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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
2013

VL-KVT
Největší dalekohled v Karlovarském kraji je
od září 2013 k dispozici pro návštěvníky i
pro zájemce o odborná pozorování
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1. Úvodem
Vážené dámy, vážení pánové!
Výroční zpráva Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok
2013 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.
Společnost v roce 2013 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.
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 %

2013

586 000,- Kč

28.09%

6 000,- Kč

0,28 %

Na to, jak se podařilo společnosti tyto zásady realizovat, by Vám měla odpovědět
předkládaná Výroční zpráva za rok 2013.
V Karlových Varech dne 31. července 2014
Miroslav Spurný
ředitel společnosti
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2. Základní údaje o společnosti
Název:
Sídlo:

Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary

Tel.:
E-mail:
Http:

357 070 595, 777 95 34 21
hvezdarna@astropatrola.cz
www.astropatrola.cz, www.astro-webcast.eu

Založení:
Registrace:
IČ:
DIČ:

17.12.2002 rozhodnutím Zastupitelstva města Karlovy Vary
21.října 2003 zápisem do Obchodního rejstříku
263 61 850
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 společnosti

Statutární a dozorčí orgány v roce 2013
Ředitel:
Miroslav Spurný
Předseda Správní rady:
Jana Jandová
Členové Správní rady:
Edmund Janisch
Jiří Klsák
Předseda Dozorčí rady:
Petr Krása
Členové Dozorčí rady:
Vlastimil Balcar
Pavel Vaculík
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Poslání obecně prospěšné společnosti
Společnost byla založena na dobu neurčitou s cílem :
rozšířit nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit hvězdárny Karlovy Vary pro
obyvatele a návštěvníky lázeňského města z České republiky i zahraničí,
školy a jiná vzdělávací zařízení Karlovarského kraje;
rozšířit nabídku programů pro děti a mládež pro využití jejich volného času v
mimoškolních aktivitách, např. víkendových a prázdninových vzdělávacích
soustředěních, táborů a mezinárodních výměnných pobytů;
rozvíjet spolupráci hvězdárny s českými i zahraničními odbornými pracovišti
se zaměřením na astronomii a příbuzné vědní obory;
popularizovat všemi dostupnými prostředky informace z oboru astronomie a
příbuzných vědních oborů pro nejširší veřejnost a rozšířit zapojení hvězdárny
do odborných programů v amatérském i profesionálním astronomickém
výzkumu;
rozšířit nabídku vzdělávacích a sportovních aktivit pro nejširší veřejnost
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, Karlovy Vary - Růžový vrch
Služby poskytované Hvězdárnou a Radioklubem lázeňského města Karlovy Vary lze
rozdělit na:
a) obecně prospěšné služby;
b) služby doplňkové.
a)

Obecně prospěšné 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 obecně prospěšné
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 populárněnaučným obsahem;
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-

b)

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 kulturněspolečenských 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.

Služby doplňkové 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
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3. Společnost v historickém kontextu
Poloha hvězdárny 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.

Návštěvnost hvězdárny 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 aktivit
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 města OLKP

1997 - 2003

27 844

2004 - 2013

430 313

1963 – 2013

627 076

O. P. S.
Celkem
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Porovnání návštěvnosti s hvězdárnami 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. města 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 města Karlovy Vary o.p.s.

39955

44 111

28 137

4 172

6.

Hvězdárna a planetárium Plzeň p. o.

27 493

18 521

17 515

25 485

7.

Hvězdárna a planetárium Č. Budějovice

23 423

22 231

26 705

25 953

8.

Hvězdárna v Rokycanech

22 908

14 124

10 966

9 717

9.

Hvězdárna Valašské Meziříčí

21 046

22 877

22 138

25 476

10.

Hvězdárna v Úpici

16 091

12 683

16 563

16 763

11.

Lidová hvězdárna Prostějov, 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 Mostě

X

4 721

3 915

3 865

16.

Městská hvězdárna 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 společnost

2 917

3 409

2 865

3 640

X – instituce uplatnila právo na nezveřejnění údajů.
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Stručná historie hvězdárny
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.
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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
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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“.
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Zakladatel hvězdárny pan František Krejčí

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 roce 2013 byla rozhodnutím Rady města hvězdárna pojmenovaná po
svém zakladateli a toto rozhodnutí je v roce 2014 uváděno do praxe.

Astronomové
z Astronomického
ústavu Ondřejov v roce 2002 po
Františku Krejčím pojmenovali
planetku číslo 29473, kterou
objevili. Nedlouho poté došlo k
pojmenování
po
něm
jedné
z karlovarských ulic v nedaleko
hvězdárny, v
nově vznikající
vilové čtvrti Motýlek. Je velmi
příjemné, že se tak stalo velmi
krátce poté, co jsme si připomněli
100.výročí narození této významné
karlovarské osobnosti, která po
sobě zanechala dílo značné ceny.
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4. Lidské zdroje společnosti v roce 2013
Miroslav Spurný
Ředitel společnosti
Odborný astronom, demonstrátor hvězdárny při večerních programech
Technik astronomické techniky, vedoucí týmu projektu kamery OKO2,
televizních kamer sítě CEMENT, zařízení SID monitor a dalekohledu VL-KVT

Martin Vítek
Vedoucí radioklubu a kroužku pro děti a mládež
Demonstrátor nočních programů hvězdárny
Student 3. a 4. ročníku Gymnázia Karlovy Vary, externí spolupracovník

Tomáš Kafka
Vývojář výukového softwaru pro hvězdárnu, tvůrce interaktivních exponátů
Student vysoké školy v Praze, externí spolupracovník

Aleš Leinweber
Grafik propagace, webmaster a autor www.astropatrola.cz
Student vysoké školy v Praze, externí spolupracovník

Miroslav Křížek
Technik astronomických kamer, webmaster, autor www.astro-webcast.eu
Pracovník hvězdárny v Chlumu u Třeboně, externí spolupracovník

Marlena Vítková
Lektorka programů pro děti a mládež, externí spolupracovník

Milan Veselý
Nastoupil 1.11. 2011, ukončil činnost 31.8.2013
Primárně byl přijat jako fundraiser pro komerční sektor.
Na dalších pozicích jako pracovník marketingu – zajištění propagace
a také jako dramaturg denních programů pro veřejnost a školy
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5. Činnost a návštěvnost akcí v roce 2013
Celkový počet návštěvníků akcí v roce 2013
Celkem uspořádáno akcí

469

Celkem návštěvníků všech akcí

73 571

z toho přímých návštěvníků programů
v areálu i mimo něj
Denní průměr návštěvníků všech akcí

3513
202

Celková bilance příjmů a nákladů v roce 2013
Hlavní příjmy společnosti (dotace zakladatele)

1 500 000,- Kč
Vedl. příjmy v hlavní činnosti společnosti:

586 000,- Kč
Vedl. příjmy v doplňkové činnosti společnosti:

6 000,- Kč
Celkové příjmy společnosti za rok 2013:

2 092 000,- 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 2013

2 327 000,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka všech našich akcí, včetně webcastu

32,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka programů na hvězdárně v roce 2013

662,- Kč

13

Omezující faktory činnosti v objektu hvězdárny
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. Dnes je
vybaven potřebnou vzduchotechnikou,
stále ale nikoli 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 velmi negativně.
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Pravidelné programy hvězdárny pro širokou veřejnost
Od roku 2006 zajišťují provoz dva zaměstnanci v trvalém pracovním poměru.
Současný stav je při tolika aktivitách nevyhovující, jsou zde potřeba minimálně tři
pracovníci, kteří by zvládali na výbornou všechny zamýšlené aktivity.
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 večerní a noční oblohy pro širokou veřejnost;
b) dopolední programy pro školy na hvězdárně i mimo ni;
c) odpolední programy pro širokou veřejnost;
d) astronomický kroužek pro děti
e) víkendové akce pro děti a mládež
f) astronomický klub pro mládež, začátečníky i pokročilé od 10 let;
g) odborné pozorovací akce (expedice) pro vážnější zájemce;
h) letní astronomické tábory pro děti 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 hvězdárny pro pořádání akcí s programem
Společnost disponuje areálem
vybaveným pro pořádání skupinových
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akcí. Pro celoroční provoz máme celkem 13 lůžek v provizorní 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, venkovní
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. Hvězdárna proto nabízí všem vcelku uspokojivé a
hygienicky vhodné prostředí pro pořádání aktraktivního 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.
Hvězdný sál hvězdárny
Od jara 2012 nabízíme veřejnosti možnost vidět v prostorách hvězdárny
netradiční UV show, při které mohou sledovat noční oblohu i tehdy, pokud je zataženo.

V sále máme na stropě i na stěnách obrazce známých souhvězdí. I když se
nejedná o ideální model oblohy, jde o výborný výukový materiál, zejména pro rodiče
s malými dětmi, kteří se na hvězdárnu dostávají spíše jen na denní programy.
Výzdobu sálu oceňovali při návštěvě i účastníci mezinárodní konference IBWS 2012,
kteří dokonce tento nápad srovnávali s podobnými zařízeními, které navštívili v USA.
Provizorní „planetárium“ nám tak umožňuje ukázat dětem „hvězdičky“, i když je
zataženo nebo na obloze svítí slunce. V roce 2013 pak byla tato UV show rozšířena i
do výstavních prostor stálé expozice hvězdárny, kde vznikl model komet Pannstars a
ISON, které měly být pozorovatelné obě jako velmi jasné komety, přičemž nakonec
byly pro veřejnost velkým zklamáním. Proto jsme vytvořili prostorový interaktivní model
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komet, kde je možné vysvětlit otázky kometární problematiky, na kterou se často
návštěvníci ptají. Kometa a planety sluneční soustavy, které je možné pozorovat i v UV
osvětlení, jsou pak návštěvníkům nabízeny i jako hlavní objekty na snímcích
z celooblohové kamery, kterou je fotografujeme.
Stálá expozice hvězdárny
Prostory expozice vznikly likvidací nefunkčních rozvaděčů, které se od roku
2001 nepoužívaly a vstupní prostory hvězdárny činily nevzhlednými. Stálá expozice je
zaměřena
na
interaktivní
exponáty. Dominantou haly je
bolidová kamera, která se
podílela na objevu meteoritu
Příbram v roce 1959. Tu jsme
instalovali v roce 2008 jako
zařízení, 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
poskytnout podstatně lepší,
jedinečnou
památku
na
návštěvu hvězdárny.
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V hale
máme
nainstalovánu
například novou aplikaci Kosmické počasí,
která
vznikla
jako
produkt
projektu
realizovaného
v operačním
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost.
Aplikace ukazuje aktuální počasí na
planetách sluneční soustavy a také
přehledně porovnává plynoucí čas dne a noci
na nich. Spolu s aplikací Kosmická váha a
Kosmická procházka tak máme další
interativní
exponát,
který
na
jiných
hvězdárnách nenajdete.
Na konci roku 2012 přestala fungovat
interaktivní Kosmická váha, která návštěvníky zváží na jiných tělesech. Exponát byl
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 a vybavení novou IP kamerou 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. V roce 2013 bylo již od začátku sezóny
všechny exponáty možno naplno používat. Zároveň se v průběhu roku dařilo postupně
všechny aplikace zdokonalovat.
Astrofotografie
se
stává
doménou nových programů pro veřejnost.
Nově tak hvězdárna nabízí návštěvníkům
možnost pořizovat vlastní astronomické
snímky
během
pozorování
nejen
fotografickou technikou hvězdárny, ale
také vlastními kompakty návštěvníků
systémem
afokálního
snímání
za
okulárem. Vlevo 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 dlouhou 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. V současnosti také řešíme pro tyto zájemce úpravu klubovny,
kde by se mohli po pozorování příjemně seznámit přímo u počítače pod dohledem
pracovníka hvězdárny se zpracováním pořízených snímků.
Hvězdárna je nově vybavena i dalekohledem pro handicapované (vozíčkáře).
Velmi solidní parametry dalekohledu 250 mm průměru a 1700 mm ohniskové
vzdálenosti primárního zrcadla dávají možnost pozorování i pro návštěvníky, kteří se
díky bariérám nemohou dostat na hlavní pozorovatelnu. Konstrukce dalekohledu
umožňuje, aby se handicapovaný návštěvník pohodlně dostal k okuláru dalekohledu.
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Programy tímto dalekohledem provádíme na terase
před hvězdárnou. Konstrukce dalekohledu je
výhodná i pro osoby menšího vzrůstu a tak je
pozorování tímto přístrojem prováděno i pro větší
skupiny návštěvníků, které z kapacitních důvodů není
možné přijmout na pozorovatelně.
Poněkud
paradoxní je však fakt, že hvězdárna má takovýto
úžasný přístroj, ale nemá možnost handicapovaným
nabídnout možnost exkursím díky tomu, že v objektu
není pro vozíčkáře k dispozici WC.
Dalekohled byl poprvé řádně prezentován
na Evropské Noci vědců v září 2013 a vyrobila jej
firma Dalekohledy Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší,
která se konstruováním této techniky jako jediná v
České republice zabývá. Nevýhodou je náročná
manipulace s tímto přístrojem při přípravách
pozorování, kdy je nutné celou konstrukci měřící na
výšku 240 cm a vážící 80 kg na pozorování vždy
stěhovat z objektu hvězdárny, kde je dalekohled
vystaven v době, kdy se s ním nepozoruje.
Předpokládáme, že v roce 2013 hvězdárna
bude záchody s bezbariérovým přístupem vybavena,
neboť na jejich realizaci se podařilo získat finance.
Pozorovatelna hvězdárny
V současnosti, s realizací nového hlavního dalekohledu VL-KVT probíhá
postupná úprava prostory pozorovatelny.
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Hvězdárna se postupně vybavuje kvalitní astronomickou technikou a proto je nutné tato
zařízení nabídnout k využití také veřejnosti. Rekonstrukce sice probíhá pomaleji, než
jsme původně chtěli, ale jedná se především o pomalé získávání finančních prostředků
k tomuto účelu. V roce 2013 se podařilo vylepšit prostředí pozorovatelny především
díky instalaci nových světelných vitrín, které jsou konstruovány nejen jako obrázková
galerie, ale mohou je aktivně využívat průvodci při denních i nočních programech. Do
vitrínek je možné snadno umístit obrázek či mapku, kterou demonstrátor považuje za
vhodnou jako doprovodný výukový materiál ke svému výkladu. Jejich výhodou je
možnost přepnutí z bílého na červený okruh, takže při pozorování prakticky vůbec
neruší pozorování.
Po
zkušenostech
s přídavnými
dalekohledy umístěnými na volně stojících
stativech, kdy návštěvníci často trhali kabely
vedoucí k dalekohledů, jsme přikročili k výrobě a
instalaci pilířů, na které jsou umístěny kvalitní
montáže, které umožňují dalekohledy nastavit
pomocí počítače a není zde riziko, že opět
kdokoli do dalekohledu omylem kopne a bude
nutno znovu dalekohled ustavit, aby najížděl
přesně. Na pozorovatelně jsou nyní umístěny
pilíře tři. Jeden na odborném pracovišti, druhý u
dalekohledu
Meade,
který
se
používá
k pozorováním asi nejčastěji a třetí na místě,
odkud v odpoledních hodinách může veřejnost
pozorovat Slunce a také z této části
pozorovatelny
provádět
astrofotografická
pozorování, o nichž již byla řeč. Zprovozňování
pilířů bylo prováděno v průběhu roku 2013,
neboť je pro každou montáž zapotřebí jiná
redukce, kterou se montáž na pilíř uchytí.
Akce pořádané v areálu hvězdárny i mimo něj

274
3 513

Celkem akcí
Návštěvníků
Astronomická pozorování šířená prostřednictvím webu

Pozorování na
astro-webcast.eu

on-line akcí
návštěvníků

20

195
70 058

Měsíce roku 2013

Akce pro děti a
mládež

Přednášky a
hromadné
výpravy

Programy
pro veřejnost

Akcí

Osob

Akcí

Osob

Akcí

Osob

LEDEN

12

52

1

15

6

23

ÚNOR

8

34

1

19

4

25

BŘEZEN

10

45

1

14

7

55

DUBEN

9

39

1

31

12

75

KVĚTEN

8

38

12

356

14

88

ČERVEN

12

62

10

246

8

411

ČERVENEC

10

65

0

0

18

130

SRPEN

2

48

0

0

16

156

ZÁŘÍ

8

39

0

0

3

24

ŘÍJEN

12

216

2

71

8

36

LISTOPAD

31

659

2

89

9

51

PROSINEC

9

231

1

22

7

48

CELÝ ROK 2013

131

1528

31

863

112

1122

Komentář k činnosti společnosti v roce 2013

Projekt„Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského
kraje“, registrační číslo : Z.1.07/1.1.18/02.0032
Projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního
grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

V průběhu celého roku 2013 kolektiv spolupracovníků společnosti řešil především
přípravy a následně i úkoly projektu „Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na
školách Karlovarského kraje“. Projekt má cílové skupině žáků sedmi základních a dvou
středních partnerských školách představit možnosti současné amatérské astronomie a
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využití odborných metod a vyhodnocování napozorovaných dat pomocí dostupné
výpočetní techniky. Pro školy bylo vyvinuto několik nových softwarových aplikací, které
vhodně doplňují výuku. Byly také vydány výukové materiály (plakát a výuková
brožurka) a díky tomu, že se podařilo v rámci rozpočtu projektu získat na
astronomickou pozorovací techniku cca 350 000,- Kč, bude možno instalovat na
vybrané školy astronomické detektory a na těchto školách také rozběhnout
astronomické kroužky, kde se naučí zájemci z těchto škol s touto technikou pracovat.

Základem projektu jsou pozorovatelské programy zaměřené na pozorování pomocí
celooblohových kamer, tzv. all-sky detektorů. Ty umožní děti naučit poznávat noční
oblohu, byť zprostředkovaně přes technologie umístěné a ovládané dálkově na
školách. Na tato pozorování navazuje sledování stavu ionosféry, tzv. SID monitor,
kterým se každoročně zabývá i konference IBWS. Tato
pozorování mají výhodu, že se jedná o lokaci dat pomocí
přijímačů dlouhých vln a nejde tedy o pozorovaná data ve
vizuální oblasti. V Karlovarském kraji by tak měly začít
pracovat celkem čtyři stanice. Meteory pomocí televizních
kamer, to je další téma, které by dětem mělo pomoci se
seznámit s technikou, která je jim často velmi blízká, ale
nevědí, že ji tímto způsobem mohou využívat a lecos se
ještě dozvědět. Zpracování těchto dat je koordinováno
v celoevropské síti EDMONd, do které je již hvězdárna
několik let aktivně zapojena.
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V rámci projektu bylo do konce roku
2013 proškoleno celkem 600 žáků a
studentů 2. a 3. stupně na devíti
partnerských školách. Učitelé si zvolili
v prezentacích doplňující a rozvíjejích učivo
školy v předmětech, které se zabývají
přírodními vědami. Na každou partnerskou
školu projektu je postupně zván jeden
odborný garant, který představil dětem svou
činnost v odborné partnerské organizaci
(Astronomický ústav Ondřejov, Společnost
pro
meziplanetární
hmotu,
Sekce
pozorovatelů
proměnných
hvězd
a
exoplanet).
Prozatím tedy přijeli 15.11. do
Karlových Varů ing. Jakub Koukal
z Kroměříže, který se zabývá studiem
meziplanetární hmoty a problematikou
televizních kamer sítě CEMENt, který měl
přednášku na Gymnáziu v Sokolově. 22.11.
představil pozorovací kampaň jasné komety
ISON a kometární problematiku p. Jakub
Černý z Prahy, který přednášel na základní
škole v Toužimi. Třetím přednášejícím byl 6.
12. pan Petr Skala z Prahy, který představil
tematiku astrofotografie. Všichni odborní
garanti pak měli navíc přednášku v Krajské
knihovně, která byla přístupná široké
karlovarské veřejnosti. Přednáškový cyklus
bude pokračovat přednáškami od ledna do
dubna 2014 na dalších partnerských školách
projektu i Krajské knihovně.
Projekt má za cíl mezi dětmi a
mládeží vyhledávat talenty a všem
účastníkům přiblížit, jak lze využívat
smysluplně výpočetní techniku a
nové technologie a ukázal jim, jak by
se mohli podílet na činnostech, díky
nimž lze pak studovat na vysokých
školách v přirodovědných oborech.
V květnu a v červnu pak jsou pro tyto
školy připraveny dva autobusové
zájezdy pro 120 žáků a učitelů na
pracoviště Astronomického ústavu
v Ondřejově. Projekt má skončit
31.10.2014.
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Hledání termínu pojmenování areálu hvězdárny po jejím zakladateli v roce 2014
Od listopadu 2013 nese objekt hvězdárny nový název po svém
zakladateli panu Františku Krejčím. Hledali jsme vhodný termín
k oficiální oslavě a ideální by byl 13. června 2014, ale pro jakoukoli
akci, kdy by se měla sejít veřejnost, není období před prázdninami
vhodné. Proto se nejlépe jeví sobota 27. září 2014 v rámci Evropské
Noci vědců 2014. Tehdy bude bude hvězdárna za účasti pamětníků a
žijících příbuzných oficiálně pojmenována a na objekt umístěna
pamětní deska připomínající svého zakladatele. Hvězdárna je tak
pojmenována v roce 30. výročí úmrtí pana Krejčího.
Mezinárodní konference o vysokoenergetické astrofyzice IBWS 2013
Desátý z řady úspěšných
workshopů věnovaných astrofyzice
vysokých
energií
a
pozemním
experimentům
a
pozorováním
zejména robotickými dalekohledy, se
uskutečnil v Karlových Varech od 22.
do 25. dubna 2013 již po šesté.
IBWS
(INTEGRAL/BART
Workshop) je pracovní setkání
odborníků především z oblasti
rentgenového výzkumu vesmíru s
pomocí družic pozorujících v gama a
rentgenovém oboru a návazných
pozemních robotických dalekohledů.
Letošního ročníku s charakterem
evropské regionální konference se
zúčastní 52 účastníků z 8 zemí, mezi
nimi řada předních světových odborníků v oboru. Na organizování INTEGRAL / BART
Workshop se podílí Skupina astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení
Astronomického ústavu AV ČR. Kromě Astronomického ústavu AV ČR dalšími
spoluorganizátory jsou České vysoké učení technické v Praze, Hvězdárna
Astronomického ústavu Friedrich Alexander - Universität Erlangen Nürnberg v Bambergu (Německo) a
Hvězdárna Karlovy Vary. Záštitu
nad akcí převzali rektor ČVUT v
Praze a primátor města Karlovy
Vary. Konference se zúčastnil i
nestor
světové
rentgenové
astronomie
profesor
Joachim
Trümper
z
Německa,
který
přednese přednášku "Ohlédnutí za
50 lety rentgenové astronomie". Na
programu konference byla řada
referátů z oblasti výzkumu gama
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záblesků, o využití robotických
dalekohledů nebo také informace o
vyšším podílu České republiky na
projektech
Evropské
kosmické
agentury po zasedání ministrů
členských zemí v listopadu 2012.
Významná
bude
také
sekce
zabývající se vědeckými programy
zaměřenými
na
plánovanou
rentgenovou
družici
LOFT.
V
programu
bylo
přihlášeno
42
přednášek a 9 psaných prezentací
(posterů).
Konference se také aktivně zúčastní středoškolští a vysokoškolští studenti
v rámci programu Akademie věd Otevřená věda III. Dvě stáže studentek probíhají na
Astronomickém ústavu AV ČR ve skupině astrofyziky vysokých energií pod vedením
Doc. RNDr. Reného Hudce, CSc., třetí u spolupracovníků na Fyzikálním ústavu AV ČR.
Rentgenové záření neprochází zemskou atmosférou, lze ho sledovat jen z kosmických
družic. Rozšíření pozorovacího
okna do vesmíru o rentgenový
obor
spektra
přineslo
v
minulosti
zcela
klíčové
poznatky o dějích ve vesmíru.
Zejména těch, kde je hmota v
extrémních
podmínkách.
Intenzivní rentgenové záření
produkují zejména systémy, v
nichž
proudí
hmota
na
neutronovou hvězdu, černou
díru nebo na bílého trpaslíka.
Ve vzdáleném vesmíru (tedy v
jiných galaxiích) pak jde často o objekty, v nichž právě probíhá tzv. gama záblesk (tedy
probíhá zvláštní druh supernovy, případně kolize dvou kompaktních objektů). Dalším
druhem zdrojů rentgenového záření jsou aktivní galaktická jádra. S rozvojem techniky
dnes odborníci dokáží zhotovit nový rentgenový satelit, který by výrazně pomohl ve
studiu vesmíru v tomto oboru
elektromagnetického
spektra.
Bohužel
žádná
z
nedávno
připravovaných rentgenových družic
nebyla schválena. Do fáze realizace
neprošly
ani
americká
Constellation-X,
ani
evropský
XEUS. V roce 2008 se dokonce
spojily tři velké kosmické agentury:
evropská (ESA), americká (NASA)
a japonská (JAXA) v novém velkém
společném
projektu
IXO
–
International X-ray Observatory. Ani
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tento obří kosmický rentgenový dalekohled
nebyl kvůli finančním škrtům schválen. Snaha
vědců o konstrukci nové rentgenové družice
ale pokračuje, 16 zemí světa se spojilo v
projektu velké rentgenové družice LOFT (Large
Observatory For Xray Timing). Evropská
kosmická agentura záměr družice schválila a
posunula do fáze hodnocení. Pokud vše půjde
podle plánu, odstartuje LOFT v roce 2022. Na
družici se podílejí také instituce z České
republiky.
Stavba
velkého
vesmírného
rentgenového dalekohledu je technologicky
náročný úkol. Vyžaduje spolupráci odborníků z
různých oborů v široké mezinárodní spolupráci.
Vývoj rentgenové kosmické optiky má v České republice dlouhou tradici a čeští vědci v
tomto oboru dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků. První český astronomický
rentgenový objektiv byl vyroben v roce 1970 – šlo o optiku o průměru 50 mm k
zobrazení Slunce v rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal.
Large Observatory For X-ray Timing (LOFT) je rentgenová astronomická
družice zaměřená na studium základních otázek spojených s pohybem hmoty v okolí
černých děr a stavu hmoty v neutronových hvězdách prostřednictvím pozorování jejich
velmi rychlé proměnnosti v rentgenovém oboru spektra. Analogické studie by se měly
zaměřit i na supermasivní černé díry v jádrech aktivních galaxií. Oficiální stránky
konference http://eos.asu.cas.cz/ibws13/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UFx8-5PPiYU
První světlo dalekohledu VL-KVT
V rámci mezinárodní konference IBWS 2013 byl také za přítomnosti primátora
města Karlovy Vary pana Petra Kulhánka a řady dalších významných hostů
z partnerských organizací společnosti uveden do provozu hlavní dalekohled hvězdárny
s označením VL-KVT. Dalekohled je konstruován s využitím moderních technologií a
nahradil bývalý dalekohled s polovičním průměrem primárního zrcadla 250 mm.
Dalekohled o průměru primárního zrcadla 406 mm ryze české výroby se tak stal
největším
astronomickým
dalekohledem v karlovarském
regionu.
Dalekohled bude sloužit
k odborným pozorováním, ale i
široké veřejnosti. Odborné
programy
k nimž
bude
dalekohled využit po dokončení
plné automatizace mají svou
tematikou
blízko
právě
k tématice
mezinárodní
konference,
kterou
naše
hvězdárna
již
pošesté
spolupořádala.
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Snahou bude plně automatický
dalekohledu VL-KVT ovládat přes
internet
s možností
začlenit
dalekohled do sítě Gloria. Zde se
řeší především ustavení montáže,
tak aby dalekohled najížděl na
objekty s přesností 5“ a byla zde
možnost dálkové správy bez
nutnosti mít v noci na hvězdárně
odborného pracovníka, ale pouze
technika, který zajistí bezpečnost
provozu tohoto přístroje i celého
objektu. S ohledem na technicky
náročnou část automatizace celé
pozorovatelny předpokládáme, že všechno vlastními silami dokončíme na jaře 2015.
V roce 2014 nás čekají především výměny hlavních serverů a konfigurace dálkové
správy všech zařízení.
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Aktivity hvězdárny pro veřejnost v roce 2013
Počasí nám v posledních letech příliš nepřeje, abychom mohli organizovat
pozorování pro veřejnost častěji. Většinou jsou v Karlových Varech 2-4 jasné noci do
měsice a zhruba dva týdny, kdy je počasí velmi proměnlivé. Proto se nám osvědčuje
stále více obousměrná komunikace se zájemci o večerní pozorování, kdy se lidé
v době od 13:00 do 16:00 zdarma telefonicky registrují a poté se vše domlouvá
v závislosti na aktuálním počasí a nejpřesnější nové předpovědi numerického modelu
Aladin. Systém si řada lidí pochvaluje. Je řešen pomocí zasílání informačních sms
zpráv, na jejichž základě se může zájemce o pozorování rozhodnout, kdy bude chtít
hvězdárnu navštívit. Občas se díky počasí a překážkám na straně návštěvníka stane,
že návštěvník navštíví hvězdárnu až po třech měsících od doby první registrace.
Protože počasí nikdy není jisté, návštěvníci si oblíbili námi pořádaná Astronomická
odpoledne, která se konají od října 2013 vždy jednu sobotu v měsíci od 14:00. Jsou
určena především dětem od 5 let a jejich rodičům a nejsou závislá na počasí.

Prezentace hvězdárny a radioklubu také proběhla v sobotu 15. června v rámci
akce Den s městem, kde se prezentovaly hlavně experimenty radioklubu.
Nevyhovujícím se ukázala prezentace na místě, kde se stanoviště stává
„průchoďákem“. Je nutné hledat takové exponáty a úkoly, aby je návštěvníci stíhali
realizovat. V našich možnostech je představit různé moderní technologie realizované
doslova „na koleně“, ale není mnoho času je představit tak, aby zaujaly, neboť není
dostatek času a prostoru se návštěvníkům našeho stanoviště věnovat. Lidi často
odradí nutno postávání ve frontě k dalekohledu nebo nemožnost v jeho zorném poli
ukázat skutečně něco astronomického. Myslí si, že jako astronomové máme možnost
vidět přes oblačnost nebo pozorujeme ve dne objekty, které normálně na obloze nejsou
vidět. Často máme možnost poradit s výběrem dalekohledu, ale je problém se
zájemcům dostatečně věnovat, neboť je nutno se věnovat několika skupinám
přítomným naráz na stanovišti a přitom ještě hlídat vystavenou astronomickou techniku,
která je často náchylná k poničení při manipulaci nezaškolenou osobou.
Soustřeďujeme se proto na přípravy programů, které umožní lidem pracovat
s astronomickou technikou zábavnou formou. V průběhu roku 2014 dojde k realizaci
celé řady aplikací, které veřejnost bude moci na takovýchto akcích využít.
15. června 2013 jsme v rámci akce Den s Městem vylosovali také ve spolupráci
s časopisem Kamelot trojici výherců vstupenek s platností do konce roku 2013, kteří se
pak následně stali prvními návštěvníky, kteří pozorovali dalekohledem VL-KVT.
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Společnost také zajistila ve spolupráci s městskou knihovnou stanoviště „Hvězdáři“
na akci pořádané v září 2013 na Meandru Ohře. Abychom dodrželi téma dne – dobu
Karla IV. vystupovali jsme v dobových kostýmech. Původní záměr – tvořit astronomické
horoskopy každému návštěvníkovi – se ukázal jako technologický náročný díky potřebě
mít na stanovišti počítač s tiskárnou. Ten se následně změnil na méně náročný. Děti,
kterým byla tato hra určena, měli pohledem do dalekohledu popsat, co vidí. I když
v době krále Karla IV. dalekohled neznali a určitě jej nepoužívali na astronomická
pozorování, pomohlo nám zmenšit fronty a představit astronomickou techniku
v poněkud jiném světle. Tentokrát mohli soutěžící vidět, jak dalekohled ve skutečnosti
přibližuje a rozliší detaily. Druhým naším astronomickým exponátem byl sextant, s nímž
se dá měřit výška hvězd nad obzorem. Práce s ním ale vyžaduje určité matematické
schopnosti, takže jsme exponát pro experimenty raději nevyužívali.
V současnosti pracujeme na několika nových experimentech, které v budoucnu
karlovarské veřejnosti představíme. Ať již budou moci sledovat spektrum nebo vidět
dálkové přenosy noční oblohy on-line, určitě by to mohlo pomoci lepší propagaci naší
hvězdárny v přímém kontaktu s veřejností. Bohužel pro podobné aktivity je nutno
vytvořit podmínky, které na podobném stánku, jaký na těchto akcích máme k dispozici,
často není možné vytvořit. V roce 2014 proto plánujeme vyzkoušet podobné stanoviště
ve velkém stanu a pokud nás předpoklad vyjde, budeme provozovat programy vždy ve
stanu, kde je k nim případně možno vytvořit tmu. Výjezd s dalekohledem, který nám
stejně nemusí na obloze ukázat nic jiného, než mraky asi již opravdu veřejnost
nepřitáhne.
Problematika návštěvníků – výhradních sběratelů suvenýrů
Stále více se množí návštěvy hvězdárny, kdy nejde o její návštěvu jako takovou,
ale pouze o nákupy turistické známky a ostatních turistických suvenýrů, kdy návštěvník
má zájem pouze si nakoupit tyto suvenýry, ale nemá již zájem si přijít alespoň
hvězdárnu prohlédnout. Proto je často velkým problémem zajistit přítomnost
pracovníka v objektu právě v tu neočekávanou chvíli, kdy návštěvník stojí před brankou
do areálu a telefonicky nám oznamuje, „že přijel z daleka a proto mu známku musíme
prodat právě nyní…“
Zjišťujeme, že návštěvníci si čím dál víc častěji dopředu neověřují, jakou máme
otvírací dobu a samotná návštěva hvězdárny je prakticky vůbec nezajímá. Často prostě
„pouze sbírá tato dřevěná kolečka“. Často dokonce nakupují tyto suvenýry po 10
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kusech i pro své známé. Tento stav nás velmi mrzí. Přitom často opravdu stačí den či
dva dopředu zavolat na hvězdárnu a domluvit si konkrétní hodinu návštěvy. Bohužel
není v našich silách zajišťovat dálkový prodej těchto suvenýrů, navíc sbírání tímto
způsobem je poněkud nepochopitelné.
V případě starších nepohyblivých osob, kteří nám občas na hvězdárnu napíší, ale
vyjdeme vstříc vždycky. Problémem je ale to, že tito lidé často posílají obálku se
známkou a uvnitř najdeme mince v jiné hodnotě, než za níž se turistická známka
prodává. A posílat podobnou věc nedoporučeně může znamenat, že během cesty
riskujeme jeho ztrátu.
Předprodej vstupenek přes internet
Díky problémům s nedořešenou stabilní sítí na hvězdárně se nepodařilo v roce
2013 uvést do provozu nový systém předprodeje a prodeje vstupenek firmy DISDATA.
Plánovány jsou vstupenky s čárovým kódem, které si návštěvník sám vygeneruje a
následně se jimi na hvězdárně sám odbaví, dále čtyři druhy slevových karet, které
umožní získat poměrně vysoké slevy ze základního vstupného jak pro jednotlivce
(Premium), tak pro rodiny a kolektivy (Family), členy Astronomického klubu a kroužku
(Klubová) tak i pro obchodní partnery (Zlatá). Uvedení nového systému do provozu
bude realizováno od prázdnin 2014, abychom veřejnost na nový systém postupně
zvykali a v sezóně 2015 mohli poskytnout zejména lázeňským hostům v hotelích ve
městě poměrně slušnou nabídku programů v češtině i jazykových mutací. Prozatím se
jednání s lázeňskými zařízeními nedařilo právě pro absenci podpůrného systému,
jakým je předprodej vstupenek s možností plateb vstupného přes internet.
On-line pozorování má pro veřejnost větší váhu než osobní návštěva
V roce 2013 se návštěvnost udržela na
běžné nižší úrovni z posledních let. Způsobuje to
nepřející počasí ve večerních hodinách.
Zaznamenali jsme velké zvýšení návštěvnosti
našich on-line stránek, na kterých probíhá
pozorování přes internet, na téměř dvojnásobek
oproti stavu v roce 2012. Tento trend se bude
zřejmě do budoucna ještě prohlubovat.
V roce 2014 proto hvězdárna vypíše
výběrové řízení na odborného pracovníka, který
bude zajišťovat večerní pozorování na internetu.
Je zapotřebí najít někoho, kdo se astronomii
věnuje jako svému koníčku a nevadilo by mu
využít k pozorování každou jasnou noc. Někdo
takovýto
nám
citelně
chybí.
Současní
spolupracovníci se zabývají většinou odbornými pozorovacími programy a většina
z nich je navíc v maturitním věku, kdy odcházejí na vysoké školy do jiných universitních
měst. Citelně nás tak postupně opouští tým pozorovatelů, kteří své u nás získané
zkušenosti začnou prezentovat na jiných hvězdárnách.
V roce 2014 bychom měli zprovoznit nové astronomické technologie na několika
partnerských školách právě realizovaného projektu spolufinancovaného z evropských
peněz. Na kolik tento projekt přinese vysněný tým pozorovatelů je „prozatím ve
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hvězdách“. Podstatný je fakt, že zařízení, která chceme realizovat, se dají ovládat
dálkově a pozorovateli přináší výsledky v podobě získaných dat, takže čas pozorování
může využít k jiné smysluplné činnosti a následně se může sejít s partou podobně
naladěných lidiček na workshopech, které pro ně hvězdárna pořáda a kde se může
věnovat vyhodnocování těchto získaných dat.
Astronomický kroužek pro děti a mládež ve školním roce 2012/2013
Po odchodu členů klubu, studentů karlovarských středních škol na vysoké školy
v jiných městech se bohužel nenašel nikdo, kdo by byl schopen vést astronomický
kroužek pro děti. Proto se pro školní rok 2013/2014 rozhodl Miroslav Spurný, že
kroužek povede formou výukového kursu. Podstatné bylo, že program měl běžet na
hvězdárně jednou za 14 dnů, měly jej doplňovat víkendovky, které měly sloužit jako
praktikum. Astronomický kroužek navštěvovali průběžně dva až čtyři účastníci.
Nepodařilo se však kroužek sestavit tak, aby jeho členové chtěli alespoň minimálně
studovat astronomické úlohy samostatně, což pak bylo možné na kroužku řešit a
případně děti zaujmout, aby se chtěli zúčastnit pozorování, které by přineslo výsledky.
Děti bavilo spíše programování a práce s internetem. V lednu 2013 jsem proto navrhl,
aby se v brzké době kroužek převedl na kroužek programování, což by zřejmě členy
bavilo více. Pokračování kroužku v návaznosti na ukončený astronomický měl od
dubna zajistit pracovník hvězdárny ve spolupráci s bývalým členem astronomického
kroužku, dnes poskytovatelem internetu hvězdárně panem Lukášem Štikou. Nakonec
se tato změna nezrealizovala, což byla škoda, stejně jako se nedokončilo vybavení
počítačové učebny a stabilizace intranetu.
Astronomické kroužky vzniknou opět od roku 2015, kdy proběhne po ukončení
projektu na partnerských školách sestavování týmu pracovníků s astronomickými
technologiemi. Osobně si totiž myslím, že přímá práce s astronomickou technikou
přímo na školách, pod záštitou jejich oblíbených učitelů, může děti oslovit daleko více,
než seznamování s teoretickou astronomií v klubovně hvězdárny.
Současná mladá generace bohužel nehledá smyslupné využití volného času,
často sklouzává k využití výpočetní techniky konzumním způsobem a je velmi obtížné
najít děti, které by se chtěli astronomii věnovat hlouběji s použítím prostředků, kterými
hvězdárna disponuje.
Na podzim 2013 jsme proto začali hledat pedagoga, který by na hvězdárně vedl
astronomické aktivity pro děti, ale v současné době žádný učitel po pracovní době již
s dětmi pracovat nechce.
V současné době také hledáme pro hvězdárnu aktivní spolupráci s některým
místním mládežnickým sdružením, které by chtělo hvězdárnu využít ke své činnosti a
mít zde například klubovnu a pořádat zde pro děti víkendovky. Předpokládám, že se
podaří spolupráci navázat během roku 2014.
Letní tábory pro děti a mládež v roce 2013
Na rok 2013 byl původně plánován velký letní astronomický tábor v délce trvání 14
dnů. Bohužel se nepodařilo zajistit tým pracovníků, který by jej včas začal v roce 2012
připravovat a proto bylo v lednu 2013 rozhodnuto realizovat odborné akce pro vážnější
zájemce v méně početných skupinách. Čtyři běhy měly zaměření na astrofotografii,
pozorování těles sluneční soustavy, meteory a proměnné hvězdy, což bylo dáno
podmínkami.
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V prosinci 2012 se nám podařilo zajistit ochotnou a nadšenou vedoucí dětských
kolektivů, která se rozhodla dobrovolně zajistit všechny čtyři týdenní běhy. Několikrát
jsme se sešli a vyjasnili si podmínky i program. Pedagogická pracovnice tyto expedice
považovala za stáž v rámci svého studia pedagogiky a učitelství. Astronomické
expedice s kapacitou sedmi dětí (celkem tedy 28 dětí za celé prázdniny) tak měly
proběhnout systémem denního herního programu v kombinaci s večerními
přednáškami a nočním pozorováním. Zájemců se našlo několik, nakonec v červnu
praktikantka oznámila, že odjíždí do USA na stáž a expedice se tak ocitly ve vážném
ohrožení. Nakonec jsme se s rodiči účastníků domluvili, že děti budou na hvězdárně
pozorovat a přijedou vždy na ty dny, kdy bude předpověď počasí přát. V rámci expedic
jsme se věnovali kromě pozorování i velkému úklidu suterénních prostor, na konci
prázdnin pak tyto prostory začaly být opravovány v rámci slibu pana primátora, že
Město Karlovy Vary pomůže hvězdárně vytvořit podmínky pro pořádání akcí pro děti.
Zejména šlo o výstavbu nového sociálního zařízení, neboť hvězdárně citelně chybí
kapacitní WC s možností využívání pro handicavané. Pro rok 2014 byla tedy do
rozpočtu navrhnuta částka 850 000 Kč, která byla na realizaci vyhovujících záchodů a
umýváren schválena. Pokud by tedy všechno dobře šlo, mohli bychom na hvězdárně
od roku 2015 začít pořádat akce pro kolektivy za daleko lepších podmínek, než
doposud.
Pro zajištění letních táborů 2014 bylo vypsáno v lednu výběrové řízení na vedoucí
a praktikanty. Většina lidí, kteří se hlásí, nemají potřebné pedagogické vzdělání
(alespoň v kursech), a často ani zkušenosti s prací s dětmi. Často se nám do
výběrového řízení přihlásí zájemci, kteří jsou z Moravy, ač naším jednoznačným
požadavkem je bydliště v regionu s maximální dojezdovou vzdáleností do 120 minut.
V roce 2012 jsme uspořádali Letní putovní tábor, kde hlavní náplní bylo putování
po hvězdárnách České republiky v trase Karlovy Vary – Rakovník – Sedlčany – AsÚ
Ondřejov – Vlašim – Jindřichův Hradec - Rokycany. Zúčastnilo se jej celkem 11 dětí,
které na hvězdárnu docházeli a chtěli poznat, jaké to mají a čemu se věnují jinde.
V roce 2013 byl záměr v tomto trendu pokračovat. Pracovník, který chtěl desetidenní
akci realizovat, dostal za úkol k sobě sehnat druhou dospělou osobu. To bohužel
neučinil a proto bylo dohodnuto, že se trasa Vlašim – Hradec Králové – Úpice omezí
výhradně na oblast Západních Čech na hvězdárny a další astronomická místa
Rokycany – Žebrák - Plzeň. Na tábor se přihlásilo celkem 5 dětí. Protože dva týdny
před akcí pracovník onemocněl a následně nastoupil i pracovní neschopnost, bylo
bohužel nutné tábor zrušit. Nenašel se totiž nikdo, kdo chtěl tábor pomoci zorganizovat
a zajistit jej místo pracovníka, který před táborem pobíral antibiotika.
Pro rok 2014 plánujeme pokračovat
v trendu organizování letních výukových
expedic pro menší počty dětí. Akce jsou
určeny jako praktika především pro
účastníky projektu „Astronomie a přírodní
vědy interaktivní formou na školách
Karlovarského
kraje.
Celkem
máme
prozatím od devíti partnerských škol
požadavky na proškolení cca 1200 žáků ve
třídách druhých a třetích stupňů.
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Evropská Noc vědců 2013
Jako kolektivní člen České astronomické společnosti jsme se zúčastnili akce
v rámci Evropské Noci vědců 2013. Ta se uskutečnila v pátek 27. 9. 2013.

Hvězdárna
tentokrát
nabídla
přítomným
návštěvníkům
představení
Pouličního Viktora Braunreitera na téma
Energie. Členové Astronomického klubu
poreferovali přítomným o svých aktivitách
v létě, práci na novém dalekohledu a také
představili poprvé široké veřejnosti v činnosti
dalekohled pro handicapované. Nakonec
proběhla tradiční karlovarská Losovačka o
astronomický dalekohled věnovaný Evropskou
unií.

Webcast – internetová on-line pozorování pro
veřejnost
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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 2014 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 čtyři partnerské školy projektu v září 2014, aby následně žáci a studenti
základní škol a gymnázií mohli pod dozorem zkušených astronomů napozorovaná data

34

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 podzimu a hlavně zimy 2014 a jara 2015 budou výsledky naší
práce moci posoudit i návštěvníci naší hvězdárny a webových stránek, neboť si budou
moci vyfotografovat sami zvolený astronomický objekt na našich dalekohledech a
získaná data následně zpracovat pod vedením našich pracovníků. Tuto možnost
veřejnosti nabídneme po dokončení a úpravách klubovny s výpočetní technikou.

Očekávané nádherné divadlo – vlasatice a velmi jasné komety Pannstars a ISON
v roce 2013 velmi zklamaly, první v dubnu po vystoupení na severní oblohu nebyla
prakticky vůbec viditelná a bylo nutno ji hledat vysoko v horách pomocí fotografie,
druhá se po průletu kolem Slunce rozpadla. Náhradou proto nabízíme pohled na model
těchto komet, který na hvězdárně v roce 2013 vznikl.
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HLAVNÍ DALEKOHLED HVĚZDÁRNY PROMĚNNÁCH ČASU

1963 – 1971
Dalekohled Newton,
250/1500 mm

1994-2009
Robotický teleskop

KVT
250/1473 mm

Od roku 2013
VL-KVT
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6. Hospodaření společnosti v roce 2013
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Komentář k hospodaření v roce 2013
Provozní výdaje, včetně mzdových nákladů, jsou rozpočtovány dle
jednotlivých položek a svůj rozpočet organizace, dle možností, dodržuje.
Nezanedbatelnou položku činí platby za elektrickou energii, roční nájem objektu a jeho
údržba. Objekt je bohužel vytápěn přímotopně elektrickou energií a není zateplen, což
znamená v případě studených období, která se často promítají již do letních měsíců,
značný nárůst nákladů. Objekt měl být od roku 2003 již vytápěn pomocí plynu, dodnes
se tak nestalo. Každoročně také přispíváme finančně na řadu nečekaných oprav
technických zařízení, které máme sice zapůjčeny zřizovatelem, ale tato výpočetní či
projekční technika již často překračuje svou životnost. V letech 2012-2016 splácíme
také úvěr, díky němuž byla možnost vybavit hvězdárnu velmi solidní pozorovací
technikou, mj. i dalekohledem pro handicapované. Díky postupnému snižování
provozní dotace zakladatelem a nerovnoměrnému zvyšování vedlejších příjmů se
nedaří hospodařit zcela vyrovnaně.
Po řadě problematických let, kdy se naše organizace snažila získat spolehlivé
fundraisery a poslední pracovník, který byl do této funkce přijat úspěšným fundraiserem
nebyl, se do této funkce od konce roku 2013 začal školit sám ředitel společnosti. Stát
se úspěšným fundraiserem však není záležitostí ze dne na den. Proto jak ve svém
snažení bude úspěšný, ukáží až roky 2014 a 2015. Jeho první snažení již nějaké
význačnější finanční dary přineslo, jejich výčet však zveřejníme v příští výroční zprávě,
kde bude možno lépe zhodnotit jeho snahu. Jedním z hlavním záměrů je také zapojit
hvězdárnu do vědeckého grantu, který by mohl zajistit našemu zařízení zajímavý
program činnosti a také naši společnost finančně stabilizovat.
Až do října 2014 nás ještě bude poměrně značně organizačně i finančně
zatěžovat úspěšně realizovaný projekt s devíti partnerskými školami v Karlovarském
kraji. Po jeho škončení v druhé polovině roku a po zavedení předprodejního systému a
realizaci změn programové struktury v druhé polovině roku 2014.

Výsledek hospodářského roku v účetním období od 1.1. do 31.12.2013
Hlavní činnost

Doplňková
činnost

Celkem

Provozní dotace
prodej materiálů
příjmy v hlavní činnosti

1 500 000 Kč
0 Kč
586 000 Kč

6 000 Kč
0 Kč

2 098 000 Kč
6 000 Kč
586 000 Kč

celkem příjmy

2 092 000 Kč

6 000 Kč

2 098 000 Kč

celkem náklady

2 327 000 Kč

0 Kč

2 327 000 Kč

VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013

- 229 000 Kč

Výsledek hospodaření je záporny ve výši -229 000,- Kč. Poskytnuté dotace
ve výši 1 500 000,- Kč a dosažené vedlejší příjmy ve výši 586 000,- Kč, nepokryly zcela
provozní potřeby společnosti, které v daném období vyvstaly. Do hospodaření roku
2013 se promítla řada faktorů, která bude v letech 2014 a 2015 teprve zúčtována a
promítne se do lepšího hospodářského výsledku společnosti, stejně jako marketingová
opatření, na nich tým spolupracovníků nyní intenzívně pracuje.

48

7. Partneři naší společnosti
Členství v celostátních organizacích
Výhodné je naše členství ve střešní mládežnické organizaci České rady dětí
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 radě 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 společnosti (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 proměnných hvězd 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 hvězdáren 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 hvězdáren 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 veřejně prospěšných
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.
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Astronomická společnost 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
společnost
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.
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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 a v únoru 2014
došlo k podpisu Dohody o spolupráci, která vytváří podmínky pro společné podávání
projektů v příštím rozpočtovém období EU.
Česká kosmická kancelář, o.p.s. Organizace nám již
dlouhá léta pomáhá s odbornou garancí některých
projektů a pomáhá zajišťovat přednáškovou činnost
s tematikou kosmonautiky jmenovitě v zastoupení p.
Milanem Halouskem. Organizace se také stala odborným
garantem aktivit realizovaného projektu z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Hvězdárna Valašské Meziříčí. Každoročně nám ředitel Libor Lenža umožňuje
několikadenní
stáže
pro
naše
spolupracovníky. Měli jsme tak možnost
se přiučit v odborných programech se
zaměřením na pozorování slunce, ve
kterých si pracovníci vedou velmi
úspěšně. 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 zahájena 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
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byla zahájena aktivní spolupráce se slovenskou skupinou pozorovatelů sítě CEMENT,
kteří se specializují na pozorování meteorů pomocí citlivých televizních kamer.
Radioklub OK1KVK o. s.. Radioklub byl původně 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 se spolkem Radioklub OK1KVK
o.s. nechceme nic měnit. Prostory na Sedlecké
bude od tohoto data nadále bezplatně využívat
Radioklub OK1KVK na základě Smlouvy o
spolupráci. Recipročně mohou astronomové
využívat prostory vysílacího střediska na Blatenském vrchu.
Spolek intenzívně pracuje s dětmi a mládeží a v polovině roku 2013 se přestěhoval
z nevyhovujících prostor na Sedlecké ulici do prostor Lidového domu ve Staré Roli. Od
příštího roku plánujeme organizovat společné prezentační dny v sále Lidového domu,
tradice bude zahájena Evropskou nocí vědců 2014.
Pravidelné akce pořádané radioklubem v Lidovém domě ve Staré Roli
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
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8. Jak se daří naplňovat

SEDM PRIORIT RŮSTU SPOLEČNOSTI
PRIORITA 01 - „STABILIZACE PRACOVNÍHO TÝMU HVĚZDÁRNY“
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: V roce 2014 budou vypsána výběrová řízení na pracovníky, kteří mají v dané
oblasti zkušenosti a nebude potřeba je zaučovat, jako tomu bylo doposud. Prozatím se
nepodařilo získat spolehlivou posilu do týmu. Pracovní tým je nyní plně vytížen realizací
aktivit v projektu. Požadavky na zkušené pracovníky – nástup od 1.9.2014:

1. Odborný astronomický pracovník
Nástup: 1.9.2014 - v rozsahu DPČ 0,5 úvazku, možnost postupného zvýšení pracovního
úvazku.
Požadavky: Nejlépe amatérský astronom nebo učitel, který je v rámci této činnosti ochoten
pracovat také jako vedoucí astronomického kroužku a klubu a rád by vedl jednou měsíčně
víkendové akce pro děti jako jejich vedoucí. Pracovník turnusově vypomáhá s večerním a nočním
pozorováním, provádí veřejnost, cca 14 dnů v měsíci.

2. Obchodní zástupce – fundraiser
Nástup: 1.9.2014
Požadavky: Schopnost a zkušenosti se zajišťováním vícezdrojové financování organizace
v neziskovém sektoru. Nabídka produktů společnosti u vytipovaných firem a společností a
vzdělávacích zařízeních Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Vlastní
auto a řidičský průkaz B.

3. Příprava projektů v oblasti grantů - fundraiser
Nástup: 1.9.2014
Požadavky: Úkolové psaní vytipovaných psaní projektů v určitém časovém období. Za vytipování
a napsání projektu proplacení skutečně odpracovaných hodin, v případě schválení projektu
možnost předem dohodnuté odměny, navíc pracovník může do projektu následně nastoupit jako
placený projektový manažer a projekt administrovat.

Externí pracovníci:
1. Demonstrátor (průvodce) programem hvězdárny
Nástup: 1.7.2014
Požadavky: Průvodci denních i nočních programů pro veřejnost, pracovníci drží služby turnusově,
případně dle konkrétní domluvy v případě exkursí z lázeňských hotelů. Vítána schopnost a
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zkušenosti s prováděním po prohlídkových trasách v jiných organizacích cestovního ruchu (např.
muzea, hrady a zámky). Potřebná znalost alespoň jednoho světového jazyka na komunikační
úrovni – Aj, Rj, Nj – v uvedených jazycích není potřeba znalost oborné terminologie. Pracovník
s astronomickým přehledem vítán. Ve spolupráci s vedením společnosti mu bude nabídnuta
možnost se podílet na tvorbě prohlídkových tras a programů pro veřejnost.

2. Distributor propagačních materiálů hvězdárny
Nástup: možný okamžitě
Distribuční místa: 1) okresy Karlovy a Sokolov 2) okres Cheb
Požadavky: výpomoc s distribucí programových letáčků a plakátů. Vhodné především jako brigáda
pro studenty středních škol se schopností oslovit veřejnost i firmy.

3. Vedoucí a praktikant dětského kolektivu
Nástup: 1.2.2014
Požadavky: Členové realizačního týmu aktivit pro děti a mládež z regionu, s bydlištěm s maximální
dojezdovou vzdáleností do 120 minut případně dle konkrétní domluvy v případě

PRIORITA 02 - „HLAVNÍ DALEKOHLED HVĚZDÁRNY“
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, v roce 2014 bude dokončena jeho plná automatizace.

PRIORITA 03 - „PROGRAMY PRO ZAHRANIČNÍ KLIENTELU“
Hlavní cíl: Rozšířit stávající programovou nabídku pro veřejnost orientovanou
primárně na české návštěvníky směrem k zahraničním hostům lázeňského města.
Specifické cíle:
1) Vytvořit tři 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.
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PRIORITA 04 - „TURISTICKÁ ZÁKLADNA HVĚZDÁRNY“
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 především realizace
nových vyhovujících sociálek – současný stav je pod reprezentační úroveň
lázeňského města Karlovy Vary.

PRIORITA 05 - „MOBILNÍ DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM HVĚZDÁRNY“
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 NAUČNÁ 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 2015. Prozatím není tato priorita realizovatelná ve větším
měřítku z kapacitních a především finančních důvodů.
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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 HVĚZDÁRNY“
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)
7) Nutnost vybudovat před hvězdárnou parkoviště pro 2 autobusy a 10
osobních automobilů. V současnosti není kde parkovat.
Současný stav:
Realizace projektu dle vytvořené studie je odložena na roky 2015 – 2020,
kdy bude možno o prostředky žádat v některých operačních programech.
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Hlavní záměry společnosti:
další podstatné vylepšování marketingových strategií společnosti;
-

-

-

-

-

uspořádání 12. Mezinárodního workshopu IBWS 2015 v Karlových Varech na
konci dubna 2015, tentokrát v součinnosti s vedením Města v centru lázní;
vyřešení nového přístupu na pozorovatelnu a zřízení pozorovací terasy;
dokončení projektu celooblohového monitoru 2.generace sledujícího
především bolidy a optické transienty gama záblesků a realizace kamery
3.generace pro sledování dlouhoperiodických proměnných hvězd;
v návaznosti na získání fundraisera oslovení potenciálních sponzorů
v Karlovarském kraji i zbytku České republiky či zahraničí;
postupná realizace Sedmi priorit růstu společnosti;
dokončit úpravy suterénních prostor a zpřístupnit je veřejnosti;
další úprava PROGRAMOVÉ STRUKTURY na základě zkušeností
předchozích let, s účinností od 1. 3. 2015 s dalším rozšířením otvírací doby a
služeb pro veřejnost;
obnovení letních astronomických táborů v délce trvání 14ti dnů a souběžné
pořádání
9ti
denních
astronomických
expedic
s cílem
získat
spolupracovníky. Příměstské tábory nahradit jednodenními programovými
bloky pro děti i dospělé bez rozdílu věku;
další rozšíření nabídky programů pro děti a mládež přímo ve školách a
rozšíření nabídky pobytů na hvězdárně pro koletivy od dubna do srpna;
podání dalších žádostí o spolufinancování projektů v některém regionálním
operačním programu v letech 2015-2020;
rozšíření ubytovací kapacity v areálu hvězdárny – místo stanů realizace 10
chatek se 4 lůžky, zejména k ubytování v rámci výukových akcí pro děti,
mládež i dospělé, realizace dřevěného srubu nebo stanu určeného
k celoročnímu užívání s možností využití jako klubovny;
realizace společných velkých akcí s radioklubem OK1KVK v Lidovém domě
ve Staré Roli, například Evropská Noc vědců 2014 s navazujícím víkendem.
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Hvězdárna a radioklub
lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
děkuje za spolupráci v roce 2013 těmto společnostem:

Město Karlovy Vary
Krajská knihovna Karlovy Vary
České vysoké učení technické – Fakulta elektrotechniky
Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov v. v. i.
Sekce pro proměnné hvězdy a exoplanety o. s.
Česká rada dětí a mládeže
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Hvězdárna Valašské Meziříčí p. o.
Astronomická společnost Hradec Králové o. s.
Astronomická společnost Most o. s.
Matoušek – dalekohledy
Společnost pro meziplanetární hmotu o. s.
Karlovarská teplárenská a. s.
SINCON INSTRUMENTS s.r.o.

Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovníkům,
kteří věnují čas realizaci programů na hvězdárně a zajištění
služeb pro veřejnost ve svém volném čase a často i v nočních hodinách,
aby mohla nejširší veřejnost na hvězdárnu přijít v pravidelné otevírací
době po setmění a bylo se opravdu na co dívat.
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Výroční zprávu za rok 2013 zpracoval ke 31.8.2014
Miroslav Spurný, ředitel organizace
Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.

Zpráva je vydána v počtu 20 tištěných výtisků,
text zprávy v rozsahu 60 stran je k dispozici v elektronické
podobě na stránkách organizace

Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
K Letišti 144
360 01 Karlovy Vary
Tel. 357 070 595, 777 95 34 21
E-mail: hvezdarna@astropatrola.cz

http://www.astropatrola.cz, http://www.astro-webcast.eu
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