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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

1. Úvodem
Vážené dámy, vážení pánové!
Výroční zpráva Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok
2014 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
desátým 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 2014 naplňovala své poslání především v hlavních činnostech v mezích svých
možností. Na to, jak se podařilo společnosti tyto zásady realizovat, by Vám měla odpovědět
předkládaná Výroční zpráva za rok 2014.
Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. děkuje za spolupráci
v roce 2014 těmto společnostem:

Město Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského Kraje (oddělení grantových schémat)
Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov v. v. i.
Krajská knihovna Karlovy Vary
České vysoké učení technické ČVUT – Fakulta elektrotechniky (FEL)
Česká rada dětí a mládeže
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Sekce pro proměnné hvězdy a exoplanety o. s.
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.
AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací, z. ú.
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.
V Karlových Varech dne 6. června 2015
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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 2014
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 všech
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 - 2014

503 016

1963 – 2014

699 779

O. P. S.
Celkem
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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.
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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
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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
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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.
V letech 2008-2014 byla společnost spolupořadatelem mezinárodních
konferencí IBWS, které se zabývají rentgenovou a gama astronomií. V této tradici
chceme pokračovat i nadále.
V letech
2012
–
2015
společnost
realizovala
významný
projekt
v operačním
programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
kdy ve spolupráci s devíti školami
Karlovarského kraje představila 1200
žáků a učitelů moderní astronomii a
možnosti
práce
s jednoduchou
astronomickou
i
radioamatérskou
technikou a nastavila tak možnosti
astronomie na Karlovarsku na zcela
novou úroveň.

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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4. Lidské zdroje společnosti v roce 2014
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

Marlena Vítková
Celoročně lektorka programů pro mladší děti a mládež, externí spolupracovník

Jaroslav Maxa
Dlouholetý amatérský astronom, práci má zároveň jako koníčka. Nastoupil na
zkrácený úvazek do provozu i projektu 1.10. 2014
Primárně byl přijat jako odborný pracovník a lektor přednášek. V průběhu
podzimu se stal fundraiserem pro neziskový i komerční sektor.
Pracovník také vykonává pracovní pozici redaktora zpravodaje hvězdárny

RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR, nastoupil externě 1.10. 2014
Primárně byl přijat jako projektový fundraiser s možností výkonu fukce
v projektech jako projektový manažer. Spolupracuje také jako lektor přednášek.

Martin Vítek
Vedoucí radioklubu a kroužku pro děti a mládež
Demonstrátor nočních programů hvězdárny, student 4. ročníku Gymnázia
Karlovy Vary a FEL ZČU v Plzni, 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 přístrojů, webmaster, autor www.astro-webcast.eu
Do 31.10. externí spolupracovník hvězdárny na pozici technik
astronomických detektorů, od 1. 11. starosta obce Dlouhý Újezd u Tachova
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5. Činnost a návštěvnost akcí v roce 2014
Celkový počet návštěvníků akcí v roce 2014
Celkem uspořádáno akcí

267

Celkem návštěvníků všech akcí

72 703

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

4216
199

Celková bilance příjmů a nákladů v roce 2014
Hlavní příjmy společnosti (dotace zakladatele)

1 300 000,- Kč
Vedl. příjmy v hlavní činnosti společnosti, včetně projektu OPVK za rok 2014:

952 772,- Kč
Vedl. příjmy v doplňkové činnosti společnosti:

13 000,- Kč
Celkové příjmy společnosti za rok 2014:

2 265 772,- Kč
Význačné příjmy získané pro rozvoj společnosti v letech 2013-2014
Projekt v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 672 985,- Kč
Celkové náklady na provoz společnosti v roce 2014

2 417 646,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka všech našich akcí, včetně webcastu

34,- Kč
Náklady na jednoho návštěvníka programů na hvězdárně v roce 2014

610,- Kč
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Akce pořádané v areálu hvězdárny i mimo něj v roce 2014

267
4 216

Celkem akcí
Návštěvníků
Celoroční rozbor návštěvnosti programů hvězdárny

Měsíce roku 2014

Akce pro děti a
mládež
Projekt OPVK

Přednášky a
hromadné
výpravy

Programy
pro veřejnost

Akcí

Osob

Akcí

Osob

Akcí

Osob

LEDEN

7

283

5

68

7

95

ÚNOR

8

273

2

19

3

29

BŘEZEN

14

655

2

15

2

26

DUBEN

8

438

2

20

3

26

KVĚTEN

1

65

3

63

1

22

ČERVEN

1

65

3

106

11

391

ČERVENEC

0

0

1

30

15

99

SRPEN

2

133

0

0

16

173

ZÁŘÍ

0

0

2

76

2

11

ŘÍJEN

6

436

1

46

2

33

LISTOPAD

7

291

3

105

1

4

PROSINEC

9

53

2

50

2
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V ROCE 2014

63

2692

26

598

65

926

Astronomická pozorování šířená prostřednictvím webu

Pozorování na
astro-webcast.eu

on-line akcí
návštěvníků

13

113
68 487

Zhodnocení proběhlých aktivit v roce 2014

Od 27. 9. 2014 nese hvězdárna oficiálně nové pojmenování
po svém zakladateli odhalením pamětní desky

Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary

14

Od listopadu 2013 nese objekt hvězdárny nový název po svém zakladateli
Františku Krejčím. Schválila jej Rada města Karlovy Vary.
V rámci Evropské Noci vědců v sobotu 16.9. 2014 se uskutečnil akt odhalení
pamětní desky, kterého se zúčastnili pamětníci a rodinní příslušníci a žijící příbuzní.
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Osobnost zakladatele hvězdárny

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 listopadu 2013 byl rozhodnutím Rady města pojmenován objekt po
svém zakladateli a toto rozhodnutí bylo slavnostně vyhlášeno při odhalení
pamětní plakety 27. 9. 2014.

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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„ASTRONOMIE A PŘÍRODNÍ VĚDY INTERAKTIVNÍ FORMOU
NA ŠKOLÁCH KARLOVARSKÉHO KRAJE“
Projekt, 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

Primární aktivitou společnosti byl v průběhu celého roku 2014 projekt
realizovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt měl cílové skupině žáků a učitelů ze sedmi základních a dvou středních
partnerských škol představit možnosti současné amatérské astronomie a využití
odborných metod a vyhodnocování napozorovaných dat pomocí dostupné
výpočetní techniky.
Projektu se zúčastnily tyto školy: ZŠ Komenského - Karlovy Vary, ZŠ
Dukelských hrdinů - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní ul. - Karlovy Vary, ZŠ Křižíkova ul.
- Sokolov, ZŠ Švabinského ul. - Sokolov, ZŠ Toužim, ZŠ Komenského ul. Chodov, Gymnázium Sokolov a Gymnázium Ostrov.
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Základní ideou projektu byly především vzdělávací aktivity v Klíčové aktivitě 1,
které doplňovaly školní výuku ve vybraných předmětech školy podle jejich ŠVP.
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Proškolení učitelé v rámci seminářů
v červnu a v červenci 2013 (Klíčová aktivita
4) mohli navrhovat témata, která pro tým
pracovníků projektu přes letní prázdniny
roku 2013 postupně zpracoval do formy
prezentací a výstupů v podobě Pracovních
listů. Přímo jsme pak ve třídách, které
učitelé vybrali, mohli doplnit probrané školní
učivo.
Nejlepší vybraní žáci se pak mohli
zúčastnit v rámci Klíčové aktivity 3
výukového zájezdu na Astronomický ústav
v Ondřejově, kam byly vypraveny dva
autobusy z osmi partnerských škol, a mohli
se zúčastnit víkendových workshopů, které
byly
organizovány
pod
dohledem
odborných
garantů
z partnerských
organizací.
Nejnáročnější část projektu pak
představovala Klíčová aktivita 2, během
které se měly zakoupit astronomické
přístroje, se kterými měli žáci a studenti
pracovat a následně je v Astrotýmu připravit k instalaci pro on-line pozorování za
pomoci dálkového ovládání prostřednictvím internetu. Pracovníci projektu měli za úkol
zařízení zprovoznit a předat je do plného užívání studentům, kteří pak následně měli
tato zařízení vylepšovat v rámci doby
udržitelnosti projektu. Pro astronomické
přístroje bylo vybráno několik škol,
které splňovaly podmínku dostatečné
vzdálenosti a lepších pozorovacích
podmínek. Nejlepšími pozorovacími
stanovišti
se
nakonec
stala
Gymnázia v Sokolově a v Ostrově a
také ZŠ Toužim.
Primárními detektory se staly tzv.
celooblohové kamery neboli all-sky
detektory. Ty umožňují děti a studenty
naučit poznávat noční oblohu a úkazy
na ní, byť zprostředkovaně přes tyto
technologie. Kamery byly zakoupeny
pro snímkování oblohy v základním
rozlišení a jedná se o školní výukovou
pomůcku, se kterou mohou žáci sami
pracovat.
S vizuálními snímky celé noční
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oblohy pak koresponduje druhý pozorovací program, který se zabývá sledováním
meteorů pomocí citlivých televizních kamer z více stanovišť v rámci sítě CEMeNt. Zde
je k dispozici pozorovací technika, která je cenově dostupná a je s ní velmi snadná
manipulace, takže podobné komplety mohou mít studenti sami přímo doma a sledovat
meteory například z balkonu v paneláku. Zpracování těchto dat je koordinováno
v celoevropské síti EDMONd, do které je již hvězdárna několik let aktivně zapojena.
Hned první měsíce, kdy začaly detektory pracovat se ukázalo, že stanoviště byla
zvolena velmi dobře. Jediným problémem je zatím umístění all-sky kamer a detektorů
pro sledování meteorů. V létě 2015 se totiž na vybraných školách budou opravovat
střechy a detektory proto absolvují složité procesy, než budou namontovány na stálá
stanoviště na těchto střechách a absolvují také realizaci průrazů ve zdech pro kabely.

Třetí pozorovací program projektu se zabývá monitoringem stavu zemské
ionosféry, tzv. SID monitor. Těmito pozorováními se každoročně zabývá i konference
IBWS. Jde o pozorování, která mají výhodu v tom, že se jedná o lokaci dat pomocí
přijímačů dlouhých vln a nejde tedy o pozorovaná data ve vizuální oblasti. Není tedy
problém pozorovat i když je zataženo. V Karlovarském kraji tak začaly na podzim 2014
pracovat celkem tři nové stanice SID monitoringu a po skončení projektu se navazuje
spolupráce se sítěmi ve Východních Čechách a na Slovensku.
Jejich výstupy se ukázaly být velmi zajímavým výukovým materiálem například při
částečném zatmění Slunce 20.3.2015.
V současnosti jsou detektory postupně předávány členům Astrotýmů na
partnerských školách, kteří se zabývají zpracováním výstupů z nich a také řeší jejich
dálkovou správu. Výstupy z detektorů je možno vidět na stránkách

http://meteor.astro-webcast.eu/opvk/
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Že se projekt zdařile vyvíjí je vidět na příkladu studenta ostrovského gymnázia
Vojtěcha Fárka, který je zároveň dlouholetým členem astronomického kroužku
hvězdárny. Ten nyní pracuje v Astrotýmu na Gymnáziu Ostrov a pro správu dat ze SID
monitorů a astrofotografie realizované na hvězdárně vytvořil vlastní stránky:

http://merkin113.wix.com/astroteams
Projekt
přinesl
pokračující spolupráci se
studenty
a
žáky
Astrotýmů. Ti například
dobrovolně vypomáhali při
akci
pozorování
částečného
zatmění
slunce 20.3.2015. Akce se
zúčastnilo
celkem
11
studentů
z Gymnázia
Ostrov
a
Gymnázia
Sokolov. Dva členové
astrotýmu
přitom
technicky zajišťovali online přenos ze zatmění po
síti,
takže
návštěvníci
mohli vidět do sálu promítanou projekci z protuberančního dalekohledu.
Samotné akce ve školních hodinách probíhaly v jednotlivých vybraných třídách a
celkem se Klíčové aktivity 1 zúčastnilo 1200 žáků a pedagogů. Dále byl na každou
partnerskou školu projektu pozván jeden odborný garant, který představil dětem svou
odbornou činnost. Tito hosté pak následně přednášeli pro karlovarskou veřejnost (ale i
žáky a učitele ostatních partnerských škol) v Krajské knihovně Karlovy Vary.
Do Karlových Varů tak zavítalo postupně deset odborných garantů z partnerských
organizací a uskutečnily se odborné akce podle harmonogramu projektu. Tito odborní
garanti také spolupracovali na přípravě a realizaci workshopů (víkendů a táborů) pro
děti a mládež Na další dvoustraně je sumarizován seznam všech těchto aktivit:
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Přednáška v Gymnáziu Sokolov 15. 11. a seminář na hvězdárně 16.-17.11.2013
SLEDOVÁNÍ METEORŮ POMOCÍ TV KAMER
Lektor: Jakub Koukal, koordinátor sítě CEMeNt
Přednáška v ZŠ Toužim 22.11. a seminář na hvězdárně 23.–24.11.2013
POZOROVÁNÍ KOMET
Lektor: Jakub Černý, Společnost pro meziplanetární hmotu (SMPH)
Přednáška v ZŠ Poštovní, K. Vary 6. 12. a seminář na hvězdárně 7. – 8. 12. 2013
ASTROFOTOGRAFIE
Lektor: Petr Skala, Štefánikova hvězdárna
POZOROVACÍ ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM na hvězdárně 28. – 31. 12. 2013
Odborně laděné zimní prázdniny pro děti a studenty 10-18 let.
Přednáška na ZŠ Chodov 17. 1. 2014
MECHANIZMY HVĚZDNÉ PROMĚNNOSTI
Lektor: Luboš Brát, Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet
Přednáška na 8. ZŠ, Sokolov 24. 1., seminář na hvězdárně 25. – 26. 1. 2014
KOSMONAUTIKA A MY
Lektor: Milan Halousek, Česká kosmická kancelář
ASTRONOMICKÝ VÍKEND ZAMĚŘENÝ NA POZOROVÁNÍ DEEP-SKY OBJEKTŮ
30. 1. – 2. 2. 2014
Odborně laděné pololetní prázdniny pro děti a studenty 10-18 let.
Přednáška na ZŠ Komenského KV 7. 2. a seminář na hvězdárně 8. – 9. 2. 2014
PLANETKY, aneb příběhy malých těles Sluneční soustavy
Lektor: Petr Scheirich, Společnost pro meziplanetární hmotu
Přednáška na Gymnáziu Sokolov 14. 2. a seminář na hvězdárně 15. – 16. 2. 2014
SLUNCE a jeho aktuální výzkum
Lektor: Michal Švanda, AsÚ Ondřejov
JARNÍ EXPEDICE - ZAMĚŘENO NA DEEP-SKY OBJEKTY
24. – 28. 2. 2014
Odborně laděné jarní prázdniny pro děti a studenty 10-18 let.
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Přednáška na ZŠ Dukelských hrdinů 6. 3., seminář na hvězdárně 7. – 8. 3. 2014
KOSMONAUTIKA A MY
Lektor: Milan Halousek, Česká kosmická kancelář
Přednáška na 3. ZŠ Sokolov 21. 3. 2014 , seminář na hvězdárně 5. – 6. 4. 2014
METEORIT U ČELJABINSKU
Lektor: Pavel Suchan, AsÚ Ondřejov
Přednáška na Gymnáziu Ostrov 28. 3. a seminář na hvězdárně 29. – 30. 3. 2014
POZOROVÁNÍ PROMĚNNÝCH HVĚZD KAMERAMI
Lektor: Martin Mašek, Sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet
Přednáška na Gymnáziu Ostrov 4. 4. a seminář na hvězdárně 5. – 6. 4.2014
VIZUÁLNÍ POZOROVÁNÍ METEORŮ
Lektor: Ivo Míček, Společnost pro meziplanetární hmotu
ASTRONOMICKÝ VÍKEND ZAMĚŘENÝ NA POZOROVÁNÍ MĚSÍCE A PLANET
16. – 20. 4. 2014
Odborně laděné velikonoční prázdniny pro děti a studenty 10-18 let.
ASTRONOMICKÝ VÍKEND ZAMĚŘENÝ NA POZOROVÁNÍ MĚSÍCE A PLANET
9. – 11. 5. 2014
Odborně laděný víkend pro děti a studenty 10-18 let.
STUDIJNÍ ZÁJEZD PRO AKTIVNÍ STUDENTY VŠECH PARTNERSKÝCH ŠKOL
16. 5. 2014 a 6. 6. 2014 – dva autobusy DPKV pro 120 osob
Astronomický studijní zájezd na AsÚ Ondřejov
OBJEV TAJEMSTVÍ PROMĚNNÝCH HVĚZD
17. – 23. 8. 2014
ASTRONOMICKÝ TÁBOR PRO DĚTI A STUDENTY ZA NOVOLUNÍ.
TAJEMNÉ MLHOVINY NA LETNÍ OBLOZE
24. – 30. 8. 2014
ASTRONOMICKÝ TÁBOR PRO DĚTI A STUDENTY ZA NOVOLUNÍ.
Seminář na hvězdárně 10. – 12. 10. 2014
SID MONITOR A JEHO MOŽNOSTI - VÝZKUM IONOSFÉRICKÝCH PORUCH
Lektor: Rudolf Šlosiar, Slovensko (Bojnice)
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Pro partnerské školy bylo vyvinuto několik nových softwarových aplikací, které
vhodně doplňují výuku. Tyto aplikace jsou k dispozici především učitelům na
partnerských školách, ale má je nyní k dispozici hvězdárna v rámci svých pořadů.

Byly vydány výukové materiály (plakát a výuková brožurka), které se používaly při
výuce v hodinách na partnerských
školách. Plakáty se využívají jako
výborná pomůcka i po skončení projektu,
pracují s nimi nadále členové Astrotýmu.
Přes léto 2014 byly zakoupeny a
sestaveny
všechny
astronomické
detektory a následně byly zapůjčeny na
školy jako výuková pomůcka, s níž se
mohli seznámit členové astrotýmů a
především účastníci školních seminářů
v průběhu Klíčové aktivity 2. Od října
bohužel nepřálo počasí, proto byly
detektory především používány jen
v laboratorních podmínkách tříd, ve
kterých probíhala výuka a děti se
zabývaly zpracováním dat, která byla
napozorována dřive.
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Bližší informace k projektu shrnují monitorovací zprávy a také stránky:
http://astropatrola.cz/astronomie-na-skolach/
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Mezinárodní partnerství
s Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz e.V.
6.února 2014 došlo k podpisu Smlouvy o spolupráci s německou
partnerskou organizací Deutsche Raumfahrtausstellung MorgenrötheRautenkranz e.V. Cílem je spolupráce na realizaci dostavby objektů na obou
stranách hranic (karlovarská hvězdárna dle již zpracované studie firmy Intar)
za podpory financí z operačních programů Evropské unie.
Prozatím
bude
spolupráce
probíhat
na
bázi
vzájemné
propagace, po vyhlášení výzev
bude možno spolupráci rozšířit na
podstatně širším základě. Jedná se
především
o
vzdělávací
a
volnočasové aktivity pro děti a
mládež,
které
by
v nově
realizovaných
objektech
mohly
probíhat.
Hvězdárna by následně mohla
pořádat mezinárodní konference ve
svých i nových prostorách partnera,
došlo by k rozšíření objektu, což by
umožnilo zvýšit potřebnou kapacitu
a modernizovat celkově stav pro
konání aktivit pro veřejnost.
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Mezinárodní konference o vysokoenergetické astrofyzice

IBWS 2014
Jedenáctý z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice
vysokých energií a pozemním experimentům a pozorováním zejména
robotickými dalekohledy, se uskutečnil v Karlových Varech od 23. do 25.
dubna 2014. 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 zúčastnilo 35 účastníků ze 6 zemí. 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), Univerzita Würzburg
(Německo) a Hvězdárna Karlovy Vary.
Na programu konference byly referáty z oblasti výzkumu gama
záblesků, o využití robotických dalekohledů a svá témata diskutovala také
skupina relativistické astrofyziky vedená ředitelem Astronomického ústavu AV
ČR prof. Vladimírem Karasem - např. Populace neutronových hvězd v jádru
naší galaxie. Středeční celodenní sekce se zabývala malými (piko a nano)
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družicemi a vědeckými přístroji na nich. Sekce je organizovaná ve spolupráci
s přední kapacitou na pikosatelity prof. Klausem Schillingem z Würzburg
University (Německo) a zúčastní se jí zástupci českých týmů podílejících se na
piko a nano satelitech, např. VZLUSAT připravovaný VZLU Letňany.
V programu se uskutečnilo 28 přednášek a 6 psaných prezentací (posterů).
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. A to 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. 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
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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.
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 tento obří
kosmický rentgenový dalekohled nebyl kvůli finančním škrtům schválen.
Právě proto představují malé družice vítanou alternativu a čeští vědci mají
unikátní nápady, jak rentgenové teleskopy miniaturizovat a umístit i na malé
satelity.

Oficiální stránky konference http://www.ibws.cz/
Cyklus přednášek Moderní astronomie v Krajské knihovně
V roce 2014 byl v rámci akce IBWS uspořádán také od ledna do dubna
přednáškový cyklus devíti přednášek s tematikou Amatérská astronomie
současnosti – Meziplanetární hmota, Komety a očekávaná jasná kometa Ison,
Amatérská astrofotografie, Proměnné hvězdy, Malá tělesa sluneční soustavy,
Kosmonautika a my, Meteorit u Čeljabinsku, Pozorování meteorů.
Přednáškového cyklu se zúčastnilo celkem 110 posluchačů.
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Letní tábory pro děti a mládež v roce 2014
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V průběhu letních prázdnin bylo
připraveno celkem pět letních táborů.
Tři z nich byly určeny účastníkům
projektu a i přes velkou propagaci se
na ně přihlásil jen jeden až dva
účastníci, kteří pak mohli na hvězdárně
strávit pobyt ve formě odborné stáže.
Tito účastníci se pak následně stávali i
zákládajícími členy Astrotýmu na
partnerských školách projektu.
Tři letní tábory v srpnu se proto
uskutečnily za většího počtu dětí.
Kapacita každého tábora byla 12
účastníků, což je dáno možnostmi,
kterými
hvězdárna
v současnosti
disponuje po personální stránce i
možnostech naučit děti pracovat
s astronomickou technikou. Nakonec
se první běh zrušil pro onemocnění personálu tábora, kdy hlavní vedoucí svou
účast odřekl kvůli nutné operaci na kterou v červenci šel a tým vedoucích se
následně rozpadl. Druhé dva běhy vedl Aleš Leinweber spolu s Martinem
Vítkem. S programem pomáhali lektoři Ivo Míček (Společnost pro
meziplanetární hmotu) a Petr Skala (astrofotograf, FEL ČVUT). Současně se
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účastníci táborů dostali i
do prostor radioklubu
OK1KVK, kde si mohli
vyrobit
radioamatérská
zařízení.
Odborně byly tábory
zaměřeny
na
astronomickou fotografii
a proměnné hvězdy.
Nakonec se hlavním
tématem staly především
meteory a meziplanetární
hmota díky přítomnosti
lektora
pana
Ivoše
Míčka. Pozorování v této
oblasti je vhodné pro
začátečníky.
Celkem bylo před
tábory přihlášeno 15 dětí z celé České republiky. Dva účastníci byli dokonce
až ze vzdálené Jemnice (kraj Vysočina) a na tábor přijeli proto, že se
v termínu tábora pořádaném partnerem Jihlavská astronomie nemohli
zúčastnit tamního tábora, takže proto našli náš tábor a zvolili jej. Celkem se
obou týdenních táborů zúčastnilo celkem 11 dětí z celé České republiky a dva

32

se zúčastnili dokonce obou turnusů. Na táboře byly velmi aktivní děti, řada
z nich měla již velmi rozvinutý zájem o astronomii a zabývali se jí proto na
odbornější úrovni.
Shodou okolností bylo v době táborů jasno každou noc, a tak pozorování
meteorů, stejně jako fotografování nic nebránilo. Podařilo se získat zajímavá
data a děti se především naučili orientaci na obloze, kterou si následně mohly
porovnat s pořízenými fotografiemi ať již pořízených DSLR fotoaparátem
prostřednictvím dalekohledu nebo objektivem typu Rybí oko.
Účastníky
táborů
také
moc
zajímala
radiotechnika
a
při
návštěvě
radioklubu
v Lidovém domě se
vyžívali při stavbě mini
elektronických přístrojů,
které ve většině případů
byly využitelné i po
skončení tábora doma.
Tábory v roce 2014 byly
příjemně
stráveným
časem letních prázdnin.
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Astronomické kroužky Astrotýmu
V průběhu podzimu 2014
se na pěti partnerských
školách projektu zformovalo
pět astronomických kroužků.
Celkem se do nich přihlásilo
23 členů – z toho 10 chlapců a
13
děvčat
z Gymnázia
Sokolov, Gymnázia Ostrov, ZŠ
Chodov, 3. ZŠ Sokolov a ZŠ
Toužim.
Z řady důvodů bylo nutno
tyto kroužky pořádat přímo na
školách. Doplnily je worshopy
pořádané o víkendech na
hvězdárně.
Kroužky
běží
úspěšně na pěti školách, zúčastňuje se jich pravidelně 4-7 dětí. Hned v úvodu
7 účastníků ze ZŠ v Sokolově, Švabinského ul. postoupilo do
korespondečního kola Astronomické olympiády, což byl výborný výsledek.
Na schůzkách se členové seznamovali s možnostmi techniky, kterou
využívá projekt v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zároveň
zpracovávali data, která sice nemohli napozorovat díky velmi špatnému počasí
sami. S ohledem na to, že šlo o celkem čerstvá pozorování z pozorovacího
domečku Astronomické společnosti Hradec Králové (ASHK), kde má naše
hvězdárna zapůjčen dalekohled, na tom vůbec nezáleželo. Při workshopech
na hvězdárně totiž počasí začalo přát až od února 2015. 23. ledna 2015
proběhla závěrečná konference projektu, na níž byli přítomní zástupci
odborných garantů (AsÚ Ondřejov) a děti ze všech partnerských škol. Členové
kroužků Astrotýmu zde pak představili výsledky své několikaměsíční práce.

Na základě
získaných
zkušeností z vedení
schůzek Astrotýmu
počítáme ve
školním roce
2015/2016
s otevřením nového
astronomického
kroužku v DDM
Karlovy Vary a
Astronomického
klubu na hvězdárně.
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Personální změny v průběhu roku 2014
V týmu našich dlouholetých spolupracovníků došlo ke změnám a
v týmu se v druhé polovině roku objevily nové tváře.
Po krátkém působení jako odborný pracovník hvězdárny od 1. 7.
2015, odešel nakonec v listopadu pracovat zpět do Prahy pan Ing. Arch. Aleš
Leinweber. Dlouhá léta vypomáhal jako webmaster a grafik externě na dálku,
po ukončení studií zkoušel ve Varech najít uplatnění právě na hvězdárně, ale
nakonec našel uplatnění ve svém oboru opět v Praze. Během léta hvězdárně
významně pomohl a nyní se naše spolupráce vrátila opět na externí úroveň.
V říjnu 2014 odešel na vysokou školu FEL ZČU do Plzně Martin
Vítek, vedoucí kroužku radioamatérů, demonstrátor a astrofotograf.
S hvězdárnou spolupracuje stále na výrobě elektroniky pro hlavní dalekohled.
Od listopadu se starostou v obci Dlouhý Újezd u Tachova stal p.
Miroslav Křížek, který pomáhá realizovat dálkově řízené detektory a je
autorem i administrátorem stránek http://astro-webcast.eu. S hvězdárnou
dále spolupracuje stále na dálkovém ovládání hlavního dalekohledu.
S Tomášem Kafkou byl po návratu ze studií v Praze v roce 2014
zahájen vývoj simulátoru letu sluneční soustavou, který v roce 2015 zpestří
programovou nabídku hvězdárny pro veřejnost. Pan Kafka tuto činnost
vykonává dobrovolně, protože má ke hvězdárně určitý citový vztah z dob jeho
působení v astronomickém kroužku.
Od srpna s námi začal spolupracovat úzce nový aktivní
spolupracovník p. Jaroslav Maxa, který se zabývá astronomií amatérsky a
stojí velmi o to na hvězdárně pracovat jako astronom. Nejprve byla jeho
spolupráce dobrovolná, 1.listopadu se stal pracovníkem projektu OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve funkci odborného koordinátora, se
specializací na SID monitoring. Pan Maxa se věnuje ale i astrofotografii a
dalším aktivitám, jeho odborné působení ve společnosti napomáhá rozšíření
odborných aktivit hvězdárny. Působí ale i jako fundraiser a absolvoval několik
školení, kterému umožňují věnovat se také přímé práci s dětmi.
Do týmu přišel také RNDr. Martin Ferus, Ph.D. z Ústavu
termomechaniky AV ČR, Oddělení D 1 – Dynamika tekutin. Kromě vědeckého
zájmu se stal dr. Martin Ferus novým projektovým fundraiserem. Začali jsme
společně připravovat vzdělávací projekty podávané do všech možných výzev.
První z nich navazuje na současný úspěšný projekt. Dr. Ferus zde
reprezentuje českou vědeckou instituci, kterou zastupuje a má zájem nám
pomoci hvězdárnu zapojit do vědeckých projektů. První projekt, který nese
název Pět smyslů astronomů, byl podán v říjnu na MŠMT, v přepracované
podobě bude podáván do další výzev.
Pokračuje spolupráce s p. Luise Zelenkovou (tlumočila při podpisu
smlouvy s Muzeem kosmonautiky v sousedním Sasku), která s námi
připravuje přeshraniční a další evropské projekty.
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Obnovení zpravodaje hvězdárny
Od října 2014 byl obnoven zpravodaj určený především účastníkům
projektu. Od nové sezóny bude k dispozici v nové podobě také široké
veřejnosti. Nově se lidé především dozvědí, jaký bude program vysílání
astronomických pozorování na webu a také se budou moci zúčastnit řady
seminářů a víkendovek, které pro ně hvězdárna na podzim připravuje ve
spolupráci s radioklubem OK1KVK.
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Den s Městem 21. 6. 2014

V sobotu 21. 6. 2014 se naše společnost prezentovala na akci Den
s Městem, pořádané v areálu Rolava. Ve stanu, který jsme na stanovišti
postavili společnými silami s radioklubem OK1KVK, jsme se pokoušeli docílit
temného prostředí, abychom mohli veřejnosti lépe představit některé
experimenty obou institucí zabývajícími se přírodními vědami – tedy
hvězdárny i radioklubu.
Prezentace se vydařila. Radioklub představil především Teslův
transformátor, jehož dálkové rozsvícení zářivky budilo vždy velký údiv, stejně
jako možnost si sáhnout bez problémů na blesky v řádech tisíců Voltů.
Hvězdárna se na akci
pokoušela prezentovat
výstupy z projektu. Jak
se nakonec ukázalo,
nebyl na to dostatek
času
a
dotykový
monitor,
který
byl
k dispozici, rušil právě
Teslův transformátor.
Proto
jsme
návštěvníkům
stanu
rozdávali
s výkladem
výukové
plakáty
vydané
v rámci
projektu.
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Evropská Noc vědců 26. 9. 2014

Devátý ročník celonárodní akce pořádané v rámci Evropské noci
vědců vyhlášené Evropskou komisí se konal tentokrát na téma: „Objevy života
na cizích planetách, způsoby a technologie, aktuální úspěchy“.
Akce se uskutečnila v Lidovém domě ve Staré Roli, začátek akce byl
naplánován na 19:00 hodin. Postupně se do sálu sešlo asi sto padesát
návštěvníků, kteří dali přednost vědě a poznání před pohodlím televizních
seriálů a pasivní zábavy.
Organizátorem
byla
Hvězdárna
Františka
Krejčího a radioklub v
Karlových Varech.
A
co
mohli
návštěvníci vidět a slyšet?
Radioklub se velmi
dobře
prezentoval
ukázkami
jednak
své
činnosti, ale také názornými
ukázkami
didaktického
charakteru. Kde na jednom
místě můžete uvidět v
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„akci“ Teslův transformátor, uslyšet vysílání v morseově abecedě, nebo uvidět
na osciloskopu průběh elektrického signálu? A kde jinde máte možnost vidět
měniče, zesilovače a to jak vlastně z blízka vypadá plošný spoj. Především
chlapci byli zvídaví a kladli mnohdy až odborné dotazy, ale ani děvčata
nezůstávala pozadu. Radioklub ukázal, že má mládeži a vlastně všem
zájemcům o toto moderní odvětví lidské činnosti nejen co nabídnout, ale že
také dokáže vychovat další generaci radiotechniků.
Dalším lákadlem pro návštěvníky byla ukázka počítačového programu
„Svišť“. Pod tímto, možná nic neříkajícím názvem,se skrývá unikátní software,
umožňující za pomoci webové kamerky vytvářet vlastní, funkční tlačítka
doslova kdekoli a z čehokoli. Stačí když si na kus papíru na stole namalujete
kolečko a programu oznámíte, co toto kolečko má aktivovat. Možností využití
je nekonečně mnoho, od jednoduchých her, po využití při prezentacích, až po
naprosto sofistikované využití v různých profesích a odvětvích vědy a
průmyslu. O tento program mohli návštěvníci soutěžit vyplnění znalostního
testu. Vylosovaní účastníci se za závěr večera stali hrdými a šťastnými majiteli
tohoto unikátního softwaru.
Hvězdárna se prezentovala přednáškou na téma „Život, UFO a SETI“.
Ve zkratce, vzhledem k nabitému programu, se pozorný posluchač dozvěděl
něco o mapovaní planety Mars, o tom co to vlastně UFO je, o podivných
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jevech na obloze. Také
návštěvník uslyšel něco o
„známých“
událostech
týkajících se „létajících
talířů“, o tom, jak se na
tento fenomén dívá věda.
Uslyšel i tu druhou,
odbornou stránku věci,
totiž to, že většina
takových jevů má logické
vysvětlení.
Další
část
přednášky byla potom
věnována
vědeckému
programu SETI, kdy za použití skutečně vědeckých metod, je mapována velká
část hvězdného nebo a hledají se byť i malé známky signálu, který by mohl
mít umělý původ. Na konec následovalo malé shrnutí součastného poznání
světa v souvislosti s možnosti existence inteligentního života ve vesmíru.
Návštěvníci „Noci vědců“ obcházeli jednotlivá stanoviště s ukázkami
techniky a propagačními materiály. Kladli otázky, bylo vidět , že je mnoho věcí
a témat zaujalo.
A o tom především takové akce jsou. O tom, aby lidé viděli vědu a
techniku jako pomocníka poznání, aby to nebylo cosi nepochopitelného, ale
mělo to lidskou tvář. A to se myslím letos povedlo.
Jaroslav Maxa
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Druhé pololetí rok 2014 ve faktech
Zatímco první polovina roku 2014 byla na jasnou oblohu večer a v noci
vcelku dobrá a v Karlových Varech jsme měli do měsíce asi 5-10 jasných nocí,
večerní a noční počasí od 1.října 2014 programům hvězdárny pod noční
oblohou příliš nepřálo. Obvykle jsou v poslední letech během podzimu zhruba
2-4 jasné noci do měsíce a odhadem bývá 5 dnů, kdy je počasí velmi
proměnlivé. V říjnu, listopadu a prosinci 2014 nebylo ani to, byl sotva jeden
polojasný večer v měsíci.
Proto se nám osvědčuje stále více možnost obousměrná komunikace se
zájemci o večerní pozorování, kdy se lidé telefonicky registrují a poté se vše
domlouvá v závislosti na aktuálním počasí a nejpřesnější nové předpovědi
numerického modelu Aladin.
V druhé polovině roku však přibývalo registrovaných zájemců na
pozorování. Bohužel jim nebylo možno vyhovět, neboť byla neustále zatažená
obloha. I když se přes den občas udělalo hezké počasí a jasno, večer se
počasí zkazilo a nebylo možno pozorovat. Většinu registrovaných se podařilo
pozvat na první pozorování až začátkem února 2015.
Podzim byl přes nepřízeň počasí využit především pro práci s žáky na
partnerských školách v Klíčové aktivitě 2 projektu a konzultacemi se studenty
v nově vznikajícím Astrotýmu na pěti partnerských školách a také k přípravě
závěrečného Astronomického workshopu a konference v pátek 23.1.2015,
kterého se zúčastnili žáci a učitelé partnerských škol projektu.
V souvislosti se špatným počasím a nástupem nového zaměstnance p.
Jaroslava Maxy, bylo koncem roku rozhodnuto od 1. 3. 2015 podstatně rozšířit
programové aktivity pro veřejnost. Otvírací doba se tak rozšíří na čtyři dny
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v týdnu, což bude možné realizovat po ukončení projektu „Astronomie a
přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje“. Tento na
aktivity velmi náročný projekt skončil 31.1.2015
Stav večerního a nočního počasí byl o to
horší, že jsme potřebovali uvést do provozu asi 6
detektorů na Gymnázium v Sokolově, Gymnázium
v Ostrově a na ZŠ Toužim (šlo 3 allsky kamery, 3
kamery na sledování meteorů v síti CEMeNt)
pořízených z projektu OP VK. Tato zařízení je
nutno před umístěním na stanoviště kalibrovat
v průběhu jasných nocí a vyzkoušet je v praxi, aby
se k nim po montáži nebylo nutné vracet a
zařízení umístěná kdesi na střeše rekalibrovat.
S detektory si proto během podzimu většinou
„hráli“ členové Astrotýmů a získávali data
z částečné jasných nocí na jiných místech, než
byla určená stanoviště, většinou si vyzkoušeli „na
sucho“ možnosti těchto detektorů. Kamery nelze
používat ve dne, kdy na
jasné obloze nejsou
žádné objekty, pomocí
kterých by bylo možno
kamery
zaostřit
či
vyzkoušet, většinou jde
o
vysoce
citlivá
zařízení, která pracují
s dlouhými expozicemi
a i krátké expozice za
slunečného dne mohou
citlivý CCD čip v přístroji
prakticky zničit.
Náhradní data pro
zpracování členy Astrotýmu získával p. Miroslav Spurný ve spolupráci s p.
Martinem Lehkým na pozorovacím domečku Astronomické společnosti
v Hradci Králové (ASHK), kde bylo během podzimu přeci jen o něco lepší
noční počasí. Většinou se jednalo o pozorování změn jasnosti proměnných
hvězd.
Jedinými stanicemi, které po celou dobu pracovaly nerušeně, byly stanice
SID monitoringu, které nevyžadují jasnou oblohu, neboť sledují vesmír
v pásmu dlouhých vln (DV). Zde se však řešilo doladění stanic po stránce
výstupních hodnot a napojení naší sítě čtyř stanic na sítě okolních
provozovatelů SID monitoringu (Hradec Králové, Slovenská republika).
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Rozložení stanovišť pracujících stanic je uvedeno v mapě. Dvě stanice
Karlovy Vary sever a Karlovy Vary jih se nyní rozrostly o tři partnerské školy
projektu. Dvě stanice nové jsou umístěny do vzdálenějšího konce
Karlovarského kraje a jednu stanici máme k dispozici pro pozorování
z mobilních stanovišť v době letních táborů a expedic. V budoucnu ji získá do
zápůjčky některý z aktivních členů Astrotýmu. Na vysvětlenou je nutno uvést,
že pro přesné zjišťování drah meteorů je zapotřebí aby stanic, které vykrývají
oblohu, bylo co nejvíc a v průsečíku jejich zorných polí sledovaly stejné
oblasti. Vzdálenosti mezi stanicemi jsou doporučeny cca 80-150 km.
Proto jsme umístili kamery sítě CEMeNt na náhradní stanoviště. Sledovaly
většinou cílové oblasti oblohy skrze okna v nejvyšších patrech partnerských
škol. I přesto se podařilo na všech stanovištích zachytávat meteory a některé
spárovat s meteory napozorovanými na jiných protistanicích v Plzni a
Stochově na Kladensku. Kamery sítě CEMeNt začnou pracovat v červenci
2015 naplno, neboť po opravách střech na zvolených partnerských školách
(Gymnázium Sokolov, Gymnázium Ostrov a Základní škola Toužim) budou
tato zařízení umístěna na vybraná stanoviště, tak, jak se předpokládalo. První
výsledky proto přinesou účastníci letní astronomických táborů, kteří s nimi o
letních prázdninách 2015 budou pracovat.
V roce 2014 jsme začali jednat
s Ústavem Fyzikální chemie J.
Heyrovského
AV
ČR
a
Hvězdárnou
ve
Valašském
Meziříčí
ohledně
rozšíření
sledování sítě pro detekci spekter
meteorů.
V současnosti
se
připravuje nasazení jedné kamery,
která umožní sledovat spektra
meteorů v Karlových Varech.
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Služby pro veřejnost
Od 1.8.2014 byl uveden do testovacího provozu nový systém předprodeje
a prodeje vstupenek. K dispozici má hvězdárna čtyři druhy slevových karet:
PREMIUM – slevy pro jednotlivce ve výši 15%
FAMILY – slevy pro kolektivy a rodiny ve výši 25%
KLUBOVÁ – po zaplacení členského příspěvku na rok vstup zdarma
ZLATÁ - pro významné obchodní partnery vstup zdarma
Během podzimu byly systému vychytávány nedostatky a do plného
provozu bude nasazen 15.4.2015
Moderní pokladní systém spolupracuje se čtečkou čárového kódu na
vstupence nebo kartě. Uvedením nového systému do provozu získala naše
společnost velice cenný marketingový nástroj.
Velmi častý návštěvník hvězdárny v posledních několika letech
Otvírací doba je orientována především na odpolední a večerní
pozorování a další programy. V ostatních časech často řešíme programy
v terénu. Proto je často velkým problémem zajistit přítomnost pracovníka
v objektu právě v tu neočekávanou chvíli dopoledne, kdy návštěvník stojí před
brankou do areálu a telefonicky nám oznamuje, „že přijel z daleka a proto mu
známku musíme prodat právě nyní…“ Na dotaz, zda zná naši otvírací dobu,
která je zveřejněna na webových stránkách, reaguje často tak, že „na jiných
hvězdárnách přece sedí paní, která turistické známky prodává…“
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 doplňují série dřevěných koleček nebo
plastikových karet do počtu…“. Často dokonce nakupují tyto suvenýry po 10
kusech i pro své známé. Tento stav nás velmi mrzí.
Stav jsme museli vyřešit po dohodě s dodavateli tak, že každému
návštěvníkovi prodáváme jen jeden kus suvenýru. Turistické suvenýry
zajišťovala pro veřejnost hvězdárna právě proto, aby přitáhla především
návštěvníky programů na hvězdárně. V těchto případech ale bohužel nevíme,
zda takovéhoto „návštěvníka“ zanést mezi výstupy návštěvnosti hvězdárny a
proto tak raději nečiníme.
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Webcast – internetová on-line pozorování pro veřejnost

WWW.ASTRO-WEBCAST.EU
Ojedinělý projekt webových přenosů astronomických objektů provozuje
již od 1. dubna 2003 naše společnost. V roce 2005 nahradila nová doména starou
http://www.astro.sci.muni.cz/live, provozovanou ve spolupráci s Expresními
astronomickými informacemi (EAI) vydávanými na Masarykově universitě v Brně.
Největším problémem astronomických on-line přenosů je fakt, že surové
snímky je většinou nutno zpracovat. Citlivost kamer se také prodlužuje délkou expozice
a tudíž není možné, až na několik výjimek objekty „streamovat“. Je proto občas nutné
snímky zveřejnit až po jejich zpracování. Technicky je projekt nyní řešen využitím
pronajatého 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 posledních letech byly naše servery
opakovaně terčem útoku hackerů a proto fungujeme s určitými výpadky.
V polovině roku 2014 byla tímto zásahem poškozena i celooblohová kamera označená
OKO2. Nejprve došlo k výpadku ovládacího serveru, díky čemuž došlo k fatálnímu
selhání ovládací elektroniky. Kamera nyní prochází servisní opravou, což obnáší
výměnu celé elektroniky, která řídila kameru.
Po opravách (řídícího serveru i kamery samotné) předpokládáme nasazení
kamery do provozu opět během července a srpna 2015. K ní přibudou on-line přenosy
z dalších kamer, které v současnosti instalujeme na nová pozorovací stanoviště.
Dočasně jsou informace o těchto detektorech na stránkách http://meteor.astrowebcast.eu
Po skončení letních prázdnin 2015 by tak měl být v provozu ojedinělý obsáhlý
systém pozorovacích detektorů, které budou moci využívat studenti Astrotýmů i široká
veřejnost sledovat výstupy z těchto detektorů on-line.
Detailní snímek fotosféry i chromosféry Slunce. Operátor Jaroslav Maxa
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Detailní snímek Měsíce vysílaný 6. 2. 2014 operátorem Antonínem
Huskem (ANT) na vysílacím webu astro-webcast.eu. Měsíc ve stáří 7,35 dne. Díky
libraci bylo možno pozorovat jinak ukrytá měsíční moře. České názvy moří
odshora: Moře Humboldtovo, Moře okraje a Moře Smythovo.
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Snímek výrazné letní části Mléčné dráhy s výraznými nejjasnějšími
hvězdami Letního trojúhelníku Debeb – Vega - Altair vysílaný 23. 7. 2014
operátorem Antonínem Huskem (ANT) na vysílacím webu astro-webcast.eu
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Akce pořádané v radioklubu OK1KVK v roce 2014

45
440

Celkem akcí
Návštěvníků

Činnost kroužku mládeže radioklubu OK1KVK/OL7C v roce 2014
Kroužek mládeže zaměřený na elektroniku a radiotechniku má v
radioklubu dlouhodobou tradici. Naším cílem je naučit členy kroužku základům
elektroniky a radiotechniky, ale také samostatnému myšlení a novým
technilogiím, jelikož se jedná o věci, které dále využijí pří studiu jak na střední,
tak na vysoké škole.
Kroužek probíhá pravidelně každý čtvrtek v sídle radioklubu v Lidovém domě
ve Staré Roli, kam se radioklub přestěhoval v létě 2013. Začíná v 15:00 a trvá dvě
hodiny. Aktuálně kroužek navštěvuje 5 dětí ve věkovém rozmezí 9 až 15 let. Právě
věkové rozmezí je občas limitujícím v oblasti, kterou zrovna probíráme. Elektronika
není nejjednodušší obor a občas bývá problém přizpůsobit vykládanou látku mladším
tak, aby jí chápali a zárověň starším, aby se nenudili. Proto se také hlavně věnujeme
praktické činnosti, kde navrhujeme a vytváříme různá elektronická zapojení. Poslední
dobou přecházíme u složitějších zapojení na zapojení s mikrokontorléry místo
analogových a číslicových obvodů, jelikož se jedná o oblast, která je velmi progresivní
a nahrazuje starší metody elektronických zařízení.
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Na kroužku zvládáme
celý proces výroby takového
zapojení. Začínáme u návrhu
schématu zapojení a dále
desky plošného spoje. Poté
hotový návrh desky plošného
spoje
vyrobíme,
osadíme
součástkami a pokud se jedná
o zapojení s mikrokontrolérem,
naprogramujeme
obslužný
program.
Takto mohou vznikat
jednak jednoduchá zapojení
jako například různé blikače a
hry,
ale
také
velmi
propracovaná zapojení, kde se
výsledný výrobek ovládá přes počítač, ať přes obsloužnou aplikaci, mobilní telefon
nebo přes webové rozhraní klidně z celého světa. Tyto znalosti poté členové kroužku
aplikují při dalším studiu či v zaměstnání, kde pro ně znamenají krok dopředu oproti
ostatním. To dokazují umístění našich členů v různých soutěžích, jako jsou
středoškolské soutěže: fyzikální olympiády, Středoškolská odborná činnost a další, i
úspěchy při studiu na vysoké škole a zapojování se do různých projektů při studiu.
Bohužel, za posledních několik let sledujeme úbytek dětí, které by se chtěly
věnovat elektrotechnice v zájmovém kroužku. Jednak se bude jednat o obecný trend,
kdy děti raději sedí doma u počítače, než aby se zabývaly elektronikou. Dalším
důvodem může být fakt, že kroužek je méně na očích veřejnosti, než když sídlil na
Růžovém Vrchu, kde velká výloha dělala sama o sobě kroužku reklamu.
Jinak jsme s
novými prostory velmi
spokojení. Kroužek se
nachází
v
nových,
moderních
prostorech,
které jsme se snažili
zařídit
tak,
aby
vyhovovaly
dnešním
požadavkům
elektrotechnického
kroužku.
Učebna
má
kapacitu maximálně 10
dětí, je plně vybavena
výpočetní technikou a
dataprojektorem.
Také
máme zařízeno sdílení
dat po učebně i na
internetu, což znamená,
že na projektech můžeme pracovat i z domova. Dále využíváme moderní metody

49

vývoje – verzovací systém Git a s ním spojené
webové rozhraní GitLab. Zatím se stále ještě
rekonstruuje horní patro lidového domu, což
znamená, že občas chodíme staveništěm a
třeba také to, že nám nefunguje zvonek ke
vchodovým dveřím, takže někdo musí
neustále chodit otevírat příchozím.
Společně s Hvězdárnou Františka
Krejčího jsme prezentovali svojí činnost na
Dni s městem a pořádali jsme Noc vědců, kde
si návštěvníci mohli vyzkoušet a prohlédnout
naše výrobky a také se dozvěděli více o naší
činnosti.
Cílem kroužku je tedy připravit naše
členy na další studium, naučit je základům
elektrotechniky a v posledních letech také
základům imformačních technologií. Také se
pravidelně
účastníme
radioamatérských
závodů a každoroční soutěže dětí a mládeže v
radioelektronice, ve které se každým rokem umisťujeme na předních příčkách.
Martin Vítek, vedoucí kroužku mládeže
Závodní sezóna 2014 radioklubu OK1KVK/OL7C
Závodní činnost radioklubu je orientována jak na pásma krátkých vln (KV), tak
na pásma velmi krátkých vln (VKV). Veškerou závodní činnost radioklub provozuje
z vysílacího střediska na Blatenském vrchu, kde jsou instalovány i všechny anténní
systémy.
V pásmu VKV se radioklub každoročně zúčastňuje všech hlavních závodů,
které jsou organizovány celoevropsky. Během roku 2014 jsme mírně vylepšili technické
vybavení a to se odrazilo i na celkové umístění v jednotlivých závodech, které ukazuje
následující tabulka.

2.subregionální
závod IARU
1.subregionální
VHF
závod IARU VHF

4 (2 m)

4

Polní den
VKV VHF
Field day
Contest

VHF Contest
IARU
OK results

Marconi Memorial
Contest
(OK A1 Contest)

Marconi Memorial
Contest
EU results

2

9

2

8

Celkově se pak radioklub v hodnocení mistrovství ČR umístil na 4. místě.
V pásmu KV se vzhledem k větší časové náročnosti a velkému počtu různých
závodů zúčastňujeme jen některých.
Tradičně se účastníme v květnu závodu CQ WW WPX CW Contestu, kde
jsme letos dosáhli zatím nejlepšího umístění. V rámci ČR jsme se umístili na 2. místě,
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v Evropě na 10. místě a
ve světě na 21. místě.
Dále to pak bylo několik
dalších závodů, kterých
jsme se zúčastnili ale
víceméně
symbolicky,
protože účast v nich je
rovněž časově náročná.
Výše uvedených
výsledků
jsme
mohli
dosáhnout hlavně díky
obětavosti
členů
radioklubu, kteří v mnoha
případech poskytují své
vlastní technické a někdy i finanční prostředky na zajištění vybavení pro závody, na
které radioklub nemá prostředky.
Bohužel, pěkné
umístění
vysílacího
střediska na Blatenském
vrchu má i své stinné
stránky, a to především
v tom,
že
klimatické
podmínky
negativně
ovlivňují anténní systémy,
což mělo za následek
zničení dvou anténních
systémů během zimy (4x 5
el, 8x 5 el.), především
důsledkem námrazy a
větru.

Vladislav Kubík - OK1FIK, vedoucí operátor
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Nabízené spektrum programů 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) každodenní pozorování večerní a noční oblohy pro širokou veřejnost
v případě jasné oblohy po registraci na telefonu s možností informování o
aktuálním stavu;
b) speciální pozorovací programy pro veřejnost po předchozí objednávce,
například fotografování přes dalekohled;
c) programy pro školy na hvězdárně i ve školách;
d) čtyři dny v týdnu (v sezóně středa – sobota a jednou do měsíce nedělní
přednáška) odpolední programy pro širokou veřejnost;
e) astronomický kroužek pro děti a mládež formou Astrotýmu;
f) víkendové pozorovací akce pro děti a mládež;
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;
j) Radioamatérský kroužek pro děti i dospělé v Lidovém domě ve Staré Roli.
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.

Omezující faktory činnosti s ohledem na stav 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.
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Audiovizulní sál hvězdárny
Audiovizuální sál hvězdárny nabízí 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 50 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.
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
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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.
Stálá expozice hvězdárny
V roce 2013 byla 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 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
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fotografujeme.
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.
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
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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.
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.
Astronomická pozorovatelna
Podobné problémy vyvstávají i na pozorovatelně, kde je umístěn nejen hlavní
dalekohled hvězdárny, ale i přístroje pro odbornou činnost. Vzhledem k omezenému
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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. Díky
výrobě doplňků hrazeným z účelového úvěru (světelné vitrínky, stojany pro
dalekohledy) a opravám (zvýšení pojezdu střechy, motorizace, vymalování stěn a
oplechování hlavního dalekohledu) se podařilo pozorovatelnu zkulturnit a připravit pro
návštěvníky příjemný zážitek.
Pozorovatelna hvězdárny se postupně vybavuje kvalitní astronomickou
technikou a proto se snažíme čím dál tím více tato zařízení využívat pro veřejnost.
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 světelných
vitrín 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 aklimatizaci zraku na tmu.
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.
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
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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 a
zdaleka ani netuší nic o jejích
možnostech. 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.
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
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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.
Podle předpokladu se měla v roce 2014 hvězdárna vybavit toaletami
s bezbariérovým přístupem, neboť se na jejich realizaci podařilo získat příslib
financí od zakladatele ve výši 800 000 Kč. V průběhu roku 2014 byl však tento
záměr zrušen s tím, že realizace by stála o polovinu více. Opět jsme přišli o
možnost realizovat akce pro děti a mládež celoročně, neboť toalety pro akce jsou
nadále pouze venkovní, takže je nelze přes zimu používat.
Vybavení areálu hvězdárny pro pořádání pobytových akcí s programem

Společnost disponuje areálem vybaveným pro pořádání skupinových akcí.
Pro celoroční provoz máme celkem 13 lůžek v ubytovně dále velmi dobře vybavenou
kuchyňku a několik kluboven. Pro sezónní provoz (květen – září) k tomu následně
přibývá pravidelně 20 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.
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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

60

6. Hospodaření společnosti v roce 2014
Komentář k hospodaření v roce 2014
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.
Postupné snižování provozní dotace zakladatelem (ročně cca o 15%) a
nerovnoměrné zvyšování vedlejších příjmů (nelze stanovit kolik návštěvníků
přijde na programy podle počasí), vede k tomu, že se nedaří hospodařit zcela
vyrovnaně. V současnosti hledáme cesty, jak tento stav zvrátit fundraisingem,
vylepšením samofinancování či jinými marketingovými aktivitami. Větší podíl
z financí na provoz ale poplyne nadále z projektů a případných darů, které
hvězdárna získá.
Až do poloviny roku 2015 nás ještě bude poměrně značně organizačně i
finančně zatěžovat úspěšně realizovaný projekt s devíti partnerskými školami
v Karlovarském kraji. Zde se například projevuje opožděné proplácení nákladů za
monitorovací zprávu číslo 4, kdy nám 208 000,- Kč dorazilo na účet značně opožděně
až 5. 1. 2015 a tyto peníze bylo potřeba využít v provozu společnosti v roce 2014, což
se bohužel nepodařilo.

Výsledek hospodářského roku v účetním období od 1.1. do 31.12.2014
Hlavní činnost

provozní dotace
prodej materiálů
příspěvky a dary
příjmy v hlavní činnosti

Doplňková
činnost

Celkem

2 174 532 Kč
0 Kč
13 000 Kč

10 358 Kč

2 174 532 Kč
10 358 Kč
13 000 Kč

76 265 Kč

0 Kč

76 265 Kč

celkem příjmy

2 265 772 Kč

celkem náklady

2 417 646 Kč

VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014
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- 151 874 Kč
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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 Kooperativa a. s., která se vztahuje na všechny účastníky akcí –
tedy děti i vedoucí. Také nabízí možnost prezentovat naši činnost na různých
serverech 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. Po
skončení Bambiriády budeme pomáhat s akcí Seznamte se, která se uskuteční v roce
2015 opět v Chebu.
Naše členství v České astronomické společnosti (ČAS) je kolektivní.
Spolupráce v rámci Evropské Noci vědců funguje dobře již několik let. V roce 2014 se
uskutečnila v sále Lidového domu ve Staré Roli. V rovce 2015 se uskuteční opět na
hvězdárně a bude představovat veřejnosti problematiku světelného znečistění a
výsledky práce mládeže v ukončeném projektu v OP VK. 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 a oba spolky nám pomohly při
zajištění projektu pomocí odborných garantů.
Hvězdárna Karlovy Vary se v roce 2011 přijala nabídku stát se členem v
Asociaci 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 přes 90 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 Lehký věnuje našim členům i řediteli čas při rozšiřování obzorů v oblasti
fotometrie proměnných hvězd, kterou zkoušíme
realizovat i na našem dalekohledu VL-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.

78

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.
Astronomický ústav AV ČR v.v.i.
Aktivní spolupráce byla zahájena s dr. René
Hudcem na vývoji kamery OKO2 od roku 2005
a následně v rámci pořádání IBWS od roku
2008. Stávající spolupráce proběhla na
projektu „Astronomie a přírodní vědy
interaktivní formou na školách Karlovarského
kraje“. 120 žáků a studentů partnerských škol
mohlo
navštívit
Astronomický
ústav
v Ondřejově a seznámit se s tamním provozem
a tři vědci se zúčastnili závěrečné konference.
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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 intenzivně 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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Snímek méně výrazné zimní části Mléčné dráhy s výrazným souhvězdím Orionu a
dominujícími hvězdami Sirius a nad ním nejjasnější planetou Jupiter pořízený
kamerou OKO2 22. 2. 2014 ve 20:50 hodin.
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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 byla vypsána výběrová řízení na pracovníky, kteří mají v dané
oblasti zkušenosti. Od října se podařilo získat spolehlivou posilu do týmu. Požadavky na
zkušené pracovníky – nástup od 1.9.2014 – byly tyto:

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.

Původně na DPP a nyní v 0,75 úvazku od roku 2015 zajišťuje služby pro veřejnost p.
Jaroslav Maxa (střídá se v režimu s Miroslavem Spurným). Od září 2015 povede p. Maxa
také astronomický kroužek v DDM Karlovy Vary.

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.

V současnosti v 0,25 úvazku od 1.2.2015 vykonává p. Jaroslav Maxa. Od října 2014 objíždí
firmy na území Karlovarského kraje. V současnosti jej čeká několik kursů Nadace
Neziskovky.cz

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.

V současné době na DPP od 1.10.2014 vykonává RNDr. Martin Ferus, po získání projektu
se ujme pozice projektového manažera.
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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
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.

Původně na DPP a nyní v 0,75 úvazku od 1.10.2014 vykonává p. Jaroslav Maxa

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

Původně na DPP a nyní v 0,25 úvazku od 1.10.2014 vykonává p. Jaroslav Maxa v rámci
cest po celém Karlovarském kraji.

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

V minivýběrových řízeních jsou kontaktováni zkušení spolupracovníci, kteří budou
externě vypomáhat s tábory od sezóny 2015.

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, ruční navádění bylo v roce 2014 dokončeno, v roce 2016 bude
dokončena jeho plná automatizace, kterou v současnosti převzal FEL ČVUT jako
podklady pro doktorantské programy.

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
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3) Nabídnout programy cestovním kancelářím, lázeňským domům a
hotelům ve městě
Současný stav:
Po přijetí nového pracovníka v roce 2014 jsou k dispozici programy
v jazycích ruském a v souvislosti s podáváním žádostí o dotace v OP přeshraniční
spolupráce Česko / Sasko se vyvíjí pořady pro německé návštěvníky. Uceleně
programy nabídneme v okamžiku, kdy budou k dispozici technické prostředky
v Prioritě 05.

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, Den s Městem)
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.
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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 2017. Prozatím není tato priorita realizovatelná ve větším
měřítku z kapacitních a především finančních 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 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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ZÁMĚRY PRO ROK 2015 a 2016
- od 15.4.2015 bude spuštěn nový předprodejní systém vstupenek, ke stejnému
datu bude také spuštěna nová programová sezóna. Nová programová struktura
od 1.4.2015 reaguje na změny zájmu o programy hvězdárny. Stále více se množí
zájem 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.;
- další úprava PROGRAMOVÉ STRUKTURY na základě zkušeností předchozích
let, s účinností od 1. 4. 2015 s dalším rozšířením otvírací doby a služeb pro
veřejnost (otvírací dobu je nutné otestovat v jedné sezóně a po vyhodnocení ji
znovu přizpůsobit potřebám). Nová otvírací doba bude v sezóně 2015 ve dnech
středa – sobota od 16:00 do 19:00 hodin, v neděli jednou do měsíce proběhne
přednáška a odpoledne pro děti. Mimo sezónu pak budeme mít otevřenu každou
středu a pátek od 16:00 do 19:00. Případným návštěvníkům, který projeví zájem
jen o koupi turistické známky připravíme krátký program, který by ho měl
tematicky zaujmout. Program se bude týkat představení dalekohledu a některých
nekomerčních astronomických programů tak, aby znalosti využil návštěvník
v praxi;
- od 20. do 23. 4. 2015 proběhne po sedmé mezinárodní konference Integral Bart
workshop IBWS 2015. Jde o prestižní mezinárodní konferenci zaměřenou na
gama a rentgenovou astronomii, při níž se setkávají astronomové z celého světa
Evropy;
- vyřešení nového přístupu na pozorovatelnu a zřízení pozorovací terasy;
- v návaznosti na získání fundraisera pro komerční sektor oslovení potenciálních
sponzorů v Karlovarském kraji i zbytku České republiky či zahraničí;
- postupná realizace Sedmi priorit růstu společnosti;
- 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 akcí s radioklubem OK1KVK v Lidovém domě ve Staré
Roli.
- dokončení projektu celooblohového monitoru 2.generace sledujícího především
bolidy a optické transienty gama záblesků a realizace kamery 3.generace pro
sledování dlouhoperiodických proměnných hvězd;
- od roku 2016 obnovení 14ti denních letních astronomických táborů a 9ti
denních astronomických expedic s cílem získat spolupracovníky;
- další rozšíření nabídky programů pro děti a mládež přímo ve školách a rozšíření
nabídky pobytů na hvězdárně pro koletivy od dubna do srpna;
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- v roce 2016 uspořádání půlročního Demonstrátorského kursu akreditovaného
MŠMT, který nám pomůže vyřešit personální otázky v oblasti odborných
spolupracovníků a průvodců;
- Hvězdárna v roce 2014 získala projektor, který vylepší možnosti programů
v sále. Od 1.8.2015 bude na hvězdárně spuštěn nový atraktivní program –
Simulátor letu sluneční soustavou. Ten bude od 1.9.2015 sloužit také jako
unikátní výuková pomůcka pro školy i veřejnost. Program pro hvězdárnu tvoří od
roku 2013 externí spolupracovník p. Tomášem Kafkou zcela zdarma. Nyní je
program testován a připomínkován.;
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Výroční zprávu za rok 2014 zpracoval 14. 6. 2015
Miroslav Spurný, ředitel organizace
Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
Zprávu schválila dne 29. 6. 2015 Správní rada společnosti

Zpráva je vydána v počtu 20 tištěných výtisků,
text zprávy v rozsahu 89 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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