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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 
2006. Jde o třetí rok činnosti 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. 

Stejně jako v předchozích letech, jsme i v roce 2006 řešili problematiku zajištění provozu Hvězdárny a 
radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s.. 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. Počátkem roku 2006 jsme problém zčásti vyřešili. Na základě konkursu se podařilo najít 
velmi obětavého pracovníka, p. Jindřicha Morávka, který se začal věnovat programům pro nejmenší děti a splnil 
v tomto směru očekávání. Díky němu se podařilo rozšířit nabídku astronomických programů zejména pro 
mateřské školy. Díky několika členům klubu a ředitele společnosti p. Miroslava Spurného se nadále rozvíjí  
ojedinělá činnosti hvězdárny – tzv. astronomického webcastu. Pozorování pro veřejnost založená na přenosech 
z hlavního dalekohledu hvězdárny jsou sledována zhruba 100 lidmi denně z celé České republiky. V roce 2007 
se bude působnost našeho webu rozšiřovat také do zahraničí, na tomto vylepšení se koncem roku 2006 začalo 
intenzívně pracovat a spuštění stránek se očekává v průběhu letních prázdnin roku 2007.    

 
Společnost v roce 2006 naplňovala své poslání především v hlavních činnostech, ale podařilo se 

rozběhnout i činnosti vedlejší. Společnost si, v mezích svých možností, vedla velmi dobře.  
Zatímco v roce 2005 hlavní činnost společnosti vygenerovala vedlejší příjmy ve výši 309 485,-Kč, které 

tvořilo 17,1% celkových příjmů společnosti, v roce 2006 to bylo v hlavní činnosti již 321 457,- Kč, což činí již 
18,4 % a v doplňkové činnosti se podařilo vygenerovat 15 786,- Kč, což činilo navíc 0,9% celkových 
příjmů společnosti. Doplňková činnost je v tuto chvíli prováděna formou prodeje astronomických publikací či 
pohlednic. Proto je její účel spíše doplňkem možností, které nabízíme návštěvníkům hvězdárny. Celkové 
vedlejší příjmy společnosti ve výši 337 243,-Kč, které tvoří 19,3% ukazují znatelný nárůst vlastních 
příjmů generovaných v činnostech společnosti, což naplňuje účel, pro který byla společnost zřízena. 

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 2006. Na to, jak se podařilo 
společnosti tyto zásady realizovat, by Vám měla odpovědět předkládaná Výroční zpráva. 

V Karlových Varech dne 20. května 2007 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Havel 
předseda Správní rady 
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2. Základní údaje 
 
Název:   Hvězdárna a Radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. 
Sídlo:   K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary 
 
Tel.:   353 225 772, 777 95 34 21, 774 95 34 21 
E-mail:   hvezdarna.kv@email.cz  
Http:   www.astropatrola.cz, astro.sci.muni.cz/live, www.radioklub.cz 
 
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: 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 
 
Členové Správní rady 

1. Mgr. Johana Vydrová  
2. Bc. Martin Havel 
3. Mgr. Václav Richter 
4. Dalibor Suchý 
 

Členové Dozorčí rady 
1. Mgr. Petr Masák 
2. Jiří Jeřábek 
3. Mgr. Jana Petříková 
4. Dagmar Laubová 

 
Správní a dozorčí rady pracovaly v původním, nezměněném složení roku 2005, v souladu 

s usnesením zakladatele. 
31.12.2006 rezignovali ze svých funkcí dva členové: ze správní rady Mgr. Johana Vydrová a 

z dozorčí rady Jiří Jeřábek. 
 

 

mailto:hvezdarna.kv@email.cz
http://www.astropatrola.cz
http://www.radioklub.cz
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4. 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; 

- 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. od 20.5.2005 za účelem hospodárného využití svého potenciálu 

daného jak polohou ve městě, tak personálním a technickým vybavením. Tyto služby jsou poskytovány na 
základě živnostenských oprávnění a za úplatu v čase a místě obvyklou. Jde zejména o tyto služby: 

- prodej astronomické literatury a ve středisku i mimo objekt hvězdárny 
- vydavatelské činnosti vzdělávacího charakteru  
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5. Obecně prospěšná společnost v historickém kontextu 

 
Poloha hvězdárny vzhledem k ostatním zařízením v České republice 
Polohu hvězdárny v Karlových Varech ukazuje mapka. V Karlovarském regionu jde o jediné zařízení 

svého druhu. Rozsahem činností od roku 2004 překračujeme velmi často hranice regionu. 
 

 
 

Návštěvnost hvězdárny za celou dobu její existence 
Spolu se členy Astronomického klubu jsme se probrali archivními materiály provozu hvězdárny od 

okamžiku vzniku Astronomického kroužku v roce 1954 až po roky, kdy provoz hvězdárny zajišťuje naše 
společnost. Sečetli jsme proto počty návštěvníků v jednotlivých letech a došli k překvapivému číslu, které 
ukazuje, že za dobu činnosti tohoto jediného zařízení v Karlovarském kraji navštívilo naše zařízení více než 
čtvrt milionu návštěvníků. Podíváme-li se na průměrnou roční návštěvnost programů našeho zařízení 
v posledních letech, zjistíme, že v roce 2007 přivítáme 300 000. návštěvníka hvězdárny. 

 

Provozovatel Období Počet návštěvníků hvězdárny  

KaSS Karlovy Vary 1955 – 1976    54 271 
OKS Karlovy Vary 1977 – 1990   95 143 
MKS Karlovy Vary 

KC Amethyst 
KSO 

1991 – 1996    16 449 

Magistrát města 
OLKP 1997 -  2003    27 844 

O. P. S. 2004 - 2006  112 203 

Celkem 1963 – 2006   295 910 
 

Porovnání návštěvnosti a příjmů hvězdárny v hlavní i vedlejší činnosti v posledních letech 
Postupný nárůst programů a otvírací doby je znát velmi dobře znát i ve druhém roce činnosti obecně 

prospěšné společnosti. Rozšíření nabídky aktivit pro veřejnost a především děti a mládež, které dobře 
reprezentují lázeňské město je umožněno především postupným zavedením systému a získáním nových 
kvalitních spolupracovníků, kteří provoz hvězdárny zajišťují.  

V následující tabulce je vidět, že v prvních třech letech činnosti obecně prospěšné společnosti dochází 
až desetinásobnému nárůstu počtu návštěvníků všech akcí pořádaných novým subjektem a především 
k viditelnému nárůstu vlastních příjmů společnosti, které je možno následně investovat zpět do jejího provozu. 
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Počet se ustálil na možné hranici, která je dána technickými možnostmi objektu hvězdárny, který se od 
rekonstrukce po požáru v roce 1977 prakticky nezměnil a některé jeho části neumožňují prakticky zvýšit 
kapacitu pro návštěvníky. Sál s kapacitou 50 míst a sociální zařízení na úrovni 50 let nejsou dobrou vizitkou 
reprezentace lázeňského města pro zahraniční návštěvníky. Objekt je společnosti od roku 2004 pronajímán a 
vlastník realizuje jen drobné nejnutnější opravy. V roce 2008 se proto chceme se pokusit podat žádost o 
investiční dotaci na dostavbu a úpravy objektu, aby splňoval kritéria pro možné navýšení jeho kapacity. 

Provozovatel Rok Počet 
konaných akcí 

Počet návštěvníků 
těchto akcí  

Vedlejší příjmy 
v hlavní činnosti 

Vedlejší příjmy 
ve vedlejší činnosti 

2001 243   3 815      17 455,- Kč  
2002 196   3 142      10 150,- Kč  

Magistrát města 
OLKP 

2003 166   3 944      26 235,- Kč  

2004 521 28 137 220 706,- Kč 0,- Kč 

2005 505 44 111 300 212,- Kč 9 273,- Kč O. P. S. 

2006 568 39 955 321 457,- Kč 15 786,- Kč 

Porovnání návštěvnosti s ostatními hvězdárnami České republiky za rok 2003, 2004 a 2005 
Statistika Národního informačního a poradenského střediska (NIPOS) vydaného v září 2006. Údaje  

pro Statistický přehled za rok 2006 jsme odeslali v února 2007 a jejich zveřejnění očekáváme v druhé polovině 
roku 2007. Tyto údaje budou součástí Výroční zprávy za rok 2007.   

  2005 2004 2003 
1. Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy X X X 
2. Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, Brno 78 011 79 997 77 965 
3. Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava 52 876 51 673 52 749 
4. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 50 031 52 299 53 386 

5. Hvězdárna a radioklub 
lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. 44 111 28 137 4 172 

6. Hvězdárna Valašské Meziříčí 22 877 22 138 25 476 
  7. Hvězdárna a planetárium České Budějovice 22 231 26 705 25 953 

8. Hvězdárna a planetárium Plzeň p. o. 18 521 17 515 25 485 
9. Lidová hvězdárna Prostějov, p. o.  15 542 16 780 17 883 

10. Hvězdárna v Rokycanech 14 124 10 966 9 717 
11. Hvězdárna a planetárium Teplice 13 283 14 525 14 283 
12. Hvězdárna v Úpici 12 683 16 563 16 763 
13. Hvězdárna Vsetín 7 028 5 661 6 022 
14. Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod 6 293 7 075 6 626 
15. Planetárium v Mostě 4 721 3 915 3 865 
16. Městská hvězdárna Slaný 3 973 4 032 3 654 
17. Hvězdárna Veselí nad Moravou 3 903 3 628 4 139 
18. Vlašimská astronomická společnost 3 409 2 865 3 640 

X – instituce uplatnila právo na nezveřejnění údajů. 
 

Stručná 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“. V roce 1955 Osvětový dům zkusil se záměrem vybudovat hvězdárnu 
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.  
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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. Pracovali zde brigádně v Akci 
Z členové kroužku se svými rodinami, pomáhali též 
dobrovolně občané města. 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. Koncem šedesátých let vrcholil přistáním na Měsíci. 
Rozvoj přerušil požár 
hvězdárny v listopadu 1971. 
Zničil celou knihovnu, 
dalekohledy a poškodil přední 
část budovy. František 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. Miroslava Lošťáka na odborné programy 
v oborech meziplanetární hmoty, zákrytů hvězd Měsícem, planetek a 
sledování slunečních skvrn. Zařízení nabízelo veřejnosti otevírací 
dobu ve středu a v pátek večer za jasné oblohy a prováděly se zde 

školní exkurse.  
Od roku 1991 pak bylo zařízení součástí Městského kulturního 

střediska a činnost stagnovala. 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 spojení vydrželo rok a půl 
a bylo vlastně světovou raritou. 1.července 1997 byla hvězdárna 
převedena pod Odbor kultury a školství Úřadu města Karlovy Vary. 

Odbor následně prošel řadou změn. Odbor lázeňství, cestovního ruchu, kultury a vzdělanosti Magistrátu města 
velmi pomohl v letech 1999 až 2002 hvězdárnu vybavit pro její současný provoz a připravil  podmínky pro vznik 
nynější obecně prospěšné společnosti. 

V roce 1997 vznikl také při 
hvězdárně  radioklub pro děti a mládež 
s volací značkou OK1RHV. Činnost obou 
těchto subjektů 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 se rozsahem 
aktivit i návštěvností zařadila na čelní příčku 
v rámci hvězdáren celé České republiky, 
viditelně reprezentuje naše lázeňské město a 
svou činností plní bezesporu zcela 
nezastupitelnou úlohu v Karlových Varech při 
vzdělávání dětí a mládeže a využití jejich 
volného času.  
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Zakladatel hvězdárny 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 astronomický 
kroužek, vybudoval a 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 se 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. 
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6. Celkové hodnocení návštěvnosti akcí společnosti 

Celkový počet návštěvníků akcí v roce 2006 

Celkem uspořádáno akcí 568 

Celkem návštěvníků těchto akcí 39 967 

Denní průměr návštěvníků  110 
 

Středisko hvězdárna Středisko radioklub 
akcí Osob akcí osob 
408 38500 160 1476 

Průměrná návštěvnost Průměrná návštěvnost 

na den 110 osob na akci  70 osob na den 4 osob na akci  9 osob 
 

Hlavní příjmy společnosti (dotace zřizovatele) 

1 400 000,- Kč 
Vedlejší příjmy střediska v hlavní činnosti: Vedlejší příjmy střediska v hlavní činnosti: 

325332,- Kč 0,- Kč 
Vedlejší příjmy střediska v doplňkové činnosti: Vedlejší příjmy střediska v doplňkové činnosti: 

15 786,- Kč 0,- Kč 
Vynaložené náklady na provoz střediska: Vynaložené náklady na provoz střediska: 

1 803 373,- Kč 21600,- Kč 

    

Vyhodnocení podle počtu návštěvníků v jednotlivých čtvrtletích: 
I. čtvrtletí celkem:             11011 
II. čtvrtletí celkem: 15496 

III. čtvrtletí celkem: 7170 
IV. čtvrtletí celkem: 6290 

Celkem: 39967 

 
 
 

Vyhodnocení on-line aktivit Střediska hvězdárna na internetu 

Celkem on-line přenosů (dnů v roce) 121 
Přístupy na astro.sci.muni.cz/live 33234 

Průměr denně osob: 91 

Přístupy na www.astropatrola.cz 3800 
Průměr denně osob: 10 

http://www.astropatrola.cz
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7. Zpráva auditora 
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8. Hospodaření společnosti v roce 2006 
Komentář k hospodaření v roce 2006 

Období roku 2006 bylo opět pro organizaci mapující v oblasti potřeby provozních prostředků a 
nezbytných mzdových nákladů. Příjmy jsou naplňovány jednak členskými příspěvky a poskytnutou dotací 
zřizovatele, dále pak snahou získat prostředky z grantů a dále pak tržbami – příspěvky návštěvníků a příspěvky 
účastníků akcí pro děti a mládež. 

Výnosy  v běžném účetním období od 1.1. do 31.12.2006 
 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

dotace zřizovatele 1 400 000 Kč   1 400 000 Kč 
úroky 1 567 Kč  0 Kč 1 567 Kč 
prodej materiálů 0  Kč 15 786 Kč 15 786 Kč 
tržby za prodej služeb 305 690 Kč 0 Kč 305 690 Kč 
členské příspěvky 4 200 Kč 0 Kč 4 200 Kč 
přijaté příspěvky (sponzorské dary) 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 
jiné ostatní výnosy 5 443 Kč 0 Kč 5 443 Kč 
celkem příjmy 1 726 899 Kč 15 786 Kč 1 742 686 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2006  -82 287 Kč 

Výsledek hospodaření je záporný ve výši 82 278 Kč. Poskytnutá dotace zřizovatele ve výši 1 400 000,- 
Kč a dosažené příjmy z hlavní činnosti ve výši 342 686,- Kč nepokryly zcela provozní potřeby společnosti. 
Záporný výsledek byl vykryt na základě rozhodnutí Správní rady společnosti z loňského kladného výsledku.  

Náklady v běžném účetním období od 1.1. do 31.12.2006  
Tabulka ukazuje výběr největších a nejdůležitějších položek výdajů z rozpočtu společnosti 

Provozní náklady společnosti celkem 1 824 973,- Kč 
Název analytického účtu Konečný stav v období 

Provozní náklady – materiál, aktualizace knihovny 38 065,- Kč 
Akce pro děti a mládež – provozní výdaje 120 737,- Kč 
Obnova zastaralé elektroniky, nářadí a nábytku hvězdárny 153 164,- Kč 
Spotřeba elektrické energie 183 795,- Kč 
Vodné a stočné 5 404,- Kč 
Opravy a udržování objektu hvězdárny 13 470,- Kč 
Provoz služební mobilní sítě a pevné linky Telecomu 35 746,- Kč 
Poštovné (především propagace pro školy) 3 580,- Kč 
Nájem prostor pro Středisko hvězdárna a Středisko radioklub 130 156,- Kč 
Kopírovací služby + propagace 48 694,- Kč 
Provoz Wi-Fi internetové linky KV NET 512/256 kbps + záložní 02-CDMA  45 145,- Kč 
Auditorské práce 39 270,- Kč 
Vedení účetnictví  a personální agendy 49 290,- Kč 
Mzdové náklady (smlouvy) 520 270,- Kč 
Zákonné sociální pojištění 118 974,- Kč 
Zákonné zdravotní pojištění  41 425,- 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. Objekt je bohužel vytápěn elektrickou energií a 
alternativní způsob vytápění (plyn) má být přiveden k objektu výhledově.  

Vzhledem ke snižování provozní dotace každoročně o 100 000 Kč a zvyšování vedlejších příjmů jen 
zhruba o 50% této snižované částky, se nedaří hospodařit zcela vyrovnaně. Druhý aspekt naplnění vedlejších 
příjmů je také nejistý odhad na kalendářní rok předem. Nevíme totiž, jaká bude návštěvnost hvězdárny v daném 
roce, protože jsme závislí na dobrých povětrnostních podmínkách a zájmu dětí o námi pořádané akce.  

Hradíme navíc poměrně vysoký měsíční nájem zřizovateli. A řadu oprav a výměn technických zařízení 
zapůjčených zřizovatelem hradíme často neočekávaně z provozního rozpočtu.  
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9. Činnost společnosti v roce 2006 

 
Do roku 2006 vstupovala společnost s dvouletou zkušeností, přesto se zdá, že společnost na svoje . 

Ukázalo se, že založení subjektu plní zcela očekávání. Zcela nový subjekt, který v celé naší republice doposud 
nebyl založen a také není v tomto rozsahu a spektru činností provozován.  

 
Středisko hvězdárna 
Činnost střediska hvězdárna je omezena jeho kapacitními možnostmi. Audiovizuální sál hvězdárny 

nabízí stále pouze 50 míst k sezení a není vybaven potřebnou klimatizací. Tato kapacita postačuje pouze pro 
pořádání akcí menšího rozsahu. Oproti jiným hvězdárnám bohužel stále 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.  

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.  

Nutná omezování volného pohybu návštěvníků v prostorách hvězdárny se tak stávají nepříjemností, 
kterou návštěvníci hvězdárny mohou vnímat negativně. Samotný audiovizuální sál hvězdárny navíc není 
vybaven moderní vzduchotechnikou, což v provozu dále omezuje kapacitní možnosti hvězdárny.  

 
Personální zajištění provozu střediska hvězdárna 
V lednu a únoru 2006 proběhly ve spolupráci s Úřadem práce v Karlových Varech dvě kola výběrového 

řízení na pracovníka společnosti, jehož hlavním posláním je tvořit a zajišťovat pořady pro děti a mládež a řídit 
kolektiv spolupracovníků hvězdárny. Do výběrového řízení se přihlásili v 1.kole celkem 4 uchazeči a ve 2.kole 
celkem 8 uchazečů. Hlavním kritériem výběru nebyly odborné astronomické znalosti, ale schopnost 
improvizace, kterou pracovník jako lektor dokáže zaujmout posluchače v sále hvězdárny. Výběrové řízení 
skončilo 28. 2. 2006 a vítězem se stal pracovník, o jehož kvalitách není po roce práce na hvězdárně pochyb. 

Do 5. 3. 2006 tedy zajišťoval činnost střediska jeden 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 na částečný úvazek. Od 6. 3. byl na základě výběrového řízení přijat do 
pracovního poměru na plný úvazek p. Jindřich Morávek. V jeho prospěch hovořila flexibilita a zájem o práci na 
hvězdárně v kontextu s jejím posláním, což plně potvrdil tím, že pomohl rozšířit nabídku pořadů pro nejmenší 
děti, zejména předškolního věku.  

 
Struktura programů Střediska hvězdárna a otvírací doby pro veřejnost v roce 2006 
Akce pořádané pro veřejnost lze rozdělit do několika skupin: 

a) Pravidelná pozorování večerní a noční oblohy; 
b) Mimořádná pozorování večerní a noční oblohy; 
c) Audiovizuální vzdělávací pořady pro širokou veřejnost; 
d) Vzdělávací pořady pro skupiny (školní a dětské a mládežnické kolektivy); 
e) Vzdělávací pořady doplněné pobytem v areálu hvězdárny; 
f) Astronomický kroužek pro děti 8 – 15 let; 
g) Astronomický klub pro mládež, začátečníky i pokročilé od 13 let;  
h) WEBCAST - pozorování on-line na internetu doplněné o řadu dalších aktivit. 



15 

 

PROGRAMOVÁ STRUKTURA 2006 
Audiovizuální 

pořad  Pozorování Audiovizuální 
pořad  Pozorování Měsíc Den 

rodiče s dětmi 5-9 let starší děti a dospělí 
Začátek pravidelných pořadů pro jednotlivce (vlastní program začíná o 15 minut později v sále hvězdárny) 

Pá, So   18:00   19:30 
Leden 

Denně Ne 22. - Čt 26.     18:00 19:30 
3., 12. - 16., Pá, So   19:00   20:30 

Únor 
Denně Ne 19. - Čt 23. 18:00   19:00 20:30 

Pá, So   19:00   20:30 
Ne 5. Slavnost jarní rovnodennosti  Program od 15:00 Březen 

Denně Ne 19. - Čt 23. 18:00   19:00 20:30 
Čt, Pá, So     19:00  *)   20:30 21:30 

Denně Ne 23. - St 26.     19:00  *)   20:30 21:30 Duben 
Ne 14:00   15:00   

St, Čt, Pá, So     19:00  *)   21:00 22:00 
Pá 13. a So 20. 10:00 - 17:00 Den dětí hvězdárny (4-18 let) Květen 

Ne 14:00   15:00   
St, Čt, Pá, So     19:00  *)   21:00 22:00 

Ne 14:00   15:00   Červen 
Ne 4. Slavnost letního slunovratu  Program od 15:00 

Červenec 
Srpen 

Po, St, Pá, So     19:00 *)     22:00 

Pá, So  19:00 20:15   21:30 
Ne 14:00       

Ne 17. Slavnost podzimní 
rovnodennosti  Program od 15:00 

Září 

Denně Ne 17. - Čt 21.          20:15 21:30 
Pá, So   19:00   20:30 

Program v rámci Světového týdne kosmonautiky 2006 Říjen 
Denně Ne 15. - Čt 19. 

    18:00   *)   19:30 20:30 
Pá, So   18:00   19:30 

Pá 17.11. Den Studentstva 14:00, 15:00, 16:00, 19:30 Listopad  
Denně Ne 12. - Čt 16.     18:00 19:30 

Pá, So do 16.12.   18:00   19:30 
Ne 10. Slavnost zimního slunovratu  Program od 15:00 

Denně Ne 10. - Čt 14.     18:00 19:30 
Prosinec 

St 27. - So 30.   18:00   19:30 
Pořady pro hromadné a školní výpravy (od 8 osob) 

Po – Pá 9.45 12.15 Celoročně 
Prázdniny, víkendy na objednávku minimálně 14 dnů dopředu 

*) v závěru programu (za jasné oblohy) proběhne pouze krátké pozorování na nesetmělé obloze 

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 nárazový vítr. Vítr způsobuje problémy při absenci 
kopule, protože hvězdárna je vybavena jen odsuvnou střechou. Pokud takovýto případ nastane, je 
návštěvníkům nabídnut náhradní program, který celý probíhá v sále hvězdárny. Zaměstnanci hvězdárny se 
však snaží z dostupných zdrojů 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. Informace o 
počasí je možno sledovat především na našem on-line webu. 

 



16 

Tvorba pořadů pro veřejnost 
I v roce 2006 hvězdárna pokračovala v intenzívní tvorbě vzdělávacích audiovizuálních programů 

především programů pro nejmenší děti.  
Pro děti a mládež byl dokončen nový audioprogram Synové Slunce, který je volným pokračování 

programu Zánik Faeny, který byl využit pro účastníky 2.běhu letního výukového tábora. V říjnu započaly práce 
v týmu studentů pod vedením studentky Evy Bílkové na autorské pohádce Xaverius a Měsíc. Po pohádce O 
malé kometce a O nezbedné hvězdičce je to třetí program pro děti. Jeho premiéra byla stanovena v rámci 
mimořádného pozorování zatmění Měsíce v březnu 2007. V prosinci také začala realizace pohádky O princezně 
hvězdičce, která bude do programu zařazena na podzim roku 2007.   

Podařilo se dokončit obnovu obrazové části audiovizuálního programu a následné přednášky „15 let 
Hubblova oka“, který vychází z pořadu 2000: Hubblův rok. Stejně úspěšní jsme byli i při obnově pořadů „Honba 
za novami“ a „Komety – nositelky neštěstí?“, které od doby svého vzniku v roce 1997 stále neztratily na své 
aktuálnosti a atraktivnosti. Pořady jsou vylepšeny o velmi pěkné animace a díky zrušení diapozitivů získali větší 
srozumitelnost pro diváky.   

Všechny audioprogramy (v současnosti jich máme celkem 5) jsou využitelné například také v programu 
Tyfloastronomie pro nevidomé. Pro realizaci a rozvoj audiovizuálních pořadů v širší míře než dnes bude snaha 
získat v letech 2007-2008 finanční prostředky z dostupných kulturních grantů. 

   
Vyhodnocení návštěvnosti programů pro veřejnost a školy 

 Pořadů a pozorování oblohy Hromadných výprav 
 Akcí Návštěvníků Akcí Návštěvníků 

Leden 8 43 1 14 
Únor 13 65 1 43 

Březen 6 27 9 264 
Duben 11 53 10 425 
Květen 13 81 12 436 
Červen 13 96 14 424 

Červenec 20 161 0 0 
Srpen 17 144 2 83 
Září 17 124 0 0 
Říjen 11 70 4 143 

Listopad 6 34 8 236 
Prosinec 12 64 5 137 

Celkem 2006 147 962 66 2205 

Akce pro děti a mládež v roce 2006 
Ve středisku Hvězdárna se v roce 2006 konal především tradiční Astronomický kroužek pro děti a 

mládež a to každé úterý v 17:00 pro dětí 8 – 14 let.  Kroužek vede p. Jindřich Morávek. Do 1. 12. 2006 
probíhaly pravidelně každý týden v DDM Čankovská, v prosinci 
došlo díky poklesu zájmu členů k přesunu místa konání kroužku 
přímo na hvězdárnu, kde se koná každé již v 15:00 hodin.  

Astronomický klub pro starší a pokročilé, 
demonstrátory a spolupracovníky od 13 let jednou měsíčně 
kolem novu se scházejí členové klubu a spolupracovníci na celý 
víkend 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 za dva 
měsíce informační Zpravodaj ASTROPATROLA, 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: 
 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; 
 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; 
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 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. 
 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. 

Výukové letní astronomické tábory 2006 
V roce 2006 jsme uspořádali tři výukové letní tábory. Zúčastnilo se jich celkem 61 dětí ve věku 8–15 let. 
První běh tábora nazvaný Zuby Machairodů proběhl 

v termínu 2. – 15.7.2007. Hlavním vedoucím tábora byl p. 
Jindřich Morávek. Děti se seznámili s problematikou 
meziplanetární hmoty a potenciálním nebezpečím možné 
srážky s planetkou nebo kometou.  

Druhý běh tábora Dobrodružství kosmonautiky 
proběhl úspěšně v termínu 16. - 29.července. Program této 
akce byl zaměřen především na poznání historického vývoje 
kosmonautiky, a celotáborová hra byla velmi dobře 
připravena spolupracovníkem Václavem Skalickým. Bohužel 
v průběhu tábora postihla část dětí i vedoucích viróza, která 
sice nezanechala následky ani nás nenutila provoz tábora 
ukončit, vnesla však do táborového režimu od 4. dne silnou 
únavu většiny účastníků.  

Třetí běh tábora, Synové Slunce, byl volným 
pokračování příběhu inspirovaného knihou Alexandra 
Kazanceva Zánik Faeny a proběhl v termínu 6. – 23. 
srpna. Příběh o následcích zániku planety Faeny, 
která existovala mezi Marsem a Jupiterem a její 
obyvatelé ji zničili válkou totálního rozpadu, 
seznamuje posluchače s postupnými objevy ve 
sluneční soustavě v historických souvislostech. 
Tentokrát se účastníci tábora přenesli do světa 
civilizací jakými byli Aztékové a Inkové. Příběh 
zbylých obyvatel Faeny se odehrává na pozadí 
hrozící srážky Měsíce se Zemí a jeho dramatické 
zpracování je využitelné i při jiných akcích 
pořádaných naší společností. V dalších letech 
plánujeme trilogii zakončit upraveným příběhem 
Konec dětství od Artura Clarka. 

Zprávu o činnosti kroužku dětí v roce 2006 podává vedoucí kroužku Jindřich Morávek: 
Astronomický kroužek při hvězdárně v Karlových Varech vedu zhruba prvním rokem. Začal jsem krátce 

po nástupu do pracovního poměru v březnu 2006. Z počátku jsem asistoval dvěma studentům, kteří kroužek 
doposud vedli, a začátkem nového školního roku v září 2006-2007 jsem jeho vedení převzal sám. Tady začíná 
období sucha. Veliký pokles dětí z původních sedmi na 
pouhé dva členy jsem opravdu nečekal, neboť jsem doufal, 
že bude možné realizovat určité aktivity, což v tak malém 
počtu je dost obtížné, ba skoro nemožné. Příčinou poklesu 
počtu dětí byl na jedné straně zájem o atraktivnější kroužky, 
na straně druhé se spustil efekt řetězové reakce, kdy rodič 
odmítl posílat syna do kroužku s tak malou účastí. Zvažovali 
jsme o jeho rozpuštění, nicméně nakonec jej zachovali a 
ještě v druhé půlce školního roku  přibyl jeden člen navíc. 
Může se zdát, že práce s tak málo dětmi bude jednodušší, 
nehledě na čas, který mohu věnovat každému více, avšak 
opak je pravdou. Narážím na úskalí při rozšiřování spektra 
činností, aby bylo barvitější, zejména při společných hrách, 
jichž většina je na minimálním počtu šesti dětí založena. 
Stává se, že hry tak ztrácí potřebný náboj, stávají se nudné. 
Samozřejmě, činnost kroužku se nezakládá na hrách, ale hry jsou dobrým prostředkem a stimulátorem pro jinak 
náročnější úkoly. Zároveň působí jako odlehčení výuky, mezi dětmi vzniká kontakt a jsou si navzájem větší 
podporou. S tímto handicapem se tak zatím vyrovnáváme a hledáme s dětmi společnou nám vzájemně 
zajímavou cestu. 

Mimo rámec kroužku pořádá hvězdárna  tzv. víkendové akce pro děti, kdy od pátku do neděle děti 
stráví v prostředí hvězdárny celý víkend. Akci dopředu tématicky a programově navrhnu a společně se 
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studenty, kteří mi pomáhají, realizuji. Obvykle je spojena s pozorováním nebeských úkazů, nebo aktuálními 
kosmickými objevy. Posláním akcí je dětem ukázat nejen hvězdy, planety, Měsíc a jiné objekty noční oblohy 
z té praktické stránky, ale najít v nich smysl pro kamarádství, přiblížit jim vesmír do té míry, že sami pak objeví 
zájem o jeho hlubší poznání. V něm je ukryta veliká duchovní hodnota a stojí za to, neboť co jiného je vesmír, 
než my sami a všechno kolem nás. Poznáním okolního vesmíru, pak můžeme poznat i náš vlastní.  

Nábor do kroužku dětí pro školní rok 2007/2008 
Pokles zájmu dětí o aktivní zájmy se neprojevuje je úbytkem členů astronomického kroužku při 

hvězdárně v Karlových Varech. Bohužel je to jev v posledních letech velmi intenzívně se projevující i v ostatních 
mládežnických organizacích celé České republiky. Proto připravujeme systém oslovení dětí netradičním 
způsobem přímo ve školách regionu Karlovarska v září a říjnu 2007 a také prostřednictvím nového ročníku 
Astronomické olympiády pro žáky základních škol. 

Vyhodnocení návštěvnosti programů pro děti a mládež 

 Počet schůzek astronomických 
kroužků a akcí pro mládež Osob 

Leden 8 77 
Únor 5 91 

Březen 9 79 
Duben 9 111 
Květen 10 79 
Červen 9 350 
Červenec 2 482 

Srpen 1 630 
Září 2 6 
Říjen 10 108 

Listopad 6 34 
Prosinec 3 31 

Celkem 2006 74 2078 

Spolupráce s Pedagogickým centrem Karlovarského kraje o.p.s. 

V roce 2006 pokračovala spolupráce s Pedagogickým centrem Karlovarského kraje o.p.s.. S touto 
organizací jsme pokračovali především v seminářích určených k dalšímu vzděláváním učitelů, ale také jsme 
v prvním čtvrtletí připravili první žádost o příspěvek ze Strukturálních fondů EU.  

Dne 31.3.2006 v 9:55 podala naše organizace žádost o finanční podporu v Operačním programu 
Rozvoje lidských zdrojů. Tato finanční podpora v požadované výši 3,5 milionu Kč měla od 1.srpna 2006 do 
31.července 2008 pomoci velmi rozhodně zajistit rozšíření stávajících aktivit hvězdárny a to především po 
stránce personální a pomoci k zajištění zahájení aktivit o.p.s. na takové úrovni, jakou vyžaduje současný stav 
možnosti propagace činnosti hvězdárny na školách. Forma letáčků je totiž nedostačující a čím dál tím víc je 
zapotřebí hvězdárnu propagovat na školách osobní účastí pracovníků našeho zřízení. Cílem projektu 
Astronomie pro všechny – zdravé i handicapované, je rozšířit naše programy přímo do škol mezi děti a 
učitele. V současné době má většina škol problémy s časem i dopravou na hvězdárnu. Rádi bychom školským 
zařízením vyšli vstříc tím, že řadu programů nabídneme formou besed, přednášek i pozorování přímo v těchto 
zařízeních, čímž si zajistíme možnost osobně pozvat třídní kolektivy na vzdělávací pobyty na hvězdárně. 
Projekt se také zaměřuje na vzdělávání učitelů a prezentaci hvězdárny jako zařízení, které umožňuje velmi 
dobře doplnit školní výuku.  

Žádost sice nebyla vyřízena kladně a byli jsme o ni informování místo 31.5. až koncem srpna a 
požadované finanční prostředky jsme tedy neobdrželi, byla to ale první příležitost se naučit podobné žádosti 
sestavovat. Lze očekávat, že v novém období 2007 – 2013 bude nutno reagovat na Výzvy o podání žádostí o 
grant každý rok alespoň dvakrát. Proto se ředitel vypravil v průběhu října 2006 na MŠMT, aby si pečlivě 
prostudoval vyjádření hodnotitelů a vyvodil z toho důsledky pro příští podání takovéto žádosti. 

Členství a spolupráce s celostátními organizacemi 
Hvězdárna Karlovy Vary byla v roce 2006 zřejmě stále ještě členem Sdružení hvězdáren a planetárií 

(SHaP), jehož členy tvoří právnické osoby, nejčastěji hvězdárny a planetária, jejichž předmět činnosti je úzce 
spjatý s astronomií. Od Sněmu v únoru 2005 nedošlo k žádným změnám, SHaP nadále nemá zájem svým 
členům pomáhat a fungovat jako celorepubliková střešní organizace. Rada SHaP členy informuje pozdě i o 
svých jednáních, takže se nebylo možno žádného jednání zúčastnit a ujasnit si vztah k této organizaci. Citelné 
zvýšení členských příspěvků z 300,- Kč na 2000,- Kč navíc znamenalo ukončení členství několika menších 
hvězdáren. S naším vystoupením jsme vyčkávali stále do dalšího Sněmu SHaP, který se ale doposud 



19 

neuskutečnil. Ani nás nikdo nevyloučil, takže budeme čekat dál. Situaci v této organizaci lze nazvat, bez 
nadsázky, kritickou. 

Od 14.dubna 2005 jsme stále členy střešní mládežnické organizace České rady dětí a mládeže 
(ČRDM), která zastřešuje neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží na území ČR. 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.  

V lednu 2006 jsme byli přijati také za člena Krajské rady dětí a mládeže Karlovarského kraje 
(KRDMK), se kterou se naše organice snaží navázat aktivní spolupráci při získávání grantů a realizaci akcí, 
jakými je například Bambiriáda.  

Od května 2005 je organizace kolektivním členem České astronomické společnosti (ČAS). V roce 
2006 jsme začali aktivně spolupracovat na nové kategorii pro žáky 6. a 7. tříd základních škol. Po ukončení 
školního kola 1.12.2006 bylo velmi příjemným překvapením, že se nové kategorie zúčastnilo přes 2000 dětí 
z celé České republiky i Slovenska. V roce 2007 pak budeme hostit 20 nejlepších finalistů na víkendovém finále 
této kategorie, které proběhne právě v areálu hvězdárny Karlovy Vary. Finále Astronomické olympiády 
proběhne pod záštitou primátorky města JUDr. Veroniky Vlkové a za velké pomoci Odboru lázeňství, 
cestovního ruchu a kultury a bude prezentována v médiích. V prosinci 2006 jsme již iniciovali nová jednání o 
dalším ročníku a chceme v této nově nastoupené tradici pokračovat i v dalších letech. 
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Zapojení Střediska hvězdárna do mezinárodních odborných programů 

V České republice má velkou tradici pozorovací program astrometrie, neboli určování pozic 
planetek a komet. Hvězdárna v Karlových Varech je stále zapojena jako stanice A59 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. Tento program na hvězdárně zajišťoval především spolupracovník ing. Dalibor 
Hanžl, jeho zásluhou získala hvězdárna autorská práva k řadě krásných obrázků objektů noční oblohy. Tyto 
fotografie budou využity v budoucnu při vydávání vlastních pohlednic a prospektů. 

Kompletní seznam stanic je k dispozici na adrese http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/ObsCodes.html.  

Webcast – internetová on-line pozorování pro veřejnost 

HTTP://ASTRO.SCI.MUNI.CZ/LIVE 
Tento ojedinělý projekt v naší republice i celé střední Evropě 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.  

Pozorování probíhá na internetu na výše 
uvedených stránkách dle personálních a technických 
možností spolupracovníků hvězdárny za jasné 
oblohy. Do budoucna je nutno zajistit pro tento druh 
naší činnosti pracovníka na trvalý pracovní úvazek. 
Noční služby nejsou v silách pracovníků, kteří 
zajišťují služby pro veřejnost a programy pro školní 
exkurse, mnohdy není ani reálné pozorovat důležité 
úkazy, když jsou na pozorovatelně návštěvníci. 
Naším cílem je proto tyto činnosti oddělit od sebe ke 
spokojenosti všech stran – zatím zhruba stovce 
zájemců denně – i týmu spolupracovníků, kteří tato 
pozorování zajišťují. 

Astronomický 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. Od května 2006 je hvězdárna 
připojena rychlou linkou firmy KV NET 512/256 kb a i 
přes občasné výpadky toto připojení vyhovuje pro 
sekvenční snímkování. Z důvodů výpadků linky však 
stále usilujeme o získání ADSL připojení 2 Mbit linkou na 
naší pevné telefonní lince a koncem roku 2006 jsme 
obdrželi od firmy 02 předběžnou informaci, že se tuto 
záležitost podaří během roku 2007 zřejmě realizovat.  

 Počet akcí Přístupů Denně 
astro.sci.muni.cz/live 121 33234 91 
www.astropatrola.cz  3800 10 

V roce 2006 proběhlo celkem 121 on-line pozorování. Meteorologická situace sice nebyla ideální, 
přesto lze říci, že jsme byli podstatně úspěšnější, než v roce 2005. V průběhu roku zde bylo připojeno celkem 
33234 osob. V průměru tedy 91 denně, přičemž každá IP adresa je započítávána pouze 1x denně. Nárůst 

Úplně zatmění Slunce 29.3.2006 fotografoval ing. Dalibor 
Hanžl. Přímo v Egyptě bohužel přímému přenosu nepřálo, 
v místě pozorování byl problém s připojením do internetu.  

Zpracovaný snímek planety Jupiter s Velkou rudou 
skvrnou. Webcast ukazuje názorně rozdíl mezi 
surovými a zpracovanými snímky. I toto je možno si 
prohlédnout v našem archivu všech pozorování. 

http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/ObsCodes.html
http://ASTRO.SCI.MUNI.CZ/LIVE
http://www.astropatrola.cz
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způsobili dva mladí a perspektivní spolupracovníci Miroslav Křížek, student MFF University Karlovy v Praze a 
Tomáš Kafka, student 1. českého gymnázia v Karlových Varech. Díky nim se pozorovalo prakticky každou 
jasnou noc a podařilo se zvýšit průměrnou denní návštěvnost našeho webcastu několikanásobně oproti roku 
2005. V roce 2006 neproběhl žádný výjimečný astronomický úkaz až na Úplné zatmění Slunce, kterého jsme se 
plánovali zúčastnit v Turecku či v Libyi, kde procházel Pás totality, ale nakonec to nebylo v našich silách 
uskutečnit a akce byla odvolána. Takže na místo pozorování jel pouze ing. Dalibor Hanžl, který nám chtěl 
posílat pro webcast obrázky, ale v místě se nedokázal připojit k síti internet.   

 Na rozhranní automatického teleskopu KVT se v průběhu roku 2006 registrovalo dalších 306 osob s 
konkrétní e-mailovou adresou. Těmto registrovaným zájemcům je od prosince zasílán zpravodaj Astrin, jehož 
šéfredaktorem je pan Tomáš Kafka. Zpravodaj má podobu pdf souboru a je distribuován výhradně e-mailem. 

Jeho podobu uvádím na další stranu. Po tříměsíčním 
zkušebním provozu a ohlasech čtenářů bude v roce 
2007 řešen jeho další vývoj. První ohlasy ukazují, že 
se nová služba velmi líbí a je praktickou pomůckou 
zájemcům o astronomii. Tento propagační materiál 
návštěvnosti našich pozorování také hodně napomohl. 
Celkem je počet registrovaných na webu již 720 osob. 

Bezporuchový chod zaznamenala také 
meteorologická webkamera, která ukazuje nadále 
v desetiminutových intervalech 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. 
Informační stránky www.astropatrola.cz navštívilo v roce 2006 celkem 3800 osob, tedy 10 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.  

Vývoj, provoz a aktualizaci všech webových serverů společnosti v roce 2006 zajišťoval Aleš Leinweber, 
student Střední školy průmyslové v Ostrově. 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.  

 

Nádherné obrázky mraků přináší čas od času naše 
meteokamera. Zde se mraky zformovaly do podoby 
Atlasu světa.  

Horizont kolem hvězdárny je velmi stíněn lesem. Je proto nutné přihlédnout k tomuto faktu při realizaci kopule 
místo odsuvné střechy a pozorovatelnu postavit minimálně o jedno patro výš.  

http://www.astropatrola.cz
http://www.astropatrola.cz
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Ukázka zpravodaje Astrin (prozatím vychází jen v české verzi)  
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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 2006 byla podepsána Příkazní smlouva k zajištění 
činnosti pouze s občanským sdružením Radioklub lázeňského města Karlovy Vary OK1KVK.  

Pravidelné akce pořádané Střediskem radioklub pro veřejnost 

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. 

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 čtvrtek od 16 hodin, další aktivity se 
přizpůsobují termínům mezinárodních i vnitrostátních závodů, ve kterých tzv. „Junior team“ dosahuje 
významných úspěchů. Vedením kroužku je pověřen Jan Panuška. 

Zprávu o činnosti kroužku dětí v roce 2006 podává vedoucí kroužků mládeže Jan Panuška: 
Ve středisku na Růžovém Vrchu se celý rok provozoval kroužek dětí, ve kterém se naši členové učí 

elektroniku a její praktické využití. Ve Středisku radioklub, Sedlecká 5, se také nejmladší členové 
radioamatérského klubu učí základy vysílání a připravují se zde na zkoušky pro získání licence k vysílání 
v radioamatérských pásmech. Dílna se vybavila, ale stále v ní chybí některá zařízení a materiál, jejichž pořízení 
plánujeme v roce 2007. Naši mladí členové se probojovali na celostátní kolo v elektronice v Olomouci. Zde 
v nejmladší kategorii do 12 let obsadili pěkné 1. místo, které se budeme i v dalších letech snažit obhajovat. Pro 
zkvalitnění výuky, bychom chtěli do prostor Střediska v roce 2007 zakoupit nástěnnou tabuli na fixy.  

V uplynulém roce docílil radioklub OK1KVK řady úspěchů a dobře tak reprezentoval naše lázeňské 
město: z Blatenského vrchu jsme odvysílali mnoho závodů: A1 contest, UHF contest, VHF contest, Alpen Adria 
2m contest, Mikrovlnný závod, I. a II. Subregional, UBA DX contest, nějaká kola Nordic aktivity contestu a každý 
měsíc náš Junior team jezdil na provozní aktiv, kde obsadil mezi juniory z celé republiky na 144 a 432 MHz 
1.místa. Mezi silnou konkurencí dospělých obsadil v pásmu 144 MHz 6. místo a na 432 MHz 7. místo. Na 
Polním dnu mládeže jsme obsadili taktéž 1. místo. Také při Polním dnu v pásmu 144 MHz jsme obsadili 7. 
místo ze 107 soutěžních stanic a na VHF contestu jsme obsadili pěkné 8. místo.  

 

Vyhodnocení návštěvnosti akcí střediska radioklub  

Kluby a přednášky Kroužky pro děti Akce mimo středisko  
Akcí Osob Akcí Osob Akcí Osob 

Leden 5 31 8 49 1 17 
Únor 4 25 8 56 1 17 

Březen 4 38 10 77 1 20 
Duben 4 40 8 67 1 22 
Květen 5 52 8 63 3 54 
Červen 4 42 8 58 2 68 

Červenec 4 22 8 30 3 101 
Srpen 5 30 10 36 2 31 
Září 4 40 8 51 2 81 
Říjen 5 36 8 43 2 58 

Listopad 4 22 4 30 1 12 
Prosinec 2 15 2 26 1 16 

Celkem 2007 50 393 90 586 20 497 

Klub pro dospělé   
Úterý od 16:00 hodin schůzka dospělých členů radioklubu. 
Kroužek mládeže   
Čtvrtek od 16:00 do 18.00 hodin schůzky kroužků dětí 
Vysílací víkendy   

Vysíláme z radioamatérského vysílacího střediska radioklubu OK1KVK na Blatenském vrchu 
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10. Závěr – záměry společnosti v roce 2007 a výhledy do dalších let 
Hlavní záměry společnosti: 

- oprava oplocení areálu hvězdárny – plot je v havarijním stavu a nebezpečný zejména dětem; 
- realizace výstavních prostor ve vstupní hale hvězdárny (závislé na zrušení stávajících 

rozvodných skříní v aule hvězdárny); 
- nalezení vhodných reprezentativních prostor pro multijazykovou astronomicko-radioamatérskou 

stálou galerii, tzv. „Muzeum radioamatérismu na Karlovarsku“ přímo v centru Karlových Varů 
s vhodnou polohou pro návštěvu lázeňských hostů a cizinců;   

- uspořádání dalších výukových astronomických táborů od 7 až po 18 dnů pobytu; 
- trvalé rozšíření nabídky programů pro děti a mládež přímo ve školách a pobytů v sezóně; 
- uspořádání finále Astronomické olympiády v září roku 2007 pod záštitou Primátorky města; 
- rozšíření spolupráce na Astronomické olympiádě 2007/2008, kategorie pro 6. a 7. třídu ZŠ a vytvoření 

systému pořádání této akce i v dalších letech; 
- zajištění dostatečného personálního vykrytí nočního webcastu technikem a pozorovatelem na 

plný úvazek od 1.1.2008; 
- realizace 1,2 metrové plně automatické kopule pro astrowebcast; 
- realizace celooblohové kamery (ALL SKY CAM) sledující celou oblohu a bolidy nad hvězdárnou; 
- rozšíření astronomického webcastu s občanským sdružením Expresní astronomické informace na webu 

http://astro.sci.muni.cz/live pro zahraniční veřejnost a zajištění provozu na nových doménách 
http://www.astro-webcast.eu a http://webcast.astro.cz; 

- další oslovení potenciálních sponzorů v Karlovarském kraji i zbytku České republiky; 
- navázání spolupráce se subjekty podobného zaměření (například Muzeum kosmonautiky v Sasku); 
- obnovení mezinárodních výměn s německým partnerem Naturfreunde Sosa po tříleté rekonstrukci 

zařízení Rote Grube, které opravili na základě partnerské smlouvy s námi v rámci programu Interreg 
IIIa. 

- podání několika žádostí o dotace z fondů Evropské unie na roky 2008-2013 ve spolupráci 
s Pedagogickým centrem Karlovarského kraje o.p.s. a Regionálním rozvojovým centrem 
Ústeckého kraje; 

- realizace etapové dostavby objektu hvězdárny. 1.etapa – bezbariérový přístup s prostornou 
vstupní halou do objektu a realizace nové kopule s vyhovujícím přístupem na pozorovatelnu, 
2.etapa – sociální zařízení se sprchami, dimenzované na velké výpravy návštěvníků (30 – 50 
osob naráz), 3.etapa – nový audiovizuální sál IN SPACE pro 100 návštěvníků s vybavením pro 
konání pořadů pro handicapované spoluobčany.  Studie je již z větší části připravena pro podání 
žádosti do EU a v roce 2007 bude nutno řešit, jakým způsobem žádost o investiční grant 
společnost podá.  

http://astro.sci.muni.cz/live
http://www.astro-webcast.eu
http://webcast.astro.cz
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- postupná realizace projektu rozšíření ubytovací kapacit v areálu hvězdárny – místo stanové 

základny realizace deseti chatek se 4 lůžky, zejména k ubytování v rámci výukových akcí pro 
děti, mládež i dospělé a také dřevěného srubu s možností využití jako klubovny. 

- realizace výměny 4,5 metrové kopule místo nevyhovující a dosluhující odsuvné střechy pro 
budoucí velký 60 cm dalekohled KVT ve spolupráci s vlastníkem objektu. Je nutno vyřešit nový 
přístup na pozorovatelnu a zřídit možnost přístupu na pozorovací terasu, která vznikne po 
zrušení odsuvné střechy; 
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- udržení stávajícího schématu otvírací doby z roku 2006 v níže uvedené PROGRAMOVÉ 
STRUKTUŘE a možnost jejího rozšíření v případě úpravy interiéru hvězdárny v minigalerii. Poté 
by bylo možno zavést otvírací dobu denně v odpoledních hodinách např. od 16:00 do 19:00 
hodin, během které by bylo možno navštívit minigalerii a také se s pracovníky hvězdárny setkat 
a konzultovat své dotazy, na které většinou v průběhu večera již nezbývá čas a někdy ani chuť 
návštěvníků, kteří si přijdou na naše programy spíše odpočinout. A také by bylo možno do 
rozšířené nabídky uvést multijazykové verze audiovizuálních programů se standardními začátky. 
V současnosti na toto rozšíření otvírací doby však není interiér hvězdárny připraven. 

 
Začátky pravidelných pořadů 

Audiovizuální 
pořad  Pozorování Audiovizuální pořad  Pozorování Měsíc Den 

 děti 5-9 let starší děti a dospělí 

Pá, So   18:00   19:30 
LEDEN 

Denně Ne 14. - Čt 18     18:00 19:30 
Pá, So   19:00   20:30 

ÚNOR 
Denně Ne 11. - Čt 15. 18:00   19:00 20:30 

Pá, So   19:00   20:30 
BŘEZEN 

Denně Ne 18. - Čt 22. 18:00   19:00 20:30 
Čt, Pá, So     19:00  *)   20:30 21:30 

Denně Ne 15. - St 19.     19:00  *)   20:30 21:30 DUBEN 
Ne 14:00   15:00   

Čt, Pá, So     19:00  *)   21:00 22:00 
Pá 25. a So 26. Upřesnění v tisku Bambiriáda aneb Den dětí KVĚTEN 

Ne 14:00   15:00   
Čt, Pá, So     19:00  *)   21:00 22:00 

ČERVEN 
Ne 14:00   15:00   

ČERVENEC Po, St, Pá, So          22:00 
SRPEN So    19:00 *)    

Pá, So  19:00 20:15   21:30 
ZÁŘÍ 

Ne 14:00       
Pá, So   19:00   20:30 

Program v rámci Světového týdne kosmonautiky 2007 ŘÍJEN 
Denně Ne 7. - Čt 11. 

    18:00   *)   19:30 20:30 
Pá, So   18:00   19:30 

Pá 17.11. Den Studentstva 14:00, 15:00, 16:00, 19:30 LISTOPAD  
Denně Ne 4. - Čt 8.     18:00 19:30 

Pá, So do 16.12.   18:00   19:30 
Denně Ne 9. - Čt 13.     18:00 19:30 PROSINEC 

Čt 27. - So 29.   18:00   19:30 

*) v závěru programu (za jasné oblohy) proběhne pouze krátké pozorování na nesetmělé obloze 
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Hvězdárna a radioklub  

lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. 
 

děkuje za spolupráci v roce 2006 těmto společnostem: 
 

Město Karlovy Vary 
Expresní astronomické informace o. s. 

Česká rada dětí a mládeže 
Krajská rada dětí a mládeže 

Česká astronomická společnost o. s. 
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 

MAISTER nářadí s. r. o. 
Obecně prospěšná společnost Horní hrad 

Infocentrum Karlovy Vary o.p.s. 
Reklamní vydavatelství FS Publishing Plzeň 

Radioklub OK1KVK o. s. 
Krajská knihovna Karlovy Vary 

 
Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovníkům,  

kteří věnují čas realizaci programů na hvězdárně a zajištění služeb 
pro veřejnost ve svém volném čase a často i v nočních hodinách, aby mohla 
nejširší veřejnost na hvězdárnu přijít v pravidelné otevírací době po setmění a 
bylo se opravdu na co dívat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://astro.sci.muni.cz/live, http://www.astro-webcast.eu 

mailto:hvezdarna.kv@email.cz
http://www.astropatrola.cz
http://astro.sci.muni.cz/live
http://www.astro-webcast.eu


28 

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 28. 5. 2006. 
 

Výroční zpráva za rok 2006 byla projednána a schválena  
Správní Radou společnosti dne 12.9. 2007. 

 
 
 

Zpráva je vydána v počtu 45 výtisků v rozsahu 28 stran. 
 

Tento výtisk má pořadové číslo:  
 
 
 
 

 


