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V roce 2020 jsme zásluhou prázdninového 
rozvolnění pandemie uspořádali dva týdenní běhy 
příměstského astronautického tábora v termínech 20. – 
24. července a 27. – 31. července 2020 nazvané  

 
„ZE ZEMĚ AŽ K JUPITERU“ 

 
Na horní fotografii titulní strany je snímek části 

účastníků příměstského tábora, při kterém jsme se 
zabývali stavbou létajících modelů raket. 
Raketomodelářská činnost byla ostatně hlavní náplní 
tábora. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu jsme ale rakety 
odpalovali až na víkendovém setkání v září.    

 
 
 
 
Třetím byl klasický pobytový expediční tábor v termínu 9. - 22. 8. 2020 

 „PO STOPÁCH ZÁŘIVÝCH PRAVĚKÝCH PERSEID“  

Původně byla tato akce především pro 
děti z našich kroužků připravována 
jako klasický tábor s celotáborovou 
hrou. Autorka celotáborové hry Zuby 
machairodů ale díky pandemii svoji 
účast odřekla a tak jsme nakonec 
museli tábor zaměřit především na 
odborná pozorování meteorického roje 
Perseidy. Proběhla opět vícestaniční 
pozorování v období maxima tohoto 
letního roje.   

Na spodní fotografii titulní strany je na společné fotografii část účastníků 
Letního expedičního tábora 2020. 



1. Úvodem  
 

Jasný Bolid 2020-11-19, aneb bolid zachycený  
19. listopadu 2020 ráno kamerami sít ě CEMENt 
 
Hvězdárna Františka Krejčího ve spolupráci se Společností pro 

meziplanetární hmotu (SMPH) se dlouhodobě podílí na koordinovaném sledování 
aktivity meteorických rojů pomocí videotechniky v rámci česko-slovenské sítě 
CEMENT.  

 
Snímek, který pořídil Herbert R. Reichraming v Rakousku, na kterém je 

trajektorie solidu zaznamenána v celém průběhu. 



Snímek bolidu zachycený kamerou KV_SOUTH pracující na hvězdárně 
Františka Krejčího nepřetržitě od roku 2010      

 
Nad ránem 19. listopadu, přesněji v čase 4:46:47 SEČ, spatřila (díky 

jasnému počasí) řada náhodných pozorovatelů v celé střední Evropě zeleně zářící 
objekt pomalu se pohybující hvězdnou oblohou – jednalo se o jasný meteor 
označovaný jako bolid. Objekt se podařilo v rámci naší sítě zachytit na 
čtyřech videozáznamech, a to na stanicích Bad Elster, Hvězdárna Karlovy 
Vary, Těrlicko a Hvězdárna Valašské Meziříčí. První dvě jmenované stanice 
velmi dobře zaznamenaly počáteční fázi letu bolidu, těleso však zmizelo 
z dohledu nízko nad obzorem dříve, než pohaslo. Moravské stanice shodně 
zaznamenaly jen krátkou část dráhy bolidu – videozáznamy nezachycují ani 
počátek ani konec úkazu, což velmi znesnadňuje výpočty polohy objektu i dráhy 
ve Sluneční soustavě. Objekt byl navíc velmi jasný a zvláště v závěrečné fázi letu 
se štěpil a výrazně měnil jasnost, což měření dále znesnadňuje. Proto následující 
čísla berte jako hrubá a orientační.      

Těleso vstoupilo do atmosféry rychlostí asi 14 km/s. Pro většinu 
pozorovatelů z ČR se pohybovalo nad jižním obzorem, protože jeho viditelná 
dráha v atmosféře započala ve výšce 90 km přibližně nad městem Furt im Wald  



Snímek bolidu zachycený kamerou BAD_ELSTER pracující na 50 km 
západně od hvězdárny Františka Krejčího nepřetržitě od roku 2018.      

nedaleko česko-německé hranice a dále kopírovala hřeben Šumavy. Po letu 
dlouhém přes 200 km byl bolid našimi kamerami naposledy registrován severně 
nad Rakouským městem Weidhofen an der Ybbs, v té době se nacházel ve výšce 
asi 35 km a tuto dráhu urazil za necelých 15 s.  

Podle údajů na stránkách Mezinárodní meteorářské organizace (IMO) byl 
bolid hojně sledován především v Rakousku a podle dostupných pozorování 
pokračoval dále v letu atmosférou patrně až do oblasti východního okraje Alp 
severně od města Kindberg (uletěl tedy dalších asi 70 km).  

Podle našich údajů se jednalo o sporadický meteor s původem v hlavním 
pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. 

Vzhledem k rozsáhlému materiálu z celé střední Evropy se jistě podaří let 
objektu atmosférou zdokumentovat přesněji a je možné, že podrobnější rozbor 
opět potvrdí dopad malých meteoritů, stejně jako v případě úkazu nad severními 
Čechami 8. listopadu letošního roku. A nás těší, že kamery naší sítě pracují také 
spolehlivě a s daty z nich lze dál profesionálně nakládat.  

Zdroj: Zpravodaj Společnosti pro meziplanetární hmotu 



2. Poděkování 
Vážené dámy, vážení pánové!  

Výroční zpráva obecně prospěšné Hvězdárny a radioklubu lázeňského 
města Karlovy Vary o. p. s. za rok 2020, 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 osmnáctým 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 2020 těmto společnostem: 
 

           Město Karlovy Vary    
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 
Společnost pro meziplanetární hmotu o. s. (SMPH) 

Česká astronomická spole čnost o. s. ( ČAS) 
AVPO – Asociace ve řejně prosp ěšných organizací, z. ú.  

Česká rada d ětí a mládeže  
Krajská rada d ětí a mládeže Karlovarska  

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

Matoušek – dalekohledy (p. Miroslav Matoušek) 
Supra – dalekohledy (p. Jan Zahajský)  

Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov v. v. i. 
České vysoké u čení technické ČVUT – Fakulta elektrotechniky (FEL) 

 
 

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 (což bývá v červnu až srpnu od 
23:00) a bylo se opravdu na co dívat. 
 
V Karlových Varech dne 20.června 2021 



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 2020 
Ředitel: Miroslav Spurný 

Správní rada  
Předseda: Jan März 
Členové: Ladislav Pokorný 

Miroslav Lend ěl 
 

Dozor čí rada 
Členové: MUDr. Josef März 
 Ing. Jan Pánek 
 Petr Dohnal 
 
 

V listopadu došlo k rezignaci Jana Märze ze správní  rady a 
nahradila jej ing. Ilona Vltavská. 



4. Činnost ochromená pandemií v roce 2020  

Činnost společnosti v roce 2020 směrem k veřejnosti lze označit 
jako omezenou v důsledku plošných vládních opatření k zamezení 
šíření koronaviru. Hvězdárna byla uzavřena těmito opatřeními 
v polovině března a po rozvolnění na konci června mohla sloužit 
veřejnosti jen do 12.října. Následně došlo opět k omezení činnosti 
oborových organizací – v našem případě všech hvězdáren a planetárií 
v České republice.  

Společnost proto realizovala svoji běžnou činnost naplno pouze od 
10. 1. do 15.3. a 15. 6. do 12. 10..  

 
Od 16.3. došlo k zastavení činnosti pro veřejnost i organizované 

skupiny (školy), zároveň jsme museli zrušit všechny víkendové 
astronomické akce pro děti plánované na březen, duben, květen i červen. 
Bylo nejisté, zda budeme moci o prázdninách vůbec uspořádat 
připravované tábory. Nakonec byly tyto akce ministerstvem zdravotnictví 
povoleny již k datu 8.6. 2020. 

 Plánovali jsme tedy uspořádat jednu náhradní "víkedovou" akci 
v červnu, nakonec jsme po několika konzultacích s rodiči dětí ustoupili od 



tohoto záměru. Vysvětlili nám, že se děti nemohou akcí zúčastnit, protože 
ministerstvo zdravotnictví nedoporučuje, aby se do školních i jiných 
kolektivů vrátily děti, které žijí v jedné domácnosti s prarodiči či osobami 
nad 65 let věku. A my jsme raději zvolili taktiku vyčkání do začátku tábora, 
aby nám případná nákaza účastníků při červnové akci nakonec nezrušila 
samotné letní tábory.  

Prakticky nikdo nakonec účast na prázdninových akcích neodvolal, 
ale kapacita táborů již díky přerušení příjmu přihlášek počátkem března 
nebyla maximálně naplněna. Při plánování akcí nám také z kolektivu 
vedoucích díky situaci odřeklo účast několik spolupracovníků, a proto jsme 
v květnu museli vyhlásit výběrová řízení na tato místa. Nakonec se 
podařilo získat velmi dobře fungující kolektiv mladých zkušených lidiček, 
kteří s námi chtějí spolupracovat i dále. Celkem bylo na letní akce na 
hvězdárně ke 30.6. přihlášeno 38 dětí. Z výběrového řízení jsme získali 5 
zkušených praktikantů pro tábory, všichni se na přípravném soustředění  
kosmonautických táborů i pozorovatelské expedice 19.-21.6. představili 
jako velmi aktivní pomocníci s programem akcí.  

Výpadek příjmů tedy není nakonec tak vysoký, jak jsme v době 
karantény očekávali. 



V loňském roce byla opravena provizorně střecha. Přestože jsem 
několikrát upozorňoval, že je nutno ze střechy sejmout původní krytinu, 
nebylo moje upozornění vyslyšeno. Bohužel v průběhu června se začal 
tento problém projevovat na novo. Při přívalových deštích stropem v sálu 
znovu zatéká a o prázdninách se tento stav ještě zhoršuje. Je tedy nutné 
střechu znovu opravit, protože při podzimních "plískanicích" budeme jinak 
nuceni sál hvězdárny opět pro veřejnost uzavřít.  

Rád bych poukázal na to, že hvězdárna byla v posledních letech 
poměrně často mimo provoz kvůli opravám stropu v sále, a tak bych nerad 
znovu musel k tomuto kroku přikročit i letos na podzim, kdy bude pro 
veřejnost atraktivní podívanou opozice Marsu, pořádáme Workshop v 
projektu regionální spolupráce a 27.11. nás čeká oblíbená Evropská noc 
vědců, na které plánujeme veřejnosti představit řadu novinek, které jsme 
připravovali.  

V případě nových problémů se střechou a stropem ale budeme 
nuceni tyto akce zrušit či je pořádat v náhradních prostorách, což nám 
neumožní představit žádnou z novinek. Ekonomicky by to znamenalo opět 
znatelný pokles vlastních příjmů do rozpočtu 2020. 



V souvislosti s epidemiologickou situací nemoci COVID-19 jsme v 
průběhu května řešili epidemiologická opatření pro objekt hvězdárny, která 

vyvstanou v souvislosti s obnovením 
provozu hvězdárny pro veřejnost. Kromě 
bezdotykového dávkovače desinfekce na 
ruce byl pořízen přístroj na generování 
ozonu, kterým desinfikujeme hlavně 
přednáškový sál po každé větší skupině, 
která zde absolvuje program. Zejména 
před akcí pro děti tuto očistu provádíme 
několikrát denně. Výhodou je možnost 
desinfekce všech místností bez dalších 
nákladů. Souběžně s tímto opatřením 
jsme rozhodli i o desinfikování okuláru 
na dalekohledech při pozorování 
návštěvníky mezi jednotlivými 
komunitami přítomných. Tím se 
prodlužuje doba pozorování, ale toto 
opatření většina návštěvníků oceňovala 
již na červnových večerních programech.  



V přední části sálu mělo být již také instalováno od května malé 
planetárium pro návštěvníky, vlivem padající omítky jsme bohužel museli 
tento projekt opět pozastavit. Planetárium  zatím není instalováno, projekt 
je tedy dočasně pozastaven. 

V průběhu června jsme také opravili vzhled jídelny, kde se díky 
silným větrům každý rok vyměňovaly ochranné plachty, které vítr zničil. 
Protože rozměrově odpovídala nově zamýšlené ochraně jídelny 
polykarbonátová skla pro skleníky, instalovali jsme jeden kus do čela 
jídelny. Všechny plachty chránící před slunečním zářením pak můžeme 
umístit dovnitř místnosti. Díky tomu již nebude docházet k trhání plachet a 
jejich častým výměnám 
po každé zimě. Díky 
deštivému počasí se nám 
ale nepodařilo natřít 
zábradlí na střeše a 
v době "návalu" 
veřejnosti na večerní 
programy již na 
zvelebení této části 
hvězdárny nebyl čas. 
V druhé polovině roku 
budeme proto 
v brigádách pokračovat.  



 



K obnovení činnosti hvězdárny díky rozvolnění plošných vládních 
opatření došlo 15. června. Tehdy začala veřejnost opět navštěvovat naše 
večerní pozorování. S ohledem na situaci se počet návštěvníků zvýšil díky 
návštěvám českých turistů a lázeňských hostů, kteří byli ochotni 
akceptovat pozdní začátek našich pozorování od cca 23:00 hodin. Velký 
zájem byl především prostřednictví Region Card Karlovy Vary, kterou ke 
vstupu hojně využívali návštěvníci v průběhu celé sezóny. S některými 
skupinami došlo k ukončení pozorování až ke druhé hodině ranní. 

 S ohledem na pořádání dětských táborů jsme pro rodiče s dětmi 
ponechali v programu některé přednášky a také pravidelné pohádkové 
odpolední pořady v sobotu a v neděli od 15:00 po celé prázdniny. Jiné 
pravidelné programy třeba v době trvání táborů pro děti nebylo možno 
nabídnout. Nakonec, protože zde ale trávíme mnoho času i ve dne, řada 
zájemců, kteří kolem hvězdárny jen procházeli, mohla absolvovat i předem 
nedomluvenou prohlídku hvězdárny. Řada lidí také oceňuje pamětní 
fotografii z návštěvy pořízenou celooblohovou kamerou v hale, která je  
názornou pomůckou k vysvětlení optických zákonitostí tzv. rybího oka. Je  
totiž cenným historickým artefaktem. S její pomocí byl totiž na AsÚ 
Ondřejov zachycen jasný bolid Příbram 7. dubna 1959 a pomocí snímků ze 
dvou stanic poprvé určeno místo dopadu tohoto významného meteoritu. 



  V době celostátní karantény byla zrušena řada akcí, kterých jsme se 
měli a potřebovali zúčastnit.  

Například prezentace projektů Akademie věd ČR 30.4.2021. Ta 
byla kvůli pandemii zrušena. Projektu regionální spolupráce R200401721 
byl Akademií věd vybrán jako jeden z nejlepších a za hvězdárnu se akce 
měl zúčastnit vedoucí naší vědecké laboratoře p. Jaroslav Maxa.  

 
Dále jsme museli odložit opravy stanic sítě CEMENt, obou starších 

kamer na Hvězdárně v Úpici. Zde bylo nutno vyměnit jednu kameru, ale i 
oba počítače, které řídí stanice. Podařilo se to až v červnu.  

 
Také se pozdržela nečekaná odstávka celooblohové kamery OKO, 

kde přestala v březnu fungovat po deseti letech provozu kamera OKO2. 
Plošná opatření vlády bohužel znamenala odložit cestu k odvozu pro její 
opravu a umožnilo nám to ji odvézt až ke konci května. Elektronika 
sloužila ovládání kamery od roku 2010. Nakonec se podařilo kameru 
zprovoznit během prázdnin a již opět slouží svému účelu vysílání aktuální 
oblohy nad hvězdárnou. 



I v roce 2020 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.  

Laboratoř pro výzkum zemské ionosféry a detekce jejich 
plasmatických poruch provozovala síť detektorů náhlých ionosférických 
poruch (SID monitorů) na těchto stanicích:  Gymnázium Sokolov,  
Gymnázium Ostrov,  Základní škola Toužim a Hvězdárna Karlovy Vary. 
Na karlovarské hvězdárně momentálně pracují tyto detektory 
ionosférických poruch: SID monitor s průměrem kruhové antény 1,2 metru 
a SID monitor vlastní konstrukce o průměru 2 metrů (momentálně se jedná 
pravděpodobně o největší SID monitor na světě) a SID monitor 
experimentální konstrukce vyvinutý ve Chemicko-fyzikálním ústavu J. 
Heyrovského v Praze, na rozdíl od ostatních námi používaných monitorů 
má tento zrychlenou dobu vzorkování signálů a jejich ukládání a pasívní 
radar využívající francouzský systém Graves na frekvenci 143.050 MHz. 

Princip projektu, včetně plánované měřicí sondy, která je 
ojedinělým projektem hvězdárny, představujeme v každé Výroční zprávě a 
Zprávách o činnosti laboratoře.  

Během prvního pololetí bylo naplánováno a rozpracována 
dokončení stanic SID monitorů v Dalovicích a v Merklíně (na základních 
školách). Jedná se o připravované SID monitory s průměrem antény 2 
metry. 

Dále byl připravován let stratosférického balonu s mikropočítačem 
a speciální, velmi lehkou rámovou anténou. Cílem tohoto plánovaného 
pokusu mělo být praktické ověření teoretických prostupností vysílání na 
velmi dlouhých vlnách. Takový pokus bohužel nelze uskutečnit nad 
územím České republiky, protože lety takových balonů naše legislativa 
zakazuje. Dále se ještě před vyhlášením celostátní karantény podařilo 
realizovat společný projekt se Základní školou Kynšperk, kde šlo o cyklus 
přednášek se zaměření na obecnou astronomii, ale i následnou stavbu 
detektoru ionosferických poruch a seznámení se softwarem používaným na 
všech stanicích sítě. V praktické části si potom žáci jeden takový detektor 



sami postavili včetně antény, za odborného dozoru pracovníka hvězdárny. 
Bohužel všechny zmíněné aktivity, včetně zájmových kroužků v Ostrově, 
Merklíně a Dalovicích, které pracovaly pod hlavičkou hvězdárny, byly 
zastaveny v souvislosti s mimořádným opatřením vlády 11.3.2020 (č. 
MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN) ze dne 10.3.2020. 

Dokončení stavby SID monitorů v Dalovicích a Merklíně bylo 
odloženo na nový školní rok, stejně jako start naší stratosférické sondy. 

Následně se ukázalo, že uzavření škol má ještě jeden neblahý vliv 
na síť SID monitorů. V okamžiku uzavření škol není možné provádět 
servisní činnost. 

Nicméně na běžících zařízeních nebyla zaznamenána žádná 
významná aktivita. Jednalo se o mimořádně klidné období, což je možné 
porovnat i se zahraničními zdroji. 

V tomto okamžiku, po konzultacích s naším partnerem – 
Fyzikálním ústavem Jaroslav Heyrovského v Praze, chystáme následující 
kroky: 
1. Probíhá příprava dalšího radaru, tentokrát pracujícího na frekvenci  
80 MHz. Po případných úspěšných zkouškách bude potom umístěn na 
karlovarskou hvězdárnu. 
2. Odklad ve vypuštění stratosférické sondy byl využit k vylepšení systému 
a momentálně se připravuje jiná, vylepšená anténa, která by měla být 
schopna měřit i fázové posuny. 
3. Je připravena spolupráce s několika základními a středními školami v 
oblasti výzkumu ionosféry, aktivity jsou předběžně dojednány, realizace 
započne v novém školním roce 2020/2021. 
4. Do budoucna zvažujeme použití jiného hardwaru pro SID monitory, 
ukazuje se, že operační systém Windows je náchylný na chyby v 
aktualizacích. Po nainstalování aktualizací často dochází k 
„zamrznutí“ systému, vymazání nastavení, či se počítač sám po výpadku 
proudu nespustí, ačkoli je tak nastaven. Ani s operačním systémem Linux 
jsme v minulosti neměli nejlepší zkušenosti. Používat počítače se 
systémem Windows hodláme nadále na školách (žáci i učitelé jsou na něj 
zvyklí), ale pro profesionální použití bude pravděpodobně nutné zvolit 
koncepci jednoduchých počítačů s operačním systémem napsaným jen pro 
použití v detekci ionosferických poruch. To bude pochopitelně delší cesta. 
5) Hodláme pokračovat v propagaci naší vědecké práce, a především na 
základních školách se budeme pokoušet získat nové zájemce o astronomii.  
 

Zpráva vedoucího laboratoře p. Jaroslava Maxy 7. 8. 2020 



Nový SID radar, pracující na frekvenci 80 MHz, byl nakonec 
umístěn na hvězdárnu v průběhu listopadu. Po testech byl umístěn na 
střechu hvězdárny v prosinci.  

Nová výuková stanice SID monitoru pracuje  nově v hale hvězdárny. 



 
V červnu nám díky vlhnoucímu 

stropu v hale hvězdárny spadl také 
Saturn, který je součástí výzdoby. 
Naštěstí se jej podařilo vrátit zpět.  

 
Pozastavení propagace programu hvězdárny v rámci kulturního 

servisu v Karlovarských radničních listech (KRL) v první polovině roku 
2020, vzniklo díky nedorozumění. V prosinci 2019 mi sdělil bývalý 
šefredaktor, že KRL přebírá nový vydavatel a vycházet by měly začít 
v březnu. Poté nás již prakticky nikdo neinformoval, kdy KRL začne po 
výpadku vycházet. Proto teprve díky náhodě jsem objevil první vydané 
číslo 7/2020, jsme zaslali první informace o letním program do srpnového 
čísla. 

 Hvězdárna chtěla poskytnou do tohoto informačníku informace o 
činnosti naší vědecké laboratoře, nejlépe v době před letošní Evropskou 
nocí vědců do čísla 11/2020, což se ale nakonec nepodařilo.  Spolupráce 
však již byla navázána a tak věřme, že se opět budeme v tomto důležitém 
informačním měsíčníku pro obyvatele města Karlovy Vary včasně a 
aktuálně prezentovat.  



V době rozvolnění epidemických opatření jsme se pokusili o 
komunikaci v rámci zapojení do letní akce Žijeme Vary. Tuto akci na 
podporu cestovního ruchu v lázních pro sezónu v roce 2020 vyhlásila 
v květnu přímo paní primátorka Ing. Andrei Pfeffer Ferklová. Ve svém 
emailu nás informovala o koordinační schůzce v červnu. Nakonec jsme ale 
nebyli nikým kontaktováni a žádná schůzka se neuskutečnila a proto jsme 
se přímo do akce nemohli aktivně zapojit.  

Přesto věříme, že jsme díky bohaté nabídce akcí o prázdninách 
v rámci této akce dobře reprezentovali naše lázeňské město, do kterého 
v tomto roce přijela místo zahraničích, hlavně velká skupina českých 
turistů.  

O prázdninách pak šlo o 
návštěvnicky velmi vydařenou 
sezónu. Zájem o hvězdárnu stoupl 
především díky spolupráci 
s Infocentrem v programu Karlovy 
Vary Card. Každý jasný večer (v 
tomto období jich v sezóně bylo více 
než v předchozích letech) se konalo 
pozorování s občasným překročením 
kapacity pozorovatelny 25 osob.  Obvyklý počet návštěvníků se pohyboval 
mezi 15 až 25. V některých dnech jsme řešili i účast kolem 40 osob 
najednou!  

Kvůli epidemickým omezením jsme museli pro takto velké skupiny 
vynechávat programy v sále a vše realizovat výhradně na terase před 
hvězdárnou a na pozorovatelně s odsuvnou střechou, tedy vše v otevřeném 
terénu.   

Díky malé kapacitě pozorovatelny a nízkému počtu 
kvalifikovaných pracovníků 
jsme si ale nemohli dovolit 
rozšířit otvírací dobu 
hvězdárny a zvládnout 
všechno naráz, tedy tábory, 
noční pozorování pro 
veřejnost i každodenní 
odpolední otvírací dobu. Je 
nutné si uvědomit, že 
pozorování s dětmi na letních 
táborech nám také někdy trvá 



celou noc a pracovník hvězdárny je zde i v roli pedagogického pracovníka, 
takže se musí postarat i o odborný denní program pro děti, vyhodnocování 
pozorování, přednášky a přípravu pozorování na další noc. 

  Kometa vyfotografovaná v Praze panem Miroslavem Matouškem 
v době, kdy se stala cirkumpolární, 13.července 2020, vyfotografovaná s 
CANON D70, objektivem Nikkor 50, přicloněným na f/4.5, exp.10 sekund 
při ISO800 ve 23:12 SELČ. Pro nás ve Varech byla bohužel díky porostu 
kolem hvězdárny spíše zklamáním.  
 

Velmi vítaným úkazem sloužící k propagaci hvězdárny by byla 
jasná kometa C/2020 F3 (NEOWISE). Píšu záměrně byla by. Protože se 
z hvězdárny nedala návštěvníkům ukazovat.  

Byla bohužel pozorovatelná nízko nad severozápadním obzorem. 
Řadu zájemců o pozorování oblohy ale hvězdárna, ne vlastní vinou, 
zklamala. Především proto, že jsme kometu nemohli veřejnosti 
z hvězdárny vůbec ukazovat. Kolem hvězdárny již několik let přerůstá les 
natolik, že úkazy, které nastávají nízko nad obzorem, prakticky vůbec 
nemáme možnost veřejnosti nabídnout. Jednání o řešení této nepříjemné 
situace jsou bohužel neúspěšná. Jsme v CHKO Slavkovský les a kácení 
porostu kolem hvězdárny údajně není možné. Přesto se v okolí úspěšně les 



kácí (v minulosti tak přišla o kompletní porost Vítkova hora a nyní 
postupně i okolí hvězdárny ve svahu k Pražské silnici). Navíc prostor 
přístupové cesty ke hvězdárně začíná být od října využíván intenzívně jako 
překladiště pokáceného dřeva.  

Rádi bychom proto v roce 2021 iniciovali nějaká jednání naší 
společnosti, vedení města a Lázeňských lesů týkající se problematiky 
lesního porostu kolem hvězdárny a vyřešit lépe přístupovou cestu, kterou 
nám Lázeňské lesy často při nakládání dřeva blokují i několik dnů, aniž 
bychom tušili, kdy se tak bude dít. Díky tomu nemají možnost návštěvníci 
u hvězdárny ani zaparkovat. Les nám zasahuje na severu téměř 50 stupňů, 
na východě a západě prakticky 40 stupňů nad obzor a na jihu minimálně 20 
stupňů nad obzor, což začíná být pro naše noční pozorování katastrofou. 

 
Nová stavba hvězdárny má tento problém řešit zvýšením 

pozorovacích teras do 3. nadzemního patra, ale s ohledem na oddálení 
tohoto projektu o několik dalších let (minimálně 5) bychom potřebovali 
tuto věc vyřešit kompromisně tak, aby hvězdárna opět přestala být tolik 
obrostlá vzrostlými stromy.  



 



V červenci proběhly dva týdenní příměstské týdenní letní tábory 
nazvané  

„ZE ZEMĚ AŽ K JUPITERU“ 
Oba tábory byly letos kompletně zaměřené na kosmonautiku a jeden den 
mohli účastíci přespat ve stanech a zúčastnit se nočního pozorování.  

Jejich hlavním programem byla, kromě simulovaných letů ze Země 
k Jupiteru, především raketomodelářská dílna doplněná o velmi zajímavé 
přednášky odborníka na kosmonautiku p. Milana Halouska z Pardubic.  

Účastníci si nakonec všichni rakety slepily a 
připravili ke startu. Bohužel v nastálých vedrech 
nebylo možné tyto létající modely raket nechat 
odstartovat, aby nedošlo někde k zapálení lesa. 

Proto se s účastníky domluvila možnost 
úskutečnit starty všech modelů raket v září na 
jedné z víkendovek. Ta se nakonec uskutečnila 
25. – 27. 9. 2020 za účasti pěti dětí a řady 
vydařených startů jejich modelů.  

 
Pro příští rok plánujeme jednu z letních akcí zaměřit stejným 

způsobem, protože se obě bezesporu vydařili. Kromě modelů si totiž 26 
účastníků odvezlo řadu nových poznatků z kosmonautiky. 



V srpnu se pak uskutečnil pobytový letní dětský expediční tábor 
(LDET) pro pozorovatele v termínu 9. – 22.8.2020 pod názvem 

 „PO STOPÁCH ZÁŘIVÝCH PRAVĚKÝCH PERSEID“ 
Díky pozastavenému příjmu přihlášek bezprostředně po vyhlášení 

pandemie 15.3., se tábora nakonec 
zúčastnilo pouze 10 dětí. Ještě před tímto 
dnem to vypadalo, že se jich nakonec 
zúčastní dvojnásobek. Mnozí rodiče si 
účast rozmysleli, neboť netušili, jak bude 
situace v letních měsících vypadat.  Navíc 
jsme tábor nabízeli výhradně na celých 14 
dnů, což se ukázalo později jako chyba, 
řada rodičů by volila pobyt svého dítěte 
raději na týdenním turnusu třeba právě z finančních důvodů.  A tak jsme 
nakonec byli rádi, že jsme se s počtem účastníků tohoto tábora dostali na 

úroveň let předchozích.  
Název tábora byl 

odvozen od původně 
zamýšlené celotáborové hry 
Zuby machairodů. Hlavní 
organizátorka nám bohužel 
díky pandemii v březnu 
odřekla svoji účast a hru 
neměl nakonec kdo 
zorganizovat a do jiné se 
nám nechtělo pouštět. 
Klasickou formu tábora 

 

  LDET  2020 

 



jsme proto přejmenovali na 
tábor expediční a rozhodli se, 
že hlavní náplní budou opět 
odborná pozorování, zaměřená 
na sledování maxima Perseid 
z více míst, ale nabídneme 
účastníkům dílny pro stavbu 
létajících modelů raket, stejně 
jako na předchozích bězích 
příměstských táborů.  

Překvapivá reakce 
všech účastníků, kdy se vrhli 
do stavby modelů s elánem, 
který navíc podtrhlo i 
ochlazení, takže bylo možné 
začít rakety startovat. V druhé 
polovině exoedičního tábora 
proto odstartovaly běžné 
modely raket, ale i jeden 
skutečně modelářský. Raketa 
Saturn 1B, která byla po úspěšném startu 
vystavena ve vitrínce v naší hale vedle 
několika jiných modelů nosných raket.  

Letošní expediční tábor pak proběhl, 
stejně jako řada předchozích letech 
pozorováním maxima meteorického roje 
Perseidy vizuálně i za pomocí TV kamer a 



také jsme již velmi dobře pozorovali přiblížení planet Jupiter a Saturn a 
také blížící se opozici Marsu. Mars byl ostatně dominantou ranní noční 
oblohy a podívaná na něj byla skutečným zážitkem.  

Při všech těchto táborech byl otestován účastníky náš simulátor letu 
do vesmíru především jako softwarová záležitost.  Po skončení táborů jsme 
simulátor začali přetvářet do podoby jednomístné kabiny kosmické lodi 
(například pilot je dítě) s možností komunikace řídícího centra na Zemi 
(například poradci v něm jeho rodiče). Vznikají tak nové možnosti pořadů 
pro školní výpravy a skupiny. Po vyzkoušení jednomístného modulu, 
máme plán na čtyřmistnou kabinu, kde by se letu mohli zúčastnit třeba 
s dětmi i rodiče přímo na palubě. Navíc bude možnost realizovat let dvou 
kosmických lodí naráz. Simulátor ve stávající podobě jednomístné kabiny 
pak postavil do podoby jednomístné kabiny pan Miroslav Spurný, 
softwarovou podobu tvoří p. Tomáš Kafka. Tato nová atrakce, která by 
měla v roce 2021 začít sloužit veřejnosti pod 
souhrnným názvem Výlety do vesmíru je 
výhradně realizována spolupracovníky hvězdárny. 
Výhodou je, že nám umožňuje si vyvíjet přesně to, 
co potřebujeme pro naše návštěvníky. Díky tomu 
také vzniká naše nová dětská kosmická agentura.  



V srpnu, po necelém 
roce od opravy naší střechy, 
kdy došlo k maximálnímu 
průsaku vody, se projevilo 
opět zatékání. Ukázalo se, že 
"sarkofág", kterým je střecha 
zakryta, pouze zakonzervoval 
vlhkost ve stropě. Přestože 
jsem urgoval tento problém, 
od 20. srpna tento problém 
nikdo neřešil.  

Ačkoli jsem se o své žádosti o pomoc se situaci, zaslané do Rady 
města dozvěděl z Karlovarských novin (volal mi šéfredaktor v době mé 
dovolené, že se toto téma probíralo na tiskové konferenci a potřeboval 
urgentně fotografie pro článek), na místě se nebyl podívat dodnes nikdo z 
magistrátu ani samotná firma, která opravu v listopadu 2019 prováděla. 

Několik telefonátů s firmou sice proběhlo, ale s ohledem na jejich 
spolehlivost se do objektu vůbec nepřijeli podívat. Strop je vlhký i nadále a 
opadává nám bohužel omítka do hlediště. Zhoršení se dá očekávat na jaře.  



V září proběhlo jednání u paní primátorky Ing. Andrei Pfeffer 
Ferklové, za účasti náměstka ing. Petra Bursíka a MUDr. Josefa Märze 
v kanceláři primátorky na Magistrátu města o realizaci projektové 
dokumentace a následné výstavbě nového objektu hvězdárny podle 
poslední verze studie z roku 2018. Výhodný by byl objekt na jiném místě 
(o 300 metrů severněji na lesní mýtině u bývalého altánku) 
s lepším přístupem z druhé části Hůrek od MHD, zejména pro turisty a 
návštěvníky lázeňského města.  

V současnosti je bohužel přístup na hvězdárnu bez jakýcholi 
parkovacích možnosti. Plochy před hvězdárnou jsou využívána 
Lázeňskými lesy jako pracovní a skladovací plocha stále více. Návštěvníci 
hvězdárny tak nemají kde zaparkovat. Je na čase zamyslet, zda by přesun 
na jiné, vhodnější místo nebyl pro hvězdárnu lepší po všech stránkách, 
místo stavby objektu nového na stejném místě, teprve po zbourání objektu 
současného.  

Jsem si vědom, že na tom to místě a ve stávajícím objektu budeme 
ještě několik let fungovat a tak kromě řešení nového projektu je potřeba 
vyřešit ty nejdůležitější problémy, které nás ve stávajícím objektu z roku 
1959 trápí, alespoň minimálními investičními náklady na obměnu staršího 
vybavení a možnosti úprav pro lepší reprezentaci města směrem 
k veřejnosti. 



V září probíhala další kampaň, Opozice Marsu 2020. Ta nastala 
v období 6. 10. vzhledem k Zemi a 13. 10. vzhledem ke Slunci. Bohužel 
neustálé omezování vládními rozhodnutímu nám nedovolilo využít tento 
potenciální úkaz daleko více. Letošní opozice Marsu byla po dlouhé době 
velmi výjimečná, v dalekohledu byly opravdu vidět detaily na jeho 
povrchu. Veřejnost ale o možnost pozorovat Mars, za takto vynikajících 
podmínek v době opozice, prakticky přišla. U nás byl velkým problémem 
opět přerostlý les, Mars se nad jeho horizont dostával s poměrně velkým 
zpožděním, takže jej bylo možno ukazovat návštěvníkům až v pozdějším 
nočním čase.  

 
S laskavým svolením pana Miroslava Matouška máme k dispozici 

pro výukové účely ojedinělý  snímek  Marsu pořízený v Praze 18. září 2020 
refraktorem s průměrem objektivu 127 mm, ohniskovou vzdáleností celkem 
3300 mm. Byla použita kamera QHY5III224C, video 6000 framů, použito 
ca 30%. Snímek zpracoval v programech Autostakkert, Registax a Adobe 
Photoshop. Vzdálenost Marsu od Země v čase snímání byla cca 65 milionů 
km, průměr kotoučku Marsu byl 21,7“. 



V rámci Smlouvy o spolupráci dodatkem při řešení projektu 
regionální spolupráce R200401721, proběhl ve zkrácené podobě 
13.10.2020 vědecký workshop pod názvem „Na hranici Země a 
vesmíru 2020".  

 
Za hvězdárnu v Karlových Varech vystoupil odborný pracovník 

hvězdárny Jaroslav Maxa, který upozornil na možnosti hledání 
primordiálních černých děr v zaznamenaných datech. Podmínkou ale je 
stavba několika větších antén SID monitorů a změněná metodika 
vyhodnocování dat.  

Workshop byl díky rozhodnutí vlády zkrácen na jednodenní - 
osobní účast byla 10 osob, což byl v tento první den maximální povolený 
počet osob v jedné skupině. Od 14.10. již bylo možné setkávání pouze 6 
lidí najednou a to pouze v exteriérových prostorách. Workshop proběhl a 
přinesl překvapivé výsledky, na nichž se začalo nyní pracovat.  

Z důvodů situace kolem COVID-19 se prozatím neuskutečnil start 
sondy na stratosférickém balónu, je odložen na pozdější dobu. Připravují se 
však nové experimenty naší vědecké laboratoře, které můžeme realizovat 
přímo na hvězdárně. Jeden z takových experimentů by v listopadu umístěn 



na hvězdárnu, po testech v prostorách hvězdárny se antény přesunuly na 
střechu a v současné době již měří na otevřeném prostoru jako ostatní 
velké stanice.   

Během roku nedošlo k žádným významným jevům s výjimkou 
bolidů z 8.listopadu 2020 nad Jizerskými horami a z 19. listopadu 2020 
nad Bavorskem, které máme zachycené nejen na SID monitorech, ale i 
kamerách sítě CEMENt.  

Novinkou je v rámci našeho projektu "Mámo, táto, já chci 
radioteleskop…" na podzim realizovaná demonstrační stanice SID 
monitoru umístěná přímo v sále hvězdárny. S ohledem na nekvalitní nosný 
signál pak byla v prosinci přesunuta do haly hvězdárny. Máme zde 
možnost prezentovat činnost jedné stanice v nepřetržitém provozu - tzv. 
"radioteleskopu v obýváku". Pracovníci hvězdárny  tak mohou 
návštěvníkům představit a popsat datové výstupy ze stanice umístěné 
přímo v této místnosti na aktuálních grafech.  

 
V listopadu se náš pracovník Jaroslav Maxa 

aktivně zapojil do činnosti nově vzniklé Odborné 
skupiny pro bezbariérovou astronomii a 
kosmonautiku České astronomické společnosti, v níž 
se řeší plnohodnotné programy pro handicapované. 
Bližší informace k její činnosti jsou na www.nesmir.cz. 

V první fázi jde především o vzdělávací pořady pro nevidomé 
spoluobčany. Hvězdárna tak řeší problematiku této části veřejnosti. Od 
roku 2012 máme k dispozici dalekohled pro vozíčkáře, bohužel překážkou 
k jeho používání jsou jeho rozměry pro převážení v osobním autě a také 
absence záchodů pro „vozíčkáře“ na hvězdárně, kde nemáme prozatím 
možnost umístit dalekohled na trvalé stanoviště. Svými parametry ale 
konkuruje používaným dalekohledům na pozorovatelně. V první fázi 
projektu nově vzniklé odborné skupiny půjde o přednášky pro spoluobčany 
v chráněném bydlení a postupně i pro domovy důchodců.   

Stejný záměr ale máme i se školními programy, protože nevíme, jak 
dlouho bude trvat situace, kdy nebudou mít školy možnost k nám vyjíždět 
na exkurse. 

 Jedním z prvních počinů bude v roce 2021 záměr vyřešit 
přednášky distanční formou, což obnáší především změnu providera 
internetového připojení za rychlejší a stabilnější a pořízení odpovídajícího 
nového počítače. Obě tyto změny provedeme v únoru nového roku. Další 
etapa by nám měla umožnit pořízení planetária pro nevidomé. 



 



V pátek 27.11. se uskutečnila Evropská noc vědců 2020. Po letech 
pořádání této akce v ne příliš ideálním zářijovém termínu se konečně našel 
termín, který v čase předvánočním mohl v klidu lidem představit 
evropskou vědu.  

Akce bohužel nemohla být pořádána prezenčně, ale bylo nutné se 
zapojit mezi dalších 140 organizací na webovém portálu ENV 2020 on-line 
výstupem společně v rámci České astronomické společnosti jako její 
koletivní člen:  

https://www.nocvedcu.cz/organizace/hvezdarny-a-planetaria. 

Bohužel přednášky se nedaly přenášet v původně zamýšleném 
rozsahu, a tak jsme nakonec vytvořili nový kanál Hvězdárny na You Tube: 

https://www.youtube.com/channel/UC0unhDwEpk3vj2DX8xB3DZg 

Na tomto kanálu je možné si naše výstupy prohlédnout. Plánované 
pozorování (webcast) Měsíce, planet Jupiter, Saturn a Mars kvůli zatažené 
obloze mezi 18. a 23. hodinou bohužel nevyšlo, pozorování ale zajistila 
alespoň celooblohová kamera OKO2 na našem vysílacím portálu astro-
webcast.eu. 

Počasí nám dělalo naschvály, nakonec se vyjasnilo až několik minut 
po 23.hodině, kdy akce skončila.   



  



Kvůli epidemickému 4.stupni PES bylo zrušeno i velmi výjimečné 
veřejné pozorování úkazu "hvězdy Betlémské" 21.12., kdy došlo k těsné 
konjunkci planet Jupiter a Saturn. Úkaz jsme bohužel kvůli velmi 
špatnému horizontu  přerostlého lesa, nemohli veřejnosti ukazovat 
z hvězdárny, ale byl plánován u zastávky Truhlářská linky MHD 13 ve 
Staré Roli.   

20. 12. jsme akci museli zrušit, kvůli zvýšenému indexu PES a 
novému rozhodnutí vlády ČR. Tento úkaz nastal v roce 7 před naším 
letopočtem, pak ve 13. a v 17. století. A nakonec právě v tomto roce. 
Veřejnost tak přišla o možnost pozorovat jedinečný úkaz, který se hned tak 
nebude opakovat. 
 
 

18.11.2020  
 

V tento zemřel nečekaně 
vynikající astronom, náš mladý 
kolega Martin Lehký ve věku 48 let, 
který s hvězdárnou spolupracuje od 
roku 1993. Učil nás řadě 
pozorovacích metod v oboru 
proměnných hvězd, aktivních 
galaxií a také exoplanet. Několikrát 
měl na hvězdárně přednášky pro 
veřejnost i účastníky táborů. Byl 
totiž aktivním lektorem při našich 
letních expedicích a táborech pro 
děti. V posledních letech vypomáhal s péči o dvě stanice sítě CEMENt na 
hvězdárně v Úpici. Náhrada tohoto "srdcaře", nositele několika ocenění za 
jeho výjimečné pozorovatelské úspěchy, se nám bude jen těžko hledat. 
Stejný dojem má i ředitel hvězdárny v Úpici Martin Bielik, kde byl Martin 
poslední tři roky zaměstnán jako průvodce. V té době přebíral také osobně 
do péče obě stanice sítě CEMENt. Čest Martinově památce. 

Martina Lehkého si připomínám na archivním snímku z 5.června 2012. 
Tehdy jsme se společně s partou mladých lidiček společně „drápali“  na 
nejvyšší horu ČR Sněžku, abychom viděli výjimečný úkaz Tranzit Venuše 
přes sluneční disk, který bude znovu viditelný až v roce 2117. 



Významným pokrokem je též dokončení prototypu Simulátoru letů do 
vesmíru v nové testovací verzi 2.0. V prvním pololetí došlo k vytvoření 
technické dokumentace a nákupu základních komponent, ke zprovoznění  
kabiny pro pilota došlo v druhém pololetí. Premiéru mohli zažít 
návštěvníci Evropské noci vědců 2020.   



CESTOVÁNÍ VESMÍREM 
JE KONEČNĚ DOSTUPNÉ VŠEM 

Nabízíme vám nový interaktivní výukový program o ve smíru 
 

Simulátor letu 
vesmírem je program 
vlastního vývoje a výroby 
naší hvězdárny. Nejedná se o 
zakoupený simulátor, ale o 
výukový doplněk kompletně 
vyrobený spolupracovníky 
hvězdárny, s postupně se 
navazující a rozšiřující se 
nabídkou vesmírných cest. 
Chceme vám nabídnout "živý 
zážitek" z letu vesmírem 
prozatím v jednomístné 
kabině kosmické lodi, ale nikoli ve 3D počítačových brýlích, ale v reálném světě. 
Chceme vám nabídnout možnost řešit situace a překážky v kabině, která letí, 
stejně jako každá jiná kosmická loď bez možnosti zastavení či přistání, na nějaké 
dráze vesmírem a její pilot se musí spolehnout jen sám na sebe.  

Primárně je tato aktivita hvězdárny určena dětem ve věku 9-15 let, ale 
zážitek z podobného letu může být stejně zajímavý a hluboký i pro starší či mladší 
věkové kategorie. Už proto jsme se pokusili všechny naše letové trasy přizpůsobit 
různým věkovým kategoriím tak, aby návštěva simulátoru jim byla dostupná. 
Inspirací a předlohou naší kosmické lodi nám byla kabina jednomístných lodí 
Vostok či Mercury z prvopočátku letů do vesmíru v šedesátých letech minulého 

století. Kosmonaut tehdy viděl 
ven z lodi jen malým průzorem a 
často neměl ani žádný graficky 
vyvedený displej k ovládání. 
Lety ovládaly jen jednoduché 
počítací stroje a před velitelem 
letu se rozprostíral pult s 
množstvím tlačítek, jejichž 
funkci museli znát. Kabina byla 
jednomístná a velitel i pilot v 
jedné osobě se musel spoléhat 
sám na sebe. S dostupnými 
technickými prostředky jsme 
pochopitelně prostředí naší 



kosmické lodi přizpůsobili současné době, a 
proto má v kabině pilot podstatně lepší 
vybavení, než měli tehdejší kosmonauti a 
astronauti. A co Vás vlastně u nás čeká? 
Samotného pilota start z Kosmodromu Karlovy 
Vary a první trénink pilotů v naší kosmické 
lodi Bee 2021-1, a jeho doprovod sledování 
letu z pozemského centra letů v našem 
audiovizuálním sále. 

 
Předpokládáme, že návštěvníci na hvězdárnu sice rádi přijdou opakovaně, 

ale stěží můžeme v tak krátkém čase každému zájemci před samotným letem 
provádět pilotní kurs a vysvětlovat mu obsáhlé zákonitosti meziplanetárních letů. 
Protože chceme, aby při první návštěvě každý pilot kabinu a její ovládací prvky 
dobře poznal, budeme vždy poprvé volit výhradně trasu na orbitu kolem Země 
TRASY 1A-C k poznávání všech zákonitostí, které při tomto letu mohou nastat. 
Teprve při dalších letech umožníme létat na trasy do vzdálenějšího vesmíru. Na 
všech trasách volíme jednoduchou formu znalostních testů, proto bude pilot často 
nucen odpovídat na otázky. Poznávací trasy ale také nabídneme především 
zájemcům se skupinami, kdy některé trasy budou nastaveny do prohlídkového 
módu a budou vedeny bezpilotně s tím, že samotný pilot bude zasahovat jen v 
případě problémů během letu. 

Tak jako tomu je v životě, nemůže se pětileté dítě z mateřské školky stát 
pilotem kosmické lodi napříč sluneční soustavou či do exoplanetárních světů u 
vzdálených hvězd. Simulátor nám ukazuje, že k tomu být kosmonautem nestačí, 
aby malé dítě umělo vyjmenovat planety a poznat je na obrázku. Pokud nerozumí 
alespoň trochu zákonitostem kosmických letů a podstatným či důležitým pojmům 



pilotované kosmonautiky, je obtížné 
mu nabídnout opravdový let, kdy 
může využít své znalosti. Zkrátka 
každý pilot by měl mít ke své cestě 
alespoň minimální znalosti úměrné 
navštěvovanému ročníku školy. 
Abychom však neochudili mladší děti 
od předškolního věku o zážitek z letu, 
nabízíme jim jednu trasu, na které se 
mohou ocitnout třeba jako hrdina 
loutkové pohádky Malý kosmonaut, 
který loutkovou pohádkovou formou 
tuto trasu uvede. Chceme jim dát 
možnost se ocitnout v kabině plné 
přístrojů a informací na krátkou chvíli 
na orbitě kolem naší Země. U malých 
dětí předpokládáme, že se do chvíle, 
než jim někdo nabídne být pilotem, 
sice jako hrdinové cítí, ale uzavřeni v 
kabině bez svých rodičů nemusejí tuto 

novou skutečnost zvládnout. Proto rodičům nedoporučujeme určitě využívat 
simulátor pro děti mladší 5 let. U fyzicky menších dětí navíc může nastat problém 
s tím, že menší dítě nedosáhne na některý z ovládacích prvků v kabině, tím 
nemusí zvládnout let a následně havaruje. 

A jak se do naší malé kosmické kabiny dostat? Prozatím je možno vybírat 
jen úvodní základní trasu, aby se každý pilot mohl seznámit během prvního letu s 
prostředím lodi a jejím ovládáním a základními možnostmi. Stačí vyplnit 
registrační formulář na našich stránkách a potom již počkat, až se Vám ozveme a 
dohodneme všechny podrobnosti. Dovolíme si ještě upozornit, že při první 
návštěvě našeho 
simulátoru lze zvolit jen 
jednu z námi nabízených 
tras. Pokud přijdete 
poprvé, je nutno počítat s 
určitým zácvikem a 
seznámením se s 
funkcemi naší kosmické 
lodi. To umožňuje pouze 
TRASA 1A, TRASA 1B 
a TRASA 1C, což je 
odstupňováno podle věku. 
Je to stejné jako v životě. 



Kosmonauta, který nemá za sebou výcvik a následně ani zkušenosti z orbitálního 
letu mohou stěží poslat na cestu do vzdálenějšího vesmíru. Během letošního roku 
pak v nabídce přibude několik dalších, náročnějších tras, které umožní létat 
sluneční soustavou a ocitnout se ve vzdáleném vesmíru. Nabídneme také možnost 
navštívit hvězdy z programu Adopce hvězd, což je součástí budoucího 
bonusového programu, který se chystáme spustit v lednu 2021. V listopadu a 
v prosinci tohoto roku jsme pracovali na jeho zdárném dokončení.  

Pro představu, zde je nabídka našich prvních kosmických letů.  
 

TRASA 1A: KOSMICKÉ MANÉVRY NA ORBITÁLNÍ DRÁZE 
náročnější pilotovaná plná verze pro starší 13 let. Celkem 30 minut 
 
TRASA 1B: POZNEJ ZÁKONITOSTI KOSMICKÉHO LETU 
základní pilotovaná verze pro děti od 10 do 12 let. Celkem 20 minut 
 
TRASA 1C: PROHLÉDNI SI NAŠI PLANETU 
automatická verze letu pro děti od 5 do 9 let. Celkem 10 minut 
 



Jak již bylo avizováno, první volitelnou trasou letu je orbitální let kolem 
Země. Zvolili jsme trasy ve třech variantách podle věku a schopností účastníků. 
Abychom předešli případným problémům, zvolili jsme pro nejmenší děti 
bezpilotní let bez jejich testování a pro starší formu odpovídání na otázky.  

Málokdo z nás si dokáže představit, že by dítě předškolního věku nebo 
prvňák či druhák dokázali odpovídat na otázky, proto je nechceme stresovat a na 
trase budou mít úkolů minimálně. Let za ně odřídí autopilot. Pro děti od 5 do 8 let 
máme tedy připravenu zjednodušenou letovou verzi, při níž se mají možnost na 
chvíli stát kosmonautem a absolvovat celý let od startu až spojení s kosmickou 
stanicí v automatickém režimu. Pro starší účastníky od 9 let jsme zvolili formu 
odpovídání na otázky ve vědomostních testech úměrně jejich věku. Nezlobte se 
proto na nás.  

Nikdo z nás si opět nedokáže představit, že by výlet na hvězdárnu, spojený s 
výletem do vesmíru měl být pouze běžnou počítačovou hrou, kterou si můžete 
zahrát na každém počítači. Počítačových simulátorů letu je dnes k dispozici 
nepočítaně. My však jdeme cestou vzdělávání a rádi bychom díky ní nabídli vám i 
vašim potomkům trochu jiný způsob dokazování, že se můžete pilotem kosmické 
lodi stát jinak, než ve "válečné střílečce" či "brouzdání vesmírem jen tak". 
Nechceme také všechno zabít 3D grafikou, ale dát prostor představám, jak 
nelehké to měli první kosmonauti a zároveň jak nesnadné je se v malém prostoru 
uzavřené kabiny spoléhat sám na sebe v kritických situacích, které při letech 
mohou nastat. Neříkáme, že se s něčím takovým setká pilot hned napoprvé. Asi 
žádný zkušební pilot nechtěl hned při první letu zažít krizovou situaci s fatálním 
koncem. Proto i naše první kosmické lety se nemají podobat haváriím Sojuzu 1, 
Apolla 1 či raketoplánu Challenger, ale být klidnějším zážitkem letu na orbitě. 



 
 



 
 



 



V červenci byla po osmi letech obnovena spolupráce s Hvězdárnou 
a planetáriem v Jindřichově Hradci. V tomto jihočeském městě nedávno 
proběhla rekonstrukce objektu původní hvězdárny za 52 milionů Kč. 

Zahájili jsme společnou přípravu pro zapojení dvou nových zařízení 
– jedné nové stanice SID monitoru a současně jedné stanice pro sledování 
meterů sítě CEMENt, JH_West, která pomůže pokrýt české území 
k severozápadu. V tuto chvíli jde jen o získání prostředků k zakoupení 
komponent potřebných k sestavení všech stanic.  

Původní hv ězdárna v  Jind řichov ě Hradci, pohled od jihu  

Současná Hv ězdárna a planetárium v Jind řichov ě Hradci, 
pohled od jihozápadu 



Vzdělávací akce pro děti jsou od roku 2010 především neustálým 
hledáním nových forem, které jim můžeme nabídnout. Ubývá zájmu dětí o účast 
v klasických kroužcích. Hodně kroužků organizovaných samotnými Středisky 
volného času je dnes pořádáno přímo ve školách.  

V případě, že se nám podaří na některé škole zorganizovat kroužek, 
jedná se o skupinku, kterou vede tamní učitel. Pak děti dochází pravidelně a 
daří se zde provozovat i některé z našich technických zařízení (zpravidla stanici 
SID monitoru). Účast dětí v takovýchto klasických kroužcích vedených naším 
lektorem, pořádaných na hvězdárně nebo při Střediscích volného času totiž v 
posledních deseti letech bývá problematická. Docházka dětí nebyla pravidelná, 
pokud se schůzky opakují každý týden. Proto s nimi není možné systematicky 
pracovat, což v posledních letech většina dětí odmítá. Bohužel systematická 
práce je pro astronomii a další vědní obory příznačná.   

Tato situace nás přiměla přehodnotit také pořádání astronomických 
kroužků pro děti, které již několik let pořádáme spíše jako víkendové akce. 
Minimální požadovaný věk je 8 let, což je dáno především minimálními 
znalostmi ze základní školy, na které je potřeba navazovat. Ideální pro účast 
v astronomických kroužcích je minimálně právě absolvovaná 5.třída ZŠ, kde se 
astronomie probírá a děti jsou již na dobré úrovni především v matematice. 

Klasická víkendová akce na 
hvězdárně, aneb 4 astronomické  kroužky 
v jednom víkendu (na snímku fotografie 
z podzimní akce 2019) se koná jednou do 
měsíce. Termín se volí podle 
pozorovacích podmínek a umožňuje nám 
s dětmi v průběhu jednoho víkendu 
v měsíci spojit teorii v klubovně i praxi – 
pozorování noční oblohy. V roce 2020 se 
uskutečnily pouze dva víkendy, ostatní 
byly díky epidemické situaci zrušeny.  

Zde je termínový přehled Víkendových akcí pro děti 8-14 let za uplynulý 
rok:  

31.1. – 2.2.2020 Zimní víkendovka pro d ěti 
Pozorování zimní oblohy a zimních deep-sky objektů na akci 

s dorůstajícím Měsícem. Akce se uskutečnila za účasti 6 dětí 

Následující akce jsme museli ze známých důvodů úplně zrušit: 

24. – 26. 4. 2020 Objev s námi jarní galaxie a hv ězdokupy 
22. – 24. 5. 2020 Letní trojúhelník – brána k letní  obloze 

24. – 26. 7. 2020 Objev s námi letní mlhoviny v Mlé čné dráze 



 
Tuto akci jsme nakonec mohli ještě uskutečnit: 
 

Termín: 25. – 27.9.2020 Pozorovací a raketomodelá řský víkend  
Anotace programu akce – adresováno dětem: Tento víkend se můžeš realizovat 
startem létajícího modelu rakety, kterou sis vyrobil(a) na táboře a nepodařilo se ji 
díky vedrům a suchu odpálit. S radostí sděluji, že tentokrát to určitě vyjde 
každému, kdo raketu doveze nebo si na této akci vyrobí ještě jednu. Také s námi 
můžeš pozorovat planety Jupiter a Saturn, ale hlavně Mars v opozici 2020 (tedy 
nejblíže Zemi). Akce začne v pátek večer a skončí v neděli v poledne, na které 
zkusíme naplánovat starty raket, aby se jich mohli zúčastnit také rodiče, kteří si 
pro Tebe přijedou.  

13. – 14.10.  Workshop na téma Neviditelný vesmír 
akce určená spíše starším studentům 2.stupně ZŠ a SŠ pořádaný ve 

spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského, v. v. i., oddělení 
spektroskopie. Tato akce se uskutečnila pouze v jednodenní variantě pro omezený 
počet osob. 
Další plánované akce jsme museli ze známých důvodů úplně zrušit: 

16. – 18.10.2020 Říjnový astronomický víkend 
27.10. – 1.11.2020 Podzimní tábor o podzimních práz dninách 
13. – 15.11.2020         Listopadový astronomický v íkend 
27. – 29.11.2020         Víkend s Evropskou nocí v ědců  



11. – 13.12.2020         Prosincový astronomický ví kend 
27. – 30.12.2020 Přípravné soust ředění letních akcí pro d ěti 

Klasické astronomické kroužky v posledních letech realizujeme zásluhou 
pana Jaroslava Maxy 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 Gymnáziem 
Ostrov, Gymnáziem Sokolov, základní školou v Toužimi, které byly součástí 
velkého projektu, který jsme organizovali v letech 2012-2015. 

Nově pak spolupracujeme se základní školou v Dalovicích a základní 
školou v Merklíně. Zde 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. Všechny 
tyto aktivity se v průběhu roku zastavily po uzavření škol v důsledku pandemie. 
Nově je v provozu nová stanice SID monitoru ve spolupráci s Ústavem fyzikální 
chemie v Praze, na stanovišti nedaleko Mělníka.  

Pro kamery sítě CEMeNt a odborné astronomické kroužky uvažujeme při 
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.  

Od roku 2018 také nemáme přehled o činnosti ani počtech dětí a 
dospělých navštěvující kroužky a kluby radioklubu OK1KVK. Pokusíme se 
s radioklubem do budoucna obnovit aktivní spolupráci. V současnosti naše 
společnost stále zajišťuje radioklubu prostory v Lidovém domě ve Staré Roli přes 
společnost RECOM. Nájem prostor stanovilo Město Karlovy Vary za 1,- Kč, ale 
náklady na roční provoz klubovny činí průměrně 22000 – 25000 Kč.   



4. Lidské zdroje spole čnosti v roce 2020 
 

Miroslav Spurný 
Ředitel společnosti, odborný astronom, demonstrátor při večerních programech. 
Technik astronomické techniky, simulátoru letů vesmírem, televizních kamer sítě 

CEMeNt. Od 30.6.2016 převzal dočasně funkci webmastera stránek 
www.astropatrola.cz. V roce 2020 připravoval nové vybavení pro webcast.  

 

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

pracovník a lektor přednášek. Pracovník vykonává pracovní pozici vedoucího 
vědecké laboratoře a vedoucího astronomických kroužků, lektoruje přednášky pro 

školy a veřejnost. Vytváří řadu zajímavých tematických prezentací.  
 

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

a zdravotník, pomáhal s organizací všech táborů té doby. Astronomii má jako 
koníček. V současnosti je externí spolupracovník pro činnosti s dětmi a pomáhá 
aktivně s propagací. Je autorem nového bonusového programu Adopce hvězd, 

který spustíme v roce 2021. 
 

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

exponátů na hvězdárně, v současnosti připravujeme novou verzi Simulátoru letu 
do vesmíru. 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. 
 
Antonín Hušek 

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



5. Návšt ěvnost akcí v roce 2020 

Celkový po čet návšt ěvníků akcí v roce 2020  

Počet uspo řádaných akcí celkem 147 

z toho po čet uspo řádaných akcí 
v objektu hv ězdárny i mimo n ěj  62 

z toho po čet uspo řádaných akcí na 
našem webu astro-webcast.eu 85 

Celkem návšt ěvníků všech akcí 76 588 

z toho p římých návšt ěvníků program ů 
v areálu hv ězdárny i mimo n ěj 1 352 

Návštěvníků on-line pozorování 
na astro-webcast.eu  75 236 

Denní pr ůměr návšt ěvníků všech akcí  209 
 

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 2020 

Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob 

LEDEN 1 12 1 48   4   43 X X 
ÚNOR 1 6 2 75   5        48 X X 

BŘEZEN 0 0 1 42   3   24 X X 
DUBEN 0 0 0 0     0      0 X X 
KVĚTEN 0 0 0 0        0         0 X X 
ČERVEN 0 0 0    0      6        48 X X 
ČERVENEC 1 144 4 169       14  307 X X 

SRPEN 1 140 2 84        9  126 X X 
ZÁŘÍ 1 6 0 0        3         26 X X 
ŘÍJEN 0 0 1 10        0         0 X X 

LISTOPAD 0 0 0 0   3        26 X X 
PROSINEC 0 0 0 0        0   0 X X 
ROK 2020 4 302 11 428       47       622  X X 



Díky uzavření kulturních zařízení v průběhu koronavirové 
pandemie byla v roce 2020 návštěvnost akcí hvězdárny velmi nízká. 
Celkem navštívilo programy přímo na hvězdárně v průběhu měsíců, kdy 
probíhalo rozvolnění plošných opatření celkem 1352 návštěvníků.  

 
Na stránkách astro-webcast.eu naši práci sledovalo za celý rok 

2020 celkem 76 588 zájemců o on-line pozorování. Naše dynamické 
stránky, které rozšiřují pozorovací program hvězdárny navštíví denně 
v průměru 200 zájemců. Počty zájemců také rostly díky novému kanálu 
hvězdárny na You Tube, který se zprovoznil až 27.11.2020 kvůli přenosům 
při Evropské noci vědců 2020. 

 
Na Facebooku se zvýšil celoročně zájem příznivců o akce naší 

hvězdárny o 83 osoby. 
 
Celkem tedy v roce 2020 navštívilo všechny akce 

pořádané spole čností 76 588 návšt ěvníků. 
 
 
 



6. Hospoda ření spole čnosti v roce 2020 

Celková bilance p říjmů a náklad ů v roce 2020  
 

Hlavní příjmy společnosti (dotace a příspěvky) 

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

 207 487,- Kč 
Celkové p říjmy spole čnosti za rok 2020 

1 197 487,- Kč 
Celkové náklady na provoz spole čnosti v roce 2020 

1 141 590,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka všech našich akcí, v četně webcastu 

15,- Kč 
Náklady na jednoho návšt ěvníka program ů na hvězdárn ě v roce 2020 

885,- Kč 
 

Komentá ř k roku 2020 a tvorb ě rozpo čtu pro rok 2021  

Provozní výdaje, včetně mzdových nákladů, jsou rozpočtovány dle 
jednotlivých položek a svůj rozpočet organizace, dle možností, dodržuje.  

Velmi 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 2020 došlo 
k nárůstu plateb za energie o 10% (nyní jsme na 135 000 Kč ročně), a to se jedná 
o výhodnou cenu za energie vysoutěženou pro organizace Karlovarským krajem. 
Objekt měl být od roku 2003 vytápěn pomocí plynu, dodnes se tak nestalo, takže 
jej stále vytápíme drahou elektřinou.  

Hlavní položkou rozpočtu organizace jsou také mzdy zaměstnanců. 
V současnosti již není možno zvládat vykonávání této činnosti nad rámec dalšího 
zaměstnání. V případě zaměstnanců hvězdárny to platí beze zbytku. V průběhu 
letní sezóny totiž začínáme i končíme s programy pro veřejnost často i pozdě 
v noci a takovouto náročnou práci je potřeba dobře odměnit. Mzdy zde však 
nedosahují často ani výše průměrných mezd v rámci ČR. Rádi bychom proto 
v dalších letech tento problematický stav změnili, a nastavili rozpočet organizace 
po dohodě s hlavním donátorem – Městem Karlovy Vary – tak, abychom mohli 
v početnějším kolektivu zaměstnanců nabízet kvalitní programy pro veřejnost a 



nemuseli se neustále spoléhat jen na pomoc špatně placených zaměstnanců či 
brigádníků, kteří nejsou často dostatečně kvalifikovaní odbornou a 
průvodcovskou činnost na hvězdárně vykonávat.  

Naše programy, pozorování a přednášky, bohužel neumožňují řešit situaci 
pomocí brigádníků a studentů, případně ve stávající sestavě dvou stálých 
pracovníků je problém vykrýt otvírací dobu každé odpoledne po celou sezónu, jak 
by si hvězdárna zasloužila. Turisté často jen procházejí kolem, rádi by hvězdárnu 
navštívili a prohlédli si ji a nemají zájem se předem objednávat nebo přijít na 
noční pozorování. Situace je nyní ale často kritická. Jeden pracovník řeší jako 
pedagogický dozor program tábora a noční pozorování pro děti, druhý řeší 
náročné noční pozorování pro veřejnost, které probíhá denně mezi 23. a 2.hodinou 
ranní. Třetího pracovníka, který by mohl pomáhat zajistit otvírací dobu 
v odpoledních hodinách pro návštěvníky lázeňského města nemáme, takže širší 
otvírací dobu nemůžeme veřejnosti nabízet pravidelně, což je pochopitelně škoda 
především pro reprezentaci našeho lázeňského města, protože v poslední době 
zjišťujeme, že máme veřejnosti co nabídnout i v denních časech.  

 
V poslední deseti letech také přispíváme finančně na řadu nečekaných 

oprav technických zařízení, kde zejména astronomická, výpočetní či projekční 
technika často překračuje svou životnost. Nebo opravy objektu a údržbu areálu, 
kde se často jedná o hodiny práce odborných pracovníků na sečení trávniků, 
natírání zábradlí apod. Když tuto práci všichni děláme rádi, nemáme pak tolik 
času na přípravy nových programů pro veřejnost včetně obnovy výstavy a také se 
věnovat vyhodnocování získaných dat z našich pozorování.  

 
Pokud jsme zvládli finančně dobře první vlnu omezení na jaře, pak nová 

vlna podzimních plošných opatření nás bohužel zaskočila zejména při zavírání 
škol a omezování shromažďování a zákazu nočního vycházení.  

Díky opatřením týkajících se covidu-19, jsme měli velmi omezené 
možnosti v generování vlastních zdrojů příjmů, které máme zahrnuty jako součást 
našeho rozpočtu. Společnost se bohužel jako nezisková organizace nemohla 
ucházet o žádné vládní kompenzace za ušlé příjmy v obdobích března až června a 
října až prosince, protože všechny programy byly vypisovány především pro 
živnostníky.  

Pro rok 2021 žádáme o navýšení provozní dotace zejména na mzdové 
prostředky na jednoho kvalifikovaného pracovníka, abychom mohli sezónu 2021 
zvládnout ve větším kolektivu pracovníků a zvládli nápor veřejnosti jako 
v uplynulém roce. Žádali jsme proto o třetinové navýšení: z 990 000 Kč (což je 
minimální částka zachování provozu) na požadovaných 1 480 000 Kč. Bohužel 
nám byla 15.12. schválena pouze částka ve výši poloviny loňské provozní dotace, 
což pro nás bude v roce 2021 znamenat velký problém, neboť tato částka 
nepostačí ani na pokrytí nejnutnějšího provozu. V lednu pak nakonec Město 



Karlovy Vary revokovalo výši příspěvků pro své organizace na stejnou částku 
jako v roce 2020, což nám umožní rok 2021 přežít, ale nikoli rozšířit náš kolektiv 
o stálé nové pracovníky se mzdami odpovídajícími současné době.   

 







 



 



 











 



 



 



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, 
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 všech 
akcích v rámci regionu které KRDMK 
pořádá. 

 

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 2020 se tato 
spolupráce opět rozběhla. Evropské noci vědců jsme neměli 
příležitost se zúčastnit hlavně 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 Společností pro meziplanetární hmotu.  
Spolupráce s oběma složkami je po odborné stránce jednoznačně přínosem a oba spolky 
nám pomohly při zajištění projektu pomocí odborných garantů.  

 

V listopadu 2011 jsme se stali 
členy Asociace ve řejně prosp ěšných 
organizací (AVPO) . Členství v tomto 
subjektu, který má dnes 107 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. 
 
 Krajská knihovna Karlovy Vary.  V roce 2020 byla přerušena aktivní spolupráce 
s Krajskou knihovnou. Poprvé se již díky pandemii nekonal Mezinárodní workshop IBWS, 
plánovaný na květen.  



Astronomická spole čnost Hradec 
Králové (ASHK) . Spolupráce s tímto 
občanským sdružením bylo v tomto roce 
bohužel ukončeno velmi smutně. 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. 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 pomáhali tyto 
akce koordinovat. 

Martin Lehký ve v ěku 48 let bohužel 18.11.2020 ne čekaně zemřel a protože 
spolupráce stála práv ě na něm, byla aktivní spolupráce s ASHK ukon čena. 

Spole čnost pro meziplanetární hmotu, 
SMPH, z. s. Organizace nám již dlouhá léta 
pomáhá s odbornou garancí sledování meteorů 
pomocí kamer v síti CEMENt. V roce 2020 jsme 
se dohodli na pomoci v postupné výměně starších 
dosluhujících kamer.  

 

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. Spolupráci 
přerušila pandemie. 

 

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. 
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 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.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informace a fotografie do Výro ční zprávy za rok 2020 zpracoval 
v prvním pololetí roku 2021 

a připravil jako tiskovinu k datu 20. 6.2021 
Miroslav Spurný, ředitel organizace 

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

Výroční zpráva za rok 2020 byla schválena 
na spole čném jednání správní a dozor čí rady 1. 7 2021 
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