
  

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, 
příspěvková organizace 

 
Koperníkova 3062, 415 01 Teplice 

 

 

 
 

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zpráva o činnosti SčHaP 2019 

Strana 2 

 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................................. 3 

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti ..................................................................................... 3 

3. Návštěvnost – celková statistika ...................................................................................................... 8 

4. Investice, opravy, údržba ............................................................................................................... 10 

5. Propagace, public relations ............................................................................................................ 10 

6. Odborná činnost ............................................................................................................................. 12 

7. Personální zabezpečení .................................................................................................................. 14 

8. Hospodaření ................................................................................................................................... 15 

Poděkování ......................................................................................................................................... 18 

Obrazové přílohy................................................................................................................................ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace 

Adresa:   Koperníkova 3062, 415 01 Teplice 

Statutární zástupce:  RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., ředitel 

Zřizovatel:  Ústecký kraj 

IČ:   00361224 

Telefon:  (+420) 417 576 571 

E-mail:  hap@hapteplice.cz 

Web:   http://www.hapteplice.cz 

Facebook:  https://www.facebook.com/HaPTeplice  

 

 

Datum vypracování: 30. června 2020 

Počet stran:  25 

Autor textu:  RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. 

Autoři fotografií: Zdeněk Moravec, Petr Kuranda, Zdeněk Polášek 

  

http://www.hapteplice.cz/
https://www.facebook.com/HaPTeplice


Zpráva o činnosti SčHaP 2019 

Strana 3 

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 2019 znamenal především opětovný rozvoj organizace po nucené přestávce způsobené 

rekonstrukcí hvězdárny v Teplicích. Díky rekonstrukci se významně zlepšily podmínky pro 

popularizační činnost a výrazně se to projevilo i na návštěvnosti, která byla nejvyšší od roku 2005. 

Zrekonstruovaná teplická hvězdárna se rovněž stala vítězem 8. ročníku soutěže Stavba Ústeckého 

kraje za rok 2018. 

Nejvýznamnější investicí roku 2019 byl nákup velmi kvalitního apochromatického dalekohledu 

s průměrem objektivu 18 cm, který dál posunul možnosti pozorování Slunce a zejména pak večerní 

oblohy pro širokou veřejnost. 

 

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti 

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost 

Hvězdárna Teplice 

Teplická hvězdárna byla otevřena pro veřejnost po celý rok 2019. Otevřeno bylo každý pátek, 

sobotu a neděli 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 jsou 

interaktivní panely, které přináší návštěvníkům informace o historii hvězdárny, aktuálním dění na 

obloze (Slunce, Měsíc, noční obloha, umělé družice Země, animace počasí v Teplicích 

zaznamenané naší webkamerou), a rovněž zábavné hry pro děti (puzzle a pexeso). 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 104 

pozorování denních, 49 večerních, 65 prohlídek hvězdárny a 31 ostatních akcí. Tyto akce navštívilo 

celkem 2 620 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. O letních prázdninách 

jsme rozšířili otevírací dobu pro dětské návštěvníky a dětská představení se konala ve středu a 

v neděli od 14 a od 16 hodin. Od září jsme s ohledem na dobrý ohlas rozšířené otevírací doby 

ponechali pořady pro děti ve středu od 16 hodin a v neděli od 14 a 16 hodin. Celkem se uskutečnilo 

93 nedělních pořadů pro děti, 74 večerních představení a 1 ostatní akce, kterých se dohromady 

zúčastnilo 1 955 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 57 

denních pozorování, 18 večerních pozorování, 54 prohlídek hvězdárny a 4 ostatní akce. Celkem 

hvězdárnu na Hněvíně navštívilo 1505 návštěvníků. 
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2.2 Mimořádné akce pro veřejnost 

Pozorování mimořádných úkazů 

21. 1. 2019: Úplné zatmění Měsíce. Pozorování proběhlo na teplické hvězdárně v nepříliš 

atraktivní době od 4:00 do 8:00, přesto se pozorování zúčastnilo dalších 19 zájemců. Počasí po 

celou dobu přálo, všichni přítomní mohli pozorovat celý průběh zatmění. 

2. 2. 2019: Zákryt Saturna Měsícem. Tento úkaz jsme plánovali pozorovat na teplické i mostecké 

hvězdárně v sobotu 2. 2. 2019  od 6:00 do 8:00 hodin. Měsíc vyšel v 6:20, zákryt začal v 6:47 a 

Saturn zmizel za Měsícem v 6:49. Objevil se opět v 7:38 a zákryt skončil v 7:41. Slunce vyšlo 

v 7:39, čili v okamžiku, kdy zákryt končí. Bohužel únorové počasí tomuto úkazu nepřálo a celkem 

3 návštěvníci se museli spokojit s náhradním programem. 

16. 7. 2019: Částečné zatmění Měsíce. Částečné zatmění Měsíce jsme pozorovali na teplické a 

mostecké hvězdárně v úterý 16. 7. 2019 ve večerních hodinách od 21 hodin SELČ.  Měsíc vyšel ve 

21:12 a částečné zatmění začalo ve 22:00. Měsíc tedy byl po celou dobu úkazu poměrně nízko nad 

obzorem. Největší fáze zatmění nastala ve 23:30, kdy byl Měsíc zatemněn přibližně ze dvou třetin, 

a po skončení částečného zatmění v 1:00 bylo pozorování ukončeno. Pozorování se uskutečnilo 

v Teplicích jak v severozápadní kopuli teplické hvězdárny velkým dalekohledem, tak i menším 

dalekohledem umístěným na střeše hvězdárny. Jelikož počasí nebylo příznivé a na obloze bylo 

hodně oblačnosti, dal se úkaz pozorovat pouze chvílemi a tak pro návštěvníky proběhla 

v přednáškovém sále repríza přednášky z cyklu Setkání v první čtvrti s názvem 1969: Závod o 

Měsíc. V Teplicích se zúčastnilo pozorování 66 návštěvníků, v Mostě 71 návštěvníků. 

11. 8. 2019: Perseidy. Teplická hvězdárna byla mimořádně otevřena pro veřejnost v noci ze soboty 

10. 8. 2019 na neděli 11. 8. 2019 v době od 0:00 do 5:00 ráno, kdy mohli zájemci pozorovat 

meteorický roj Perseid a planetu Merkur. Nutné bylo teplé oblečení, spacák a karimatka. Počasí 

pozorování přálo a 8 zájemců na terase hvězdárny pozorovalo „padající hvězdy“ tohoto 

nejznámějšího meteorického roje. 

11. 11. 2019: Přechod Merkuru přes Slunce. V Teplicích bylo v pondělí 11. listopadu 2019 

připraveno od 13:00 do 16:00 pozorování tohoto vzácného úkazu, který měl nastat v 13:35 SEČ 

(konec úkazu nastal v době, kdy bylo Slunce již pod obzorem), bohužel počasí zcela znemožnilo 

pozorování a akce se nikdo nezúčastnil. Na hvězdárně v Mostě si  8 návštěvníků vyslechlo náhradní 

program. 

Den hvězdáren a planetárií 

V pátek 15. března 2019 proběhl první ročník akce Den hvězdáren a planetárií, do které se zapojila 

většina českých institucí tohoto druhu. Na teplické hvězdárně jsme připravili denní pozorování 

v 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00, večerní pozorování ve 20:00 a 21:00 a prezentace výzkumu a 

dalekohledu SHOT v 17:30. V teplickém planetáriu se promítaly pro děti pohádky o Cvočkovi 

v 17:00, a dále od 19:00 proběhla ukázka zobrazovacích možností planetária ZKP2 a pořad Vznik, 

vývoj a zánik hvězd. Celkem se akce zúčastnilo 43 návštěvníků. 

Den magistra Edwarda Kelleyho 

V sobotu 15. června 2019 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 37 návštěvníků, kteří viděli dalekohledem Slunce a absolvovali prohlídku 

hvězdárny s výkladem. 

Promítání filmu Apollo 11 

Před 50 lety, 20. července 1969, vyvrcholilo nejsledovanější vesmírné dobrodružství své doby – 
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lidé poprvé přisáli na Měsíci. Po 50 letech se otevřely bohaté archivy NASA a o proslulé cestě 

vydaly v ohromující audiovizuální kvalitě dosud nezveřejněný materiál. Promítáním tohoto 

unikátního filmu se i teplická hvězdárna připojila k oslavám 50 let od „velkého skoku pro lidstvo“. 

Jelikož promítání filmů není naší pravidelnou činností a vstupné muselo být s ohledem na 

podmínky distributora vyšší než je naše obvyklé vstupné, na projekci filmu v čase prázdnin dorazilo 

při třech projekcích celkem 29 platících návštěvníků. 

Evropská noc vědců 

Naše organizace se již popatnácté 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 2019 připadlo datum této akce až na pátek 27. října 

2019. V době od 16:00 do 24:00 byl na všechny připravené přednášky a pozorování vstup zdarma. 

Akce se zúčastnilo 79 návštěvníků.  

Protože pozorování nepřálo počasí, proběhla akce formou bloku přednášek, mezi kterými probíhaly 

komentované prohlídky dalekohledů a výstavy v prostorách hvězdárny. Seznam přednášek: 

 16:00 Výzkum odvrácené strany Měsíce (Radim Neuvirt) 

 17:00 Periodická tabulka očima astronoma (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 18:00 Pestrá krajina (Ing. Jana Moravcová) 

 19:00 Světelné znečištění (RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.) 

 20:00 Nová definice základních jednotek SI (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 21:00 Kosmonautika dnes a zítra (Radim Neuvirt) 

Setkání v první čtvrti 

V roce 2019 jsme představili zcela nový typ akce s názvem Setkání v první čtvrti. Jedná se 

o pravidelný cyklus přednášek, které se konají jednou měsíčně v pátek přibližně v období, kdy se 

Měsíc nachází v první čtvrti a v čase před večerním pozorováním oblohy. Více odborně zaměřené 

přednášky jsou určeny zejména zájemcům o astronomii, astrofyziku a kosmonautiku, kteří sledují 

poslední dění v oboru. V roce 2019 proběhly následující přednášky, které si vyslechlo celkem 125 

návštěvníků: 

 11. 1. 2019: Nová definice základních jednotek SI – důvody a důsledky (Mgr. Bohuslav 

Matouš) 

 15. 2. 2019: Sonda InSight a její první výsledky (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 8. 3. 2019: Výzkum odvrácené strany Měsíce (Radim Neuvirt) 

 16. 4. 2019: Kosmonautika dnes a zítra (Radim Neuvirt) 

 10. 5. 2019: Periodická tabulka očima astronoma (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 1. 6. 2019: Jak se fotí černá díra? (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 12. 7. 2019: 1969: Závod o Měsíc (Radim Neuvirt) 

 9. 8. 2019: Fyzikální experimenty z optiky (Mgr. Bohuslav Matouš a Radim Neuvirt) 

 6. 9. 2019: 1919: Expedice za zatměním (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 4. 10. 2019: Indický program Čandraján (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 8. 11. 2019: Jaderný pohon vesmírných lodí (Radim Neuvirt) 

 6. 12. 2019: Nobelova cena za fyziku 2019: Exoplanety a kosmologie (Mgr. Bohuslav 

Matouš) 
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Café Nobel 

V roce 2019 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 samotné, tak i svou 

práci. Konalo se celkem 12 přednášek, které navštívilo 402 posluchačů.  

 17. 1. 2019: Jak rostliny zabydlely souš? (Mgr. Stanislava Vosolsobě) 

 21. 2. 2019: Nobelova cena za nové bílkoviny (doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.) 

 21. 3. 2019: Astrofotka z plechovky. Solarografie netradičně (Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D.) 

 16. 4. 2019: Po stopách nekonečna (PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.) 

 16. 5. 2019: Historie navigace podle hvězd (Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.) 

 20. 6. 2019: Program Apollo: Nejnádhernější dobrodružství člověka ve vesmíru (Milan 

Halousek) 

 18. 7. 2019: Filipíny na prodej: hřebíky, kameny a tři tečky (PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, 

Ph.D., doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.) 

 15. 8. 2019: Malajsie a Sumatra - země plné kuliček (Pavel Krásenský) 

 19. 9. 2019: Ve stínu černé díry … a jak se fotografuje? (prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.) 

 17. 10. 2019: Jak vznikalo hnědé uhlí v Mostecké pánvi aneb Současné močály jihovýchodní 

části USA (Ing. Karel Mach, Ph.D.) 

 21. 11. 2019: Na nanovlásku! Poutavé vyprávění ze světa nanovláken (Mgr. David Poustka) 

 19. 12. 2019: Černobyl – seriál, skutečnost a současnost (RNDr. Vladimír Wagner, CSc.) 

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, nicméně školní výpravy opět začaly navštěvovat i teplickou hvězdárnu. 

Rovněž jakékoliv větší skupiny návštěvníků se mohou objednávat mimo běžnou otevírací dobu, 

čehož využívají zejména organizované skupiny seniorů, zdravotně postižených apod.  

Celkem se 160 hromadných akcí v planetáriu zúčastnilo 5397 návštěvníků a na teplické hvězdárně 

se 73 hromadných akcí zúčastnilo 2254 návštěvníků. Na mostecké hvězdárně se hromadné akce 

v roce 2019 nekonaly. 

2.4 Další činnost 

Astronomický kroužek 

Ve školním roce 2018/19 a 2019/20 jsme opět vedli kroužek určený pro mladší žáky ve spolupráci 

s Domem dětí a mládeže v Teplicích. Do astronomického kroužku docházelo 14, resp. 15 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. Členové kroužku se 

účastnili akcí „Noc na hvězdárně“ a také výroby a užití amatérských astronomických přístrojů 

konkrétně spektroskopu a solarografu. Většině členů kroužku se také podařilo exponovat vlastní 

solarografie. 
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Rovněž probíhala činnost astronomického kroužku pro pokročilé, který vedl Zdeněk Moravec, a do 

kterého se zapojili ve školním roce 2018/19 dva studenti a ve školním roce 2019/20 tři studenti 

středních škol. Náplní byly jak přednášky na různá témata či ukázky pozorování a výzkumné práce, 

tak i příprava na řešení úloh astronomické olympiády. 

Noc na hvězdárně 

Projekt Noc na hvězdárně byl v roce 2019 uskutečněn třikrát (26. 4., 15. 11. a 13. 12.), dvakrát ve 

spolupráci s DDM Duchcov a jednou ve spolupráci s DDM Hrob. Skupiny ze jmenovaných domů 

dětí na hvězdárnu přijely v podvečer a zúčastnily se večerního pozorování, několika přednášek na 

téma Sluneční soustava, Kosmonautika a Minulost Země, a výroby vlastního solarografu. Součástí 

byla i večeře a nocleh na chodbě hvězdárny. Domy dětí nás požádaly o realizaci této akce v rámci 

jejich Projektového dne. 

Výjezdy s dalekohledy 

Byl uskutečněn jeden výjezd s dalekohledy na Letní školu učitelů fyziky v Hoštce, a kde jsme 

24. srpna 2019 uskutečnili jedno večerní pozorování pomocí našich přenosných dalekohledů, 

kterého se zúčastnilo 15 zájemců z řad učitelů fyziky. 

Spolupráce s astronomickou komunitou 

Severočeská hvězdárna a planetárium požádala v roce 2019 o přijetí za kolektivního člena České 

astronomické společnosti (ČAS). Ve spolupráci s Výkonným výborem ČAS byla připravena ke 

konci roku 2019 k podpisu smlouva o kolektivním členství. 

Dne 21. září 2019 se uskutečnila na teplické hvězdárně ustavující schůze zapsaného spolku 

Krušnohorská astronomická společnost, z.s. (KRHAS), která je nástupcem občanského sdružení 

Astronomická společnosti Most, a má za cíl sdružování astronomů Ústeckého kraje. KRHAS si se 

souhlasem našeho zřizovatele zvolil za své sídlo adresu Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, tj. má 

stejné sídlo jako naše příspěvková organizace. KRHAS požádal o zapsání do spolkového rejstříku a 

zároveň požádal o kolektivní členství v České astronomické společnosti (ČAS) a statut pobočky 

ČAS. 
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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 57 104   

Večerní pozorování 18 49   

Prohlídka hvězdárny 54 65   

Pohádky pro děti   93  

Večerní představení   74  

Ostatní akce 4 19 1  

Celkem akcí 133 237 168 538 

Celkem návštěvníků 1505 2218 1955 5678 

 

 

     

Hromadné akce podle typu     

Denní pozorování 0 31   

Večerní pozorování 0 1   

Prohlídka hvězdárny 0 41   

Ostatní akce 0 0   

Celkem akcí 0 73   

     

Hromadné akce podle škol     

MŠ 0 8 30 38 

ZŠ 0 31 85 116 

SŠ 0 12 12 24 

VŠ 0 0 0 0 

Ostatní 0 22 33 55 

Celkem akcí 0 73 160 233 

Celkem návštěvníků 0 2254 5397 7651 

Všech akcí 133 310 264 

 

771 

Všech návštěvníků 1505 4472 

 

6351 13329 

  

 

 

 



Zpráva o činnosti SčHaP 2019 

Strana 9 

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

tabulky): 

Místo akce Datum  Název akce 
Počet 

akcí 
děti dospělí Rodiny 

Hvězdárna Teplice 21. 1. 2019 Úplné zatmění Měsíce 1 8 11 0 

Hvězdárna Most   2. 2. 2019 Zákryt Saturna Měsícem 1 0 2 0 

Hvězdárna Teplice   2. 2. 2019 Zákryt Saturna Měsícem 1 0 1 0 

Hvězdárna Teplice 15. 3. 2019 Den hvězdáren a planetárií 6 5 3 4 

Planetárium Teplice 15. 3. 2019 Den hvězdáren a planetárií 1 4 1 1 

Hvězdárna Most 15. 6. 2019 
Den magistra Edwarda 

Kelleyho 
1 4 15 3 

Hvězdárna Most 16. 7. 2019 Částečné zatmění Měsíce 1 8 28 5 

Hvězdárna Teplice 16. 7. 2019 Částečné zatmění Měsíce 1 13 16 7 

Hvězdárna Teplice 28. 7. 2019 
Promítání filmu Apollo 11 

**) 
1 0 10 0 

Hvězdárna Teplice   3. 8. 2019 
Promítání filmu Apollo 11 

**) 
1 0 15 0 

Hvězdárna Teplice 11. 8. 2019 Pozorování Perseid 0 0 8 0 

Hvězdárna Teplice 27. 9. 2019 Evropská noc vědců *) 7 24 55 0 

Hvězdárna Teplice 28. 9. 2019 
Promítání filmu Apollo 11 

**) 
1 0 4 0 

Hvězdárna Most 11. 11. 2019 Přechod Merkuru přes Slunce 1 3 5 0 

Hvězdárna Teplice 11. 11. 2019 Přechod Merkuru přes Slunce 0 0 0 0 

  Celkem (počty včetně rodin) 24 149 214 - 

*)  Vstup zdarma, bez vstupenek. 

**) Jednotné vstupné 150 Kč. 

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 

17. 1. 2019 23 

21. 2. 2019 27 

21. 3. 2019 25 

16. 4. 2019 39 

16. 5. 2019 34 

20. 6. 2019 26 

18. 7. 2019 30 

15. 8. 2019 32 

19. 9. 2019 62 
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17. 10. 2019 32 

21. 11. 2019 32 

19. 12. 2019 37 

Celkem 402 

 

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 2019 činilo 40 Kč dospělí, 20 

Kč děti, studenti a důchodci, 90 Kč rodinné vstupné. Návštěvnost byla v roce 2019 vyšší než 

v předchozím roce. Největší vliv na zvýšení návštěvnosti měla rekonstrukce hvězdárny a rozšířená 

provozní doba planetária, ovšem svou roli hraje jistě i dobrá propagace a zkvalitnění naší nabídky.  

Celkem (tj. včetně Café Nobel a všech mimořádných akcí) se v roce 2019 konalo 783 akcí, 

kterých se zúčastnilo 13 731 návštěvníků, což je 25,7 % nárůst oproti roku 2018. 

 

4. Investice, opravy, údržba 
Nejdůležitější investiční akcí roku 2019 v hodnotě 535 tis. Kč bez DPH byla dodávka nového 

apochromatického čočkového dalekohledu, který je určen zejména pro pozorování slunečních skvrn 

a objektů noční oblohy v severozápadní kopuli teplické hvězdárny. Veřejná zakázka byla hrazena 

z účelové investiční dotace ve výši 340 tisíc Kč Ústeckého kraje, zbylá část ve výši 287 tisíc Kč 

byla uhrazena z investičního fondu organizace. Apochromatický čočkový dalekohled mimořádné 

kvality s průměrem objektivu 180 mm a ohniskovou vzdáleností 1260 mm (světelnost f/7) byl 

dodán a následně instalován a zprovozněn v severozápadní kopuli teplické hvězdárny, kde nyní 

slouží pro veřejná pozorování. 

V roce 2019 se uskutečnil nákup nového služebního vozidla organizace. Místo vozidla Fabia Combi 

1.2 rok výroby 2008 byl pořízen vůz Octavia Combi v ceně 450 tisíc Kč bez DPH. Dosavadní 

vozidlo Fabia Combi bylo bezplatně převedeno na Střední školu stavební a strojní v Teplicích. 

Proběhla modernizace otevírání vrat jihovýchodní kopule (výrobce Carl Zeiss Jena) a jejich 

motorizace v celkové výši 79 tis. Kč. Nyní lze vrata otevírat a zavírat jak ručně, tak motorově 

pomocí dálkového ovládání nebo prostřednictvím programu ze vzdáleného počítače. Zavírání bylo 

automatizováno pro pozorování satelitů a nyní například dokážeme v případě deště vrata okamžitě 

automaticky zavřít i bez povelu operátora. 

V roce 2019 neprobíhala žádná velká údržba majetku. Na teplické hvězdárně probíhaly opravy nově 

zrekonstruované budovy v rámci záruky (vadné nebo chybějící těsnění oken, výměna zásobníků na 

tekuté mýdlo). Dále probíhala záruční oprava elektroinstalace a otáčení severozápadní kopule. 

Velmi složitá pro nás byla pozáruční oprava senzoru oblačnosti (bylo nutné zaslat výrobek do USA 

a zpět, absolvovat proclení a řadu s tím spojených formalit, neboť firma nemá evropské zastoupení). 

Drobné opravy přístroje Zeissova malého planetária ZKP-2 jsme prováděli vlastními silami. 

 

5. Propagace, public relations 

V roce 2019 jsme prováděli propagaci naší činnosti jak na našich webových stránkách 

(http://www.hapteplice.cz), tak i na Facebooku (https://www.facebook.com/HaPTeplice). 

Návštěvnost webových stránek činila průměrně 49 návštěv denně (z toho 33 od nových 

návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2019 již více než 800 zájemců a jejich 

počet stále roste. Pravidelně aktualizujeme informace o nás na stránkách vyhledávačů a map Google 

a Seznam. 
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Ke zvýšení každodenního zájmu o hvězdárnu v Teplicích přispívá webová kamera s pohledem ze 

střechy hvězdárny na Písečném vrchu západním směrem na centrum Teplic a hřeben Krušných hor. 

K této kameře na konci roku 2019 přibyla druhá kamera, která směřuje na jihovýchod a zobrazuje 

vrcholy Doubravky, Kletečné a Milešovky. Obě kamery jsou uvedeny mezi webovými kamerami 

Českého hydrometeorologického ústavu a přístup na poslední snímky je možný i z úvodní webové 

stránky naší organizace. 

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

vědců,  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 (tisk, rozhlas), a to v souvislosti s nově 

rekonstruovanou hvězdárnou a při konání mimořádných akcí jako například zatmění Měsíce.  

Hvězdárna v Teplicích se jako zajímavá budova objevila v nástěnném kalendáři vydaném 

každoročně společností Rheinzink za účelem propagace této firmy a jejich titanzinkových střech. 

Z tohoto materiálu bylo vyrobeno oplechování obou kopulí teplické hvězdárny. 

Zrekonstruovaná teplická hvězdárna se rovněž stala vítězem 8. ročníku soutěže Stavba Ústeckého 

kraje za rok 2018. 

Z akcí Café Nobel a Setkání v první čtvrti se pořizují videozáznamy, které jsou dostupné na 

Youtube.  
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6. Odborná činnost 

V roce 2019 jsme navázali na naši odbornou a výzkumnou práci zejména při pozorování zákrytů 

hvězd planetkami a spoluprací s Evropskou kosmickou agenturou na pozorování satelitů a 

kosmického odpadu. 

6.1 Pozorování zákrytů hvězd planetkami 

V roce 2019 pokračovala pozorování zákrytů hvězd planetkami. Následující tabulka obsahuje 

přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly dále zpracovány, a o pozorování byl 

odeslán protokol. Řada dalších úkazů byla naplánována, ale pozorování nebylo možné provést či 

zpracovat z důvodu nepříznivých pozorovacích podmínek. 

Datum  
Planetka 

(číslo a jméno) 

Zakrývaná hvězda 

(katalogové číslo) 

Výsledek 

pozorování 

17.02.2019 (276) Adelheid UCAC4 401_034668 Negativní 

01.04.2019 (50) Virginia UCAC4-468-046040 Pozitivní 

26.05.2019 (679) Pax UCAC4 425-078340 Pozitivní 

27.05.2019 (826) Henrika HIP 66216 Negativní 

10.07.2019 (7112) Ghislaine UCAC4 350-168862 Negativní 

11.07.2019 (6362) Tunis UCAC4 344-153031 Negativní 

12.09.2019 (266) Aline UCAC4-409-079265 Pozitivní 

15.09.2019 (14265) 2000 AV142 TYC 617-00711-1 Negativní 

15.09.2019 (16153) 2000 AB UCAC4 345-179276 Negativní 

15.09.2019 (99294) 2001 QR258 UCAC4 662-012990 Negativní 

14.10.2019 (50807) 2000 FJ28 UCAC4 431-118781 Negativní 

27.10.2019 (576) Emanuela UCAC4 606-006634 Negativní 

09.11.2019 (1048) Feodosia UCAC4 612-026526 Pozitivní 

11.12.2019 2014 BV64 (TNO) GaiaDR2 3828986331049386880  Negativní 

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů v roce 2019 odesláno k dalšímu zpracování 

14 hlášení o pozorování zákrytů a z nich byly 4 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 2019 se uskutečnilo 1. dubna 2019, kdy hvězdu na 5,40 

sekundy zakryla planetka (50) Virginia. Z celkem 7 pozitivních pozorování evropských 

pozorovatelů byl určen rozměr planetky na 94×81 km. Naše pozorování bylo ve výborné shodě 

s dalšími pozorovateli. 

Druhý pozitivní zákryt v roce 2019 se uskutečnilo 25. května 2019, kdy hvězdu na 3,84 sekundy 

zakryla planetka (679) Pax. Jelikož jsme zákryt napozorovali jako byli jediní (nepočítáme-li jedno  

pozorování, které bylo nejisté z důvodu příliš krátkého trvání), byl určen pouze minimální rozměr 

planetky na 38 km. 
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Třetí pozitivní pozorování zákrytu se uskutečnilo 12. září 2019, kdy hvězdu zakryla planetka (266) 

Aline. Tento zákryt byl velice zajímavý, protože jsme ho napozorovali jako pozitivní ze dvou 

stanovišť, mimo pozorování na teplické hvězdárně jsme měli jedno externí stanoviště na Sněžníku. 

Z celkem 6 pozitivních pozorování výhradně českých pozorovatelů jsme tak měli dvě pozitivní 

pozorování, externí stanoviště mělo zákryt trvající 7,46 sekundy, na teplické hvězdárně pak byl 

naměřen tečný zákryt s ohybovými jevy (!) v délce 0,40 sekundy. Ze všech pozorování byl určen 

přibližný rozměr planetky na 100×87 km. Toto pozorování bylo dosud jedním z našich 

nejzajímavějších pozorování. 

Čtvrtý a poslední pozitivní pozorování zákrytu v roce 2019 se uskutečnilo 9. listopadu 2019, kdy 

hvězdu na 5,78 sekundy zakryla planetka (1048) Fedosia. Z pouhých dvou pozitivních pozorování 

(druhé pozorování bylo též z Česka) byl určen minimální průměr planetky na 70 km.  

6.2 Přesná astrometrie malých těles sluneční soustavy 

V průběhu roku 2019 byl postupně uveden do plného provozu 43 cm zrcadlový dalekohled 

v jihovýchodní kopuli. Z malé části jsme prováděli astrometrii blízkozemních planetek, když jsme 

napozorovali dvě čerstvě objevené planetky uvedené na webové stránce Near Earth Object 

Confirmation Page a změřili 11 jejich přesných pozic. Jednalo se o planetku 2019 LS5 typu Amor 

(interní označení objevitele C0C24D1, poloosa dráhy 1.69 AU, výstřednost dráhy 0.39, přísluní q = 

1.0239 AU) a planetku 2019 UO13 typu Apollo, jejíž včasné pozice byly publikovány v cirkuláři 

Minor Planet Electronic Circular (interní označení objevitele C0PGWP1,  velká poloosa dráhy a = 

2.15, výstřednost dráhy 0.55, přísluní q = 0.9567 AU). 

M.P.E.C. Označení objektu Klasifikace 

objektu 

Datum 

publikace 

Počet 

pozic 

 2019 LS5 Amor 2019-06-05 5 

MPEC 2019-V08 2019 UO13 Apollo 2019-11-01 6 

 

6.3 Pozorování umělých družic a kosmického odpadu 

Pokračovala naše spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) týkající se sledování a 

měření poloh umělých družic Země a kosmického odpadu, kterou jsme započali v roce 2015. 

Kosmický odpad stále více ohrožuje funkční družice i posádky kosmických stanic, proto je důležité 

monitorovat dráhy nefunkčních družic i jejich úlomků. 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 roce 2019 jsme se podíleli na následujících kontraktůech smluvního výzkumu ESA v rámci 

sledování kosmického okolí naší planety (Space Surveillance and Tracking, zkratka SST): 

 P2-SST-X Support observations and sensor qualification: tento kontrakt ve spolupráci 

s italskou firmou e-GEOS byl ukončen závěrečnou prezentací výsledků všech 

spolupracujících subjektů dne 13. června 2019 v německém Darmstadtu, kde sídlí European 

Space Operations Centre (ESOC, Evropské středisko kosmických operací). V následujících 

12 měsících již jen probíhalo předávání výsledků a běžela záruční doba. 

 P3-SST-III Robotic Telescope Demonstration: od roku 2018 jsme jako subdodavatelé 

zapojeni do tohoto kontraktu, který sdružuje robotické dalekohledy. Kontrakt získala česká 

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

cílem této aktivity je zprovoznění dvou robotických dalekohledů TBT (Test-Bed Telescope), 

které vlastní organizace ESA, a jejich zapojení do sítě dalších robotických dalekohledů. 
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Našim úkolem je 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 v roce 2019 zahrnovaly zejména 

vytvoření nového software pro automatizaci pozorování, automatizace vrat štěrbiny a také 

jsme ověřili přesnost našich pozorování v rámci jedné pozorovací kampaně.  

 P3-SST-XXII Polish SST small telescope: připojili jsme se ke skupině malých polských 

dalekohledů v rámci kontraktu, který byl v roce 2019 ve fázi dohadovacího řízení. Testovací 

pozorování budeme provádět v roce 2020, opět ve spolupráci s českou firmou Iguassu. 

Řešili jsme několik problémů s naším vybavením, které používáme pro senzor SHOT. U CCD 

kamery Apogee Aspen CG230 jsme zjistili, že je částečně narušeno elektrické 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. Po 

domluvě s dodavatelem jsme provedli výměnu kamery a ponechali jsme si zapůjčenou náhradní 

kameru místo kamery vadné. U CCD kamery Apogee Aspen CG9000 byla opravena závěrka 

(závada byla nahlášena v roce 2018) a kamera nám byla v pořádku navrácena koncem ledna 2019. 

Dále přestal fungovat senzor oblačnosti (Boltwood Cloud Sensor II), poslali jsme jej proto na 

opravu do USA, což bylo spojeno se značnými potížemi při proclení tohoto přístroje tam a pak zase 

zpět. Nakonec se nám přístroj po 3 měsících vrátil zpět opravený, celková částka vynaložená na 

opravu, dopravu a proclení však byla rovna zhruba polovině ceny nového přístroje. 

Byla dokončena motorizace ovládání otevírání štěrbiny kopule. Nyní lze štěrbinu otevírat jak ručně 

(otáčením „volantu“), nebo motorem pomocí dálkového ovládání v kopuli, nebo ze vzdáleného PC 

příkazem z programu na pozorování družic. Největší technickým i softwarovým problémem bylo 

přesné otočení štěrbiny při zaparkování kopule ve směru, kde dochází ke kontaktu s dobíjením 

akumulátorů, které jsou použity pro pohon elektromotoru na otevírání vrat štěrbiny.  

Zprovoznili jsme webkameru v kopuli, která umožňuje i v noci vzdáleně sledovat pohyby 

dalekohledu a kopule a kontrolovat dění v kopuli. Dále byla zprovozněna druhá webová kamera, 

která umožňuje v noci sledovat oblačnost na jihozápadní část oblohy a snímky jsou též zařazeny 

mezi webkamerami ČHMÚ (instalace proběhla v lednu 2020).  

V roce 2019 jsme díky těmto projektům získali částku 8995,59 EUR a v roce 2020 pak očekáváme 

zhruba dvojnásobné výnosy z těchto aktivit. 

7. Personální zabezpečení 
Na činnosti organizace se v roce 2019 podílelo celkem 11 zaměstnanců: ředitel, ekonomka (0,75 

úvazku), 6 odborných pracovníků (z toho 5 na plný úvazek a jeden 0,25 úvazku), technik (plný 

úvazek) a dvě uklízečky (0,5 úvazku). Celkem byl v roce 2019 průměrný přepočtený počet 

pracovníků bez OON 8,79 úvazku. Na hvězdárně v Mostě pracovali tři odborní pracovníci a jedna 

uklízečka na dohodu o provedení práce. 

Zaměstnanci k 31. 12. 2019: 

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 2019 shrnuje následující tabulka: 

 

Výnosy 

2019  

rozpočet 

2019  

skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb a zboží 535 568 

Čerpání fondů 0 0 

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK – 

příspěvek na provoz 

7814 7814 

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK – 

účelové neinvestiční dotace 

0 0 

Výnosy celkem 8349 8382 

 

Náklady 

2019  

Rozpočet 

2019  

skutečnost 

Spotřeba materiálu 150 126 

Spotřeba energie 250 231 

Opravy a udržování 40 30 

Ostatní služby 387 381 

Mzdové náklady 4290 4274 

z toho – platy 3920 3917 

          - OON 350 351 

          - náhrady pracovní neschopnost 20 6 

Odpisy dlouhodobého majetku 1055 1055 

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 

527 515 

Náklady celkem 8349 8242 

Výsledek hospodaření 0 140 

 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2019 s upraveným objemem 

finančních prostředků ve výši 8 349 tis. Kč. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. Z tohoto 

objemu prostředků byl zaúčtovaný příspěvek od zřizovatele ve výši 7 814 tis. Kč. Celkové náklady 

činily 8 242 tis. Kč a celkové výnosy činily 8 382 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo 

kladným výsledkem ve výši 140 tis. Kč.  

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

Komentář k jednotlivým položkám:  
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NÁKLADY 

501 – spotřeba materiálu: Upravený plán 150 tis. Kč, skutečnost 126 tis. Kč.  

Z analytického členění uvádíme čisticí prostředky 15 tis. Kč, materiál na údržbu 9 tis. Kč, 

kancelářský materiál 13 tis. Kč, pohonné hmoty do služebního vozidla 8 tis. Kč, knihy, časopisy, 

odborné publikace 18 tis. Kč, jiný DDHM (od 500,- do 2.999,-) 50 tis. Kč (např. odborné knihy, 

vrchní matrace 3 ks, baterie Varta 2 ks) a ostatní materiál 13 tis. Kč (např. vybavení pokojů na 

hvězdárně – přikrývky, polštáře, povlečení, prostěradla). 

502 – spotřeba energie: Upravený plán 250 tis. Kč, skutečnost 231 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádíme spotřebu elektrické energie ve výši 112 tis. Kč, spotřeba plynu ve 

výši 31 tis. Kč, spotřeba tepla 88 tis. Kč.  

511 – opravy a udržování: Schválený plán 40 tis. Kč, skutečnost 30 tis. Kč.  

Jsou zde účtovány opravy a udržování staveb ve výši 15 tis. Kč (výměna žaluzií na hvězdárně, 

oprava krytiny kopule na hvězdárně, oprava vstupní branky na hvězdárně), opravy a udržování 

služebního vozidla ve výši 1 tis. Kč, opravy a udržování strojů, přístrojů a zařízení ve výši 14 tis. 

Kč (oprava sensoru oblačnosti, oprava transformátoru, oprava reproduktoru). Menší náklady oproti 

plánu z důvodu nižší ceny oprav na hvězdárně.  

518 – služby: Upravený plán 387 tis. Kč, skutečnost 381 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádíme služby pro software 94 tis. Kč, odvoz a likvidace odpadů 3 tis. Kč, 

služby ekonomické 25 tis. Kč, prezentace, inzerce, kopírování ve výši 71 tis. Kč, služby spojů ve 

výši 58 tis. Kč, stočné 5 tis. Kč, revize a servis 34 tis. Kč (zabezpečovací zařízení, elektropřístroje, 

hasící přístroje, plynový kotel, invalidní plošina), přepravné 6 tis. Kč, bankovní poplatky ve výši 6 

tis. Kč, jiný DDNM 18 tis. Kč (licence Office 2019 9 ks, střihový software Dazzle DVD) a ostatní 

služby ve výši 61 tis. Kč (např. pronájem 2 ks kopírek, poplatek za TV a rádia, poplatek za užití 

hudebních děl, provozování pořadů ze záznamu, provize a poplatek za stravenky).  

521 – mzdové náklady: Schválené mzdové náklady pro rok 2019 činí 4 290 tis. Kč, čerpání ve výši 

4 274 tis. Kč. Objem prostředků na platy činí 3 917 tis. Kč, OON 351 tis. Kč. Náhrady mzdy za 

dočasnou pracovní neschopnost čerpány ve výši 6 tis. Kč. Závazný ukazatel objem prostředků na 

platy 3 920 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 3 917 tis. Kč. 

551 – odpisy dlouhodobého majetku: Schválený plán 695 tis. Kč, usnesením RÚK 

č. 038/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019 byla schválena úprava odpisového plánu na částku 1 047 tis. Kč. 

Další úprava byla schválena usnesením RÚK č. 088/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 na částku 1 048 

tis. Kč a poslední úprava byla schválena usnesením RÚK č. 050/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 na 

částku 1 055 tis. Kč. Skutečnost 1 055 tis. Kč 

Částka použita k tvorbě investičního fondu. 

558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku: Schválený plán 100 tis. Kč, upravený plán 

527 tis. Kč, skutečnost 515 tis. Kč. Plán jsme upravovali z důvodu nákupu vybavení hvězdárny 

novými přístroji potřebnými pro pozorování, nových PC pro pokladní systém a nového fotoaparátu 

s objektivy. 

Pořízení DDHM v částce 479 tis. Kč  (např. meteorologická stanice Davis 39 225,- Kč, PC Integra 

36 149,96 Kč, webová kamera HDCam 34 750,- Kč, kamera QHY 33 630,- Kč, meteorologická 

budka Rosnička 32 912,- Kč). Pořízení DDNM v částce 36 tis. Kč (software Intel Parallel Studio 

XE 24 321,- Kč, software Maxim DL Pro 11 511,43 Kč).  

VÝNOSY 

602 – 604 tržby: upravený plán 535 tis. Kč, skutečnost 568 tis. Kč. Z toho za prodané služby 

(vstupné) 271 tis. Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb 230 tis. Kč (fakturace kontrakt Evropské 

kosmické agentury), ostatní pořádané akce 17 tis. Kč a za prodané zboží (turistické známky, 
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pohledy, turistické vizitky atd.) 50 tis. Kč.  

672 – výnosy vybraných místních vládních institucí: Schválený příspěvek na provoz 7 573 tis. 

Kč. Usnesením RÚK č. 038/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019 byl navýšen příspěvek na provoz na 7 813 

tis. Kč, dále pak usnesením RÚK č. 088/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 byl příspěvek na provoz 

navýšen na 7 814 tis. Kč, skutečnost 7 814 tis. Kč. Z plánovaného příspěvku na letošní rok jsme 

obdrželi 7 814 tis. Kč.  

ROZVAHA 

A.I.DNM – PS 186 698,88 Kč, KS 158 690,88 Kč, odpisy za rok 2019 28 008 Kč. Úbytek ve výši 

28 tis. Kč – odpisy za rok 2019. 

Pořízení DDNM  celkem za 35 832,43.  

Vyřazení DDNM celkem za 13 572,- Kč.  

A.II. DHM –  PS 38 126 565,28 Kč, KS 38 371 860,78 Kč, odpisy za rok 2019 1 026 828 Kč. 

Přírůstek ve výši 245 tis – skládá se z pořízení DHM za 1 272 123,50 Kč mínus odpisy za rok 2019 

1 026 828,- Kč.  

Pořízení DHM celkem za 1 272 123,50 Kč - osobní automobil Škoda Octavia 545 700,- Kč, 

technické zhodnocení budovy hvězdárny 79 073,50 Kč, apochromatický čočkový dalekohled 

647 350,- Kč. 

Pořízení DDHM  celkem za 479 255,41 Kč. U žádného pořízeného předmětu nepřesáhla cena 40 tis. 

Kč.  

Vyřazení DHM celkem za 263 500,- Kč – osobní automobil Škoda Fabia 263 500,- Kč – bezplatný 

převod na Střední školu stavební a strojní Teplice, usnesení RÚK č. 178//70R/2019. 

Vyřazení DDHM celkem za 224 100,79 Kč.  

B.I. Zásoby – jsou tvořeny zbožím na skladě ve výši 42 tis. Kč (pohlednice, turistické známky, 

turistické vizitky, kalendáře, 3D zboží, otočné mapky, magnetky a ostatní prodejní materiál). 

Zbývající částka ve výši 2 tis. Kč tvoří pohonné hmoty na skladě. 

B.II. Krátkodobé pohledávky: Účty 314 a 381 ve výši 21 tis. Kč 

D.III. Krátkodobé závazky: Účty 321,331,333,336,337,342,389,378 celkem ve výši 630 tis. Kč 

Severočeská hvězdárna a planetárium dosáhla za uplynulý rok 2019 kladného výsledku ve výši 

139 623,48 Kč. Navrhuji převod do rezervního fondu. 

Zisk vznikl úsporou ve většině položek nákladů a většími výnosy z tržeb. 

FONDY 

Hospodaření s fondy organizace shrnuje v Kč následující tabulka (zaokrouhleno na celé Kč): 

Peněžní fond 

organizace 
Stav k 1. 1. 2019 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2019 Změna  

FKSP 46 371 78 463 −87 690 37 144 ‒9 227 

Rezervní fond 469 898 62 475 0 532 372 62 475 

Fond investic 1 236 657 1 054 836 −1 925 124 366 370 ‒870 288 

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 62 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018.  

Investiční fond byl tvořen odpisy z movitého majetku ve výši 685 tis. Kč a odpisy nemovitého 

majetku ve výši 370 tis. Kč, celkem byl investiční fond navýšen o 1 055 tis. Kč.  

Z investičního fondu bylo v roce 2019 čerpáno organizací celkem 1 273 tis. Kč, z toho 648 tis. Kč 

bylo čerpáno na nákup apochromatického refraktoru (v tom 340 tis. Kč byla účelová dotace 

Ústeckého kraje), 546 tis. Kč na nákup nového služebního automobilu, 79 tis. Kč na modernizaci 

vrat jihovýchodní kopule teplické hvězdárny. Odvody zřizovateli z investičního fondu činily 653 

tis. Kč. Celkové čerpání včetně odvodů zřizovateli bylo v roce 2019 ve výši 1 926 tis. Kč. 

Fond odměn nebyl čerpán ani do něj nebyly převedeny prostředky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Závěrem této výroční zprávy o činnosti za rok 2019 si dovolujeme poděkovat všem, kteří 

podporovali chod naší organizace, jmenovitě našemu zřizovateli – Ústeckému kraji – v čele 

s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, Radě Ústeckého kraje, paní radní pro kulturu a 

památkovou péči Jitce Sachetové, všem dalším radním a zastupitelům kraje, kteří rozhodovali 

o financování a rozpočtu naší organizace. Za spolupráci a veškerou podporu děkujeme též 

pracovníkům odboru kultury a památkové péče v čele s vedoucím odboru dr. Adamem Šrejberem. 

Všem návštěvníkům děkujeme, že k nám zavítali, a těšíme se na shledanou při dalších akcích na 

obou našich hvězdárnách či v planetáriu.  
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Obrazové přílohy 

 

 

Nový apochromatický dalekohled APM s objektivem 180/1260 mm (světelnost f/7, vlevo dole) 

nainstalovaný v severozápadní kopuli teplické hvězdárny na podzim 2019. Na stejné montáži se 

nachází též 14ʺ zrcadlový dalekohled Celestron HD1400 Edge a Hα dalekohled Lunt LS152THa. 
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Noční snímky obou kopulí teplické hvězdárny s dalekohledy pořízené v létě 2019 na její terase, na 

které probíhalo například pozorování meteorického roje Perseid v noci z 10.8 na 11.8.2019. 
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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. 9. 2019 bylo nazváno „Ve stínu černé díry … a jak se fotografuje?“. Přednášel 

známý astrofyzik prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. 
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Pro naši propagaci bylo též pořízeno video z dronu, ze kterého pochází oba snímky na této stránce. 

(Foto: Z. Polášek) 
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Zpracování světelné křivky zákrytu hvězdy UCAC4-409-079265 planetkou (266) Aline, který 

nastal 12. září 2019 v 21:06:32 UTC, pozorovaného na teplické hvězdárně (pozorovatel R. Neuvirt). 

Na světelné křivce na horním obrázku je jasnost zakrývané hvězdy zobrazena modrou barvou. 

Jednalo se o tečný zákryt, když planetka hvězdu zakryla pouze na chvíli svým okrajem. Zákryt trval 

pouze asi 0,40 sekundy a na počátku i na konci zákrytu je jasně patrné zjasnění, které způsobily 

ohybové jevy. Na dolním obrázku je proměřená světelná křivka zakrývané hvězdy v programu 

Occult s určeným časem začátku a konce zákrytu, včetně statistické chyby. „Zubatost“ světelných 

křivek je způsobena neklidem atmosféry a náhodným šumem kamery. 
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Zpracování světelné křivky zákrytu hvězdy UCAC4-409-079265 planetkou (266) Aline, který 

nastal 12. září 2019 v 21:06:32 UTC, pozorovaného na stanovišti Sněžník (pozorovatel Z. Moravec). 

Na světelné křivce na horním obrázku je jasnost zakrývané hvězdy zobrazena modrou barvou. Na 

rozdíl od pozorování na teplické hvězdárně zde nastal zcela zřejmý zákryt, který trval 7,46 sekundy. 

Na dolním obrázku je opět proměřená světelná křivka zakrývané hvězdy v programu Occult 

s určeným časem začátku a konce zákrytu, včetně statistické chyby. „Zubatost“ světelných křivek je 

způsobena neklidem atmosféry a náhodným šumem kamery. 
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Předpověď zákrytu hvězdy UCAC4-409-079265 planetkou (266) Aline, který nastal 12. září 2019. 

Na obrázku zobrazena předpověď postupu stínu planetky přes Střední Evropu. 

 

I díky našim pozorováním (č. 7 a č. 8) zákrytu hvězdy UCAC4-409-079265 planetkou (266) Aline, 

který nastal 12. září 2019, byla poměrně přesně odhadnuta velikost této planetky.  


