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ZA ROK 2016 



Na titulní straně dvoumetrová anténa největšího SID monitoru v České 
republice umístěná na střeše karlovarské hvězdárny. Umožňuje provádět velice 
jemná měření stavu ionosféry.  

První letní astronomický tábor se na hvězdárně konal v roce 1993. 
Každé léto jimi prošly minimálně tři desítky dětí, z nichž řada si díky tomu, co se 
na hvězdárně naučila našla vhodné povolání....   



1. Úvodem 
Vážené dámy, vážení pánové!společnosti  

Výroční zpráva obecně prospěšné Hvězdárny a radioklubu lázeňského 
města Karlovy Vary o. p. s. za rok 2016, 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 jedenáctým 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.  

Děkujeme za spolupráci v roce 2016 těmto společnostem: 
 

           Město Karlovy Vary    
Karlovarská teplárenská a. s. 

Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov v. v. i. 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

České vysoké u čení technické ČVUT – Fakulta elektrotechniky (FEL) 
Krajská knihovna Karlovy Vary  
Česká rada d ětí a mládeže  

Krajská rada d ětí a mládeže Karlovarska  
Sekce pro prom ěnné hv ězdy a exoplanety o. s.  

Společnost pro meziplanetární hmotu o. s.  
Astronomická spole čnost Hradec Králové o. s.  

Česká astronomická spole čnost o. s.  
Matoušek – dalekohledy 

AVPO – Asociace ve řejně prosp ěšných 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 15.června 2017 



2. Základní údaje o spole čnosti  
 
Název: Hvězdárna a Radioklub láze ňského m ěsta Karlovy Vary o. p. s. 
Sídlo: K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary 
 
Tel.: 357 070 595, 777 95 34 21 
E-mail: hvezdarna.kv@gmail.com   
Web: www.astropatrola.cz, www.astro-webcast.eu  
 
Založení:  17.12.2002 rozhodnutím Zastupitelstva města Karlovy Vary 
Registrace: 21.října 2003 zápisem do Obchodního rejstříku 
IČ:  263 61 850 
DIČ:  CZ 263 61 850 
 
Bankovní spojení: FIO banka a.s. 
   číslo účtu: 2900165934 / 2010 (CZK) 
 
Řídící normy:  Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti 
   aktualizovaná v roce 2011 
   Statut obecně prospěšné společnosti 
   Usnesení Správní rady 

Směrnice společnosti 
 

 
 

Statutární a dozor čí orgány v roce 2016 
Ředitel: Miroslav Spurný 

Správní rada  
Předseda: Ji ří Dietz  
Členové: Ji ří Klsák 

Lucie Polednová  
 

Dozor čí rada 
Předseda: Petr Krása 
Členové: Marek Poledna 
 Radomíra Polá čková  



3. Činnost v roce 2016  

Činnost společnosti v roce 2016 lze označit jako běžnou, tedy již nijak 
výjimečnou. Je to dáno podmínkami, které v současné době máme. Především 
zázemím v objektu hvězdárny pronajímaného za částku 120000 Kč ročně i ve 
stavu, v jakém objekt je, nevyhovující již delší dobu řadou provozně-technických 
podmínek. V roce 2016 jsme oslavili 53. výročí existence hvězdárny v Karlových 
Varech a i přes snahu objekt a celý areál udržet v provozu, se poslední větší 
estetické úpravy interiéru uskutečnily v roce 2008. V roce 2011 se zpracovala 
první studie modernizace, spojená s realizací nového objektu a od té doby se 
nezměnilo nic.  I když jistým pokrokem bylo v roce 2016 zpracování druhé studie 
objektu se zcela novými prvky, které by zcela nepochybně umožnily objektu 
splňovat požadavky pro současný provoz a získat snadněji prostředky pro 
financování provozu.  

Činnost byla ovlivněna také  neochotou sponzorů přispět na naši činnost a 
celkovou roli sehrálo i přehlcení škol nabídkami programů a projektů řady 
institucí, které byly v posledních letech vystavěny nebo modernizovány jako 
investice prostřednictvím vysoké finanční podpory v řádu desítek milionů, což 
objektu hvězdárny Františka Krejčího  v posledních deseti letech umožněno 
nebylo. Nabízíme proto nadále jen to, co můžeme, tedy každodenní komentované 
prohlídky spojené s nočním pozorováním oblohy a možnost programů exkursím a 
skupinám, které o návštěvu hvězdárny projeví zájem.   

Nejlepší reklamou pro naši hvězdárnu, která má propagaci ve všech 
médiích, jsou samozřejmě významné úkazy, které známe dopředu. Letos 
signalizovala zvýšenou návštěvnost planeta Merkur, která přecházela 9.5.2016 
přes Slunce (celý úkaz se nazýval Tranzit Merkuru přes sluneční disk) a o několik 
dnů později také opozice planety Mars 22. – 30.5.2016. Oba úkazy přicházely 
termínově velmi dobře na dobu začátku letošní letní sezóny. Proto jsme kladli 
důraz na tento úkaz uspořádáním akce 22. – 24. 5. 2016 s názvem VÍKEND S 
OPOZICÍ.  

V první části roku 2016 došlo k mírnému navýšení návštěvnosti 
hvězdárny. Od ledna se postupně vylepšovala situace s počasím, která je 
každoročně nejhorší od listopadu do ledna a projevila se také rok a půl trvající 
kampaň na školách, kdy jsme školy objížděli osobně s nabídkou našich programů, 
kdy školy projevily zájem o návštěvu hvězdárny od února ve zvýšené míře. 
V programech, u kterých nebyla závislost na počasí, jsme pocítili zlepšení co do 
počtu návštěvníků.  

Co se týče pozorování, zde se často objeví fenomén, který nám 
v předpovědi ukáže jasnou oblohu, ale návštěvníci nakonec nemohou prakticky 
vůbec pozorovat, a to díky atmosférické vlhkosti. Mnohdy je zase předpověď 
velmi špatná a nakonec se ukáže, že pozorování by proběhlo. Opravdu není 
snadné se v tomto směru i na přesné předpovědní modely spolehnout. 



 



Od prvního dubnového víkendu jsme se snažili přispět k výročí Karla IV. 
Výstavě, která na hvězdárně probíhala až do konce srpna, předcházela vernisáž 
spojena s odbornou přednáškou o tomto tématu. Protože se jednalo o dosti 
odborné téma, byla výstava určena návštěvníkům starším 12 let. Vyšší 
návštěvnosti této atraktivní výstavy bohužel nepomohla ani masivní propagace 
v rámci akcí Města Karlovy Vary. I když výstavu do prázdnin navštívil značný 
počet návštěvníků, nikdo z nich neměl povědomí o tom, že jde o výstavu 
pořádanou k významnému výročí Karla IV. Z veřejnosti o ní prakticky nikdo 
nevěděl ze seznamu akcí propagovaných Městem a nestalo se tedy, že by si díky 
tomu přišel speciálně prohlédnout. Většina návštěvníků si výstavu prohlédla až 
když přišla na hvězdárnu z jiného důvodu (pořad nebo pozorování).  

 Začátkem května jsme instalovali do hlavního sálu Simulátor průletu 
sluneční soustavou, který bylo možné instalovat jen v první, jednoduché verzi. 
Nový systém si vyzkoušeli účastníci víkendových akcí. Bohužel pro školy a 
veřejnost se tento systém nepodařilo dál provozovat. Pád obložení z vlhkého 
stropu v přední části sálu všechno zastavil na konci května. Šlo o část stropu 
v přední části sálu, který odkryl velmi vlhké zdivo. Strop bylo nutné nechat 
odkrytý a museli jsme okamžitě odstavit zde nainstalovaný Simulátor letu 
sluneční soustavou, což znamenalo prakticky úplné zastavení jeho provozu. 

I když to v sále po odstranění části obložení stropu nevypadalo příliš 
esteticky, mohli jsme přesto od června zvládat výhradně běžný program – tedy 
klasické pořady a přednášky pro návštěvníky. 



Ve dnech 18. – 21.4 2016 se v Karlových Varech uskutečnila již po 
sedmé mezinárodní konference IBWS - INTEGRAL & BART Workshop. 
Konference je zaměřená na vysokoenergetickou astrofyziku, kdy organizátory 
byly Skupina  astrofyziky  vysokých energií Stelárního oddělení Astronomického 
ústavu AV ČR. Kromě Astronomického ústavu AV ČR dalšími spoluorganizátory 
bylo České vysoké učení technické v Praze, Hvězdárna Astronomického ústavu 
Friedrich, Alexander Universität  Erlangen-Nürnberg   v   Bambergu   (Německo), 
Univerzita Würzburg (Německo) a  Hvězdárna Karlovy Vary. 

Karlovarská hvězdárna zde prezentovala výsledky své práce v oblasti 
výzkumu ionosféry, detekce meteoritů a gama záblesků, včetně detekce 
vysokoenergetických částic. Výsledky vzbudily nebývalý zájem, a i po skončení 
oficiálního programu jsme byli často k tomuto tématu dotazováni. Prvním 
hmatatelným výsledkem bylo, že nám nabídla spolupráci univerzita v Hamburku 
(Hamburger Sternwarte - Universität Hamburg), která následně požádala o 
technickou specifikaci SID monitorů a podpůrného vybavení a zapojila se 
spolupráce na výzkumu. Výhodou této univerzity je dostatek finančních 
prostředků, které mohla okamžitě uvolnit k zakoupení vybavení. Akademie věd 
ČR nám zprostředkovala možnost výsledky své práce publikovat v anglicky 
psaných vědeckých časopisech.  



V úterý 19.4. pak byli přijati na magistrátu přímo primátorem města, za 
což vedení města velmi děkujeme. Tradiční konference s mezinárodní účastí se 
letos zúčastnilo 40 odborníků z celé Evropy.  

V roce 2016 došlo k významným posunům v oblasti softwarového 
vybavení a cloudového sdílení mezi pracovišti, což umožňuje operativní 
vyhodnocování získaných dat a současně jsou data archivována podle datového 
razítka. Výzkumná skupina se také rozrostla o další vědecké subjekty, které 
nemalou měrou přispěly do probíhajícího výzkumu. Jedná se o následující 
organizace: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Ústav fyziky 
atmosféry Akademie věd České republiky, Hvězdárna v Úpici, Hvězdárna 
Valašské Meziříčí, SOSA – SlovakOrganisationforSpaceActivities, Hamburger 
Sternwarte - Universität Hamburg. Všechny zainteresované subjekty uvedené 
v seznamu výše spolu komunikují formou telemostů a k výměně dat si vytvořily 
síť pojmenovanou „Ionozor “, stejně pak skupina nazývá sama sebe. Současné 
cíle tohoto projektu jsou především:  

- Vytvoření nového fyzikální modelu ionosféry 
- Prolnutí měření na detektorech ionosférických poruch a detektoru 

magnetického pole Slunce a Jupiteru v pásmu 20,1 MHz 
- Nepřímá detekce meteoritů a jejich fyzikální význam 

Od začátku roku jsme na hvězdárně Františka Krejčího pokračovali ve 
zdokonalování detekčních technik v oblasti náhlých ionosférických poruch 
(SuddenIonosphericDisturbation) a to především novými detekčními postupy, kdy 
získaný data jsou již přímo v datovém úložišti zpracována do grafických a 
matematických výstupů. Na jednom ze SID monitorů jsme vyzkoušeli a postupně 
do praxe na ostatních detektorech zavedli novou formu detekčního softwaru, 
obecně známou jako GNU radio. To nám umožňuje vytvářet přesnější, 
dokonalejší model ionosféry. 

Dalším našim cílem je dokončení přesnějších metod detekce prolétajícíc h 
meteoritů našimi SID monitory s analýzou složení takových objektů. 

Protože ke své práci používáme nejen data získaná SID monitory, ale i 
detektor magnetického pole Slunce a planety Jupiter (pracujeme v pásmu 20,1 
Mhz), máme možnost tato data porovnávat. Získané údaje jasně ukazují na 
souvislosti s děním v zemské ionosféře a s děním na Slunci nebo Jupiteru. 
 Nadále probíhají celodenní měření, kdy data jsou ukládána na cloudová 
úložiště a následně vyhodnocována. K porovnání dat byl postaven ještě jeden SID 
monitor s označením „Experimental“, který nám slouží k testování nových 
technik a postupů při detekci vysokoenergetických částic a náhlých inosferických 
poruch. Výzkum, který provádíme, spadá do oblasti radioastronomie (nevadí mu 
špatné počasí, déšť, sníh) a je zde možné poměrně jednoduchými metodami a 
prostředky dosáhnout dobrých výsledků. Velmi rádi bychom v nastoupeném 
směru pokračovali, ale vyžaduje to spoustu práce, nadšení ale také peněz…. 
  



Na hvězdárně od října také pracuje spektroskop, který je součástí 
pozorovatelské sítě EDMONd, která se zabývá pozorováním meteorů. Kamery, 
které sledují oblohu severním a jižním směrem, pracují na hvězdárně úspěšně již 
7 let. V prosinci 2016 začaly bohužel problémy se sítí, které se podařilo vyřešit až 
v roce 2017.  

Karlovarská hvězdárna bohužel doplácí na nemodernizované prostředí 
areálu i objektu. Snaha jej vylepšit byla často realizována jen amatérskými 
prostředky, které však nemohly velmi nutné stavební úpravy, který by objekt 
rozšířily, rozhodně nahradit. Kapacita objektu a možnosti pro pořádání 
reprezentačních akcí pro lázeňské město jsou dnes prakticky nulové.  

 Současní návštěvníci vyhledávají spíše nové objekty, kde najdou 
aktualizované akce (výstavy, programy), což v podmínkách objektu obnoveného 
po požáru v roce 1977 nelze vůbec dělat. Hvězdárnu, přestože je v krajském 
městě, nelze srovnat s moderními science-centry a modernizovanými zařízeními 
tohoto typu ve většině krajských měst jako Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava. 
Návštěvníci většinou vyžadují doprovodný program formou zábavy a také 
možnost občerstvení.  

Nic z toho ale dnes nedokážeme ve stávajícím areálu splnit. Proto v této 
oblasti nedokážeme již  podobným zařízením jakkoli konkurovat a přitáhnout 
zájem návštěvníků. Návštěvnost v průběhu roku odpovídá zájmu jednotlivců, 
nikoli velkých skupin. Největší zájem je pochopitelně o večerní pozorování. 
Poslední úpravy interiéru se prováděly v letech 2008-2010 a v podstatě již není 



v prostorách hvězdárny možno vytvořit cokoli nového a atraktivního, objekt není 
ani bezbariérový a je určen spíše k provozu přes letní sezónu, než celoročně. 
Zkrátka prostředí, do kterého případný návštěvník lázeňského města vstoupí,  
neodpovídá „druhému desetiletí nového tisíciletí“, ale stále „osmdesátým létům 
století minulého“. Má to své kouzlo, ale také své nedostatky, které převažují.  
Je proto nutné modernizovat celé zařízení, aby školy a veřejnost navštěvovali 
hvězdárnu opět kvůli specifickým aktivitám, které na jiných hvězdárnách v České 
republice nenajdou. Naší dominantou je nyní vlastní výzkum neviditelného 
vesmíru prostřednictvím SID monitoringu a kamer pro sledování meteorů. 
V květnu jsme se pokusili také spustit Simulátor průletu sluneční soustavou a 
extrasolárních světů. V současné podobě se jedná pouze o jakousi výukovou 
pomůcku pro žáky základních škol, která má názorně dokumentovat znalosti o 
naší sluneční soustavě a objevovaných nových světech u jiných hvězd. Přestože je 
grafika velmi kvalitní, ukázalo se, že projekční plátno 2,5 x 4,5 metru v sále 
hvězdárny je pro tyto účely velmi malé a záměr ukázat „panorama vesmíru“ jaksi 
nenaplňuje. Přesto si s tímto novým zařízením stihly pohrát děti na jedné 
z víkendových akcí, poté nám na přelomu května a června „spadl strop“ a zařízení 
se muselo vypnout. První verze tohoto vlastního simulátoru však ukazuje, kam by 
se náš vývoj měl ubírat a v případném novém objektu vytvořit něco jedinečného, 
na co by k nám mohli návštěvníci velmi rádi chodit se dívat Počátkem roku jsme 
dodány na Magistrát města aktualizované podklady k realizaci nové studie a 



projektové dokumentace pro modernizaci hvězdárny. Modernizace obsahuje 
několik nových prvků oproti studii prováděné v roce 2011, je více zaměřena na 
cestovních ruch a také by měla umožnit realizovat terasu s výhledem na lázeňské 
centrum Karlových Varů, takže by se nová budova hvězdárny mohla stát 
v podstatě jakousi novou rozhlednou. Pro turisty bude přístupná odděleně. 
V posledních letech totiž stoupá počet návštěvníků hvězdárny, kteří si přijdou 
koupit pouze Turistickou známku. Proto si myslím, že podobná terasa s možností 
výhledu na město může být příjemným zpestřením a opatříme-li navíc terasu 
přímo astronomickou výstavou, půjde bezesporu o novou atrakci. Výhodou bude 
pohled na noční město, kdy bude terasa i díky nočním pozorováním přístupná po 
setmění.   

Po loňském nečekaném odstoupení od 
spolupráce na straně Muzea kosmonautiky 
v Morgenrothe-Rautenkranz se objevili dva 
noví partneři. Na bavorské straně je jím 
hvězdárn
a v Hofu 
a na 

saské 
hvězdárna ve městě Hartha. S oběma 
subjekty prozatím začínáme jednat o aktivní 
spolupráci. Pro nový objekt bude tato 
aktivní spolupráce na obou stranách hranic 
nezbytná, ale také velmi prospěšná.  
 
 Velmi úspěšně pokračovala činnost astronomického kroužku v DDM 
Chodov v němž pracuje celkem 6 dětí. I ve školním roce 2016/2017 byl kroužek 
opět otevřen. Každoročně se také snažíme otevřít kroužek při DDM Karlovy Vary, 
ale zde není snadné jej naplnit v počtu nutných 10 dětí, a tak si zájemce stahujeme 
mezi členy Astronomického klubu a snažíme se je motivovat k činnosti na 
víkendových akcích.  Po celý rok 2016 pracoval i kroužek radioklubu OK1KVK 
v Lidovém domě ve Staré Roli v počtu  přihlášených 10 dětí. Schůzky se ve zdejší 
klubovně konají každý týden.  

 

V roce 2016 jsme také začali testovat novou otvírací dobu pro veřejnost, 
která od 1.4.2016 do konce prázdnin byla stanovena s pevnou otvírací dobou ve 
středu, pátek a sobotu v odpoledních časech se začátky vždy v celou hodinu. 
Jediný čas, se kterým nemá veřejnost žádné problémy je dětská platforma „120 
minut astronomie“ každou sobotu od 14:00. Bohužel pro ostatní pořady v námi 
nabízené otvírací době to již tak neplatí. Veřejnost má zájem o návštěvy často 
v úplně jiných termínech. Proto jsme se rozhodli od 1.9.2016 realizovat otvírací 
dobu na přání zájemců. Kromě již úspěšně fungující registrace na každovečerní 



pozorování, ke kterému v září 2015 přibyla nově i možnost fotografování oblohy 
vlastními nebo našimi přístroji.  Novým prvkem je ale možnost registrace na 
program 4 dny před zamýšlenou návštěvou na čas, o který má zájem daný 
objednavatel a toto platí tedy nejen pro školní exkurse, ale i o zájemce z řad 
lázeňských hostů či turistických návštěvníků města. V případě, že to bude možné, 
vyjdeme vstříc i v kratším čase zájmu veřejnosti.  

Mimo sezónu (září až březen) pak zavádíme od 1.9.2016 níže uvedené 
programové schéma. V sezóně bude otvírací doba pak rozšířena o sobotní 
programy každý týden. Nové schéma umožňuje návštěvu i zájemcům o koupi 
turistické známky, kterých je čím dále více. Návštěvník si tak může zavolat 
dopředu a domluvit si individuální čas schůzky s některým z našich 
spolupracovníků.  

V novém, modernizovaném, objektu hvězdárny předpokládáme otvírací 
dobu od středy do neděle od 10:00 do 24:00 s možností řady atrakcí pro veřejnost. 
Při současném stavu však takováto otvírací doba nemá smysl, neboť v objektu 
není kam instalovat zamýšlené atrakce a havarijní stav některých jeho částí by to 
ani neumožnil. Ve druhé polovině roku 2016 se totiž konečně začaly zpracovávat 
aktualizované podklady k realizaci nové studie a projektové dokumentace pro 
modernizaci hvězdárny. Výstup byl dokončen až v prosinci a jeho realizací by 
město Karlovy Vary získalo moderní zařízení, které by město mohlo velmi dobře 
reprezentovat mezi návštěvníky z České republiky i ze zahraničí. Do nových 
prostor by byl instalován především Simulátor průletu vesmírem v rozšířené 
podobě, návštěvníci by mohli navštívit novou rozhlednu a naše vědecké 
pracoviště prezentovat výstupy ze sítě Ionozor, do níž je naše hvězdárna aktivně 



zapojena. V nových prostorách je počítáno i s pracovištěm a klubovnou 
radioklubu OK1KVK, který v posledních letech zažívá nepříjemná překvapení se 
záměry neustálého stěhování z pronajatých prostor. Otvírací doba nového zařízení 
by pak byla prakticky nepřetržitá a díky nově vybudované dopravní obslužnosti 
by se návštěvnost zvedla opět mnohonásobně. Do modernizovaného objektu 
velmi rádi přivítáme i zahraniční návštěvníky, což v současnosti začíná být 
v našem chátrajícím objektu poněkud problém.  

Největším problémem hvězdárny je současná neatraktivita a malá 
provozní kapacita objektu, který postupně chátrá a víceméně použitelný jen 
v sezóně od května do září. Nenabízí žádné možnosti, které jsou v současné době 
pro prezentační centra vědy standardem. Je velký problém také činnost hvězdárny 
propagovat nějak systematicky, neboť propagace je záležitost jednotlivých 
nabídek a ceny propagace v médiích jsou pro nás často nedostupné. Hlavní 
činnost je v posledních třech letech proto velmi utlumena především kvůli 
postupnému chátrání objektu, v němž již nelze pořádat akce pro větší skupiny. 
Návštěvnost je v současné době omezena na 50 míst v sálu hvězdárny, kdy ideální 
je sál obsazovat maximálně do 30 osob. Pokud chceme účastníkům exkurse 
ukázat něco v objektu, je nutné je dělit na poloviny, jinak v aule není takzvaně 
k hnutí, což vždy přináší komplikace. Pro exkurse je problém i se dvěma záchody, 
které v objektu jsou. Než se účastníci „po jednom“ vystřídají, tak uběhne kolikrát 
i 15 minut, což pozdrží začátek pořadu. Naše pozorovatelna pojme až 25 osob, ale 
z důvodů velmi omezeného prostoru pozorovatelny je zde možné přijmout na 
pozorování maximálně 15 lidí naráz. Pozorování pro veřejnost je k dispozici 
každý den, ale limitujícím faktorem je zde počasí, které nelze ovlivnit. V 

Při početnějších exkursích není v prostorách hvězdárny často takzvaně 
„k hnutí“. Prostorové podmínky může vyřešit jedině stavba objektu nového.  



posledních letech je každoročně v Karlových Varech na Hůrkách asi 50-70 
jasných nocí, z nichž 20-25 bývá ovlivněno úplňkovým Měsícem, kdy jsou 
pozorovací podmínky pro návštěvníky velmi špatné nebo v zimních měsících 
dosahují mrazy extrémních teplot „pod nulou“ a pozorování, které probíhá na 
pozorovatelně prakticky „venku“ bývá tak trochu „o zdraví“, zejména pro 
návštěvníky z řad rodičů s malými dětmi.  

Pracovní tým hvězdárny je v roce 2016 postaven v současné době jen 
na tříčlenném kolektivu čítající dva odborné pracovníky pracujících na plný 
úvazek (Miroslav Spurný a Jaroslav Maxa) a jednoho studenta střední školy 
(Vojtěcha Laitla) - brigádníka, který s organizací spolupracuje dlouhodobě na 
základě Dohody o provedení práce. Ten se zde věnuje badatelské a průvodcovské 
činnosti, přičemž si na hvězdárně rozvíjí své odborné znalosti, které následně 
prezentuje veřejnosti. Zároveň se tento spolupracovník stal členem týmu ve 
spolupracující instituci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná 
výzkumná instituce. S touto institucí připravujeme projekt, kterým se naše 
hvězdárna stane oficiálně vědeckým pracovištěm. 

Tým se v sezóně roku 2016 rozrostl o brigádníky pro práce na letních 
táborech: letos šlo o čtyři velmi zapálené patnáctileté studentky středních škol 
jako praktikantky, které si velmi agilně připravily programy táborů, dva kuchaře a 
dva vedoucí dětských skupin. Praktikantky jsme získali v rámci projektu 
spolufinancovaného z EU v letech 2013-2015. 

Simulátor průletu planetárními systémy byl testován za provozu 
v provizorních podmínkách až do havárie stropu nad ním.  



Hlavně díky p. Jaroslavu Maxovi a jeho  výsledkům se hvězdárna 
postupně stává novým vědeckým pracovištěm. Bohužel na nějaký větší rozvoj ve 
stávajícím objektu nemáme k dispozici dostatečné prostory, problémem je i 
možnost prezentovat výstupy veřejnosti přímo v nově vznikající laboratoři. 
Výstupy z této velmi zajímavé vědecké činnosti v roce 2016 najdete v přiložené 
Výroční zprávě výzkumného projektu SID monitoringu. Prozatím disponujeme 
dvěma anténami, postupně se pozorovací technika rozroste o několik dalších 
zařízení. Velký „SID monitor radar“, se řadí svými rozměry mezi největší 
amatérsky sestavené antény v české republice. Zároveň nám umožňuje připravit 
autorsky vlastní pořady pro veřejnost. Jedním z takových je i program „Mámo, 
táto, já chci radioteleskop!“ určený pro děti od 10 let a jejich rodiče.  

Antény SID monitoru se postupně rozrůstají o další přírůstky. Projekt 
řešíme ve spolupráci s výzkumným pracovištěm v Praze. 



Poslední aktivitou, které by si sice zasloužila také lepší podmínky, ale 
stále probíhá za poměrně vysokého zájmu rodičů a dětí, jsou aktivity pro děti. 
Společnost v roce 2016 uspořádala celkem tři letní astronomické tábory, kterých 
se zúčastnilo 29 dětí. První tábor se uskutečnil od 17. do 23. července a byl 
zaměřen na pozorování Měsíce a doplněn o aktivity kosmonautické. Na tento 
tábor přijelo celkem 14 z 15 přihlášených dětí. Téma celotáborové hry bylo „ Po 
stopách obyvatelů planet a Měsíce.“  

 V termínu 31. 7. až 11. 8. proběhl na hvězdárně v Karlových Varech 
expediční tábor. Téma expedice bylo tentokráte kromě astrofotografie  a 
vizuálního pozorování rozšířeno o radioastronomii, kde se sledují procesy ve 



vzdáleném vesmíru, sluneční činnost a třeba i procesy v okolí Země na rádiových 
vlnách a také zde byl představován obor moderní vědy - částicová fyzika. 
Expedice se nakonec zúčastnilo 7 z původně 9 přihlášených dětí. U podobné akce 
nastává v posledních letech problém díky její odbornosti. Rodiče často přihlásí 
dítě, které sice vesmír zajímá, ale na takovémto táboře, se pak ukáže, že se zde 
dítko nudí, neboť čekalo akční program, který mu nabídnout nemůžeme. A 
málokteré dítě je dnes vybaveno dostatečnou dávkou trpělivosti a především 
alespoň minimálními znalostmi se odborným činnostem věnovat. Proto většina 
podobných akcí končí u hraní fotbalu a děti se již po táboře dál vzdělávat 
nepřijedou. 

 
Třetí astronomický tábor se uskutečnil v termínu 14. – 20.8.2016 a 

zúčastnilo se jej celkem 9 dětí. Byl zaměřen opět na nenáročná pozorování 
Měsíce a pozorování proměnných hvězd  a zásluhou organizující praktikantky 
doplněn o řadu denních aktivit. Tentokrát se ale nabitý denní program nevyplatil, 
neboť účastníky tábora se nám nepodařilo často vzbudit vůbec na pozorování 
v noci.  

Letošní letní týdenní tábory ukázaly, že jejich délka není pro tábor 
podobného typu zvolena šťastně. Vlastně se nic nestíhá a když se účastníci 
aklimatizují, tak se už jede domů. Proto jsme se rozhodli v roce 2017 rok zkusit 
po delší době pořádat opět astronomický tábor v délce 14 dnů. Účastníkům však 
nadále nabídneme, aby se mohli rozhodnout, zda chtějí zůstat na táboře jen týden 
nebo celou dobu. Druhým problémem, který tábory provází, je nezodpovědnost 
některých rodičů. Potomka na tábor závazně přihlásí, blokují místo a protože se 
jim podaří najít zřejmě jinou akci ve stejném termínu, nakonec jej ani neodhlásí a 
těsně před táborem následují výmluvy, případně neoprávněné osočování 



organizátorů, že dítě není přihlášeno závaznou přihláškou, ale až zaplacením 
tábora atp. V tomto roce nastal jediný takovýto případ, v ostatních případech nám 
alespoň rodiče po urgencích oznámili, že dítě nepojede, protože jeho kamarád 
nechce apod. 

 
S tábory, zejména tím expedičním, souvisí také jedna zajímavost. Dne 

24.8.2016 postihlo Itálii ničivé zemětřesení, které bohužel za sebou kromě 
materiálních škod, nechalo i mrtvé a raněné. V okamžiku, kdy zemětřesení 
pustošilo město Amatrice, došlo k významným změnám v ionosféře, které jsme 
naměřili na naší karlovarské hvězdárně. Výstup pochází ze zařízení, které sami 
postavily děti, účastníci našeho dětského letního astronomického tábora letos 



v létě. Zařízení samotné konstrukčně velmi jednoduché, jedná se vlastně o velmi 
jednoduchý radioteleskop, ovšem v jednoduchosti je jeho síla. Celé zařízení 
postavily děti během jednoho odpoledne a už další den samostatně 
vyhodnocovaly výsledky. Pochopitelně nejednalo se o žádné složité výpočty, ale 
pouhým pohledem na výstup dokázaly poznat např. zvýšenou sluneční aktivitu. 

 
Potřebujeme do dalších let vylepšit podmínky pro pořádání táborů. Ty se 

konají ve stanech s podsadami a velmi provizorních podmínkách, které také již po 
15 letech potřebují obměnu a na ni se nedaří sehnat prostředky. V letošním roce 
mimo jiné například dosloužila valní většina elektrospotřebičů v kuchyni, které 
nám pomáhaly akce zajišťovat od roku 2001.  

 
V roce 2016 jsme se snažili otestovat programové schéma, které nabízelo 

otvírací dobu hvězdárny pro veřejnost ve dnech středa, sobota a neděle. Výhradně 
sobotní odpolední programy pro děti jsou hojně navštěvovány, v ostatních 
pevných časech je to často marné čekání.  

Ukázalo se, že návštěvníci k nám stejně nedorazí tak, jak si přejeme my a 
chtějí jiné dny. Proto jsme začali hledat novou formu. Jako optimální se ukázala 
možnost registrace tzv. Malých skupin již od 3 osob alespoň 4 kalendářní dny 
dopředu na zvolený čas od 8:30 do 20:00. Znamená to, že máme otevřeno každý 



den jak přes den, tak i večer. Jediné, co je potřeba, je se dopředu telefonicky 
domluvit. 

V sobotu 25.6.2016 proběhla 
v Karlových Varech na Rolavě akce 
"Den s Karlem IV." Hvězdárna 
Františka Krejčího v Karlových 
Varech v těsné spolupráci s Rytmus 
o.p.s (která pomáhá osobám se 
zdravotním znevýhodněním) 
prezentovaly svoji činnost. Velkou 
pozornost vzbudil náš dalekohled 
pro handicapované, především pak 
vozíčkáře. Jedná se o plnohodnotný 
astronomický přístroj typu Newton 
250/1700 mm, kterým je možné 
pozorovat velmi dobře zejména 

objekty hlubokého vesmíru – mlhoviny. Prostě v dnešní době je poznávání 
vesmíru přístupné všem, kdo o to mají zájem. 

Zvláštní poděkování patří Autoservisu Silovský, který bezplatně 
poskytl vozidlo k přepravě naší těžké a objemné techniky i s půvabnou řidičkou. 
Ještě jednou velké díky. 

Díky Infocentru na 
Božím Daru se 10. 9. 2016 ve 
večerních hodinách uskutečnil 
„Astronomický výšlap“ v sále 
infocentra. Původní záměr sice 
říkal, že se na Božím Daru 
uskuteční přednáška o vesmíru a 
potom se zájemci přesunou 
svými auty na Klínovec, kde 
bude provedeno pozorování 
noční oblohy dalekohledem. 
Bohužel plány nám zhatilo 

počasí, online kamera ukazovala, že vrchol Klínovce halí oblačnost. Stačilo 
trochu improvizace a mohli jsme zájemcům sdělit nový plán. V budově 
infocentra jsme si s návštěvníky povídali o Velkém třesku, Sluneční soustavě i o 
radioastronomii. Všechna témata doprovázela čilá diskuze, velmi zvídavé byly 
především děti.  

Následovala praktická ukázka. Vzhledem k počasí jsme postavili 
hvězdářský dalekohled přímo u samoobsluhy na chodníku a nechali zájemce 
pozorovat Měsíc. Sice jsme budili pozornost neznalých kolemjdoucích, ale to 



nevadilo. Všichni účastníci byli spokojeni, nakonec se rozproudila čilá a dlouhá 

debata. Během této diskuze jsme návštěvníky informovali o všech aktivitách naší 
hvězdárny, mnohými přítomnými byla přislíbena brzká návštěva našeho zařízení. 
Velké poděkování patří paní Poštové, která akci na Božím Daru skvěle 
zorganizovala. 

 
I v novém školním roce pracuje kroužek radioklubu v Lidovém domě ve 

Staré Roli v počtu 13 přihlášených dětí a schůzky se ve zdejší klubovně konají 
každý týden. Stejně tak pokračuje činnost astronomického kroužku v DDM 
Chodov v němž letos pracuje celkem 5 dětí. Dětem, které se přihlásí do kroužku 
je proto nabídnuta Klubová karta s platností na jeden rok a stávají se členy 
Astronomického klubu a nabízíme jim možnost se na hvězdárně vzdělávat 
především podle jejich časových možností.    

 
 





 
Výzdoba interiéru byla po celou dobu provozu hvězdárny řešena 

amatérsky, přesto jde o velmi příjemný estetický výstup...  



Realizaci většiny modelů měli na svědomí účastníci letních táborů a 
víkendových akcí.  



4. Lidské zdroje spole čnosti v roce 2016 
 

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 
Od 30.6.2016 převzal dočasně funkci webmastera stránek www.astropatrola.cz 

 

Jaroslav Maxa 
Dlouholetý amatérský astronom, práci má zároveň jako koníčka. Primárně byl 

přijat jako odborný pracovník a lektor přednášek a současně jako fundraiser pro 
neziskový i komerční sektor. Pracovník vykonává pracovní pozici redaktora 

zpravodaje hvězdárny a vedoucího astronomického kroužku a lektoruje 
přednášky na školách. 

 
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.   

Pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR, nastoupil externě 1.10. 2014 
Spolupracuje jako lektor přednášek a připravujeme společné projekty s Ústavem 

fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce. 
 
Tomáš Kafka 

Vývojář výukového softwaru pro hvězdárnu, tvůrce interaktivních exponátů, 
v současnosti připravujeme Simulátor průlet sluneční soustavou pro nový sál 

Student vysoké školy v Praze, externí spolupracovník 
 

Miroslav K řížek 
Technik astronomických přístrojů, webmaster, autor www.astro-webcast.eu 

Vypomáhá dobrovolně, od 1. 11.2014 je starostou obce Dlouhý Újezd u Tachova 
 

Vojtěch Laitl 
Publicista a asistent vedoucího týmu výzkumu ionosféry, v současnosti pracuje 

též v Ústavu fyzikální chemie A. Heyrovského Praha 
 

Pavlína Zetková 
Praktikantka a spolupracovnice při přípravě letních táborů a realizace víkendovek, 

rozvíjí svůj zájem především v oboru chemie a vypomáhá i jako demonstrátorka  
 

Marcel Vaší ček 
Operátor pozorování na www.astro-webcast.eu, vysílá z Valašského Meziříčí a 

spolupracuje jako oddílový a odborný vedoucí na letních táborech 
Antonín Hušek 

Operátor pozorování na www.astro-webcast.eu, vysílá ze Švihova 
 



Propagace hvězdárny v průběhu roku 2016 u Hlavní pošty byla rozšířena 
o banner na Poštovním mostě.  





5. Návšt ěvnost akcí v roce 2016  

Celkový po čet návšt ěvníků akcí v roce 2016  

Počet uspo řádaných akcí celkem 306 

z toho po čet uspo řádaných akcí 
v objektu hv ězdárny i mimo n ěj 220 

z toho po čet uspo řádaných akcí na 
našem webu astro-webcast.eu 86 

Celkem návšt ěvníků všech akcí 86 719 

z toho p římých návšt ěvníků program ů 
v areálu hv ězdárny i mimo n ěj 3 463 

Návštěvníků on-line pozorování 
na astro-webcast.eu  83 256 

Denní pr ůměr návšt ěvníků všech akcí  237 
 

Celoro ční rozbor návšt ěvnosti program ů v areálu i mimo n ěj 

Akce pro 
děti a 

mládež 

Přednášky 
a 

hromadné 
výpravy 

Programy 
pro 

veřejnost 

Radioklub 
akce pro 

děti 
Měsíce roku 2016 

Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob 

LEDEN 2 42 4 99 3 20   3 42 
ÚNOR 1 18 4 87 2 18   4 36 

BŘEZEN 2 30 3 75 3 23 4 35 
DUBEN 2 42 7 171 10 89 4 36 
KVĚTEN 2 36 15 460 12 286 2 24 
ČERVEN 0 0 10 260 10 85 2 27 
ČERVENEC 1 91 2 56 16 158 4 38 

SRPEN 1 109 2 67 16 145 6 60 
ZÁŘÍ 1 21 3 49 5 24 4 35 
ŘÍJEN 2 42 5 85 6 38 5 53 

LISTOPAD 1 18 5 69 4 15 4 35 
PROSINEC 1 15 5 123 6 28 5 48 

V ROCE 2016 16 464 65 1601 92 929 47 469 



Za celý rok 2016 navštívilo akce v objektu hvězdárny 2994 osob, 
akce v klubovně radioklubu v Lidovém domě celkem 469 osob, tedy 
celkem 3463 osob. 

 
Řada aktivit probíhá od roku 2005 také přes internetové rozhraní 

astro-webcast.eu. Na těchto dynamických stránkách sledovalo v roce 2016 
naše pozorování on-line celkem 83256 zájemců. Velmi vysoký počet 
návštěv se projevil především díky on-line přenosu Tranzitu Merkuru přes 
sluneční disk 9. 5. 2016, kdy zde bylo celkem 5234 zájemců, v jednu chvíli 
bylo přítomno až 992 zájemců současně.  

V průběhu roku 2016 nám po skončení životnosti postupně 
vypověděla službu některá zařízení – například celooblohová kamera 
OKO2, na opravě se pracuje v průběhu roku 2017. Některé její 
komponenty musí být po 12ti letech provozu vyměněny. Ke konci roku 
také přestala spolehlivě pracovat celá řada počítačů a síťových komponent 
zajišťujících bezpečný přístup intranetu hvězdárny do internetu. Proto 
v současné době pracujeme na změně celého systému a postupném 
obnovování techniky. Většina používaných počítačů byla starší deseti let, 
po které zajišťovala naše připojení.  

Naše dynamické stránky, které rozšiřují pozorovací program 
hvězdárny navštěvuje denně v průměru 200 až 300 zájemců.  

 
Celkem tedy v roce 2016 navštívilo všechny akce 

pořádané spole čností 86719 návšt ěvníků. 
 
Také se v roce 2016 zvýšil o 123 příznivců hvězdárny počet na 

Facebookových stránkách na 832, což byl stav ke 31.12.2016 a Facebook 
je i nadále pro hvězdárnu výborným marketingovým nástrojem, neboť se 
zde před každou akcí dá zájemcům připomenout, že na hvězdárně se 
mohou objevit také oni.  











6. Hospodaření společnosti v roce 2016 

Celková bilance p říjmů a náklad ů v roce 2016  
 

Hlavní příjmy společnosti (dotace a příspěvky) 

1 380 000,- Kč 
Vlastní příjmy společnosti v hlavní i  doplňkové činnosti společnosti: 

     260 000,- Kč 
Celkové p říjmy spole čnosti za rok 2016 

1 640 000,- Kč 
Význačné příjmy získané pro rozvoj spole čnosti v letech 2013-2015 

Projekt v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

1 672 985,- Kč 

Celkové náklady na provoz spole čnosti v roce 2016 

1 638 000,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka všech našich akcí, v četně webcastu 

19,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka program ů na hvězdárn ě v roce 2016 

473,- Kč 
 

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 2013 až 2016 jsme spláceli také úvěr, díky 
němuž byla možnost vybavit hvězdárnu mj. i dalekohledem pro handicapované.  

 
Snižování provozní dotace zakladatelem (ro čně cca o 15%) a nerovnom ěrné 

zvyšování vedlejších p říjmů (nelze stanovit kolik návšt ěvníků přijde na programy 
podle po časí), vede k tomu, že se neda ří hospoda řit zcela vyrovnan ě. Pokoušíme se 
to zm ěnit podáváním projekt ů, což se pro léta 2017 a 2018 op ětovn ě daří, první 
projekt byl p řijat k realizaci v roce 2017 ve spolupráci s Ústave m fyzikální chemie J. 
Heyrovského v Praze a další bude v rámci p řeshrani ční spolupráce podáván v zá ří 
2017. 

  
 







 







 



7. Partne ři naší spole čnosti  
 
Členství v celostátních organizacích  

Již řadu let jsme členem střešní mládežnické organizace 
Česká rada d ětí a mládeže (ČRDM), která zastřešuje neziskové 
organizace pracující s dětmi a mládeží na území České 
Republiky. ČRDM nabízí svým členům a účastníkům akcí 
úrazovou pojistku u pojišťovny 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 rad ě dětí a mládeže 
Karlovarska (KRDMK) , se omezilo na aktivní 
pomoc při zajištění Bambiriády, v čemž hodláme 
pokračovat i nadále. Po skončení Bambiriády 
chceme aktivně představovat organizaci na akci 
Seznamte se, která běží od roku 2016 v Chebu. 

Naše členství v České astronomické spole čnosti 
(ČAS) je kolektivní. Spolupráce v rámci Evropské Noci vědců 
fungovala řadu let až do roku 2015. Od roku 2016 jsme se 
Evropské noci vědců neměli příležitost zúčastnit kvůli 
neastronomickým tématům vyhlášeným v ČR společností 
Techmania v Plzni. Nadále aktivně představovujeme 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 
prom ěnných hv ězd a exoplanet  nebo Spole čností pro 
meziplanetární hmotu.  Spolupráce s oběma složkami je po 
odborné stránce jednoznačně přínosem a oba spolky nám pomohly při zajištění projektu 
pomocí odborných garantů.  

V listopadu 2011 jsme se stali členy 
Asociace ve řejně prosp ěšných organizací 
(AVPO). Členství v tomto subjektu, který má dnes 
99 členů nám může přinést v budoucnu uznání 
jako veřejně prospěšná organizace. Prozatím se 
zúčastňujeme seminářů, které AVPO pořádá pro 
své členy zdarma. Smysl tohoto členství bude 

patrnější až v případě realizace nového objektu s více zaměstnanci a rozšířeným 
provozem. 

Společnost provozující hvězdárnu Karlovy Vary se v roce 2011 přijala nabídku 
stát se členem v Asociaci hv ězdáren a planetárií (AHaP),  v roce 2012 jsme byli přijati za 
člena. V dalších letech předpokládáme možnost účasti zaměstnanců na školeních 
pořádaných touto organizací. V současnosti je činnost této organizace ve velkém útlumu a 
její činnost nám nic nepřináší. Výhodná je zjevně pro velké organizace, které jsou jejími 
hlavními členy. V současnosti členem zůstáváme. 

 



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

Astronomická spole čnost Hradec Králové (ASHK) . Spolupráce s tímto 
občanským sdružením nám může být jen k užitku a vzorem pro naše mladší 
spolupracovníky. Sdružení má k dispozici 
Pozorovací domeček na sousední parcele 
nedaleko objektu Hvězdárny a planetária 
Hradec Králové. Do vybavení patří dalekohled 
JST o průměru 40 cm. Sdružení pracuje na 
bázi dobrovolnosti, tedy pozorovatelé mají 
možnost si objednat přístrojový čas a pracovat 
zde. Hlavním cílem je zde fotometrie 
proměnných hvězd. Hlavní část práce odvádí 
pozorovatel Martin Lehký, který je také 
objevitelem několika nových proměnných 
hvězd. Martin 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 pro děti jsou 
koncipovány především jako odborná pozorovatelská 
soustředění a expedice. Členové ASHK nám 
pomáhají tyto akce koordinovat.  

 

Česká kosmická kancelá ř, 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.  



Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, veřejná výzkumná instituce 

Společný výzkum probíhá již od roku 
2014, kdy jsme poprvé ve svých řadách uvítali dr. 
Martina Feruse, který se zasloužil o začlenění 
hvězdárny mezi odloučená vědecká pracoviště. 
V současnosti připravujeme společné projekty na 
základě již běžícího provozu laboratoře na výzkum 
zemské ionosféry a spektrální analýzy meteorů.  

Hvězdárna Valašské Mezi říčí. 
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. V současnosti probíhá spolupráce na bázi projektů pro 
výzkum zemské ionosféry (SID monitoring) zastřešenými Ústavem fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČR, v.v.i. 

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. 

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.  



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 
 



Výroční zprávu za rok 2016 zpracoval 11. 6. 2017 
Miroslav Spurný, ředitel organizace 

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