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1. Úvod 
Vážené dámy, vážení pánové! 

Výroční zpráva Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o. p. s. za rok 
2009, kterou Vám předkládáme, má za úkol seznámit veřejnost s rozsahem činnosti a 
hospodaření společnosti za období tohoto roku. Jde o šestý 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. 

Rok 2009 navazoval na rok 2008, kdy byly provedeny interiérové úpravy vstupní haly 
hvězdárny. Ty bylo nutné provést i z důvodů bezpečnostních. Oprava podstatné části již 
nevyhovující elektrické sítě z roku 1963 byla nezbytným krokem. Jako její druhořadý efekt vznikla 
navíc reprezentativní stálá expozice pro návštěvníky přímo ve vstupní hale, která se ukázala 
právě v roce 2009 jako nejvíce oceňovaná část programu, který návštěvníkům a také školním 
výpravám nabízíme. Návštěvníci oceňují možnost volného pohybu po této stálé astronomické 
výstavě. Účastníci školních výprav si mají možnost doslova hrát s vystavenou astronomickou 
technikou i řadou exponátů. Tento způsob doplnění výuky hrou je pro současné  děti  podstatně 
větším přínosem, než pouhé projekce audiovizuálních pořadů. Expozice plná atypických exponátů 
zároveň dobře reprezentuje město Karlovy Vary. Expozice je bohužel omezena malým prostorem 
vstupní haly. Její kapacita je maximálně 20 osob v jedné skupině. Se stejným problémem se 
potýkáme také řadu let v případě kapacity sociálního zařízení hvězdárny. Je potřeba realizovat 
klimatizaci v sále hvězdárny. Kinosál pro 55 osob je bez klimatizace pro větší skupiny návštěvníků 
poněkud nevhodným reprezentačním prostředím. V současnosti také uvažujeme na přeměnu 
celého zařízení v jednoduchou interaktivní výstavu, která by měla v konečném sledu umožnit 
připravovat pořady, které by byly spojeny s názornou demonstrací astronomických experimentů. 
První část těchto experimentů pro veřejnost bude uvedene do života v průběhu roku 2010. 

Smutnou kapitolou byl také definitní konec spolehlivého desetiletého provozu hlavního 
dalekohledu KVT. 9. září  2009 došlo k fatální chybě řídících komponent dalekohledu. Po 
pokusech celý systém oživit, bylo konstatováno, že celý systém je natolik morálně i fyzicky 
zastaralý, že bude ekonomictější pořídit nový hlavní dalekohled o větším průměru. Dalekohled 
KVT o průměru hlavního zrcadla 25 cm je dnes svým způsobem zařízením, které si pořizují díky 
sériové komerční výrobě prakticky všichni astronomové – amatéři. Aby se hvězdárna opět stala 
zařízením, které umožňuje nabídnout návštěvníkům něco víc, je nutné pořídit dalekohled alespoň 
o průměru 40 cm. Zároveň je nutno konstatovat, že pořízení nového automatického dalekohledu je 
nutností i kvůli problematickému přístupu po mobilních schůdcích pro veřejnost. Cílem je pořídit 
dalekohled, ke kterému bude mít snadný přístup i ten nejmenší návštěvník hvězdárny (tedy děti 
z mateřských škol).  

V březnu 2009 došlo také k fatálnímu zničení našich webových stránek a zároveň i 
zničení první verze celooblohové kamery. Server, který hvězdárna provozuje již od roku 2003 byl 
napaden hackery a došlo ke zničení veškeré databáze pozorování. Skupina studentů středních i 
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vysokých škol, kteří s hvězdárnou úzce spolupracují řadu let, začala proto začala obnovovat celý 
systém na podstatně dokonalejší verzi s doménou evropské úrovně. To vystihuje fakt, že prakticky 
v celé Evropě se podobný projekt zatím neobjevil. Na stránkách prakticky celý rok úspěšně 
vysílala první verze celeooblohové kamery, jejíž vývoj byl podpořen metodicky i finančně Skupinou 
astrofyziky vysokých energií stelárního oddělení AsÚ AV ČR vvi v Ondřejově. S vývojem celého 
systému průběžně pokračujeme. Počátkem roku 2010 bude spuštěna druhá verze této unikátní 
kamery, která má za cíl sledovat optické protějšky Gama záblesků. Oblohu tak lze sledovat 
veřejností 24 hodin denně na přímo na internetu. Originály pořízených snímků mají vědeckou 
hodnotu.  V prosinci 2009 jsme se navíc zapojili do práce na rozšíření bolidové sítě v západních 
Čechách ve spolupráci se Společností pro meziplanetární hmotu. Takzvané digitální meteory bude 
moci veřejnost sledovat pravidelně na webu od srpna 2010, kdy chceme do projektu vstoupit 
sledováním meteorů známého roje Perseidy z více míst západních a středních Čech a zapojit do 
této práce přímo i účastníky letních astronomických táborů 2010.  Proto je velmi dobré, že nové 
on-line stránky na adrese http://www.astro-webcast.eu umožňují provádět pozorování prakticky 
z kteréhokoli místa republiky či celého světa v reálném čase a podařilo se je v průběhu tří letních 
měsíců obnovit v podstatě dokonalejší a bezpečnější formě.  

Rád bych na tomto místě kladně zhodnostil i fakt, že vývoj celooblohové kamery není 
rozhodně nějakým zbytečným projektem. Díky tomuto projektu si Skupina astrofyziky vysokých 
energií stelárního oddělení AsÚ AV ČR vvi v Ondřejově vybrala pro konání své konference v roce 
2009 právě Karlovy Vary. Očekávalo se, že v březnu roku 2009 se do Karlových Varů sjede 
celkem 40 vědců z 10 zemí celého světa. Mezinárodní astronomický workshop se nakonec 
úspěšně konal 26. – 29. března za účasti 59 vědců z 12 zemí celého světa. A díky dobré 
organizaci celé akce a reprezentativnímu prostředí, chtějí organizátoři akci opakovat každoročně i 
v následujících  letech. Myslím, že tyto akce je velmi dobrým výsledkem práce zaměstnanců naší 
společnosti, kteří přípravu nepodcenili a zasloužili se o velmi dobré jméno našeho lázeňského 
města ve světě.  

V rámci spolupráce se školami regionu, zejména základními, se ukazuje také výhodnější 
pořádat výjezdy přímo do škol. V loňském roce se to ukázalo například při úspěšném získání 
dotace v rámci projektu podpořeného finančné MŠMT. Projekt nazvaný Hvězdárna na školách 
Karlovarského regionu naplnil své poslání zcela. V průběhu podzimu se podařilo mít přednášky na 
celkem 16 školách, kde se jich zůčastnilo 2200 žáků základních škol. V současnosti připravujeme 
podání projektu do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.3., do kterého 
se již přihlásilo celkem 15 škol Karlovarského kraje. Projekt souvisí s realizací celooblohového 
monitoru v síti základních škol kraje a měl by naplnit snahy o vylepšení celkové image společnosti 
za pomoci spolupracujících subjektů jakými jsou Česká kosmická kancelář a Skupina astrofyziky 
vysokých energií stelárního oddělení AsÚ AV ČR vvi v Ondřejově. 

 
Společnost v roce 2009 naplňovala své poslání především v hlavních činnostech, ale 

úspěšně se daří realizovat i činnosti vedlejší. Společnost si, v mezích svých možností, vedla velmi 
dobře. Od roku 2008 se ale ukazuje, že za stávajících podmínek jsme při generování vlastních 
prostředků (kromě dotací) dosáhli zřejmě „stropu“. Vzhledem ke stavu objektu, který v roce 2009 
oslavil 46. výročí svojí existence, a byl rekonstruován do stávající podoby po požáru v roce 1977, 
je nutno hledat cesty, jak celý objekt rekonstruovat a rozšířit pro potřeby návštěvníků, protože za 
posledních deset let se velmi změnily požadavky veřejnosti na pohodlí a možnosti, kterými naše 
společnost bohužel nedisponuje. Proto lze stěží od objektu hvězdárny ve stávajícím, pouze 
udržovaném stavu, očekávat, že by se podařilo rozšířit nabídku poskytovaných služeb, aby 
generovala další vlastní příjmy.  

 
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, v roce 2007 jsme vygenerovali v hlavní činnosti 
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pouze 301 195,- Kč, což činí 18,6 % a v doplňkové činnosti jen 6 377,- Kč, což činilo navíc 0,4% 
celkových příjmů společnosti, v roce 2008 jsme vygenerovali v hlavní činnosti dokonce 360 780,- 
Kč, což činí 20,35 % a v doplňkové činnosti navíc 32 804,- Kč, což činilo navíc 1,85% celkových 
příjmů společnosti. V roce 2009 jsme vygenerovali v hlavní činnosti dokonce 504 227,- K č, 
což činí 25,9 % a v dopl ňkové činnosti navíc 14 390,- K č, což činilo navíc 0,74% celkových 
příjmů spole čnosti. Doplňková činnost je v tuto chvíli prováděna formou prodeje astronomických 
publikací či pohlednic. Proto je její účel spíše doplňkem možností, které nabízíme návštěvníkům 
hvězdárny.  Udržení vlastních příjmů generovaných v činnostech společnosti, naplňuje účel, pro 
který byla společnost zřízena. V tomto roce však obnova zanedbaného interiéru hvězdárny však 
znamenala, že ani zvýšené generování prostředků z vlastních příjmů nestačilo na pokrytí všech 
potřeb společnosti. 

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 2008. Na to, jak se podařilo společnosti tyto zásady realizovat, by Vám 
měla odpovědět předkládaná Výroční zpráva. 

V Karlových Varech dne 31. května 2010 
 
 
 
 
 
 
předseda Správní rady  
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2. Základní údaje 
 
Název: Hvězdárna a Radioklub láze ňského m ěsta Karlovy Vary o. p. s. 
Sídlo: K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary 
 
Tel.: 777 95 34 21, 777 95 34 22, 777 95 34 23 
E-mail: hvezdarna.kv@email.cz   
Http: www.astropatrola.cz, www.astro-webcast.eu  
 
Založení:  17.12.2002 rozhodnutím Zastupitelstva města Karlovy Vary 
Registrace: 21.října 2003 zápisem do Obchodního rejstříku 
IČ:  263 61 850 
DIČ:  CZ 263 61 850 
 
Bankovní spojení: 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. Bc. Martin Havel 
2. Mgr. Václav Richter 
3. Dalibor Suchý 
 

Členové Dozor čí rady 
1. Mgr. Petr Masák 
2. Mgr. Jana Pet říková 
3. Dagmar Laubová 

 
Správní a dozor čí rady pracovaly v p ůvodním, nezm ěněném 

složení roku 2005, v souladu s usnesením zakladatel e. 
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4. Poslání obecn ě prosp ěšné spole čnosti 

  
Spole čnost byla založena na dobu neur čitou s cílem : 

- rozší řit nabídku kulturních a vzd ělávacích aktivit hv ězdárny Karlovy Vary 
pro obyvatele a návšt ěvníky láze ňského m ěsta z České republiky i 
zahrani čí, školy a jiná vzd ělávací za řízení Karlovarského kraje; 

- rozší řit nabídku program ů pro d ěti a mládež pro využití jejich volného 
času v mimoškolních aktivitách, nap ř. víkendových a prázdninových 
vzdělávacích soust ředěních, tábor ů a mezinárodních vým ěnných 
pobyt ů; 

- rozvíjet spolupráci hv ězdárny s českými i zahrani čními odbornými 
pracovišti se zam ěřením na astronomii a p říbuzné v ědní obory; 

- popularizovat všemi dostupnými prost ředky informace z oboru 
astronomie a p říbuzných v ědních obor ů pro nejširší ve řejnost a rozší řit 
zapojení hv ězdárny do odborných program ů v amatérském i 
profesionálním astronomickém výzkumu; 

- rozší řit nabídku vzd ělávacích a sportovních aktivit pro nejširší ve řejnost 
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, Karlov y Vary - Růžový vrch 

  
Služby poskytované Hvězdárnou a Radioklubem lázeňského města Karlovy Vary lze 
rozdělit na: 
a) obecn ě prosp ěšné služby; 
b) služby dopl ňkové. 
 
a) Obecn ě prosp ěšné 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 obecn ě prosp ěšné 

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; 
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- 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 dopl ňkové  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. Společnost v historickém kontextu 
 

Poloha hv ězdárny 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. 

 
Návšt ěvnost hv ězdárny za dobu existence AK v Karlových Varech  

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. Podíváme-li se na  průměrnou ro ční 
návšt ěvnost program ů našeho za řízení v posledních letech, v roce 2009 p řivítala 
hvězdárna 400 000. návšt ěvníka akce po řádané hv ězdárnou.  

Provozovatel Období Počet návštěvníků 
hvězdárny  

KaSS Karlovy Vary 1955 – 1976    54 271 

OKS Karlovy Vary 1977 – 1990   95 143 

MKS Karlovy Vary 
KC Ametyst, KSO 1991 – 1996    16 449 

Magistrát m ěsta OLKP 1997 -  2003    27 844 

O. P. S. 2004 - 2009  234 172 

Celkem 1963 – 2009 427 879 
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Porovnání návšt ěvnosti a p říjmů v hlavní i vedlejší činnosti 2001 - 2008  

Postupný nárůst programů a otvírací doby je znát velmi dobře znát ve všech 
letech 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 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. 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 bez 
klimatizace, pozorovatelna pro maximálně 20 osob a sociální zařízení na úrovni 70. let 
nejsou dobrou vizitkou reprezentace lázeňského města návštěvníky. Objekt je 
společnosti od roku 2004 pronajímán. Vlastník realizuje jen nejnutnější drobné opravy. 
V letech 2010-2012 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 

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

2007 621 43 427 291 767,- Kč 12 617,- Kč 

O. P. S. 

2008 555 37 463 360 780,- Kč 32 804,- Kč 

 2009 349 41 079 520 000,- Kč 15 000,- Kč 
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Porovnání návšt ěvnosti s hv ězdárnami ČR v letech 2003 - 2006  
Statistika Národního informačního a poradenského střediska (NIPOS) 

vydaného v září 2007. Tabulku v této podobě již od roku 2007 přestal NIPOS 
zveřejňovat. Nově jsou zveřejňovány pouze celkové statistické přehledy 
návštěvnosti v kategoriích institucí dle zřizovatele.  

Z uvedených přehledů je ale možné  udělat představu o tom, jak na 
tom je v rámci republiky naše instituce, která je jako jediná v republice obecně 
prospěšnou společností. Protože nám jde o představu, jak se změnila 
návštěvnost po zřízení této formy společnosti, tabulku proto ponecháváme pro 
přehlednost, i když končí rokem 2006.  

  2006 2005 2004 2003 
1. Hvězdárna a planetárium hl. m ěsta Prahy 132 247 X X X 

2. Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, 
Brno 76 082 78 011 79 997 77 965 

3. Hvězdárna a planetárium J. Palisy, 
Ostrava 50 167 52 876 51 673 52 749 

4. Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 47 088 50 031 52 299 53 386 

5. Hvězdárna a radioklub  
lázeňského m ěsta Karlovy Vary o.p.s.  39955 44 111 28 137 4 172 

6. Hvězdárna a planetárium Plze ň p. o. 27 493 18 521 17 515 25 485 

  7. Hvězdárna a planetárium Č. Budějovice 23 423 22 231 26 705 25 953 

8. Hvězdárna v Rokycanech 22 908 14 124 10 966 9 717 

9. Hvězdárna Valašské Mezi říčí 21 046 22 877 22 138 25 476 

10. Hvězdárna v Úpici 16 091 12 683 16 563 16 763 

11. Lidová hv ězdárna Prost ějov, p. o.  13 952 15 542 16 780 17 883 

12. Hvězdárna a planetárium Teplice 11 822 13 283 14 525 14 283 

13. Hvězdárna Vsetín 6 131 7 028 5 661 6 022 

14. Hvězdárna Domu Kultury Uherský Brod 7 607 6 293 7 075 6 626 

15. Planetárium v Most ě X 4 721 3 915 3 865 

16. Městská hv ězdárna Slaný 4 170 3 973 4 032 3 654 

17. Hvězdárna Veselí nad Moravou 4 096 3 903 3 628 4 139 

18. Vlašimská astronomická spole čnost 2 917 3 409 2 865 3 640 

X – instituce uplatnila právo na nezve řejnění údaj ů. 
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Stru čná historie hv ězdárny  

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.  

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.  
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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 součástí 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. 

Stávající obecně prospěšná 
společnost byla založena Městem 
Karlovy Vary za účelem umožnění 
rozvoje hvězdárny tak, aby mohla 
získávat sponzorské dary, příspěvky od 

členů či dary a realizovat projekty s dětmi a mládeží, které v rámci Magistrátu nebylo 
možno ošetřit. Umožnila tak vstoupit například do České rady dětí a mládeže či Krajské 
rady dětí a mládeže, což znamená obrovské možnosti při práci s dětmi. Česká rada 
dětí a mládeže nám například poskytuje velmi levné úrazové pojištění účastníků všech 
akcí, což je pro provoz organizace 
nezbytné.  

 Díky možnosti brigádní 
spolupráce se studenty středních 
škol v Karlových Varech se 
realizovala řada ojedinělých 
projektů, které jsou velmi 
pozoruhodné tím, že realizovali 
mladí lidé se zapadalém a chutí 
něco dokázat. Provoz hvězdárny 
pomáhají zajišťovat často také 
demonstrátoři, kteří obětují 
spoustu svého osobního času, 
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aby předali své znalosti návštěvníkům ať již v malém chatu na stránkách 
astronomického webcastu nebo přímo v pořadech organizovaných hvězdárnou pro 
návštěvníky po setmění. S postupující 
dobou se však podařilo zjistit smutnou 
skutečnost: Většina těchto mladých 
spolupracovníků zamíří po maturitě 
do Prahy a tím jejich vazba na 
karlovarskou hvězdárnu skončí.  

S nedostatkem kvalitních 
spolupracovníků, kteří by pomáhali 
zajistit provoz se sice zatím 
nepotýkáme, ale přesto je nutno 
provoz hvězdárny založit na 
profesionálních pracovnících. Celkový 
počet pracovníků, které by hvězdárna 
potřebovala k dostatečnému zajištění 
provozu je 4 – 5.   

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 a prostory střediska radioklub tak v současnosti využívají členové 
radioklubu OK1KVK, kteří dobře reprezentují Karlovy Vary v tomto sportu.  

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.  

 
 
 
 

Akce hv ězdárny v letech 1954 - 2009 navštívilo celkem:  

427 879 návšt ěvníků  
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Zakladatel hv ězdárny pan František Krej čí 

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 Františku Krejčím 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 návšt ěvnosti akcí 

Celkový po čet návšt ěvníků akcí v roce 2009  

Celkem uspo řádáno akcí  349 

Celkem návšt ěvníků těchto akcí  41 079 

Denní pr ůměr návšt ěvníků  91 
 

Celková bilance p říjmů a náklad ů v roce 2009  

 

Hlavní příjmy společnosti (dotace zřizovatele) 

1 450 000,- Kč 
Vedl. příjmy v hlavní činnosti společnosti: 

   504 227,- Kč 
Vedl. příjmy v doplňkové činnosti společnosti: 

     14 390,- Kč 
Náklady na provoz společnosti: 

1 944 637,- Kč 
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7. Zpráva auditora 
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8. Hospoda ření spole čnosti v roce 2009 
Komentá ř k hospoda ření v roce 2009  

Provozní výdaje, včetně mzdových nákladů, jsou rozpočtovány dle 
jednotlivých položek a svůj rozpočet organizace, dle možností, dodržuje. 
Nezanedbatelnou položku činí platby za elektrickou energii, nájem objektu a areálu a 
internetové připojení. Objekt je bohužel vytápěn přímotopně elektrickou energií a není 
zateplen. Alternativní způsob vytápění musí vyřešit vlastník objektu. Každoročně také 
přispíváme finančně na řadu nečekaných oprav technických zařízení, které máme sice 
zapůjčeny zřizovatelem, ale například námi užívaná výpočetní či projekční technika již 
často překračuje svou životnost.  

Díky snižování provozní dotace zřizovatele a nerovnoměrnému zvyšování 
vedlejších příjmů se nedaří hospodařit zcela vyrovnaně. Také nejistý odhad na 
kalendářní rok předem, kdy nevíme jaká bude návštěvnost hvězdárny v budoucím roce 
(jsme závislí na dobrých povětrnostních podmínkách pro konání večerních pozorování, 
zájmu dětí a škol o námi pořádané akce a hlavně nedokážeme odhadnost náklady na 
nečekané opravy objektu) nám neumožňuje přesně rozpočtovat náklady na daný rok. 

Ředitel společnosti se nadále zúčastňuje veškerých možných školení 
týkajících se spolufinancování projektů a hledá pro zamýšlené projekty partnery. 
Bohužel se ukazuje, že podmínky pro získání prostředků na spolufinancování projektů 
z EU jsou podstatně složitější a znamenají povětšinou hledat velice dlouho možné 
operační programy, do kterých by naši nnost bylo možné zařadit. Proto se společnost 
pokouší získat finanční spoluúčast spíše projekty v méně složitých výzvách jakými jsou 
programy MŠMT pro práci s neorganizovanou či organizovanou mládeží. V roce 2009 
nám byl poskytnut příspěvek na jeden ze dvou podaných projektů, pro rok 2010 byly 
podány opětovně dva projekty na MŠMT, z nichž jeden byl následně přijat k realizaci. 
Podobné projekty podáme i v dalších letech. Nyní se však naše úsilí soustřeďuje na 
přípravu a podání projektu v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní 
osa 1.3, 3.výzva, kde je maximální výše příspěvku 3,5 milionu Kč.  

Výnosy   v běžném ú četním období od 1.1. do 31.12.2009  

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost Celkem 

Dotace z řizovatele 1 450 000 K č   1 450 000 Kč 
Úroky + ostatní výnosy  1 481 K č  0 Kč  1 481 Kč 
Prodej materiál ů 0  Kč 14 390 Kč 14 390 Kč 
Vedl. p říjmy v hl. činnosti 340 727 K č 0 Kč 340727 Kč 
Dotace MŠMT 75 000 K č  75 000 Kč 
Dotace ČAS 15 500 Kč  15 500 Kč 
Dotace ČVÚT 148 000 Kč 0 Kč 148 000 Kč 

Celkové p říjmy 2 030 708 K č 14 390 Kč 2 045 098 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2009  100 460 K č 
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Výsledek hospodaření je kladný ve výši 100 460,- Kč. Poskytnutá dotace 
zřizovatele ve výši 1 450 000,- Kč a dosažené příjmy z hlavní činnosti ve výši 580 708,- 
Kč pokryly zcela provozní potřeby společnosti  a snížily ztráty z předchozích let, kdy 
došlo k vynaložení mimořádných prostředků na provoz a opravy objektu.  

Náklady v b ěžném ú četním období od 1.1. do 31.12.2009  
Tabulka ukazuje výb ěr nejv ětších a nejd ůležitějších položek výdaj ů z rozpo čtu spole čnosti  

Provozní náklady spole čnosti celkem 1 944 637,- K č 

Název analytického účtu Konečný stav v období 

Předplatné časopis ů, literatura, výukové materiály 22 568,- Kč 
Opravy interiéru objektu 34 088,- Kč 
Obnova elektroniky, ná řadí a vybavení objektu  87 668,- Kč 
Spot řeba elektrické energie, vodné a sto čné 173 911,- Kč 

Provoz služebních telefon ů  16 628,- Kč 
Provoz vyhrazené internetové linky KV NET 1/1 Mbps  24 500,- Kč 
Provoz akcí pro d ěti a mládež 50 381,- K č 

Nájem prostor hv ězdárna 120 000,- Kč 
Služby a nájem prostor radioklub Sedlecká ul. 13 443,- Kč 
Propagace činnosti, server astro-webcast.eu 73 134,- Kč 
Auditorské práce 39 270,- Kč 

Vedení ú četnictví  a personální agendy 37 520,- K č 

Mzdové náklady 586 781,- Kč 

Zákonné zdravotní a sociální pojišt ění  156 390,- Kč 
  
Zřizovatel společnosti by měl v nejbližší posoudit, zda přiznaný nájem ve výši 

120 000 Kč ročně (12% ročního rozpočtu společnostzi) je adekvátní nákladům, které 
od roku 2004 byly vlastníkem objektu vynakládány na nutné opravy hvězdárny a zda by 
nebylo lepší tyto peníze společnosti ponechat, aby je mohla efektivně využít na opravy 
objektu sama.  

V Karlových Varech jsou další dvě obecně prospěšné společnosti a žádná 
z nich neplatí nájem svému zřizovateli v tak vysoké výši. Společnost by takto získané 
finance nepochybně využila v provozu podstatně efektivněji, například možností 
realizovat potřebnou klimatizaci v sále hvězdárny nebo opravy odsuvné střechy či 
elektrických rozvodů v objektu. 
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9. Činnost spole čnosti v roce 2009  
 

Od 21.4.2008 v provozu nová stálá expozice hv ězdárny  

Provoz v lednu až březnu byl 
omezen hlavními opravami vnitřních 
prostor hvězdárny. Především bylo 
nutno zrušit již nefunkční rozvaděče, 
které se od roku 2001 nepoužívají a 
vstupní prostory hvězdárny činí 
nevzhlednými. Prohlídka elektrické sítě 
technikem navíc ukázala, že rozvodná 
síť neodpovídá potřebným normám a 
také bezpečnostním požadavkům. 
Proto se přikročilo k instalaci nového 
rozvaděče a v souvislosti s tím i 
instalaci nového vzhledného osvětlení 
celých prostor. Vstupní hala se tedy postupně měnila v prostory, které návštěvníka 
osloví již při vstupu. Expozice mu umožňuje si některé vystavené exponáty doslova 

osahat. Prostory se podařilo v mezích 
možností rozšířit alespoň tak, aby se do 
nich vešlo zhruba 20 osob v jedné 
skupině. Je pochopitelné, že to není 
moc, ale oproti dřívějším problémům 
s prostory je to svým způsobem unikát.  

Stálá expozice, která je zaměřena 
především na interraktivní exponáty 
obsahuje například Kosmickou váhu, 
celooblohovou kameru první generace, 
která se podílela na objevu meteoritu 
Příbram v roce 1959. Dnes tato kamera 
umožňuje fotografovat návštěvníky a 

následně jim zasílat pořízené snímky e-mailem. Chystají se však další exponáty, které 
v budoucnu návštěvníci ocení. V roce 2008 bylo možnost rozšířit otvírací hodiny také 
na odpolední dobu, kdy návštěvníkům 
nabízíme prohlídku těchto volně přístupných 
prostor a dáváme jim možnost si vybrat 
některý z mnoha námi nabízených pořadů a 
samozřejmě, jeli-jasno, jim nabízíme také 
pozorování. Celkově lze říci, že nabídka se 
líbí jak běžným návštěvníkům, kteří si 
mohou například vyzkoušet práci s 25ti 
centimetrovým zrcadlovým dalekohledem, 
tak i učitelům, kteří k nám stále vodí žáky 
svých tříd na školní exkurse a pro něž je 
podobná expozice velkým přínosem. 
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Ukázka jednoho ze snímků části školní výpravy pořízený celoblohovou 
kamerou po její rekonstrukci.  Exponát nám byl věnován AsÚ Ondřejov pro sledování 
bolidů. Jeho obsluha však byla velmi komplikovaná, a donutila nás k vývoji vlastní 
kamery typu fish-eye pro sledování bolidů a následně i optickým protějškům gama 
vzplanutí. Exponát je tedy velmi vděčnou demonstrací vývoje astronomické techniky. 

Významná výro čí v roce 2009  

Hvězdárna se v roce 2009 aktivně připojila ke světové síti hvězdáren, které si 
připomněly 400. výročí prvních pozorování dalekohledem italského astronoma Galilea 
Galileiho. Výročí vyhlásila Mezinárodní astronomická unie a UNESCO z podnětu 
Italské astronomické společnosti jako 

2009 – Mezinárodní rok astronomie (IYA 2009)  
K tomuto výročí byl připraven především cyklus přednášek pořádaných 

v Krajské knihovně, dále několik akcí v terénu a také projekt Hvězdárna na školách 
Karlovarského regionu.  

Akce Mezinárodního roku astronomie koordinoval Český národní výbor 
mezinárodního roku astronomie, se kterým byla naše společnost v trvalém kontaktu 
jako kolektivní člen České astronomické společnosti.  

Společnost díky tomu propagovala své projekty na webových stránkách 
zřízených právě k tomuto významému roku http://www.astronomie2009.cz .  



23 

Omezující faktory činnosti v objektu hv ězdárny  

Objekt vystavěný v letech 1959 – 1963 v Akci Z  a rekonstruovaný po požáru 
v letech 1971 – 1977 je pro současnou kapacitu aktivit pro veřejnost a také pohodlí 
návštěvníků již nevyhovující stavbou. Programová činnost v objektu hvězdárny je  
značně omezena jejími kapacitními možnostmi a také špatným systémem 
přímotopného vytápění, který je neúnosně drahý .  

Audiovizuální sál hvězdárny nabízí pouze 50 míst k sezení. Bohužel pro tento 
počet není vybaven potřebnou klimatizací. Tato kapacita ho předurčuje pouze pro 
pořádání akcí menšího rozsahu. Oproti jiným hvězdárnám, které se nacházejí v řadě 
Krajských měst, bohužel stále nedisponujeme žádnými solidními vstupními prostory, 
halou a návazným sociálním zařízením, které by umožnily v době konání programů 
volný pohyb návštěvníků. Změna, která byla v roce 2008 učiněna je sice jednoznačným 
přínosem, ale při návštěvách programů vyšších než 20 osob přináší řadu komplikací. 
To s sebou přináší řadu problémů při organizaci programů pro veřejnost. Zejména 
sociální zařízení tvořené jedním WC pro ženy a jedním pro muže, je například 
v případě hromadných exkursí dosti omezující pro samotné pořady.  

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.  

Problémem je i počet míst v audiovizuálním sále hvězdárny. Kapacita sálu je 
maximálně 53 míst, ale řada škol kvůli nákladnosti vlastní dopravy požaduje často 
možnost návštěvy i 60 dětí najednou. Navíc chybí vzduchotechnika, což může často 
dvouhodinové programy doplňující učivo dětem poněkud znepříjemnit vydýchaným 
vzduchem. Nepomáhá ani provizorní ventilace, která se v sále během programů 
nemůže zase tak často pouštět, protože vzdych je příliš studený   

 
Pravidelné programy hv ězdárny pro širokou ve řejnost  

Od roku 2006 zajišťují provoz dva zaměstnanci v trvalém pracovním poměru. 
Současný stav je při tolika aktivitách nevyhovující, jsou zde potřeba minimálně tři 
pracovníci, kteří by zvládali na výbornou všechny zamýšlené aktivity. Akce pořádané 
pro veřejnost lze totiž rozdělit do několika skupin: 

a) pravidelná pozorování ve černí a no ční oblohy pro širokou ve řejnost; 
b) komponované vzd ělávací po řady pro širokou ve řejnost; 
c) astronomický kroužek pro d ěti 8 – 15 let; 
d) astronomický klub pro mládež, za čátečníky i pokro čilé od 13 let;  
e) WEBCAST - on-line pozorování na internetu, spolu  s řadou dalších aktivit.   

Programy, jejich součástí je pozorování oblohy, jsou závislé na počasí a 
viditelnosti objektů z blízkého i vzdáleného vesmíru. Proto se vlastní pozorování, které 
je zpravidla hlavní částí programu, koná se pouze v případě jasné či polojasné oblohy 
a nevane-li silný nárazový vítr. Vzhledem k tomu, že je hvězdárna vybavena pouze 
odsuvnou střechou, způsobuje často problémy i nárazový vítr. Na rozdíl od kopule, kde 
je dalekohled při pozorování krytý před okolními vlivy, pod otevřenou střechou je 
vystaven náporům větru.   
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Jeden ze snímků večerní oblohy prostřednictvím allsky kamery, pořízené na hvězdárně 
v rámci ročního testování první verze této kamery. 

Návštěvníci, kteří pravidelné programy navštěvují, často v případě špatného 
počasí raději odcházejí se slovy, že „přijdou jindy“, než by zvolili alternativní pořad.  
Společnost často ztrácí vlastní příjmy jen díky špatnému počasí. Návštěvníci vážili 
cestu jen kvůli pozorování a neuvažují, že přestože bylo celý den hezky, může být 
večer zataženo. Zejména, pokud jsou ze vzdálenějších částí kraje. Pokud takovýto 
případ nastává, je všem nabízen náhradní program, který celý probíhá v 
audiovizuálním sále a nově také ve stálé expozici.  

Zaměstnanci hvězdárny se sice snaží z dostupných zdrojů na 
http://www.chmi.cz analyzovat stav počasí a činit odhady jeho budoucího večerního 
vývoje tak, aby zájemci o pozorování noční oblohy mohli být předem seznámeni 
s vlivem počasí na jeho průběh, ale v podmínkách Krušných hor se tyto předpovědi 
často nedaří stanovit spolehlivě. Informace o počasí je celoročně možno sledovat 
především na našem on-line webu, kde po většinu dní (kromě technických odstávek a 
výpadků) trvala vysílá naše all-sky kamera (hrdě nazvaná OKO 1), která veřejnosti 
přinášela trvalé obrázky denní i noční oblohy nad hvězdárnou. Bohužel OKO1 přestalo 
vysílat v březnu roku 2009, kdy bylo zničeno pravděpodobně přepětím v elektrické síti. 
Od května 2009 začal za podpory ČVÚT a AsÚ Ondřejov vývoj kamery nové. 

Programy hv ězdárny pro školy a kolektivy  

Tradice, která je naplňována stále velmi intenzívně od začátku existence 
hvězdárny. Výpravy školních kolektivů se mohou objednávat nově v časech začátků 
programů 8:30, 10:30 a 12:30.  
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Nově však přibyla celá řada aktivit, které školy rády navštěvují a také uvítaly 
možnost výjezdů přímo do těchto institucí. Hvězdárna školám nabízí celou řadu 
programů odstupňovaných dle věku dětí a tyto programy lze rozdělit do několika okruhů 
asi takto: 

a) vzdělávací po řady pro skupiny (školní a d ětské a mládežnické kolektivy); 
b) vzd ělávací po řady dopln ěné pobytem v areálu hv ězdárny; 
c) výjezdy mimo hv ězdárnu p ředevším do základních a mate řských škol; 

Projekt Hv ězdárna na školách Karlovarského regionu  

Jistým oceněním přímé práce s dětmi a mládeží na hvězdárně bylo získání 
finanční dotace z Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro léta 2010 – 
2013 v Programu číslo 2 – Práce s neorganizovanou mládeží. Organizaci byla ve 
výběrovém řízení v únoru 2009 schválena podpora ve výši 75 000,- Kč.  

To je vzhledem k situaci vynikající výsledek a znamená jednoznačnou 
možnost, aby zařízení, jakým je hvězdárna získávalo podporu ze státního rozpočtu i 
jiných fondů.  

Projekt obsahoval přednášky jako doplněk výuky přímo na školách. Vzhledem 
ke schválení projektu až na konci března, kdy jsme se o výsledku dozvěděli, proběhl 
projekt v rámci čtyř podzimních měsíců roku. Celkem se akce zúčastnilo asi 2200 žáků 
na 16 základních školách a přímo ve školách mezi učiteli i dětmi se podařilo přímým 
způsobem propagovat většinu aktivit na hvězdárně. Ukazuje se, že učitelé tento 
způsob programů vítají, protože doprava na hvězdárnu je pro ně často nákladná, 
časově náročná a složitá. 

   

Vyhodnocení návšt ěvnosti program ů pro ve řejnost a školy  
 Pořadů a pozorování oblohy Hromadných výprav 

 Akcí Návštěvníků Akcí Návštěvníků 

Leden 12 68 1 59 
Únor 3 24 10 357 

Březen 4 40 11 298 
Duben 11 75 5 125 
Květen 8 83 10 274 
Červen 7 99 15 687 
Červenec 14 130 0 0 

Srpen 16 100 1 35 
Září 13 111 0 0 
Říjen 19 133 29 750 

Listopad 11 65 24 721 
Prosinec 11 42 7 308 

Celkem 2009 129 970 113 3614 
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Hvězdárna nabízí d ětem a mládeži tyto volno časové aktivity: 
 Astronomické víkendy pro členy - mladší d ěti a začátečníky  – v období 
viditelnosti Měsíce, který je pro mladší děti vhodným pozorovacím objektem, víkendy 
jsou řešeny spíše jako pobyt plný her. V roce 2009 se konalo celkem 10 víkendovek. 
Maximální kapacita je však omezena počtem lůžek na ubytovně, tedy 13 místy. Je nám 
velmi líto, že musíme řadu zájemců odmítat; 
 Astronomické víkendy pro členy – vážn ější 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; 
 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. Zde se potýkáme opět s malou kapacitou. 
Školní třídy mají často požadavek jet společně a 13 míst v průběhu roku jim 
nevyhovuje. Navíc je pro běžný školní rok velmi komplikovaný přístup na sociální 
zařízení, zejména v noci. Proto je volena forma sezónních pobytů od května do září, 
pro které je v areálu k dispozici stanová základna s kapacitou 32 lůžek ve stanech a 
k nim mají učitelé k dispozici i 13 lůžek na ubytovně v suterénu hvězdárny, klubovnu a 
další prostory; 
 Astronomické výukové letní tábory  (7 – 17 dnů) pro děti 8 – 14 let 
v průběhu letních prázdnin. Minimálně se pořádají 2 běhy, každý s kapacitou do 36 
dětí. Každý rok tábory provází nově vytvořená speciální celotáborová hra, zaměřená 
zpravidla na aktuální astronomická výročí.  

Pro členy kroužků a klubů vydáváme jednou za dva měsíce informační 
Zpravodaj ASTROPATROLA. Jedná se o občasník, který dětem i veřejnosti 
aktualizuje termíny schůzek a akcí. Členové do něj mohou přispívat svými články a 
pozorováními. Koncem roku 2008 bylo však zřejmé, že je forma zpravodaje poměrně 
nepřehledná, proto byla zvolena nová forma propagace formou samostatných letáčků 
s barevným podkladem, pro každý typ akce zvlášť. Tento typ propagace se ukázal jako 
účinnější i přehlednější zejména na školách. Učitelé totiž mohou jednotlivé letáčky 
použít a snadno je vyvěsit na nástěnku.  

Volno časové aktivity pro d ěti a mládež v roce 2009  

Svět malé astronomie.  Od roku 2008 nahrazuje zčásti klasický astronomický 
kroužek pro děti seriál pořadů Svět malé astronomie, jehož autorem je p. Jindřich 
Morávek. Jde o cyklus osmi programů určených i mladším dětem, než se zúčastňovaly  
předcházejícího astronomického kroužku. Jednou měsíčně ve středu od 17:00 probíhal 
pro děti 5 – 14 let pořad na zajímavé téma.  

Astronomický kroužek pro děti 8 – 14 let byl obnoven v září 2009 za vedení 
Martiny Exnerové a Ondry Macka. Nutno podotknout, že děti dnes očekávají zřejmě 
více akčnosti, což náš obor zřejmě nikdy nebude schopen nabízet. Celkem od 1. října 
navštěvovalo kroužek v DDM Karlovy Vary – Čankovská 6 dětí.   

Souběžně s obnoveným astronomický kroužkem pracoval od října také Klub 
pro starší a pokro čilé, demonstrátory a spolupracovníky, jehož součástí byl i kurs 
Astronomie v číslech.  Klub je určen zájemcům od 13 let probíhá jednou měsíčně o 
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víkendu kolem novu. Zde se  scházejí 
členové klubu a spolupracovníci a mohou se 
zúčastnit nejen odborného programu, ale 
také kursu, který pro ně vede p. Miroslav 
Spurný. Lekce tohoto kursu jsou přístupné i 
veřejnosti. Členové klubu navíc vypomáhají i 
s úklidem a zároveň jsou aktivní zejména 
v otvíracích hodinách hvězdárny, kdy 
provádí veřejnost našimi programy.  V roce 
2009 bylo uspořádáno 10 víkendovek, na 
kterých jsme se zabývali odbornými 
pozorovacími programy.  

Část těchto víkendovek poté 
pokračovala školením v oblasti 
fotometrických měření proměnných hvězd 
pomocí 20 cm dalekohledu Meade LX200 a 
také dalekohledu JST na pozorovacím 
domečku Astronomické společnosti Hradec 
Králové díky lektorovi Martinu Lehkému.Ten 
si pro naše členy najde vždycky čas a 
věnuje jej praktické i teoretické výuce. 
Celkem se těchto prodloužených víkendů 
uskutečnilo v Hradci Králové pět. 

Soust ředění vedoucích a 
praktikant ů dětských kolektiv ů letních 
tábor ů.  Tyto akce probíhají formou školení 
a praktických příprav zhruba třikrát do roka. 
Účastníci, z nichž je řada i ze vzdálenějších 
míst ČR proto mají připraven program na 
celý víkend. V roce 2009 se tato školení 
konala celkem 3, v lednu, v březnu a v 
květnu za účasti všech pedagogických 
spolupracovníků, kteří následně pomáhali 
na všech čtyřech bězích letních táborů. 
V rámci květnového školení proběhla stavba 
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táborové základny, která je pak k dispozici i školám až do konce září.  

Výukové letní astronomické tábory.  V roce 2009 jsme uspořádali třii běhy 
letních táborů. Zúčastnilo se jich celkem 57 dětí ve věku 7–15 let. Ukazuje, že i přes 
velkou kampaň pomocí letáčků na školách, nebo inzerci na serverech zaměřených na 
letní tábory, je zapotřebí tyto akce ještě více zviditelnit v masívní propagační kampani. 
Na děti dnes číhá řada aktivit, které se na první pohled jeví jako atraktivní, ale ve 
skutečnosti nakonec zklamou často jak samotné děti, tak i jejich rodiče. Tábory na 
hvězdárně mají výbornou úroveň jak programovou, tak i zajištěním. V počtu ostatních 
„lákadel“ zanikají.  

Zároveň v tomto roce pokračovalo projevování problémů s nezodpovědností 
rodičů vůči pořadateli. V několika případech jsme se přihlášených dětí, ani příspěvku za 
účast, nedočkali, někteří neodhlásili dítě ani během tábora samého a nereagovali ani 
na výzvu k úhradě tabora dodatečně, jak podepsali ve stornopodmínkách k táboru.  

Prvního běhu tábora v termínu 26. 7. - 8. 8. 2009 s názvem 1609 se zúčastnilo 
celkem 27 dětí. Tábor byl zaměřen na přehled vývoje astronomie v posledních 400 
letech. Při této celotáborové hře děti stavěly také jednoduchý dalekohled – Galileoskop 
a v druhé polovině byl doplněn o interaktivní hru Pevnost Boyard. 

Druhý v termínu  9. - 15. 8. 2009 název Galileo.  Mělo se jej zúčastnit  celkem 
20 dětí, někteří rodiče však posléze dítě ani nemínili omluvit, takže jsme se v den 
nástupu do tábora přijali pouze 18 dětí. Celotáborová hra byla zaměřena na život 
astronoma Galilea Galileiho. V průběhu tábora jeho účastníci postavili také 
Galileoskop.   

Poslední tábor byl příměstský v termínu 24. - 29. 8. 2009 byl zaměřen 
radioamatérsky a nesl název Od krystalky k mobilu. Zúčastnilo se jej celkem 12 dětí, a 
ukázalo se, že i na hvězdárně můžeme tábory tohoto typu klidně pořádat a bude o ně 
v dalších letech zájem. Hlavní vedoucí Marcel Vašíček přijel až z dalekého Valašského 
Meziříčí a s dětmi například přijímal družicové mapy počasí.  

 
Bambiriáda 2009  

Jako člen Krajské rady 
dětí a mládeže Karlovarska 
(KRDMK) se naše organizace podílí 
každý rok při organizaci krajské 
Bambiriády. V roce 2009 se konala 
pod záštitou České rady dětí a 
mládeže v termínu 4. – 7. 6. 2009.  

V areálu Rolava se v 
sobotu 6. 6. 2009  prezentovalo i 
ostatních 10 členů KRDMK. 
Hvězdárna připravila pro děti 
stánek s možností sledovat 
dalekohledem Slunce a soutěžit o 
ceny.  

Bohužel celé akci nepřálo 
počasí a v průběhu prezentace někdo z účastníků poškodil dalekohled, takže jsme ji 
ukončili místo v 17:00 již ve 14:00 hodin.  
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Přesto naši prezentaci během tří hodin shlédlo asi 250 osob a soutěže se 

zúčastnilo na 50 dětí. Snahou bylo ještě zpropagovat naše letní tábory a získat zájem 
dětí ještě na „poslední chvíli“. 
Astronomický kroužek v roce 2009  
 Astronomický kroužek byl obnoven 1. října 2009 v prostorách DDM Karlovy 
Vary. Konal se vždy ve čtvrtek jednou za čtrnáct dní od 17:00 do 18:30 hodin. Byl 
určený pro děti 4.-8. tříd základní školy. Na první schůzku dorazilo deset dětí. Stálí 
účastníci byli nakonec čtyři, zbylých šest dětí přestalo chodit z nedostatku zájmu o 
tento obor.  

Děti se během roku seznamovaly s různými tématy jako např. Slunce, vnik a 
vývoj vesmíru, stavba vesmíru, život hvězdy apod. Největší zájem projevily u exoplanet 
a deep-sky objektů. Někteří účastníci kroužku se pravidelně zúčastňovali také 
Víkendových akcí pro děti, které probíhaly na hvězdárně. Zde pak mohli uplatnit své 
znalosti v praxi. 

  
Víkendové akce pro d ěti  

Víkendové akce pro děti se konaly jednou za měsíc. Začaly vždy v pátek 
večer, když rodiče přivezli děti na hvězdárnu (mezi 18:00-19:00) a končily v neděli mezi 
11:00 – 13:00 odjezdem dětí. Víkendové akce jsou určeny dětem od 7 do 15 let. 
Maximální počet dětí byl 14, více nám prostory hvězdárny neumožňují ubytovat 
účastníků. 

 V průběhu akcí se děti učily zábavnou formou teorii astronomie v různých 
jejích odvětvích a v případě jasného počasí pozorovali noční či denní oblohu. Cílem 
těchto akcí je  probudit zájem o astronomii, pochopit naučit se používat základní 
astronomické pojmy a poznatky, orientovat se na obloze, rozšíření obzorů 
v technických vědách a rozvoj tvůrčí myšlení. Akce v průběhu roku organizoval p. 
Jindřich Morávek spolu s Martinou Exnerovou. 
 
Odborná školení pro spolupracovníky hv ězdárny v roce 2009  

Také v roce 2009 pokračovala odborná školení spolupracovníků hvězdárny. 
Zprávu o účasti na nich podává p. Ondřej Macek, který na hvězdárně působí ve funkci 
demonstrátora již třetím rokem.  

 
Odborné praktikum na ALTAN OBSERVATORY p. Luboše Br áta v Peci p. 
Sněžkou 17.-19.4.2009  

 
V pátek 17.4. ráno jsme vyrazili na cestu. Jeli 

jsme čtyři – Martina Exnerová, p.  Miroslav Spurný, 
Martin Vítek a já (Ondřej Macek). Naše první zastávka 
byla v Turnově, kde jsme navštívili Vývojovou optickou 
dílnu, se kterou naše hvězdárna úzce spolupracuje. 
Tam jsme se dozvěděli jak se brousí zrcadla do 
dalekohledů a viděli jsme jejich výrobu od řezání až k 
pokovení. Po prohlídce jsme si odnesli do auta 
dalekohled, na kterém nám zde opravili optiku. 

Naše další zastávka byla až v Peci pod 
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Sněžkou. Tam nás p. Luboš Brát 
ubytoval ve svém penzionu Alena a 
již v podvečer nám dal první instrukce 
o pozorování proměnných hvězd. 
Tuto teorii jsme si hned ten večer 
mohli vyzkoušet v praxi na 
pozorovacím místě zvaném ALTAN 
Observatory, které se nachází hned u 
penzionu. Tu noc kamera sledovala 
proměnnou hvězdu ZZ Boo, jejíž 
pozorování jsme si další den tedy 
v sobotu díky dalším instrukcím p. 
Bráta zpracovali. Vyšla nám křivka 
poklesu jasu hvězdy a pozorovali 
jsme taktéž její minimum. Tyto 
napozorované a zpracované 

informace jsme odeslali prostřednictvím účtu p. Bráta na server sekce pozorovatelů 
proměnných hvězd a exoplanet.  

Sobotní noc jsme strávili taktéž u dalekohledu a laptopu při pozorování další 
proměnné hvězdy V385 Cyg, které jsme již prováděli sami bez pomoci p. Bráta. 
Pozorování se nám protáhlo až do čtvrté hodiny ranní, tudíž jsme se pak vzbudili chvíli 
před odjezdem a nestihli jsme si zpracovat proměnnou hvězdu V385 Cyg namístě, vzali 
jsme si tedy data s sebou k pozdějšímu zpracování. Ve 14 hodin jsme nasedli do auta 
a ujížděli k domovu, kam jsme se dostali krátce po sedmé hodině.  

 
41. konference o výzkumu prom ěnných hv ězd 

Konference se konala ve dnech 27.11.2009 až 29.11.2009 v Praze na 
Štefánkově hvězdárně. Po příjezdu do Prahy jsem se ubytoval na strahovských kolejích 
a poté jsem se vrátil na Petřínskou hvězdárnu, kde bylo zahájení a hned ten den byly 
první přednášky. Účastníků konference bylo 36 z České republiky i Slovenska. 

V sobotu se konala od 8:00 snídaně na hvězdárně a poté proběhl dopolední 
blok přednášek. Mezi přednáškami bylo možné využít občerstvení, které připravily 
demonstrátorky z Petřínské hvězdárny. Na oběd jsme šli do nedaleké restaurace 
Mensa, kam jsme již byli objednáni. Dále následoval odpolední blok přednášek. Večeře 
pak byla v Restauraci Petřín. Po večeři byla otevřená plenární schůze sekce PHE ČAS, 
kde byla udělena cena Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2009 a následně popisoval 
předseda L. Brát dosavadní činnost sekce. Kolem 21. hodiny byl zahájen společenský 
večer. 
 Na neděli bylo připraveno také několik přednášek počínaje přednáškou, která 
byla zprostředkována přes internet pomocí Skype. Nedělní přednáškový blok skončil 
prohlídkou nového dalekohledu Mark a poté jsem se odebral k odjezdu. 
 Tato konference pro mě byla přínosem hlavně v oblasti pozorování 
proměnných hvězd pomocí poloprofesionálních digitálních zrcadlových fotoaparátů. 
Dále mi pomohla seznámit se s několika lidmi, od kterých jsem dostal tipy 
k programům, které jsou vhodné na zpracování astronomických fotografií a jiné 
užitečné informace. 
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Setkání Spole čnosti pro meziplanetární hmotu v Pardubicích  

 Setkání se konalo ve stejném termínu jako 41. konference o výzkumu 
proměnných hvězd 27. – 29. 11. 2009 na hvězdárně v Pardubicích.  Setkání se jako 
host zúčastnil p. Miroslav Spurný. Cílem bylo navázat spolupráci při projektu 
pozorování tzv. digitálních meteorů, tedy sledování meziplanetární hmoty pomocí 
televizních kamer, které plánujeme zahájit v srpnu 2010 na letním táboře s příznačným 
názvem Lovcem Perseid. Účastníci tábora se naplno zapojí celosvětové kampaně 
pozorování meteorů.  

V průběhu setkání p. Spurný prezentoval svůj záměr a byla mu přislíbena 
pomoc od ing. Ivo Míčka, který je místopředsedou společnosti. Do programu byla také 
zařazena přednáška Jakuba Halody 
o meteoritech z Marsu nalezených 
v Antarktidě z nichž úlomek přinesl 
geolog na ukázku přímo do 
konferenčního sálu. Podobnou 
přednášku pravděpodobně 
uspořádáme v průběhu roku 2010 
v Karlových Varech. Veřejnost tak 
na vlastní oči spatří kámen, který 
přiletěl z Marsu. Přínosem účasti 
ředitele společnosti na tomto 
Setkání je bezesporu přímá pomoc 
společnosti při organizování 
odborných pozorování meteorů.  

 
2.ročník sout ěže Okno do vesmíru pro žáky 5. – 7. t říd ZŠ 2009 / 2010 

Druhý ročník soutěže byl vyhlášen v listopadu 2009 jako součást projektu 
Hvězdárna na školách Karlovarského kraje. Zaměření soutěže koresponduje s výročím 
prvních pozorování oblohy provedených Galileo Galileim v roce 1609 a také 
Mezinárodním rokem astronomie.  

Soutěž je čtyřkolová, přičemž základní kolo má děti do soutěže přihlásit 
formou anketních otázek. 2.kolo je zaměřeno na teoretickou astronomii, kde jsou dětem 
předloženy pouze jednodušší teoretické otázky. Poté, co na tyto otázky soutěží odpoví, 
všem bude zasláno prázdninové praktické 3. kolo, kde mají učastníci přes letní 
prázdniny pozorovat.  Finále by mělo proběhnout na podzim 2010, termín 
pravděpodobně na konci září. Soutěž nemá charakter vyřazování, do finále o 
astronomický dalekohled postupují všichni účastníci soutěže, kteří dosáhnou největšího 
počtu bodů ve 2. a 3. kole. Jediným důvodem je omezený počet finalistů na 10 dětí. 
Pro představu, do soutěže se přihlásilo celkem 122 dětí (uzávěrka základního kola byla 
1. února 2010).  
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Vyhodnocení návšt ěvnosti program ů pro d ěti a mládež  

 Počet schůzek 
astronomických kroužků 

a akcí pro mládež Osob 
Leden 2 57 
Únor 4 107 

Březen 4 367 
Duben 3 72 
Květen 4 103 
Červen 5 500 
Červenec 2 222 

Srpen 2 475 
Září 1 15 
Říjen 8 100 

Listopad 5 61 
Prosinec 6 107 

Celkem 2009 45 2186 

 

Přednáškový cyklus a výstava v Krajské knihovn ě Karlovy Vary  

V rámci dohody o spolupráci, kterou v roce 2009 podepsal ředitel Miroslav 
Spurný s ředitelkou Krajské knihovny p. Evou Žákovou, uspořádala jako doprovodnou 
akci Mezinárodního roku astronomie a Mezinárodního astronomického workshopu 
v Karlových Varech přednáškový cyklus čítající dohromady pět přednášek se 
zajímavými tématy pro veřejnost. Všechny přednášky byly tlumočeny do českého 
znakového jazyka. Uspořádání přednášek nám umožnilo bezplatné užívání hlavní 
přednáškového sálu v Krajské knihovně na všechny tyto akce.  

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST 

23. 1.2009  Komety o čima astronom ů - amatérů  
Přednášeli: Martin Lehký (Hradec Králové), Petr Horálek (Pardubice) 
Pohled na současnou astronomii očima astronomů, kteří se nočnímu pozorování 
oblohy věnují od roku 1980 intenzívním způsobem jako svému hlavnímu koníčku.  

13. 2. 2009  Klimatická zm ěna - mýty a realita 
Přednášel: RNDr. Jan Pretel, CSc., vedoucí oddělení klimatické změny ČHMÚ 
V roce 2007 byla vydána v pořadí již čtvrtá hodnotící zpráva Mezivládního panelu OSN 
ke klimatické změně. Její výsledky otevřely diskuzi o tom,  mění-li se klima planety, jak 
se mění a čeho bychom se měli v příštích desetiletích obávat.  

20. 2. 2009  MSG - Meteosaty 2.generace ve službách  meteorologie 
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Přednášel: RNDr. Martin Setvák, CSc., vedoucí družicového oddělení ČHMÚ 
Družice MSG jsou v současnosti hlavním zdrojem družicových informací o počasí nad 
Evropou, Afrikou a přilehlými oceány. Přednáška přináší základní informace o 
konstrukci družice a způsobu snímání obrazových dat.  

27.3.2009 Rentgenové o či ve vesmíru – Vesmír, jak ho neznáme  
Přednášel: RNDr. René Hudec, vedoucí Skupiny astrofyziky vysokých energií 
stelárního oddělení AsÚ AV ČR vvi v Ondřejově 
Česká republika - nový člen Evropské kosmické agentury, česká účast na kosmických 
projektech Evropské kosmické agentury ESA, Dalekohledy Roboti s českou účastí ve 
světě. Závěrem byly představeny kosmické záblesky záření gama – největší exploze ve 
Vesmíru a český objev – magnetary. 

6. 11. 2009  Projekt Apollo – nejnádhern ější dobrodružství člověka ve vesmíru 
Přednášel: Milan Halousek, vedoucí odboru Vzdělávání České kosmické agentura 
Přednáška představila všechny důležité mezníky dobývání kosmu - od startů prvních 
amerických astronautů, až po využití poznatků, získaných při kosmických letech. 

4. 12. 2009 Za černým Sluncem do Říše st ředu a dál na st řechu sv ěta 
Přednášeli: Mgr. Petr Skalák a Petr Horálek 
Cesta do Číny za pozorováním nejdelšího úplného zatmění Slunce v tomto století, 
které nastalo 22. července 2009, které se zúčastnili i pracovníci hvězdárny. 

Vyhodnocení p řednáškového cyklu v roce 2009  

Měsíc Osob 
23. 1.2009  Komety o čima astronom ů - amatérů 47 
13. 2. 2009  Klimatická zm ěna - mýty a realita 39 
20. 2. 2009  MSG -  Meteosaty 2.generace 49 
27. 3. 2009 Rentgenové o či ve vesmíru  62 
6. 11. 2009  Projekt Apollo  39 
4. 12. 2009 Za černým Sluncem….  48 

Celkem návšt ěvnost p řednášek  v roce 2009 284 
 
6. 11.  – 4. 12. 2009 VÝSTAVA  
Projekt Apollo – nejnádhern ější dobrodružství člověka ve vesmíru 
Přednáška Milana Halouska byla vernisáří výstavy. Výstava probíhala v otvíracích 
hodinách Krajské knihovny Karlovy Vary a byla pro zájem veřejnosti prodloužena až do 
20. 12. 2009. 

Vyhodnocení návšt ěvnosti výstavy  

Období Program Osob 

6.11.-20.12.2009 Výstava Projekt Apollo 1250 
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ČESKÁ REPUBLIKA SE STALA  
18. ŘÁDNÝM ČLENEMEVROPSKÉ KOSMICKÉ AGENTURY  
Odevzdáním podepsané a ratifikované Dohody o přístupu České republiky k 

Úmluvě Evropské kosmické agentury (European Space Agency, ESA) do úschovy 
francouzského ministerstva zahraničních věcí se dnem 12. listopadu 2008 stala Česká 
republika oficiálně osmnáctým členským státem tohoto prestižního kosmického 
společenství (a prvním státem z bývalého východního bloku). 

Pro rozvoj kosmonautiky a jejích aplikací v České republice má spolupráce s 
Evropskou kosmickou agenturou zásadní význam. Vstupem do Evropské kosmické 
agentury stoupá atraktivita České republiky v oblasti vědecko-výzkumných i 
průmyslových aktivit. Českým firmám a organizacím se otvírá cesta k využití know-how, 
kterým disponuje ESA a organizace s ní přímo spolupracující. České firmy tedy díky 
členství v „Evropském kosmickém klubu“ budou mít snadnější přístup k novým 
technologiím a vědeckým poznatkům. Široká oblast působnosti se českým organizacím 
otevírá v celém spektru činností, které jsou v kosmickém průmyslu realizovány – od 
vývoje a výroby elektronických nebo mechanických součástek a dílů, přes softwarové 
aplikace či přenos, záznam a zpracování dat až po zajišťování služeb souvisejících s 
kosmonautikou nebo na kosmonautiku navazujících. 

České subjekty se mohou připojit k aktivitám, které pro ESA zajišťují velká 
nadnárodní konsorcia, případně realizovat své nápady a svá inovativní řešení. V 
neposlední řadě získá Česká republika vstupem do ESA plný přístup ke kosmickým i 
pozemním prostředkům a zařízením, kterými Evropská kosmická agentura disponuje, 
jako je například laboratorní modul Columbus na Mezinárodní kosmické stanici ISS, 
nebo Hubbleův kosmický teleskop. Občané ČR se od nynějška mohou ucházet i o 
přijetí do evropského oddílu kosmonautů. Členství v ESA bude mít i pozitivní dopad pro 
českou ekonomiku. Veškeré své projekty realizuje ESA na základě transparentní 
veřejné soutěže a jedním ze základních pravidel, jimž se činnost ESA řídí, je garance 
návratnosti minimálně 84% vložených národních prostředků prostřednictvím zakázek z 
projektů v průběhu pěti let. 

Přístupová dohoda byla podepsána v úterý 8. července 2008 předsedou vlády 
ČR Mirkem Topolánkem a ředitelem Evropské kosmické agentury Jean-Jacquesem 
Dordainem. Následovala ratifikace Senátem PČR (18. září 2008), Poslaneckou 
sněmovnou PČR (25. září 2008) a v druhé polovině října byl proces završen podpisem 
prezidenta ČR. Po ratifikaci je Česká republika Dohodou vázána a ta se stane součástí 
právního řádu s tím, že její ustanovení mají v případě nesouladu přednost před zněním 
národních zákonů. 

Evropská kosmická agentura (ESA, European Space Agency) je mezinárodní 
mezivládní organizací pro rozvoj kosmického výzkumu a kosmických technologií, jež 
byla zřízena Úmluvou 30. května 1975, která nabyla platnosti 30. května 1980 (ESA 
Convention). V současné době je plnoprávnými členy ESA, vedle České republiky, 
ještě dalších 17 evropských států: 

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, 
Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Velká Británie. Zvláštní postavení kooperujícího člena má Kanada. Vedle toho jsou 
ještě Maďarsko (od roku 2003), Rumunsko (2006) a Polsko (2007) členy programu 
PECS a Estonsko podepsalo s ESA v roce 2007 rámcovou dohodu o spolupráci. 
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6. Mezinárodní INTEGRAL/BART Workshop IBWS  
6th INTEGRAL/BART Workshop IBWS  

Mezinárodní astronomický workshop 26. – 29. 3. 2009  

 
12.listopadu 2008 se stala České republika členem Evropské kosmické 

agentury ESA. Jde o velmi významný krok jímž ČR vstupuje do kosmického klubu 
vyspělých evropských  zemí jako první země bývalého komunistického bloku. Význam 
pro naši zemi z plného členství v ESA bude značný – mj. se náš průmysl bude moci 
přímo podílet na finačně velmi zajímavých zakázkách pro ESA. 

Současně se začíná do moderních metod kosmického výzkumu zapojovat I 
hvězdárna v Karlových 
Varech, a to vývojem 
celosvětově unikátního 
optického monitoru 
viditelné oblohy a 
související spoluprací s 
Astronomickým ústavem 
AV ČR v.v.i. v Ondřejově. 
Tento projekt bude 
prezentován na 
mezinárodním kongresu o 
výzkumu kosmických gama 
záblesků v USA v říjnu 
2008. Optický 

celooblohový  monitor vyvíjený v Karlových Varech bude sloužit k získání simultánních 
pozemních dat pro gigantické kosmické výbuchy pozorované v oboru energetického 
gama záření na družicích a kosmických sondách, tzv. kosmické gama záblesky, 
dodnes představující jednu z největších astronomických záhad a současně nejvíce 
energetické výbuchy ve vesmíru. Tyto výbuchy jsou v mnoha případech doprovázeny i 
záblesky ve viditelném světle, z nichž ty nejjasnější mohou dosáhnout I viditelnosti 
pouhým okem. 

Skupina astrofyziky 
vysokých energií stelárního 
oddělení Astronomického ústavu 
AV ČR v Ondřejově,s e kterou 
hvězdárna v Karlových Varech 
spolupracuje, uspořádala v 
minulosti již 5 workshopů na 
téma české účasti na 
mezinárodních kosmických 
astrofyzikálních projektech ESA.  

6. Workshop této řady 
byl proto uspořádán  společně s 
hvězdárnou v Karlových Varech v 
Karlových Varech za mezinárodní 
účasti spolupracujících týmů v Irsku, Itálii, Španělsku a Německu a měl by mj. zhodnotit 
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dosavadní účast na kosmických projektech ESA i projednat novémožnosti naskýtajícím 
se českým vědcům po vstupu země do ESA.  Předpokládáme i účast představitelů 
ESA. 

Program akce  
Den 1.: čtvrtek 26.3.2009 9:00 – 12:00, 15:00 – 19:00  
Projekt ESA INTEGRAL – shrnutí výsledk ů 6 let české účasti 
Shrnutí v ědeckých výsledk ů a stav spolupráce 
Česká účast na mezinárodním centru ISDC 
Plány do budoucnosti 
Den 2.: Pátek 27. 3. 2009, 9:00 – 12:00, 15:00 – 16 :45 
Robotické dalekohledy jako dopln ěk kosmických projekt ů 
Robotické teleskopy BART, D50 BOOTES, FRAM a WATCHE R 
Řídící program RTS2, p říprava dalších teleskop ů: BOOTES NY ap 
Vědecké výsledky 
Přednáška pro ve řejnost (tlumo čeno do znakové řeči) 
Den 3.: Sobota 28. 3. 2009, 9:00 – 12:00  
Česká účast na projektu ESA Gaia 
Přidělené oblasti k řešení – kataklyzmické prom ěnné a vysokoenergetické zdroje 
Algoritmy pro klasifikaci a analýzy 
Nízkodisperzní spectra 
Odpoledne prohlídka láze ňské části m ěsta Karlovy Vary, návšt ěva Muzea 
Becherovky, ve černí program na hv ězdárn ě 

 
Den 4.: Neděle 29.3., 9:00 – 12:00  
Česká čast na projektu ESA-NASA-JAXA IXO International X-r ay Observatory 
Projekt družice CubeSAt s N ěmeckem – český rentgenový teleskop ra čí oko a 
detector Medipix 
Česká účast na kosmických projektech USA a Japonska, NASA a  JAXA. Projekt 
NASA Generation X a naše ú čast. 
Aktivní rentgenová optika. 
Mezinárodní účast: 

Česká republika 30:  ASÚ AV ČR Ondřejov, ČVUT Praha, MFF UK Praha, 
VŠCHT Praha, MU Brno, PřF, hvězdárna Karlovy Vary 
Německo 5:  TLS Tautenburg, MPE Garching 
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Itálie 3:  INAF Bologna 
Švýcarsko 3: ISDC Versoix 
Španělsko 6:  IAA Granada 
Nizozemí 4:  ESA ESTEC Noordwijk 
Irsko 4:  UCD Dublin 

Účastnili se například tito vědci: 
Dr.Arvind Parmar, manager, ESA INTEGRAL družice 
Dr. Alberto J. Castro-Tirado, vedoucí stel. Odd ělení, IAA Granada, Špan ělsko 
Prof. Graziella Pizzichini, INAF Bologna Itálie 
Prof. Lorraine Hanlon, ředitelka Školy fyziky, University College Dublin Ir sko 

 



38 

Hodnocení akce  
Akce byla vysoce kladn ě hodnocena po všech stránkách samotnými 

účastníky, p řestože jsme volili prost ředí hotelu Prima v Doubí, který nepat ří mezi 
nejdražší hotely v Karlových Varech. I p řesto dokázal  tento hotel p řipravit 
účastník ům výborné prost ředí a příjemné prožití celé akce, že se sem, dle jejich 
vyjád ření, budou za rok vracet rádi.  

Pořadatelé se proto rozhodli akci v Karlových Varech o pakovat v roce 
2010. Přínos této akce ovšem nebyl jen reprezentativní. Spo lupracující 
organizace nám koncem roku 2009 p řisp ěli částkou 148 000,- K č na další vývoj 
kamer pro celooblohový monitor.  
 Rozhodn ě by si významní ú častníci akce v roce 2010 zasloužili p řijetí u 
představitel ů města a kraje.  

Celooblohový „All-sky“ monitor   

  V roce 2007 jsme začali 
zprovozňovat celooblohovou kameru pro 
sledování meteorů on-line. Nic netušíc 
jsme začali realizovat projekt, na jehož 
konci přišlo velké překvapení.  

Netušili jsme, že na 
Astronomickém ústavu Ondřejov projeví 
o celý projekt v listopadu 2007 zájem 
tým pracovníků vedených RNDr. René 
Hudcem. Objevili totiž velký potenciál 
kamery, která se ukázala výkonnější, 
než současný systém podobných all-sky 

kamer instalovaných na světových observatořích. Vývoj se posunul poté, co kameru 
prezentoval v listopadu 2007 na Mezinárodní konferenci Gamma Ray Bursts ve the 
Swift era, Santa Fe USA. Na konci roku 2007 nám AsÚ Ondřejov přispěl na 
pokračování vývoje finanční pomocí ve výši 50 000 Kč a v roce 2009 dokonce částkou 
148 000 Kč. Současný stav vývoje kamery je v testovacím provozu. Po jeho skončení 
bude all-sky kamera, nazývaná hrdě OKO, mít za úkol detekovat optické protějšky 
vzplanutí gama, tzv. optické transienty.  Současně bude možno na webu sledovat 
snímky z kamery a následné animace, které jsou velmi působivé a lze je ukázat 
návštěvníkům hvězdárny v programech.  

Z přístroje, který měl původně 
návštěvníkům našeho on-line webu 
zobrazovat momentální stav celé oblohy 
nad naší hvězdárnou, se stal zajímavý 
projekt s perspektivní koncepcí. Výsledky 
přinesou jistě spoustu zajímavých dat a 
přispějí tak rozvoji vědy v Karlovarském 
kraji. V současnosti také realizujeme 
projekt televizních meteorů, který se od 
srpna 2010 rozběhne jako součást letního 
astronomického tábora.  
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10. Partne ři naší spole čnosti  

Členství v celostátních organizacích  

Výhodné je naše členství ve střešní mládežnické organizaci České rady d ětí 
a mládeže (ČRDM), která zastřešuje neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží 
na území České Republiky. ČRDM nabízí svým členům a účastníkům akcí úrazovou 
pojistku u pojišťovny Generali a. s., která se vztahuje na všechny účastníky akcí – tedy 
děti i vedoucí. Také nabízí možnost prezentovat svou činnost na Bambiriádách či se 
zúčastnit řady vzdělávacích akcí pořádaných pro pracovníky s dětmi a mládeží.  

Členství v Krajské rad ě dětí a mládeže Karlovarska (KRDMK) , se omezilo 
na aktivní pomoc při zajištění Bambiriády, v čemž hodláme pokračovat i nadále. V roce 
2010 budeme pomáhat opět Bambiriádu v Karlových Varech zajišťovat v mezích 
možností, v areálu na Rolavě i základní škole Čankovská. 

Členství v České astronomické spole čnosti ( ČAS). Aktivně spolupracujeme 
s touto organizací jako její kolektivní člen a nabízíme pomnoc pří akcích, které tato 
společnost zajišťuje. Pomoc ze strany této organizace je metodická i finanční.  

Aktivně spolupracujeme i s odbornými složkami této organizace. Například se 
Sekcí prom ěnných hv ězd a exoplanet . Spolupráce s oběma složkami je po odborné 
stránce jednoznačně přínosem, členem sekce se stal Ondřej Macek, který je jakýmsi 
styčným důstojníkem mezi oběma organizacemi. 

Hvězdárna Karlovy Vary byla v roce 2006 bez jakéhokoli upozornění 
vyloučena ze Sdružení hv ězdáren a planetárií (SHaP). Nebyli jsme již ani pozváni na 
Sněm této instituce, jehož jsme plánovali se zúčastnit a řešit osobně problém 
nesmyslně navýšených členských příspěvků. V tuto chvíli lze tedy považovat členství 
za ukončené, přínos v posledních letech byl pro naši organizaci nulový. 

Aktivní spolupráce s partnery  
 Krajská knihovna Karlovy Vary. 
 V roce 2008 byla zahájena velmi aktivně 
spolupráce s Krajskou knihovnou. Pracovníci 
hvězdárny lektorují v programech pořádaných 
pro školy přednášky o aktuálním dění ve 
vesmíru. Spolupráce se rozvíjí velmi slibně, na 
rok 2009 plánujeme uskutečnit v rámci 
Mezinárodního roku astronomie řadu přednášek, 
z nichž řada bude tlumočena i do znakové řeči.  

 

 
Astronomická spole čnost Most . Občanské 

sdružení provozuje zrekonstruované mostecké 
planetárium s přístrojem ZK-2.  

Od počátku roku 2006 spolupracujeme úzce 
s předsedou této organizace panem Zdeňkem Tarantem 
na realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou Unií. 
Předseda organizace je totiž současně spolupracovníkem 
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Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. V současnosti proto hledáme a také 
hlídáme společně všechny Výzvy k podání žádostí na spolufinancování projektů 
z financí EU.   
 

Astronomická spole čnost Hradec Králové (ASHK) . Spolupráce s tímto 
občanským sdružením nám může být jen k užitku a vzorem pro naše mladší 
spolupracovníky. Sdružení má k dispozici 
Pozorovací domeček na sousední parcele 
nedaleko objektu Hvězdárny a planetária 
Hradec Králové. Do vybavení patří dalekohled 
JST o průměru 40 cm. Sdružení pracuje na 
bázi dobrovolnosti, tedy pozorovatelé mají 
možnost si objednat přístrojový čas a pracovat 
zde. Hlavním cílem je zde fotometrie 
proměnných hvězd. Hlavní část práce odvádí 
pozorovatel Martin Lehký, který je také 
objevitelem několika nových proměnných 
hvězd. Martin věnuje našim členům i řediteli čas při rozšiřování obzorů v oblasti 

fotometrie proměnných hvězd, kterou bychom rádi  
prováděli i na našem dalekohledu KVT.  

Cílem praktik je dosáhnout kvalitního 
využití pozorovací technika, která je dnes běžně 
dostupná, ale naše se hvězdárna si ji nemůže 
dovolit ze dvou důvodů. Prvním je nedostatek 
financí (tyto CCD kamery stojí statisíce korun) a 
druhým nedostatek kvalifikovaného personálu. 
V současnosti se již v druhém bodě blýská na 
lepší časy. V roce 2008 vznikla i v Karlových 
Varech první pozorovatelská skupina tvořená 
třemi mladými spolupracovníky ve věku 14 – 18 
let a je možné, že se budeme moci brzy ucházet o 
CCD kameru, kterou zapůjčuje Česká 
astronomická společnost vždy na jeden rok 
zájemcům, kteří ji chtějí využívat.  

Jihlavská astronomie . Občanské 
sdružení, které pracuje v krajském městě 
Jihlava nyní stojí u zrodu projektu stavby 
hvězdárny i planetária. V současné době 
disponují pouze prostory v Jihlavské věži a 
přenosným dalekohledem Meade. Předseda 
společnosti Miloš Podařil se zajímal o model 
naší společnosti, protože pro budoucí 
hvězdárnu hledají nejoptimálnější právní formu 
existence. Díky němu se ředitel společnosti 
také mohl sejít v Jihlavě s odborníkem přes 
optiku dr. Zajoncem, který nám pomohl 
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připravit podklady pro celotáborovou hru na táborech, kdy se bude stavět model 
Galileova dalekohledu. Počátkem roku 2008 nás astronomové z Jihlavy také poctili 
svou návštěvou. V současnosti je tato společnost perspektivním partnerem pro výměnu 
zkušeností.   

 

Hvezdáreň v Michalovciach . Tato 
hvězdárna je příspěvkovou organizací 
Krajského úřadu v Košicích se 4 stálými 
zaměstnanci. Objekt z roku 1982 je v dosti 
žalostném stavu, především díky vlhkosti, 
která vznikla díky špatné izolaci poměrně 
mladého objektu. Ve srovnání s tím je na tom 
náš objekt podstatně lépe. Z venku vypadá 
veliký, ale prostory jsou zde srovnatelné, až na 
dvě kopule a velice příjemnou terasu pro 
návštěvníky, která nám chybí. Po dohodě s p. 

ředitelkou Kramárekovou došlo k pokusu se společně zabývat možností realizace 
společných projektů, především školních a volnočasových aktivit pro děti a mládež. 
Programovou náplní i rozsahem činností se naše instituce velice podobají, proto je 
výměna zkušeností velkým přínosem pro obě strany.  Prozatím jsme hvězdárnu 
navštívili my v termínu 7. – 11. května 2008, kdy jsme byli vřele přijati a byla nám 
představena kompletně celá hvězdárna a její technické možnosti.   

 
Hvezdáreň Partizánske . 

Spolupráce s touto poměrně mladou institucí 
– hvězdárna byla vybudována v roce 1988 – 
se rozvíjí velice slibně. V současnosti jsem 
v kontaktu s jejím ředitelem p. Vladimírem 
Mešterem, kterého zaujala naše nabídka 
projektu all-sky kamery a také 
mezinárodního astronomického tábora, 
jehož návrh v současné době připravujeme.  

 
Deutsche Raumfahrtausstellung 

Morgenröthe-Rautenkranz.  Perspektivní 
organizace pro přeshraniční spolupráci 
v projektech s dětmi a mládeží. Jedná se o 
instituci, kterou vybudoval německý 
kosmonaut Sigmund Jahn společně s naším 
kosmonautem Vladimírem Remkem. 
Expozice zahrnuje řadu exponátů z jejich 
letů, včetně skafandrů a řady modelů 
kosmických nosičů. 

V současnosti jsou naše možnosti 
společné spolupráce řešeny.  
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Hvězdárna Valašské Mezi říčí. 
V předcházejících letech a také v květnu 
2009, nám byla ředitelem Liborem Lenžou 
umožněna několikadenní stáž pro naše 
spolupracovníky. Měli jsme tak možnost se 
přiučit v odborných programech, ve kterých si 
pracovníci vedou velmi úspěšně. Díky 
možnosti se v areálu hvězdárny ubytovat, 
jsme měli možnost navštívit také celou řadu 
hvězdáren v okolí (např. Vsetín, Zlín, 
Uherský Brod a řada zaniklých hvězdáren 
v Novém Jičíně či Příboře)  a nechat se inspirovat tamější činností nebo naopak 
představit zkušenosti naše. Pan ředitel Libor Lenža mi mnohokrát umožnil osobní 
konzultace při přípravách žádostí projektů. V jejich podávání a hlavně získávání 
finanční pomoci je  hvězdárna Valašské Meziříčí velmi úspěšná.  

 
Spole čnost pro meziplanetární 

hmotu o. s..  Aktivní spolupráce byla zahájem 
v prosinci 2009, kdy jsme byli pozváni na 
Setkání této organizace do Pardubic. Cílem je 
získat metodickou podporu při organizování 
pozorování meteorů pomoci vizuálních metod, 
ale i pomocí televizních kamer z více míst 
západních Čech a jejich napojení na naše on-
line astronomické stránky.  

Radioklub OK1KVK o. s.. Radioklub 
byl jedním ze středisek o.p.s. Vzhledem k tomu, 
že střediska jsou definována jako ekonomické 
subjekty společnosti, a středisko radioklub od 
roku 2004 nepřispělo do činnosti žádnými 
vlastními příjmy, bylo na základě doporučení 
auditora bylo k 1. 9. 2008 zrušeno. Jedná se 
pouze o ekonomické rozhodnutí, na dobrých 
vztazích s občanským sdružením Radioklub 
OK1KVK o.s. nechceme nic měnit.  Prostory na 
Sedlecké bude od tohoto data nadále bezplatně využívat Radioklub OK1KVK na 

základě Smlouvy o spolupráci. Občanské sdružení 
poměrně intenzívně pracuje s dětmi a mládeží a 
zasloužilo by si lepší, reprezentativnější prostory. 
V současnosti jednáme o realizaci reprezentačního 
Technického střediska pro děti, mládež i dospělé, 
které by umožnilo daleko lépe využít potenciál 
členů radioklubu směrem k veřejnosti a také se 
společně zapojit jako spolupracující subjekty do 
některých projektů spolufinancovaných z fondů 
EU.   
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11.  Záměry spole čnosti v letech 2010 – 2012 
 

1. uspo řádání dalších Mezinárodních workshop ů v K. Varech 

2. realizace technického st řediska d ětí a mládeže, ve vhodných 
reprezentativních prostorách. Jde o astronomicko-ra dioamatérskou stálou 
galerii, tzv. „Muzeum astronomie a radioamatérismu na Karlovarsku“ p římo 
v centru Karlových Var ů s vhodnou polohou pro návšt ěvu d ětí, lázeňských 
host ů i cizinc ů 

3. uspo řádání dalších výukových astronomických tábor ů od 7 až po 18 dn ů 
pobytu a rozší řit nabídku o tábory p říměstské 

4. další rozší ření nabídky program ů pro d ěti a mládež p římo ve školách 

5. rozší ření nabídky pobyt ů na hvězdárn ě pro koletivy od dubna do srpna 

6. realizace velkého 40 cm dalekohled VKVT s vy řešením nového p řístupu na 
pozorovatelnu a z řízení pozorovací terasy, dokon čení 120 cm pln ě 
automatické kopule pro astrowebcast 

7. dokon čení projektu celooblohového monitoru sledujícího p ředevším bolidy 

8. oslovení potenciálních sponzor ů v Karlovarském kraji i zbytku České 
republiky či zahrani čí 

9. podání žádosti o spolufinancování projekt ů v Regionálním opera čním 
programu v letech 2008-2013: realizace etapové dost avby objektu hv ězdárny. 
1.etapa – bezbariérový p řístup s prostornou vstupní halou do objektu a 
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realizace nové kopule s vyhovujícím p řístupem na pozorovatelnu. 2.etapa – 
sociální za řízení se sprchami, dimenzované na velké výpravy náv štěvníků (40 
– 60 osob najednou). 3.etapa – nový audiovizuální s ál IN SPACE pro 120 
návšt ěvníků s vybavením pro konání po řadů pro handicapované 
spoluob čany 

10. navázání spolupráce se subjekty podobného zam ěření (nap říklad Muzeum 
kosmonautiky v Sasku) a obnovení mezinárodních vým ěn dětí s n ěmeckým 
partnerem Naturfreunde Sosa po t říleté rekonstrukci za řízení Rote Grube, 
které opravili na základ ě partnerské smlouvy s námi v rámci programu 
Interreg IIIa 

11. rozší ření ubytovací kapacity v areálu hv ězdárny – místo stan ů realizace 10 
chatek se 4 l ůžky, zejména k ubytování v rámci výukových akcí pro  děti, 
mládež i dosp ělé, realizace d řevěného srubu nebo stanu ur čeného 
k celoro čnímu užívání s možností využití jako klubovny 

12. vyhodnocení návšt ěvnosti v otvírací dob ě hvězdárny a realizace nové 
PROGRAMOVÉ STRUKTURY; 

13. od roku 2011 (po p řestavb ě) nabídnout návšt ěvníkům multijazykové 
programy, zapojit do činnosti karlovarské hotely a láze ňské domy 

14. přijetí technika a pozorovatele na plný úvazek od 1.1 .2011. 
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Hvězdárna a radioklub  
lázeňského m ěsta Karlovy Vary o. p. s.  

 
děkuje za spolupráci v roce 2009 t ěmto spole čnostem: 

 
Město Karlovy Vary 
Krajská knihovna Karlovy Vary  

Krajský ú řad Karlovarského kraje 

České vysoké u čení technické – Fakulta elektrotechniky 

Astronomický Ústav AV ČR Ondřejov 

Sekce pro prom ěnné hv ězdy a exoplanety o. s. 

Česká rada d ětí a mládeže 

Krajská rada d ětí a mládeže Karlovarska 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 

Hvězdárna Valašské Mezi říčí p. o. 

Astronomická spole čnost Hradec Králové o. s.  

Astronomická spole čnost Most o. s.  

Matoušek - dalekohledy  

Radek Fraňo 

Spole čnost pro meziplanetární hmotu o. s.  

 
Děkujeme také všem dobrovolným spolupracovník ům,  

kteří věnují čas realizaci program ů na hvězdárně a zajišt ění 
služeb pro ve řejnost ve svém volném čase a často i v no čních 
hodinách, aby mohla nejširší ve řejnost na hv ězdárnu p řijít v 
pravidelné otevírací dob ě po setm ění a bylo se opravdu na co 
dívat.  
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Hvězdárna a Radioklub láze ňského m ěsta Karlovy Vary o.  p. s.  
K Letišti 144 
360 01 Karlovy Vary 
Tel. 777953421, 777953422, 774953423 
E-mail: hvezdarna.kv@email.cz  
http://www.astropatrola.cz, http://www.astro-webcas t.eu 
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Výroční zprávu zpracoval 
Miroslav Spurný, ředitel organizace 

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

Dozor čí rada p řezkoumala ro ční účetní závěrku a Výro ční zprávu                 
         dne 24.6.2010  

 
Výroční zpráva za rok 2010 byla projednána a schválena  

Správní Radou spole čnosti dne 4.10.2010 . 
 
 
 

Zpráva je vydána v po čtu 40 tišt ěných výtisk ů  
v rozsahu 46 stran, a je k dispozici v elektronické podob ě 

na stránkách organizace a v Obchodním rejst říku 
 
 
 
 
 

 




