tento 
pokles návštěvnosti má své objektivní příčiny. V první čtvrtletí se na hvězdárně 
prováděly stavební úpravy interiéru poměrně značného rozsahu. První byla celková 
úprava hlavního sálu hvězdárny. Zde se instalovala vzduchotechnika, která byla již léta 



potřeba. Po ní následovala instalace nového osvětlení na bázi LED svítidel, která byla 
potřebná pro zkvalitnění programů pro veřejnost. Systém barevných světel umožňuje 
navodit podstatně příjemnější atmosféru pro návštěvníky, než umožňoval dřívější 
systém. Současně došlo k instalaci dalšího projektoru ke stropů. Následně pak sál 
doznal finální estetické změny, po které se mu právem přezdívá Hvězdný sál. Nyní 
mohou lektoři dětem přiblížit obrazce významných souhvězdí v UV osvětlení, což je 
velice zajímavý zážitek během vybraných programů.  

Úpravu sálu jsme dokončili těsně před první velkou akcí roku, kterou byla Slavnost 
jarní rovnodennosti, která 
proběhla v době Velikonočních 
prázdnin. Motorizace střechy ale 
trvala podstatně déle, protože 
bylo nutno vyrobit nové kolejnice, 
které kvůli sněhu zvýšili úroveň 
střechy o 40 centimetrů a 
následně bylo potřeba zvýšit 
obvodové zdivo pozorovatelny. 
Na pozorovatelně byly zároveň 
vytvořeny podmínky k realizaci 
odborného pracoviště, kde budou 
moci probíhat nerušeně 
pozorování na náš web (tzv. 
astro-webcast). V předcházejících 
letech tato pozorování často 



nebyla myslitelná a musela se přerušovat v době, 
kdy přišla na pozorování veřejnost.  

V budoucnu si tak budou moci často 
návštěvníci některé snímky pořízené operátorem 
prohlédnout a poslat e-mailem. Odborné 
pracoviště bylo umístěno tak, aby zabíralo na 
pozorovatelně co nejméně prostoru a bylo i 
v době pozorování pro veřejnost snadno a 
nerušeně dostupné. 

Velmi zajímavou akcí byl přesun kovové 
odsuvné střechy pomocí jeřábu na nové 
kolejnice, které vzbuzovalo obavy, že se střecha 
po tolika letech rozpadne. Nestalo se tak a 
v první polovině května se střecha začala 
odsouvat pomocí motoru. Prověření plné 
funkčnosti ale přinesl až první sníh, kdy se 
zjistilo, že střecha se zadrhává i přesto, že 
napadlý sníh jí na kolejnicích v pohybu nevadí. 
Ukázalo se, že problémem jsou rampouchy po 
jedné straně střechy, kde je motor. Bylo tedy nutné pokračovat v dalších úpravách. Do 
konce zimy pak došlo ještě k pokusu naistalovat topný kabel, který umožní 
rampouchům odtávat.  

Dokončení obou důležitých stavebních úprav proběhlo až v druhé polovině května, 
kdy se konečně umodřilo počasí. Teprve poté bylo možno zahájit normální provoz pro 
veřejnost a školy. Školám byla nabídnuta nová série programů založená na výběru 

pořadů podle jejich ŠVP. Zároveň jsme zahájili 
objednávání programů přes internetové 
stránky, což se ukázalo jako přehlednější, než 
po telefonu.  

Na střechu byla také v podzimních 
měsících instalována do zkušebního provozu 
první televizní kamera sledující meteorickou 
činnost v rámci bolidové televizní sítě 
CEMENT. Kamera sleduje meteorickou 
aktivitu, která je sledována v české republice 
dalšími protistanicemi a následně jsou 
vyhodnocovány dráhy meteorů atmosférou 
Země a propočítávány dráhy sluneční 
soustavou. Podobné kamery budou pracovat 
na školách Karlovarského kraje v rámci 
projektu v operační programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Cílem je získat tým 
zapálených studentů, kteří by se chtěli zabývat 
zpracováním získaných dat.  Po několikerých 
pádech celooblohové kamery OKO2, která byla 
mimo provoz od dubna do konce července 
jsme získali další pozorovací techniku, kterou 



je možno demonstrovat veřejnosti a naplno ji využít při programech pro návštěvníky. 

Velikou oporou všech změn se stal nový pracovník hvězdárny Milan Veselý, který 
byl v rámci organizační změny přijat na pracovní pozici PR managera a fundraisera pro 
komerční sektor na začátku listopadu 2011. Během tří měsíců vznikla nová koncepce 
hvězdárny, naše propagace se rozšířila na Facebook a vznikla řada nových nápadů, 
které jsme postupně v roce 2012 realizovali za pomoci dostupných prostředků. 1.ledna 
2012 nastoupila do funkce fundraisera v pozici projektové manažerky Lucie Švíková. 
Její zkušenosti s projekty byly poměrně dobré, navázali jsme díky ní opětovné kontakty 
s Muzeem kosmonautiky v sousedním Sasku, kde do budoucna počítáme 
s přeshraniční spoluprací v rámci nových operačních programů budoucího 
rozpočtového období EU od roku 2015.  

V únoru trojice pracovníků vykonala 
inspirační služební cestu po hvězdárnách 
České republiky, kde hlavními cílovými 
destinacemi se staly hvězdárny ve Valašském 
Meziříčí a v Brně. Cesta pomohla hvězdárnu 
posunout dál proto, že jsme viděli práci 
pracovních kolektivů na jiných hvězdárnách. 
Tato cesta nás inspirovala i k tomu, dokončit 
interiérové úpravy v netradiční podobě, kterou 
na jiných hvězdárnách ČR návštěvníci 
nenajdou. Ve Valašském Meziříčí nás 
prováděli ředitel Libor Lenža a pracovník 
Ladislav Šmelcr, kteří se oba věnují odborným 
aktivitám. V době návštěvy připravovali 
rekonstrukci hlavní budovy, která byla nutná kvůli zateplení a opravám střechy. Tyto 
velké hvězdárny mají často lepší výchozí pozici, než ta naše. Určitě zatím nemůžeme 
uchvátit návštěvníky podobnou úžasnou expozicí Exploratoria brněnské hvězdárny a 
planetária na Kraví hoře, která je opravdu zážitkem. Zdejší instituce ale prošla 
rekonstrukcí za 98 miliónů Kč a dále pokračuje digitalizací planetária. Prováděli nás 
ředitel Jiří Dušek a jeho zástupce Pavel Gabzdyl. Oba nás velmi příjemně překvapili 
tím, co zde za dva roky dokázali moderního postavit. Pokud by se podobná 
rekonstrukce hvězdárny v podobě již hotové studie pořízené Městem na přelomu roku 
2011 a 2012, pak bychom se opravdu neměli za co stydět. Cesta byla skutečným 
zážitkem a inspirací pro naši další práci. 

Po návratu byl naším hlavním zájmem podat žádost do nové výzvy v Operačním 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Zvyšování 
kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II projekt „Astronomie a přírodní vědy 
interaktivní formou na školách Karlovarského kraje“. Žádost se podařilo 23.4.2012 
podat na Krajský úřad. V srpnu jsme se pak dozvěděli, že projekt byl vybrán k realizaci. 
Schválení projektu „Astronomie interaktivní formou na školách Karlovarského kraje“ 
historickou šancí. Rozsah prostředků, který můžeme využít na nákup astronomické 
techniky a k jejich používání jsme vyzvali učitele i žáky, je skutečně mimořádný. Stejně 
tak je výborná spolupráce s odbornými garanty, kteří se k projektu přihlásili. A nakonec 
je stejnou „výhrou“ i realizace nového hlavního dalekohledu VL-KVT, na který Město 
Karlovy Vary poskytlo v roce 2012 finanční prostředky v dostatečné výši. Obojí je 
velkým přínosem pro pokračování volnočasových aktivit pro děti a mládež, které 



potřebují získat motivaci pro práci na moderních astronomických zařízeních, které 
v našem kraji chybí.   

Realizace dalekohledu VL-KVT  

Hlavní dalekohled, který naše hvězdárna potřebuje, má poměrně specifické 
požadavky, které vyplývají z následujících podmínek: 

1) dalekohled musí mít průměr větší, než je běžný průměr dalekohledů, který si 
běžný občan dnes kupuje domů. Průměr primárního zrcadla 400-500 mm je 
dostatečný pro dostatečnou atraktivitu pozorování a vyhovuje současným 
atmosférickým podmínkám v naší republice.  

2) na pozorovatelně se pohybuje poměrně značný počet návštěvníků, mezi nimi i 
dětí. Zařízení tedy vyžaduje jistou odolnost vůči používání velkým množstvím 
osob, často neškolených pro práci s astronomickou optikou. Často tedy dochází 
k neopatrné manipulaci se zařízeními i přes předchozí upozorňování průvodci.  

3) dalším hlediskem je bezpečnost, pozorování jsou realizována za tmy, není tedy 
možné používat klasickou paralaktickou montáž s protizávažím. To u takto 
velkého dalekohledu může představovat jisté riziko při přejíždění dalekohledu a 
pohybu osob po pozorovatelně. Řešením je německá vidlicová montáž, která 
byla využita u předcházejícího dalekohledu a osvědčila se. 

4) Hvězdárna disponuje odsuvnou střechou, proto by se nemělo jednat o pevný 
tubus, ale měla by být využita odlehčená příhradová konstrukce, která se 
využívá u řady moderních přístrojů. Tím bude eliminován problém nárazových 
větrů při pozorování oblohy, k čemuž v minulosti docházelo v některých 
obdobích roku.  

5)  Dalekohled musí mít dostupný okulárový výtah i pro malé děti a méně pohyblivé 
návštěvníky. Není tedy na místě používání schůdků, po kterých musí návštěvníci 
šplhat. Ideální konstrukcí je proto dalekohled typu Cassegrain. 

Nakonec byla vybrána ideální „česká koncepce“ dalekohledu. Firma, která se ujala 
realizace, modernizovala jeden z největších českých dalekohledů, dalekohled KLENOT 
na jihočeské Kleti. Zde jsou technické detaily systému, který by měl být dokončen do 
konce prázdnin 2013. Řada testů totiž vyžaduje jasnou oblohu, kterou od listopadu 
2012 poměrně dostatečně postrádáme. Dalekohled byl uveden symbolicky do 
testovacího provozu 24.4.2013 za přítomnosti primátora Města Karlovy Vary. 

Technický popis systémuTechnický popis systémuTechnický popis systémuTechnický popis systému    
Dalekohled je zrcadlo- čočkový systém, modifikovaný Argunov na vidlicové 

montáži.  Vstupní apertura 405 mm, ohnisková vzdálenost systé mu je 4000 mm. 
Relativní otvor 1:10, zorné pole 60 mm. K základnímu optickému systému je k dispozici 
tříčočkový korektor-reduktor, který ohniskovou vzdálenost zkrátí na 2400mm, relativní 
otvor je potom 1:6 a využitelné zorné pole má průměr 20mm. 

Optika dalekohledu Optika dalekohledu Optika dalekohledu Optika dalekohledu je tvořenaje tvořenaje tvořenaje tvořena    
- primárním konkávním zrcadlem vyrobeným z borosilikátové skloviny s nízkou 

teplotní roztažností SIMAX , má průměr 405 mm, tloušťku 60 mm a hmotnost 16 kg, 
- systémem sekundárního zrcadla tvořeného vlastním konvexním zrcadlem ze 

SIMAXu a dvoučočkovým korektorem z optických skel o průměru 160 mm. 



- dále je možné změnit optické vlastnosti dalekohledu dvěma korektory. 
Dvoučočkový korektor pole je vyroben z optických skel a má průměr 95 mm, tříčočkový 
reduktor-korektor z optických skel má průměr 60 mm 

Tubus dalekohleduTubus dalekohleduTubus dalekohleduTubus dalekohledu    
Tubus je v podélném směru tvořen tenkostěnnými nerezovými trubkami průměru 

30mm a tloušťky 1,5mm. V příčném směru jsou hliníkové nosníky. Systém je navržen 
jako bimetalický, s teplotní kompenzací délky tubusu. Hmotnost tubusu je 35 kg. 

Vidlice dalekohleduVidlice dalekohleduVidlice dalekohleduVidlice dalekohledu    
Vidlice dalekohledu je tvořena třemi obrobky z hliníkové slitiny, které jsou slepeny 

vysokopevnostním lepidlem v jeden blok a zajištěny nerezovými šrouby. Rozteč mezi 
rameny vidlice je 565 mm, osová vzdálenost pro deklinační osu je 500 mm. Hmotnost 
vidlice je 60 kg. 

Polární klínPolární klínPolární klínPolární klín    
Polární klín je tvořen hliníkovými obrobky, které jsou slepeny vysokopevnostním 

lepidlem a zajištěny nerezovými šrouby. Osa dalekohledu má průměr 108 mm a délku 
470 mm. Je vyrobena z nerezové oceli. Osa se odvaluje po dvou válečkových 
ložiskách průměru 110 mm. Osy těchto ložisek mají průměr 48 mm a jsou vyrobeny z 
nerezové oceli. Hmotnost polárního klínu je 85 kg. 

PřevodovkyPřevodovkyPřevodovkyPřevodovky    
Pro pohon polární i deklinační osy jsou použity bezvůlové harmonické převodovky 

HarmonicDrive. 

Pohony osPohony osPohony osPohony os    
Pro pohony os jsou použity motory Fastech s vestavěným enkodérem s 30 000 

pulsy na otáčku a drivery Fastech, které zaručují přesné pozicování na každou z 30 
000 poloh enkodérů. Z druhé strany jsou tyto drivery řízeny z řídícího PC po sériové 
lince RS485, která je přes přizpůsobovací člen připojen na USB rozhraní.  
 



HLAVNÍ DALEKOHLED HV ĚZDÁRNY PROMĚNNÁCH ČASU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963 – 1971 
 

Dalekohled Newton,  
250/1500 mm 

1994-2009 
Robotický teleskop 
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Od ro ku 2013 
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Programy hv ězdárny pro školy a kolektivy  

Mezi asi stále nejvíce navštěvované tradiční akce realizované hvězdárnou patří 
vzdělávací pořady pro skupiny ze škol. Tyto exkurse jsou v současnosti pořádány spíše 
v době školních výletů, než celoročně. Hvězdárna školám nabízí celou řadu programů 
odstupňovaných dle věku dětí a tyto programy lze rozdělit do několika kategorií takto: 

a) vzdělávací po řady pro skupiny (školní a d ětské a mládežnické kolektivy); 
b) vzdělávací po řady dopln ěné pobytem v areálu hv ězdárny;  
c) výjezdy mimo hv ězdárnu p ředevším do základních a mate řských škol;  

Nabídka pro školy je 
poměrně široká. Díky změnám 
ve školních osnovách 
v posledních deseti letech jsou 
pořady nabízeny formou 
doporučení pro jednotlivé 
ročníky, aby si každá škola 
mohla vybrat téma podle svého 
ŠVP (školního vzdělávacího 
programu). Školní výpravy se 
mohou objednávat každý 
pracovní den v dopoledních 
předem dohodnutých časech, 
v současné době přes internet 
http://astropatrola.cz/exkurze. 
Tyto pořady jsou součástí i všech ostatních kategorií, kdy mohou školní výpravy strávit 
na hvězdárně i noc zaměřenou na pozorování noční oblohy. Akce slouží stále jako 
součást  

Volno časové aktivity hv ězdárny pro d ěti a mládež v roce 2012  
 Astronomické víkendovky pro d ěti  byly v 
roce 2012, s ohledem na blížící se realizaci projektu 
v operačním programu Vzdělávaní pro 
konkurenceschopnost, transformovány nově 
do podoby pozorovací expedic. Hvězdárna po 
odchodu studentů na vysoké školy nemá 
dostatečné kapacity k zajištění víkendových akcí 
pro malé děti.  
 Navíc je po 10ti letech využívání suterénních 
prostor nutno tyto prostory upravit do lepší podoby, 
aby zde mohly děti pobývat v lepších podmínkách, 
než je stavající provizorium. Na jaro 2013 proto byly 
vypsány brigády a požádána stavební firma, aby 
nám s těmito úpravami pomohla. Největším 
problémem je absence kvalitního sociálního 
zařízení v dostatečné kapacitě. Na nezbytně nutnou 
dobu jsou dětem nabízeny pouze akce s malou 
kapacitou účastníků, které nevyžadují pro pořádání 
kvalitní zázemí.  



 Astronomické víkendy byly v druhé polovin ě roku vyhlašovány jako 
pozorovací víkendovky každý měsíc a byly zaměřeny na pozorování konkrétních 
úkazů. Jejich program však zhatilo počasí, které v období říjen až březen 2013, na kdy 
byly vyhlášeny, prakticky nepřálo jakýkoli pozorovacím aktivitám. Celkem se jich 
zúčastnilo 5 dětí ze základních škol, které se zajímají o pozorovací programy a mají 
zájem v budoucnu pokračovat jako demonstrátoři hvězdárny.  
 Astronomický kroužek probíhal v první polovin ě roku každý týden ve 
čtvrtek v 17:00 v klubovn ě Domu d ětí a mládeže pod vedením studenta Jana 
Buriánka, pravidelně se jej zúčastňovalo 5 dětí, v druhé polovině roku pak 
čtvrnáctidenně pod vedením lektora Miroslava Spurného na hvězdárně, pravidelně 
docházeli čtyři členové.  
  Na podzim 2012 došlo k pokusu oživit po letech nečinnosti Astronomický klub. 
V sobotu 20.října proto byla svolána schůze, při které jsme se pokusili i zvolit výkonný 
výbor klubu, záměr ale nevyšel. Od října jsme pak čekali, zda dočasný výbor složený 
ze studentů vyvine nějakou aktivitu a rozběhne se samostatná činnost. Bohužel vše 
zůstalo na „mrtvém bodě“ až do konce roku.  
 V současnosti proto uvažujeme o realizaci Astronomického klubu 
v podob ě pravidelného programu pro ve řejnost každý týden od školního roku 
2013/2014. Astroklub by sloužil i jako konzulta ční a poradenské st ředisko nejširší 
veřejnosti. Jde o hledání podoby mládežnického sdružen í při hvězdárně, které by 
odpovídala požadavk ům sou časné doby a p řineslo prosp ěch hv ězdárně i 
členům.   
  

21. března 2012 v 17:15 hodin v Krajské knihovn ě Karlovy Vary prob ěhla 
za značného zájmu ve řejnosti (ú čast 130 osob) p řednáška uznávaného odborníka 
na staré kultury a civilizace Ing. Adolfa Innemana,  Ph.D. „MAYSKÝ KALENDÁ Ř“ 
týkající se tématu Konce sv ěta.  
 
 Astronomický kroužek probíhal v první polovině roku každý týden ve 
čtvrtek v 17:00 v klubovně Domu dětí a mládeže pod vedením studenta 
Jana Buriánka, pravidelně se jej 
 Astronomické výukové letní tábory  (7 – 17 dnů) pro děti 8 – 14 let 
v průběhu letních prázdnin. Minimálně se pořádají 2 běhy, každý s kapacitou do 36 
dětí. Každý rok tábory provází nově vytvořená speciální celotáborová hra, zaměřená 
zpravidla na aktuální astronomická výročí.  
Mezi asi stále nejvíce navštěvované tradiční akce realizované hvězdárnou patří 
vzdělávací pořady pro skupiny ze 

 

 

Klubový zpravodaj Astropatrola 2012  
V průběhu roku 2012 bylo vydáno celkem 10 čísel obnoveného zpravodaje 

Astropatrola 2012. Ten měl zájem nabídnou členům informační servis a možnost 
prezentace směrem k veřejnosti. Jednotlivá čísla jsou veřejně dostupná na adrese 
http://astropatrola.cz/projektap2011  



 



 Vyjímečná akce se uskute čnila 5. – 7. 6. za Tranzitem Venuše 2012  

Je těžké zprostředkovat dojmy astronoma, který za svého života viděl oba 
úkazy, které se některým generacím nepodaří vidět vůbec. Přesto si myslím, že tento 
zážitek má své místo ve Výroční zprávě, protože z něj čerpáme při přednáškách i 
programech pro veřejnost. Úkaz byl o to úžasnější, že jsme si k jeho pozorování vybrali 
velmi špatně dostupné pozorovací stanoviště ☺. Aneb Venus Tranzit 2012 z vrcholu 
Sněžky očima účastníka Miroslava Spurného.   

Předchozí jsme vid ěli 8. 6. 2004 v dopoledních hodinách z karlovarské 
hvězdárny a jako v ůbec první v České republice jsme se pokusili o p římý p řenos.  

Ten nyn ější ve st ředu 6. června 2012 umocnilo pozorovací stanovišt ě, 
které z pam ěti jeho ú častník ům hned tak nevymizí…. A tak tedy - v 5:00 hodin 
ráno, za mrazivého šera skute čně stála na vrcholu nejvyššího zem ěpisného bodu 
České republiky (1602 m.n.m.) deseti členná výprava expedice Venus Tranzit 2012 
z Karlových Var ů a Hradce Králové. A atmosféra tam byla skute čně úžasná… 

Díky tomu, že úkaz byl viditelný v České republice až od okamžiku východu 
slunce, vedly nás úvahy o vhodné pozorovací lokalitě k hledání stanoviště jednak co 
nejvíc na východ a také s vyšší nadmořskou výškou. V plánu byly čtyři adepti: Vysoké 
Tatry, Tatranská Lomnica nebo Lomnický Štít, Jeseníky, Praděd nebo Krušné hory, 
Klínovec. Nakonec zvítězil kompromis kdesi uprostřed. A to Sněžka. Východ Slunce na 
Sněžce vycházel na 5:45 hodin LSEČ. To byl prakticky téměř nejčasnější v celé České 
republice. V Peci pod Sněžkou jsme získali na celý týden zázemí, neboť byli hosty 
astronoma Luboše Bráta na jeho ALTAN OBSERVATORY, tedy přesněji v jím 
provozovaném penzionu Alena, kde se koná každoročně i známé Praktikum 
pozorovatelů proměnných hvězd.  

Místo pozorování bylo velmi atraktivní lokalitou, že jsme se děsili, kolik lidí na 
vrcholu bude, když v médiích bude vedena velká kampaň. Navíc jsme byli předem 
varováni, že i v červnu je to na Sněžce na omrzliny a proto jsme hledali cestu, jak se 
nahoru dostat, co nejpozději, ale zároveň včas, tedy do východu slunce. Lanovka totiž 
jezdila v dolní části Pec – Růžohorky naposledy v 19 hodin, což pro náš nebylo úplně 



ideálním řešením, takže jsme hledali dopravu jiným způsobem. Nakonec jsme se vydali 
zažádat si o povolení vyjet až na Růžohorky, odkud je cesta na samotný vrchol téměř 
„brnkačka“. Nakonec se nám to na správě KRNAPu podařilo. Získali jsme možnost 
skutečně vyjet opakovaně 5. – 6. 6. do dvou třetin cesty - tedy až k horní 
stanici lanovky na Růžové Hoře do nadmořské výšky 1380 metrů nad mořem. Úžasné 
bylo, že se nám povedlo příslušného úředníka přesvědčit o výjimečnosti úkazu, a také, 
že ve dne nahoře již strašit nebudeme, protože úkaz končí v 7 hodin… Povolení jsme 
proto obdrželi dokonce osvobozené od poplatku. 

Expedice VT 2012 (Venus Tranzit 2012) pochopitelně měla i své úžasné 
momenty, které nám přinesl výstup i ranní pobyt na nejvyšším zeměpisném vrcholu 
České republiky.  Pro mě to byla především připomínka pozorování stejného úkazu 
starého 8 let, kdy jsme VT 2004 pozorovali na hvězdárně v celém jeho průběhu na 
podobné expedici. I když po ranním výstupu to  nejprve to vypadalo, že pozorování 
znemožní mlha kolem vrcholu, v zápětí se ukázalo, že jsme si skutečně vybrali tu 
nejlepší lokalitu. Teplota přibližně -10°C, bezv ětří a jasno, pohled na inverzi do údolí 
pod námi, to vše umocnilo zážitek z úkazu, který dalších 105 let nikdo z nás neuvidí.  

Pobyt v Krkonoších na závěr ještě umocnila další inspirační návštěva 
hvězdárny v Úpici a soukromé ve Rtyni v Podkrkonoší, kde sídlí firma Dalekohledy 
Drbohlav. V rámci této návštěvy jsme dohodli účast našich demonstrátorů na 
výborných vzdělávacích expedicích v Úpici a následně také výrobu velkého 
dalekohledu pro handicapované, zejména vozíčkáře. Kromě zážitku romantického 
pozorování vyjímečného úkazu jsme v rámci cesty navázali přínosnou spolupráci. 

Letní akce pro d ěti a mládež na hv ězdárně v roce 2012   
V roce 2012 uspo řádala hv ězdárna celkem čtyři letní akce, jichž se zú častnilo 

celkem 59 d ětí ve věku 8-15 let.  



 
1.běh příměstského tábora v termínu 9. – 13. 7. 2012  

Název: Zánik Faeny 
Počet účastníků: dětí 17, vedoucí 3, kuchařka 1  

Tento letní příměstský tábor byl tematicky zaměřen na planetky a komety, 
celotáborová hra byla zaměřena na planetky v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. 
Probíhal vždy od 8:00 do 18:00 každý pracovní den.  

V programu byly epizody celotáborové hry podle příběhu Alexandra 
Kazanceva Zánik Faeny o vypotetickém zničení planety Phaeton mezi Marsem a 
Jupiterem v dávné minulosti sluneční soustavy. Poté jsme se pokusili události v příběhu 
uvést na pravou míru. Velký úspěch slavily školní pořady kolegy Milana Veselého, které 
převedl do oddechové prázdninové podoby. Protože na noc děti nezůstávaly, 
pozorovala se alespoň ve dne planeta 
Venuše, sluneční fotosféra a Měsíc, 
který se po několik dnů objevoval na 
dopolední obloze. Během tábora si 
děti vyrobily oddílová trička s motivem 
celotáborové hry. Ukázalo se, že 
tento typ letního tábora není pro 
hvězdárnu vhodnou akcí.  Děti se na 
hvězdárnu z domova každý den 
vracejí jinak naladěny a to potom 
prakticky znemožňuje vytvořit 
atmosféru celotáborové hry tak, aby 
epizody dokázaly prožit.  



Putovní tábor v termínu 14. – 28. 7. 2012  
Název: Poznej astronomii Čech 

s úvodním soustředěním 2. – 3. 6. 2012 
Počet účastníků: dětí 11, vedoucí 3 
 
Trasa byla určena především 
dětem, které dlouhodobě 
spolupracují s hvězdárnou. 

O svých zážitcích měli účastníci referovat na 
Evropské noci vědců. Zároveň měla cesta sloužit 
jako inspirativní cesta spolupracovníků hvězdárny. 
Cílem bylo poznat, jaké vybavení a jaký program 
mají v současnosti na jiných hvězdárnách České 
republiky. Často jsme byli překvapeni. Účastníci po 
dohodě s rodiči neznali trasu předem a museli si ji 
během cesty vypátrat. Během své cesty jsme tak 
postupně navštívili malou hvězdárnu v Mostě na 
hradě Hněvín, Rakovnicko s lokalitami kamenných 
řad, které mohly sloužit jako astronomická 
observatoř. Následně jsme byli hosty na hvězdárně 
ve Vlašimi, odkud jsme podnikli velice dramatickou 
výpravu na Astronomický ústav v Ondřejově, kde 
se účastnici setkali s astronomem Kamilem 
Hornochem oceněným význačnou cenou za přínos astronomii, pročež se díky své píli 
stal uznávaným profesionálem, který dnes pracuje na 65-centimetrovém dalekohledu. 
Následně nás hostila Základní škola Propojení v Sedlčanech a díky tomu jsme mohli 
navštívil malou hvězdárnu v Sedlčanech a nejvzdálenější cíl cesty ležel v Jindřichově 
Hradci, kde nám umožnila tamní vedoucí rozvinout tábor a všechny noci s námi 
propozorovala a účastníci se prošli po 15. poledníku. Závěr cesty pak byl ještě na 
hvězdárně v Rokycanech, kde za posledních deset let udála řada velikých změn.  



Letní astronomický tábor s expedicí Perseidy 2012 v  termín: 5. – 22. 8. 2012  
Název: táborový D ětství planety Zem ě, expedi ční Perseidy 2012 

Počet účastníků: dětí 22, vedoucí 5, kuchař 1 

 
V roce 2012 jsme se 

pokusili nabídnout dětem změnu. 
Klasický tábor tak trochu 
přebudovat na odbornou 
astronomickou expedici. Hlavním 
cílem bylo sledování 
meteorického roje Perseidy 2012, který měl v tomto roce velmi dobré pozorovací 
podmínky díky Měsíci v novu. Zvolili jsme tedy dvě odloučená pozorovací stanoviště 
pro dvě pětičlenné skupiny pozorovatelů na hradě Hartenštejn nad Bochovem a na 
radioamatérském vysílacím středisku radioklubu OK1KVK na Blatenském vrchu. I přes 
snahu tato pozorování kompletně zpracovat a vyhodnotit pozorování s kamerami sítě 
CEMENT se podařilo odpozorovat několik nocí, které se ale nadále nevyhodnocovaly. 
Stejný problém měla i skupina astrofotografů, které se podařilo pouze vytvořit úžasný 
snímek Slunce, který prezentujeme na obálce této výroční zprávy. Od roku 2013 pak 
budou prováděna tímto dalekohledem speciální pozorování Slunce on-line. Skupina 
astrofotografů sice v noci chodila fotografovat, napozorovaná data vša nadále 

nezpracovávala, ani se nesnažila si je 
zorganizovat tak, aby se v nich vyznala. 
Pozorovací skupina Slunce sledovala povrchové 
útvary, jejich vývoj a putování po slunečním 
disku. Výsledky expedice byly prezentovány na 
Evropské Noci vědců 2012 v září. 

Ukázalo se, že nadále asi nemá smysl 
pořádat akce na hvězdárně pro tak velký počet 
dětí a je nutné, aby před podobným „táborem“ 
děti ukázaly, že o danou problematiku mají 
alespoň minimální zájem a jsou ochotny se 
řešením problematiky zabývat trochu víc do 
hloubky. V příštím roce proto budou pořádány 
expedice pro menší počet účastníků, které bude 
daná problematika opravdu zajímat. Možnost 
pořádání klasických táborů na hvězdárně 
s doplňkovým astronomickým programem 
přenecháme raději občanským sdružením 
pracujícím celoročně s dětmi.  

 ASTRO     GATE 

PERSEIDY 2012 



 
2.běh příměstského tábora v termínu 27.– 31. 8. 2012,  

Původní název: Synové slunce, zm ěna CTH na Zuby machairod ů 
Počet účastníků: dětí 9, vedoucí 2, kuchařka 1  

 
Poslední letní tábor měl před sebou dilema. Složitost celotáborové hry a jejího 

pokračování s názvem Synové slunce bylo nutné pro jiné složení účastníků a nižší 
věkovou kategorii změnit. Proběhla tedy celotáborová hra Zuby machairodů, kterou 
přítomní účastníci přijali daleko 
lépe, neboť její hrdinové jsou z řad 
dětí. Program tábora se podobal 
1.běhu příměstského tábora. 
Rodiče ale často děti některé dny 
na hvězdárnu vůbec neposlali, 
proto jsme začali řešit změnu pro 
příští rok, kdy dětem nabídneme 
každý pracovní den zcela nezávislý 
tematický dopolední blok programu, 
kterého se budou moci zúčastnit 
zcela nezávisle na jakýchkoli 
dalších dnech. Dětem i rodičům 
v ceně této akce nabídneme i 
možnost navštívit společně jakékoli letní noční pozorování oblohy.  

Prezentační akce pro ve řejnost v roce 2012  
Bambiriáda 2012  

Jako člen Krajské 
rady dětí a mládeže 
Karlovarska (KRDMK) se naše 
organizace zúčastnila letošní 
Bambiriády v Chebu, která se 
konala pod záštitou České rady 
dětí a mládeže v sobotu 26. 5. 
2012. Programu se zúčastnilo 
v době od 10:00 do 17:00 
hodin asi 450 osob, z toho 
většina dětí. Bohužel se 
ukazuje, že konání akce 
v Chebu nám prakticky nic 
nepřináší a pokud nebudeme 
na podobné akcí prezentovat 
svoji činnost něčím 
zajímavějším, než přenosným dalekohledem, který lze zakoupit v každém obchodě 
Foto-kino, tak návštěvníky podobných akcí těžko zaujeme. Pro příští rok prezentaci 
plánujeme spíše na akcích pořádaných v Karlových Varech, jako je Den s městem.  
Tato akce se v tomto roce konala poprvé a zřejmě přinesla větší povědomí o 
hvězdárně mezi karlovarskou veřejností, neboť jsme se s řadou tváří setkávali na 
akcích přes prázdniny.  



Den s Městem 2012  

V polovině června jsme se zúčastnili prezentační akce na Rolavě, kterou 
zajišťovalo Infocentrum 
v sobotu 16.6.2012. Od 13:00 
do 17:00 jsme zde prezentovali 
hvězdárnu a dětské aktivity, 
které se na hvězdárně 
následně konaly o letních 
prázdninách. Celková bilance 
je asi 250 návštěvníků, kteří si 
odnesli zážitek ze skládání 
planet, pozorování Slunce 
dalekohledem a řada i pamětní 
razítko na řadě míst těla, 
kterými jsme si návštěvníky 
našeho stánku s jejich 
svolením „značkovali“.  

Evropská Noc v ědců 2012 

Jako kolektivní člen České astronomické společnosti jsme se zúčastnili akce 
v rámci Evropské Noci vědců 2012. Ta se uskutečnila v pátek 28. 9. 2012. Naše 
hvězdárna tentokrát nabídla přítomným  návštěvníkům představení Pouličního Viktora 
Braunreitera a poté řadu prezentací mladých „vědců“ z hvězdárny Karlovy Vary. 

Nakonec proběhla tradiční 
karlovarská Losovačka o 
astronomický dalekohled věnovaný 
Evropskou unií. Vylosovaným 
šťastlivcem se stal neočekávané 
bývalý člen Astronomického klubu 
Lukáš Herák, přičemž je vylosovala 
neočekávaně náhodně zvolená 
současná členka Astroklubu Veronika 
Vaníčková. ☺ Inu. Náhody jsou 
někdy nevyspitatelné. Akce se 
zúčastnilo za celý večer asi 115 
osob.  

Registrace zájemc ů o večerní programy  

KAŽDOVEČERNÍ POZOROVÁNÍ ZA JASNÉ OBLOHY 
 Systém registrace na večerní pozorování funguje již rok a půl a velmi se 
osvědčuje. Registrace zájemců o večerní program pod noční oblohou probíhá denně 
mezi 13:00 a 16:00 hodin. Po uzávěrce registrovaných je poté následně další postup 
se zájemci domlouván individuelně. Registrace je také jistou pojistkou pro bezpečnost 
průvodců, protože má přehled kdo v pozdních večerních hodinách přijde a v jakém 
počtu. Systém registrace je nastaven tak, že pokud pozorování nevyjde hned týž den, 
jsou zájemci informováni prostřednictvím sms zpráv o možnosti pozorovat večerní 
oblohu v den, kdy toto pozorování může proběhnout. 



 



Mezinárodní astronomický workshop 2012  

23. – 25.4.: IBWS, 26. – 26.7.: GLORIA 
Společnost spolupořádala již 

počtvrté ve spolupráci se Skupinou 
astrofyziky vysokých energií stelárního 
oddělení Astronomického ústavu 
mezinárodní seminář IBWS 
(Integral/Bart Workshop) a v druhé 
polovině týdne jej vystřídali účastníci 
mezinárodního semináře GLORIA, 
jehož účastníci realizují celosvětovou 
síť robotických školních dalekohledů 
GLORIA.  

Ve středu odpoledne došlo k velmi 
příjemnému přijetí významných hostů 
na Magistrátě města panem 
náměstkem primátora mgr. Jiřím 
Klsákem.  

Akce se uskutečnila počtvrté 
v prostorách Krajské knihovny. Do 
budoucna bychom rádi konferenci 
přesunuli přímo do centra lázeňského 
města, aby si účastníci mohli vychutnat 
atmosféru našeho lázeňského města. 
V současnosti jse konference koná tak 
trochu na periferii Karlových Varů a to 
je bezesporu škoda. 

Webcast – internetová on-line pozorování pro ve řejnost  

HTTP://WWW.ASTRO-WEBCAST.EU  
Ojedinělý projekt v celé Evropě provozuje již od 1. dubna 2003 naše 

společnost. V roce 2005 nahradila tato doména starou http://www.astro.sci.muni.cz/live. 
Technicky je projekt nyní řešen využitím vlastního serveru na páteřní síti internetu v 
Praze. Pozorování probíhá na internetu na výše uvedených stránkách, dle 
personálních a technických možností spolupracovníků hvězdárny za jasné oblohy. 
V současnosti je vyřešeno i pravidelné vysílání našich spolupracovníků ze Švihova a 
Valašského Meziříčí a může se přidat kdokoli.   

V roce 2012 docházelo k vybavení pozorovatelny tak, aby bylo možno 
webcast noční oblohy provozovat za jasné oblohy v dálkově řízeném módu. 
V současnosti se připravují pozorování meteorů v síti CEMENT, výsledky karlovarské 
stanice SID monitoru a vysílání OKA2, které po pádu ovládacího serveru bylo asi čtvrt 
roku mimo provoz. Tato zařízení budou v roce 2013 ukazovat komentované výsledky 
na webu, aby se zájemci mohli zúčastnit pozorování i z tepla domova.  



Aktivní astronomický webcast aneb 
„on-line pozorování z balkonu“ bude 
nabídnuto i účastníkům projektu realizovaném 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.  

Řada nových astronomických 
detektorů bude rozmíštěna na devět 
partnerských škol projektu v lednu 2014, aby 
následně žáci a studenti základní škol a 
gymnázií mohli pod dozorem zkušených 
astronomů napozorovaná data a snímky 
zpracovávat. Studenti několika škol 
Karlovarského kraje se tak možná setkají 
s fenomény jasných meteorů zachycených 

televizními kamerami nebo tzv. Red 
spritů, bouřkových výbojů ve vysoké 
atmosféře, které bývají nesmírně 
atraktivní podívanou.  

Po řadě let, kdy naše 
hvězdárna vyvíjela dálkově řízenou 
kameru OKO2, která nyní v testovacím 
provozu ukazuje oblohu na 
hvězdárnou a umožnila ukázat, jak se 
vůči podobným zařízením zachová 
příroda, budeme nyní moci zapojit do 
podobných projektů talentované 
studenty, kteří umí dobře pracovat 
s výpočetní technikou a svůj um a 
zájem by rádi na podobných rozvíjeli. 
Hodně by v tom měla pomoci osobní 
intervence učitelů ve třídách, kde bude 
projekt probíhat.  

V průběhu léta roku 2013 budou výsledky naší práce moci posoudit i 
návštěvníci naší hvězdárny a webových stránek.  



10. Partne ři naší spole čnosti  
 
Členství v celostátních organizacích  

Výhodné je naše členství ve střešní mládežnické organizaci České rady d ětí 
a mládeže (ČRDM), která zastřešuje neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží 
na území České Republiky. ČRDM nabízí svým členům a účastníkům akcí úrazovou 
pojistku u pojišťovny Generali a. s., která se vztahuje na všechny účastníky akcí – tedy 
děti i vedoucí. Také nabízí možnost prezentovat svou činnost na Bambiriádách či se 
zúčastnit řady vzdělávacích akcí pořádaných pro pracovníky s dětmi a mládeží. 
Členství v Krajské rad ě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) , se omezilo na aktivní 
pomoc při zajištění Bambiriády, v čemž hodláme pokračovat i nadále. V roce 2009 
budeme pomáhat opět Bambiriádu v Karlových Varech zajišťovat v mezích možností, 
v areálu na Rolavě i základní škole Čankovská. 

Členství v České astronomické spole čnosti ( ČAS). Z důvodů velmi 
podivného a nepochopitelného odebrání aktivní práce na Astronomické olympiádě, 
přešla naše organizace do pasivního členství. Jako aktivní člen může naše společnost 
vystupovat od té doby, až se členové Výkonného výboru znovu začnou chovat jako 
férový partner. Aktivně spolupracujeme ale s odbornými složkami této organizace. 
Například se Sekcí prom ěnných hv ězd a exoplanet  nebo Společností pro 
meziplanetární hmotu.  Spolupráce s oběma složkami je po odborné stránce 
jednoznačně přínosem.  

Hvězdárna Karlovy Vary byla v roce 2006 bez jakéhokoli upozornění 
vyloučena ze Sdružení hv ězdáren a planetárií (SHaP). Nebyli jsme již ani pozváni na 
Sněm této instituce, jehož jsme plánovali se zúčastnit a řešit osobně problém 
nesmyslně navýšených členských příspěvků. V tuto chvíli lze tedy považovat členství 
za ukončené, přínos v posledních letech byl pro naši organizaci nulový. V roce 2011 
nám bylo nabídnuto členství v nástupnické organizaci Asociace hv ězdáren a 
planetárií (AHaP),  v roce 2012 jsme byli přijati za člena. V dalších letech 
předpokládáme možnost účasti zaměstnanců na školeních pořádaných touto 
organizací.  

V listopadu 2011 jsme se stali členy Asociace ve řejně prosp ěšných 
organizací (AVPO) . Členství v tomto subjektu, který má 72 členů nám může přinést 
v budoucnu uznání jako veřejně prospěšná organizace v době, kdy se většina 
občanských sdružení bude přeregistrovávat na obecně prospěšné společnosti, což je 
v současné době trendem. 

Aktivní spolupráce s partnery  

  
 Krajská knihovna Karlovy Vary.  V roce 
2008 byla zahájena velmi aktivně spolupráce 
s Krajskou knihovnou. Pracovníci hvězdárny lektorují 
v programech pořádaných pro školy přednášky o 
aktuálním dění ve vesmíru. Spolupráce se rozvíjí 
velmi slibně, v knihovně se pořádá IBWS a také cykly  
přednášek, z nichž řada je tlumočena do českého 
znakového jazyka.  



 

Astronomická spole čnost Hradec Králové (ASHK) . Spolupráce s tímto 
občanským sdružením nám může být jen k užitku a vzorem pro naše mladší 
spolupracovníky. Sdružení má k dispozici 
Pozorovací domeček na sousední parcele 
nedaleko objektu Hvězdárny a planetária 
Hradec Králové. Do vybavení patří dalekohled 
JST o průměru 40 cm. Sdružení pracuje na 
bázi dobrovolnosti, tedy pozorovatelé mají 
možnost si objednat přístrojový čas a pracovat 
zde. Hlavním cílem je zde fotometrie 
proměnných hvězd. Hlavní část práce odvádí 
pozorovatel Martin Lehký, který je také 
objevitelem několika nových proměnných 
hvězd. Martin věnuje našim členům i řediteli čas při rozšiřování obozorů v oblasti 

fotometrie proměnných hvězd, kterou bychom rádi  
prováděli i na našem dalekohledu KVT.  

Cílem praktik je dosáhnout kvalitního 
využití pozorovací techniky, která je dnes běžně 
dostupná, ale naše se hvězdárna si ji nemůže 
dovolit ze dvou důvodů. Prvním je nedostatek 
financí (tyto CCD kamery stojí statisíce korun) a 
druhým nedostatek kvalifikovaného personálu. 
V současnosti se již v druhém bodě blýská na 
lepší časy. Od roku 2008 se formuje i v Karlových 
Varech větši pozorovatelská skupina tvořená 
několika mladými spolupracovníky ve věku 11 – 
26 let. Víkendové akce jsou od září 2011 také 
koncipovány jako odborná pozorovatelská 
soustředění a expedice. Členové ASHK nám 
pomáhají tyto akce koordinovat.  

 
Astronomická spole čnost Most . 

Občanské sdružení provozuje zrekonstruované 
mostecké planetárium s přístrojem ZK-2.  

Od počátku roku 2006 spolupracujeme 
úzce s předsedou této organizace panem 
Zdeňkem Tarantem na realizaci projektů 
spolufinancovaných Evropskou Unií. Předseda 
organizace je totiž současně spolupracovníkem 
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. 
V současnosti proto hledáme a také hlídáme 
společně všechny Výzvy k podání žádostí na 
spolufinancování projektů z financí EU. 
Planetárium je  v současnosti bohužel uzavřeno.  

  



Deutsche Raumfahrtausstellung 
Morgenröthe-Rautenkranz.  Perspektivní 
organizace pro přeshraniční spolupráci 
v projektech s dětmi a mládeží. Jedná se o 
instituci, kterou vybudoval německý 
kosmonaut Sigmund Jahn společně s naším 
kosmonautem Vladimírem Remkem. 
Expozice zahrnuje řadu exponátů z jejich 
letů, včetně skafandrů a řady modelů 
kosmických nosičů. 

V současnosti jsou naše možnosti 
společné spolupráce řešeny.  

Hvězdárna Valašské Mezi říčí. V předcházejících letech a také v červnu a 
červenci byla ředitelem Liborem Lenžou 
umožněna několikadenní stáž pro naše 
spolupracovníky. Měli jsme tak možnost 
se přiučit v odborných programech se 
zaměřením nas pozorování slunce, ve 
kterých si pracovníci vedou velmi 
úspěšně a připravují pro rok 2011 
systematický webcast slunečního 
povrchu. Pro rok 2011 je také dohodnuta 
možnost zúčastnit se stáže pro 
pracovníka hvězdárny p. Morávka se 

zaměřením na odborné a školní pořady. Pan ředitel Libor Lenža mi mnohokrát umožnil 
osobní konzultace při přípravách žádostí projektů. V jejich podávání a hlavně získávání 
finanční pomoci je  hvězdárna Valašské Meziříčí velmi úspěšná.  

Společnost pro meziplanetární hmotu o. s..  Aktivní spolupráce byla 
zahájem v prosinci 2009, kdy jsme byli 
pozváni na Setkání této organizace do 
Pardubic. Cílem je získat metodickou 
podporu při organizování pozorování 
meteorů pomoci vizuálních metod, ale i 
pomocí televizních kamer z více míst 
západních Čech a jejich napojení na 
naše online astronomické stránky. Od 
roku 2010 byla zahájena aktivní 
spolupráce se slovenskou skupinou 
pozorovatelů sítě CEMENT, kteří se 
specializují na  pozorování meteorů 
pomocí citlivých kamer Watec  

Česká kosmická kamcelá ř, o.p.s. Organizace nám již dlouhá léta pomáhá 
s odbornou garancí některých projektů a pomáhá zajišťovat přednáškovou činnost 
s tematikou kosmonautiky.  



Radioklub OK1KVK o. s..  Radioklub byl 
jedním ze středisek o.p.s. Vzhledem k 
tomu, že střediska jsou definována jako 
ekonomické subjekty společnosti, a 
středisko radioklub od roku 2004 nepřispělo 
do činnosti žádnými vlastními příjmy, bylo 
na základě doporučení auditora bylo k 1. 9. 
2008 zrušeno. Jedná se pouze o 
ekonomické rozhodnutí, na dobrých 
vztazích s občanským sdružením 
Radioklub OK1KVK o.s. nechceme nic 
měnit. Prostory na Sedlecké bude od tohoto data nadále bezplatně využívat Radioklub 

OK1KVK na základě Smlouvy o spolupráci. 
Občanské sdružení poměrně intenzívně pracuje s 
dětmi a mládeží a zasloužilo by si lepší, 
reprezentativnější prostory. V současnosti 
jednáme o realizaci reprezentačního Technického 
střediska pro děti, mládež i dospělé, které by 
umožnilo daleko lépe využít potenciál členů 
radioklubu směrem k veřejnosti a plánujeme 
společné zapojení do projektu využití Goethovy 
vyhlídky.  

Pravidelné akce pořádané radioklubem na Sedlecké ulici 

Každé pondělí 16:00  Kroužek elektrotechniky – pokročilí 
Každé úterý  16:00  Klub pro dospělé 
Každou středu 16:00 Kroužek elektrotechniky 
Každý čtvrtek  16:00  Kroužek elektrotechniky 

V současnosti se radioklub st ěhuje do nových prostor v Lidovém dom ě 
ve Staré Roli. Sou časně s tím existují plány na realizaci velkých akcí pro  
veřejnost p římo v lIdovém dom ě.  



11.  Jak se da ří naplňovat  

SEDM PRIORIT RŮSTU SPOLEČNOSTI 
 

PRIORITA 01 - „STABILIZACE PRACOVNÍHO TÝMU HV ĚZDÁRNY“ 
Hlavní cíl: Vytvořit ideální tým pracovníků hvězdárny a radioklubu, který bude schopen 
zajistit vícezdrojové financování společnosti, odpovídající propagaci a podávat významné 
projekty zajišťující další rozvoj vzdělávacích aktivit v oboru přírodních věd na 
Karlovarsku. 
Specifické cíle: 

1) Nahradit stav, kdy je tým významně závislý hlavně na pomoci dobrovolníků, 
zejména studentů středních škol  

2) Vytvořit nové pracovní pozice, kde bude mít každý pracovník přesně 
definovanou pracovní náplň 

3) Vytvořit podmínky pro vícezdrojové financování organizace 
 

Nynější stav: Prozatím se podařilo získat spolehlivou posilu do týmu v podobě PR 
managera p. Milana Veselého. U ostatních žadatelů o práci v týmu nebyla prozatím 
záruka dlouhodobé spolupráce. Vyřešení této priority předpokládám v roce 2013. 
V současnosti pracujeme na definici přesných pracovních náplní v závislosti na 
průběžných změnách programové struktury pro veřejnost. Část pracovního týmu vnikne 
skrze realizační tým projektu do OP VK.   
 
PRIORITA 02 - „HLAVNÍ DALEKOHLED HV ĚZDÁRNY“ 
Hlavní cíl:  Pořídit a provozovat hlavní dalekohled hvězdárny odpovídající 
moderním technologiím 21.století, aby takovýto provozovaný dalekohled přitáhl 
zájem návštěvníků.  
Současný stav: 

Dalekohled moderní konstrukce splňující všechna očekávání je před 
dokončením.  

 
PRIORITA 03 - „PROGRAMY PRO ZAHRANI ČNÍ KLIENTELU“ 
Hlavní cíl: Rozšířit stávající programovou nabídku pro veřejnost orientovanou 
primárn ě na české návštěvníky směrem k zahraničním hostům lázeňského města. 
Specifické cíle: 

1) Vytvořit t ři a více astronomických pořadů ve vícejazyčných mutacích 
2) Sestavit tým tlumočníků pro jazyk ruský, německý, anglicky a případné 

další dle zadání Města Karlovy Vary 
3) Nabídnout programy cestovním kancelářím, lázeňským domům a 

hotelům ve městě 
Současný stav: 

Programy jsou ve stádiu tvorby a překladu, s Městem jsme v jednání o 
získání prostředků na dorealizaci projektu v některém z mezinárodních 
dotačních programů, chybí prostředky na překlady. Jako bohus bude od lázeňské 



sezóny 2014 k dispozici „Mluvící dalekohled“, který dokáže cizojazyčné klientele 
popsat, co vidí v dalekohledu. V současnosti sháníme externisty do role 
tlumočníků nabízených pořadů.  
 
PRIORITA 04 - „TURISTICKÁ ZÁKLADNA HV ĚZDÁRNY“ 
Hlavní cíl: Realizace chatkové základny a modernizace stávající ubytovny pro 
účastníky programů hvězdárny 
Specifické cíle: 

1) Modernizace suterénních prostor (ubytování a kluboven) na kapacitu 
alespoň 16 lůžek pro celoroční provoz s vytvořením malého sociálního 
zázemí (WC a umývárna) 

2) Realizace 11 sezónních chatek s kapacitou 42 míst v areálu hvězdárny  
3) Zastřešení a úprava stávající venkovní umývárny a WC  
4) Vytvoření podmínek pro bistro a příjemné posezení turistů v době 

lázeňské sezóny 
Současný stav: 

Pouze ve stadiu úvah a jednání s Městem Karlovy Vary, chybí dotační 
titul, z něhož by projekt byl finančně podpořen. Řeší se realizace sociálek.  

 
PRIORITA 05 - „MOBILNÍ DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM HV ĚZDÁRNY“ 
Hlavní cíl: Rozšířit nabídku výukových a kulturních programů hvězdárny 
digitálním planetáriem. Zakoupit přístroj + nafukovací dóm o průměru 8 metrů 
– kapacita na jeden pořad až 55 osob 
Specifické cíle: 

1) Moderní výukové programy pro veřejnost přímo na hvězdárně 
2) Výjezdy do škol a ostatních institucí (doplněk školního učiva + například 

Bambiriáda) 
3) Propagace města Karlovy Vary na všech úrovních  

Současný stav: 
 Chybí prostředky k pořízení této investice ve výši cca 4 000 000 Kč. Bude 
podán projekt ve spolupráci s Asistenčním centrem Most v roce 2015. 
 
PRIORITA 06 - „KOSMOLOGICKÁ NAU ČNÁ STEZKA“ 
Hlavní cíl:  Vybudovat na turistické trase Tři Kříže – Goethova Vyhlídka – 
Hvězdárna – Letiště turisticky zajímavou multijazykovou naučnou stezku 
tematicky vhodnou vzhledem k institucím, které na trase jsou.  
Prozatím takováto ucelená naučná stezka v ČR neexistuje.  
 
Současný stav:  

Uvažujeme nejprve o realizaci mini naučné stezky na pozemku 
hvězdárny od sezóny 2014. Prozatím není tato priorita realizovatelná ve větším 
měřítku z kapacitních důvodů 



PRIORITA 06A -  „RADIOAM. MUZEUM GOETHOVA VYHLÍDKA “ 
Hlavní cíl:  Zprovoznit ojedinělou atraktivní expozici s řadou 
interraktivních exponátů v oboru radiotechniky s možností obnovení provozu 
Goethovy vyhlídky. 
Současný stav: 

Objekt Goethovy vyhlídky hvězdárna chtěla do pronájmu jako jedno 
z možných řešení. Stav objektu však vyžaduje přílišné investice, proto byl záměr 
objekt využívat prozatím pozastaven.  
 
PRIORITA 07 „MODERNIZACE AREÁLU HV ĚZDÁRNY“ 
Hlavní cíl: Kompletní modernizace areálu Hvězdárny Karlovy Vary s cílem oživit 
turistický ruch v oblasti lázeňského města  
Specifické cíle: 

1) Modernizace stávajících prostor  
2) Realizace nových prostor (pro řadu interaktivních exponátů) 
3) Bezbariérový přístup do objektu pro veřejnost 
4) Pořádání programů pro zdravé i handicapované návštěvníky 
5) Vytvoření pozorovací terasy a nové pozorovací kopule 
6) Využití obnovitelných zdrojů (např. funkční výukové exponáty solární a 

větrné energie) 
Současný stav:  
 Realizace projektu dle vytvořené studie je odložena na roky 2015 – 2020, 
kdy bude možno o prostředky žádat v některých operačních programech.  



 
Hlavní záměry společnosti: 
- další podstatné vylepšování marketingových strategi í spole čnosti;   
- uspo řádání 11. Mezinárodního workshopu IBWS v Karlových Varech na 

konci dubna 2014, tentokrát v sou činnosti s vedením M ěsta v centru lázní; 
- vyřešení nového p řístupu na pozorovatelnu a z řízení pozorovací terasy; 
- dokon čení projektu celooblohového monitoru 2.generace sle dujícího 

především bolidy a optické transienty gama záblesk ů a realizace kamery 
3.generace pro sledování dlouhoperiodických prom ěnných hv ězd; 

- v návaznosti na získání fundraisera oslovení potenc iálních sponzor ů 
v Karlovarském kraji i zbytku České republiky či zahrani čí; 

- postupná realizace Sedmi priorit r ůstu spole čnosti; 
- další úprava PROGRAMOVÉ STRUKTURY na základ ě zkušeností 

předchozích let, s ú činností od 1. 9. 2013 s rozší řením otvírací doby a služeb 
pro ve řejnost; 

- tranformace letních astronomických tábor ů na 9ti denní astronomické 
expedice s cílem získat spolupracovníky, nahradit p říměstské tábory 
jednodenními programovými bloky; 

- další rozší ření nabídky program ů pro d ěti a mládež p římo ve školách a 
rozší ření nabídky pobyt ů na hvězdárně pro koletivy od dubna do srpna; 

- podání dalších žádostí o spolufinancování projekt ů v některém regionálním 
operačním programu v letech 2015-2020; 

- rozší ření ubytovací kapacity v areálu hv ězdárny – místo stan ů realizace 10 
chatek se 4 l ůžky, zejména k ubytování v rámci výukových akcí pro  děti, 
mládež i dosp ělé, realizace d řevěného srubu nebo stanu ur čeného 
k celoro čnímu užívání s možností využití jako klubovny; 

- realizace spole čných velkých akcí s radioklubem OK1KVK v Lidovém do mě 
ve Staré Roli, nap říklad Evropská Noc v ědců 2014 s navazujícím víkendem. 



 Hvězdárna a radioklub  
lázeňského m ěsta Karlovy Vary o. p. s.  

 
děkuje za spolupráci v roce 2012 t ěmto spole čnostem: 

 
Město Karlovy Vary 

Krajská knihovna Karlovy Vary  

České vysoké u čení technické – Fakulta elektrotechniky 

Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov  

Sekce pro prom ěnné hv ězdy a exoplanety o. s.  

Česká rada d ětí a mládeže  

Krajská rada d ětí a mládeže Karlovarska  

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary  

Hvězdárna Valašské Mezi říčí p. o.  

Astronomická spole čnost Hradec Králové o. s.  

Astronomická spole čnost Most o. s.  

Matoušek – dalekohledy 

Spole čnost pro meziplanetární hmotu o. s.  
 
 
 

Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovník ům,  
kte ří věnují čas realizaci program ů na hv ězdárně a zajišt ění 

služeb pro ve řejnost ve svém volném čase a často i v no čních 
hodinách, aby mohla nejširší ve řejnost na hv ězdárnu p řijít v 
pravidelné otevírací dob ě po setm ění a bylo se opravdu na co 
dívat.  
 



 

Výroční zprávu za rok 2012 zpracoval 
Miroslav Spurný, ředitel organizace 

Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. 
 

Dozor čí rada p řezkoumala ro ční účetní závěrku a Výro ční zprávu 
dne 11.června 2013.  

 
Výroční zpráva za rok 2012 byla projednána a schválena  

Správní Radou spole čnosti dne 11.června 2013  
 
 
 

Zpráva je vydána v po čtu 50 tišt ěných výtisk ů  
 zbytek v rozsahu 62 stran je k dispozici v elektro nické 

podob ě na stránkách organizace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvězdárna a Radioklub láze ňského m ěsta Karlovy Vary o. p. s.  
K Letišti 144 
360 01 Karlovy Vary 
Tel. 777953421, 777953422, 777953423 
E-mail: hvezdarna@astropatrola.cz  
http://www.astropatrola.cz, http://www.astro-webcas t.eu 
 



 





 

Každý pohled na Karlovarskou no ční oblohu z  hvězdárny je úžasný. A ť již 
lidským, nebo naším speciálním OKEM-kamerou. Na p řelomu února a 

března zachytil náš celooblohový monitor zimní a jarn í souhv ězdí a také 
méně výraznou zimní  část Mléčné dráhy. Snímky z kamery budou od roku 

2013 k dispozici i návšt ěvníkům hvězdárny jako obrazový suvenýr. 



Nahoře: pohled na nový dalekohled hvězdárny označovaný jako VL-KVT, který bude 
od léta 2013 sloužit návštěvníkům i odborným cílům. V jednání je také zapojení do 
celosvětové sítě školních dalekohledů GLORIA 
 
Dole: snímek Slunce pořízený na naší hvězdárně během letní expedice Perseidy 2012. 
Aktuální snímky budou k dispozici návštěvníkům hvězdárny s výkladem 


