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1. Úvod
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvkovou organizací zřízenou Ústeckým
krajem v roce 2003, která je v kompetenci Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje. V roce 2015 bylo významnou událostí 20. výročí otevření teplického planetária,
což jsme si připomněli vzpomínkovou akcí ke dni výročí dne 21. června 2015.

V roce  2015  byl  za  přítomnosti  hejtmana  Ústeckého  kraje  uveden  do  plného  provozu  nový
zrcadlový dalekohled typu modifikovaný Dall-Kirkham s hlavním zrcadlem o průměru 43 cm na
nové paralaktické montáži německého typu. V souvislosti s tím byla od února rozšířena otevírací
doba hvězdárny v Teplicích pro veřejnost a návštěvníci mohli přijít na odpolední pozorování Slunce
i  na  večerní  pozorování  oblohy  kromě  soboty  také  vždy  ve  čtvrtek  a  v  pátek.  Řadu  snímků
pořízených novým dalekohledem si můžete prohlédnout v obrazové příloze této zprávy.

Z významných investičních akcí zmíníme výměnu původní severozápadní kopule za novou – tato
akce byla však dokončena až v roce 2016.

 

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost

Hvězdárna Teplice

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna na Písečném vrchu otevřena každý čtvrtek, pátek a sobotu.
Otevírací  doba  byla  oproti  minulosti  výrazně  rozšířena,  takže  bylo  potřeba  provést  změny  v
organizaci  pracovní  doby odborných  pracovníků.  Pozorování  se  konala  jak  odpoledne,  kdy za
jasného počasí probíhala pozorování Slunce dalekohledem, tak večer po setmění,  kdy probíhala
pozorování noční oblohy, opět za pouze příznivého počasí. Za nepříznivého počasí se konala jako
náhradní program komentovaná prohlídka dalekohledů a výstavy. Otevírací doba pro pozorování se
mění každý měsíc v závislosti na roční době a posunu občanského času ze středoevropského na
letní  a  naopak.  Celkem  se  v  rámci  pravidelných  akcí  uskutečnilo  49  pozorování  denních,  52
večerních,  52  prohlídek  hvězdárny  a  14  ostatních  akcí.  Tyto  akce  navštívilo  celkem  1374
návštěvníků.

Planetárium Teplice

V planetáriu probíhaly pravidelné naučné pořady pro širokou veřejnost spojené s projekcí oblohy
každý týden vždy ve  středu od 19 hodin a  v  neděli  od  19  hodin.  Programy zaměřené  na děti
(promítání pohádky a seznámení se s noční oblohou) se konaly vždy v neděli od 14 hodin. Celkem
se uskutečnilo 45 nedělních pořadů pro děti, 74 večerních představení a 5 ostatních akcí, kterých se
dohromady zúčastnilo 1598 návštěvníků.

Hvězdárna Most

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna v Mostě na Hněvíně otevřena každou neděli odpoledne až do
večerních  hodin,  kdy  probíhala  za  příznivého  počasí  pozorování  Slunce  a  noční  oblohy
dalekohledem. Za nepříznivého počasí se konala jako náhradní program komentovaná prohlídka
dalekohledů a výstavy spojená s projekcí novinek z astronomie. Uskutečnilo se celkem 34 denních
pozorování,  11 večerních pozorování  a  21 prohlídek hvězdárny.  Celkem hvězdárnu na Hněvíně
navštívilo 788 návštěvníků.
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2.2 Mimořádné akce pro veřejnost

Pozorování mimořádných úkazů

20. 3. 2015: Částečné zatmění Slunce. Dne 20. března od 9:00 do 12:00 proběhlo pozorování
částečného zatmění Slunce, které bylo viditelné z území naší republiky.  Při pozorování zatmění
Slunce se na hvězdárně sešly téměř tři sta zájemců o pozorování tohoto úkazu. K dispozici byly
nejen projekce a přímé sledování teleskopy v kopulích, návštěvníci se mohli podívat na částečné
zatmění  též  pomocí  čtyř  dalekohledů  umístěných  před  budovou.  Také  Hvězdárna  v  Mostě
uspořádala mimořádné pozorování tohoto úkazu. 

28. 9. 2015: Úplné zatmění Měsíce. Na státní svátek v noci z neděle na pondělí 28. září 2015
nastalo  úplné  zatmění  Měsíce  pozorovatelné  z  naší  republiky.  Obě  hvězdárny (v  Teplicích  i  v
Mostě)  byly  při  této  příležitosti  otevřeny  ráno  od  3:00  do  6:30.  Úkaz  jsme  sledovali  našimi
dalekohledy v kopulích i na pozemku teplické hvězdárny.

Výročí 20 let planetária v Teplicích

Dne 21. června 2015 jsme si připomněli 20 let od otevření teplického planetária. Při této příležitosti
jsme  na  tento  den  připravili  vzpomínkový  pořad,  který  jednak  připomněl  historii  planetária  a
obtížnou cestu k jeho vybudování, jednak představil po technické stránce přístroj malého planetária
Zeiss ZKP-2 a jeho možnosti.

Teplické planetárium bylo postaveno na sídlišti Šanov 2 a je již po 20 let místem, kam směřují lidé
za  poznáváním odkrývaných tajemství  vesmíru.  Logicky doplnilo  činnost  již  existující  teplické
hvězdárny a přilákalo nejen zájemce o astronomii, ale pomohlo i mnoha generacím žáků Ústeckého
kraje lépe pochopit problematiku učiva o vesmíru prohloubením a rozšířením školních osnov.

Na programu byly kromě vzpomínek bývalého ředitele Vlastimila Buchteleho, který vybudování
planetária prosadil, také promítání vzpomínkových filmů ze stavby kopule a slavnostního zahájení a
promítání pořadu vytvořeného k otevření planetária, popsání projekčních možností přístroje ZKP2
přímo u přístroje. Vstup na akci byl zdarma.

Den magistra Edwarda Kellyho

V sobotu 20.  června 2015 probíhala  na Hněvíně tradiční  akce Den magistra  Edwarda Kellyho.
V rámci této akce byla od 10 do 22 hodin otevřena také mostecká hvězdárna, kterou během akce
navštívilo  celkem  95  návštěvníků,  kteří  viděli  dalekohledem  Slunce  a  absolvovali  prohlídku
hvězdárny s výkladem.

Vesmírné léto

I v roce 2015 byla na teplické hvězdárně po celé prázdniny  od 1. 7. do 31. 8. 2015 mimořádně
rozšířena  otevírací  doba,  která  umožnila  návštěvníkům pozorovat  Slunce  a  večerní  pozorování
každý den kromě neděle.

Den krajů

Dne 4. 9. 2015 se naše organizace připojila k akci Den krajů a pořady na hvězdárně i v planetáriu se
konaly zdarma. Této příležitosti využilo k návštěvě hvězdárny 26 zájemců.

Café Nobel

V roce 2015 pokračoval úspěšný  cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy,
který jsme pořádali ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Každý
měsíc se tak mohli zájemci potkat na hvězdárně v Teplicích se zajímavou osobností ze světa vědy.
Vědci  prostřednictvím poutavých témat  představili  obyčejným lidem jak sebe samé,  tak i  svou
práci. Konalo se celkem 12 akcí, při kterých navštívilo hvězdárnu 274 návštěvníků. 

• 15. 1. 2015:  Dalekohled a pozorovací technika od prehistorie k současnosti (Ing. Antonín
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Švejda)

• 19. 2. 2015: Madagaskar – laboratoř bohů (Mgr. Pavel Hošek)

• 19. 3. 2015: Na kometě: Rosetta a Philae (doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.)

• 16. 4. 2015: Kde se srážejí částice: Půl století CERNu – s českou stopou (doc. RNDr. Jiří
Dolejší, CSc.)

• 21. 5. 2015: Severočeskou postpřírodou (RNDr. Jiří Sádlo, CSc.)

• 9. 6. 2015: Noční „skřítci“ nártouni a další obyvatelé filipínského pralesa (RNDr. Milada
Řeháková, Ph.D.)

• 16. 7. 2015: Mají nosorožci šanci? (MVDr. Přemysl Rabas)

• 13. 8.  2015:  Čeští  vědci  na Špicberkách:  Proč zkoumat polární  oblasti  (Mgr.  Alexandra
Bernardová)

• 17. 9. 2015: Sopky a Mars, aneb jak sopečná činnost měnila tvář rudé planety (Mgr. Petr
Brož)

• 15. 10. 2015: Naši savci na počátku 21. století (RNDr. Miloš Anděra, CSc.)

• 19. 11. 2015: Tornáda a příbuzné jevy v České republice (Mgr. Martina Francová)

• 17. 12. 2015: Byl Velký třesk? (prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.)

Café  Nobel  bylo  jednou  z  klíčových  aktivit  projektu  operačního  programu  Vzdělávání  pro
konkurenceschopnost reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034 s názvem „Partnerstvím ke zkvalitnění
přípravy  lidských  zdrojů  pro  přírodovědné  a  technické  vzdělávání“.  Od  září  2015  je  cyklus
podporován pouze Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vstup na všechny akce byl zdarma.

Evropská noc vědců

Naše organizace se již pojedenácté připojila k akci nazvané EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ. Tato akce
se  pořádá  z  iniciativy  Evropské  komise  jako  „Researchers  in  Europe“  od  roku  2005.  Bývá
vyhlašována na pátek blízký podzimní rovnodennosti, v roce 2015 připadlo datum této akce na 25.
září 2015. Odpolední a večerní program tvořily od 16:00 do 24:00 tyto akce: 

• přednáška „Uvidí příští generace Mléčnou dráhu? (RNDr. Zdeněk Moravec, Ph. D.)

• přednáška „Hádání  o  světlo“  doplněná pokusy (RNDr.  Jiří  Králík,  Ph.D.  a  Mgr.  Robert
Seifert)

• přednáška „Hra světel a stínů, aneb čeká nás zatmění Měsíce“ (Mgr. Petr Dušek)

• odpolední pozorování Slunce, pozorování noční oblohy, prohlídka dalekohledů hvězdárny

• soutěž o drobné ceny. 

2.3 Hromadné akce
Pořady pro  střední  školy,  základní  školy  a  mateřské  školy  probíhaly  po  předchozí  objednávce
zpravidla  ve  všedních  dnech  dopoledne.  Největší  zájem ze  strany škol  je  o  vzdělávací  pořady
v teplickém planetáriu, při příznivém počasí pak zavítají školy i na pozorování Slunce na teplickou
hvězdárnu. Rovněž větší skupiny se mohou objednat mimo běžnou návštěvní dobu, čehož využívají
zejména organizované skupiny důchodců, zdravotně postižených apod. 

Celkem se hromadných akcí v planetáriu při 151 akcích zúčastnilo 5477 návštěvníků, na teplické
hvězdárně při 41 akcích 1303 návštěvníků a na mostecké hvězdárně při 3 akcích 100 návštěvníků.
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2.4 Další činnost

Astronomický kroužek

V roce 2015 fungovaly v Teplicích dva astronomické kroužky. 

První kroužek určený pro mladší žáky byl organizován ve spolupráci s Domem dětí  a mládeže
v Teplicích.  Jeho  vedoucím  byl  Radim  Neuvirt  a  náplní  bylo  poznávání  oblohy  v  planetáriu,
seznámení  se  s  přístrojem  planetária,  kosmonautika,  modelování  povrchu  Měsíce,  pozorování
malými i většími astronomickými dalekohledy. Do astronomického kroužku se přihlásilo 8 dětí,
které navštěvovaly kroužek často i se svými rodiči.

Druhý  kroužek  určený  pro  studenty  středních  škol  byl  zaměřen  na  řešení  úloh  astronomické
olympiády,  večerní  pozorování  a  snímání  objektů  na  obloze,  odborná  pozorování  kamerami  na
hvězdárně a zpracování těchto pozorování. Kroužku se účastnilo ve školním roce 2014/2015 celkem
5 zájemců, v dalším školním roce, tj. od září 2015, navštěvují kroužek 2 zájemci. Tento kroužek byl
ve školním roce 2014/2015 organizován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí  nad  Labem  a  podporován  byl  projektem  operačního  programu  Vzdělávání  pro
konkurenceschopnost reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034 s názvem „Partnerstvím ke zkvalitnění
přípravy  lidských  zdrojů  pro  přírodovědné  a  technické  vzdělávání“.  Od  září  2015  probíhá
astronomický  kroužek  pro  studenty  středních  škol  bez  projektové  podpory,  přesto  zůstává  pro
všechny účastníky zdarma.

Ebicykel slovenských astronómov

Dne 27. července 2015 zavítali na teplickou hvězdárnu účastníci 22. ročníku Ebicykelu slovenských
astronómov (zkratka ESA), který organizuje slovenská Hvezdáreň v Partizánskom.  Po prohlídce
hvězdárny  využili  účastníci  nabídku  k  přenocování  a  v  úterý  ráno  se  vydali  dál  směrem  na
Křivoklát, Rokycany, Sedlčany a Prahu. 

Světelné znečištění

V září 2015 jsme začali jednat s odborem dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice ve
věci  zlepšení  podmínek  pro  noční  pozorování,  která  jsou  omezována  nevhodným  osvětlením
sportoviště u školy v Koperníkově ulici a osvětlením teplického zámku. Výsledkem jednání byla
dohoda  o  úpravě  osvětlení  hřiště  a  příslib  vypořádání  našich  připomínek  osvětlení  teplického
zámku. 
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3. Návštěvnost – celková statistika
V následující  tabulce uvádíme přesné počty akcí a jejich návštěvníků na hvězdárnách v Mostě  a
v Teplicích a v teplickém planetáriu, rozdělené podle typu akce.

Hvězdárna Most Hvězdárna Teplice Planetárium Celkem

Akce Počet Počet Počet Počet

Individuální akce

Denní pozorování 34 49

Večerní pozorování 11 52

Prohlídka hvězdárny 21 52

Pohádky pro děti 45

Večerní představení 74

Ostatní akce 1 14 5

Celkem akcí 67 167 124 358

Celkem návštěvníků 788 1374 1598 3760

Hromadné akce podle typu

Denní pozorování 0 18

Večerní pozorování 0 0

Prohlídka hvězdárny 3 18

Ostatní akce 0 5

Celkem akcí 3 41

Hromadné akce podle škol

MŠ 0 2 35 37

ZŠ 3 25 74 102

SŠ 0 6 18 24

VŠ 0 1 2 3

Ostatní 0 7 22 29

Celkem akcí 3 41 151 195

Celkem návštěvníků 100 1303 5477 6880

Všech akcí 70 208 275 553

Všech návštěvníků 888 2677 7075 10640
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Následující tabulka shrnuje návštěvnost několika mimořádných akcí:

Místo akce Datum Název akce Počet akcí děti dospělí

Hvězdárna Most 20. 3. 2015 Částečné zatmění Slunce 1 36 35

Hvězdárna Teplice 20. 3. 2015 Částečné zatmění Slunce 6 193 91

Planetárium Teplice 21. 6. 2015 Výročí 20 let otevření planetária *) 5 15 18

Hvězdárna Teplice 4. 9. 2015 Den krajů *) 6 12 14

Hvězdárna Teplice 25. 9. 2015 Evropská noc vědců *) 6 74 130

Hvězdárna Teplice 28. 9. 2015 Úplné zatmění Měsíce 1 33 29

Celkem 25 363 317

*) Vstup zdarma, bez vstupenek

Následující tabulka uvádíme návštěvnost Café Nobel, které se konalo na teplické hvězdárně (vstup 
zdarma, bez vstupenek):

Datum akce Počet návštěvníků

15. 1. 2015 17

19. 2. 2015 36

19. 3. 2015 30

16. 4. 2015 28

21. 5. 2015 25

9. 6. 2015 14

16. 7. 2015 24

13. 8. 2015 17

17. 9. 2015 19

15. 10. 2015 12

19. 11. 2015 16

17. 12. 2015 36

Celkem 274

Statistika zahrnuje pouze osoby platící vstupné, jejich doprovod a výše uvedené mimořádné akce,
na  které  byl  vstup  zdarma.  Vstupné v  roce  2015 činilo  40  Kč dospělí,  20  Kč děti,  studenti  a
důchodci, 90 Kč rodinné vstupné. 

Celkem (tj. včetně Café Nobel a všech mimořádných akcí) se v roce 2015 konalo 565 akcí,
kterých se zúčastnilo 10914 návštěvníků.
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4. Investice, opravy, údržba
Paralaktická montáž 10micron GM3000 HPS byla umístěna do jihovýchodní  kopule v prosinci
2014, v lednu 2015 následovalo přemístění 43 cm dalekohledu Planewave CDK17 do této kopule,
dalekohled na montáži jsme propojili kabely s PC v pozorovatelně pod kopulí a dalekohled jsme
ustavili podle hvězd, aby přesně najížděl na zadanou pozici. Odborná pozorování i pozorování pro
veřejnost novým dalekohledem byla zahájena již v únoru 2015.

Starou nepoužívanou montáž Carl Zeiss typ IV jsme přesunuli do chodby hvězdárny a je vystavena
spolu s nepoužívaným školním dalekohledem a fotografickou komorou. Sluneční dalekohledy byly
přesunuty na stávající paralaktickou montáž v severozápadní kopuli.

Po  dokončení  instalace  nového  dalekohledu  byla  vyměněna  a  opravena  nevyhovující  podlaha
v jihovýchodní kopuli na teplické hvězdárně. V souvislosti s ovládáním dalekohledu a zpracováním
pozorování bylo potřeba na hvězdárně opravit také datové rozvody a byla vyměněna anténa pro
datové  spojení  mezi  hvězdárnou  a  planetáriem,  která  nám  zabezpečuje  na  hvězdárně  přístup
k datovému serveru a na internet.

Opravy a údržbu přístroje planetária ZKP-2 prováděl průběžně technik a nebylo zapotřebí najímat
externí firmu. Za zmínku stojí zejména údržba týkající se přesného pohybu planet po obloze, díky
které byly seřízeny pohybové mechanismy všech planet tak, že pohyb planet po umělé obloze je ve
velmi dobré shodě s pohybem planet na skutečné obloze.

Nejvýznamnější investicí roku 2015 byla výměna severozápadní kopule teplické hvězdárny. Do
staré kopule při každém dešti zatékalo a tuto vadu se nepodařilo ani po několika opravách odstranit.
Na rozdíl  od kopule  jihovýchodní,  která  byla  vyměněna v 90.  letech  za  kopuli  od německého
výrobce Carl Zeiss Jena, byla severozápadní kopule stále původní z 60. let a její otevírání bylo
obtížné a otáčení nevhodně řešené. Díky účelové dotaci Ústeckého kraje ve výši 1,8 mil. Kč byla
vyrobena firmou Sincon kopule zcela nová. S ohledem na špatné počasí ke konci roku byla kopule
v průběhu roku pouze vyrobena a vlastní výměna kopule byla provedena až začátkem roku 2016.

5. Propagace, public relations
Významnou událostí roku bylo slavnostní uvedení nového dalekohledu do provozu dne 10. února
2015, kterého se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček, radní pro kulturu a
památkovou péči paní Jitka Sachetová, vedoucí odboru kultury a památkové péče pan Mgr. Radek
Spála a zástupci médií.  

V  roce  2015  jsme  pokračovali  v  propagaci  naší  činnosti  jak  na  nových  webových  stránkách
(http://www.hapteplice.cz),  tak  i  na  facebooku  (https://www.facebook.com/HaPTeplice).
Návštěvnost  webových  stránek  činila  průměrně  35  návštěvníků  denně  (z  toho  27  nových
návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2015 již více než 400 zájemců a jejich
počet dále roste. Zvýšení zájmu o hvězdárnu v Teplicích nastalo také díky zavedení webové kamery
s pohledem na město Teplice z hvězdárny na Písečném vrchu. 

V rámci  propagace  organizace  jsme pořádali  mnoho  mimořádných akcí,  například  pokračovala
spolupráce  s  ústeckou  univerzitou  při  pořádání  Café  Nobel,  byly  pořádány  akce  k  20.  výročí
založení planetária v Teplicích, akce při příležitosti Dne krajů a Evropské noci vědců. Vstup na tyto
akce byl zpravidla zdarma, konaly se soutěže o věcné ceny.

Naše instituce byla také několikrát zmíněna v médiích, zejména v souvislosti s význačnými úkazy
na  obloze,  uvedením  nového  dalekohledu  do  provozu  i  v  souvislosti  s  20.  výročím  založení
teplického planetária.
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6. Odborná činnost

6.1 Pozorování zákrytů hvězd planetkami
Naše odborná činnost se zaměřovala v roce 2015 na pozorování zákrytů hvězd planetkami. Díky
novému dalekohledu Planewave CDK17 se od září 2014 významným způsobem zlepšila možnost
pozorování  těchto  úkazů,  a  to  zejména  díky většímu  zrcadlu  a  kvalitní  optické  soustavě  typu
modifikovaný  Dall-Kirkham,  což  umožnilo  sledovat  zákryty  mnohem  slabších  hvězd  a  zvýšit
přesnost měření.  Další zlepšení nastalo po uvedení nové paralaktické montáže 10micron GM3000
HPS do provozu, zejména poté, co byla montáž přesně ustavena a nakonfigurována, takže najíždění
na cílové objekty bylo jednoduché.

Následující  tabulka  obsahuje  přehled  všech  úspěšně  pozorovaných  zákrytů,  které  byly  dále
zpracovány a o pozorování byl odeslán protokol. Řada dalších úkazů byla pozorována, ale měření
nebylo  možné  zpracovat  např.  z  důvodu  špatných  atmosférických  podmínek,  případně  nebylo
možné pozorování vůbec provést z důvodu nepříznivého počasí.

Datum 
Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek
pozorování

16.02.2015 (858) El Djezair UCAC4 345-090005 negativní

26.02.2015 (25869) 2000 JP70 UCAC4 458-039438 negativní

08.03.2015 (2352) Kurchatov UCAC4 487-026158 pozitivní

20.03.2015 (16106) Carmagnola UCAC4 515-052961 negativní

03.04.2015 (231) Vindobona UCAC4 525-051269 negativní

13.04.2015 (5670) Rosstaylor TYC 0744-01090-1 negativní

18.04.2015 (3016) Meuse URAT1 405-105060 negativní

19.04.2015 (4086) Podalirius URAT1 396-075936 negativní

19.04.2015 (1247) Memoria UCAC4 350-175815 pozitivní

20.04.2015 (15589) 2000 GB80 URAT1 475-128043 negativní

26.04.2015 (4176) Sudek UCAC4 414-056769 negativní

12.05.2015 (849) Ara TYC 0510-00620-1 pozitivní 

15.05.2015 (19010) 2000 RT72 URAT1 416-136248 negativní

19.05.2015 (790) Pretoria UCAC4 490-141470 pozitivní

04.06.2015 (2433) Sootiyo URAT1 430231613 negativní

13.06.2015 (1059) Mussorgskia TYC 5094-00379-1 negativní

15.06.2015 (11426) Molster URAT1 436177472 negativní

24.06.2015 (2458) Veniakaverin UCAC4 343-151066 negativní

06.07.2015 (2416) Sharonov URAT1 396184139 negativní

06.07.2015 (9180) Samsagan URAT1 466500760 negativní

Strana 10



Výroční zpráva SčHaP 2015

10.07.2015 (7192) Cieletespace URAT1 430454666 negativní

03.08.2015 (16433) 1988 VX2 URAT1 456415510 negativní

05.08.2015 (1692) Subbotina UCAC4 386-147794 negativní

05.08.2015 (92) Undina UCAC2 234-10956 pozitivní

14.08.2015 (54) Alexandra UCAC2 430-54160 pozitivní

27.08.2015 (629) Bernardina UCAC4 364-186445 negativní

27.08.2015 (2219) Mannucci TYC 5269-00633-1 negativní

10.09.2015 (3641) Williams Bay URAT1 569029355 negativní

13.09.2015 (1031) Arctica URAT1 463445655 negativní

23.09.2015 (788) Hohensteina UCAC4 442-129419 negativní

26.09.2015 (221) Eos UCAC2 261-32958 negativní

29.09.2015 (26514) 2000 CH48 URAT1 503-009077 negativní

19.10.2015 (74365) 1998 WQ28 URAT1 615-154870 negativní

19.10.2015 (5364) 1980 RC1 HIP   9193 negativní

20.10.2015 (1875) Neruda URAT1 479-132023 negativní

01.11.2015 (11184) Postma UCAC4 384-154979 negativní

05.11.2015 (118) Peitho UCAC2 39970140 negativní

12.11.2015 (838) Seraphina TYC 1246-00013-1 negativní

27.11.2015 (665) Sabine URAT1 544-648989 negativní

27.11.2015 (243) Ida URAT1 561-026359 negativní

06.12.2015 (3141) Buchar TYC 5802-00180-1 negativní

10.12.2015 (7815) Dolon URAT1 467-056968 negativní

13.12.2015 (10061) Ndolaprata URAT1 524-630419 negativní

Celkem bylo odesláno 43 hlášení o pozorování zákrytů a z těchto pozorování bylo  6 pozorování
pozitivních, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k
zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu). 

Poznamenejme, že každá předpověď je zpravidla zatížena poměrně velkou nejistotou způsobenou
nepřesnostmi v poloze hvězdy a planetky na obloze, proto dopředu není zaručeno, zda k úkazu
skutečně  dojde.  Předem  je  nám  známa  pouze  pravděpodobnost,  s  jakou  k  zákrytu  dojde.
Pozorujeme pak většinou takové úkazy, které mají pravděpodobnost větší než 5 %,  což odpovídá
statisticky pouze jednomu pozitivnímu pozorování z dvaceti úkazů.

• První pozitivní pozorování zákrytu v roce 2015 se uskutečnilo 8. března 2015, kdy hvězdu
na  4,12  sekundy  zakryla  planetka  (2352)  Kurchatov.  Jelikož  jsme  byli  jedinými
pozorovateli, lze usoudit pouze na to, že minimální rozměr planetky je 23 km. 

• Druhá planetka, u které jsme pozorovali zákryt 19. dubna 2015 o délce 1,68 sekundy, byla
planetka (1247) Memoria. Díky tomu jsme pomohli zjistit, že průměr planetky je minimálně
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24 kilometrů, neboť jsme opět byli jedinou stanicí, která zákryt zaznamenala.

• Třetí  pozorovaný pozitivní  zákryt  v délce 3,46 sekundy byl  pozorován 12. května 2015
u planetky (849)  Ara.  Jelikož  zeslabení  i  zjasnění  probíhalo  postupně  ve  dvou  krocích,
usoudili  jsme,  že  zakrývaná  hvězda  byla  ve  skutečnosti  dvojhvězdou.  Bylo  obtížné
vyhodnotit tvar planetky, i když byl pozitivní úkaz zaznamenán dalšími 3 pozorovateli, kteří
ale pozorovali menšími dalekohledy a jejich pozorování byla méně přesná.

• Čtvrtý zákryt byl pozorován 19. května 2015, kdy planetka (790) Pretoria zakryla hvězdu na
1,48 sekundy. Rozměr planetky činí minimálně 35 km, opět jsme jediní pozorovali zákryt.

• Pátý pozorovaný pozitivní úkaz nastal 5. srpna 2015, kdy hvězdu zakryla na 27,66 sekundy
planetka (92) Undina. Zákryt odhalil, že hvězda je ve skutečnosti dvojhvězdou a pozorování
několika  dalších  pozorovatelů  umožňuje  odhadnout  i  přibližný  elipsoidní  tvar  profilu
planetky Undina, který je 152 km  119 km.

• Šestý a poslední pozitivní zákryt zaznamenaný na teplické hvězdárně v roce 2015 nastal 14.
srpna 2015, kdy planetka (54) Alexandra zakryla hvězdu na 5,46 sekundy. Spolu s jedním
dalším pozorovatelem ze zahraničí jsme určili minimální rozměr planetky Alexandra na 137
km.

6.2 Přesná astrometrie malých těles sluneční soustavy
V roce 2015 jsme začali novou odbornou aktivitu, kterou je pozorování a měření přesných poloh
planetek (čili asteroidů) a komet, souhrnně označovaných jako malá tělesa sluneční soustavy. Díky
novému dalekohledu můžeme CCD kamerou zaznamenat  tato  tělesa  až  do  20.  magnitudy,  tato
pozorování pak je možné zpracovat a spočítat v daném čase přesnou pozici pozorovaného tělesa.

První taková měření jsme prováděli v noci z 15. na 16. dubna 2015, další v noci z 18. na 19. dubna
2015, kdy jsme pozorovali několik dobře známých planetek a jejich přesné polohy jsme poslali do
Minor Planet Center. Tato dobře známá instituce v americké Cambridge (zkratka MPC, význam
„Středisko pro malé planety“)  shromažďuje a spravuje pozorování malých těles z celého světa.
MPC nám poté, co zkontrolovala přesnost našich pozic, přidělila kód observatoře K62, pod kterým
můžeme publikovat svá další pozorování.

Naše  pozorování  se  pak  zaměřila  zejména  na  měření  poloh  nově objevených  těles,  která  byla
nalezena  jinými  přehlídkovými  dalekohledy a jejich pozice  byly žádané pro  výpočet  počáteční
dráhy.

V  roce  2015  publikovali  v  cirkulářích  Minor  Planet  Circular  (zkratka  M.P.C.)  celkem  242
astrometrických pozic, z toho 14 pozic komet a 228 pozic planetek. Nejzajímavější blízkozemní
planetky a komety byly publikovány v  19 cirkulářích Minor Planet Electronic Circular (zkratka
M.P.E.C.).

M.P.E.C. Označení objektu Klasifikace
objektu

Datum
publikace

Počet
pozic

2015-J42 2015 JV Apollo 2015-05-12 11

2015-J48 2015 JD1 Apollo 2015-05-13 5

2015-J54 2015 JH1 Kentaur 2015-05-14 11

2015-O12 2015 NA14 Aten 2015-05-17 3

2015-O42 2015 OH22 Amor 2015-07-22 6
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2015-T08 2015 TA Amor 2015-10-05 4

2015-T14 2015 TG Apollo 2015-10-05 4

2015-T32 2015 RK245 TNO 2015-10-09 5

2015-T64 2015 TK143 Apollo 2015-10-12 5

2015-T72 P/2003 WC7 (LINEAR – Catalina) kometa 2015-10-12 6

2015-T73 2015 TC144 Apollo 2015-10-12 3

2015-T74 2015 TD144 Apollo 2015-10-12 3

2015-T81 2015 TW144 Amor 2015-10-13 3

2015-T86 2015 TB145 Apollo 2015-10-13 3

2015-T93 2015 TL145 Amor 2015-10-13 6

2015-U36 2015 UJ51 Apollo 2015-10-21 5

2015-V04 2015 UR67 Apollo 2015-11-01 4

2015-V25 2015 VZ Amor 2015-11-04 3

2015-V30 2015 VE1 Apollo 2015-11-04 5

Za zmínku jistě stojí, že téměř všechny publikované pozice měly přesnost lepší než 1 oblouková
vteřina, což je úhel, pod kterým vidíme například korunovou minci ve vzdálenosti 4 kilometry nebo
třeba kráter o průměru 2 km na Měsíci.

6.3 Pozorování umělých družic a kosmického smetí
Další novou odbornou aktivitou, které jsme se začali věnovat v průběhu roku 2015, bylo sledování
umělých družic Země a kosmického smetí, které ohrožuje funkční družice i posádky kosmických
stanic. K aktivitě nás přivedla možnost financovat takovýto odborný program ze zdrojů Evropské
kosmické agentury (zkratka ESA). Tyto aktivity jsme konzultovali v lednu 2015 na Ministerstvu
dopravy, kde sídlí české zastoupení ESA, a kde proběhlo jednání se zástupcem ESA a koodinátorem
aktivit programu Space Situational Awareness (Povědomí o situaci v kosmickém prostoru, zkratka
SSA), konkrétně jeho segmentu Space Surveillance and Tracking (Dohled a sledování kosmického
prostoru, zkratka SST).

Společně jsme konstatovali, že teplická hvězdárna má dostatečně kvalitní vybavení, které vyhovuje
požadavkům tohoto programu ESA, proto jsme provedli několik testovacích pozorování známých
družic a v prosinci 2015, když byl vyhlášen tendr na kvalifikaci dalších evropských senzorů, jsme
se do něj přihlásili. S ohledem na naše malé zkušenosti v této oblasti jsme vytvořili konsorcium s
italskou observatoří Matera, která je součástí organizace e-GEOS a Italské kosmické agentury a
společně jsme vypracovali nabídku pro ESA. Tato aktivita pokračuje v roce 2016.
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7. Personální zabezpečení
Činnost organizace zabezpečovalo v roce 2015 celkem 8 zaměstnanců: ředitel,  ekonomka (0,75
úvazku), 4 odborní pracovníci, technik a uklízečka (0,5 úvazku). Celkem byl v roce 2015 průměrný
přepočtený počet pracovníků bez OON 7,25 úvazku. Odborný pracovník hvězdárny v Mostě Bc.
Zdeněk Tarant pracoval na dohodu o provedení práce.

Zaměstnanci k 31. 12. 2015:

Ředitel: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Ekonomka: Milada Březinová

Odborní pracovníci: Mgr. Petr Dušek, Radim Neuvirt, Otta Šándor, Petr Rakovický

Technik: Petr Kuranda

Uklízečka: Miluše Kuchyňková
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8. Hospodaření
Rozpočet organizace a jeho čerpání shrnuje následující tabulka:

Výnosy

2015

rozpočet

2015

skutečnost

Výnosy z prodeje služeb a zboží 230 220

Čerpání fondů 0 0

Výnosy z transferů – příspěvek na 
provoz

4146 4169

Výnosy celkem 4376 4413

Náklady

2015

rozpočet

2015

skutečnost

Spotřeba materiálu 87 78

Spotřeba energie 264 225

Opravy a udržování 71 98

Ostatní služby 306 307

Mzdové náklady 2357 2284

z toho - platy 2282 2210

          - OON 75 74

          - náhrady pracovní neschopnost 0 0

Odpisy dlouhodobého majetku 287 287

Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku

108 108

Náklady celkem 4376 4252

0 161

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2015 s upraveným  objemem
finančních prostředků ve výši  4 376 tis. Kč. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. Z tohoto
objemu prostředků byl zaúčtovaný příspěvek od zřizovatele ve výši 4 169 tis. Kč. Celkové náklady
činily  4 252  tis.  Kč a  celkové  výnosy  činily  4 413 tis.  Kč.  Hospodaření  organizace  skončilo
kladným výsledkem ve výši 161 tis. Kč 

Doplňkovou činnost nemá organizace ve své zřizovací listině, a tudíž ji ani neprovozuje.

Komentář k jednotlivým položkám:

NÁKLADY

Spotřeba materiálu: Upravený plán 87 tis. Kč, skutečnost 78 tis. Kč. 
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Částka použita na čistící prostředky 6 tis. Kč, materiál na údržbu  21 tis. Kč, kancelářský materiál
11 tis. Kč, pohonné hmoty do služebního vozidla 8 tis. Kč, knihy, časopisy, odborné publikace 13
tis. Kč, jiný DDHM (od 500,- do 2.999,-) 13 tis. Kč (např. spínací síťový zdroj, věšáková stěna,
harddisk,  úchyt  k dalekohledu,  nabíječka  akumulátorů  atd.),  ostatní  materiál  6  tis.  Kč  (např.
sklenice, termoska, filtry Astro solar, adaptér USB, repro k PC atd.).

Spotřeba energie: Upravený plán 264 tis. Kč, skutečnost 225 tis. Kč.

Částka zahrnuje spotřebu elektrické energie ve výši 71 tis. Kč, spotřebu plynu ve výši 67 tis. Kč.
Dalším nákladem je skutečnost za odebrané teplo 87 tis. Kč. 

K úspoře energií došlo v důsledku mírnější zimy.

Opravy a udržování: Upravený plán 71 tis. Kč, skutečnost 98 tis. Kč. 

Jsou zde účtovány opravy a udržování staveb ve výši 36 tis.  Kč (výměna a oprava podlahy na
hvězdárně, oprava datových rozvodů na hvězdárně), opravy a udržování služebního vozidla ve výši
44  tis.  Kč,  opravy  a  udržování  strojů,  přístrojů  a  zařízení  ve  výši  18  tis.  Kč  (např.  oprava
fotoaparátu, oprava zabezpečovacího zařízení, opravy binokulárů). 

Důvodem přečerpání je oprava havarovaného služebního vozidla ve výši 27 tis. Kč – plnění od
pojišťovny ve výši 24 tis. Kč ve výnosech na účtu 649.

Služby: Upravený plán 306 tis. Kč, skutečnost 307 tis. Kč.

Částka  použita  na  nákup služeb pro  software  73  tis.  Kč,  odvoz a  likvidace  odpadů 3  tis.  Kč,
prezentace, inzerce, kopírování ve výši 85 tis. Kč, služby spojů ve výši 32 tis. Kč, stočné 3 tis. Kč,
revize  a  servis  36  tis.  Kč  (plynové  zařízení,  zabezpečovací  zařízení,  elektropřístroje,  hasící
přístroje ), bankovní poplatky ve výši 5 tis. Kč a ostatní služby ve výši 70 tis. Kč (např. sekání
trávy, poplatek za TV a rádia, poplatek za užití hudebních děl, prohlídka a čištění kanalizace na
hvězdárně ve výši 43 tis. Kč.).

Mzdové náklady: Upravený limit prostředků na platy pro rok 2015 činil 2 357 tis. Kč, čerpání ve
výši  2 284  tis.  Kč.  Mzdové  náklady činily  2 210  tis.  Kč,  OON 74 tis.  Kč.  Náhrady mzdy za
dočasnou pracovní neschopnost nebyly čerpány. Objem prostředků na platy nebyl vyčerpán, úspora
ve výši 72 tis. Kč vznikla z důvodu nenastoupení nového plánovaného zaměstnance od září 2015. 

Odpisy dlouhodobého majetku: Schválený plán 236 tis. Kč, usnesením RÚK č. 63/97R/2015 byla
schválena úprava odpisového plánu na částku 287 tis. Kč. Skutečnost 287 tis. Kč

Částka použita k tvorbě investičního fondu.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku: Upravený plán 108 tis. Kč, skutečnost 108 tis. Kč.

Pořízení DDHM v částce 108 tis. Kč – z nejvyšších položek uvádím otočná keramická tabule v ceně
10 tis. Kč, PC AutoCont 24 tis. Kč, monitor LCD 12 tis. Kč, výtah BAADER k dalekohledu 11 tis.
Kč, nábytek v celkové ceně 39 tis. Kč.

VÝNOSY

Tržby: schválený plán 230 tis. Kč, skutečnost 220 tis. Kč. Z toho za prodané služby (vstupné) 211
tis. Kč a za prodané zboží (turistické známky, pohledy, turistické vizitky, turistický deník) 9 tis. Kč.

Ostatní  výnosy  z činnosti:  nebylo  plánováno,  skutečnost  24  tis.  Kč.  Jedná  se  o  plnění  od
pojišťovny za havarované služební vozidlo.

Výnosy vybraných místních vládních institucí  : Schválený plán 4 146 tis. Kč, skutečnost 4 169
tis. Kč.

Z plánovaného příspěvku na letošní rok jsme obdrželi  4 146 tis.  Kč. Zbylá částka 23 tis.  Kč je
tvorba dohadné položky a vypořádání dotace na pořízení účetního a mzdového systému. 
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Severočeská hvězdárna a planetárium dosáhla za uplynulý rok 2015 kladného výsledku ve
výši 161 009,29 Kč. Kladný hospodářský výsledek vznikl uspořením mzdových prostředků včetně
odvodů a úsporami energií v důsledku mírnější zimy.

Hospodaření s fondy organizace shrnuje v Kč následující tabulka:

Peněžní fond
organizace

Stav k 1.1.2015 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2014 Změna 

FKSP 14 773 22 099 26 170 14 773 −4 071

Rezervní fond 515 883 66 990 0 582 873 66 990

Investiční fond 24 622 2 087 112 1 248 887 862 847 838 225

Fond odměn 147 370 0 0 147 370 0

FKSP byl vytvářen odvodem 1 % z mezd. Pracovníkům organizace byly z fondu hrazeny příspěvky
na stravování a UNIšeky.

Rezervní  fond byl  posílen  o  67  tis.  Kč  ze  zlepšeného  hospodářského  výsledku  za  rok  2014.
Rezervní fond nebyl v roce 2015 čerpán.

Investiční  fond byl  posílen  účelovou  dotací  kraje  ve  výši  1  800  tis.  Kč  určenou  na  obnovu
severozápadní kopule teplické hvězdárny (usnesení Rady ÚK č.  38/79R/2015).  Dále byl  tvořen
odpisy z movitého majetku ve výši 188 tis. Kč a odpisy nemovitého majetku ve výši 99 tis. Kč. 

Z investičního fondu bylo v roce 2015 čerpáno 1 150 tis. Kč na obnovu kopule teplické hvězdárny.
Odvody zřizovateli z investičního fondu činily 99 tis. Kč.

Fond odměn nebyl čerpán ani do něj nebyly převedeny prostředky.
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Obrazové přílohy

Přesun stativu staré montáže Carl Zeiss Jena typ IV do chodby teplické hvězdárny 12. 1. 2015.

   

 Montáž 10Micron GM3000 ve fázi přípravy  
protahování kabelů pro dalekohled a kamery, 
před opravou podlahy v jihovýchodní kopuli.
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Přesun dalekohledu Planewave CDK17 ze seveorzápadní do jihovýchodní kopule a jeho uchycení 
na nové montáži 10micron GM3000 dne 16. ledna 2015.
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Dalekohled Planewave CDK17 typu modifikovaný Dall-Kirkham se zrcadlem 43 cm a světelností
f/6.8 na nové paralaktické montáži 10micron GM3000 HPS posazené na nový pilíř vyrobený firmou
Baader Planetarium umístěný od ledna 2015 v jihovýchodní kopuli teplické hvězdárny.

Slavnostního uvedení nového dalekohledu do provozu dne 10. února 2016 se zúčastnili hejtman
Ústeckého  kraje  pan  Oldřich  Bubeníček,  radní  pro  kulturu  a  památkovou  péči  ÚK  paní  Jitka
Sachetová, paní Anna Scheuflerová z kanceláře hejtmana a vedoucí odboru kultury a památkové
péče pan Mgr. Radek Spála.
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Ředitel  hvězdárny Zdeněk  Moravec  předvádí  funkce  nového  dalekohledu  při  jeho  slavnostním
uvedení do provozu.

17. března 2015 byla v Čechách pozorována polární záře. Snímek byl pořízen v místě s tmavou
oblohou na Sněžníku v čase 20:58 SEČ (expozice 30 sekund, f/2,8, ISO 400, foto: Z. Moravec)
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Pozorování částečného zatmění Slunce dne 20. března 2015 se těšilo velkému zájmu veřejnosti.

Snímek částečného zatmění Slunce objektivem MTO 1000 (Foto P. Kuranda). Nahoře série snímků
postupu zatmění od R. Neuvirta.
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Planetka  2015  GL13  byla  první  velmi  rychle  se  pohybující  blízkozemní  planetkou,  kterou  se
podařilo  zachytit  novým  43  cm  dalekohledem  a  CCD  kamerou.  Malý  objekt  17.  magnitudy
o velikosti přibližně 5 metrů se v době našeho pozorování v noci z 15. na 16. dubna 2015 pohyboval
ve  vzdálenosti  500 000 km (o  něco dál  než  Měsíc)  úhlovou rychlostí  2  obloukové  vteřiny za
sekundu. Objekt je v důsledku rychlého pohybu protažený do úsečky, je označen kroužkem na dvou
blízkých expozicích, expoziční doba 20 sekund.

Novým dalekohledem umístěným na  montáži  10micron  GPS3000  HPS sledujeme také  satelity
pomocí videokamery. Do videa vkládáme přesný GPS čas s přesností na milisekundy. Na snímku je
Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) zachycená dne 16. února 2015 v 18:05:02.383 koordinovaného
světového času (UTC).
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Sluneční  dalekohledy byly přemístěny do severozápadní  kopule  na  starší  paralaktickou  montáž
německého  typu  WAM850  (v  průběhu  ledna  bezprostředně  po  přestěhování  nového  43  cm
dalekohledu do kopule jihovýchodní).

K výročí 50 let od založení teplické hvězdárny a k výročí 20 let založení planetária byla vydána
pamětní medaile, kterou byli v roce 2015 obdarováni všichni přednášející na teplické hvězdárně
v rámci  cyklu  Café  Nobel.  Jedná se  o  ražbu brněnského rytce  Jaroslava  Jelínka  a  motivem je
geocentricky vnímaná pozice planet ve dny otevření budov pro veřejnost vyjádřená astronomickou
symbolikou.
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Od dubna 2015 je na teplické hvězdárně v provozu webová kamera, která nám pomáhá sledovat
počasí. Zároveň ukládá snímky i na veřejně přístupném serveru ČHMÚ spolu s desítkami dalších
podobných kamer na území ČR. Často se podaří zachytit zajímavé astronomické i meteorologické
jevy. Nahoře konjunkce Jupiteru a Venuše 1. července 2015, dole noční bouře 8. července 2015.
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Na podzim 2015 začala naše jednání s teplickým magistrátem o zlepšení podmínek pro večerní a
noční pozorování. Na obrázku osvětlení teplického zámku a zámeckého náměstí (nahoře pohled na
světelný  sloup  viditelný  z  hvězdárny,  dole  detail  při  pohledu  z  Letné).  Vpravo  dole  osvětlení
sportoviště v Koperníkově ulici, 4 halogenová svítidla jsou namířena přímo na hvězdárnu.
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Ukázka propagačních  materiálů  vydávaných každý  měsíc  v  roce  2015,  konkrétně  pozvánka  na
červencové pořady v teplickém planetáriu a na pozorování a Café Nobel na teplické hvězdárně.
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V  pondělí  27. 7. 2015  večer  zavítali  na  teplickou  hvězdárnu  účastníci  22.  ročníku  Ebicyklu
Slovenských Astronómov. Po prohlídce hvězdárny v Teplicích přenocovali a v úterý ráno se vydali
dál směrem na Křivoklát, Rokycany, Sedlčany a Prahu.

Přednáška Hádání o světlo prezentovaná fyziky dr. Jiřím Králíkem a Mgr. Robertem Seifertem  při
akci Evropská noc vědců 25. září 2015.
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Snímek maximální fáze úplného zatmění Měsíce dne 28. září 2015 4:39 SELČ objektivem MTO
1000, zatmění našimi dalekohledy spolu s námi sledovala také široká veřejnost. (Foto: P. Kuranda)

Dne 13. listopadu 2015 vlétlo do zemské atmosféry (a shořelo!) poblíž Srí Lanky těleso označené
WT1190F, které létalo na protáhlé dráze kolem Země. Těleso velikosti cca 2 metry odlétalo od
Země vždy do vzdálenosti větší než je vzdálenost Měsíce a pak se přibližovalo blízko Zemi a bylo
pravděpodobně duté -  nejspíš se  jednalo o pozůstatek z některé mise k Měsíci.  Na zvětšených
snímcích je objekt WT1190F v kroužku. Hvězdy jsou protažené, protože snímky jsou nasčítané tak,
aby sledovaly pohybující se objekt, na pozadí snímku je část známé mlhoviny Rosetta. Snímek byl
složen z pěti 2minutových expozic pořízených 12. 11. 2015 mezi 1:45 a 1:55 UT dalekohledem
Planewave CDK17. Objekt měl jasnost 19mag, nacházel se ve vzdálenosti 232 tisíc km od Země a
přibližoval  se  k  Zemi  rychlostí  5000 km/h (1,5  km/s).  Objekt  je  ve  žlutém kroužku.  Foto:  Z.
Moravec 
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Ukázka propagace akce nazvané Café Nobel, která se každý měsíc konala na teplické hvězdárně,
tentokrát s teoretickým fyzikem popularizátorem vědy prof. Kulhánkem.

Prstencová  mlhovina  M57  v  souhvězdí  Lyry  je  jedním  z  objektů  noční  oblohy,  které  často
ukazujeme dalekohledem našim návštěvníkům. Snímek byl pořízen novým 43 cm dalekohledem a
CCD kamerou. Barevný snímek vznikl kombinací  17 snímků s expozicí  4 minuty v barevných
filtrech LRGB. Foto: Z. Moravec
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Severozápadní  kopule  se  dočkala  po  50 letech  výměny za  kopuli  novou,  kterou  nám na  míru
vyrobila  firma Sincon z Turnova. Snímek ukazuje kopuli  ve fázi  výroby jejích dřevěných částí
v truhlářských dílnách v Praze. Foto: J. Lochman

Sonda New Horizons pořídila v roce 2015 úžasné snímky trpasličí planety Pluto. Jak vypadá Pluto
naším dalekohledem ukazuje tento snímek. Je to slabý objekt 14. magnitudy, tj. asi 1600x slabší než
nejslabší hvězdy viditelné pouhým okem (6. magnituda), který nachází se v souhvězdí Střelce. Na
snímku z 10.7.2015 22:40 UT je Pluto označeno šipkou. Zorné pole snímků je asi 10 obloukových
minut,  tj.  asi  třetina  průměru  Měsíce.  Sondu  New  Horizons  samozřejmě  nelze  pozemskými
prostředky v této vzdálenosti (téměř 4,8 miliardy km) spatřit. (Foto: Z. Moravec, 43 cm dalekohled
Planewave CDK17, kamera Watec 910HX, expozice 1,28 sekundy)
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Snímek Vírové galaxie (Messier 51, NGC 5194) v souhvězdí Honících psů pořízený naším novým
dalekohledem a CCD kamerou. Tuto galaxii ukazujeme často návštěvníkům hvězdárny při večerním
pozorování  novým  dalekohledem.  Spirální  galaxie  M51  je  od  nás  vzdálena  asi  30  miliónů
světelných let, její rozměr je asi 60 000 světelných let. Svým spirálním ramenem zasahuje do druhé
menší galaxie (NGC 5195), s kterou se navzájem gravitačně ovlivňují. Snímek pořízen 15. 4. 2015
dalekohledem Planewave CDK17'' f/4.6 v barevných filtrech s celkovou expozicí 108 minut (27
expozic po 4 minutách ve filtrech 7xB, 5xR, 5xG a 10xL), následně upraven a složen v počítači.
Foto Z. Moravec. 
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