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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.... 

Letní tábory hvězdárna 
organizuje každoročně, daří se 
naplňovat jejich kapacitu 
především vážnými zájemci Na 
titulní straně účastnící Letního 
astronomického tábora 2017 

Od června pracuje na 
hvězdárně v rámci spolupráce s 
Ústavem fyzikální chemie J. 
Heyrovského v Praze nový 
vysokorychlostní SID monitor  
umístěný na střeše karlovarské 
hvězdárny. Umožňuje provádět 
vědecká, velice jemná měření stavu 
ionosféry.  



1. Úvodem 
Vážené dámy, vážení pánové!  

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Hvězdárny a radioklubu 
lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok 2017, 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 patnáctým 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 2017 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  
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 30. června 2018 



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@seznam.cz   
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 2017 
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 2017  

Činnost společnosti v roce 2017 směrem k veřejnosti lze označit 
spíše jako běžnou, tedy již nijak výjimečnou. Na pozadí vážných 
problémů s objektem postaveným v „Akci Z“ v letech 1959 až 1963 
s přerušením po požáru budovy se přesto dař rozbíhat projekty vědecké 
spolupráce a tyto aktivity se postupně rozbíhají ve spolupráci s Ústavem 
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Českým vysokým 
učením technickým ČVUT – Fakultou elektrotechniky (FEL).  
 Směrem k veřejnosti je činnost bohužel dána již velmi 
omezujícími podmínkami, které v současné době máme.. V roce 2017 
jsme oslavili 54. 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. V závěru roku proto vznikly publikace Stav objektu 



hvězdárny v roce 2017 a Problémy s dopravní obslužností hvězdárny, 
které jsou přílohou této výroční zprávy.  

Provoz hvězdárny ochromila havárie stropu v audiovizuálním sále, 
což je v podstatě jediný prostor, ve kterém můžeme realizovat programy 
pro veřejnost. 20.února 2017 začalo zatékat velmi silně stropem přímo nad 
hledištěm. V předcházejících letech se to na různých místech stropu stalo 
v menším rozsahu a následně byla vždy provedena drobná oprava střešní 
krytiny (zatavení a výměna lepenky). V tomto roce se ale postupné 
poškozování střechy vnějšími vlivy projevilo již velmi intenzívně. Týž den 
jsem tedy realizoval na Magistrátě města Karlovy Vary (MMKV) osobní 
jednání s vedoucími Odboru školství, kultuty a tělovýchovy (OŠKT) a 
Odboru majetku (OM). Hvězdárnu jsme poté dočasně do 31.3. úplně 
uzavřeli. Místním šetřením za účasti vedoucího OM MMKV se po 
několika dnech řešila nejen oprava střechy, ale tentokrát i potřebná oprava 
stropu v sále, neboť šlo o následek několikaletého poškozování těmito 
vnějšími vlivy. Od 21.2. byla proto hvězdárna do 31.3. pro veřejnost úplně 
uzavřena. Od 1. 4. jsme ale provoz částečně obnovili pro víkendové akce 
pro děti a mládež a též jsme realizovali všechna registrovaná večerní 
pozorování pro skupinky do 5 osob, pro které sál nebylo potřeba využívat. 



Nemohli jsme však přijímat školní exkurse a velké skupiny, pro které je sál 
potřeba. Nejprve jsme předpokládali uzavření objektu do 31.3., ale do toho 
termínu nezajistil OMM slíbenou opravu stropu a tak se začala zajišťovat 
až počátkem dubna. Nakonec se protáhla a hvězdárna byla v omezeném 
provozu nejprve do 30.4. a nakonec byl termín znovuotevření až 
22.5.2017, plný provoz jsme mohli veřejnosti nabídnout až 1. 6. 2017. 
Všechno bylo dáno tím, kdy firma pověřená OMM bude mít čas provést 
slíbenou opravu stropu, což se stalo až od 10. května 2017. Společnost 
díky tomuto omezení měla velký problém ve ztrátě zájmu veřejnosti o naše 
programy a také jsme dlouho nevěděli, zda budeme moci vůbec přijímat 
školní exkurse v sezóně a také zda vůbec budou moci proběhnou letní 
tábory, pro které je sál hvězdárny potřeba.  

V první polovině roku 2017 díky tomu došlo k významnému 
poklesu návštěvnosti hvězdárny především zásluhou technických potíží s 
objektem. I když byla hvězdárna v lednu a první polovině února a poté 
v červnu otevřena pro veřejnost naplno, návštěvnost činila 30% 
návštěvníků za stejné období loňského roku. Požádali jsme proto za 
uvedené období, po které musela být hvězdárna prakticky mimo provoz, o 
slevu na nájmu, který ročně činil doposud 120000 Kč. Aby bylo možné 
výši slevy na nájmu objektivně určit, pozvali jsme v květnu na hvězdárnu 
odhadce p. Žikeše, který navrhl, aby společnosti nadále Město objekt 
v tomto stavu poskytovalo za nájemné ve výši 1,- Kč/ ročně až do jeho 



modernizace. Objekt prakticky nevyhovuje provozu ve většině ohledů a 
není proto možné získávat vyšší příjmy na jeho provoz z akcí pro 
veřejnost. Není například možné na hvězdárně v nynějším stavu pořádat 
akce pro zahraniční návštěvníky.  

Velmi úspěšně pokračovala 
v druhém pololetí školního roku 
činnost astronomického kroužku 
v DDM Chodov, ve kterém 
pracovalo 6 dětí ve věku od 9 let. 
Díky změně zřizovatele DDM 
Karlovy Vary od 1. 8. 2017 
budeme letos aktivně jednat i o 
otevření astronomického kroužku 
pro Karlovy Vary ve spolupráci 
s touto institucí. Abychom přilákali 
pozornost dětí z Karlových Varů, plánujeme nově nabízený kroužek 
zaměřit především na atraktivnější kosmonautiku.  

Dětem ale nabídneme možnost kromě kosmonauticky laděných 
schůzek na Domě dětí Čankovská, zúčastnit se řady aktivit na hvězdárně 
v projektu „Sáhni si na vesmír“. Děti si tak budou moci postavit vlastní 



domácí radioteleskop. Pracoval i kroužek radioklubu v Lidovém domě ve 
Staré Roli v počtu  přihlášených 13 dětí a schůzky se ve zdejší klubovně 
konají každý týden ve čtvrtek.  



I v tomto roce byla hvězdárna spolupořadatelem Mezinárodní konference o 
vysokoenergetické astrofyzice v  Karlových Varech od 3. do 7. dubna 2017.  

 
 

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 v Karlových Varech již devátého ročníku s 
charakterem  evropské  regionální  konference  se  zúčastnilo  50 účastníků 
z pěti zemí. Kromě Hvězdárny Karlovy Vary a Astronomického ústavu AV 
ČR byli dalšími spoluorganizátory byly České vysoké učení technické v 
Praze, Hvězdárna Astronomického ústavu Friedrich - Alexander 
Universität Erlangen - Nürnberg v Bambergu (Německo), Univerzita 
Würzburg (Německo). Na programu konference bylo 37 referátů z oblasti 
družicové vysokoenergetické astrofyziky, výzkumu vysokoenergetických 
kosmických zdrojů a jednalo se také o využití robotických dalekohledů a 
přípravě dalších kosmických misí a experimentů. Diskutovalo se např. o 
první české astronomické minidružici VZLUSAT1 se startem ještě letos, 
projektu  JEUMICO a také o dalších návrzích malých 
družic  pro  Evropskou  kosmickou  agenturu (ESA)  eASTROGAM a 
THESEUS, obou se zapojením odborníků z ČR.  

IBWS  
INTEGRAL/BART Workshop  



Na akci vystoupil s přednáškou o využití malých družic v 
astronomii přední kapacita oboru Prof. Noah Brosch z univerzity v Tel 
Avivu, který byl v ČR na pozvání Akademie věd České republiky. Na 
konferenci také představili postery tři středoškoláci, stážisté Otevřené vědy 
AV ČR na Astronomickém ústavu AV ČR, a to Filip Novotný, Filip Oliva, 
a Šárka Míchalová.  

V loňském roce nás prezentoval také člen Astrotýmu hvězdárny 
Vojtěch Laitl, který byl v současné době pracovně mimo Českou republiku. 
Úspěšné zapojení mladých adeptů vědecké práce v závěrečném referátu 
vysoce ocenil profesor Franco Giovannelli z Itálie a velmi pozitivně bylo 
přijato i dalšími účastníky 
konference.  

Vývoj  rentgenové  kos
mické  optiky  (aplikované ve 
dvou výše uvedených projektech) 
má v České republice dlouhou 
tradici a mnozí čeští vědci v 
tomto oboru dosáhli mezinárodně 
uznávaných   výsledků. Třeba 
první   český   astronomický   ren
tgenový   objektiv   byl   vyroben



  v AsÚ ČSAV (Astronomickém Ústavu Československé akademie věd) 
v  roce 1970. Šlo o optiku o průměru 50 mm k zobrazení Slunce v 
rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal. Rentgenové záření 
neprochází zemskou atmosférou, lze ho sledovat jen z kosmických 
družic.     

 
Několikaletá 

spolupráce s oddělením 
spektroskopie Ústavu 
fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČR, v.v.i., 
vyústila od května tohoto 
roku ve spolupráci ve 

společném projektu číslo R200401721 podpořeném Akademií věd v rámci 
projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR pro rok 
2017. V roce 2015 a 2016 jsme postupně iniciovali vytvoření odloučeného 
vědeckého pracoviště sítě dlouhovlnných rádiových detektorů 
meteorického plazmatu, kterou v karlovarském regionu institucionálně 
zaštiťuje naše Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary, o.p.s.. Projekt 
v praxi znamená zahájení výměny dosluhujícího hardwaru, který je potřeba 
vyměnit za počítače, které mají stejné parametry, aby v praxi bylo možné 
využít získaná data jako 
srovnatelná, dále softwarové 
doladění našich počítačů, 
především v oblasti ukládání na 
cloudová úložiště a jejich následné 
využití dat pro zpracování. Projekt, 
který realizujeme, nám přinese 
další zcela novou stanici SID 
monitoru, vyvíjenou v rámci 
projektu Ionozor. Ostatní stanice 
bude v rámci činnosti vědeckého 
pracoviště modernizovat.  

O finanční pomoc na 
podporu vědeckého pracoviště 
hvězdárny chceme požádat i Město 
Karlovy Vary v příštím roce. 
V návrhu nového provozního 
rozpočtu proto žádáme o navýšení 



o částku 220 000 Kč, abychom mohli nakoupit potřebnou počítačovou 
techniku, zajistit lepší připojení k síti internetu a přispět pracovníkům, kteří 
se na tomto velkém úspěchu podíleli i nějakou odměnou.  

Pro představu, hlavní náplní schváleného a Akademií věd 
podpořeného projektu bude studium ionosféry pomocí SID monitorů 
umístěnými na Hvězdárně Františka Krejčího Karlovy Vary, o.p.s., 
zapojenými v současně vyvíjené síti Ionozor (http://www.ionozor.eu), na 
níž participuje také Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a simulace 
vybraných poruch ionosféry pomocí laboratorních metod s akcentem na 
typy poruch s vysokou hustotou energie. V současné době jsou 
shromažďována data z již dva roky probíhajících měření, která umožňují 
popsat fyzikální vlastnosti tzv. studeného plazmatu D ionosférické vrstvy v 
rozsahu, který zatím nebyl nikdy dosažen. Cílem však nemůže být pouze 
kumulování experimentálních dat, je nutné se také zaměřit na studium 
potenciálního využití SID monitorů pro detekci a charakterizaci lokálních 
ionosferických poruch tvořených plazmatem o vysoké hustotě energie 
(např. ionosférické blesky, tj. tzv. upper atmospheric lighting neboli 
transient luminous events TLE, průnik částic meziplanetární hmoty nebo 



dopad spršky extrasolárních těžkých částic či tvrdého záření). 
Jednou ze základních charakteristik těchto poruch je např. 

elektronová hustota, jejíž parametry jsou bohužel díky zanedbatelnému 
Starkovu rozšíření neměřitelné klasickými spektrálními metodami 
aplikovanými pro sledování těchto poruch v optické oblasti. Využití SID 
monitoru může významně přispět k nezávislému experimentálnímu 
stanovení tohoto klíčového parametru. Dalším výstupem monitoringu je 
také teplota plazmatu, která poslouží jako referenční údaj k optickým 
měřením v případě, že budou paralelně provedena v dostupné síti 
pozorovacích stanic. Zmíněná měření byla doposud prováděna pomocí SID 
monitorů spíše náhodně a okrajově. Rozptylu dlouhovlnného rádiového 
záření na prostorově omezených ionosferických poruchách s vysokou 
elektronovou hustotou a teplotou je v odborné literatuře věnováno jen 
několik prací. Přitom jsou tyto informace velice cenné, například jako 
vstupní parametry pro numerické simulace UV/VIS spekter blesků či 
průniků částeček meziplanetární hmoty, které se provádějí také v laboratoři 
FT a laserové spektroskopie, oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální 
chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Hvězdárnou 
Valašské Meziříčí, o. p. s. Pro interpretaci těchto spekter je informace o 
vlastnostech pozorovaného plazmatu získaná pomocí SID monitorů velice 
přínosná a umožňuje srovnání numerických simulací s nezávisle získanými 
experimentálními daty. Tato spolupráce umožní efektivní využití dat 
získaných na Hvězdárně Františka Krejčího Karlovy Vary pro 



astronomicky a spektroskopicky zaměřený základní výzkum prováděný 
oddělením spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 
v.v.i.  

Laboratoř FT a laserové spektroskopie, oddělení spektroskopie 
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., se dlouhodobě 
zabývá spektroskopií plazmatu, a to i v souvislosti s astronomickým 
výzkumem. Tato laboratoř zajistí pod vedením Dr. Petra Kubelíka 
experimenty související se spektroskopickou charakterizací výbojového a 
ablačního plazmatu. Pro tento účel disponuje laboratoř spektrometrem 
Echelle ESA 4000 s vysokým spektrálním rozlišením, spektrometrem 
Ocean Optics HR 4000, spektrometrem Bruker IFS 120 s vysokým 
spektrálním i časovým rozlišením a aparaturami pro vývoj výbojového i 
ablačního plazmatu. Dále bude zajišťovat analýzu experimentálních dat a 
koordinaci publikačních výstupů a umožní studentům podílejícím se na 
řešení projektu účastnit se experimentálních pracích v laboratoři.  

 
V první polovině roku jsme také intenzívně 

připravovali dva běhy letních táborů pro děti ve věku 
8-18 let, které se konaly letos v termínu od 23. 7. do 5. 
8.. Účastníci si mohli vybrat, zda chtějí na táboře 
zůstat celých 14 dnů nebo jet na dva zkrácené týdenní 
turnusy.  

Tábory, pořádané spíše jako akce expedičního 
charakteru, jsou od roku 2015 spíše astronomickými praktiky, než 
klasickými tábory a jsou zaměřeny na základy astronomie, tedy vizuální 
pozorování meteorů, objektů temné oblohy a planety Saturn a Venuše. 
Cílem letních táborů na hvězdárně je 
kromě možnosti poznat úplné 
teoretické i praktické základy 
astronomie, především výchova 
mladých adeptů pro personální 
zajištění provozních aktivit a také 
budoucích vědeckých projektů 
realizovaných hvězdárnou. Tábory a 
k nim i návazné  astronomické 
víkendovky proto nabízíme dětem a 
mládeži až do 18 let věku a vážnější 
zájemce přijímáme za členy aktivních 
spolupracovníků nazývaný Astrotým.  





 



Na přelomu prázdnin, v termínu od 23. 7. do 5. 8. 2017 se 
uskutečnily dva týdenní turnusy letních táborů pro děti ve věku 8-18 let a 
na konci prázdnin 20. – 31. 8. 2017 pak uskutečnila Letní astronomická 
stáž pro budoucí demonstrátory, která byla založena na seznámení 
s astronomickou prací na hvězdárně a demonstrátorským kursem. Cílem 
bylo vážné zájemce vyškolit do rolí vedoucích a praktikantů na 
astronomických dětských expedičních táborech a především průvodce 
programy pro veřejnost. Stáže se zúčastnilo celkem 5 zájemců od 15 do 
18 let z nichž někteří plánují pomoci s tábory v roce 2018. 

 Účastníci Letního astronomického tábora si mohli vybrat, zda 
chtějí na táboře zůstat celých 14 dnů a prožít celý letní tábor 
s celotáborovou hrou Zuby machairodů nebo jet jen na dva zkrácené 
týdenní turnusy s rozdílnými tématy. Ne všechny děti chtějí v současné 
době na čtrnáctidenní tábory, navíc řada rodičů, zejména u dětí z prvního 
stupně základní školy, požaduje přihlášení na kratší termín.   

V tomto roce se táborů zúčastnilo celkem 18 dětí, z nichž celkem 7 
na táboře zůstalo celých 14 dnů a pracovalo tak na obou programových 
částech.  

První část tábora byla zaměřena na vizuální sledování meteorů i 
neviditelného vesmíru. Kromě klasického pozorování na stanovištích 
v patřičných časových intervalech se zákresy meteorů do map, seznamoval 



letošní expediční tábor děti 
účastníky s radami, jak si 
postavit vlastní domácí 
stanici SID monitoru, stejně 
jako možnost provozovat 
vlastní meteorický radar. 
Díky vhodným pozorovacím 
podmínkách, neboť v době 
tábora byly podmínky na 
obloze prakticky bezměsíčné 
až na pár dnů ke konci 
expedičního tábora, byl 
program v tomto roce zaměřen na pozorování meteorů očima i pomocí 
citlivých televizních kamer a letních objektů temné oblohy a planety 
Saturn, Venuše a samozřejmě a závěr také přibývajícího Měsíce. 

 
Druhý týden pobytu byl pak díky návštěvě a několikadenního 

pobytu p. Milana Halouska z České kosmické kanceláře zaměřen na 
kosmonautiku a díky vedoucímu Marcelu Vašíčkovi tak trochu na 
radioastronomii a astrofotografii. V druhém týdnu tábora totiž zkoušeli 
účastníci stavět vlastní Camery obscury, tedy dírkové komory, s nimiž se 
následně pokoušeli i fotografovat a získat snímky nejprve běžných objektů 
a následně měl i noční oblohy. Cílem bylo ukázat dětem fotografii oblohy 
od úplných základů. 



 



Díky letošním táborům také spatřily světlo světa nové programy 
pro veřejnost a školy…  



 
7. - 8. 10. 2017 proběhla na hvězdárně v Karlových Varech 

minikonference s názvem „Na hranici Země a vesmíru“. Tento workshop 
byl zaměřen především na prezentaci a diskusi dílčích výsledků projektu. 
Dále na popularizaci výzkumu chemických procesů v planetárních 
atmosférách, meziplanetární hmotu, meteory a aplikaci spektroskopie 
v těchto oborech. Celkem bylo provedeno osm odborných i 
popularizačních přednášek. Přehledová zpráva k workshopu je na 

http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/na-hra nici-
zeme-a-vesmiru-co-maji-spolecneho-tunguzska-katastr ofa-

bombardovani-mesice-nebo-vznik-zivota.html ? 
Protože na řešení zmíněné odborné problematiky se podílejí i 

studenti (například za nás Vojtěch Laitl), kteří mají možnost účastnit se jak 
experimentální, tak i teoretické části výzkumu, má tento projekt i značný 
edukativní dopad. Zmíněný student se se svou prací prováděnou na Ústavu 
fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského (UFCHJH) umístil na 2. místě v 
celostátní soutěži Cena INGENIUM Česká hlavička. 



Hlavním materiálním přínosem je zlepšení technické vybavenosti 
Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s. Pořízením 
vysoce rozlišeného SID monitoru se značně zvýšil potenciál tohoto 
pracoviště poskytovat data vysoké kvality, která mohou být publikována v 
impaktovaných odborných periodikách. Spolupráce s UFCHJH rovněž 
přispěla ke vzdělávací a popularizační činnosti v kraji, a to především díky 
dvoudennímu workshopu, kde byla prezentována jak obecná astronomicky 
zaměřená témata tak i odborné přednášky pracovníků UFCHJH a dalších 
pozvaných odborníků shrnující výsledky jejich vlastního výzkumu.  





 
V době od září do prosince probíhala úzká spolupráce s 

Gymnáziem, základní a mateřskou školou Mánesova1672, 356 01 
Sokolov na školním projektu v rámci EU „Vesmír“.  

Cílem tohoto projektu je naučit děti novým znalostem s tím, že o 
dané problematice budou schopni vytvořit prezentaci a tuto okomentovat. 
Žákům jsme nabídnuli vyzkoušet stavbu a provoz SID monitoru, tedy 
zařízení pro detekci ionosférických poruch. Žáci pod vedením p. Maxy 
zhotovili dva SID monitory, které společně uvedli do provozu.  

Stavbě předcházely přednášky o atmosféře a ionosféře, o sluneční 
aktivitě a o vesmíru na půdě školy. Žáci ale také navštívili i naši hvězdárnu. 
Celkem proběhlo devět návštěv této školy. V příštím roce budeme ve 
spolupráci pokračovat, momentálně máme navíc dva vážné zájemce o 
spolupráci s hvězdárnou. 

 
Velmi úspěšně pokračovala v prvním pololetí školního roku 

2017/2018 činnost astronomického kroužku v DDM Chodov, ve kterém 
pracovalo 6 dětí ve věku od 9 let. Úspěšně pracoval i Astrotým na 
gymnáziu v Ostrově v počtu pěti studentů, odkud pochází někteří 
dobrovolní spolupracovníci hvězdárny.  

Pracoval i kroužek radioklubu v Lidovém domě ve Staré Roli 
v počtu  přihlášených 13 dětí a schůzky se ve zdejší klubovně konají každý 
týden ve čtvrtek.  



 

V lednu tohoto roku se také podařilo dokončit ovládání hlavního 
dalekohledu hvězdárny. Ten je nyní možno ovládat daleko snadněji, než 
doposud. V podstatě kliknutím na objekt v mapě v řídícím počítači.  

Za dokončení plné automatizace děkujeme panu Martinu 
Myslivcovi z Bělče nad Orlicí, který se věnuje astrofotografii a realizuje 
řadu projektů v oblasti elektroniky.  

 
Naší představou je do budoucna umožnit i návštěvníkům z řad 

veřejnosti, kteří tak budou moci sami jedním kliknutím na dotykové 
obrazovce přejet s dalekohledem na další objekt určený ke sledování. 
Bohužel nejprve ale musíme vyřešit problém, kterým je případné oslnění 
dotykovým monitorem, takže návštěvníci by následně v dalekohledu 
nemuseli nic vidět…. Prozatím proto náš hlavní dalekohled řídí školení 
demonstrátoři. Zmíněné interaktivní řešení pro návštěvníky proto zřejmě 
vyřešíme až na pozorovatelně nové modernizované hvězdárny…..   

 
 

 

 



4. Lidské zdroje spole čnosti v roce 2017 
 

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 vedoucího 

vědecké laboratoře a vedoucího astronomických kroužků, lektoruje přednášky pro 
školy a veřejnost. Pro ně vytváří řadu zajímavých tematických prezentací.  

 
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.   

Pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR, spolupracuje od 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 mnoha  interaktivních 
exponátů na hvězdárně, v současnosti připravujeme novou verzi školního 

Simulátoru průletu sluneční soustavou od března 2019. 
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 

 
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 



5. Návšt ěvnost akcí v roce 2017 

Normální provoz hv ězdárny p řerušila 20.2.2018 havárie stropu 
v sále. První školní exkurse jsme nakonec byli scho pni p řijmout až 
26. 5. 2018, nebo ť oprava sálu trvala až do 25.5.2018…. Ve černí 
pozorování se v tomto období konala každý jasný ve čer. 





 



 



 



Celkový po čet návšt ěvníků akcí v roce 2017  

Počet uspo řádaných akcí celkem 168 

z toho po čet uspo řádaných akcí 
v objektu hv ězdárny i mimo n ěj 119 

z toho po čet uspo řádaných akcí na 
našem webu astro-webcast.eu 49 

Celkem návšt ěvníků všech akcí 78 704 

z toho p římých návšt ěvníků program ů 
v areálu hv ězdárny i mimo n ěj 2 107 

Návštěvníků on-line pozorování 
na astro-webcast.eu  76 597 

Denní pr ůměr návšt ěvníků všech akcí  215 
 

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

 
X – přerušený či omezený provoz hvězdárny 

Akce pro 
děti a 

mládež 

Přednášky 
a 

hromadné 
výpravy 

Programy 
pro 

veřejnost 

Radioklub 
akce  

pro d ěti 
Měsíce roku 2017 

Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob 

LEDEN 1 15 1 32 3 17   3 39 
ÚNOR 1 9 X X X X   4 49 

BŘEZEN X X X X X X 4 42 
DUBEN 1 24 X X 5 23 4 36 
KVĚTEN 1 24 2 52 6 47 2 24 
ČERVEN 0 0 8 350 7 45 2 27 
ČERVENEC 1 125 1 47 19 216 4 38 

SRPEN 1 144 1 29 18 209 6 60 
ZÁŘÍ 0 0 0 0 4 31 4 35 
ŘÍJEN 1 24 7 180 7 46 5 53 

LISTOPAD 1 12 3 108 10 135 4 35 
PROSINEC 1 18 4 124 4 21 5 48 

V ROCE 2017 9 395 27 922 83 790 47 469 



V prvním pololetí roku 2017 navštívilo programy hvězdárny 
celkem pouze 629 osob, na čemž se podepsalo především uzavření objektu 
od února do května. V druhém pololetí navštívilo programy hvězdárny 
celkem 1478 osob. Celkem tedy za celý rok navštívilo programy hvězdárny 
2107 návštěvníků. Návštěvnost akcí radioklubu je vedena samostatně a 
sledujeme především činnost kroužku pro děti a mládež, tedy klubovou 
volnočasovou činnost. Do přímé návštěvnosti hvězdárny ji ale 
nezapočítáváme, neboť tato činnost probíhá mimo objekt hvězdárny 
v samostatné jednotce, Radioklubu OK1KVK, která je zapsána jako 
pobočný spolek Českého radioklubu (ČRK). Radioklub má své domovské 
sídlo ve Staré Roli v Lidovém domě ve Školní ulici. 

Na stránkách astro-webcast.eu naši práci sledovalo za celý rok 2017 
celkem 76597 zájemců o on-line pozorování. Naše dynamické stránky, 
které rozšiřují pozorovací program hvězdárny navštěvuje denně v průměru 
200 až 300 zájemců.  

Na Facebooku se v prvním pololetí zvýšil zájem příznivců o akce 
naší hvězdárny o 43 osob v druhém pololetí roku zvýšil zájem příznivců o 
akce naší hvězdárny o 75 osob, celkem tedy za celý rok 118 zájemců.  

 
Celkem tedy v roce 2017 navštívilo všechny akce 

pořádané spole čností 78 704 návšt ěvníků. 
 
Do let 2018 a 2019 připravujeme změny v programové nabídce a 

větší rozšíření otvírací doby pro veřejnost především v sezóně od 1.4. do 
30.10.2018, stejně jako programové změny na astro-webcast.eu. Tyto 
změny souvisí především s provozem naší vědecké laboratoře, která je již 
třetím rokem odloučeným pracovištěm Ústavu fyzikální chemie J. 
Heyrovského v.v.i. v Praze 8.  

 









 



6. Hospoda ření spole čnosti v roce 2017 

Celková bilance p říjmů a náklad ů v roce 2017  
 

Hlavní příjmy společnosti (dotace a příspěvky) 

1 170 000,- Kč 
Vlastní příjmy společnosti v hlavní i  doplňkové činnosti společnosti: 

     205 000,- Kč 
Celkové p říjmy spole čnosti za rok 2017 

1 375 000,- Kč 
Celkové náklady na provoz spole čnosti v roce 2017 

1 299 000,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka všech našich akcí, v četně webcastu 

17,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka program ů na hvězdárn ě v roce 2017 

616,- 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, kde zejména astronomická, výpočetní či projekční technika často překračuje svou 
životnost.  

 
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 2018 a 2019 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, kde jsme za čali provozovat odlou čené pracovišt ě vědecké 
laborato ře a tento projekt je úsp ěšně prodlužován.    
 



 



 



 



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 
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ZOUFALÝ STAV 

OBJEKTU HVĚZDÁRNY 
V ROCE 2017 



Objekt starý 55 let starý, již nevyhovující současným požadavkům… 
Každovečerní pozorování, letní tábory a výukové akce zde pro 

všechny věkové kategorie, ale ponejvíce děti probíhají neustále...  

Hlavní pohled na budovu. Dřevěná jídelna je provizorně 
zakrývána plachtami od roku 2004. Plachty však postupně ničí silný 
vítr. Je potřeba jídelnu obložit dřevem, fasádu opravit ze severu, 
východu a jihu a opatřit třeba fasádovými kresbami planet... 



Co ale aktivity pro b ěžné návšt ěvníky?  Jsou čím dál 
nesnadnější... První, jistě „velmi lákavý“, pohled na současný objekt 

pro turistu přicházejícího po cestě od Hůrek... 

Pohled na chátrající vybavení (WC, umývárny a sprchy) pro letní 
tábory po 17 letech od realizace. V těchto místech jsme chtěli nový 

vstup a bezbariérové WC. 



Pohled dovnitř ukazuje, že je potřeba minimálně kompletní výměna  
dřevěných budek + umývárek a provést zastřešení… 

 
 
Současný stav rozpadající se vodoměrné šachty (realizována v roce 
2000) – nutná oprava! 
 



Hlavní vstup do budovy hv ězdárny pro b ěžné návšt ěvníky 

1) NENÍ BEZBARIÉROVÝ  
v nočních hodinách jsou schody často nebezpečné při 

odchodu návštěvníků (namrzlý povrch) 

2) PŘÍMO DO EXPOZICE 
návštěvníci vstupují přímo do expozice, objekt je takto v zimě 

zbytečně větrán 

3) Pokus o zm ěnu p řed dvěma lety 
byl vytvořen projekt vstupu ze západní strany budovy,  

včetně bezbarierového přístupu a WC pro vozíčkáře. K dispozici 
jsme měli 800000 Kč, 
cena však byla určena na 
1,6 milionu.  

Poté nám již peníze 
nikdo nedal na jiné účely 
oprav a v roce 2017 
zmizely v rozpočtu tzv. 
dofakturací, takže 
hvězdárna je nikdy na 
potřebné opravy nemohla  
nevyužít.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav zábradlí na st řeše. Střecha byla opravovaná prakticky 
každý rok „ čtverečkem“ lepenky po haváriích od roku 2014… 

Šipkami je ozna čeno místo, kde zatéká. Odbornou opravou 
chyb ějícího spádu st řechy se nikdo nezbýval, jen bylo vždy 
„zalepeno místo“, kde by mohlo zatékat. 



Několikrát od roku 2000 jsem Odbor majetku informoval , aby se 
střecha vytvo řila jako „balkon, po kterém lze normáln ě chodit“, 
což bude p řínosem i pro návšt ěvníky hv ězdárny. Marn ě.  

Střecha nemá spád, stejn ě jako okapy. Ve špatném stavu je i 
oplechování.  Voda zde zůstává stát ve velkých loužích.  



Střecha byla opravovaná naposledy v roce 2001 a poté s e zde 
realizovala v roce 2010 oprava kolejnic odsuvné st řechy, která 
v některých místech z řejmě střechu poškodila....  
 



Důsledky každoro čního zalepování st řechy čtvere čky lepenky. 
Postupné protékání vody v b řeznu 2013, v únoru 2015 a 
v únoru 2017  

 
Srpen 2017: stav po oprav ě stropu z kv ětna 2017. Na strop ě se 
vytvo řily skvrny z vlhkosti (oblast se postupn ě zvětšuje)  



Prosinec 2017: Stav po nezbytné vým ěně projektoru (který 
stavem brzy utrpí). Na strop ě se vytvo řily bouli čky z vlhkosti (a 
oblast pokrývá polovinu stropu)  



Nevyhovující provozní kapacity pro v ětší exkurse. I pokud 
přijede jedna školní t řída (cca 20-25 žák ů), v naší expozici není 
tzv. „k hnutí“. Sál, ve kterém si d ěti musí program „odsed ět“ a 
poté jít rozd ěleni do skupin na 10 minut do expozice a na 
pozorovatelnu je v roce 2018 nedobrou vizitkou m ěsta.  

 
Postupn ě chátrá i ubytovací kapacita pro d ěti na tábory (v roce 
2015 jsme vym ěnili alespo ň celty na stany, ale pro naše 
pot řeby celoro čního ubytování škol v p řírodě a víkendových 
pobyt ů momentální provizorium problém ne řeší. 



Všechna krajská města mají dnes zařízení podobná science-
centrům, která jsou denně navštěvována desítkami návštěvníků a 
především školami. Proč tomu tak není v Karlových Varech, kde 
se o podobnou v ěc snažíme od roku 2011 ?  

Jako příklad rozumně postavené malé hvězdárny lze uvést 
nedalekou hvězdárnu v saské Hartě nedaleko Drážďan.  

Pro naše lázeňské město je však nutno počítat s několika 
sály planetária a atrakcí pro návštěvníky....  



PROBLEMATIKA 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY 
1993-2018 

 

 

 

  
V AKTUÁLNÍCH 

OBRAZECH 



Hvězdárna oslaví 7.7.2018 p ůlkulaté výro čí 55 
let své existence. Od roku 2011 

„ řešíme“ s vlastníkem objektu stále dokola její 
modernizaci či celkovou p řestavbu papírovými 
studiemi a nic konkrétního se ned ěje. Zájemce 

o její návšt ěvu, ale často odrazujeme již 
„prvním pohledem“ od ulice K Letišti, nebo ť 

přístupová cesta a nemožnost často 
zaparkovat je alarmující.  

Jak má toto za řízení reprezentovat naše 
lázeňské město p řed návšt ěvníky, když nemá 

vytvo řené základní podmínky, jako je 
standardní dopravní obslužnost?  

Lze ji nepochybn ě řešit zcela nezávisle 
na celkové modernizaci objektu......  



   Přístup poznamenává „skladovací prostor“ Láze ňských 
lesů, který často provádí t ěžbu zcela nep ředvídateln ě, i 
několikrát do roka...  

Parkování je zde možné v takovém období sotva pro 
jedno osobní auto, nebo ť z okolí se stává doslova 
„tankodrom“.... 



Hvězdárna ale nabízí ve řejnosti programy celoro čně každý den. 
Přes den školním exkursím či turist ům, ale zejména ve 
večerních hodinách, je-li jasno...   
             
Přístupovou silnici ke hv ězdárně vybudovalo M ěsto Karlovy 
Vary v roce 2006. V sou časnosti je její stav díky t ěžké technice 
již velmi špatný. A to po pouhých 10 letech.... 
Na některých místech jsou její části již v havarijním stavu....  
 



Silnici je pot řeba rozší řit a vytvo řit zde parkovací místa, která 
budou sloužit ve řejnosti. P řitom na tomto míst ě již mohlo být 
od roku 2012 parkovišt ě pro 5-10 osobních voz ů, případně pro 
autobus, kterým p řijíždějí školní exkurse... 

 

Ostatn ě, není rozhodn ě příjemné dorazit na program 
hvězdárny v takto zablácené obuvi….  



Naše běžná odpov ěď na telefonický 
dotaz zájemce o pozorování: „Ano, 
můžete přijet na hv ězdárnu, kterýkoli den, 
kdy bude ve čer jasno, sta čí si zavolat 
mezi 13. a 16. hodinou a vše si podle 
počasí up řesníme. P řijeďte, u nás ur čitě 
zaparkujete p římo p řed hvězdárnou....“  

 
 
 
   
 
 
   
 
 

 
 

Zaparkovali byste vy zde sv ůj 
osobní automobil?  



Koncep ční studie dopravní obslužnosti 
hvězdárny od roku 2016 již existuje. Láze ňské 
lesy s takovýmto využitím pozemku souhlasí.... 

 

 

Pojďme tento stav urychlen ě řešit a 
vraťme hv ězdárně spole čnými silami její 
bývalou návšt ěvnost až 5000 lidí ro čně. Doby, 
kdy v ětšina návšt ěvníků přijížděla autobusem 
MHD jsou bohužel dávno pry č....  

 



      



 
JJee  oopprraavvdduu  vveellmmii   ttěěžžkkéé  zzaajj iisstt ii tt ,,  aabbyy  hhvvěězzddáárrnnaa  

ddoobbřřee  rreepprreezzeennttoovvaallaa  nnaaššee  lláázzeeňňsskkéé  mměěssttoo  aa  nnaa  
hhvvěězzddáárrnněě  ppoořřááddaallaa  vvěěttššíí  aakkccee  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt,,  kkddyyžž  
nneenníí  ddoobbřřee  ddoopprraavvnněě  ddoossttuuppnnáá..    

VV  rrooccee  22001155  jjssmmee  zzddee  ppřřii jjaall ii   220000  ll iiddíí  nnaajjeeddnnoouu  nnaa  
zzaattmměěnníí  sslluunnccee  aa  nnáávvššttěěvvnnííccii   mměěll ii   pprroobblléémm  kkddee  
zzaappaarrkkoovvaatt..  II  vv  rrooccee  22001188  nnááss  ččeekkaajj íí  ddaallššíí  vvýýzznnaammnnéé  
úúkkaazzyy  aa  pprroottoo  bbyycchhoomm  rrááddii   ssee  ssttáávvaajj ííccíímm  ssttaavveemm  nněěccoo  
rryycchhllee  dděěllaall ii ........    

ŘŘeeššíí  ssee  oodd  rrookkuu  22001111,,  kkddyy  nnáámm  MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  
ssll ííbbii ll ,,  žžee  ppaarrkkoovváánníí  uu  hhvvěězzddáárrnnyy  zzaaččnnee  řřeeššii tt ........    

 

 

 



 

VVeeřřeejjnnéé  oossvvěětt lleenníí  nnaa  ppřřííss ttuuppoovvéé  
cceessttěě  ssvvíítt íí  ddííkkyy  ssvvéémmuu  sskklloonnuu  ddoo  
ššii rrookkééhhoo  ookkooll íí,,  ppřřii   tt rraannssppoorr ttuu  ddřřeevvaa  
bbyylloo  ppřřeedd  nněěkkooll iikkaa  lleettyy  ttaakkttoo  
ooddkklloonněěnnoo..  PPookkuudd  ssee  ppoovveeddee  oodddděěll ii tt   
oodd  sseebbee  ppaarrkkoovviiššttěě  aa  pplloocchhuu  nnaa  
sskkllaaddoovváánníí  ddřřeevvaa  ssee  ttaakkoovvééttoo  ppřřííhhooddyy  
ssttáávvaatt   nneebbuuddoouu........ 



 

 

 
 
 
 
 

Výroční zprávu za rok 2017 zpracoval v prvním pololetí r oku 2018 
Miroslav Spurný, ředitel organizace 

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