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V roce 2018 se uskutečnily v podstatě tři letní 
astronomické tábory, které měly již tak trochu charakter 
odborné expedice, zaměřené na pozorování meteorů, než 
jako úplně klasický tábor pro děti. Účastníci si mohli 
vybrat z týdenní nebo 14denní varianty: 

 
14-DENNÍ LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR         

v termínu 5. – 18. 8. 2018, nazvaný podle celotáborové hry  
„DOBRODRUŽSTVÍ V ERIDANU“ 

 
 TÝDENNÍ LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR 

v termínu 5. – 11. 8. 2018, nazvaný 
„POZNEJ TAJEMSTVÍ 

METEORICKÉHO ROJE PERSEIDY I“ 
 

TÝDENNÍ LETNÍ ASTRONOMICKÝ TÁBOR 
v termínu 12. – 18. 8. 2018, nazvaný 

 „POZNEJ TAJEMSTVÍ  
METEORICKÉHO ROJE PERSEIDY II“ 

 
Ukázalo se ale, že děti, které přijedou na rozběhnutý tábor v polovině 

celého běhu, už nemají možnost tábor prožít naplno. Proto od roku 2019 
začínáme pořádat v nové formě expediční tábory pouze v jedné variantě 11 nebo 
14 dnů. Protože expediční tábory jsou zaměřeny na pozorování meteorických 
rojů a učí děti si všímat změn na obloze a bezpečně poznávat oblohu a asi 
ideálním pro zácvik jsou Perseidy, pro rok 2019 byl vybrán termín od 31.7. do 
11.8., než v období maxima tohoto roje podstatě zhorší pozorovací podmínky 
Měsíc kolem úplňku.  

 
 
 
 
 

Fotografie Na titulní straně:  
 
Na horní fotografii jsou na společném snímku účastníci druhého 

týdenního Letního astronomického tábora 2018. 
 
Na spodním snímku je zobrazena vizualizace studie modernizované 

Hvězdárny Františka Krejčího v Karlových Varech z ledna tohoto roku, která 
má sloužit i jako turisticky zajímavé místo dostupné i handicapovaným, a to 
včetně vyhlídkové terasy, tzv. Karlovarské astronomické rozhledny.  



1. Co překvapivého p řinesl uplynulý rok 2018… 
 

Od června 2017 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. Rádi bychom Vás proto v úvodu této zprávy 
seznámili s jedním z jeho zajímavých a úspěšných výstupů.  

 
Dne 22.12.2018 v odpoledních hodinách zaznamenal náš SID monitor 

s průměrem antény 2 m (tzv. BIGHEAD), nezvyklou aktivitu. 
 
Ostatní SID monitory s menším průměrem antény nic podobného 

nezaznamenaly (BIGHEAD je podle našich informací pravděpodobně největší 
zařízení svého druhu na světě, nemáme informace, že by se podobné zařízení 
používalo), bylo jasné, že se jedná o nezvyklý jev. V tomto okamžiku ale nebylo 
jasné o co jde. 

Až v nočních hodinách jsme se dozvěděli, že došlo k masivnímu výbuchu 
sopky Krakatoa v Indonésii. Dalším problémem bylo zjištění přesné časové 
datace, české sdělovací prostředky poskytovaly velmi nepřesné a často si i 
odporující informace. Až později se podařilo najít ověřené informace na stránkách 
indonéského zpravodajství. Připomeňme si proto sled událostí:  

K výbuchu došlo ve 21:03 minut místního času (15:03 našeho času), 
Ničivé vlny tsunami dorazily ke břehům nejbližšího ostrova ve 21:27 místního 
času (v 15:27 našeho času). Jednalo se o vulkanickou činnost, které se svých 



charakterem liší od aktivity tektonické. Vzhledem k tomu, že žádná jiná aktivita 
nikde jinde nebyla zaznamenána, tak výstup z našeho SID monitoru BIGHEAD 
s opravdu velkou pravděpodobností ukazuje na změny v ionosféře vyvolané 
aktivitou zmíněné sopky. 

Vzhledem k tomu, že SID monitor s takovým průměrem máme 
momentálně k dispozici jen jeden, je pochopitelně možné, že se jednalo o 
zaznamenané lokální rušení, což je ovšem velmi nepravděpodobné. Ukazuje se, 
že do budoucna (ve velmi krátkém časovém horizontu musíme uvažovat o 
pořízení dalšího SID monitoru se stejným, nebo větším průměrem, který se umístí 
alespoň 20 km od stávajícího zařízení. To zajistí kontrolu výstupů a také to zajistí 
kontinuální sběr dat i v případě technického výpadku jednoho ze SID monitorů. 

 
Průběh události je vidět na grafu v příloze č.1. Časová osa je UTC 

(UTC (anglicky Coordinated Universal Time, francouzsky Temps Universel 
Coordonné) je základem systému občanského času, jednotlivá časová pásma jsou 
definována svými odchylkami od UTC. UTC je jako základ systému měření času 
nástupcem GMT (Greenwich Mean Time – greenwichský střední čas) a v 
neformálním vyjadřování je s ním někdy zaměňován). 

 
Informační grafika s časovými údaji ze sítě internet. 

Velice dobře je vidět, že v cca 14:29 UTC došlo ke změnám v síle signálu. 
Znamená to, že změny v ionosféře k nám doletěli za 27 minut. I když známe 
vzdálenost mezi naším SID monitorem a vulkánem Krakatoa (10690 km), 
neznamená to ale, že známe rychle šíření ionosférických změn. Problémem je, že 
v okamžiku erupce byla nad Indonésií noc, a tudíž tam neexistovala „D“ vrstva 
ionosféry, která vzniká při svítání a při západu Slunce zaniká. Znamená to tedy, 



že došlo k interakci mezi vyššími vrstvami ionosféry nad oblastí bez sluneční 
svitu a s „D“ vrstvou ionosféry nad Slunce osvětlenou oblastí naší planety. Jaké 
jsou prostupy podobných změn nikdo zatím nezná, je to neprobádaná záležitost. 

 
Obecně lze říci, že vulkanické a tektonické jevy mají vždy odezvu 

v ionosféře. Bohužel zatím nemáme dostatečné přístrojové vybavení a vlastně ani 
znalosti k vyhodnocování takových jevů. Nicméně je to cesta, po které je nutné se 
vydat, už vzhledem k okolnosti, že Karlovarský kraj je v seismicky aktivní oblasti, 
a sběr dat pomůže k pochopení jevům mezi ionosférou a podzemními aktivitami. 
A je velmi dobře, že naše hvězdárna patří mezi instituce, které se podobným 
výzkumem zabývají. 
 

V Karlových Varech 10. 1. 2019



2. Poděkování 
Vážené dámy, vážení pánové!  

Výroční zpráva společnosti Hvězdárna a radioklub lázeňského města 
Karlovy Vary o. p. s. za rok 2018 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 
šestnáctým rokem dbá vedení společnosti především na to, aby byla naplňována 
zakladatelská idea, která 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 2018 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) 
Česká rada d ětí a mládeže  

Krajská rada d ětí a mládeže Karlovarska  
Společnost pro meziplanetární hmotu o. s. (SMPH) 

Astronomická spole čnost Hradec Králové o. s. (ASHK) 
Hvězdárna v Úpici p. o. 

Česká astronomická spole čnost o. s. ( ČAS) 
Matoušek – dalekohledy (p. Miroslav Matoušek) 

Supra – dalekohledy (p. Jan Zahajský)  
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 20.června 2019 



3. 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 2018 
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  



4. Činnost v roce 2018  

Činnost společnosti v roce 2018 směrem k veřejnosti lze označit 
spíše jako běžnou, tedy již nijak výjimečnou.  

Na pozadí vážných problémů s objektem postaveným v „Akci 
Z“ v letech 1959-1963 s přerušením po požáru budovy 1971-1977 se 
konečně daří rozbíhat projekty vědecké spolupráce. 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. 7.července 2018 jsme oslavili 
55. výročí existence hvězdárny v Karlových Varech a v 3. října 2018 pak 
59. výročí prvního slavnostního výkopu při stavbě hvězdárny. I přes snahu 
v objektu a v celém areálu provést alespoň dílčí úpravy a opravy se to 
bohužel nepovedlo. Namísto toho nás na podzim a v zimě postihlo 
poměrně značné poškození trávníku v areálu díky divokým prasatům. 
Poslední větší úpravy interiéru i areálu hvězdárny se uskutečnily v roce 
2008 a pro hvězdárnu znamenaly jen velmi málo.  

V roce 2015 se zpracovala druhá studie modernizace, spojená 



s realizací nového objektu, přičemž v roce 2017 došlo k jejímu předělání 
v závislosti na ceně celého projektu. Pro tuto poslední studii byly výchozí 
publikace „Stav objektu hvězdárny v roce 2017“ a „Problémy s dopravní 
obslužností hvězdárny“, které obsahuje přílohou Výroční zpráva 2017. 
Ukázalo se, že pokud zpracujeme studii pro nový objekt a požadavek je na 
především na cenu celé stavby, pak nastává problém. Během několika 
následujících let, než se začne uvažovat o realizaci projektové 
dokumentace, se cena navýší znovu o cca 40%.  



Nová studie je koncepčně řešena tak, že jednotlivé aktivity 
hvězdárny fungují souběžně a odděleně a nová, moderní hvězdárna je 
schopna v příjemné prostředí pořádat akce pro veřejnost souběžně s pobyty 
skupin a zahrnuje také možnost existence klubovny a veřejných prostor 
radioklubu OK1KVK ve svých útrobách, aby mohli svou činnost 
prezentovat veřejnosti stejně, jako my programy hvězdárny.  

Díky loňské opravě stropu v sále, mohla hvězdárna v zásadě 
celoročně fungovat pro veřejnost bez větších omezení. Společnost tak 
mohla realizovat naplno svoji běžnou činnost dle schváleného rozpočtu pro 
rok 2018.  



V nabídce proto opět byl rozšířený program pro veřejnost, kterým 
je každodenní otvírací doba na pozorování na odpolední registraci a 
následné zpřesňování podle vývoje počasí zasláním sms zprávy zhruba dvě 
hodiny před pozorováním, školní exkurse a sezónní programy jako 
odpolední pořady pro veřejnost a akce pro děti (víkendovky), při kterých se 
také připravovaly letní aktivity hvězdárny – zejména letní tábory pro děti 
8-15 let.  





 



 



Každodenní otvírací doba na večerní pozorování s názvem "Hvězdy 
na telefon" je realizována s ohledem na aktuání povětrnostní situaci. 
Nejprve provedou zájemci telefonickou registraci od 13:00 do 16:00 v den, 
kdy mají zájem hvězdárnu navštívit a mohou tak obdržet dvě hodiny před 
pozorování stanovisko službukonajícího pracovníka hvězdárny a 
rozhodnout se, zda chtěji hvězdárnu navštívit či nikoli, pokud nepřeje 
počasí. Tato služba veřejnosti se již řadu let osvědčuje a oceňují ji zejména 
rodiče nejmenším dětí, s nimiž takto můžeme hledat pro jejich děti 
optimální možnosti přijít pozorovat večerní oblohu. Otvírací doba je tak 
realizována 361 dnů v roce, přičemž zavíracími dny jsou pouze 24., 25., 26. 
a 31. prosince.  

V sobotu 17. března došlo k závažné poruše při zavírání odsuvné 
střechy, kdy nebylo možné střechu zavřít díky poruše na motoru. Nečekané 
ochlazení, spojené s intenzívním sněžením poté, kdy jsme střechu otevřeli 
rodičům s dětmi na odpoledním programu, nám způsobilo komplikace, 
které se nepodařilo odstranit žádnými obvyklými postupy. Ať již 
rozmrazováním střechy nebo snahou o její rozhýbání přejezdy „sem i tam“ . 
Především bylo nutno ochránit hlavní dalekohled před jeho poničením 
alespoň ochranným obalem. Občas dojde v zimě k zamrznutí motoru, 
pomocí kterého je střecha odsouvána, ale takový kolaps ještě nenastal. A 
bohužel neexistuje žádný jednoduchý přístup na střechu aby bylo možno 
podobnou závadu odstranit. Kromě žebříku nebo nebezpečného lezení přes 
střechu přístavku, při němž hrozí pracovníku pád. Přitom by postačovalo 
umístit zvenčí žebřík s kruhovou ochranou nebo kovové schody. 



 
I v tomto roce byla hvězdárna spolupořadatelem patnáctého 

z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice vysokých energií 
a pozemním experimentům, pozorováním zejména robotickými 
dalekohledy a také rentgenovým družicím se uskuteční v Karlových 
Varech od 17. do 20. dubna 2018. IBWS (INTEGRAL/BART 
Workshop)  je pracovní setkání odborníků především z oblasti 
rentgenového výzkumu vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama 
a rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů. 

Letošního  ročníku s 
charakterem  evropské  regionální  konfe
rence  se  zúčastnilo  48 účastníků ze 
sedmi zemí. Na organizování 
INTEGRAL / BART Workshop se 
podílí Skupina astrofyziky vysokých 
energií Stelárního oddělení 
Astronomického ústavu AV ČR. Kromě 
Astronomického ústavu AV ČR jsou 
dalšími spoluorganizátory České vysoké 
učení technické v Praze, Hvězdárna 
Astronomického ústavu  Friedrich - 
Alexander Universität  Erlangen - 
Nürnberg  v Bambergu (Německo), 
Univerzita Würzburg (Německo), Hvězdárna v Karlových Varech a 
Projekt GLORIA. 

Na programu konference bylo 38 referátů z oblasti družicové 
vysokoenergetické astrofyziky, výzkum 
vysokoenergetických  kosmických  zdrojů  a  jednalo 
se  také  o  využití  robotických dalekohledů a přípravě dalších kosmických 
misí a experimentů. Hlavními tématy konference je rovněž zpracování 
obrazu v reálném čase a malé družice pro astrofyziku. 

Mezi aktuální novinky letošní konference patří příspěvky o 
výzkumu vesmíru pomocí minidružic, tzv. cubesatů, nově zejména formací 
více cubesatů. Akce se s přednáškami 

IBWS  
INTEGRAL/BART Workshop  

Supernova a gama záblesk 
magnetaru  



účastní  dvě  světové  kapacity  tohoto  oboru - prof. K. Schilling z 
Německa a prof. M. Ohno z Japonska, ten dokonce s nápadem plejády 
cubesatelitů pro detekci gravitačních vln. České týmy jsou na tomto poli 
také aktivní, viz příspěvky o výsledcích české minidružice ve vesmíru s 
miniaturním rentgenovým teleskopem na palubě VZLUSAT1. Horkým 
tématem bude referát o aktuálním raketovém letu s rentgenovým 
teleskopem na palubě REX. Tým z Astronomického ústavu AV ČR 
představí novinky Ondřejovských robotických teleskopů, zejména 
kompletně zdokonalený (nyní dvojitý) teleskop BART. 

Vývoj  rentgenové  kosmické  optiky  má  v  České  republice  dlo
uhou tradici a čeští vědci v tomto oboru dosáhli mezinárodně uznávaných 
výsledků. Rentgenové záření neprochází zemskou atmosférou, lze ho 
sledovat jen z kosmických družic. 

Vývoj  rentgenové  kosmické  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   rentgenový   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. 

Rozšíření  pozorovacího  okna  do  vesmíru  o  rentgenový  obor   s
pektra   přineslo v minulosti zcela klíčové poznatky o dějích ve 
vesmíru.  A  to  zejména  těch,  kde  je  hmota v extrémních podmínkách. 
Intenzivní rentgenové záření produkují zejména systémy, v nichž proudí 
hmota na neutronovou hvězdu, černou díru nebo na bílého trpaslíka.  Ve 
vzdáleném vesmíru (tedy v jiných galaxiích) pak jde často o objekty, v 
nichž právě probíhá tzv. gama záblesk (tedy probíhá zvláštní druh 
supernovy, případně kolize dvou kompaktních objektů). Dalším druhem 
zdrojů rentgenového záření jsou aktivní galaktická jádra. 

 
 9. května se na hvězdárnu vypravila také skupina zastupitelů 

z Magistrátu města a Krajského úřadu, kteří přijeli na prohlídku stavu 
objektu a areálu v návaznosti na dokončení studie modernizace hvězdárny 
zhotovené v lednu tohoto roku a konstatovali, že stav je skutečně velmi 
špatný a informovali nás o to, že se pokusí stavbu hvězdárny prosadit do 
rozpočtů města v letech 2019 a 2020. Všem byla zároveň představena 
činnost hvězdárny ředitelem v obrazové prezentaci a na závěr využila tato 
skupinka mimořádných návštěvníků naši celooblohovou kameru COK 
v aule hvězdárny k pořízení společné fotografie.  



O programy hvězdárny se v druhém pololetí roku zvedl zájem 
především díky kampaním v médiích týkajícím se "bourání" objektu 
hvězdárny a její modernizaci a také ve velkých médiích prezentované 
úkazy jako Úplné zatmění Měsíce a Opozice Marsu, která se opakovala po 
15 letech, kdy hvězdárnu  na konci srpna 2003 navštívilo v jeden večer 800 
lidí. Tentokrát ale zaujal spíše Měsíce a o opozici Marsu takový zájem 
nebyl a samotný Mars byl lépe vidět spíše v průběhu září, tedy až po 
samotné opozici 2018. 

V červenci a v srpnu pak proběhla kampaň Mars v opozici a také se 
v jejím rámci uskutečnilo v pátek 27.7.2018 Úplné zatmění Měsíce, 
kterého se zúčastnilo celkem 159 zájemců. Samotné zatmění jsme mohli 

pozorovat a před jeho koncem díky vysoké „hradbě 
lesa“ nad východním obzorem. 

Páteční pořad Hvězdářský večerníček 
navštěvují pravidelně především rodiče s 
malými dětmi a v oblibě jsou i sobotní odpoledne 
Pohádky s Hvězdičkou, která jsme obnovili v sezóně 
každý týden a mimo sezónu každý druhý víkend.  



  



V termínu prázdnin 
5.-18.8.2018 se uskutečnil 
letní tábor pro děti 8-15 let. 
Účastníci si mohli vybrat, 
zda se tábora zúčastní 
celých 14 dnů, nebo na dvou 
týdenních bězích 5.-11.8. a 
12.-18.8.2018. Tato varianta 
je vhodná uzejména pro 
mladší děti, kteří jsou často 
na táboře poprvé a celý 
tábor je pro ně příliš dlouhý. Táborů se zúčastnilo celkem 14 dětí, které 
měly velký zájem aktivně pozorovat meteory (maximum Perseid) a zapojit 

se do projektu ručního 
počítání drah jasných 
meteorů pozorovaných z více 
stanovišť. Díky nim se nám 
podařilo obnovit vzdělávací 
projekt Astropatrola. Pro 
příští rok plánujeme zvýšit 
minimální věk účastníků ma 
10 let, protože ukazuje, že 
děti před dokončenou 
4.třídou ZŠ nemá smysl 
zapojovat do systematických 

astronomických programů.  Na podzim se pak uskutečnilo celkem šest 
víkendových akcí, při nichž se testovala nová technologie k využítí 
přesného času při pozorování a podstatné zlepšení zaznamenávání dat 
z pozorování. Nyní tvoří 
Astrotým celkem 8 vážných 
zájemců, kteří nám 
pomáhají s provozem 
hvězdárny a zapojují se 
aktivně do sítě pozorovatelů 
ionosférických měření a 
pozorování meteorů pomocí 
televizních kamer. Hlavní 
výstupy z obnoveného 
projektu budou známy 



v listopadu 2020, kdy 
budeme jeho práci  
prezentovat společně 
s výstupy z vědecké 
činnosti na Noci 
evropských vědců 2020. 
Do projektu budou 
zahrnuty výsledky 
pozorovacích expedic, na 
kterých plánujeme 
provádět pozorování 
pomocí kamer sítě 

CEMeNt a porovnávat je s výstupy pozorování vizuálních a také dat ze 
stanic SID monitoringu.  

Mimo popularizační činnost probíhá na hvězdárně činnost vědecká 
v rámci sítě Ionozor a nově i Bolidozor.  Projekt v rámci Regionální 
spolupráce krajů a ústavů AV ČR "Studium ionosférického plazmatu 
pomocí monitorů náhlých ionosférických poruch (SID)” podařilo navázat 



spolupráci mezi 
Hvězdárnou a radioklubem 
lázeňského města Karlovy 
Vary, o.p.s. a Ústavem 
fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČRv.v.i. 
Jde o projekt do kterého je 
zapojena také Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. V objektu provozujeme 
vědeckou laboratoř, ke které v roce 2018 přibyl v srpnu i radar na 

sledování spektrálních vlastností jasných meteorů.  
V termínu 13. - 14.10.2018 hostila hvězdárna podruhé od roku 

2017 veřejně přístupný workshop projektu Regionální spolupráce krajů a 
ústavů AV ČR 
"Studium 
ionosférického 
plazmatu pomocí 
monitorů náhlých 
ionosférických poruch 
(SID)” s názvem "Na 
hranici Země a 
vesmíru", kterého se 
zúčastnila řada 
zajímavých hostů jako 
přednášející i účastníci. 



Nadále průběžně probíhají pozorovací programy pro širokou 
veřejnost na www.astro-webcast.eu , kde se nám podařilo po roční pauze 
zprovoznit znovu vysílání celooblohové kamery OKO2, která zobrazuje 
aktuální oblohu na hvězdárnou v případě, že není měsíční úplněk a je jasná 
obloha.  

Zprovoznění kamery si vyžádalo hodně času, protože po 
dvanáctiletém nepřetržitém provozu jsme museli vyměnit kameru, jejíž 
původní verze se již nevyrábí a není možné ji sehnat a vyvinout její nový 
obslužný software kompatibilní s verzí nové kamery, který navíc snímky 
vylepšuje.   

 
Celkově lze rok 2018 zařadit pro hvězdárnu v Karlových Varech 

mezi roky úspěšné, jak návštěvností, tak i počtem dnů s jasnou oblohou. 
Návštěvnost byla nejvyšší za posledních 10 let a žádná havárie nám 
nebránila v provozu nebo nepřinesla větší omezení.  
 



4. Lidské zdroje spole čnosti v roce 2018 
 

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 2018 

Celkový po čet návšt ěvníků akcí v roce 2018  

Počet uspo řádaných akcí celkem 207 

z toho po čet uspo řádaných akcí 
v objektu hv ězdárny i mimo n ěj 132 

z toho po čet uspo řádaných akcí na 
našem webu astro-webcast.eu 75 

Celkem návšt ěvníků všech akcí 86 410 

z toho p římých návšt ěvníků program ů 
v areálu hv ězdárny i mimo n ěj 3 939 

Návštěvníků on-line pozorování 
na astro-webcast.eu  82 471 

Denní pr ůměr návšt ěvníků všech akcí  417 
 

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 2018 

Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob 

LEDEN 1 15 3 112 4 109 4 32 
ÚNOR 2 26 2 98 2 42 3 22 

BŘEZEN 1 12 4 146 1 36 4 36 
DUBEN 2 22 6 318 3 56 4 34 
KVĚTEN 2 28 5 148 4 110 2 16 
ČERVEN 0 0 8 447 2 64 2 12 
ČERVENEC 1 14 2 69 13 579 4 31 

SRPEN 1 224 2 52 16 315 4 28 
ZÁŘÍ 0 0 3 97 7 45 3 24 
ŘÍJEN 1 30 5 218 5 38 5 35 

LISTOPAD 1 16 6 235 9 101 4 27 
PROSINEC 1 12 2 69 5 36 3 21 

V ROCE 2018 13 399 48 2009 71 1531 42 318 



V prvním pololetí roku 2018 navštívilo programy hvězdárny 
celkem 1789 osob, ve druhém pololetí došlo k mírnému navýšení na 2150 
osob. Celkem tedy za celý rok navštívilo naše programy 3939 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 2018 

celkem 82471 zájemců o on-line pozorování. Naše dynamické stránky, 
které rozšiřují pozorovací program hvězdárny navštěvuje denně v průměru 
225 zájemců.  

 
Na Facebooku se v prvním pololetí zvýšil zájem příznivců o akce 

naší hvězdárny o 29 osob v druhém pololetí roku zvýšil zájem příznivců o 
akce naší hvězdárny o 61 osob, celkem tedy za celý rok 90 zájemců.  

 
Celkem tedy v roce 2018 navštívilo všechny akce 

pořádané spole čností 86 410 návšt ěvníků. 
 
 
 









6. Hospoda ření spole čnosti v roce 2018 

Celková bilance p říjmů a náklad ů v roce 2018  
 

Hlavní příjmy společnosti (dotace a příspěvky) 

1 330 000,- Kč 
Vlastní příjmy společnosti v hlavní i  doplňkové činnosti společnosti: 

     188 000,- Kč 
Celkové p říjmy spole čnosti za rok 2018 

1 518 000,- Kč 
Celkové náklady na provoz spole čnosti v roce 2018 

1 435 000,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka všech našich akcí 

16,- 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 zapojením se do v ědeckých projekt ů, což se pro léta 2017 a 2018 op ětovn ě 
daří. První spole čný projekt byl p řijat k realizaci v roce 2017 ve spolupráci 
s Ústavem 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 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Výroční zprávu za rok 2018 zpracoval v prvním pololetí r oku 2019 
Miroslav Spurný, ředitel organizace 

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

 
 
 

Hvězdárna a Radioklub láze ňského m ěsta Karlovy Vary o. p. s.  
K Letišti 144, P. O. Box 175 
360 01 Karlovy Vary 
Tel. 357 070 595, 777 95 34 21 
E-mail: hvezdarna.kv@gmail.com  
http://www.astropatrola.cz, http://www.astro-webcas t.eu 
 





 


