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1. Úvod
Vážené dámy, vážení pánové!
Výroční zpráva Hvězdárny a Radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s., kterou Vám
předkládáme, má za úkol seznámit veřejnost s rozsahem činnosti a hospodaření společnosti za období
roku 2004. Jde o první ucelený rok v krátké historii společnosti, která byla registrována 21. října 2003.
Rozhodnutím zakladatele – města Karlovy Vary, byly definovány jak účel, tak i rozsah činností, pro
které byla společnost založena. Správní orgány dbají především na to, aby byla naplňována
zakladatelská idea a spolu s vedením společnosti hledají vhodné nástroje k tomu, jak tuto úlohu plnit.
Tato snaha je však do jisté míry omezena finančními možnostmi, které má společnost k dispozici.
Vyrovnané hospodaření je základem zdravého fungování každé společnosti. 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 umožňuje udržovat vyrovnané hospodaření
společnosti bez výrazné redukce hlavních činností. Lze si jen přát, aby tento trend byl zachován i
v budoucích letech.
Chtěli bychom také upozornit na problematiku zajištění provozu Hvězdárny a radioklubu
lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. v roce 2003. Provoz středisek hvězdárna i radioklub totiž není
možno zajišťovat pracovníky, kteří by k oboru astronomie či radiotechniky neměli vztah. Provoz obou
středisek je orientován zejména na aktivity s dětmi v rámci využití jejich volného času. Tyto akce často
probíhají o víkendech a to pro případné zaměstnance znamená často obětovat svůj volný čas a podřídit se
jinému systému. Navíc činnost Střediska hvězdárna je orientována především na možnost hvězdárnu
navštěvovat veřejností po setmění ve večerních i nočních hodinách, takže pro takovouto práci je nutno
hledat obětavé jednotlivce, kteří mají k výše uvedeným oborům opravdový vztah, rádi pracují s dětmi a
společnost v nich najde opravdovou oporu. Najít zaměstnance pro Středisko hvězdárna, který by byl
schopen vypomoci při zajištění programů pro veřejnost a školy a byl schopen vypomáhat vždy tam, kde je
právě zapotřebí a podřídit se jinému systému organizování času, je velmi těžké.
Společnost prozatím naplňuje své poslání především v hlavních činnostech, vzhledem k menšímu
personálnímu obsazení v roce 2003. Spolupracovníci, kteří činnost pomáhali zajišťovat během uplynulého
roku vyplňovali mezeru v chybějících zaměstnancích formou Dohod o provedení práce či Dohod o
pracovní činnosti. Přesto si společnost vedla velmi dobře. V roce 2004 se podařilo v hlavní činnosti zajistit
vedlejší příjmy ve výši 220706,- Kč, což činí 10,7 % příjmů společnosti. Je snahou vedení společnosti i
správních orgánů, aby toto procento bylo v budoucnosti vyšší. Společnost proto od 1. května 2005 rozšíří
svou nabídku veřejnosti provozováním několika doplňkových činností, kterými hodlá postupně generovat
také významné množství prostředků, použitelných po zdanění k dotování činností hlavních.
Úspornost v hospodaření, posuzování rentability jednotlivých činností v porovnání s jejich
přínosem pro naplňování zakladatelské vize, rozvíjení doplňkových činností s cílem zajistit vyšší míru
financování z vlastních zdrojů a především hledání rezerv v kvalitě poskytovaných služeb, byly
hlavními zásadami, kterými se řídila správní rada při svých rozhodnutích v průběhu hodnoceného období
roku 2004. Na to, jak se podařilo společnosti tyto zásady realizovat, by Vám měla odpovědět předkládaná
Výroční zpráva.
V Karlových Varech dne 20. března 2005

Mgr. Johana Vydrová
předsedkyně Správní rady
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2. Základní údaje
Název:
Sídlo:

Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary

Tel./fax:
E-mail:
Http:

353 225 772
hvezdarna.kv@email.cz
www.astropatrola.cz, astro.sci.muni.cz/live, www.radioklub.cz

Založení:
Registrace:
IČ:
DIČ:

17.12.2002 rozhodnutím Zastupitelstva města Karlovy Vary
21.října 2003 zápisem do Obchodního rejstříku
263 61 850
CZ 263 61 850

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank Karlovy Vary
číslo účtu: 1053019869 / 5500 (CZK)

Řídící normy:

Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
Statut obecně prospěšné společnosti
Usnesení správní rady
Směrnice ředitele

3. Statutární orgány
3.1

Správní Rada
Předseda:
Členové:

3.2

Dozorčí rada
Předseda:
Členové:

3.3

Mgr. Johana Vydrová
Bc. Martin Havel
PhDr. Zdeněk Musil

Mgr. Petr Masák
Jiří Jeřábek
Ing. Josef März

Ředitel
Ředitel:

Miroslav Spurný
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4. Historie Hvězdárny Karlovy Vary
4.1. Porovnání návštěvnosti a příjmů hvězdárny v hlavní činnosti v předcházejících letech
Založením obecně prospěšné společnosti a její následující podporou, dal zřizovatel, Město Karlovy
Vary, nový směr rozvoje hvězdárny. Umožnil tak rozšířit nabídku aktivit pro veřejnost a především děti a
mládež, které dobře reprezentují lázeňské město.
Jednoznačný nárůst návštěvnosti zařízení ukazuje, že založení obecně prospěšné společnosti
umožňuje především vznik nových pracovních příležitostí v tomto oboru, který byl důležitý vzhledem
k minulému stavu, kdy celou činnost zajišťoval jediný zaměstnanec. Většina činností, včetně otvírací doby
po setmění o víkendech, se řešila pomocí tohoto zaměstnance a dobrovolníků, kteří ve svém volném čase
prováděli kvalifikovanou práci. V následující tabulce je vidět, že v prvním roce provozu nové společnosti
došlo šestinásobnému nárůstu počtu návštěvníků všech akcí pořádaných novým subjektem a především
k nárůstu vlastních příjmů společnosti, které je možno následně investovat zpět do jejího provozu.
Provozovatel

Magistrát města

OLKP
O. P. S.

Rok

Počet pořádaných akcí

Počet návštěvníků akcí

2001
2002
2003

243
196
166

3815
3142
3944

17 455,- Kč
10 150,- Kč
26 235,- Kč

2004

521

28137

220 706,- Kč

Vedlejší příjmy v HČ

4.2. Historie hvězdárny
Dne 9. června 1954 byl založen při tehdejším Krajském domě osvěty v Karlových Varech první
astronomický kroužek. Členové kroužku organizovali přednášky pro veřejnost, prováděli pozorování
malým dalekohledem v parku „U kočky“ a rozhodli se vybudovat ve městě hvězdárnu. V roce 1955
Osvětový dům zkusil s tímto záměrem adaptovat několik objektů, ale jejich odlehlost a dezolátní stav
znamenal, že se od jejich úprav ustoupilo. Naposledy se snažili upravit pozorovatelnu na střeše Střední
ekonomické školy.
Nakonec bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu v místě vyhořelého lesa na Hůrkách. Slavnostní
výkop byl proveden 3. října 1959. V následujícím roce se práce rozběhly naplno. Členové kroužku zde
pracovali i se svými rodinami. Postupně se však brigádnická pomoc utlumila a hrozilo, že malý kolektiv
nenajde síly hvězdárnu dostavět. Nakonec převzal národní podnik Pozemní stavby Karlovy Vary nad
stavbou patronát a hvězdárnu dobudoval.
Hvězdárna byla slavnostně otevřena 7.července 1963. Za
astronomický kroužek převzal klíče od hvězdárny František
Krejčí, který se na dalších dvacet let stal jejím vedoucím.
Hvězdárna měla půdorys dvou spojených čtverců o stranách asi
9,5 x 5 metrů. Ve zvýšeném přízemí byla přednášková místnost,
hala, WC a improvizovaná klubovna. Pod odsuvnou střechou byl
umístěn reflektor Newton 250/1500 mm.
Rozvoj činnosti hvězdárny byl podmíněn zájmem lidí
zejména o kosmonautiku, která koncem šedesátých let vrcholil
přistáním na Měsíci. Rozvoj přerušil požár hvězdárny v listopadu
1971. Zničil celou knihovnu, dalekohledy a poškodil přední část
budovy. F. Krejčí s vytrvalostí sobě vlastní prosadil její obnovu a
rozšíření. K původní budově byla přistavena zadní část, která prostory zvětšila o celkem čtyři místnosti.
V osmdesátých letech se hvězdárna zaměřila pod vedením ing. Josefa Märze a RNDr. Miroslav
Lošťák na odborné programy například v oboru meziplanetární hmoty, zákrytů hvězd Měsícem a
planetkami a sledování slunečních skvrn. Zařízení nabízelo veřejnosti otevírací dobu ve středu a v pátek
večer za jasné oblohy a prováděly se zde školní exkurse.
Po roce 1989 upadal o hvězdárnu zájem. Od roku 1991 pak bylo zařízení součástí Městského
kulturního střediska. Po dvouleté spolupráci s hvězdárnou jako vedoucí kroužku mladých astronomů
přebírá 1.ledna 1993 funkci vedoucího hvězdárny Miroslav Spurný. V letech 1993 a 1994 hvězdárna
nabízí veřejnosti jen pozorování noční oblohy v minimálním personálním obsazením. Byl to čas, kdy se
hledal další směr rozvoje a rozpočet hvězdárny vykrýval jen nejnutnější provozní náklady.
Od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1997 bylo zařízení Hvězdárnou Karlovarského symfonického orchestru. Toto
označení vyvolávalo na rtech většiny návštěvníků a v odborných astronomických kruzích pochopitelný
úsměv a stalo se na rok světovou raritou. Dne 1. 7.1997 byla nakonec hvězdárna převedena pod Úřad
města - Odbor kultury. Tento odbor následně prošel řadou změn. Teprve v poslední fázi jako Odbor
lázeňství, cestovního ruchu, kultury a vzdělanosti pomohl hvězdárnu postupně vybavit pro její základní
provoz a připravil v letech 1999-2002 podmínky pro vznik následujícího subjektu – obecně prospěšné
společnosti.
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Miroslav Spurný v roce 1996
úspěšně složil operátorské zkoušky
požadované
Českým
telekomunikačním
úřadem
pro
získání
koncesní
listiny
k
radioamatérské
volací
značce
OK1MSH
a
vstoupil
do
karlovarského radioklubu OK1KVK.
Zanedlouho vznikl při hvězdárně
vlastní radioklub pro děti a mládež
s volací značkou OK1RHV. Činnost
obou těchto subjektů totiž má řadu
společných rysů a cílovou skupinou
působení byly vždy především děti a
mládež. Tento fakt byl také jedním z důvodů, proč se spojily v nové organizaci dva subjekty se zdánlivě
odlišným zaměřením.
Dnešní hvězdárna je jedním ze dvou středisek společnosti, která svou činností plní bezesporu zcela
nezastupitelnou úlohu v Karlových Varech při vzdělávání dětí a mládeže a využití jejich volného času. Jak
se nám to daří, můžete posoudit na dalších stránkách této Výroční zprávy.
4.3. Zakladatel pan František Krejčí
František Krejčí se narodil v České Třebové 21. října 1901.
Byl strojvůdcem a v tomto povolání setrval skoro až do důchodu.
Zájem o astronomii v něm prý vzbudilo pozorování Halleyovy
komety v roce 1910, přitahovala ho ale i filosofie, umění, cestoval a
poznával život lidí. Za německé okupace vstoupil do České
astronomické společnosti. Do Karlových Varů přišel roku 1947.
Založil zde astronomický kroužek, vybudoval a od roku 1959 vedl
hvězdárnu. Obnova hvězdárny v letech 1972 až 1977 byla
především jeho zásluhou. Československá astronomická
společnost ho jmenovala čestným členem a odměnila ho
Koperníkovou a Keplerovou medailí. Zemřel po těžké chorobě 13.
června 1984 v Karlových Varech.
Astronomové z AÚ Ondřejov v roce 2002 po něm pojmenovali planetku číslo 29473, kterou objevili.
Nedlouho poté dočkala pojmenování po něm i jedna z karlovarských ulic v nedaleko hvězdárny nově
vznikající vilové čtvrti Motýlek. Je velmi příjemné, že se tak stalo velmi krátce poté, co jsme si připomněli
100.výročí narození této významné karlovarské osobnosti, která po sobě zanechala dílo značné ceny.
4.4. Záměry obecně prospěšné společnosti v letech 2005 - 2008
Ředitelem o. p. s. se 1. 1. 2004 stal dlouholetý vedoucí hvězdárny Miroslav Spurný. Do funkce
nastupoval a setrvává v ní s těmito záměry:
- během prvních dvou let existence společnosti stabilizovat její personální a provozní potřeby pro
provoz učený široké veřejnosti rozšířením pravidelných pořadů;
- podstatně rozšířit nabídku aktivit pro děti a mládež;
- realizovat v areálu hvězdárny chatkovou základnu s kapacitou 40 osob, dřevěnou klubovnou pro
mokré varianty akcí a rozšířit sociální zařízení v areálu hvězdárny pro možnost ubytování při akcích
zejména při výukových akcích pro děti a mládež a mládežnických mezinárodních výměnách;
- realizaci sálu planetária integrovaného do hvězdárny tak, aby umožňovala využívat moderní
výukové metody. V Karlovarském kraji dosud planetárium chybí;
- výstavbu školního plně automatického zrcadlového dalekohledu o průměru 50 – 120 cm řízeného
přes internet. Dalekohled by měl kromě studijních účelů plnit i další funkce – například umožnit
plnohodnotně se věnovat astrometrii těles sluneční soustavy. Důvodem jsou velmi dobré podmínky
k pozorování oblohy na Hůrkách.
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5. Poslání obecně prospěšné společnosti
Společnost byla založena na dobu neurčitou s cílem :
- rozšířit nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit hvězdárny Karlovy Vary pro obyvatele a
návštěvníky lázeňského města z České republiky i zahraničí, školy a jiná vzdělávací zařízení
Karlovarského kraje;
- rozšířit nabídku programů pro děti a mládež pro využití jejich volného času v mimoškolních
aktivitách, např. víkendových a prázdninových vzdělávacích soustředěních, táborů a
mezinárodních výměnných pobytů;
- rozvíjet spolupráci hvězdárny s českými i zahraničními odbornými pracovišti se zaměřením
na astronomii a příbuzné vědní obory;
- popularizovat všemi dostupnými prostředky informace z oboru astronomie a příbuzných
vědních oborů pro nejširší veřejnost a rozšířit zapojení hvězdárny do odborných programů
v amatérském i profesionálním astronomickém výzkumu;
- rozšířit nabídku vzdělávacích a sportovních aktivit pro nejširší veřejnost Karlovarského
kraje v radiotechnických disciplínách.
Společnost je vzhledem ke své činnosti členěna na dva samostatné vnitřní útvary:

Hvězdárna – provozovna v areálu K letišti 144, Karlovy Vary - Hůrky
Radioklub – provozovna v objektu Sedlecká 5, Karlovy Vary - Růžový vrch
Služby poskytované Hvězdárnou a Radioklubem lázeňského města Karlovy Vary lze rozdělit na:
a) obecně prospěšné služby;
b) služby doplňkové.
a) Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem za stejných podmínek, většinou bezplatně. Lze do
nich zahrnout zejména:
V souladu se zakladatelskou listinou realizuje o.p.s. zejména tyto obecně prospěšné činnosti :
- shromažďování a poskytování informací z oboru astronomie a příbuzných vědních oborů široké
veřejnosti, školám a institucím se vzdělávacím charakterem pracujícím zejména při využívání
volného času dětí a mládeže;
- celoroční činnost s dětmi a mládeží při využití jejich volného času v kroužcích, klubech, kursech,
na víkendových a prázdninových odborných soustředěních či táborech s odborným programem;
- pořádání i spoluúčast v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích pro děti a mládež
v oboru astronomie, radiotechniky a příbuzných vědních oborů;
- realizace příměstských vzdělávacích táborů a soustředění v době zimních, jarních a podzimních
prázdnin pro děti a mládež z Karlových Varů;
- pořádání a účast při mezinárodních mládežnických výměnách se zahraničními partnery z EU pro
děti a mládež do 26 let;
- zajištění provozu vlastních internetových stránek s odborným a populárně-naučným obsahem;
- zajištění vlastních propagačních aktivit činnosti organizace - všemi dostupnými prostředky:
v denním tisku, rozhlasovém a televizním vysílání, osobní agitací zaměstnanců na školách a
ostatní vzdělávacích institucích, prostřednictvím zpravodaje, letáčků;
- reprezentace města Karlovy Vary v oblasti institucí s podobným zaměřením (hvězdárny a
radiokluby), poskytování informací návštěvníkům města Karlovy Vary, zajišťování prezentačních
akcí v objektu hvězdárny za účelem propagace Města Karlovy Vary;
- informační činnost formou tiskovin a elektronického zpravodaje v rámci Karlovarského kraje pro
školy všech stupňů, členy klubů a kroužků a zájemce z řad veřejnosti, kteří o tuto službu požádají.
V rámci České a Slovenské republiky pak rozesílání tiskovin po všech hvězdárnách a institucích,
které s hvězdárnou a radioklubem úzce spolupracují;
- spolupráce s Městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně-společenských akcí
pořádaných městem;
- pořizování, analýza a kolekce odborných dat s následným publikování v tisku a odborných
publikacích;
- účast a spolupráce v odborných projektech a pozorovacích kampaních;
- aktivní zapojení do radioamatérských závodů národního i mezinárodního charakteru.

b) Služby doplňkové poskytuje o. p. s. za účelem hospodárného využití svého potenciálu daného jak
polohou ve městě, tak personálním a technickým vybavením. Tyto služby jsou poskytování na základě
živnostenských oprávnění a za úplatu v čase a místě obvyklou. Jde zejména o tyto služby:

7

-

prodej astronomické literatury ve středisku hvězdárna a v rámci nově nabízených programů
veřejnosti i mimo objekt hvězdárny
prodej rychlého občerstvení pro lázeňské hosty a turisty v objektu hvězdárny
tvorba audiovizuálních vzdělávacích programů pro děti a mládež ve spolupráci s jinými
institucemi

Vzhledem k personálním a jiným potížím spojeným se zahájením provozu společnosti v roce 2004
nebyly tyto doplňkové služby zajišťovány a s jejich zahájením je počítáno výhledově od zahájení Lázeňské
sezóny v roce 2005.
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6. Činnost v roce 2004
6.1. Úvod
Do roku 2004 vstupovala Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. jako zcela nový
subjekt, který v celé naší republice doposud nebyl založen a také není v tomto rozsahu a spektru činností
provozován.
6.2. Základní rozdělení činnosti v roce 2004
Vzhledem k odlišnosti náplně činnosti jednotlivých středisek a jejich charakteru je nutno oddělit od sebe
činnosti pořádané Střediskem hvězdárna a Střediskem radioklub. Je také nutno přihlédnout k provozním
podmínkám obou středisek, stejně jako ke kapacitním možnostem.
6.3. Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti
V roce 2004 zajišťoval činnost jediný zaměstnanec v trvalém pracovním poměru a to ředitel společnosti.
Ostatní spolupracovníci byli přijímáni do pracovního poměru formou Dohod o provedení práce a Dohod o
pracovní činnosti. 1. 5. 2004 byl přijat druhý pracovník Pavel Huleš do trvalého pracovního poměru, který měl
doplnit sestavu pracovníků Střediska hvězdárna. V popisu práce měl zajišťovat akce pro děti a mládež.
V polovině července 2004, v rámci tříměsíční zkušební doby, se však rozhodl nový pracovník hvězdárny bez
udání důvodu odejít.
6.4. Středisko hvězdárna
Činnost střediska hvězdárna je omezena jeho kapacitními možnostmi. Audiovizuální sál hvězdárny
nabízí 50 míst k sezení. Tato kapacita postačuje pouze pro pořádání akcí menšího rozsahu. Oproti jiným
hvězdárnám bohužel nedisponuje karlovarská hvězdárna žádnými většími vstupními prostory, halou a
návazným sociálním zařízením, které by umožnily v době konání programů volný pohyb návštěvníků. To
s sebou přináší řadu problémů při organizaci programů pro veřejnost. Nutné omezení pohybu návštěvníků
v prostorách hvězdárny se tak stává nepříjemností, kterou nejen návštěvníci hvězdárny mohou vnímat
negativně. Samotný audiovizuální sál hvězdárny navíc není vybaven moderní vzduchotechnikou, což v provozu
dále omezuje kapacitní možnosti hvězdárny.
Podobné problémy vyvstávají i na pozorovatelně, kde je umístěn hlavní dalekohled hvězdárny.
Vzhledem k omezenému prostoru, navíc zúženého instalací citlivé astronomické techniky a elektronického
příslušenství, není možné přijmout na pozorovatelně více než 15–20 osob současně.
Navrhované řešení nedostatku místa na pozorovatelně počítá s nahrazením současné odsuvné střechy
hvězdárny klasickou kopulí o průměru 4,5 metru a zpřístupněním střešní terasy budovy, která je dnes nevyužita,
resp. je místem, kam zajíždí stávající odsuvná střecha pozorovatelny. Samotná koncepce kopule zcela či
významně omezí některé nevýhody současné odsuvné střechy. Ochrání dalekohled a pozorovatele před účinky
nepříznivých povětrnostních podmínek (silného větru) a rovněž vzrůstajícím světelným znečistění z blízkých
světelných zdrojů. Posune tak meze využití celého systému k novým hranicím a to dokonce i bez instalace
výkonnějšího astronomické teleskopu a elektronických detektorů. Zamezí též opakujícím se problémům
s odsunem střechy zejména v zimním období jako např. v roce 2004, kdy došlo při odsunu střechy v důsledku
zamrznutí vody k poškození blízkého zábradlí. Odsun střechy navíc vyžaduje značnou fyzickou dispozici toho,
kdo s ní takto manipuluje, což ovšem nelze vždy zaručit. Proto byla již v roce 2004 s Městem Karlovy Vary
zahájena jednání ohledně přestavby pozorovatelny hvězdárny, jež by měla umožnit rozšíření a zkvalitnění
prostor určených pro pozorovaní oblohy.
6.4.1. Tvorba pořadů pro veřejnost
V roce 2004 hvězdárna pokračovala v tvorbě audiovizuálních programů. Pozorování noční oblohy pro
veřejnost tak uvozují jednoduché, 15-20 minutové prezentace o souhvězdích a dalších viditelných objektech
nočního nebe. Slouží jako úvod k tématu, jímž pak provádí demonstrátor návštěvníky u dalekohledu.
Pro děti byl dokončen audioprogram Dobrodružství v Eridanu, který slouží účastníkům výukových
táborů. Byly dotáčeny tři epizody, které v příběhu chyběly. Práci na tomto cyklu programů prováděl také
moderátor pan František Spurný, který ji provedl pro společnost bez nároku na honorář.
Spolupracovník hvězdárny, student gymnázia v Chebu, Roman Havel pak vytvořil velmi vydařenou
audiopodobu příběhu podle knihy Zuby Machairodů, která byla ústředním příběhem 2. běhu tábora v srpnu
2004. Během podzimu 2004 se podařilo také připravit nový program Zánik Faeny, který je určen pro 2. běh
letního výukového tábora v srpnu 2005. Všechny audioprogramy jsou využitelné například také v programu
Tyfloastronomie pro nevidomé a byly v lednu 2005 představeny v karlovarském stacionáři Tyfloservis o. p. s..
Pro realizaci a rozvoj audiovizuálních pořadů v širší míře než dnes bude snaha získat v příštích letech,
2006–2007, finanční prostředky z dostupných kulturních grantů.
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6.4.2. Struktura programů Střediska hvězdárna pro veřejnost
Akce pořádané pro veřejnost lze rozdělit do několika skupin:
a)
b)
c)
d)

Programy pořádané po setmění – pozorování večerní oblohy;
Programy za denního světla – audiovizuální pořady;
Programy za denního světla – vzdělávací pořady pro skupiny (školní, zájmové);
Pozorování on-line – tzv. webcast (internetová pozorování oblohy).

Pozorování oblohy je závislé na počasí a viditelnosti objektů z blízkého i vzdáleného vesmíru. Koná se
pouze v případě jasné či polojasné oblohy a nevane-li silný nárazovitý vítr. V opačném případě je pozorování
zrušeno bez náhrady. Zpravidla málokdy lze s naprostou jistotou zaručit, že pozorování proběhnout
v požadované kvalitě a rozsahu. Zaměstnanci hvězdárny se však snaží z dostupných informací analyzovat stav
počasí a činit empirické odhady jeho budoucího vývoje tak, aby zájemci o pozorování noční oblohy mohli být
předem seznámeni s vlivem počasí na jeho průběh.
6.4.3.

Struktura pravidelné otevírací doby v roce 2004
Měsíc a den

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

Pořad pro děti 5-9 let s rodič i

Pá, So
Pá, So
Pá, So
Pá, So
Pá, So
Čt, Pá, So
So, Ne
St – So (1. – 16.)
St – So (17. – 31.)
St - So
Pá, So
Pá, So
Pá, So
Pá, So

18.30
19.30
19.30
20.30
20.30
21.30
15.00
21.30
20.30
19.30
18.30
18.30

Pořad pro zájemce od 10ti let

19.30
20.30
20.30
21.30
22.30
23.00
16.00
23.00
23.00
23.00
21.30
20.30
19.30
19.30

CELOROČNĚ mimo prázdniny a svátky
PROGRAMY PRO ŠKOLY
Po – Pá
9.45
12.15
SKUPINY OD 8 OSOB v jiných časech
na objednávku

6.4.4.

Vyhodnocení návštěvnosti programů pro veřejnost a školy
Pozorování oblohy
Akcí
Návštěvníků

Hromadných výprav
Akcí
Návštěvníků

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

10
7
12
13
5
12
6
10
9
9
7
8

53
67
141
177
27
154
41
91
82
81
26
45

0
2
2
3
9
12
0
0
0
3
6
8

0
49
56
106
242
279
0
0
0
49
192
236

Celkem 2004

108

985

45

1209
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6.4.5. Akce zajišťované ve spolupráci s Městem Karlovy Vary
Hvězdárna se každoročně připojuje k zařízením, jež jsou volně přístupné veřejnosti v rámci Dne seniorů
či Dne studentstva. Odlehlost hvězdárny a bohatý program probíhající paralelně ve městě však způsobuje, že
návštěvnost hvězdárny v rámci těchto dnů není taková, jak bychom očekávali. Největšímu zájmu se tak těší
Mezinárodní den dětí a Astronomické dny pro děti, které pořádáme zpravidla o pololetních či jiných
prázdninách.
Akce a termín
Astronomický den pro děti
Mezinárodní Den dětí 2004
Den Seniorů 2004
Den Studentstva 2004

Pá 31. 1.
So 12. 6.
So 16. 10.
St 17.11.

Návštěvnost osob
14
66
3 *)
6 **)

*) v tomto roce nebyla pořádána žádná speciální akce pro karlovarské seniory. V uvedeném termínu byla většina
spolupracovníků hvězdárny na studijním semináři v Brně a Uherském Brodě. Výsledek jsou návštěvníci, kteří v rámci tohoto
dne přišli na večerní pozorování pro veřejnost.
**) Den Studentstva vycházel v říjnu 2004 na středu, což není v průběhu školního roku nejvhodnější termín pro
návštěvu hvězdárny, ideální je podobné akce pořádat o víkendech, kdy mají studenti přeci jen více volna.

6.4.6.

Pravidelné akce pro děti a mládež
Ve středisku Hvězdárna se konají tyto kroužky a kluby:
1. Astronomický kroužek pro děti a mládež každé úterý:
17:00 pro dětí mladší 8 – 11 let a začátečníky
18:00 pro děti starší 10 – 15 let a pokročilé
Členění kroužku věkovou a zkušenostní hranicí je dáno potřebami členů kroužku v různých věkových
kategoriích. Mladší děti vyžadují herní přístup, starší děti spíše preferují odborný zájem. Od 1. 10. 2004
probíhají pravidelně každý týden v DDM Čankovská. Jednou či dvakrát do měsíce se kroužek koná na
hvězdárně, kde je doplněn o prezentace souhvězdí a také pozorování večerní oblohy. K tomuto opatření,
konání kroužků v DDM Čankovská, nás vedly důvody lepší dostupnosti DDM pro děti z města a okolí a také
fakt, že v objektu hvězdárny není vhodné s dětmi pobývat příliš často, aby neztratilo toto prostředí na atraktivitě
pro děti, které se poté zde zúčastňují letních táborů a dalších akcí.
2. Astronomický klub pro starší a pokročilé, demonstrátory a spolupracovníky od 13 let jednou za
14 dnů ve čtvrtek od 16 do 19 hodin na hvězdárně. V tuto dobu je možno se na hvězdárně zúčastnit
konzultací týkajících se astronomických pozorování nebo teorie.
Pro členy kroužků a klubů vydáváme jednou měsíčně informační Zpravodaj, který dětem aktualizuje
termíny schůzek a akcí a mají do něj možnost samy přispívat svými články a pozorováními.
Středisko Hvězdárna navíc pořádá pro děti a mládež tyto akce:
1. Astronomické víkendy pro členy - mladší děti a začátečníky – v období viditelnosti Měsíce, který je pro
mladší děti vhodným pozorovacím objektem, víkendy jsou řešeny spíše jako pobyt plný her;
2. Astronomické víkendy pro členy - vážnější zájemce a pozorovatele – zpravidla v období kolem
měsíčního novu, kdy jsou pozorovací podmínky nejlepší. Důraz je kladen na vzdělávací přínos. Na
těchto víkendech hvězdárna školí své budoucí demonstrátory pro provádění veřejnosti v otevíracích
hodinách hvězdárny a také instruktory pro práci s dětmi, z řad členů kroužků;
3. Astronomické krátkodobé pobyty (1 – 3 dny především o víkendech, ale i v pracovních dnech)
s programem pro nečleny a předem objednané skupiny z jiných mládežnických sdružení – zde
pozorovací podmínky nejsou důležité. Tuto nabídku využívají též školy k realizaci školních výletů.
4. Astronomické krátkodobé pobyty (1 – 3 dny) zaměřené tematicky – pro účastníky soutěže Astronomická
olympiáda nebo soutěže Okno do vesmíru.
5. Astronomické výukové tábory (7 – 17 dnů) pro děti 8 – 14 let v průběhu letních prázdnin. Zpravidla se
pořádají 2 běhy s kapacitou do 36 dětí.
6.4.7. Mezinárodní výměny dětí a mládeže
V roce 2004 byla podepsána dohoda se Společností Naturfreude Deutschland, která má jednu ze svých
základen - Rote Grube – nedaleko města Johanngeorgenstadt. Členové kroužků se již několikrát v předchozích
letech (2000–2002) zúčastnili mládežnických výměn. Německý partner s námi spolupracoval i na mezinárodním
letním táboře pořádaném právě na hvězdárně v roce 2002. Spolupráce probíhala se subjekty, které v tehdejší
době hvězdárnu provozovaly.
Nově podepsaná Smlouva o spolupráci si klade za cíl od roku 2005 zahájit opět příhraniční výměny dětí
ve věku 8-15 let.
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6.4.8. Výukové letní astronomické tábory 2004
V roce 2004 jsme uspořádali dva výukové letní tábory. Zúčastnilo se jich celkem 61 dětí 8–15 let.
První tábor nazvaný Malý princ proběhl v termínu 17.-31.7.. Na motivy stejnojmenné knihy jej
připravoval zaměstnanec Pavel Huleš spolu s učitelkou ZŠ v Chodově Miroslavou Exnerovou. 25 účastníků
prožívalo příběh Malého prince, na který navázalo astronomické vyprávění odborných spolupracovníků
hvězdárny a pozorování noční oblohy. Tábor byl připravován až od dubna, proto byla účast slabší, než na
srpnovém běhu. Ačkoliv den před začátkem tábora podal výpověď nový zaměstnanec hvězdárny, jež byl
pověřen organizací tohoto tábora, kolektivu vedoucích se i přes drobné nesnáze podařilo zajistit naprosto
hladký a úspěšný průběh tábora, o čemž mimo jiné svědčí skutečnost, že více než polovina jeho účastníků
podala přihlášku na některý z táborů organizovaných hvězdárnou v roce 2005. Tábor navštívila kontrola
z Krajské hygienické stanice a svým zápisem potvrdila, že zde jsou dodržovány všechny zásady Vyhlášky o
zotavovacích akcích.
Druhý tábor, inspirovaný příběhem knihy Zuby Machairodů, podle níž se též jmenoval, proběhl v
termínu 8. – 24. srpna. Třicet šest účastníků prožívalo velmi dobře zpracované zvukové melodramatické
vyprávění o partě dětí, která cestuje v minulosti České kotliny, navázala řada přednášek a především
astronomických pozorování. Výukově byl tábor zaměřen na studium meziplanetární hmoty s důrazem na
atraktivní téma rizika spjatého s dopady komet a asteroidů na naši planetu. Teoretická část byla vhodně
doplněna pozorováním meteorů v době maximální aktivity meteorického roje Perseid. Tento tábor navštívila
kontrola z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a odjížděla s velmi příjemnými pocity, jak je náš výukový
tábor velmi dobře připraven, tábor navštívila také kontrola z Krajské hygienické stanice a svým zápisem
potvrdila, že zde jsou dodržovány všechny zásady Vyhlášky o zotavovacích akcích.
6.4.9.

Vyhodnocení návštěvnosti programů pro děti a mládež

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem 2004

Počet schůzek
astronomických kroužků
a akcí pro mládež
7
7
7
10
10
8
1
1
4
10
10
7
82

Osob
29
81
79
105
121
203
434
810
39
156
154
87
2298

6.4.10. Zapojení Střediska hvězdárna do mezinárodních odborných programů
V České republice má velkou tradici pozorovací program astrometrie, neboli určování pozic
planetek a komet. Nejznámějšími stanicemi jsou:
Kleť - stará kopule (046) a kopule dalekohledu KLENOT (246)
Astronomický ústav Ondřejov (557)
a po roce 1990, když získaly CCD kamery a další technické vybavení, začaly být aktivní též další:
Hvězdárna Hradec Králové – Martin Lehký (048)
Lelekovice - Kamil Hornoch (A46)
Kompletní seznam stanic je k dispozici na adrese http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/ObsCodes.html.
K těmto význačným observatořím se v říjnu 2004 připojila i Hvězdárna v Karlových Varech, která
získala kód A59. Hvězdárna se tak zapojila do mezinárodního programu měření přesných pozic komet a
planetek se zaměřením zejména na nová a málo prozkoumaná tělesa. Na základě napozorovaných dat z naší i
ostatních observatoří je potom možné zpřesňovat dráhy komet a planetek ve sluneční soustavě.
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6.4.11. Webcast – internetová on-line pozorování pro veřejnost

HTTP://ASTRO.SCI.MUNI.CZ/LIVE
Tento ojedinělý projekt v naší republice provozuje společnost Hvězdárna a radioklub lázeňského města
Karlovy Vary o.p.s. ve spolupráci s občanským sdružením Expresní astronomické informace v Brně. Technicky
je spolupráce řešena využitím serveru Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Jedinými
pořizovacími náklady pro umístění webového rozhraní dalekohledu KVT bylo zakoupení 1 ks harddisku velikosti
80 GB v ceně 2800 Kč. Jednalo se o požadavek provozovatele, který byl nutný pro zvýšení diskové kapacity na
serveru v Brně. Na tomto serveru se archivují všechna pozorování v galeriích.
Pozorování probíhá na internetu na výše uvedených stránkách dle personálních a technických možností
spolupracovníků hvězdárny za jasné oblohy. Webcast je koncipován také jako doplněk učiva v předmětech,
v nichž se probírá astronomie, zejména pro žáky z 2.stupně základní školy. Probíhá zde řada pozorování i ve
dne, zejména jde-li o jasné objekty jako planety či Slunce. Většina škol je již v současnosti připojena k internetu,
mohou tedy tento program sledovat přímo ze školy. Pozorovací web také umožňuje sledovat pozorování
dodatečně - v připravených galeriích. Dalekohled pořizuje sekvenční snímky v intervalu 60 sekund. Technicky je
vše zajištěno tak, aby případný divák nebyl závislý na rychlém připojení k internetu a vše mohl sledovat připojen
přes běžný telefonní modem.
6.4.12. Statistika webových stránek provozovaných o. p. s. v roce 2004
V roce 2004 proběhlo celkem 78 on-line pozorování, v jejich průběhu zde bylo připojených celkem
21004 osob. V průměru tedy 58 denně, přičemž každá IP adresa je započítávána pouze 1x denně.
Nejvýraznějším ukazatelem zájmu o tato pozorování byl 8. červen, kdy probíhal Tranzit Venuše. Tento úkaz
prostřednictvím našeho webcastu shlédlo cca 3972 osob.
Na rozhranní automatického teleskopu KVT se v průběhu roku 2004 registrovalo 139 osob konkrétní emailovou adresou. Těmto registrovaným členům tak můžeme zasílat e-mailem aktuální informaci o
připravovaných pozorováních před zamýšleným začátkem.
Zprovozněna byla také meteorologická web kamera, která ukazuje aktuální stav počasí nad
severovýchodním obzorem u hvězdárny v desetiminutových intervalech. Severovýchodní obzor byl vybrán
proto, že zde minimálně dochází k problémům s expozicí. Slunce je velmi silný světelný zdroj, kterému se námi
používané finančně dostupné webové kamery nedokáží přizpůsobit a proto je nutno zaměřit obzor, kde se
Slunce v průběhu roku vyskytuje jen minimálně. O zajištění systému kamery, která by byla pohyblivá v rozsahu
360o prozatím neuvažujeme, protože stávající stav je vyhovující a v současné době již i spolehlivý, pokud je
v provozu naše internetová linka.
Informační stránky www.astropatrola.cz navštívilo v roce 2004 celkem 3549 osob, tedy 9,723 denně.
Tuto nižší návštěvnost potvrzuje fakt, že na rozdíl od stránek www.astropatrola.cz jsou stránky webcastu
aktualizovány denně automatickými informacemi, galeriemi a obrázky z meteokamery.
Informační stránky na doméně www.radioklub.cz se na konci roku 2004 podařilo předělat na informační
stránky reprezentující naši společnost ve spolupráci s Českým radioklubem. Počátkem roku 2005 dochází
k několika jednáním, aby tyto stránky využívaly především radiokluby spolupracující s naší společností
k propagaci činnosti s dětmi a mládeží. Dá se proto očekávat i zde řada změn.
Vývoj, provoz a aktualizaci všech webových serverů společnosti v roce 2004 zajišťoval Aleš Leinweber,
17ti letý student Střední školy průmyslové v Ostrově nad Ohří. Je autorem řady pokročilých provozních
webových aplikací, které by při realizaci profesionálními firmami stály společnost značné finanční prostředky a
jak předchozí zkušenost ukazuje, nemusely by vždy zcela splňovat naše požadavky.
6.5. Vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků Střediska hvězdárna
Dne 13. června 2004 proběhly ve Středisku hvězdárna Zkoušky spolupracovníků hvězdárny. Součástí
těchto zkoušek byl test astronomických znalostí z astronomie a sestavení astronomického programu formou PC
presentace. Předpokladem pro úspěšnost v těchto zkouškách je schopnost provádět veřejnost po hvězdárně a
též schopnost práce s dětmi v roli instruktora nebo praktikanta. Zkoušky úspěšně absolvovali dva mladí
spolupracovníci hvězdárny: Johana Hejdová (15 let) a Bedřich Chrastina (16 let). Oba jmenovaní se velmi dobře
podíleli na činnosti hvězdárny čtyři roky nazpět jako členové Klubu astronomů.
Vzdělávací stáž byla plánována pro nově přijatého zaměstnance Pavla Huleše, který se měl zúčastnit
Expedice na hvězdárně v Úpici v srpnu 2004. Vzhledem k jeho odchodu byl na poslední chvíli na tuto stáž
vyslán člen astronomického klubu Bedřich Chrastina. Účelem jeho studijní cesty bylo především prohloubení
odborných astronomických znalostí. Jmenovaný po návratu sestavil podrobnou zprávu o pracovní cestě na tuto
akci a účast na akci zhodnotil jako celkově výbornou možnost získání velice zajímavých poznatků. zde
se základy meteorologie a pozorovacích metod a technik v astronomii, např. při vyhledávání a pozorování tzv.
deep–sky objektů, jež jsou nejčastějším předmětem veřejných pozorování v rámci nočních programů na
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hvězdárně. Zvládl rovněž základy práce s CCD detektory používaných např. na webcast či astrometrii těles
meziplanetární hmoty.
Z hlediska problematiky personálního obsazení vidíme výchovu vlastních spolupracovníků od
dorostu jako jedinou šanci. V Karlových Varech není žádná vysoká škola či universita, na které by bylo
možno potenciální spolupracovníky hledat. Bohužel obvyklý trend je ten, že po dovršení věku 19ti let a
složení maturity odcházejí mladí lidé studovat na vysoké školy ve významných univerzitních centrech
ČR a karlovarský region, vzhledem k absenci odpovídajících pracovních příležitostí v technických a
přírodovědných oborech, většinou natrvalo opouštějí. Studium jim pak většinou neumožňuje
s hvězdárnou nadále spolupracovat.
V přípravách na Zkoušky spolupracovníků hvězdárny, které Středisko hvězdárna pro vážné zájemce
uspořádá v říjnu 2005, pokračují další členové Astronomického klubu Jakub Krejča (14 let), Zuzana Wöllnerová
(14 let), Václav Skalický (14 let) a Michaela Šimorová (15 let). V současnosti tito mladí spolupracovníci
připravují celou řadu dalších audiovizuální pořadů pro veřejnost, zejména pro děti a mládež.
Vzdělávací seminář 13. – 15.10.2004 Vítejte v Brně
Zprávu podává ředitel Miroslav Spurný:
V roce 2004 se zaměstnanci a spolupracovníci hvězdárny zúčastnili několika vzdělávacích seminářů a
kursů. Největším z nich byl říjnový seminář „Vítejte v Brně“ pořádaný Sdružením hvězdáren a planetárií
v prostorách brněnské Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka. Za karlovarskou hvězdárnu se jej kromě
ředitele organizace Miroslava Spurného zúčastnili členové Astronomického klubu Johana Hejdová, Jakub
Krejča a Zuzana Wöllnerová – autoři audiovizuálního pořadu pro děti ve věku 5–9 let, pohádky „O malé
kometce“, jež chtěli na semináři představit ostatním účastníkům. Bohužel se tento záměr nepodařilo zcela
naplnit – dílem kvůli nezajištění požadovaného technického zázemí pro presentaci pořadu ze strany místních
pořadatelů a rovněž kvůli okrajové časové poloze, kterou v rámci programu semináře přidělil k presentaci
karlovarského příspěvku organizační výbor semináře.
Členství v organizacích - Sdružení hvězdáren a planetárií (SHaP)
Hvězdárna Karlovy Vary je od roku 1994 členem Sdružení hvězdáren a planetárií (SHaP), jehož členy
tvoří právnické osoby, nejčastěji hvězdárny a planetária, jejichž předmět činnosti je úzce spjatý s astronomií.
V uplynulých dvou letech bylo cílem zástupců karlovarské hvězdárny přenést téma práce s dětmi a mládeží
rovněž na úroveň střešní organizace, SHaP. Výsledkem konkrétních návrhů a požadavků byla pouze obecná
doporučení Rady SHaP, aby členové pokračovali v práci s dětmi a mládeží. Na základě jednání Správní rady
o.p.s. bylo proto dopisem v dubnu 2004 SHaP navržena změna členství karlovarské hvězdárny ve sdružení,
neboť přínos dosavadního členství ve sdružení nebyl, zejména v posledních letech, dostačující. Naším návrhem
bylo další zastupování organizace v SHaP pověřit spolupracovníka karlovarské hvězdárny Petra Skaláka
formou Mandátní smlouvy. Náš návrh ani následná žádost Petra Skaláka o vstup do SHaP nebyly Radou
sdružení akceptovány. V roce 2004 tedy zůstala společnost i nadále členem SHaP ve stejné podobě jako
v letech předešlých. O dalším setrvání v SHaP, formě členství a spolupráce bude rozhodnuto na základě
výsledků jednání sněmu SHaP, který se uskuteční v únoru roku 2005.
6.6.

Členství v organizacích – Česká astronomická společnost (ČAS)
Od října 2004 probíhají jednání o vstupu organizace do České astronomické společnosti (ČAS) jako její
kolektivní člen. Miroslav Spurný kandidoval ve volbách do Sekce pro mládež (SpM ČAS) jako člen výboru, aby
mohl Hvězdárnu a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. prostřednictvím této organizace začlenit do
celorepublikových programů s dětmi a mládeží. Tento způsob je také forma hledání talentů a spolupracovníků,
kteří by v budoucnu splňovali představy o zaměstnancích Střediska hvězdárna. K podpisu Smlouvy o členství
dojde v květnu 2005.
6.7.

Členství v organizacích – Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
Vstupní rozhovory byly také zahájeny v září 2004 s organizací Česká rada dětí a mládeže, která
zastřešuje neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží na území ČR.
Přihláška byla odeslána počátkem ledna 2005. ČRDM nabízí svým členům a účastníkům akcí velmi
dobře sjednanou úrazovou pojistku u pojišťovny Generali a. s., která se vztahuje na všechny účastníky akcí –
tedy děti i vedoucí. A také nabízí možnost prezentovat svou činnost na Bambiriádách či se zúčastnit plejády
akcí pořádaných pro pracovníky s dětmi a mládeží. Pravděpodobný termín přijetí za člena je 14.4.2005.
6.8.
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6.9. Středisko radioklub
Ve Středisku radioklub mají oprávnění pracovat bezplatně všechny radiokluby, které pracují aktivně
s dětmi a mládeží na území města Karlovy Vary. V roce 2004 byla podepsána Příkazní smlouva k zajištění
činnosti pouze s občanským sdružením Radioklube lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK.
6.10.
Zaměstnanci Střediska radioklub
Zajištěním provozu Střediska radioklub jsou pověřeni dva zaměstnanci. Vedoucí střediska je zaměstnán
prostřednictvím Dohody o pracovní činnosti. Vedoucí kroužku mládeže je zaměstnán prostřednictvím Dohody o
provedení práce s ohledem na to, že se jedná o studenty střední či vysoké školy, kteří se v průběhu roku v této
funkci střídají a jde vlastně o pomoc formou brigády.
6.11.
Činnost Střediska radioklub
Zprávu za Středisko radioklub podává jeho vedoucí Petr Novák:
V souvislosti s dalším politicko ekonomickým vývojem je stále více zdůrazňován pojem tzv. znalostní
společnosti, ve které zásadní roli ve vytváření ekonomické prosperity budou mít procesy spojené s věděním:
učení, tvorba vědění a kreativita, rozšiřování vědění (zejména za pomoci nových informačních technologií),
aplikace vědění a inovace. Významný
podíl na tomto poli
má školství a
vzdělávací instituce obecně. Ve srovnání
s průměrem zemí EU česká vzdělávací
soustava sice obstojí, ale toto vzdělání
neodpovídá požadavkům doby. Přes
oficiální ujištění a proklamace stojí české
školství na okraji zájmu jak politických
činitelů, tak veřejnosti obecně.
Jednou ze základních příčin
tohoto stavu je nedostatečný akcent na
přírodovědné a technické obory již na
úrovni základních škol. Totální propad lze
zaznamenat i v mimoškolní činnosti:
kroužky technického charakteru téměř
úplně zmizely jak ze škol, tak z DDM.
Jednostranné
zaměření
pouze
na
výpočetní techniku je na škodu věci.
Zájem o přírodovědné obory zřejmě nikdy
nebude masovým, tím spíše je nutno se
věnovat vyhledávání talentovaných jedinců již od dětství a jejich specializované výchově v malých skupinách.
Spojení Hvězdárny a radioklubu v jednu společnost vzniklo právě z výše uvedeného důvodu a navazuje
na dlouholeté tradice obou jeho oborů, které mají řadu styčných bodů a vzájemně se prolínají. Společným
mottem je právě vyhledávání a péče o nadané jedince z řad mládeže. Středisko Radioklub je otevřeno všem
zájemcům o elektroniku, komunikační techniku a mezinárodní radioamatérský provoz. Od r. 1990 se řídí
zásadami Koncepce činnosti, které byly po vstupu ČR do EU pouze nepatrně změněny.
Středisko Radioklub Sedlecká nabízí své prostory i vybavení všem zájemcům o obor z řad jednotlivců i
dalších radioklubů na území města Karlovy Vary, bohužel aktivita a zájem těchto subjektů je minimální, takže
dominantním celkem je stále tradiční Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK.

Zprávu podává vedoucí kroužků mládeže Michal Rybka:
V průběhu roku 2004 prošel radioklub OK1KVK celou řadou změn. I přes četné změny, se kterými jsme
se museli vypořádat, byl rok 2004 úspěšným. I nadále je co zlepšovat a budeme se snažit vytvářet kvalitnější
podmínky pro lepší činnost radioklubu.
Největším přínosem je pořízení závodního vysílače Kenwood TS-790A na VKV pásma včetně pásma
23 cm. Toto zařízení je plně dostačující pro náročný závodní provoz. V plánu je k tomuto zařízení zhotovit i
koncové stupně, čímž se jeho využití znásobí. V minulých letech jsme byli odkázáni na ochotu členů zapůjčit
svá zařízení. Účast v závodech za radioklub OK1KVK byla před zakoupením vysílače menší.
Závodní sezóna 2004 přinesla úspěchy a byl konečně pokořen klubový rekord ve VHF Contestu EU,
kde jsme obsadili celkové 13. místo, což je v tak silné konkurenci velmi pěkné umístění. Jednou z věcí, která
napomohla k úspěchu, bylo uvedení nového koncového stupně na 144 MHz o výkonu 750 W do zkušebního
provozu. Mezi pěkné výsledky se dá také zařadit 9. místo z I. Subregionálu EU na 144 MHz v OK (17. místo
v Evropě). Také Provozní aktivy na VKV nám přináší úspěchy, za 1. pololetí jsme obsadili 3. místo v OK, což
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jen potvrzuje jak kvalitní máme mladé operátory, protože především oni na provozní aktivy jezdí. Nedílnou
součástí výčtu výsledků je i pěkné 3. místo v Evropě ve FIRAC závodě na VKV a 4. místo v Memorialu OM3AU.
Naši junioři obsadili v Polním dnu mládeže 2. místo a ve „Velikonočním závodě“, v silné kategorii dospělých 3.
místo. V dalším roce bychom chtěli ještě více využít maximálních možností, které nám závodní stanoviště na
Blatenském vrchu poskytuje a tak zlepšit své dosavadní výsledky. Na příští závodní sezónu je třeba rozšířit
nosné „H-čko“ hlavního anténního
systému na 144 MHz, dokončit do
plně
funkčního
stavu
nový
koncový stupeň s GU43b a
dokončit
realizaci
plánované
počítačové sítě, na kterou nám
chybí materiál a PC.
Zatímco na pásmech VKV
můžeme konkurovat vybavením i
předním týmům v ČR, jak zde
uvádíme, bohužel na KV pásmech
je tomu přesně naopak. Závody a
činnost na KV pásmech je přímo
úměrná vybavení stanice a i
sebelepší závodník na KV nemá
se 100 W a drátovou anténou
v dnešní konkurenci šanci na lepší
umístění. Největší nevýhodou je
absence směrové antény KV pro
horní pásma 20, 15 a 10 m.
V radioklubu přibylo 6
kvalitních pájek a celá řada
drobného nářadí, které velkou
měrou přispělo na zvýšení kvality technické činnosti mládeže radioklubu. Důkazem je úspěch našich členu na
Soutěži mladých elektroniků - Karlovy Vary 2004, kde obsadili přední místa.
Během roku 2004 pořádal radioklub tři soutěže v radiovém orientačním běhu, kde byla oproti minulému
roku zaznamenána mnohem větší účast závodníků ze strany veřejnosti.
Radioklub pořádal také přednášku o radioamatérské činnosti v Krajské knihovně a při Dnu otevřených
dveří na Střední průmyslové škole v Ostrově předvedl stovkám lidí svoji prezentaci o činnosti a aktivitách.
6.7.1. Akce pořádané Střediskem radioklub pro veřejnost
Klub pro dospělé
Úterý
od 16:00 hodin
schůzka dospělých členů radioklubu.
Den techniky
Čtvrtek
od 16:00 do 18.00 hodin
Kroužek na pásmu
Každé pondělí ve 20:00 hodin na kmitočtu 145,550 MHz (tzv. karlovarská runda).
Klub pro dospělé je otevřen všem zájemcům z Karlových Varů včetně lázeňských hostů z ČR i
zahraničí. Schůzky jsou zaměřeny především na technické konzultace, výměnu zkušeností a společenský
kontakt. Důležitým námětem je projednávání organizačních a strategických otázek včetně přípravy špičkových
technických zařízení, srovnatelných se současnou úrovní jak v národním, tak mezinárodním měřítku.
Technických konzultací na vyšší odborné úrovni se namnoze zúčastňují i junioři. Nevýhodou je, že řada
špičkových odborníků – členů klubu – nenašla v Karlovarském kraji uplatnění, jsou zaměstnáni jinde v ČR či
v zahraničí a společných aktivit se mohou zúčastnit jen sporadicky.
Den techniky je druhým kroužkem střediska pro mládež technického směru. Probírá se zde výuka
základů elektrotechniky a elektroniky, základní elektronické součásti a obvody, výukové stavebnice, stavba
jednoduchých přístrojů a příprava na soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, které pořádáme ve spolupráci
s DDM Čankovská jako jediní v Karlovarském kraji.
Vedením kroužku je pověřen Jan Panuška, student SPŠ Ostrov. Hlavním lektorem kroužku je Ing.
PaeDr. Otto Janda, který využívá svých pedagogických zkušeností z působení na Pedagogické fakultě
University Karlovy v Praze ve prospěch kroužku. Kroužek je dělen dle věku členů – žáci 9-15 let a junioři 15-19
let.
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6.7.2. Akce pořádané Střediskem radioklub pro děti a mládež
Kroužek mládeže
Středa
od 16:00 do 18:00 hodin
Vysílací víkendy
Vysíláme z radioamatérského vysílacího střediska radioklubu OK1KVK na Blatenském vrchu
Kroužek mládeže se věnuje výuce a praktickému mezinárodnímu radiokomunikačnímu provozu.
Zaměřuje se též na přípravu zájemců o získání individuálních mezinárodních licencí před komisí ČTÚ Praha.
Reprezentuje město Karlovy Vary v řadě mezinárodních soutěží jak přímo ze střediska Sedlecká, tak ze svého
sportovního střediska Blatenský vrch. Pravidelné schůzky jsou ve středu od 16 hodin, další aktivity se
přizpůsobují termínům mezinárodních i vnitrostátních závodů, ve kterých tzv. „Junior team“ dosahuje
významných úspěchů. Vedením kroužku je pověřen Michal Rybka, student FEL ZČU Plzeň.
6.7.3.

Vyhodnocení návštěvnosti akcí střediska radioklub
Kluby a přednášky
Akcí
Osob

Kroužky pro děti
Akcí
Osob

Akce mimo středisko
Akcí
Osob

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

3
4
15
4
4
5
4
5
3
4
5
5

19
32
40
45
46
58
43
60
38
46
47
331

8
8
7
9
8
9
9
8
8
8
8
10

64
69
39
67
68
70
84
62
84
71
71
60

3
4
6
6
6
6
6
2
2
3
1
2

14
32
52
70
134
149
207
100
104
109
13
37

Celkem 2004

61

805

100

809

47

1021
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7. Celkové hodnocení obou středisek veřejností

Středisko hvězdárna

Středisko radioklub

akcí

Osob

akcí

osob

235

4498

208

2635

Průměrná návštěvnost
na den 12 osob

na akci 19,1 osob

Vedlejší příjmy střediska v hlavní činnosti:

Průměrná návštěvnost
na den 7 osob

na akci 12,7 osob

Vedlejší příjmy střediska v hlavní činnosti:

220 522,- Kč

184,- Kč

Vynaložené náklady na provoz střediska:

Vynaložené náklady na provoz střediska:

1 880 411,- Kč

91700,- Kč

Vyhodnocení obou středisek podle počtu návštěvníků v jednotlivých čtvrtletích:

I. čtvrtletí celkem:
II. čtvrtletí celkem:
III. čtvrtletí celkem:
IV. čtvrtletí celkem:
Celkem:

916
2121
2279
1817
7133

Vyhodnocení on-line aktivit Střediska hvězdárna na internetu

Celkem on-line přenosů
Přístupy na astro.sci.muni.cz/live
Průměr denně osob:

Přístupy na www.astropatrola.cz
Průměr denně osob:

78
21004
57,5

3549
9,7
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8. Hospodaření společnosti v roce 2004
8.1. Hodnocení výsledků hospodaření k 31. 12. 2004
Datum účetní uzávěrky: 22.3.2005
Období od 1.1. do 31.12.2004

Text

V minulém účet. období

V běžném účet. období

Dlouhodobý majetek celkem

0 Kč

20 000 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0 Kč

20 000 Kč

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0 Kč

20 000 Kč

Krátkodobý majetek celkem

0 Kč

178 689 Kč

Pohledávky celkem

0 Kč

62 026 Kč

Poskytnuté provozní zálohy

0 Kč

62 026 Kč

Krátkodobý finanční majetek celkem

0 Kč

76 654 Kč

Pokladna

0 Kč

10 969 Kč

Účty v bankách

0 Kč

64 265 Kč

Peníze na cestě

0 Kč

1 420 Kč

Jiná aktiva celkem

0 Kč

40 008 Kč

Náklady příštích období

0 Kč

40 008 Kč

AKTIVA CELKEM

0 Kč

198 689 Kč

Text

V minulém účet. období

V minulém účet.období

Vlastní zdroje celkem

0 Kč

96 936 Kč

Výsledek hospodaření celkem

0 Kč

96 936 Kč

Účet výsledku hospodaření

0 Kč

96 936 Kč

Cizí zdroje celkem

0 Kč

101 753 Kč

Krátkodobé závazky celkem

0 Kč

101 753 Kč

Dodavatelé

0 Kč

2 742 Kč

Zaměstnanci

0 Kč

33 417 Kč

Závazky k institucím soc. zabezpečení a pojišťovnám

0 Kč

17 409 Kč

Ostatní přímé daně

0 Kč

4 160 Kč

Dohadné úcty pasivní

0 Kč

44 025 Kč

PASIVA CELKEM

0 Kč

198 689 Kč
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8.2. Komentář k hospodaření v roce 2004
Období roku 2004 bylo pro organizaci mapující v oblasti potřeby provozních prostředků a nezbytných
mzdových nákladů. Organizace osvědčila svou životaschopnost a v následujícím období hodlá svým vlastním
podílem zatraktivnit poskytované služby. Příjmy jsou naplňovány jednak členskými příspěvky a poskytnutou
dotací, dále pak tržbami – příspěvky návštěvníků a příspěvky účastníků akcí pro děti a mládež.
Výnosy v běžném účetním období od 1.1. do 31.12.2004
HČ

dotace zřizovatele
úroky
tržby za prodej služeb
členské příspěvky
jiné ostatní výnosy
celkem příjmy

DČ

celkem

1 800 000 Kč
3 686 Kč
209 900 Kč
7 120 Kč
48 341 Kč
2 069 047 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 800 000 Kč
3 686 Kč
209 900 Kč
7 120 Kč
48 341 Kč
2 069 047 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2004

0 Kč

96 935 Kč

Výsledek hospodaření je kladný ve výši 96 935 Kč. Poskytnutá dotace zřizovatele ve výši 1 800 000,Kč a dosažené příjmy z hlavní činnosti ve výši 220 706,- Kč pokryly provozní potřeby společnosti.
Náklady v běžném účetním období od 1.1. do 31.12.2004
Tabulka ukazuje největší a nejdůležitější položky rozpočtu společnosti
Provozní náklady společnosti celkem
Název analytického účtu
Provozní náklady – materiál, aktualizace knihovny
Akce pro děti a mládež – provozní výdaje

1 972 112 Kč

Konečný stav v období
126 700 Kč
90 950 Kč

Obnova zastaralé elektroniky, nářadí a nábytku hvězdárny

223 500 Kč

Spotřeba elektrické energie

130 800 Kč

Vodné a stočné

10 700 Kč

Opravy a udržování objektu hvězdárny

94 500 Kč

Provoz služební mobilní sítě a pevné linky Telecomu

46 300 Kč

Poštovné (především propagace pro školy)
Cestovné a ubytování (vzdělávání spolupracovníků hvězdárny)
Nájem prostor pro Středisko hvězdárna a Středisko radioklub
Webhosting domén radioklub.cz a astropatrola.cz
Technické služby - úklid sněhu z přístupové cesty
Kopírovací služby + propagace
Provoz internetové linky Satinternet 512/128 kb
Vedení účetnictví a personální agendy

7 450 Kč
11 200 Kč
114 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
106 100 Kč
47 000 Kč

Mzdové náklady (ZP,DPČ, DPP)

588 000 Kč

Zákonné pojištění

164 800 Kč

Provozní výdaje, včetně mzdových nákladů, jsou rozpočtovány dle jednotlivých položek a svůj rozpočet
organizace dodržuje. Nezanedbatelnou položku činí platby za elektrickou energii a internetové připojení a
vybavení, které jsou pro činnost společnosti životně důležité. Zejména výše provozních nákladů za
elektrickou energii by měla být v následujících letech snížena realizací tepelného čerpadla. Objekt je
bohužel elektrickou energií vytápěn. Alternativní způsob vytápění (plyn) bude přiveden k objektu výhledově.
Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. měla náklady i výnosy pouze v hlavní
činnosti (HČ). Doplňková činnost (DČ) bude zahájena s Lázeňskou sezónou 2005. Stav také způsobilo
nedostatečné personální zajištění všech činností. Všechny doplňkové činnosti budou provozovány ve Středisku
hvězdárna. Středisko radioklub nemá k jejich provozování potřebné prostory.
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9. Zpráva auditora
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10.
Hlavní
-

Závěr – záměry společnosti v roce 2005 a výhledy do dalších let
záměry společnosti Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. pro rok 2005:
dokončení plně automatického režimu teleskopu KVT pro školy a veřejnost;
vyřešení problémů s motorizovaným ostřením tohoto dalekohledu;
vyřešení problému dálkového ovládání teleskopu přes internet;
realizace stavby potřebné kopule místo nevyhovující odsuvné střechy pro dalekohled KVT
ve spolupráci s vlastníkem objektu - Městem Karlovy Vary;
pořízení nového kvalitního přenosného dalekohledu pro aktivity mimo objekt hvězdárny;
zajištění personálního vykrytí webcastu pozorovateli z řad mládeže;
uspořádání minimálně dvou běhů letních astronomických táborů v roce 2005 a roce 2006;
rozšíření služeb pro veřejnost spojených s provozem webu http://astro.sci.muni.cz/live;
rozšíření otvírací doby v roce 2005 v nové PROGRAMOVÉ STRUKTUŘE
Pravidelné programy pro veřejnost v českém jazyce
Hvězdárna je otevřena pro návštěvníky vždy 15 minut před začátkem programu
Měsíc

Den

Říjen až Duben

Ne - Čt

Leden
Únor
Březen

Pá, So

18:15

19:45

Pá, So

19:15

20:45

Út, Pá

16:15

Čt, So
Pá, So

20:30

16:15
21:45

Ne

14:15

15:15

Út, Pá

16:15

Duben

Čt, So

Květen
Červen

-

Začátek programu pro
rodiče
starší děti
s dětmi 5-9 let
a dospělí
Vždy v období kolem novu
v čase programu pro starší a dospělé
DEEP – SKY OBJEKTY

16:15

Čt, Pá, So

21:45

23:15

Ne

14:15

15:15

Červenec
Srpen

Po, St, Pá, So
Út, Pá

16:15

Září

Čt, So
Pá, So

20:30

16:15
21:45

Říjen

Ne
Pá, So

14:15
19:15

15:15
20:45

Listopad Prosinec

Pá, So

18:15

19:45

23:15

nabídka programů v cizojazyčných verzích, verzích pro neslyšící a nevidomé od 1. 6. 2005, na tyto
pořady je prozatím nutné se alespoň 14 dní předem objednat.
Cizojazyčné pořady spojené s pozorováním denní i noční oblohy
Období

Den

Od 1. 3. do 30.6.
Od 1.9. do 30.11.

Út a Čt
Pá a So

Začátek programu

20:15
14:15

Programy v jazykových mutacích němčina a ruština, programy jsou také s titulky pro neslyšící a lze
objednat i pořady pro skupiny nevidomých v rámci projektu Tyfloastronomie. Pro tyto skupiny máme
připraveny pořady ve zvukové podobě s následnou besedou.
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-

vstup do oborové organizace Česká astronomická společnost (ČAS), zapojení do činnosti její
Sekce pro mládež jako kolektivní člen, spolupráce na Astronomické olympiádě ČR;
vstup do střešní mládežnické organizace Česká rada dětí a mládeže (ČRDM);
rozšíření programových nabídek pro školy a mládežnické kolektivy;
oslovení potenciálních sponzorů v Karlovarském kraji;
zahájení vybraných Doplňkových činností společnosti souběžně s Lázeňskou sezónou;
podání žádostí o dotace na rok 2006 v programech pro děti a mládež na MŠMT a Karlovarský kraj;
postupná realizace projektu ubytovací kapacit na hvězdárně - stavba 10ti chatiček se 4 lůžky, zejména
k ubytování v rámci výukových akcí pro děti, mládež i dospělé;
postupná realizace projektu vstupní auly hvězdárny, současně s výstavbou Stelária jako nového a
kapacitně dostačujícího audiovizuálního sálu hvězdárny.
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Výroční zprávu zpracoval
Miroslav Spurný, ředitel organizace
Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku a výroční zprávu dne 30. 6. 2005.
Výroční zpráva za rok 2004 byla projednána a schválena
Správní Radou Hvězdárny a Radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s., dne 23. 9. 2005.

Zpráva je vydána v počtu 100 výtisků v rozsahu 28 stran.
Tento výtisk má pořadové číslo:
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Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.

děkuje za spolupráci těmto společnostem:

Město Karlovy Vary
Občanské sdružení Expresní astronomické informace
Krajská knihovna Karlovy Vary
Česká rada dětí a mládeže
Česká astronomická společnost
Hvězdárna a planetárium Plzeň
Planetárium při DK Repre Most
Reklamní agentura FS Publishing

Děkujeme také všem 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.

Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.
K Letišti 144
360 01 Karlovy Vary
Tel./fax: 353225772, tel. 777953421
E-mail: hvezdarna.kv@email.cz

http://www.astropatrola.cz, http://www.radioklub.cz, http://astro.sci.muni.cz/live
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