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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.  

Rok 2018 byl dalším milníkem v historii naší organizace, neboť byla úspěšně dokončena kompletní 

rekonstrukce teplické hvězdárny, která pak byla v září 2018 opět otevřena veřejnosti. Díky této 

rekonstrukci se významně zlepšily podmínky pro popularizační činnost i pracovní podmínky 

zaměstnanců. Projevilo se to též na návštěvnosti, která byla nejvyšší od roku 2015, a to přesto, že 

hvězdárna byla pro veřejnost otevřena až od 20. září 2019. 

Postupně byla též obnovena naše výzkumná činnost zaměřená zejména na pozorování satelitů a 

kosmického odpadu, především ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. 

 

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti 

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost 

Hvězdárna Teplice 

Teplická hvězdárna byla po rekonstrukci opět otevřena široké veřejnosti 20. září 2018. Otevírací 

doba byla pro veřejnost rozšířena tak, že každý pátek a sobotu večer po setmění probíhala 

pozorování noční oblohy a každou sobotu a neděli odpoledne probíhala pozorování Slunce 

dalekohledem. Za nepříznivého počasí se konaly komentované prohlídky dalekohledů, výstavy a 

přednášky o Slunci a objektech večerní oblohy, které by mohli návštěvníci spatřit dalekohledy 

hvězdárny. Součástí prostor se staly interaktivní panely, které přináší návštěvníkům informace 

o historii hvězdárny, aktuálním dění na obloze, a rovněž zábavné hry pro děti. 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 24 

pozorování denních, 15 večerních, 33 prohlídek hvězdárny a 14 ostatních akcí. Tyto akce navštívilo 

celkem 1646 návštěvníků. 

Planetárium Teplice 

V planetáriu probíhaly pravidelné naučné pořady pro širokou veřejnost spojené s projekcí oblohy, a 

to každý týden vždy ve středu a v neděli od 19 hodin. Programy zaměřené na děti (promítání 

pohádky a seznámení s noční oblohou) se konaly vždy v neděli od 14 hodin. Celkem se uskutečnilo 

46 nedělních pořadů pro děti, 70 večerních představení a 2 ostatní akce, kterých se dohromady 

zúčastnilo 1589 návštěvníků. 

Hvězdárna Most 

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna v Mostě na Hněvíně otevřena každou sobotu a 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 79 

denních pozorování, 28 večerních pozorování, 62 prohlídek hvězdárny a 12 ostatních akcí. Celkem 

hvězdárnu na Hněvíně navštívilo 1510 návštěvníků. 
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2.2 Mimořádné akce pro veřejnost 

Pozorování mimořádných úkazů 

23. 2. 2018: Zákryt Aldebaranu Měsícem. Akce, při které byl pozorován zákryt hvězdy 

Aldebaran Měsícem, se na mostecké hvězdárně zúčastnilo 8 dospělých a 2 děti. 

27. 7. 2018: Úplné zatmění Měsíce. S ohledem na uzavření teplické hvězdárny jsme pozorování 

tohoto mimořádně zajímavého úkazu uspořádali u jezera Milada, kde zatmění pozorovalo několika 

menšími přenosnými dalekohledy 474 zájemců. Druhá skupina provedla pozorování na mostecké 

hvězdárně, kde se pozorování zatmění zúčastnilo 114 osob. Pozorování proběhlo dále i v Duchcově, 

kde se pozorování zúčastnilo dalších 130 zájemců. Počasí po celou dobu přálo, všichni přítomní 

mohli pozorovat celý průběh zatmění a vstup na akci byl zdarma. 

11. – 13. 12. 2018: Pozorování komety 46P/Wirtanen. Uspořádali jsme mimořádná pozorování 

komety 46P/Wirtanen, která byla poměrně jasná a dobře pozorovatelná, z důvodu nepříznivého 

počasí se však pozorování komety mohla uskutečnit až v pátek a v sobotu ve standardní návštěvní 

době, kdy se alespoň chvílemi obloha projasnila, pozorování v dalších dnech bohužel rušil svit 

Měsíce. 

Den magistra Edwarda Kelleyho 

V sobotu 16. června 2018 probíhala na Hněvíně tradiční akce Den magistra Edwarda Kelleyho. 

V rámci této akce byla od 10 do 22 hodin otevřena také mostecká hvězdárna, kterou během akce 

navštívilo celkem 131 návštěvníků, kteří viděli dalekohledem Slunce a absolvovali prohlídku 

hvězdárny s výkladem. 

100. výročí založení Československa 

Ve dnech 26. až 28. 10. 2018 probíhaly akce v rámci 100. výročí založení Československa a spolu 

s dalšími organizacemi Ústeckého kraje jsme oslavili 100 let od vzniku samostatného 

československého státu. Hvězdárna v Teplicích byla otevřena v pátek, v sobotu a v neděli, 

planetárium bylo otevřeno v neděli, hvězdárna v Mostě v sobotu a v neděli. Přes nepřízeň počasí se 

akce zúčastnilo 87 návštěvníků. 

Evropská noc vědců 

Naše organizace se již počtrnácté 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 2018 připadlo datum této akce až na pátek 5. října 

2018. V době od 16:00 do 24:00 byl na všechny připravené přednášky a pozorování vstup zdarma. 

Akce se zúčastnilo 296 návštěvníků.  

Café Nobel 

V roce 2018 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 nejprve v planetáriu a posléze na hvězdárně v Teplicích se 

zajímavou osobností ze světa vědy. Vědci prostřednictvím poutavých témat představili obyčejným 

lidem jak sebe samotné, tak i svou práci. Konalo se celkem 12 přednášek, které navštívilo 376 

posluchačů. Akce byly s ohledem na rekonstrukci hvězdárny do srpna 2018 přesunuty do teplického 

planetária, od září 2018 se konaly opět na teplické hvězdárně. 

 18. 1. 2018: Hoaxy a konspirační teorie (Leoš Kyša) 

 15. 2. 2018: Kvantové počítače (Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.) 

 15. 3. 2018: Pestrý svět exoplanet (Mgr. Julie Nekola Nováková) 

 19. 4. 2018: Bobky z pravěku. Co všechno prochází rukama paleontologů? (RNDr. Boris 
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Ekrt) 

 17. 5. 2018: České středohoří v třetihorách – a co z něj zbylo (Miroslav Radoň) 

 21. 6. 2018: Hudba sfér: Zvuky z vesmíru (Mgr. Jakub Rozehnal) 

 19. 7. 2018: Za jeskynním rakem na Novou Guineu (Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.) 

 16. 8. 2018: Grónsko: Země bílá i zelená (Ing. Vít Malinovský, Ph.D.) 

 20. 9. 2018: SpaceX - historie, současnost i budoucnost (Dušan Majer) 

 18. 10. 2018: Jádro v Česku - energetická současnost a budoucnost naší země (Doc. Ing. 

Radek Škoda, Ph.D.) 

 15. 11. 2018: Od katodových paprsků do nitra atomu (Doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.) 

 20. 12. 2018: Špicberky/ Svalbard 1968 – 2018 Půl století a dvě české expedice (Mgr. 

Alexandra Bernardová, Gerhard Tschunko) 

Cyklus je podporován Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalšími partnery. Vstup na 

všechny akce byl zdarma. 

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 od 21. září 2018 mohli zavítat žáci i na pozorování 

Slunce na teplickou hvězdárnu. Rovněž větší skupiny se mohou objednávat mimo běžnou návštěvní 

dobu, čehož využívají zejména organizované skupiny seniorů, zdravotně postižených apod.  

Celkem se 146 hromadných akcí v planetáriu zúčastnilo 4762 návštěvníků a na teplické hvězdárně 

se 28 hromadných akcí zúčastnilo 1022 návštěvníků. Na mostecké hvězdárně se 1 hromadné akce 

zúčastnilo 21 návštěvníků. 

2.4 Další činnost 

Astronomický kroužek 

Ve školním roce 2017/18 a 2018/19 jsme opět vedli kroužek určený pro mladší žáky ve spolupráci s 

Domem dětí a mládeže v Teplicích.  Do astronomického kroužku  docházelo 8, resp. 11 dětí. Jeho 

vedoucím byl Radim Neuvirt a náplní bylo poznávání oblohy v planetáriu, seznámení se s 

přístrojem planetária, tvorba programu pro školy na téma Sluneční soustava, přímá pozorování 

oblohy na hvězdárně, účast a pomoc členů při mimořádných pozorováních. 

V září 2018 byla opět obnovena činnost astronomického kroužku pro pokročilé, do kterého se 

zapojili dva studenti. Náplní byly jak ukázky pozorování a výzkumné práce, tak i příprava na řešení 

úloh astronomické olympiády. 
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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 79 24   

Večerní pozorování 28 15   

Prohlídka hvězdárny 62 33   

Pohádky pro děti   46  

Večerní představení   70  

Ostatní akce 12 14 2  

Celkem akcí 181 86 118 385 

Celkem návštěvníků 1510 1646 1589 4745 

 

 

     

Hromadné akce podle typu     

Denní pozorování 1 10   

Večerní pozorování 0 0   

Prohlídka hvězdárny 0 18   

Ostatní akce 0 0   

Celkem akcí 1 28   

     

Hromadné akce podle škol     

MŠ 0 3 43 46 

ZŠ 1 19 75 95 

SŠ 0 2 13 15 

VŠ 0 0 1 1 

Ostatní 0 4 14 18 

Celkem akcí 1 28 146 175 

Celkem návštěvníků 21 1022 4762 5805 

Všech akcí 182 114 264 

 

560 

Všech návštěvníků 1531 2668 

 

6351 10550 
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Následující tabulka shrnuje návštěvnost mimořádných akcí (statistika je zahrnuta do předchozí 

tabulky): 

Místo akce Datum  Název akce 
Počet 

akcí 
děti dospělí rodiny 

Hvězdárna Most 23. 2. 2018 Zákryt Aldebaranu Měsícem 1 2 8 0 

Hvězdárna Most 16. 6. 2018 
Den magistra Edwarda 

Kelleyho 
7 49 28 9 

Hvězdárna Most 27. 7. 2018 Úplné zatmění Měsíce 2 10 14 15 

Hvězdárna Teplice*) 27. 7. 2018 
Úplné zatmění Měsíce (jezero 

Milada) **) 
1 91 383 0 

Hvězdárna Teplice*) 27. 7. 2018 
Úplné zatmění Měsíce 

(Duchcov) **) 
1 40 90 0 

Hvězdárna Teplice 5. 10. 2018 Evropská noc vědců **) 10 106 190 0 

Hvězdárna Most 28. 10. 2018 
100. výročí založení 

Československa**) 
2 4 18 0 

Hvězdárna Teplice 28. 10. 2018 
100. výročí založení 

Československa**) 
2 11 7 0 

Planetárium Teplice 28. 10. 2018 
100. výročí založení 

Československa**) 
2 27 20 0 

  Celkem (počty včetně rodin) 28 340 758 24 

*)  Akce konaná mimo prostory hvězdárny. 

**)  Vstup zdarma, bez vstupenek. 

Následující tabulka uvádí návštěvnost Café Nobel, které se konalo na teplické hvězdárně a 

v teplickém planetáriu (vstup zdarma, bez vstupenek, statistika není zahrnuta do první tabulky): 

Datum akce Počet návštěvníků 

18. 1. 2018 33 

15. 2. 2018 45 

15. 3. 2018 39 

19. 4. 2018 19 

17. 5. 2018 26 

21. 6. 2018 15 

19. 7. 2018 5 

16. 8. 2018 25 

20. 9. 2018 64 

18. 10. 2018 33 

15. 11. 2018 36 

20. 12. 2018 36 

Celkem 376 
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Není-li uvedeno jinak, statistika zahrnuje pouze osoby platící vstupné, jejich doprovod a výše 

uvedené mimořádné akce, na které byl vstup zdarma. Vstupné v roce 2018 činilo 40 Kč dospělí, 20 

Kč děti, studenti a důchodci, 90 Kč rodinné vstupné. Návštěvnost byla v roce 2018 vyšší než 

v předchozím roce, a to přesto, že hvězdárna byla téměř 9 měsíců uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Největší vliv na zvýšení návštěvnosti měla právě rekonstrukce hvězdárny, ovšem svou roli hraje 

jistě i dobrá propagace a rozšíření otevírací doby hvězdáren v Teplicích a v Mostě.  

Celkem (tj. včetně Café Nobel a všech mimořádných akcí) se v roce 2018 konalo 572 akcí, 

kterých se zúčastnilo 10 926 návštěvníků. 

 

4. Investice, opravy, údržba 
V červnu 2017 byla zahájena kompletní rekonstrukce teplické hvězdárny, která pokračovala 

v roce 2018 a byla dokončena v červenci 2018. Novou podobu hvězdárny navrhli architekti 

z ústeckého Ateliéru AVN. Díky rekonstrukci jsme získali nový prostornější klimatizovaný kinosál, 

moderní sociální zařízení včetně nové kanalizační přípojky, kompletně nahrazena byla 

elektroinstalace, instalován nový plynový kotel, budova je nyní velmi dobře zateplená a pozorování 

mohou být prováděna i na pochůzné pozorovací terase mezi kopulemi. Obě kopule byly zachovány, 

zmodernizovány byly prostory pod kopulí a ochozy kopulí, budova je (mimo kopule a střešní terasy) 

přístupná invalidům. Stavbu provedla firma AMP Chomutov, a.s., výsledná cena zakázky činí 25,8 

mil. Kč včetně DPH a celou stavbu financoval Ústecký kraj. Kolaudace proběhla dne 22. srpna 

2018, slavnostní otevření hvězdárny se uskutečnilo 19. září 2018 za účasti politiků Ústeckého kraje, 

a o den později, 20. září 2018, byla již hvězdárna otevřena pro širokou veřejnost.  

Nová hvězdárna byla dovybavena novými přístroji a zařízeními. Kinosál hvězdárny byl v rámci 

rekonstrukce vybaven Full HD dataprojektorem, přibyly bezpečnostní kamery, nový systém 

zabezpečení napojený na pult Policie ČR, rychlá datová síť a síťové prvky, klimatizovaná místnost 

se servery a síťovými prvky umístěnými v rackové skříni.   

Do chodeb hvězdárny bylo zakoupeno a instalováno 8 kusů interaktivních panelů (dotykové 

obrazovky velikosti úhlopříčky 55", LED podsvícení, rozlišení Full HD) včetně obslužného 

software BSS STiNO a virtuálního serveru za 802 tis. Kč. Tyto panely slouží k zobrazování 

informací o vesmíru, o hvězdárně, přináší snímky z naší webové kamery, informují o našem 

výzkumu a děti mají také možnost zahrát si jednoduché vesmírné puzzle. 

Nově byla vybavena severozápadní kopule hvězdárny. Pořídili jsme novou paralaktickou montáž 

německého typu výrobce 10micron model GM3000 včetně pilíře v ceně 557 tis. Kč. Na ni jsme 

umístili nový zrcadlový dalekohled typu Schmidt-Cassegrain, výrobce Celestron, model 

EdgeHD 1400, zrcadlo o průměru 356 mm, ohnisková vzdálenost 3910 mm v ceně 285 tis. Kč, 

který je určen pro večerní pozorování a snímání oblohy různými typy kamer.  

Za částku 636 tis. Kč byl zakoupen sluneční dalekohled výrobce Lunt, model LS152  s objektivem 

152/990 mm pro pozorování sluneční chromosféry v čáře vodíku H-alfa. Je vybaven dvojitým 

etalonem, automatickým tlakovým laděním a rovněž byl zakoupen modul pro pozorování Slunce ve 

spektrální čáře vápníku. 

Výše uvedená zařízení bylo možné pořídit díky poskytnutí účelového investičního příspěvku od 

zřizovatele ve výši 2 620 tis. Kč. Nevyčerpaná část této dotace ve výši 340 tis. Kč byla po schválení 

zřizovatelem převedena do roku 2019 a je určena na nákup nového apochromatického čočkového 

dalekohledu. 

Z investičního fondu organizace byly pořízeny další přístroje. V ceně 57 tis. Kč byl zakoupen 

přenosný zrcadlový dalekohled typu Dobson, výrobce SkyWatcher, se zrcadlem o průměru 

356 mm, světelností f/4,5 a GoTo pohonem, který bude používán pro veřejná pozorování 

mimořádných úkazů na terase hvězdárny i pro pozorování v terénu. Stejnému účelu bude sloužit 
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přenosný binokulární dalekohled výrobce APM s kvalitními achromatickými objektivy 

z nízkodisperzního skla o průměru 120 mm, který byl spolu s mohutným stabilním stativem pořízen 

za 136 tis. Kč. 

Z investičního fondu organizace byl také pořízen nový počítačový server pro hvězdárnu za 283 

tis. Kč včetně diskového pole, který slouží pro obsluhu interaktivních panelů, zpracování 

pozorování satelitů a archivaci snímků. 

Opravy a údržbu přístroje planetária ZKP-2 prováděl průběžně technik a nebylo zapotřebí najímat 

externí firmu. Z dalších oprav a údržby uveďme především úpravu venkovního schodiště hvězdárny, 

výměnu lampy v projektoru za 6 tisíc Kč, a opravu podlahy v kopuli nad rámec projektu v ceně 37 

tisíc Kč, a opravy a udržování služebního vozidla ve výši 37 tis. Kč. Vyšší náklady na opravy a 

servis služebního vozidla jsou způsobeny stářím vozidla 10 let.  

 

5. Propagace, public relations 
V roce 2018 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 46 návštěv denně (z toho 32 od nových 

návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2018 již více než 700 zájemců a jejich 

počet stále roste. Ke zvýšení každodenního zájmu o hvězdárnu v Teplicích přispívá webová kamera 

s pohledem na město Teplice z hvězdárny na Písečném vrchu uvedená mezi webovými kamerami 

Českého hydrometeorologického ústavu. Tato kamera byla po dobu rekonstrukce umístěna dočasně 

na střeše planetária a namířili jsme ji jihozápadním směrem na hvězdárnu, Písečný vrch a 

dominantou na snímcích je teplický vodojem. Od září 2018 je kamera umístěna na střeše teplické 

hvězdárny a namířena na západní obzor s centrem Teplic a Krušnými horami. 

V rámci propagace organizace jsme pořádali mimořádné akce, například Evropskou noc vědců, 

podíleli jsme se na oslavách 100. výročí založení samostatného československého státu, a rovněž 

pokračovala spolupráce s ústeckou univerzitou při pořádání Café Nobel. Vstup na tyto akce byl 

zdarma. V rámci Café Nobel se konaly soutěže o věcné ceny (knihy z vydavatelství Academia).  

Naše instituce byla několikrát zmíněna v médiích, zejména v souvislosti s otevřením hvězdárny po 

rekonstrukci.   
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6. Odborná činnost 
V roce 2018 byl omezen odborný program z důvodu rekonstrukce hvězdárny, která byla ukončena 

v srpnu 2018. Od září 2018 jsme se soustředili na instalaci nově zakoupených a opětovné 

zprovoznění stávajících dalekohledů, a také na odstraňování zjištěných závad. 

6.1 Pozorování zákrytů hvězd planetkami 

V roce 2018 pokračovala pozorování zákrytů hvězd planetkami. S ohledem na rekonstrukci 

hvězdárny probíhala v první polovině roku pouze pozorování mimo teplickou hvězdárnu. Od 

ukončení rekonstrukce jsme se potýkali s problémy s otáčením severovýchodní kopule, proto byly 

sledovány pouze dva úkazy. Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných 

zákrytů, které byly dále zpracovány, a o pozorování byl odeslán protokol. Řada dalších úkazů byla 

naplánována, 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 

13.02.2018  (521) Brixia TYC 1977-01111-1 pozitivní 

21.02.2018  (1113) Katja TYC 2398-00366-1 pozitivní 

11.04.2018  (371) Bohemia UCAC2 303-71074 pozitivní 

15.10.2018 (3148) Grechko UCAC4 56-439308 negativní 

25.11.2018 (99) Dike UCAC4 625-023772 negativní 

 

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů v roce 2018 odesláno k dalšímu zpracování 

5 hlášení o pozorování zákrytů a z nich byla 3 pozorování pozitivní, tj. skutečně došlo k zákrytu 

hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši 

hvězdárnu).  

První pozitivní pozorování zákrytu v roce 2018 se uskutečnilo 13. února 2018, kdy hvězdu na 6,50 

sekundy zakryla planetka (521) Brixia. Z celkem 11 pozitivních pozorování evropských 

pozorovatelů byl určen rozměr planetky na 130×114 km. Naše pozorování bylo ve vynikající shodě 

s dalšími pozorovateli. 

Druhý pozitivní zákryt v roce 2018 se uskutečnilo 21. února 2018, kdy hvězdu na 3,91 sekundy 

zakryla planetka (1113) Katja. Z celkem pěti pozitivních pozorování byl určen minimální rozměr 

planetky na 46 km. Naše pozorování bylo opět ve vynikající shodě s dalšími pozorovateli. 

Třetí a poslední pozitivní pozorování zákrytu v roce 2018 se uskutečnilo 11. dubna 2018, kdy 

hvězdu na 2,00 sekundy zakryla planetka (371) Bohemia. Z pouhých dvou pozitivních pozorování 

byl určen minimální průměr planetky na 49 km.  

6.2 Přesná astrometrie malých těles sluneční soustavy 

V roce 2017 byl program pozorování a měření přesných poloh planetek a komet přerušen z důvodu 

rekonstrukce teplické hvězdárny. V průběhu podzimu 2018 byl postupně zprovozněn a testován 

43 cm zrcadlový dalekohled v jihovýchodní kopuli, žádná astrometrická měření malých těles ale 

neproběhla, při omezeném provozu byly upřednostněny úkoly vyplývající ze závazků pro 

Evropskou kosmickou agenturu. 
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6.3 Pozorování umělých družic a kosmického odpadu 

Od roku 2015 se zabýváme sledováním umělých družic Země a kosmického odpadu, které stále 

více ohrožuje funkční družice i posádky kosmických stanic. Náš dalekohled nazvaný Sand Hill 

Optical Telescope (podle Písečného vrchu, na kterém se naše hvězdárna nachází), zkráceně SHOT, 

se v roce 2017 úspěšně kvalifikoval pro pozorování umělých družic a kosmického odpadu v rámci 

programu Evropské kosmické agentury (ESA) s názvem „Space Surveillance and Tracking“ (SST) 

v kontraktu s názvem „SSA P2-SST-X Support Observations and Sensor Qualification”. 

V konsorciu s italskou organizací e-GEOS, která provozuje observatoř v Mateře, pokračoval tento 

kontrakt i v roce 2018 z důvodu zdržení na italské straně. Teplická hvězdárna splnila všechny úkoly 

již v roce 2017 a v roce 2018 neprobíhala žádná další pozorování. V září 2018 proběhla pro naši 

část závěrečná prezentace, na které jsme shrnuli všechny dosažené výsledky. Pro italské partnery 

pokračoval projekt ještě v následujícím roce 2019. 

V roce 2018 jsme se připojili jako subdodavatelé k dalšímu kontraktu ESA v rámci programu SST, 

který má název „SSA P3-SST-III Robotic Telescopes Demonstration“. Kontrakt získala česká firma 

Iguassu, se kterou jsme zahájili spolupráci v rámci předchozího kontraktu. Hlavním cílem této 

aktivity bylo zprovoznění dvou robotických dalekohledů TBT (Test-Bed Telescope), které vlastní 

organizace ESA, a jejich zapojení do sítě dalších robotických dalekohledů. Našim úkolem bylo co 

nejvíce automatizovat náš dalekohled SHOT a přispět společnými pozorováními v rámci této sítě 

v koordinovaných kampaních, které budou splňovat požadavky a cíle ESA. Kontrakt byl zahájen 

v květnu 2018, naše aktivity zahrnovaly zejména opětovné zprovoznění dalekohledu SHOT, 

ověření funkčnosti všech součástí našeho senzoru (montáž, dalekohled, CCD kamera, zaostřování, 

vyhřívání zrcadel, otáčení kopule, lokální NTP server, senzor oblačnosti a počasí), zvýšení přesnosti 

pozorování, vytvoření nového software pro automatizaci pozorování.  

Řešili jsme několik problémů s našimi dvěma CCD kamerami. U kamery Apogee Aspen CG9000 

se začala při zchlazení objevovat námraza na okénku před čipem, což bylo v rozporu s doživotní 

zárukou na tento typ závady. Asi měsíc poté, co byla kamera opravena, se u této kamery porouchala 

závěrka a kamera byla opět odeslána k opravě. Obě opravy byly provedeny bezplatně s ohledem na 

garanci bezporuchovosti při obou těchto závadách. U druhé kamery Apogee Aspen CG230 jsme 

zjistili, že je částečně narušeno stínění, a při digitalizaci snímku dochází k přidávání rušivého 

signálu do obrázků. Kamera byla poslána na testování k výrobci a my jsme dostali k užívání 

dočasně náhradní kameru stejného modelu. Dále započaly práce na dálkovém motorizovaném 

ovládání otevírání štěrbiny kopule, tyto práce budou dokončeny až v roce 2019. 

7. Personální zabezpečení 
Na činnosti organizace se v roce 2018 podílelo celkem 12 zaměstnanců: ředitel, ekonomka (0,75 

úvazku), 7 odborných pracovníků (z toho 5 na plný úvazek, jeden 0,5 úvazku a jeden 0,25 úvazku), 

technik (plný úvazek) a dvě uklízečky (0,5 úvazku). V průběhu roku jeden odborný pracovník 

ukončil pracovní poměr. Dva odborní pracovníci a jedna uklízečka nastoupili v souvislosti 

s opětovným otevřením hvězdárny. Celkem byl v roce 2018 průměrný přepočtený počet pracovníků 

bez OON 8,37 úvazku. Na hvězdárně v Mostě pracovali tři odborní pracovníci a jedna uklízečka na 

dohodu o provedení práce. 

Zaměstnanci k 31. 12. 2018: 

Ředitel:   RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. 

Ekonomka:   Milada Březinová 

Odborní pracovníci: Mgr. Petr Dušek, Tomáš Janík, Mgr. Bohuslav Matouš, Radim 

Neuvirt, Otta Šándor, Petr Rakovický 

Technik:   Petr Kuranda 

Uklízečky:   Miluše Kuchyňková, Liběna Rousová 
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8. Hospodaření 

Rozpočet organizace a jeho čerpání v roce 2018 shrnuje následující tabulka: 

 

Výnosy 

2018  

rozpočet 

2018  

skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb a zboží 1043 842 

Čerpání fondů 0 0 

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK – 

příspěvek na provoz 

5987 5987 

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK – 

účelové neinvestiční dotace 

500 500 

Výnosy celkem 7530 7329 

 

Náklady 

2018  

Rozpočet 

2018  

skutečnost 

Spotřeba materiálu 200 201 

Spotřeba energie 247 185 

Opravy a udržování 40 62 

Ostatní služby 347 392 

Mzdové náklady 3882 3732 

z toho – platy 3487 3431 

          - OON 375 300 

          - náhrady pracovní neschopnost 20 2 

Odpisy dlouhodobého majetku 728 728 

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 

677 582 

Náklady celkem 7530 7267 

Výsledek hospodaření 0 62 

 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2018 s upraveným objemem 

finančních prostředků ve výši 7 530 tis. Kč. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. Z tohoto 

objemu prostředků byl zaúčtovaný příspěvek od zřizovatele ve výši 5 987 tis. Kč. Celkové náklady 

činily 7 267 tis. Kč a celkové výnosy činily 7 329 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo 

kladným výsledkem ve výši 62 tis. Kč.  

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

Komentář k jednotlivým položkám:  

NÁKLADY 

501 – spotřeba materiálu: Schválený plán 200 tis. Kč, skutečnost 201 tis. Kč.  
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Z analytického členění uvádíme čisticí prostředky 11 tis. Kč, materiál na údržbu 4 tis. Kč, 

kancelářský materiál 11 tis. Kč, pohonné hmoty do služebního vozidla 6 tis. Kč, knihy, časopisy, 

odborné publikace 12 tis. Kč, jiný DDHM (od 500,- do 2.999,-) 138 tis. Kč (vnitřní vybavení nové 

hvězdárny + tubusy a okuláry do Mostu) a  ostatní materiál 19 tis. Kč (např. vnitřní vybavení nové 

hvězdárny, otočné mapy hvězdné oblohy, klíče atd.). 

502 – spotřeba energie: Schválený plán 247 tis. Kč, skutečnost 185 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádíme spotřebu elektrické energie ve výši 84 tis. Kč, spotřeba plynu ve 

výši 16 tis. Kč. Dalším nákladem je skutečnost za odebrané teplo 85 tis. Kč. Plánovány vyšší 

náklady na otop a elektrickou energii nové budovy hvězdárny než byla skutečnost, úspora vznikla 

také nižší spotřebou tepla v planetáriu. 

511 – opravy a udržování: Schválený plán 40 tis. Kč, skutečnost 62 tis. Kč.  

Jsou zde účtovány opravy a udržování staveb ve výši 19 tis. Kč (úprava sloupů schodiště hvězdárny, 

oprava podlahy v kopuli hvězdárny), opravy a udržování služebního vozidla ve výši 37 tis. Kč, 

opravy a udržování strojů, přístrojů a zařízení ve výši 6 tis. Kč (výměna lampy v projektoru). Vyšší 

náklady na opravy a servis služebního vozidla, stáří vozidla 10 let.  

518 – služby: Schválený plán 347 tis. Kč, skutečnost 392 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádím služby pro software 79 tis. Kč, odvoz a likvidace odpadů 3 tis. Kč, 

služby ekonomické 24 tis. Kč, prezentace, inzerce, kopírování ve výši 105 tis. Kč, služby spojů ve 

výši 57 tis. Kč, stočné 4 tis. Kč, revize a servis 38 tis. Kč (zabezpečovací zařízení, elektropřístroje, 

hasící přístroje), bankovní poplatky ve výši 6 tis. Kč, jiný DDNM 18 tis. Kč (software Vegas, 

licence OfficePro Plus, licence WinSvrSTDCOre) a ostatní služby ve výši 58 tis. Kč (např. rozšíření 

zabezpečovacího zařízení, poplatek za TV a rádia, poplatek za užití hudebních děl, provozování 

pořadů ze záznamu, pronájem 2 ks kopírek). Vyšší náklady oproti plánu v položce prezentace a 

propagace – grafické služby, potisk panelů. 

521 – mzdové náklady: Schválený limit prostředků na platy pro rok 2018 činí 3 882 tis. Kč, 

čerpání ve výši 3 732 tis. Kč.  

Mzdové náklady činí 3 431 tis. Kč, OON 300 tis. Kč (152 tis. Kč pracovníci hvězdárny Most, 148 

tis. Kč dohody o provedení práce pro kontrakt Evropské kosmické agentury). Náhrady mzdy za 

dočasnou pracovní neschopnost čerpány ve výši 2 tis. Kč. Závazný ukazatel objem prostředků na 

platy nebyl vyčerpán, úspora ve výši 56 tis. Kč z důvodu ukončení pracovního poměru jednoho 

zaměstnance. Další úspora vznikla menšími náklady OON a náhrad za pracovní neschopnost.  

551 – odpisy dlouhodobého majetku: Schválený plán 533 tis. Kč, usnesením RÚK č. 

112/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byla schválena úprava odpisového plánu na částku 648 tis. Kč. 

Další úprava byla schválena usnesením RÚK č. 077/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 na částku 728 tis. 

Kč. Skutečnost 728 tis. Kč. 

Částka použita k tvorbě investičního fondu. 

558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: Schválený plán 677 tis. Kč, skutečnost 582 tis. 

Kč. 

Pořízení DDHM v částce 582 tis. Kč – vnitřní vybavení nové hvězdárny (např. pracovní stůl 15 

104,- Kč, regál Clip 20 585,- Kč, kancelářské křeslo Action  

23 983,- Kč), 2 ks PC + monitory (celkem 70 612,- Kč), H-alfa, zenitové zrcátko, hranol do Mostu. 

Skutečnost nižší oproti plánu z důvodu nepořízení 1 ks PC s monitorem, automatické 

meteorologické stanice, meteorologické budky s vybavením. 

VÝNOSY 

602 – 604 tržby: schválený plán 1 043 tis. Kč, skutečnost 842 tis. Kč. Z toho za prodané služby 

(vstupné) 193 tis. Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb 639 tis. Kč (fakturace kontrakt Evropské 
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kosmické agentury) a za prodané zboží (turistické známky, pohledy, turistické vizitky, turistický 

deník, kalendáře) 10 tis. Kč. Nižší výnosy z prodeje služeb – fakturace Evropské kosmické agentury 

z důvodu zpoždění prací. Faktura vystavena v lednu 2019. 

672 – výnosy vybraných místních vládních institucí: Schválený plán 6 327 tis. Kč, schválený 

příspěvek na provoz 5 827 tis. Kč. Usnesením RÚK č. 112/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl 

navýšen příspěvek na provoz na 5 907 tis. Kč, dále pak usnesením RÚK č. 077/557R/2018 ze dne 

12. 12. 2018 byl příspěvek na provoz navýšen na 5 987 tis. Kč, skutečnost 5 987 tis. Kč. Z 

plánovaného příspěvku na letošní rok jsme obdrželi 5 987 tis. Kč. Zbývajících 500 tis. Kč je 

poskytnutý účelově neinvestiční příspěvek od zřizovatele na vybavení nové hvězdárny nábytkem. 

Schváleno usnesením RÚK č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Účelově neinvestiční příspěvek 

ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán. 

 

ROZVAHA 

A.I.DNM – PS 120 672,- Kč, KS 316 706,88 Kč, oprávky 130 008,- Kč. Přírůstek ve výši 196 tis. 

Kč – pořízení DNM Stino software k interaktivním panelům 196 034,88 Kč.                                       

A.II. DHM –  PS 18 142 443,58 Kč, KS 47 491 613,10 Kč, oprávky 9 365 047,82 Kč. Přírůstek ve 

výši 29 349 tis. Kč – pořízení DDHM celkem za 844 395,43 Kč, vyřazení DDHM za 22 652,- Kč, 

pořízení DHM 28 527 426,09 Kč. 

Pořízení DDHM (vybavení nové hvězdárny, H-alfa, zenitové zrcátko, hranol do Mostu, 2 ks PC + 

monitory).  U žádného pořízeného předmětu nepřesáhla cena 40 tis. Kč. 

Vyřazení DDHM celkem za 22 652,- Kč (reproduktorová soustava Orion, mobilní telefon, židle, 2 

ks psací stůl). Žádný majetek nepřesahuje cenu 20 tis. Kč.. 

Pořízení DHM – paralaktická montáž 557 400,- Kč, server datové uložiště 86 150,79 Kč, server 

UPS 66 622,60 Kč, zrcadlový dalekohled Celestron 284 696,- Kč, přenosný zrcadlový dalekohled 

Dobson 57 214,- Kč, interaktivní panely 8 ks celkem za 605 968,- Kč, přenosný binokulární 

dalekohled 136 463,- Kč, server HP 282 537,- Kč, sluneční dalekohled 635 793,- Kč, technické 

zhodnocení budovy hvězdárny 25 814 581,70 Kč. 

B.I Zásoby – jsou tvořeny zbožím na skladě: pohlednice ve výši 10 tis. Kč, turistické známky 1 tis. 

Kč, turistické vizitky 2 tis. Kč a kalendáře 1 tis. Kč, zbývající částka ve výši 1 tis. Kč tvoří pohonné 

hmoty na skladě. 

B.II. Krátkodobé pohledávky: Účty 314 a 381 ve výši 51 tis. Kč 

D.III. Krátkodobé závazky: Účty 321,331,333,336,337,342,389,378 celkem ve výši 515 tis. Kč 

Severočeská hvězdárna a planetárium dosáhla za uplynulý rok 2018 kladného výsledku ve výši 62 

474,52 Kč. Navrhujeme převod této částky do rezervního fondu. 

 Hospodaření s fondy organizace shrnuje v Kč následující tabulka: 

Peněžní fond 

organizace 
Stav k 1. 1. 2018 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2018 Změna  

FKSP 39 892 68 644 −62 165 46 371 6 479 

Rezervní fond 426 391 43 507 0 469 898 43 507 

Fond investic 853 572 3 348 191 −2 965 106 1 236 657 383 085 

Fond odměn 147 370 0 0 147 370 0 
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FKSP byl vytvářen odvodem 2 % z mezd. Pracovníkům organizace byly z fondu hrazeny příspěvky 

na stravování a příspěvky na penzijní připojištění. 

Rezervní fond byl posílen o 44 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017.  

Investiční fond byl tvořen odpisy z movitého majetku ve výši 519 tis. Kč a odpisy nemovitého 

majetku ve výši 209 tis. Kč, dále poskytnutím účelového investičního příspěvku od zřizovatele ve 

výši 2 620 tis. Kč.  

Z investičního fondu bylo v roce 2018 čerpáno 802 tis. Kč na nákup interaktivních panelů, 636 tis. 

Kč na nákup slunečního dalekohledu, 557 tis. Kč na nákup paralaktické montáže, 285 tis. Kč na 

nákup zrcadlového dalekohledu, 57 tis. Kč na nákup přenosného zrcadlového dalekohledu, 136 tis. 

Kč na nákup přenosného binokulárního dalekohledu, 283 tis. Kč na nákup serveru. Odvody 

zřizovateli z investičního fondu činily 209 tis. Kč. 

Fond odměn nebyl čerpán ani do něj nebyly převedeny prostředky. 

 

Poděkování 
Závěrem této výroční zprávy o činnosti za rok 2018 si dovolujeme poděkovat všem, kteří přispěli 

jakoukoli měrou k tomu, že teplická hvězdárna dostala nový vzhled a posunula se díky tomu 

výrazně dál pokud jde o odbornou i popularizační práci. Naše poděkování patří zejména: 

 Našemu zřizovateli – Ústeckému kraji – v čele s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, 

Radě Ústeckého kraje, zejména pak paní radní pro kulturu a památkovou péči Jitce 

Sachetové, panu radnímu pro investice a majetek ing. Ladislavu Drlému, a všem dalším 

radním a zastupitelům kraje, kteří rozhodovali o financování rekonstrukce a jejím rozpočtu. 

Rovněž děkujeme za účelové příspěvky na nové vybavení hvězdárny moderními 

dalekohledy a technikou. 

 Pracovníkům odboru kultury a památkové péče, kteří záměr rekonstrukce podporovali a 

prosazovali, jmenovitě zejména bývalému vedoucímu odboru Mgr. Radku Spálovi a 

současnému vedoucímu odboru dr. Adamu Šrejberovi. 

 Pracovníkům investičního odboru Ústeckého kraje za realizaci veřejné zakázky, a zejména 

pak panu Vitaliji Černeckému za přísný a důsledný dohled na průběh stavby, a též za 

trpělivost a vstřícnost k našim požadavkům. 

 Panu architektovi Ing. arch. Vladimíru Novákovi a paní architektce Ing. arch. Evě 

Svobodové z firmy AVN, za pěkné a účelné architektonické řešení. 

 Stavebnímu dozoru panu ing. Miroslavu Polereckému za dobrý přístup. 

 Firmě AMP Chomutov za realizaci stavby, zejména panu řediteli ing. Vladimíru Čermákovi 

za vstřícnost, stavbyvedoucímu ing. Václavu Beránkovi za vynaloženou energii a veselou 

mysl, všem skutečným řemeslníkům za dobrou práci, zahraničním dělníkům za učenlivost a 

množství odvedené práce. 

Uděláme vše, co je v našich silách, aby se vynaložené prostředky vrátily ve vyšším povědomí 

veřejnosti o Zemi a okolním vesmíru, a v jejich zvýšeném zájmu o poznávání, vědu a výzkum. 
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Obrazové přílohy 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: hrubá stavba v lednu 2018 (5. 1. 2018) 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: hrubá stavba v lednu 2018 (5. 1. 2018) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: hrubá stavba v únoru 2018 

 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: staveniště v dubnu 2018 (20. 4. 2018) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: staveniště v dubnu 2018 (20. 4. 2018) 

 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: schodiště do 1. podlaží v dubnu 2018 (26. 4. 2018) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: stavba amfiteátru v květnu 2018 (22. 5. 2018) 

 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: staveniště v červnu 2018 (1. 6. 2018) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: spárování kamenného obložení (1. 6. 2018) 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: staveniště v červnu 2018 (1. 6. 2018) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: staveniště v červnu 2018 

 

 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: zateplování budovy v červnu 2018 
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Hvězdárna po rekonstrukci: celkový pohled od východu z příjezdové cesty. 

 

Hvězdárna po rekonstrukci: pohled na vstup a kinosál od východu z příjezdové cesty. 
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Hvězdárna po rekonstrukci: pohled od severu na severozápadní kopuli. 

 

Hvězdárna po rekonstrukci: pohled od severozápadu na severozápadní kopuli s ochozem a schodiště 

na pochůznou terasu. 
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Hvězdárna po rekonstrukci: pohled od západu na okna do kanceláří, jihovýchodní kopuli a amfiteátr. 

 

Hvězdárna po rekonstrukci: pohled od západu na pochůznou terasu, vstupní dveře v 1. podlaží, 

okna do kanceláří, jihovýchodní kopuli a amfiteátr. 
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Hvězdárna po rekonstrukci: pohled od jihu na okna do kanceláří a jihovýchodní kopuli s ochozem. 

 

Hvězdárna po rekonstrukci: pohled z terasy na severozápadní kopuli, západní obzor s Krušnými 

horami a městem Teplice. 
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Hvězdárna po rekonstrukci: pohled na pozorovací terasu a jihovýchodní kopuli, v pozadí hrad 

Doubravka. 

 

Hvězdárna po rekonstrukci: pohled z terasy na amfiteátr a vyhlídku na město Teplice a jihozápadní 

obzor s vodojemem a Krušnými horami. 
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Hvězdárna po rekonstrukci: pohled do ochozu pod severozápadní kopulí s výstavou fotografií a 

vstupní dveře do severozápadní kopule. 

 

Hvězdárna po rekonstrukci: pohled do hlavní chodby vybavené interaktivními panely, vpravo 

vstupní dveře do kinosálu. 
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Hvězdárna po rekonstrukci: pohled do ochozu pod jihovýchodní kopulí s výstavou fotografií a 

vstupní dveře do jihovýchodní kopule. 

 

Nově vybavená severozápadní kopule: pohled na nový 35 cm zrcadlový dalekohled typu Schmidt-

Cassegrain, sluneční dalekohled pro pozorování v čáře H-alfa, starý 15 cm refraktor s objektivem 

Zeiss, vše upevněno na nové paralaktické montáži. 
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Ze slavnostního otevření teplické hvězdárny po rekonstrukci dne 19. září 2018. 

 

Ze slavnostního otevření teplické hvězdárny po rekonstrukci dne 19. září 2018. 
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Ze slavnostního otevření teplické hvězdárny po rekonstrukci dne 19. září 2018. 

 

 

Ze slavnostního otevření teplické hvězdárny po rekonstrukci dne 19. září 2018. 
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Ukázka propagace Café Nobel, které se koná ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem a dalšími partnery. 

 

Café Nobel dne 19. 4. 2018 bylo nazváno „Bobky z pravěku. Co všechno prochází rukama 

paleontologů?“. O prohlídku nálezů byl značný zájem. 
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Členové astronomického kroužku při pozorování úplného zatmění Měsíce dne  27. 7. 2018 na jezeře 

Milada.  

 

Veřejné pozorování úplného zatmění Měsíce 27. 7. 2018 jsme s ohledem na uzavření teplické 

hvězdárny uspořádali u jezera Milada, kde tento úkaz pozorovalo menšími přenosnými dalekohledy 

několik set zájemců. 
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Zpracování světelné křivky zákrytu hvězdy Tycho 1977-01111-1 planetkou (521) Brixia, který 

nastal 13. února 2018 v 22:39:53,21 UTC a trval 6,50 sekundy. Na světelné křivce na horním 

obrázku je jasnost zakrývané hvězdy zobrazena modrou barvou, zřetelný je pokles intenzity v době, 

kdy hvězdu zakryla planetka. Na dolním obrázku je proměřená světelná křivka zakrývané hvězdy 

v programu Occult s určeným časem začátku a konce zákrytu, včetně statistické chyby. 

„Zubatost“ obou světelných křivek je způsobena neklidem atmosféry a náhodným šumem kamery. 
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Předpověď zákrytu hvězdy Tycho 1977-01111-1 planetkou (521) Brixia, který nastal 13. února 

2018. Na obrázku zobrazena předpověď postupu stínu planetky přes Střední Evropu. 

 

Díky našim pozorováním zákrytu hvězdy Tycho 1977-01111-1 planetkou (521) Brixia, který nastal 

13. února 2018, byla poměrně přesně odhadnuta velikost této planetky.  


