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V roce 2019 se uskutečnil pouze jeden expediční tábor, u kterého jsme 
kladli důraz na odbornou stránku akce. Důvodem je chátrající objekt a 
vybavení hvězdárny pro větší akce a také nedostatečné personální zajištění 
táborů, kdy se čím dál obtížněji shánění kvalifikovaní vedoucí a praktikanti:  

 
10-DENNÍ ASTRONOMICKÝ EXPEDICNÍ 

TÁBOR    
 v termínu 31.7. – 10. 8. 2019, nazvaný podle 

celotáborové hry  
„LETNÍ ASTRONOMICKÁ ŠKOLA HROU“ 

 
 
 
 

 
Děti, které přijedou až v polovině celého tábora, už se nemají možnost 

dobře začlenit do vytvořeného kolektivu. 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. Asi ideální pro zácvik je 
meteorický roj Perseidy kolem svého maxima 12.8.. Pro rok 2019 byl ale vybrán 
termín od 31.7. do 11.8.. Potom již podstatně zhorší pozorovací podmínky Měsíc 
kolem úplňku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie na titulní straně:  
 
Na horní fotografii je vyobrazen kamerový systém Středo-Evropské sítě 

CEMeNt, ke kterému patří ještě dvě stanice na Hvězdárně v Úpici a jedna v Bad 
Elstru.  

 
Na spodní fotografii je na společné fotografii část účastníků 

desetidenního Letního expedičního tábora 2019. 



1. Co hlavního nám p řinesl uplynulý rok 2019… 
 

Rozšíření sítě a výzkumu zemské ionosféry  
a detekci jejích plazmatických poruch 

 
V roce 2019 pracovala síť detektorů náhlých ionosférických poruch (SID 

monitorů) ve stejné sestavě jako v loňském roce, na těchto stanicích: 
- Gymnázium Sokolov 
- Gymnázium Ostrov nad Ohří 
- Základní škola Toužim 
- Hvězdárna Karlovy Vary 

Na karlovarské hvězdárně momentálně pracují tyto detektory ionosférických 
poruch 

- SID monitor s průměrem kruhové antény 1 metr 
- SID monitor vlastní konstrukce o průměru 2 metrů (momentálně se 

jedná pravděpodobně o největší SID monitor na světě, s konstrukcí a 
stavbou nám pomohla firma pana Bazoniho) 

- SID monitor experimentální konstrukce vyvinutý v ČAV, ve 
Fyzikálním ústavu J. Heyrovského v Praze, na rozdíl od ostatních 
námi používaných monitorů má tento zrychlenou dobu vzorkování 
signálů a jejich ukládání. 

- Pasívní radar využívající francouzský systém Graves na frekvenci 
143.050 MHz. 

Základní shrnutí práce laboratoře pro výzkum nižší zemské ionosféry a 
detekce jejích plazmatických poruch: 

Zkoumáme “D” vrstvu ionosféry, což je nejspodnější část zemské ionosféry, 
která vzniká za úsvitu a zaniká okamžikem západu Slunce. Ionizovány jsou 
molekuly NO zářením na čáře Lyman-α Lymanovy série (121,5 nm), dále 
molekuly N2 a O2 pomocí rentgenového záření. Dochází i k záchytu elektronů a 
ke vzniku záporných iontů. V noci v této vrstvě rychle klesá koncentrace iontů v 
důsledku vysoké koncentrace plynu a tím i vysoké srážkové frekvence, ale vrstva 
v malé míře přetrvává kvůli ionizaci kosmickým zářením. 

Takováto vrstva má potom velmi dobrou odrazivost elektromagnetického 
záření, zejména pak v oblasti velmi dlouhých vln. 

Při narušení této vrstvy například průletem meteoritu, gama zábleskem při 
zániku hvězdy nebo takovéto narušení může způsobit zemětřesení, kdy dojde k 



výronu energie do ionosféry a následně k narušení odrazischopnosti “D” vrstvu 
ionosféry. 

K naší detekci využíváme síť vysílačů ponorkového systému NATO, které 
obklopují celou Evropu, viz tabulka: 

 

Země Stanice 
Kmitočet 

[kHz] 
Výkon [kw] Kód 

Británie Anthorn 19.6 500 GBZ 
Island Keflavik 37.5 100 NRK 
Itálie Tavolara 20.27 43 ICV 
Francie Rosnay 15.1 400 HWU 
Francie St. Assise 16.8 23 FTA 
Francie LeBlanc 18.3 - HWU 
Německo Rhauderfehn 23.4 500 DHO38 
Norsko Noviken 16.4 45 JXN 
Turecko Bafa 26.7 - TBB 

 

Právě signály těchto vysílačů a jejich odrazy od ionosféry měříme 
pomocí našich přístrojů. 



V druhém pololetí roku 2019 byl kladen důraz na obnovení 
přístrojového vybavení (především počítačů), rozšíření sítě detektorů 
ionosférických poruch. Pro tyto účely byla u firmy VUJO s.r.o. Křížová 
116, 356 01 Sokolov dojednána dodávka sedmi počítačů s operačním 
systémem Windows 10 za velmi dobrou cenu, a i když se jedná o 
repasované kusy, firma VUJO na ně poskytuje záruku. Počítače zaplatil 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., v rámci společného 
projektu pro výzkum ionosféry a jsou dány naší karlovarské hvězdárně 
k dispozici.  

Na hvězdárně Františka Krejčího v Karlových Varech potom byl na 
tyto počítače nainstalován potřebný software. 

Souběžně s tím běželo jednání s vytipovanými školami 
v Karlovarském kraji o umístění dalších stanic SID monitorů. Ve finále 
byly vybrány ZŠ v Dalovicích a ZŠ v Merklíně, kde hodláme umístit 
antény s průměrem 2 m. Je započata fáze přípravy antén, kdy jsou 
zhotoveny nosné kostry a čekáme na dodání speciálního vodiče, který by 
měl dorazit v první polovině ledna 2020. Poté budou antény dokončeny a 
nové stanice spuštěny. Během ledna 2020 také dojde k výměně stávajících 
počítačů za nově dodané. 

U těchto počítačů bude ukládání dat řešeno jiným způsobem, a to 
periodickým zápisem na úložiště umístěné na naší hvězdárně (jedná se o 
úložiště Synology). 

Nyní je s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i. 
vypracován společný plán na výzkum ionosféry pomocí stratosférického 
balónu. Výsledky výzkumu budou použity k opravám současných 
známých věděckých modelů. Součástí společného plánu je i vzájemná 
výměna dat se slovenskou organizací SOSA - Slovak Organisation for 
Space Activities. Pokud se podaří (a my věříme, že ano) plně zprovoznit 
vzájemnou výměnu dat, tak poté by bylo možné (a je to také součástí plánu) 
navázání spolupráce s Geofyzikálním ústavem AV ČR.  

Důvod takové spolupráce je prostý. Karlovarský kraj se nachází 
v oblasti, která je tektonicky aktivní, a právě společná data mohou odhalit 
souvislosti mezi děním ve vesmíru a tektonickou aktivitou. 

V této chvíle je nutné doladit spoustu někdy až zdánlivých maličkostí 
a potíží. Například slovenští kolegové, my a Geofyzikální ústav používáme 
zcela jiný způsob záznamu času a dat. To všechno bude nutné sjednotit. 

Pokud se jedná o let stratosférického balónu, tak cílem je ověřit a 
upřesnit tzv. limitní frekvence prostupující ionosférou. Tyto frekvence jsou 



zatím stanoveny převážně teoreticky na základě několika měření z různých 
sond. 

Balón bude vybaven minipočítačem a rámovou anténou pro sběr dat. 
Na naší hvězdárně byl vyvinut systém ukládání dat, který se od stávajících 
systémů liší. V současnosti se pro ukládání dat používá vysokorychlostní 
samplování (vzorkování) v pravidelných časových intervalech.  

Náš systém je odlišný v tom, že data bude sbírat kontinuálně a ukládat 
je jako zvukovou stopu do paměťového média. Tím je zaručeno, že žádná 
data nepřijdou vniveč a záznam je možné opakovaně vyhodnocovat 
různými metodami. 

Start balónu očekáváme v prvních dvou měsících roku 2020, kde jsme 
odkázání na zahraniční spolupráci a termíny stanovené místní správou 
letového provozu (jedná se o území Slovenské republiky).  
 
V Karlových Varech 5.1.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Poděkování 
Vážené dámy, vážení pánové!  

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Hvězdárna a radioklub 
lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok 2019 má za úkol seznámit 
veřejnost s rozsahem činnosti a hospodařením 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 sedmnáctým 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 2019 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 

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 2020 



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 2019 
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 2019  

Činnost společnosti v roce 2019 směrem k veřejnosti lze označit 
jako běžnou, tedy nijak výjimečnou během prvního pololetí. Bohužel 
v druhém pololetí jako zcela omezenou po havárii střechy a stropu 
v sále hvězdárny.  

V tomto roce si připomínáme 7. července 56 let od otevření 
hvězdárny a 3. října již 60 let od zahájení stavby. Objekt již dávno 
nevyhovuje provozním potřebám a zčásti je i ve velmi špatném stavu. Nyní 
již udržujeme objekt ve stylu 50. a 70. let, kdy byl postaven v Akci Z a 
obnoven prakticky bez projektu po požáru v roce 1977. Proto je nutná jeho 
celková rekonstrukce. Od roku 2011 probíhají práce ve spolupráci 
s Městem Karlovy Vary na celkovou modernizaci objektu hvězdárny. Již 
byly zhotoveny tři verze studie, ale zatím ani jedna nebyla dotažena do 
fáze projektu či územního rozhodnutí. První studie splňovala většinu 
kritérií, každá následující již byla realizována za účelem snížit investiční 
náklady, ale ukazuje se, že to náklady nakonec nijak nesnížilo, jen 
zmenšilo objekt. V lednu 2018 nutnost rekonstrukce a její potřebnost vzaly 
na vědomí RM a ZM. Je nutná především modernizace a přestavba po 
poslední havárii stropu a střechy v audiovizuálním sále v únoru 2017. Po 
posudku střechy od statika na jaře tohoto roku pak takřka havarijní stav 
objektu dokreslila i další havárie střechy a nedávno opraveného stropu, ke 
které došlo 20. srpna, a poté bylo nutno situaci řešit opravou střechy.  

Nutno je ale celou situaci vyřešit tak, aby se provoz hvězdárny 
přerušil na co nejkratší dobu a neztratili jsme tak zájem veřejnosti, který 
v posledních letech opět roste. Díky kapacitě objektu na večerní 
pozorování sice nemáme desetitisícové návštěvnosti každý rok, ale 
můžeme konstatovat, že lidé na večerní pozorování chodí stále více. Bylo 
by možná proto zajímavější se věnovat možnosti dostavby nového traktu 
hvězdárny a upravit starý objekt jako historickou a technickou část 
s možností částečného využívání pro veřejnost i v dalších letech.  

Přípravy, které se týkají možné modernizace hvězdárny, sahají až 
do roku 2004, kdy byl připravován projekt prvních úprav, při kterých měla 
hvězdárna dostat místo pozorovatelny s odsuvnou střechou 
charakteristickou kopuli. Postupem času se totiž ve všech krajských 
městech začaly provádět podstatně větší modernizace těchto zařízení, a 
proto i karlovarská hvězdárna by si zasloužila podstatně slušnější 
vybavenost a objekt s větší kapacitou.  



Po všech studiích, které se zatím nedostaly do fáze další 
realizace, jsem nakonec v tomto roce konstatoval, že by pro současný 
stav bylo asi ideální připravit n ějaký velký projekt modernizace 
s výhledem až do roků 2025-2030 a nyní se držet pouze obnovy 
vybavení ve stávajícím areálu na dobu, než přestavba proběhne. Můj 
návrh se opírá o 1. výměnu dosluhující stanové základny za chatkovou 
osadu s kapacitou 28-32 míst a 2. opravu dosluhujících umýváren se 
záchody, které by bylo ideální vyměnit za dva sanitární kontejnery s 
oddělenými umývárnami, WC a sprchami na místě současného 
vybavení. Tyto opravy by nebyly nijak velkou investiční akcí a určitě 
by se daly pojmout jako první etapa modernizace.  

Celkově hvězdárna potřebuje zvětšení prostor pro činnost a zvýšení 
pozorovacích stanovišť o několik metrů výše nad horizont stávajícího lesa, 
stejně jako vybavení velkým sálem s moderním planetáriem a poslední 
studie modernizace budovy hvězdárny v tomto splňuje většinu kritérií, kdy 
je pamatováno jak na sál planetária, tak na prostornou pozorovací terasu 
potřebnou pro větší skupiny lidí spojenou přímo s pozorovatelnou a také na 
vyhlídkovou terasu přístupnou například i vozíčkářům sloužící jako 
turistická rozhledna. Pamatováno je i na ubytovací kapacity pro celoroční 
provoz, kapacitně vždy pro jednu školní třídu, které k nám rády jezdí na 
školní výlety a v budoucnu bychom mohli nabízet programy i školám 
v přírodě či jiným skupinám v rámci cestovního ruchu. Nejde o to 
z hvězdárny udělat hotel, ale mít možnost návštěvníky v rámci nočního 
pozorování ubytovat přímo v místě konání programů. 



 
V sobotu 18.5.2019 se poprvé konala akce SKEPTIKON ve 

spolupráci s Českým klubem skeptiků Sysifos. Hlavním přednášejícím 
tohoto semináře byl RNDr. Jiří Grygar, který  navštívil hvězdárnu po 15 
letech a zde ocenil vystoupení našeho přednášejícího Jaroslava Maxy 
týkající se přínosu výstupů naší laboratoře z pozorování stanic SID 
monitorů. Více k akci na https://www.sisyfos.cz/skepticon .  



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. 

Šestnáctá z řady úspěšných 
mezinárodních konferencí  věnovaných 
výzkumu vesmíru v oboru vysokých energií a 
souvisejícím kosmickým a pozemním 
experimentům se uskutečnil v Karlových 
Varech od 20. do 24. května 2019. IBWS 
(INTEGRAL/BART Workshop)  je konference 
za vysokého zapojení studentů a doktorandů  
s charakterem  evropské  regionální  konference 
především v oblasti rentgenového výzkumu 
vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama a 
rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů. 
Tento obor se v posledních letech významně rozvíjí, a to za významné 
účasti týmu z FEL ČVUT.  
 

Letošního, ve všech ohledech rekordního ročníku, se  zúčastnilo  54 
účastníků z devíti zemí včetně Ruska a USA. 16. INTEGRAL /BART 
Workshop byl připraven  skupinou kosmického inženýrství na katedře 
radioelektroniky Fakulty elektrotechnické pod vedením doc. R. Hudce a se 
zapojením jeho doktorandů.  Kromě FEL ČVUT byli dalšími 



spolupořadateli Astronomický ústav AV ČR, Observatoř  Astronomického 
ústavu  Friedrich - Alexander Universität  Erlangen - Nürnberg  v 
Bambergu (Německo), Univerzita Würzburg (Německo) a Hvězdárna v 
Karlových Varech. 

Na programu konference byl rekordní počet  60 příspěvků z oblastí 
družicové vysokoenergetické astrofyziky, výzkumu 
vysokoenergetických  kosmických  zdrojů, využití  robotických 
dalekohledů a o přípravě dalších kosmických misí a experimentů včetně 
minidružic. 

Mezi aktuální novinky letošní konference patřily příspěvky o 
výsledcích české minidružice VZLUSAT, která úspěšně pracuje ve 
vesmíru již druhým rokem a na jejíž přípravě se významně podíleli studenti 
FEL ČVUT,  dále  nejnovější vývoj v oboru miniaturních družic, tzv. 
cubesatelitů, kde je novinkou let mnoha minidružic ve formaci, s 
významným potenciálem pro aplikace a zapojení studentů. Prezentovány 
zástupci FEL ČVUT byly i budoucí družice Evropské kosmické agentury 
ESA s českou účastí SMILE a THESEUS. V těchto kosmických projektech 
se FEL ČVUT podílí na práci hlavních konsorcií. 

 
 

 

 

 

I v roce 2019 pokračovala spolupráce při řešení na  

Projektu regionální spolupráce R200401721  
Jedná se o pokračující projekt spolupráce probíhající od roku 

2017, při němž řešíme vědeckou činnost hvězdárny zaměřenou na 
výzkum ionosféry.  

IBWS  
INTEGRAL/BART Workshop  



 



Pokračování velmi úspěšné spolupráce hvězdárny na projektu 
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 ČR v.v.i.. Jde o projekt, do kterého je zapojena také 
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. V objektu provozujeme vědeckou 
laboratoř, v jejímž rámci provozujeme několik meteorických kamer sítě 
CEMeNt, několik stanic SID monitorů, radar na sledování spektrálních 
vlastností jasných meteorů.   

I přes havárii střechy a stropu nakonec proběhl 23. - 24. 10. 
2019 v improvizovaných podmínkách plánovaný vědecký  workshop 
pod názvem Na hranici Země a vesmíru, který je podmínkou 
probíhajícího projektu.  

Za hvězdárnu v Karlových Varech vystoupil pan Miroslav Spurný, 
ředitel hvězdárny, a odborný pracovník hvězdárny Jaroslav Maxa. 

Pan Spurný odborné i laické veřejnosti představil systém detekce 
meteorů pomocí oblohových kamer, kdy byla zdůrazněna vzájemná 
spolupráce především s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí. 

Jaroslav Maxa následně provedl ohlédnutí za pěti lety detekce 
ionosférických poruch v Karlovarském kraji. Výstupem z tohoto 
workshopu byla nabídka na výzkum ionosféry pomocí stratosférických 
balónů. Lety takových balónů jsou v České republice zakázány kvůli 
hustému leteckému provozu, ale v zahraničí to možné je. 



V rámci workshopu byl navržen projekt světového unikátu, výzkum 
vrstev ionosféry sledovaných SID pomocí sondy umístěné na balón, jeho 
start organizuje partnerská organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí ve 
spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v.v.i.    V 
druhém pololetí roku 2019 byl kladen důraz na obnovení přístrojového 
vybavení (především počítačů), rozšíření sítě detektorů ionosférických 
poruch.  

 

Základní informace o stratosférické sondě 
Pro ověření základních matematických modelů o 

ionosféře, především pro ověření tzv. kritické (někdy také 
označovaná jako limitní) frekvence hodláme provést 
stratosférický let, který může velmi zásadním způsobem změnit 
naše chápání o fungování spodní „D“ vrstvy ionosféry. O co jde: 

Pro základní pochopení je nutné vědět, že existují 
frekvence, především o vyšším kmitočtu, které bez problémů 
prostupují spodní vrstvou ionosféry, frekvence o nižším 
kmitočtu se od této vrstvy odrážejí, a právě kvalita odrazu nám 
dává informace o stavu spodní vrstvy ionosféry. Ta může být 
narušena např. sluneční aktivitou, kolapsem vzdálené hvězdy, 
průletem meteoritu a mnoha dalšími vlivy. 
Frekvenci vhodnou pro monitorování spodní vrstvy ionosféry 
stanovíme výpočtem, kdy je pro nás důležité znát plazmovou 
frekvenci – to je, velmi zjednodušeně řešeno, počet 
harmonických kmitů elektronů kolem teoreticky nehybných 
iontů, kdy frekvence je dána jejich koncentrací v plazmatu, 
přesně podle 2. Newtonova zákona. 
Zde platí : 
 

 

kde ωpe označuje plazmovou frekvenci, ne značí 
koncentraci elektronů v m-3, m je hmotnost elektronu, a ε0 je 
permitivita vakua. 

Pro kritickou frekvenci tedy platí, že signál o frekvenci 
nižší, než je plazmová frekvence, do plazmatu neproniká a je 
odražen zpět, signál o frekvenci vyšší plazmatem proniká a k 
odrazu nedochází. Kritická frekvence v ionosféře je maximální 
frekvence, která se ještě odrazí od dané vrstvy a odpovídá tedy 
maximální plazmové frekvenci (a tím i maximální koncentraci 
elektronů) v dané vrstvě. 
A právě ověření těchto předpokladů, které byly již v minulosti 
stanoveny na základě měření stratosférickými balóny a 



výškovým průzkumem pomocí speciálních typů letadel, je cílem 
tohoto vědeckého experimentu. 

Doposud totiž nikdo neprovedl kontinuální měření síly 
pozemních signálů z nulové výšky až do výšky, které je 
technicky schopen dosáhnout stratosférický balón. 

Slovem kontinuální je myšleno nepřetržité měření a 
zapisování síly signálu, kdy data budou zapsána na paměťové 
medium jako zvukový signál a budeje možné podrobovat 
různým způsobům analýzy. Dosavadní způsoby měření používali 
vysokorychlostní samplování (vzorkování) a tedy bylo možné, 
že určitá přechodová část ionosféry nebyla řádně zmapována. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o naprosto unikátní způsob 
měření, který zatím před námi nikdo nezkoušel, tak se 
pochopitelně potýkáme se spoustou potíží, které operativně 
řešíme. 

 
Základní popis sondy: 

Sonda bude zavěšena pod balónem a vzhledem k tomu, že 
můžeme disponovat pouze zařízením o hmotnosti do cca 350 g, 
bylo nutné celé zařízení tomu přizpůsobit. 

Anténa: je tvořena smyčkou měděného vodiče o délce 
100 m, o průměru 0.1 mm, který je galvanicky izolovaný. 
Smyčka je navinuta na rámu z ultralehké balzy. 
Počítač: bude použit mikropočítač Rapsberry PI3+, bez krytů, 
s externí zvukovou kartou a kartou micro SD, na kterou budou 
zaznamenána data. Softwarově bude záznam dat řešen pomocí 
speciálního scriptu. 



Napájení: bylo upuštěno od napájení pomocí originálních 
powerbank od výrobce mikropočítače, ukazuje se, že pro tyto 
účely nejsou vhodné. Momentálně je napájení řešeno pomocí 
speciálních dobíjecích článků. 

Izolace sondy: v lednu 2020 bylo ve Fyzikálním ústavu AV 
ČR provedeno testování celé sestavy ve vakuové komoře. Cílem 
testů je zajistit, aby se sonda nepřehřívala (mikroprocesor 
mikropočítače vydává velké množství tepla). Ale také aby 
nebyla podchlazena, protože potom klesá výkon napájecích 
článků. Je nutné si uvědomit, že se vzrůstající výškou dochází 
k řídnutí vzduchu a teplo potom není odváděno vzduchem, ale 
pouze radiálním vyzařováním, které není tak efektivní. 

Místo startu: Slovenská republika, po dohodě se 
zahraničním partnerem (v ČR není možné takovéto lety 
uskutečnit z důvodu silného leteckého provozu). 

Spolupracující subjekty: 
Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary 
Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i. 
Hvězdárna Valašské Meziříčí 
SOSA - Slovak Organisation for Space Activities  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společnost po celý rok realizovala svoji běžnou činnost i přes velké 
provozní problémy s objektem hvězdárny. Po celé období nabízela 
veřejnosti každodenní večerní otvírací dobu po registraci, tzv. Hvězdy na 
telefon, kdy se odpoledne mohou návštěvníci denně registrovat na večerní 
pozorování a následně jim poskytujeme servis týkající se aktuálního počasí, 
aby na hvězdárně skutečně něco viděli. Zároveň jsme nabízeli doplňkové 
programy pro nejmenší, kteří zpravidla večerní programy nevydrží, protože 
v pozdních nočních hodinách by usnuli a také pozorovací víkendovky pro 
děti a mládež od 8 do 15 let, tentokrát byly určeny také dětem, které s námi 
pojedou poprvé na expediční tábor. 



Situaci komplikoval fakt, že nejprve v únoru došlo k popraskání 
stropu a padání omítky v chodbě.  

Následně byl Odborem majetku MMKV pozván statik, který měl 
stav stropu posoudit. Doporučil, abychom na podzim provedli sondy do 
střechy v celém rozsahu a ujistil nás, že situace není zatím kritická, ale je 
nutno se podívat svrchu, v jakém stavu zdivo nad všemi místnostmi je.  

 





Na přelomu prázdnin, v termínu 31. 7. - 10. 8. 2019, proběhl 
jedenáctidenní  

expediční tábor Letní 
astronomická školička 2019 

určený především pro vážnější 
zájemce o hlubší poznávání 
pozorovatelských základů, zejména pro děti 
od 8 do 15 let s podmínkou, aby zájemce 
měl minimálně ukončený 3.ročník ZŠ.  

 
V astronomii není u mladších dětí 

prakticky na co navazovat před třetí třídou základní školy. Ideální je, 
pokud je zájemce alespoň ve 4. třídě základní školy, kde se již astronomie 
a příbuzné vědní obory probírají tak, že je děti pochopí. Mladší děti navíc 
nevydrží tempo odborných pozorování, která spočívají v samostatné práci 
každého účastníka, také zapojení do systematických celonočních 
pozorování z více stanovišť, jejichž cílem je získat měření dráhy meteoru 
pozorovaného z více stanovišť naráz. Expedičního tábora se zúčastnilo 
v tomto roce celkem 12 dětí a odborných pracovníků a tábor se nesl v 
odborném duchu. Proběhlo zdařilé pozorování meteorů z více stanovišť 
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vizuálně a pomocí 
mobilních kamer sítě 
CEMENT, vyzkoušeli 
jsme si, že celý program 
skutečně má smysl a díky 
tomu se nám objevili dva 
noví spolupracovníci, 
kteří se chtějí na 
spolupráci podílet jako 
demonstrátoři při 
provádění na programech 

pro veřejnost a také praktikanti a odborní asistenti na táborech a expedicích. 
Na rozdíl od jiných táborů máme problém pořizovat fotografie z činnosti 
v nočních hodinách, protože focení s bleskem ochromí zrak účastníků na 
dlouhou dobu. Fotografie u dalekohledů z nočních hodin tak pořídíme jen 
vzácně. 

K expedičnímu táboru patřilo i několik víkendovek pro děti, které 
se uskutečnily v březnu, dubnu a květnu. Účastníci tak měli možnost zjistit, 
co je na expedici čeká, a obdrželi již před táborem jednoduché úkoly, které 
měli řešit, aby vedoucí poznali, s čím u nich mohou pro tábor počítat, 
například zda mají trpělivost řešit úlohy samostatně, či nikoli. Výstupy 
z expedičních táborů se vyhodnocují postupně. Ty letošní se prozatím 
vyhodnotit nepodařilo, neboť plánované víkendové akce nám zrušila 
podzimní havárie střechy. 



Zatmění Měsíce 16. 7. pozorovalo na hvězdárně 45 návštěvníků. 





Než jsme stihli po expedičním táboře vyřešit objednávku průzkumných 
sond do střechy doporučené statikem na jaře, přišla havárie daleko horší. 
Ta od srpna vyřadila audiovizuální sál z provozu definitivně. Tentokrát 
byla komplikace tak velká, že byla nutná oprava celé střechy.  



 Oznámené omezení programu „ze dne na den“ od 23.8.2019. 



Od 23. srpna proto provoz mohl probíhat pouze ve velmi 
omezeném rozsahu. Do konce října jsme využívali provizorní malý sálek 
vytvořený v nevytápěném přístavku – klubovně pro děti, ale kapacitně šlo 
o velmi nevyhovující řešení. 

  
V okamžiku havárie střechy jsme museli například zastavit již 

potřetí testovací provoz Simulátoru průletu sluneční soustavou, pro který 
máme jediné místo v našem hlavním sále. Jak se říká ale „každá špatná věc 
je pro něco dobrá“. Projekt se kvalitativně posouvá na jinou úroveň a bude 
spuštěn ve vylepšené verzi v roce 2020.  

Došlo také k přemístění našich dvou meteorických kamer sítě 
CEMeNt (Central European Meteor Network) na výhodnější pozorovací 
stanoviště, na kterém mají větší „výhled“ nad horizont lesa, přibyla k nim 
kamera spektrální a kamery jsou tak pro veřejnost lépe viditelné na západní 
straně hvězdárny.  

Na hvězdárně pracuje kamera Karlovy Vary – východ, která má od 
tohoto roku dvě naše „proti-stanice“ na Hvězdárně v Úpici a stejným 
směrem pozoruje i kamera spektrální Karlovy Vary - Spektr, jejímž cílem 
je sledování spekter velmi jasných meteorů. Třetí kamera Karlovy Vary – 



jih sleduje jižní obzor a spolupracuje se stanicemi partnerské organizace 
Hvězdárna v Rokycanech v Plzni a Rokycanech. Vše je nyní koordinováno 
z Valašského Meziříčí, odkud se také provádí vyhodnocování záznamů a 
jejich koordinace v evropské databázi Edmond. V tomto roce jsem také 

umístil dvě stanice této 
sítě na Hvězdárnu 
v Úpici, kamery Úpice-
západ a Úpice-východ, 
které sledují prostor nad 
Českou republikou 
směrem k nám i od nás, 
což je potřeba ke 
spárování meteorů a 
získání jejich přesné 
trajektorie letu 
atmosférou. Stejně tak 
jsme naši síť rozšířili 
ještě o kameru směrem 

na západ Bad Elster-jih, která sleduje obzor společně se stanicí Karlovy 
Vary-jih.  Všechny kamery jsou obsluhovány a data vyhodnocována 
dálkově, na hvězdárně v Úpici při jejich výpadku jsou pracovníci ochotní 
pomoci stanici hardwarově „nahodit“, takže cesta tam je nutná pouze 
v případě větších problémů a nejasností, které umí opravit pouze člověk, 



který s tím má zkušenosti. Stanice spolehlivě pracují na starších 
repasovaných počítačích s operačním systémem Windows XP, pro který již 
nejsou prováděny updaty systému a tím veškerý software pracuje, tak, jak 
byl naistalován.     

V dalších letech se chystáme k umístění nových stanic sítě na 
hvězdárnu v Jindřichově Hradci, kde by došlo k celkovému vykrytí oblasti 
Čech. Morava je v této době již kamerami pokryta daleko lépe, zásluhu na 
tom má zejména parta nadšenců z hvězdárny ve Valašském Meziříčí, která 
celou síť rozšiřovala pro slovenské partnery.  

Největší potíže skýtá různorodost použitých kamer a počítačů pro 
záznam obrazu meteorů. Ukazuje se, že je nutné řadu již fungujících stanic 
vyměnit či po letech přeinstalovat. A dále se potýkáme s problémy 
v instalacích nových, neznámých typů citlivých televizních kamer CCTV, 
protože ty osvědčené byly často vyrobeny jen v omezených sériích a již 
nejsou na trhu dostupné.  

V současnosti máme ještě k dispozici jednu mobilní stanici pro 
výjezdy na stanoviště nedaleko Přeštic, odkud souběžně provádíme 
pozorování meteorů s účastníky expedic ze dvou stanovišť vzdálených od 
sebe 80-130 km, což je na tato pozorování ideální. Děti provádí pozorování 
vizuálně se zákresy, učí se tak pozorovat rychlé úkazy na obloze a 
zaznamenávat je prostřednictvím diktafonu a mapy a cílem je samozřejmě 
hlubší poznání oblohy a schopnosti vnímat změny na ní. S ohledem na 
vyšší počet meteorů, kdy je větší pravděpodobnost nějaký zachytit i 
vizuálně společně, se tyto expedice konají kolem maxima meteorického 
roje Perseidy (každoročně cca 13.srpna), kdy bývá aktivita roje kolem 80 
meteorů v hodině, a to znamená, že meteorů létá „tak akorát“. 

 S ohledem na to, že většina pozorování v astronomii, která se dnes 
provádí, se vyhodnocuje 
pomocí počítačů, chceme 
dětem ukázat jednoduchost 
měření i bez použití těchto 
prostředků. Navíc jako 
stanoviště postačí obyčejné 
lehátko, červeně svítící čelová 
svítilna, spacák, tužka a mapy 
s podložkou a potom si jen 
hlídat intervaly pozorování, 
které má pozorovatel s proti-
kolegou, se kterým se pár dnů 



před ostrým pozorováním sladí na stanovištích na hvězdárně.  
Výstupy z letošního expedičního tábora budeme s dětmi využívat a 

zpracovávat i na Letním expedičním táboře, u kterého se vracíme k dříve 
používanému názvu AstroGate, kde se stejným pozorováním (vizuálním 
metodám pozorování meteorů a nově i výrazných proměnných hvězd) 
chceme věnovat již daleko více, protože poslední dobou přibývá zájemců o 
hlubší studium astronomie i těch, kteří chtějí v týmu hvězdárny pracovat. 
Proto je nutné, začít je seznamovat s principy pozorování, nikoli jen 
nastavením obslužného softwaru. Než se k těmto přesným elektronickým 
měřením děti dostanou, měly by poznat hlavně princip, na kterém je 
pozorování vystavěno a umět se snadno „z hlavy“ nebo  pomocí 
kalkulačky dobrat výsledku.  

Meteorickou síť představíme veřejnosti v novém pořadu, který na 
hvězdárně bude mít premiéru na podzim 2020 a bude obsahovat i 
zachycená videa nejkrásnějších meteorů z našich kamer.  

 Pomalu, ale jistě, obnovujeme také vysílání v rámci našich stránek 
astro-webcast.eu, kde došlo k selhání letité techniky a je ji nutno nahradit 
co nejdříve technikou novou. Prvním příspěvkem bylo zprovoznění 
celooblohové kamery OKO2, která vysílá on-line oblohu nad Karlovými 
Vary. Kameru jsme v roce 2018 vylepšili co do kvality obrazu, bohužel 



začátkem roku 2020 došlo ke kolapsu ovládací elektroniky po deseti letech 
provozu. V současné době se kamera testuje a obnovení jejího provozu na 
stránkách astro-webcast.eu proběhne v červenci 2020.  

 

Situaci vyhrotila již pátá a zatím poslední havárie střechy a stropu 
v audiovizuálním sále v noci ze 20. na 21.srpna 
2019. Předchozí havárie nastávaly opakovaně 
od roku 2013, kdy došlo k poškození výzdoby 
sálu. Tentokrát ale začaly při přívalovém dešti 
poškozenou střechou v sále téci poměrně velké 
objemy vody. Při dopolední objednané táborové 
exkursi následující den 21.8. během programu 
dokonce stropem doslova "pršelo". 
Zaměstnanci stav zjistili až po ranním příchodu 
na hvězdárnu, kdy objednaná exkurse již byla 
na cestě.   

Od 22.8.2019 jsme proto byli nuceni 
omezit provoz pouze na programy, které 



nesouvisejí s projekcemi v sále. To mělo bohužel zásadní vliv na chod 
hvězdárny i provozní rozpočet na rok 2019. Omezení způsobilo, že 
v příjmech došlo k výraznému poklesu, a tím k problémům v závěru roku. 
Naštěstí nejde o problémy velké, takže k jejich narovnání dojde v průběhu 
roku 2020 i 2021, byť jak se ukázalo, po „podzimní nucené odstávce 
provozu“ přišla „nucená odstávka provozu jarní“. Na dobu kolem 
Workshopu v říjnu 2019 jsme zprovoznili sál alespoň do improvizované 
podoby, z provozu byly vyřazeny některé řady a kapacita se zmenšila na 
cca 32 míst.     

Po domluvě s Odborem majetku MMKV proběhla v září až 
listopadu řada oprav a úprav v areálu hvězdárny. Jednou z nich byla 
realizace elektrického ohradníku, úprava terénu, úprava fasády objektu a 
vstupní branky pro veřejnost. V návaznosti na tyto opravy může dojít 
k dalším opravám a vylepšením pro rok 2020. V rámci brigád pro členy 
Astrotýmu proběhlo například čištění okapů, prořezy náletových stromků, 
které by mohly za čas hvězdárně vadit ve výhledu a také se chystá jarní 
nátěr zábradlí na střeše. Chceme tímto Odboru majetku Magistrátu města 
Karlovy Vary poděkovat, že areál hvězdárny jejich zásluhou alespoň 
trochu „prokoukl“ a vylepšil se dojem pro kolem procházející turisty a 
návštěvníky našeho lázeňského města. Především se podařilo zacelit velké 
díry a obnovit všude travní porost, takže terén v areálu hvězdárny již není 



tzv. „na zlomení nohy“ a fasáda objektu nebudí dojem „vybydleného 
objektu“.  

 
 
 
 
Oprava samotné střechy započala po řadě komplikací až 9.listopadu 

a skončila v průběhu prosince. První náznaky, že se stropem a střechou 
není něco v pořádku začaly již v září 2018, kdy začal vlhnout strop a 
opadávat omítka také v aule hvězdárny. V únoru byl proto pozván statik, 
který měl rozhodnout, zda nejde o větší problém. Ten ve své závěrečné 
zprávě uvedl, že by bylo vhodné do konce roku provést sondy střechou a 
zjistit rozsah jejího poškození. Oprava střechy ale byla nakonec řešena 
provizoriem, kdy se nad současnou střechu umístil dřevěný "sarkofág", 
který pouze zakonzervoval stávající stav a před zimou navíc ve zdivu i 
vlhkost. O stavu jsem Odbor majetku v polovině listopadu informoval. 
Nakonec jsme 5. ledna 2020 provizorně zprovoznili pro veřejnost sál 
jednoduchým nátěrem stropu a nalepením výzdoby, kterou byla původně 
noční obloha. Sál bude tedy pro následující sezónu v provozu.  



 



 
I když jde o velké provizorium, kdy se nakonec neprovedly žádné 

sondy do střechy na doporučení statika a zbytek střechy stále nemá spád a 
situace se může opakovat i ve zbylé části objektu, jsme rádi za tuto pomoc 
Města, která objekt opět zprovoznila a zpřístupnila tak možnost zahájit 
normální provoz pro veřejnost. 



O Vánočních prázdninách nám pomohli členové Astronomického 
klubu s finálními úpravami stropu, takže jsme v tu dobu v něm mohli již 
přivítat návštěvníky opět v našem starém dobrém Hvězdném sále 
s oblohou nad hlavami diváků. Kromě souhvězdí sál v přední části pro 
návštěvníky oživí v přístím roce nově i obraz pohyblivého planetária.    



V jarních měsících roku 2020 se však vlhkost ve stropu začala 
projevovat znovu. Evidentně jde o problém, který se projeví opakovaně, 
neboť nebyla provedena sonda do zdiva a patrně jej budeme muset řešit 
v dalších měsích znovu.  

 
 
 
 

 
Hvězdárna je v současnosti 

vybavena několika stanicemi SID 
monitorů, mezi nimi i stanicí s 
největší anténou v ČR o průměru 
dva metry. V současné době 
plánujeme postavit stanici s anténou 
3-5 metrů, která by citlivostí 
umožnila měřit podstatně více dat, 
než tato. Několik projektů 
s využitím takto velké a citlivé 
antény již počítá. Stanice SID 
monitoru se dají postavit s anténami 



od 70 cm průměru a jako jednoduchou stavebnici je prezentujeme 
návštěvníkům v projektu „Mámo, táto, já chci radioteleskop….“  

Astronomické kroužky v posledních letech realizujeme úspěšně na 
školách, které vybavujeme v rámci našeho vědeckého projektu stanicemi 
SID monitor a meteorickými kamerami sítě CEMeNt, což je velmi pomalý 
proces. Prozatím jsme se spojili s Gymáziem Ostrov, Gymnáziem Sokolov, 
základní školou v Toužimi, které byly součástí velkého projektu, který 
jsme organizovali v letech 2012-2015, nově pak základní školou 
v Dalovicích a základní školou v Merklíně, kde již stanice této vědecké sítě 
běží. Je v našem zájmu přímo tam vést týmy žákovských kvalifikovaných 
odborníků. Pro novou stanici SID monitoru a kroužek je nyní v jednání 
základní škola v Kynšperku n. O.  

Pro kamery sítě CEMeNt uvažujeme o základních školách 
Jáchymov a Horní Blatná, která je nejvýše položenou školou v kraji. 
Úvahy o Blatenském vrchu, kde má vysílací středisko radioklub OK1KVK, 
nám bohužel překazilo vypínání elektrické energie, když v objektu nikdo 
není.  

V současnosti připravujeme také umístění nové stanice SID 
monitoru ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie na stanoviště nedaleko 
Mělníka. Nové stanoviště by mělo začít pracovat o prázdninách, první 
meteorářská kamera na základní škole a astronomický kroužek při základní 
škole v Jáchymově pak někdy v průběhu podzimu 2020.  

 



Od roku 2018 nemáme přehled o činnosti ani počtech dětí a 
dospělých navštěvující kroužky a kluby radioklubu OK1KVK. Pokusíme 
se s radioklubem obnovit aktivní spolupráci v roce 2020. V současnosti 
naše společnost stále zajišťuje radioklubu prostory v Lidovém domě ve 
Staré Roli přes společnost RECOM. Náklady na roční provoz klubovny 
činí průměrně 22000 Kč.   

 

 

 



4. Lidské zdroje spole čnosti v roce 2019 
 

Miroslav Spurný 
Ředitel společnosti, odborný astronom, demonstrátor hvězdárny při večerních 

programech. Technik astronomické techniky hvězdárny, televizních kamer sítě 
CEMeNt. Od 30.6.2016 převzal dočasně funkci webmastera stránek 

www.astropatrola.cz. V roce 2020 plánuje převzít také funkci operátora webcastu.  
 

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.  

 

Bc. Lukáš Pochylý 
Na letních táborech hvězdárny v letech 1993-2000, na nichž působil jako oddílový 

vedoucí a zdravotník a pomáhal s organizací všech táborů té doby. Astronomii 
má jako koníček. V současnosti je externí spolupracovník pro činnosti s dětmi. 

 

Bc. Tomáš Kafka 
Vývojář výukového softwaru pro hvězdárnu, tvůrce mnoha  interaktivních 

exponátů na hvězdárně, v současnosti připravujeme novou verzi školního 
Simulátoru průletu sluneční soustavou. Je i nadále externí spolupracovník 

 

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

vedoucí týmu projektu kamery OKO2. Vypomáhá dobrovolně, od 1. 11.2014 je 
starostou obce Dlouhý Újezd u Tachova 

 
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. 
 
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 2019 

Celkový po čet návšt ěvníků akcí v roce 2019  

Počet uspo řádaných akcí celkem 156 

z toho po čet uspo řádaných akcí 
v objektu hv ězdárny i mimo n ěj  94 

z toho po čet uspo řádaných akcí na 
našem webu astro-webcast.eu 62 

Celkem návšt ěvníků všech akcí 66 926 

z toho p římých návšt ěvníků program ů 
v areálu hv ězdárny i mimo n ěj 1 715 

Návštěvníků on-line pozorování 
na astro-webcast.eu  65 211 

Denní pr ůměr návšt ěvníků všech akcí  183 
 

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

 

Akce pro 
děti a 

mládež 

Přednášky 
a 

hromadné 
výpravy 

Programy 
pro 

veřejnost 

Radioklub 
akce  

pro d ěti 
Měsíce roku 2019 

Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob 

LEDEN 1 18 1 48   4   43 X X 
ÚNOR 1 14 2 75   5        48 X X 

BŘEZEN 1 16 1 42   3   24 X X 
DUBEN 2 24 2 79        8       112 X X 
KVĚTEN 2 28 2 83        6        59 X X 
ČERVEN 0 0 8 234        5        32 X X 
ČERVENEC 1 12 6 215        9   72 X X 

SRPEN 1 120 2 94        6   49 X X 
ZÁŘÍ 0 0 0 0        2         18 X X 
ŘÍJEN 0 0 2 61        4        31 X X 

LISTOPAD 1 16 0 0   3        26 X X 
PROSINEC 1 10 0 0        2   12 X X 

V ROCE 2019 11 258 26 931        57       526  X X 



V průběhu roku 2019 navštívilo hvězdárnu celkem  1715 
návštěvníků. V prvním pololetí jde o 979 osob a v druhém pololetí celkem 
pouze 736 osob. Nízkou návštěvnost ovlivnila hlavně havárie střechy 
v srpnu, protože v omezeném provozu nebylo možno nabídnout klasické 
programy a přednášky, které hvězdárna veřejnosti běžně celoročně nabízí.  

Na stránkách astro-webcast.eu naši práci sledovalo za celý rok 2019 
celkem 65 211 zájemců o on-line pozorování. Naše dynamické stránky, 
které rozšiřují pozorovací program hvězdárny navštíví denně v průměru 
200 zájemců.  

Na Facebooku se zvýšil celoročně zájem příznivců o akce naší 
hvězdárny o 95 osob. 

 
Celkem tedy v roce 2019 navštívilo všechny akce 

pořádané spole čností 66 926 návšt ěvníků. 
 
 
 







 



6. Hospoda ření spole čnosti v roce 2019 

Celková bilance p říjmů a náklad ů v roce 2019  
 

Hlavní příjmy společnosti (dotace a příspěvky) 

990 000,- Kč 
Vlastní příjmy společnosti v hlavní i  doplňkové činnosti společnosti: 

 118 000,- Kč 
Celkové p říjmy spole čnosti za rok 2019 

1 107 000,- Kč 
Celkové náklady na provoz spole čnosti v roce 2019 

1 197 000,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka všech našich akcí, v četně webcastu 

18,- 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. V roce 2019 došlo 
k nárůstu plateb za energie o 40% meziročně, ačkoli se jednalo o cenu energie 
vysoutěženou Karlovarským krajem. Ceny v tendru nám do roku 2018 soutěžil zakladatel – 
tedy Město Karlovy Vary a ceny byly přijatelnější. Objekt měl být od roku 2003 již vytápěn 
pomocí plynu, dodnes se tak nestalo, takže jej stále vytápíme drahou (a neustále 
zdražující) elektřinou. 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 5%), nedostate čný 

počet pracovník ů na plný úvazek a také špatné plánování vedlejších příjmů (nelze 
stanovit, kolik návšt ěvníků přijde na programy podle po časí), vede k tomu, že se 
nedaří hospoda řit zcela vyrovnan ě.  
 



 



 



 











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 představujeme 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 
asi stovku 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 s organizací zůstáváme v kontaktu. 

 



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 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 pobo čný spolek 
ČRK. 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. 
Recipročně mohou astronomové využívat prostory vysílacího střediska na Blatenském 
vrchu. OK1KVK, pobočný spolek Českého radioklubu z.s. 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, které jsou hrazeny z našeho rozpočtu. Bohužel od roku 2013 
nemůžeme tyto náklady vyúčtovávat z provozní dotace na činnost.  





 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informace a fotografie do Výro ční zprávy za rok 2019 zpracoval 
v prvním pololetí roku 2020 

a připravil jako tiskovinu k datu 23. 6.2020 
Miroslav Spurný, ředitel organizace 

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