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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 2021 byl druhým rokem ve znamení pandemie Covid-19 a protiepidemická opatření se opět
negativně dotkla i provozu naší organizace. Zatímco původní střednědobý rozpočet schválený
v roce 2019 počítal na rok 2021 s příspěvkem od zřizovatele ve výši 7 921 tis. Kč, schválený
rozpočet na rok 2021 zahrnoval pouze částku 7 300 tisíc Kč, což je ještě o 226 tis. Kč méně, než
příspěvek, který jsme obdrželi v roce 2020. Důsledkem byly podruhé za sebou vysoké úspory a
minimální rozvoj organizace. Rovněž jsme v roce 2021 museli do rozpočtu zapojit náš rezervní
fond a fond odměn.
V důsledku uzavření organizace pro veřejnost v první polovině roku 2021 jsme dosáhli příjmů ze
vstupného pouze ve výši 80 % ve srovnání s rokem 2019 – posledním rokem, který nebyl ovlivněn
protiepidemickými opatřeními. Vyšších výnosů jsme dosáhli jen za cenu zvýšení vstupného, neboť
návštěvnost byla v roce 2021 o 47 % nižší v porovnání s rokem 2019.
Dne 23. 5. 2021 zemřel Bc. Zdeněk Tarant (narozen 3. 5. 1953), celoživotní propagátor astronomie,
organizátor mnoha astronomických akcí, člen České astronomické společnosti, dlouholetý předseda
Astronomické společnosti Most, spolupracovník mosteckého planetária, náš dlouholetý pracovník,
který se po řadu let staral o chod hvězdárny v Mostě na Hněvíně.

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti
V roce 2021 byla naše činnost velmi negativně ovlivněna pandemií Covid-19. Od 1. ledna do
23. května 2021 byla celá organizace s ohledem na protiepidemická opatření uzavřena pro školy a
veřejnost. Hvězdárna v Mostě byla uzavřena až do 9. června z důvodu stavebních prací (oprava
opěrných zdí). Od 24. května 2021 bylo znovu otevřeno, ale s mnoha omezeními (desinfekce rukou,
povinné nošení roušek, omezení počtu návštěvníků v kopuli i v sále). Hvězdárna v Mostě pak byla
uzavřena ještě jednou od 1. listopadu do 26. listopadu 2021 z důvodu poruchy elektřiny.
V následujícím přehledu akcí již nebudeme výše uvedená omezení otevírací doby zmiňovat.

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost
Hvězdárna Teplice
Teplická hvězdárna byla otevřena pro veřejnost 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. O letních prázdninách byla rozšířena otevírací doba tak,
že pozorování Slunce probíhalo navíc ve středu, ve čtvrtek a v pátek a denní pozorování začínalo již
v 10:00. Za nepříznivého počasí se konaly komentované prohlídky dalekohledů, výstavy a
přednášky o Slunci a o objektech večerní oblohy, které by mohli návštěvníci spatřit dalekohledy
hvězdárny v případě příznivého počasí. 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 večerní pozorování se mění každý měsíc
v závislosti na soumraku a posunu občanského času ze středoevropského na letní a naopak.
Celkem se v rámci pravidelných akcí uskutečnilo 134 pozorování denních a 48 večerních a 29
ostatních akcí (mimořádná pozorování, Café Nobel, Pozorování v první čtvrti, Evropská noc vědců).
Tyto akce navštívilo celkem 1 387 návštěvníků.
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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, které byly
spojené s promítáním pohádek a seznámily mladší publikum s noční oblohou, se konaly každou
středu od 16 hodin a každou neděli od 14 a od 16 hodin. Od července do konce roku probíhala
představení pro děti navíc i ve středu od 14 hodin.
Celkem se uskutečnilo 87 pořadů pro děti a 38 večerních představení, kterých se dohromady
zúčastnilo 917 návštěvníků.

Hvězdárna Most
Pro širokou veřejnost byla hvězdárna v Mostě na Hněvíně otevřena každou sobotu odpoledne od
11:00 do 18:00, kdy probíhala za příznivého počasí pozorování Slunce. Za nepříznivého počasí se
konala jako náhradní program komentovaná prohlídka dalekohledů. Nedělní prohlídky pro
veřejnost byly zrušeny z úsporných důvodů.
Uskutečnilo se celkem 83 denních pozorování. Celkem hvězdárnu na Hněvíně navštívilo 274
návštěvníků.

2.2 Mimořádné akce pro veřejnost
Pozorování mimořádných úkazů
10. 6. 2021: Částečné zatmění Slunce. Pozorování částečného zatmění Slunce se konalo ve
čtvrtek 10. 6. 2021 v době od 11:15 do 13:45 SELČ. Vlastní úkaz začal v 11:40 SELČ a skončil
v 13:37 SELČ. Maximální fáze zatmění, kdy Měsíc zakryl 19 % slunečního průměru, nastala
v 12:38 SELČ. Pozorování se při proměnlivé oblačnosti zúčastnilo 15 zájemců.
12. 8. 2021: Perseidy. Teplická hvězdárna byla mimořádně otevřena pro veřejnost v noci ze čtvrtka
12. 8. na pátek 13. 8. v době od 21:00 do 1:00, kdy mohli zájemci pozorovat meteorický roj Perseid.
Přestože sledování úkazu rušila vysoká oblačnost a světelné znečištění blízkého města, pozorovalo
93 zájemců uvnitř i na terase hvězdárny „padající hvězdy“ tohoto nejznámějšího meteorického roje.
Pozorování nebylo letos rušeno svitem Měsíce, takže měli všichni návštěvníci možnost spatřit i řadu
dalších objektů vzdáleného vesmíru dalekohledy v kopuli a na terase.
14. 9. 2021: Měsíc a obři (Neptun v opozici se Sluncem). Dne 14. září 2021 se nacházela planeta
Neptun v opozici, proto se nacházela v tomto období i nejblíže k Zemi a byla nejlépe pozorovatelná.
Jelikož byly vidět i ostatní obří planety (Jupiter, Saturn a Uran) a na večerní obloze zářil Měsíc,
rozhodli jsme se uskutečnit mimořádné večerní pozorování, které bylo přehlídkou těchto objektů.
Pozorování se zúčastnilo 5 návštěvníků.
25. 10. 2021: Elongace Merkuru (Merkur v největší západní elongaci). V druhé polovině října
nastala nejlepší viditelnost Merkuru na ranní obloze v roce 2021. Merkur se pohyboval na
hvězdném pozadí souhvězdí Panny, v tomto období se od nás vzdaloval, jeho zdánlivý průměr se
tak zmenšoval a námi viditelná osvětlená část planety postupně narůstala a připomínala malinký
Měsíc v poslední čtvrti. K největší západní elongaci Merkuru od Slunce (tj. k největšímu úhlovému
vzdálení) došlo 25. 10. 2021 a na tento den ráno od 6:30 jsme připravili pro veřejnost mimořádné
pozorování, kterého se zúčastnili 2 lidé.
1. 12. až 11. 12 2021: Kometa C/2021 A1 (Leonard). Koncem roku 2021 byla na obloze
i menšími dalekohledy dobře pozorovatelná kometa C/2021 A1 (Leonard) objevená v lednu 2021.
Mimořádná pozorování komety proběhla na teplické hvězdárně od 1. 12. do 11. 12. 2021 ráno vždy
od 5:00 do 6:30 SEČ, podmínkou byla samozřejmě jasná obloha. Na neobvyklý ranní termín
pozorování se na tuto kometu přišlo podívat 31 návštěvníků.
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Evropská noc vědců
Naše organizace se již pošestnácté 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, tentokrát připadlo datum této akce na pátek
24. září 2021 a tématem tohoto ročníku byl čas. V době od 16:00 do 23:00 byl na všechny
připravené přednášky a pozorování vstup zdarma. Akce se zúčastnilo 47 návštěvníků.
Akce proběhla formou přednášek a komentovaných prohlídek dalekohledů a vybavení hvězdárny:


16:00 Prohlídka hvězdárny a přístrojového vybavení.



17:15 Demonstrace principů různých druhů hodin (experimenty) (Mgr. Bohuslav Matouš)



18:30 Historie kalendáře (přednáška) (Otta Šándor)



19:45 Moderní měření času (přednáška) (RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.)



21:00 Prohlídka hvězdárny a přístrojového vybavení.

Setkání v první čtvrti
V roce 2021 jsme pokračovali v pravidelném cyklu přednášek s názvem Setkání v první čtvrti, které
se konají jednou měsíčně v pátek přibližně v období, kdy se Měsíc nachází v první čtvrti a v čase
před večerním pozorováním oblohy. Odborně zaměřené přednášky jsou určeny zejména zájemcům
o astronomii, astrofyziku a kosmonautiku, kteří sledují poslední dění v oboru. V roce 2021 proběhlo
celkem 7 přednášek, které si vyslechlo celkem 99 návštěvníků:


18. 6. 2021: První lety do vesmíru (Radim Neuvirt)



16. 7. 2021: Arecibo (Mgr. Bohuslav Matouš)



20. 8. 2021: Experimenty z elektrostatiky (Mgr. Bohuslav Matouš a Radim Neuvirt)



10. 9. 2021: Mimozemský život - Možnosti a hledání (Otta Šándor)



15. 10. 2021: Jak získat vzorek z Měsíce (Radim Neuvirt)



5. 11. 2021: Planeta Merkur (Otta Šándor)



11. 12. 2021: Jak se létalo na Měsíc, než se tam letělo (Radim Neuvirt)

Café Nobel
V roce 2021 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. Po
vynucené pauze v první třetině roku způsobené epidemií Covid-19 se tak mohli zájemci každý
měsíc 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. Únorová
přednáška se ještě on-line formou z důvodu protiepidemických opatření. Květnové Café Nobel bylo
spojeno s vernisáží fotografií Petra Horálka, které byly uveřejněny na stránkách APOD
(Astronomical Pictury Of the Day, tj. Astronomický snímek dne, na webových stránkách
provozovaných NASA), které jsme nechali zhotovit ve velkém formátu, a které jsme na teplické
hvězdárně vystavili v ochozech obou kopulí.
Konalo se celkem 9 přednášek, které navštívilo 155 posluchačů:


18. 2. 2021: Oživlé sopky České republiky (Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.)



25. 5. 2021: Třiadvacetkrát v NASA (s vernisáží výstavy fotografií) (Bc. Petr Horálek)



27. 6. 2021: O chytré rostlině ozdobnici aneb Jak se zkoumá fytomanagement (Ing. Diana
Nebeská)
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15. 7. 2021: Exoplanetární světy a jejich atmosféry (RNDr. Petr Kabáth, Ph.D.)



17. 8. 2021: Ten, který nás pozval do vesmíru (Milan Halousek)



16. 9. 2021: 125 let objevu radioaktivity (doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.)



14. 10. 2021: Historie kousání (RNDr. Boris Ekrt)



18. 11. 2021: O velkém magnetu zemském (RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.)



16. 12. 2021: Duchové vesmíru (prof. RNDr. Petr Kulhánek, 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. Zájem ze strany škol o vzdělávací pořady v teplickém
planetáriu byl asi o 25 % vyšší než zájem o pořady na teplické hvězdárně, zájem o hromadné akce
na hvězdárně v Mostě byl tradičně nízký. Z dat návštěvnosti se nicméně zdá, že zájem o návštěvu
teplické hvězdárny mezi školami postupně vzrůstá. Jakékoliv větší skupiny návštěvníků se mohou
objednávat i mimo běžnou otevírací dobu, čehož využívají zejména organizované skupiny seniorů,
zdravotně postižených, dětí z příměstských táborů apod.
Celkem se 94 hromadných akcí v planetáriu zúčastnilo 2530 návštěvníků, na teplické hvězdárně se
83 hromadných akcí zúčastnilo 2084 návštěvníků, 1 hromadné akce na hvězdárně v Mostě se
zúčastnilo 21 návštěvníků.

2.4 Další činnost
Astronomický kroužek
Ve školním roce 2020/21 jsme opět vedli kroužek určený pro mladší žáky ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže v Teplicích. Do astronomického kroužku docházelo 17 dětí. Jeho vedoucím byl
Radim Neuvirt a náplní bylo poznávání oblohy v planetáriu, seznámení se s přístrojem planetária,
přímá pozorování oblohy na hvězdárně, účast a pomoc členů při mimořádných pozorováních.
Členové kroužku si vlastnoručně vyrobili své solarografy, které exponovali v místech svého
bydliště či na hvězdárně, výsledkem jejich činnosti byly zajímavé snímky, které doplnily naši
galerii. Dále zvládli teorii zakreslování slunečních skvrn a fotografování Slunce a Měsíce. Celkem
proběhlo 37 schůzek trvajících hodinu a půl či déle.
Rovněž probíhala činnost astronomického kroužku pro pokročilé, který vedl Zdeněk Moravec a do
kterého se zapojil jeden student. Náplní byly přednášky na různá témata z astronomie, ukázky
pozorování a výzkumné práce, a též příprava na řešení úloh astronomické olympiády. Student se
také zapojil do středoškolské odborné činnosti (SOČ), ve které se zabýval zákryty hvězd planetkami.

Akce mimo SčHaP
V neděli 8. července 2021 se v Ústí nad Labem konal workshop na téma Solarografie, který pořádal
Veřejný sál Hraničář. Solarografie je fotografická technika, umožňující zachycení drah Slunce na
obloze pomocí dlouhých expozicí, trvajících i půl roku. Jako kamera se používá podomácku
vyrobená dírková komora. Radim Neuvirt a Bohuslav Matouš přednášeli a pomáhali 6 účastníkům
s výrobou vlastního solarografu.

Spolupráce s astronomickou komunitou
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je kolektivním členem České astronomické
společnosti (ČAS).
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Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích dále spolupracuje s nově ustaveným spolkem
Krušnohorská astronomická společnost, z. s. (KRHAS), která 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. Členové
KRHAS se hojně účastní akcí pořádaných naší organizací a využívají přitom zvýhodněné vstupné.

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.

Akce

Hvězdárna
Most

Hvězdárna
Teplice

Planetárium
Teplice

Celkem

Počet

Počet

Počet

Počet

Individuální akce
Denní pozorování

83

Večerní pozorování

134

217

48

48

Pohádky pro děti

87

87

Večerní představení

38

38

Ostatní akce (vč. Setkání v první čtvrti
a Café Nobel)
Celkem individuálních akcí

29

Celkem návštěvníků indiv. akcí

29

83

211

125

419

274

1387

917

2578

4

9

13

57

68

126

9

3

12

13

14

27

Hromadné akce
Mateřské školy
Základní školy

1

Střední školy
Ostatní hromadné akce
Celkem hromadných akcí

1

83

94

179

Celkem návštěvníků hromad. akcí

1

2084

2530

4641

84

294

219

598

295

3471

3447

7219

Celkem všech akcí
Celkem všech návštěvníků

Následující tabulka shrnuje návštěvnost mimořádných akcí (statistika je zahrnuta do předchozí
tabulky):
Místo akce

Datum

Název akce

Počet
děti dospělí Celkem
akcí

Hvězdárna Teplice

10. 6. 2021

Částečné zatmění Slunce

1

5

10

15

Hvězdárna Teplice

5. 7. 2021

Mimořádné denní a večerní
pozorování

2

6

2

8

Ústí nad Labem –

8. 7. 2021

Solarografie

1

2

4

6
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Místo akce

Datum

Název akce

Počet
děti dospělí Celkem
akcí

Hraničář
Hvězdárna Teplice

12. 8. 2021

Perseidy

1

28

65

93

Hvězdárna Teplice

14. 9. 2021

Měsíc a obři (Neptun v
opozici se Sluncem)

1

1

4

5

Hvězdárna Teplice

24. 9. 2021

Evropská noc vědců *)

5

16

31

47

Hvězdárna Teplice

25. 10. 2021

Elongace Merkuru (Merkur v
největší západní elongaci)

1

2

0

2

Hvězdárna Teplice

1. až 11. 12. Kometa C/2021 A1
2021
(Leonard)

2

29

2

31

14

89

118

207

Celkem
*) Vstup zdarma

Následující tabulka uvádí návštěvnost Café Nobel, které se konalo na teplické hvězdárně (vstup
zdarma, bez vstupenek, statistika je zahrnuta do první tabulky):
Datum akce

Počet návštěvníků

18. 2. 2021 *)

-

25. 5. 2021

21

17. 6. 2021

4

15. 7. 2021

13

17. 8. 2021

21

16. 9. 2021

17

14. 10. 2021

17

18. 11. 2021

25

16. 12. 2021

37

Celkem
155
*) konalo se on-line (počet návštěvníků nebyl zjištěn)
Následující tabulka uvádí návštěvnost akcí z cyklu Setkání v první čtvrti, která se konala na
teplické hvězdárně (statistika je zahrnuta do první tabulky):
Datum akce

Počet návštěvníků

18. 6. 2021

4

16. 7. 2021

8

20. 8. 2021

15

10. 9. 2021

23

15. 10. 2021

38

5. 11. 2021

8

11. 12. 2021

3

Celkem

99
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Není-li uvedeno jinak, statistika zahrnuje pouze osoby platící vstupné, případně jejich doprovod.
Vstupné v roce 2021 činilo v první polovině roku 40 Kč dospělí, 20 Kč děti, studenti a důchodci,
90 Kč rodinné vstupné. Od 1. 7. 2021 bylo vstupné na teplické hvězdárně a v planetáriu navýšeno a
činilo 60 Kč dospělí, 40 Kč děti, studenti a důchodci, 140 Kč rodinné vstupné. Na mostecké
hvězdárně bylo vstupné ponecháno v původní výši. Pro výběr vstupného jsme začali v roce 2021
používat pokladní systém Colosseum, čímž jsme zpřesnili evidenci návštěvníků a zjednodušili
výběr vstupného. Systém Colosseum slouží zároveň pro prodej upomínkových předmětů a jejich
evidenci na skladě.
Oproti roku 2020 se návštěvnost v roce 2021 zvýšila z 5 906 osob na 7219 osob, tj. o 22 %. Přitom
se návštěvnost planetária zvýšila o 845 osob, tj. o 32,5 %, návštěvnost teplické hvězdárny se zvýšila
o 793 osob, tj. o 29,6 %, a návštěvnost hvězdárny v Mostě se snížila o 335 osob, tj. o 52,9 %.
Oproti návštěvnosti před pandemií Covid-19 byla návštěvnost v roce 2021 stále nižší, například
oproti roku 2019 byla návštěvnost nižší o 6512 návštěvníků, tj. o 47,4 %.
Snížení počtu návštěvníků je pochopitelným důsledkem buď úplného uzavření organizace dle
nařízení vlády v období pandemie Covid-19, nebo nejrůznějších omezení pro hromadné akce
v průběhu celého roku 2021. Významně se tato opatření opět podepsala na návštěvnosti žáků
základních a středních škol. Hvězdárna v Mostě na Hněvíně byla otevřena pouze 6 měsíců z důvodu
stavebních prací a poruchy přívodu elektřiny, navíc jsme z provozních důvodů zrušili prohlídky
o nedělích, abychom ušetřili finanční náklady za energii a mzdy. Pokusili jsme se vylepšit
návštěvnost alespoň tím, že jsme v době letních prázdnin rozšířili otevírací dobu pro veřejnost na
teplické hvězdárně a dále jsme trvale v planetáriu přidali každou středu navíc jedno představení pro
děti od 14 hodin.
Můžeme být spokojení alespoň s tím, že návštěvnost začala opět narůstat a věříme, že tomu tak
bude i v následujících letech.

4. Investice, opravy, údržba
V roce 2021 byla realizována jedna veřejná zakázka v hodnotě nad 250 tis. Kč, a to veřejná zakázka
malého rozsahu s názvem „Vědecká CMOS kamera pro sledování umělých družic“. Teplická
hvězdárna tak byla pro spolupráci na výzkumných projektech pro ESA a EU SST vybavena novým
typem kamery, která umožňuje při zachování vysoké citlivosti rychlé stahování snímků a zároveň
přesnou informaci o čase díky zabudovanému přijímači GPS. Vědecká CMOS kamera FLI Kepler
FL4040 byla pořízena za částku 598 950 Kč vč. DPH.
V roce 2021 neprobíhala žádná velká údržba majetku.
Významnou údržbou byla výměna antén a připojení Elektronického zabezpečovacího systému
k Pultu centrální ochrany Policie ČR na hvězdárně a v planetáriu. Důvodem byla nutnosti přechodu
na novou komunikační frekvenci povolenou Telekomunikačním úřadem. Tato výměna vyšla na
171 tis. Kč.
Na teplické hvězdárně nadále probíhaly drobné opravy nově zrekonstruované budovy, většinou
v rámci záruky, například zaseknutá zvedací plošina pro invalidy, zatékání dešťové vody okny,
výměna spálených bleskojistek u datových kabelů, oprava plynového kotle, oprava venkovních
červených světel, seřízení otevírání/zavírání dveří a oken, oprava nefunkčních svítidel na toaletách.
Drobné opravy přístroje Zeissova malého planetária ZKP-2 jsme prováděli vlastními silami.

5. Propagace, public relations
V roce 2021 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 54 návštěv denně (z toho 36 od nových
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návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2021 již více než 1200 zájemců a
jejich počet dále narůstá. Pravidelně aktualizujeme informace o nás na stránkách vyhledávačů a
map Google a Seznam.
Ke zvýšení každodenního zájmu o hvězdárnu v Teplicích přispívají dvě webové kamery. První je
namířena ze střechy hvězdárny na Písečném vrchu západním směrem na centrum Teplic a hřeben
Krušných hor, druhá směřuje na jihovýchod a zobrazuje vrcholy Doubravky, Kletečné a Milešovky.
Obě kamery jsou uvedeny mezi webovými kamerami Českého hydrometeorologického ústavu
(https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/index.html) a přístup na poslední snímky z obou
kamer je možný i z úvodní webové stránky naší organizace.
V rámci propagace organizace jsme pořádali různé akce, zejména 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 nakladatelství Academia).
Naše instituce byla také několikrát zmíněna v médiích (ČRo Sever, pořad Planetárium) v souvislosti
se zapojením do programu EU SST na sledování kosmického odpadu.
Nechali jsme profesionálně vyhotovit 3D virtuální prohlídku teplické hvězdárny, kterou je možné
shlédnout v aplikaci Street View od firmy Google.
Z akcí Café Nobel a Setkání v první čtvrti se pořizují videozáznamy, které jsou volně dostupné na
Youtube.

6. Odborná činnost
V roce 2021 jsme dále rozvíjeli 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 2021 jsme pokračovali v pozorování zákrytů hvězd planetkami. Následující tabulka
obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly dále zpracovány a o tomto
pozorování byl odeslán protokol do konference Planoccult (Planoccult mailing list –
planoccult@ls.vvs.be).
Datum

Planetka

Zakrývaná hvězda

(číslo a jméno)

(katalogové číslo)

Výsledek
pozorování

14. 2. 2021 (932) Hooveria

UCAC4 626-030581

Negativní

14. 2. 2021 (33074) 1997 WP21

TYC 2491-01520-1

Negativní

14. 2. 2021 (821) Fanny

UCAC4 532-007546

Negativní

15. 2. 2021 (6546) Kaye

UCAC4 542-026508

Negativní

15. 2. 2021 (2592) Hunan

UCAC4 548-042113

Negativní

16. 3. 2021 (15013) 1998 QH93

TYC 762-01872-1

Negativní

16. 3. 2021 (371346) 2006 KZ52

TYC 782-00108-1

Negativní

13. 4. 2021 (2258) Viipuri

UCAC4 428-056129

Pozitivní

27. 4. 2021 (4805) Asteropaios

UCAC4 301-087519

Pozitivní

8. 6. 2021

UCAC4 378-075588

Pozitivní

(5081) Sanguin

Strana 10

Zpráva o činnosti SčHaP 2021
Datum

Planetka

Zakrývaná hvězda

(číslo a jméno)

(katalogové číslo)

Výsledek
pozorování

8. 6. 2021

(12) Victoria

TYC 5189-00339-1

Negativní

9. 6. 2021

(17357) Lucataliano

UCAC4 398-107179

Negativní

20. 7. 2021 (99943) 2005 AS2

UCAC4 355-154333

Negativní

1. 10. 2021 (934) Thuringia

UCAC4 654-037194

Pozitivní

9. 11. 2021 (1096) Reunerta

UCAC4 519-006893

Negativní

22. 11. 2021 (1108) Demeter

UCAC4 443-037858

Negativní

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů v roce 2021 odesláno k dalšímu zpracování
16 hlášení o pozorování zákrytů a z nich byla 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 2021 se uskutečnilo 13. dubna 2021, kdy hvězdu 14,1m
na 2,56 sekundy zakryla planetka (2258) Viipuri. Bohužel jsme byli jedinou stanicí, která zákryt
napozorovala, takže rozměr planetky byl určen pouze z tohoto pozorování na minimálně 26 km.
Druhý pozitivní zákryt v roce 2021 se uskutečnil 27. dubna 2021, kdy hvězdu 12,5m na 1,92
sekundy zakryla planetku (4805) Asteropaios, která patří do skupiny Trójanů. Opět jsme byli
jedinou stanicí, která zákryt napozorovala a průměr planetky byl stanoven na minimálně 27 km.
Třetí námi pozorovaný pozitivní zákryt se uskutečnil 8. dubna 2021, kdy hvězdu 11,9m zakryla
planetka (5081) Sanguin. Na teplické hvězdárně byl naměřen zákryt trvající 1,28 sekundy. Opět
jsme byli jedinou stanicí, která zákryt napozorovala, délce pozorovaného zákrytu přitom odpovídá
minimální průměr planetky 12 km.
Čtvrtý a poslední námi pozorovaný pozitivní zákryt v roce 2021 byl pozorován 1. října 2021, kdy
hvězdu 11,9m na 1,60 sekundy zakryla planetka (934) Thuringia. Zákryt sledovalo 13
pozorovatelů (8 z nich bylo z České republiky), z nichž 7 napozorovalo zákryt hvězdy planetkou.
Zajímavostí bylo, že dva pozorovatelé pozorovali 2 zákryty v těsném sledu, což svědčí
o konkávním tvaru planetky, která má protáhlý tvar o rozměru zhruba 94 km × 35 km.

6.2 Přesná astrometrie malých těles sluneční soustavy
V roce 2021 jsme prováděli astrometrii blízkozemních planetek, komet a dalších malých těles
Sluneční soustavy. Podařilo se nám úspěšně pozorovat 13 nově objevených těles ze stránky Near
Earth Object Confirmation Page (https://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabular.html) a změřili 66 jejich přesných pozic, které byly publikovány v cirkulářích Minor Planet
Electronic Circulars (M.P.E.C., https://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html).
Tyto objekty uvádíme v následující tabulce.
M.P.E.C.

Označení objektu

Klasifikace objektu

Datum
publikace

Počet
pozic

MPEC 2021-C265

2021 CS6

Apollo

2021-02-12

4

MPEC 2021-C280

2021 CC7

Apollo

2021-02-12

7

MPEC 2021-E42

2021 EB1

Apollo

2021-03-06

4
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M.P.E.C.

Označení objektu

Klasifikace objektu

Datum
publikace

Počet
pozic

MPEC 2021-E39

2021 EY

Apollo

2021-03-06

4

MPEC 2021-E53

2021 EL1

Aten

2021-03-07

4

MPEC 2021-E78

(535844) 2015 BY310

Apollo

2021-03-07

4

MPEC 2021-E94

2021 EX2

Apollo

2021-03-08

3

MPEC 2021-E131

2021 EB4

Apollo

2021-03-12

4

MPEC 2021-E133

2021 EX3

Apollo

2021-03-12

3

MPEC 2021-R43

2021 RA

Apollo

2021-09-02

18

MPEC 2021-R98

P/2021 Q5 (ATLAS)

krátkoperiodická
kometa

2021-09-02

3

MPEC 2021-R66

2021 RF

Apollo

2021-09-02

4

MPEC 2021-R68

2021 RH

Aten

2021-09-04

4

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. 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, sledování kosmického okolí
naší planety).
V roce 2021 jsme se podíleli na řešení následujících kontraktů smluvního výzkumu ESA v rámci
sledování kosmického okolí naší planety:


P3-SST-III Robotic Telescope Demonstration: jsme zapojeni jako jeden ze soustavy
robotických dalekohledů, spolupráce na pozorování satelitů s českou firmou Iguassu.
Pozorovací kampaň probíhala od března do května 2021.



P3-SST-XXII Polish SST Small Telescope Assessment and Prototyped Operations: připojili
jsme se ve spolupráci s českou firmou Iguassu k síti malých polských dalekohledů, druhá
pozorovací kampaň proběhla v listopadu a prosinci 2021.



P3-SST-XIX SST Sensor Data Acquisition for Endurance Tests and Validation – Phase 2:
projekt zahájený v roce 2020, kterým ESA ověřuje funkčnost a výkonnost svých systémů a
zapojuje observatoře do testovacích kampaní. Jsme zapojeni jako jedna z observatoří, které
pozorují satelity zejména na geostacionární dráze. Projekt je veden Astronomickým ústavem
při švýcarské Univerzitě v Bernu. Kalibrační kampaň proběhla v lednu a únoru, pozorovací
kampaň proběhla v říjnu 2021.



S2P S1-SC-09 - Support of the Development of Sensors, Joint Test and Operation of
a European Optical Network: projekt, který řeší slovenská firma Astros Solutions s.r.o.
Tímto projektem se zapojuje do ESA Slovensko, které zatím není členem ESA. Projekt
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navazuje na výše zmíněný projekt P3-SST-III Robotic Telescope Demonstration.
V listopadu a prosinci proběhla kalibrace našeho senzoru pro tento projekt, který bude
pokračovat v roce 2022.
V roce 2021 jsme díky těmto zakázkám získali od ESA částku 7196,47 EUR, čímž jsme výrazně
vylepšili naše příjmy a snížili ztráty vzniklé z důvodu omezení v období pandemie Covid-19.
Od roku 2020 se aktivně zapojujeme do nového programu Evropské unie pod názvem EU SST
(https://www.eusst.eu/), který je opět věnován sledování umělých objektů a odpadu v okolí Země.
Přitom úzce spolupracujeme s Odborem inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a
VaVI Ministerstva dopravy ČR. Evropská unie má zájem na bezpečném provozu svých družic a
vytváří proto program, který má chránit její majetek a pomáhat bezpečnému využívání kosmického
prostoru a zabezpečit tak i provoz důležitých systémů na Zemi. Česká republika má prostřednictvím
Ministerstva dopravy ČR zájem o zapojení teplické hvězdárny do konsorcia EU SST, a v případě
úspěchu nám bude možné hradit z prostředků EU veškeré náklady spojené s našimi pozorováními.
V roce 2021 proběhla jednání se zástupci Ústeckého kraje a Rada ÚK vyslovila souhlas s naším
zapojením do EU SST. Plánovaný začátek naší smluvní spolupráce je začátkem roku 2023.

6.4 Pozorování slunečních skvrn
Po zhruba 30 letech se teplická hvězdárna opět naplno zapojila do sledování sluneční aktivity.
Sluneční skvrny jsou projevem aktivity Slunce a jejich počet a poloha na Slunci se stále mění
v průběhu jedenáctiletého slunečního cyklu a v důsledku sluneční rotace. Slunce pozorujeme 18 cm
čočkovým dalekohledem v severozápadní kopuli teplické hvězdárny za pomoci projekčního okuláru.
Disk Slunce je zobrazen na stínítku za dalekohledem, které je přichyceno na tubus dalekohledu.
Promítnutý obraz Slunce je zakreslován pozorovatelem do připraveného formuláře.
Naši pracovníci v roce 2021 každý den, kdy bylo jasno, provedli zákres sluneční fotosféry a
vyhodnotili počty slunečních skvrn a fakulová pole. Celkem bylo pořízeno 167 zákresů (protokolů).
Tato aktivita probíhá ve spolupráci se slunečním oddělením Astronomického ústavu AV ČR
v Ondřejově a Hvězdárnou Františka Pešty v Sezimově Ústí a výsledky jsou publikovány a
započítány do mezinárodní statistiky sluneční činnosti.

7. Personální zabezpečení
Na činnosti organizace se v roce 2021 podílelo celkem 11 zaměstnanců: ředitel, ekonomka (1,0
úvazku), 6 odborných pracovníků (z toho 5 na plný úvazek a jeden 0,25 úvazku), technik (plný
úvazek) a dvě uklízečky (dohromady 0,75 úvazku). Celkem byl v roce 2021 průměrný přepočtený
počet pracovníků bez OON 8,92 úvazku. Jeden pracovník (Petr Rakovický) odešel k 3. 12. 2021 do
starobního důchodu. Na hvězdárně v Mostě byli tři odborní pracovníci na dohodu o provedení práce.
Zaměstnanci k 31. 12. 2021:
Ředitel:

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Ekonomka:

Milada Březinová

Odborní pracovníci:

Mgr. Petr Dušek, Tomáš Janík, Mgr. Bohuslav Matouš, Radim
Neuvirt, Otta Šándor

Technik:

Petr Kuranda

Uklízečky:

Miluše Kuchyňková, Liběna Rousová
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8. Hospodaření
Rozpočet organizace a jeho čerpání v roce 2021 shrnuje následující tabulka:
2021

2021

Rozpočet

Skutečnost

Výnosy z prodeje služeb a zboží

645

484

Čerpání fondů

368

364

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK –
příspěvek na provoz

7300

7300

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK –
účelové neinvestiční dotace

0

0

8313

8148

2021

2021

Rozpočet

Skutečnost

Spotřeba materiálu

105

85

Spotřeba energie

280

234

20

16

586

528

Mzdové náklady

4402

4337

z toho – platy

4197

4169

- OON

185

134

20

33

1118

1118

98

125

8313

8148

0

0

Výnosy

Výnosy celkem

Náklady

Opravy a udržování
Ostatní služby

- náhrady pracovní neschopnost
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2021 s upraveným objemem
finančních prostředků ve výši 8 313 tis. Kč, který byl schválen RÚK č. 032/33R/2021 dne
15. 12. 2021. Původní rozpočet byl schválen ve výši 7 945 tis. Kč RÚK č. 049/7R/2021 dne
27. 1. 2021. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. Z objemu prostředků byl zaúčtovaný
příspěvek od zřizovatele ve výši 7 300 tis. Kč. Celkové náklady činily 8 148 tis. Kč a celkové
výnosy činily 8 148 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo nulovým výsledkem hospodaření.
Organizace vykázala k 31. 12. 2021 nulový hospodářský výsledek. Vyrovnaného rozpočtu bylo
dosaženo zapojením rezervního fondu organizace ve výši 245 tis. Kč a fondu odměn ve výši 119 tis.
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Kč. Ve srovnání s rokem 2020 je dosažený výsledek hospodaření stejný. Z hospodaření roku 2021
byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč.
Doplňkovou činnost nemá organizace ve své zřizovací listině, a tudíž ji ani neprovozuje.
Komentář k jednotlivým položkám:

Náklady
501 – spotřeba materiálu: upravený plán 105 tis. Kč, skutečnost 85 tis. Kč.
Z analytického členění uvádíme čisticí prostředky 11 tis. Kč, materiál na údržbu 24 tis. Kč,
kancelářský materiál 10 tis. Kč, pohonné hmoty do služebního vozidla 2 tis. Kč, knihy, časopisy,
odborné publikace 19 tis. Kč, jiný DDHM (od 500,- do 2.999,-) 8 tis. Kč (např. záložní zdroj UPS,
korková tabule, reproduktory k PC) a ostatní materiál 11 tis. Kč (např. COVID testy, alarm,
děrovač, zkoušečka). Nižší náklady z důvodu úsporných opatření v souvislosti s epidemií
koronaviru.
502 – spotřeba energie: schválený plán 280 tis. Kč, skutečnost 234 tis. Kč.
Z analytického členění uvádíme spotřebu elektrické energie ve výši 102 tis. Kč, spotřebu plynu ve
výši 34 tis. Kč, spotřebu tepla 98 tis. Kč. Nižší náklady z důvodu nižší spotřeby energií v první
polovině roku v souvislosti s uzavřením hvězdárny a planetária pro veřejnost (Covid-19).
511 – opravy a udržování: upravený plán 20 tis. Kč, skutečnost 16 tis. Kč.
Je zde účtován pouze servis služebního vozidla ve výši 12 tis. Kč, oprava plynového kotle na
hvězdárně 3 tis. Kč a oprava invalidní plošiny na hvězdárně 1 tis. Kč.
518 – služby: schválený plán 390 tis. Kč, upravený plán 586 tis. Kč, skutečnost 528 tis. Kč.
Upraveno navýšením z důvodu neplánovaných nutných výdajů na připojení elektronického
zabezpečovacího zařízení k PCO v objektu hvězdárny a planetária.
Z analytického členění uvádíme služby pro software 84 tis. Kč, odvoz a likvidace odpadů 3 tis. Kč,
služby ekonomické 30 tis. Kč, prezentace, inzerce ve výši 41 tis. Kč, služby spojů ve výši 66 tis.
Kč, stočné 3 tis. Kč, revize a servis 34 tis. Kč (elektrické spotřebiče a nářadí, invalidní plošina,
zabezpečovací zařízení, hasící přístroje, plynový kotel, hromosvod), bankovní poplatky ve výši
3 tis. Kč, jiný DDNM ve výši 10 tis. Kč (Office 2021) a ostatní služby ve výši 254 tis. Kč (připojení
EZS k PCO na hvězdárně a v planetáriu v částce 171 tis. Kč – čerpáno z rezervního fondu, dále
např. pronájem 2 ks kopírek, licence k Pohádkám z hvězd, prodloužení záruky na hardware, čištění
koberců).
521 – mzdové náklady: upravené mzdové náklady pro rok 2021 činí 4 402 tis. Kč, čerpání ve výši
4 337 tis. Kč. Objem prostředků na platy činí 4 169 tis. Kč, OON 134 tis. Kč. Náhrady mzdy za
dočasnou pracovní neschopnost čerpány ve výši 34 tis. Kč. Závazný ukazatel objem prostředků na
platy 4 050 tis. Kč byl přečerpán ve výši 119 tis. Kč, tato částka byla čerpána z fondu odměn.
551 – odpisy dlouhodobého majetku: schválený plán 1 098 tis. Kč, usnesením RÚK
č. 037/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021 byla schválena úprava odpisového plánu na částku 1 118 tis.
Kč, skutečnost 1 118 tis. Kč.
Částka byla použita k tvorbě investičního fondu.
558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: Schválený plán 98 tis. Kč, skutečnost 125 tis.
Kč.
Pořízení DDHM v částce 125 tis. Kč (např. časový NTP server 30 tis. Kč, PC AutoCont OfficePro
3066 27 tis. Kč, detektor oblačnosti a deště 22 tis. Kč, LCD monitor 12 tis. Kč, kávovar 11 tis. Kč).
Vyšší náklady z důvodu pořízení nového PC s monitorem pro nového pracovníka, který nastoupil
od 1. 1. 2022.
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Výnosy
602 – 604 tržby: schválený plán 645 tis. Kč, skutečnost 484 tis. Kč.
Z toho za prodané služby (vstupné) 215 tis. Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb 184 tis. Kč
(fakturace kontrakt Evropské kosmické agentury), ostatní pořádané akce 7 tis. Kč a za prodané
zboží (turistické známky, pohledy, turistické vizitky, magnetky atd.) 78 tis. Kč. Od 1. 7. 2021 došlo
k navýšení ceny vstupného na teplické hvězdárně a v planetáriu. Nižší výnosy z důvodu uzavření
poboček pro návštěvníky v první polovině roku. Plánované vstupné ve výši 400 tis. Kč – bylo
vybráno 215 tis. Kč.
648 – čerpání fondů: upravený plán 368 tis. Kč, skutečnost 364 tis. Kč.
Z rezervního fondu čerpáno 245 tis. Kč – 171 tis. Kč připojení EZS k PCO na teplické hvězdárně a
v planetáriu, 74 tis. Kč na časové překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady. Z fondu odměn
čerpáno 119 tis. Kč.
672 – výnosy vybraných místních vládních institucí: schválený příspěvek na provoz 7 300 tis.
Kč, skutečnost 7 300 tis. Kč.

Rozvaha
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): počáteční stav 206 tis. Kč, konečný stav 162 tis.
Kč, odpisy za rok 2021 44 tis. Kč. Úbytek ve výši 44 tis. Kč jsou odpisy za rok 2021.
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM): počáteční stav 37 295 tis. Kč, konečný stav 36 819
tis. Kč, odpisy za rok 2021 ve výši 1 075 tis. Kč. Úbytek ve výši 476 tis se skládá z pořízení DHM
za 599 tis. Kč mínus odpisy za rok 2021 ve výši 1 075 tis. Kč.
Pořízení DHM 599 tis. Kč – CMOS kamera FLI Kepler.
Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) celkem za 135 tis. Kč. U žádného
pořízeného předmětu nepřesáhla cena 40 tis. Kč.
Vyřazení DDHM celkem za 54 tis. Kč. Žádný majetek nepřesahuje cenu 20 tis. Kč.
B. I Zásoby: jsou tvořeny zbožím na skladě ve výši 36 tis. Kč (pohlednice, turistické známky,
turistické vizitky, 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: celkem ve výši 39 tis. Kč.
D. III. Krátkodobé závazky: celkem ve výši 542 tis. Kč.

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

Stav k 1. 1. 2021

Tvorba

Čerpání

Stav k 31. 12. 2021

Změna

38 526

84 057

97 625

24 958

−13 568

Rezervní fond

563 894

0

244 554

319 340

−244 554

Fond investic

380 815

1 118 424

968 950

530 289

+149 474

Fond odměn

147 370

0

119 437

27 933

−119 437

FKSP
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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 nebyl v roce 2021 tvořen. Z rezervního fondu bylo čerpáno 171 tis. Kč na připojení
EZS k PCO na hvězdárně a v planetáriu a 74 tis. Kč na časové překlenutí nesouladu mezi výnosy a
náklady.
Investiční fond byl tvořen odpisy z movitého majetku ve výši 748 tis. Kč a odpisy nemovitého
majetku ve výši 370 tis. Kč, celkem byl investiční fond navýšen o 1 118 tis. Kč.
Z investičního fondu bylo v roce 2021 čerpáno organizací celkem 599 tis. Kč na pořízení CMOS
kamery. Odvod zřizovateli z investičního fondu činil 370 tis. Kč. Celkové čerpání včetně odvodů
zřizovateli bylo v roce 2021 ve výši 969 tis. Kč.
Fond odměn byl čerpán ve výši 119 tis. Kč. V souladu s § 32 zákona č. 250/2000 Sb. byl fond
odměn použit na úhradu odměn zaměstnancům a na překročení stanoveného objemu prostředků na
platy.

Kontroly hospodaření
Odbor kontroly ÚK v roce 2021 neprováděl v organizaci kontrolu hospodaření s veřejnými
prostředky. Nebyly provedeny žádné kontroly orgánů státní správy.

Poděkování
Závěrem této výroční zprávy o činnosti za rok 2021 si dovolujeme poděkovat všem, kteří
podporovali chod naší organizace, především našemu zřizovateli – Ústeckému kraji. 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

Bc. Zdeněk Tarant (*1953, †2021), dlouholetý pracovník naší organizace, při provádění
návštěvníků na hněvínské hvězdárně v Mostě (foto: Otta Šándor, červen 2014).

Propagaci naší organizace pomáhají dvě webové kamery umístěné na střeše teplické hvězdárny. Na
snímku z 12. června 2021 se nad Doubravkou objevila dvojitá duha.
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Příprava výstavy fotografii Petra Horálka „Třiadvacetkrát v NASA“, která v červnu 2021 nahradila
v ochozech obou kopulí předchozí výstavu snímků z observatoře ESO.

Výstava fotografii Petra Horálka „Třiadvacetkrát v NASA“ v ochozech kopulí teplické hvězdárny.
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Přednáška Petra Horálka „Třiadvacetkrát v NASA“ v rámci cyklu Café Nobel spojená s vernisáží
výstavy jeho fotografií.

V roce 2021 jsme naplno začali využívat pokladní systém Colosseum umožňující snadný prodej
vstupenek i drobného materiálu.
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Mimořádné pozorování částečného zatmění Slunce dne 10. června 2021 rušila oblačnost.

Při pozorování částečného zatmění Slunce dne 10. června 2021 bylo oblačno, ale nakonec se
podařilo úkaz pozorovat i provést zákres slunečních skvrn.
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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 16. 12. 2021 s oblíbeným hostem prof. Petrem Kulhánkem na téma „Duchové
vesmíru“ věnované současným poznatkům o neutrinech. (foto: Frederik Velinský, UJEP)
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Členové astronomického kroužku při DDM a některé výsledky jejich práce v oboru solarografie.
(Na ukázku solarografie jež exponovaly Nela, Vendula a Zuzka v místech svého bydliště.)
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Fotografie z workshopu, který se konal 8. července 2021 ve Veřejném sálu Hraničář, a který byl
věnován solarografii. (foto vlevo dole: Tomáš Lumpe, Veřejný sál Hraničář)
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Mimořádné, nicméně již téměř tradiční, letní pozorování věnované pozorování meteorického roje
Perseidy z terasy teplické hvězdárny. Přestože 12. srpna 2021 pozorování rušila oblačnost,
návštěvníci s námi mohli spatřit několik jasných meteorů. Rovněž měli možnost pozorovat planety
Jupiter, Saturn a další nebeské objekty dalekohledy umístěnými v kopuli i na terase.
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Prázdninové Setkání v první čtvrti bylo tradičně věnované fyzikálním pokusům, tentokrát
z elektrostatiky.
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Od konce roku 2021 lze na mapách Google nalézt virtuální prohlídku teplické hvězdárny.
(Foto: Z. Sedmák, Google)
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Při říjnové vichřici roku 2021 jedna větev staré jablůňky, která roste vedle hvězdárny „od
nepaměti“, a přežila i rekonstrukci, nevydržela poryv silného větru a praskla.

Za účelem sledování satelitů dalekohledem SHOT byla pořízena a nainstalována nová vědecká
CMOS kamera FLI Kepler FL4040 s „full-frame“ čipem o rozměru 36×36 mm. (Foto nahoře:
Finger Like Instrumentation)
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Příklad zákresu slunečních skvrn do protokolu, ve kterém je zaznamenána poloha skvrn, světové
strany, poloha rotační osy Slunce a další údaje potřebné pro vyhodnocení sluneční aktivity
v okamžiku pozorování. Zde jako příklad protokol z 9. září 2021, ve kterém je zaznamenáno
6 skupin skvrn (g=6), celkový počet skvrn f je roven 75 a relativní číslo R=10*g+f=135. Níže pak
ukázka zpracovaného protokolu v programu vyvíjeného kolegy z hvězdárny v Sezimově Ústí.
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Zpracování světelné křivky zákrytu hvězdy UCAC4 654-037194 planetkou (934) Thuringia, který
nastal 1. října 2021 v 22:32:23 UTC, a který byl pozorován na teplické hvězdárně (pozorovatel
Z. Moravec). Na světelné křivce na horním obrázku je světelný tok zakrývané hvězdy zobrazen
modrou barvou, srovnávací hvězdy barvou zelenou. Zákryt trval 1,60 sekundy. 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.

Strana 30

Zpráva o činnosti SčHaP 2021

Předpověď zákrytu hvězdy UCAC4 654-037194 planetkou (934) Thuringia, který nastal 1. října
2021. Zde zobrazena předpověď postupu stínu planetky včetně nejistoty polohy stínu.
(Zdroj: S. Preston)

I díky našemu pozorování (označeno jako č. 5) zákrytu hvězdy planetkou (934) Thuringia dne
1. října 2021 byla dobře zmapována velikost tělesa i jeho konkávní tvar. (Zdroj: E. Frappa, Occult)
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Kometa C/2021 A1 (Leonard) se v ranních hodinách 3. prosince 2021 nacházela u kulové
hvězdokupy Messier 3 v souhvězdí Honicích psů. Foto 43cm zrcadlovým dalekohledem a CCD
kamerou, expozice 20 sekund.

Dne 25. prosince 2021 12:20 UTC byl vypuštěn nový kosmický dalekohled James Webb Space
Telescope (JWST), takže jsme hned večer zkontrolovali, zda skutečně odletěl. Snímkovali jsme
25. 12. 2021 ve 20:17 UTC naším 43cm zrcadlovým dalekohledem SHOT a JWST je pro odlišení
zakroužkován. Jeho vzdálenost v tu chvíli je již přes 100 000 km od Země. Pod ním se jeví jako
čárka mnohem bližší a zdánlivě rychlejší objekt – geostacionární družice Echostar 21.
Strana 32

