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1. Úvod
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvkovou organizací zřízenou Ústeckým
krajem v roce 2003, která je v kompetenci Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje. V roce 2014 jsme si připomněli výročí 50 let od založení teplické hvězdárny jako
samostatné  vzdělávací  instituce,  neboť  1.  března  1964  byla  založena  „Lidová  hvězdárna
v Teplicích“, která byla tehdy řízena Městským národním výborem v Teplicích.

Za 50 let se hvězdárna posunula výrazně dál a rozvinula se v instituci, která slouží pro zpřístupnění
poznatků z astronomie a výsledků vědeckého poznání žákům škol, studentům i široké veřejnosti.
Vedle teplické hvězdárny,  která  leží  na Písečném vrchu,  je od roku 1974 součástí  organizace i
hvězdárna dr. A. Bečváře v Mostě na Hněvíně a od roku 1995 je v provozu teplické planetárium
v Koperníkově ulici, kde je dnes sídlo organizace.

V roce  2014  se  díky  účelové  dotaci  Ústeckého  kraje  významným způsobem zlepšilo  vybavení
teplické hvězdárny, neboť proběhla výměna zastaralého a již nevyhovujícího dalekohledu pro noční
pozorování  za nový moderní  zrcadlový dalekohled typu modifikovaný Dall-Kirkham s hlavním
zrcadlem o průměru 43 cm, včetně vynikající paralaktické montáže německého typu sloužící pro
navádění tohoto dalekohledu. 

 

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost

Hvězdárna Teplice

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna na Písečném vrchu otevřena každou sobotu odpoledne, kdy
probíhala za jasného počasí pozorování Slunce dalekohledem, a každou sobotu večer, kdy probíhala
pozorování noční oblohy, opět za pouze příznivého počasí. Za nepříznivého počasí se konala jako
náhradní program komentovaná prohlídka dalekohledů a výstavy. Otevírací doba pro pozorování se
mění každý měsíc v závislosti na roční době a posunu občanského času ze středoevropského na
letní  a  naopak.  Celkem  se  v  rámci  pravidelných  akcí  uskutečnilo  61  pozorování  denních,  22
večerních,  21  prohlídek  hvězdárny  a  28  ostatních  akcí.  Tyto  akce  navštívilo  celkem  1280
návštěvníků.

Planetárium

V planetáriu probíhaly pravidelné naučné pořady pro širokou veřejnost spojené s projekcí oblohy
každý týden vždy ve  středu od 19 hodin a  v  neděli  od  19  hodin.  Programy zaměřené  na děti
(promítání pohádky a seznámení se s noční oblohou) se konaly vždy v neděli od 14 hodin. Celkem
se uskutečnilo 47 nedělních pořadů pro děti  a  79 večerních představení,  kterých se dohromady
zúčastnilo 2003 návštěvníků.

Hvězdárna Most

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna v Mostě na Hněvíně otevřena každou neděli odpoledne až do
večerních  hodin,  kdy  probíhala  za  příznivého  počasí  pozorování  Slunce  a  noční  oblohy
dalekohledem. Za nepříznivého počasí se konala jako náhradní program komentovaná prohlídka
dalekohledů a výstavy spojená s projekcí novinek z astronomie. Uskutečnilo se celkem 34 denních
pozorování,  17 večerních pozorování  a 25 prohlídek hvězdárny.  Celkem hvězdárnu na Hněvíně
navštívilo 1034 návštěvníků.
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2.2 Mimořádné akce pro veřejnost

Pozorování mimořádných úkazů

25. 10. 2014: Konjunkce Měsíce se Saturnem. Dne 25. 10. v 18 hodin došlo ke konjunkci Měsíce
se Saturnem, Měsíc se nacházel 0,2° severně. Hvězdárna Most uspořádala mimořádné pozorování
tohoto úkazu. 

50. výročí vzniku Lidové hvězdárny v Teplicích

Dne 1. března 2014 uplynulo 50 let od založení Lidové hvězdárny v Teplicích. Při této příležitosti
se konaly v týdnu od 1. do 7. března 2014 mimořádné přednášky a pozorování. Vstup na všechny
akce byl zdarma.

V sobotu 1. 3. byla otevřená hvězdárna s odpoledním pozorováním Slunce, pohádkami pro děti,
filmem Slunce a člověk (promítaným starým promítacím přístrojem). Hlavní přednáškou byl pořad
„50  let  historie  teplické  hvězdárny“  (přednášel  Otta  Šándor).  Celý  večer  se  pozorovalo
u dalekohledů.

V neděli 2. 3. byly na celé odpoledne připraveny pohádky pro děti i naučné pořady pro dospělé
návštěvníky, pozorovalo se Slunce na pozemku před planetáriem, Radim Neuvirt připravil „Střípky
z archivu“ (prezentaci zajímavých archivních materiálů), proběhla opět přednáška  „50 let historie
teplické hvězdárny“ (přednášel Otta Šándor).

V následujícím týdnu od pondělí  3.  3.  do pátku 7.  3.  byla  mimořádně otevřená hvězdárna pro
pozorování Slunce, večer v pátek 7. 3. se konalo mimořádné večerní pozorování oblohy.

Dny malých hvězdářů

Při příležitosti  Mezinárodního dne dětí jsme připravili víkendovou akci pro děti,  která proběhla
v sobotu 31. května 2014 na teplické hvězdárně a v neděli 1. června 2014 v planetáriu. Po oba dny
probíhala výtvarná soutěž, ve které děti mohly namalovat obrázek na témata „Namaluj vesmír“ a
„Výlet do vesmíru“. Tři nejlepší obrázky ve dvou kategoriích ocenila porota hodnotnými cenami
(malé dalekohledy, knížky). Na programu bylo po oba dny promítání pohádek i pozorování Slunce
slunečními dalekohledy. Mgr. Jiří Králík, Ph.D. z ústecké univerzity předváděl v sobotu i v neděli
„Mrazivé pokusy do letních dnů“ – program plný zajímavých pokusů s kapalným dusíkem.

Vesmírné léto

I v roce 2014 byla na teplické hvězdárně po celé prázdniny  od 1. 7. do 31. 8. 2014 mimořádně
rozšířena  otevírací  doba,  která  umožnila  návštěvníkům pozorovat  Slunce  a  večerní  pozorování
kromě soboty navíc i každý všední den.

Café Nobel

V roce 2014 pokračoval cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy, který jsme
pořádali ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Každý měsíc se
tak mohli zájemci potkat na hvězdárně v Teplicích se zajímavou osobností ze světa vědy. Vědci
prostřednictvím poutavých témat  představili  obyčejným lidem jak  sebe  samé,  tak  i  svou práci.
Konalo se celkem 13 akcí, při kterých navštívilo hvězdárnu 295 návštěvníků. 

• 6. 1. 2014: Umělé ostrovy ve vesmíru (Petr Tomek)

• 29. 1. 2014: Ženský a mužský pohled na svět očima neurofyziologie (Prof. RNDr. František
Vyskočil, DrSc.)

• 20. 2. 2014: Čeljabinský meteorit rok poté (RNDr. Jiří Borovička, CSc.)

• 20. 3. 2014: Mayské pyramidy, kult jeskyní a hor (Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.)

• 14. 4. 2014: Člověk: (i)racionání zvíře (Bc. Julie Nováková)
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• 15. 5. 2014: Trilobiti: Rohatí, okatí, malí, velcí (Mgr. Lukáš Laibl)

• 19. 6. 2014: Na stopě obyvatelných planet (Mgr. Tomáš Petrásek)

• 17. 7.  2014: Příroda,  lidé a turismus podle Atlasu aneb Berbeři  a globální realita (Mgr.
Michaela Konopíková)

• 7. 8. 2014: Kuiperův pás: Terra incognita naší soustavy (Bc. Julie Nováková)

• 18. 9. 2014: Zemětřesné roje na západě Čech a jižním Islandu (Ing. Josef Horálek, CSc.)

• 16. 10.  2014: Krušné hory a klimatická změna aneb Jak moc se ohřejeme? (Ing. Lenka
Hájková, Ph.D.)

• 20. 11. 2014: Gravitační vlny z počátku vesmíru (Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.)

• 18. 12. 2014: Na rande s netopýry: (Nejen) intimní detaily ze života netopýra velkého  (Mgr.
Michal Porteš)

Café  Nobel  bylo  jednou  z  klíčových  aktivit  projektu  operačního  programu  Vzdělávání  pro
konkurenceschopnost reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034 s názvem „Partnerstvím ke zkvalitnění
přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“. Vstup na všechny akce byl
zdarma.

Evropská noc vědců

Naše organizace se již podesáté 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 2014 připadlo datum této akce na 26. září 2014.
Odpolední a večerní program tvořily tyto akce: 

• přednáška „Hrátky se vzduchem a bez něj“ doplněná pokusy (Mgr. Jiří Králík, Ph. D.)

• přednáška „Co dnešní meteorologie umí (a neumí)“ (přednášel Mgr. Martin Novák)

• uvedení nového dalekohledu teplické hvězdárny do provozu pro veřejnost (přednášel RNDr.
Zdeněk Moravec, Ph.D.)

• opět byla pro návštěvníky připravena soutěž o malý dalekohled a další drobné ceny. 

2.3 Další činnost

Astronomický kroužek

V roce 2014 fungovaly v Teplicích dva astronomické kroužky. 

První kroužek určený pro mladší žáky byl organizován ve spolupráci s Domem dětí  a mládeže
v Teplicích.  Jeho  vedoucím  byl  Radim  Neuvirt  a  náplní  bylo  poznávání  oblohy  v  planetáriu,
seznámení  se  s  přístrojem  planetária,  kosmonautika,  modelování  povrchu  Měsíce,  pozorování
malými i většími astronomickými dalekohledy. Do astronomického kroužku se přihlásilo 12 dětí,
které navštěvovaly kroužek často i se svými rodiči.

Druhý kroužek určený pro studenty středních škol probíhal od září 2014 a byl zaměřen na řešení
úloh astronomické olympiády, večerní pozorování a snímání objektů na obloze, odborná pozorování
kamerami na hvězdárně a zpracování těchto pozorování.  Kroužku se účastnili nejprve 2 zájemci,
později  celkem  5  zájemců. Tento  kroužek  byl  organizován  ve  spolupráci  s  Univerzitou  Jana
Evangelisty  Purkyně  v  Ústí  nad  Labem  a  podporován  byl  projektem  operačního  programu
Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  reg.  č.  OP  VK  CZ.1.07/2.3.00/45.0034  s  názvem
„Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání“. 
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Akce konané mimo organizaci

Dne 2. října 2014 proběhl na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu již 7. ročník tradiční akce
studentů a  učitelů Gymnázia Cheb s názvem Věda před radnicí,  pořádaný v rámci  Týdne škol
UNESCO v České republice. Na této akci jsme zajistili pozorování Slunce dalekohledy.

3. Návštěvnost – celková statistika
V následující  tabulce uvádíme přesné počty akcí a jejich návštěvníků na hvězdárnách v Mostě  a
v Teplicích a v teplickém planetáriu, rozdělené podle typu akce.

Hvězdárna Most Hvězdárna Teplice Planetárium Celkem

Akce Počet Počet Počet Počet

Individuální akce

Denní pozorování 34 61

Večerní pozorování 17 22

Prohlídka hvězdárny 25 21

Pohádky pro děti 47

Večerní představení 79

Ostatní akce 0 28 14

Celkem akcí 76 132 140 348

Celkem návštěvníků 1034 1280 2003 4317

Hromadné akce podle typu

Denní pozorování 2 22

Večerní pozorování 0 2

Prohlídka hvězdárny 3 17

Ostatní akce 0 0

Celkem akcí 5 41

Hromadné akce podle škol

MŠ 0 2 48 50

ZŠ 3 26 86 115

SŠ 0 4 12 16

VŠ 0 0 1 1

Ostatní 2 9 28 39

Celkem akcí 5 41 175 221

Celkem návštěvníků 199 1237 5745 7181

Všech akcí 81 173 315 569

Všech návštěvníků 1233 2517 7748 11498
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Následující tabulka shrnuje návštěvnost několika mimořádných akcí:

Místo akce Datum Název akce Počet akcí děti dospělí

Hvězdárna Teplice 1. 3. 2014
50 let založení Lidové hvězdárny 
v Teplicích *)

17 123 297

Planetárium Teplice 2. 3. 2014
50 let založení Lidové hvězdárny 
v Teplicích *)

7 110 124

Hvězdárna Teplice
31. 5. 
2014

Dny malých hvězdářů **) 5 13 22

Planetárium Teplice 1. 6. 2014 Dny malých hvězdářů **) 7 7 14

Hvězdárna Teplice
26. 9. 
2014

Evropská noc vědců *) 6 71 95

Celkem 42 324 552

*) Vstup zdarma

**) Děti vstup zdarma

Statistika zahrnuje pouze osoby platící vstupné, jejich doprovod a výše uvedené mimořádné akce,
na  které  byl  vstup  zdarma.  Vstupné v  roce  2014 činilo  40  Kč dospělí,  20  Kč děti,  studenti  a
důchodci, 90 Kč rodinné vstupné. Ve statistice nejsou zahrnuty návštěvníci Café Nobel (celkem 295
návštěvníků na 13 pořádaných akcí).

4. Investice, opravy, údržba
Dalekohled  Planewave  CDK17  (801  tis.  Kč). Rok  2014  byl  důležitým  mezníkem  v  rozvoji
teplické hvězdárny pokud jde o její  vybavení.  Poprvé v historii  50 let  byla  vybavena skutečně
špičkovým dalekohledem, kterým je konečně možné zřetelně ukazovat návštěvníkům objekty noční
oblohy v plné kráse. Je také velmi vhodný na nejrůznější odborná pozorování, čímž může i teplická
hvězdárna přispět k rozvoji poznání našeho vesmíru. 

Dalekohled  optického  systému modifikovaný  Dall-Kirkham se  zrcadlem o  průměru  432 mm a
světelností  f/6.8  vyrobila  americká  firma  Planewave  pod  zkratkou  CDK17.  Přístroj  včetně
kompletního příslušenství dodala a instalovala firma SUPRA Praha, s. r. o. Zdrojem financování
byla účelová dotace kraje 600 tis. Kč a rezervní fond naší organizace 201 tis. Kč.

Paralaktická  montáž  10micron  GM3000  HPS  (601  tis.  Kč). Dalekohled  byl  koncem  roku
doplněn o novou paralaktickou montáž, opět vynikající kvality. Ta umožňuje velmi přesně navádět
dalekohled na objekty na obloze, automaticky je přesně sledovat a dokonce dokáže sledovat na
obloze i rychle se pohybující družice. Nová montáž byla instalována v jihovýchodní kopuli, kde
nahradila  stávající  montáž  Carl  Zeiss  Jena  typ  IV,  kterou  jsme  přesunuli  do  chodby  před
severozápadní  kopuli.  Sluneční  dalekohledy  byly  přesunuty  na  stávající  paralaktickou  montáž
v severozápadní kopuli.

Paralaktickou montáž německého typu vyrobila italská firma 10micron, model nese název GM3000
HPS.  Přístroj  včetně  kompletního  příslušenství  dodala  a  instalovala  firma SUPRA Praha,  s.r.o.
Zdrojem financování byla účelová dotace kraje 600 tis. Kč a investiční fond naší organizace 1 tis.
Kč.

Opravy  a  údržba  staveb  (102 tis.  Kč). V souvislosti  se  zakoupením nového  dalekohledu  na
paralaktické  montáží  a  jeho  umístěním  v  jihovýchodní  kopuli  jsme  se  rozhodli  vybudovat
pozorovatelnu  v  místnosti  bývalé  dílny  pod  jihovýchodní  kopulí.  Ta  byla  vybudována  ze
sádrokartonu (stěny,  strop,  zakoupeny dveře  pro vstup do zadní  „technické“  části  prostoru pod

Strana 7



Výroční zpráva SčHaP 2014

kopulí),  místnost  vymalována,  byla  provedena  výměna  lina  a  místnost  byla  vybavena  dvěma
pracovními stoly a skříní (vzhledem k zakřivení stěn byl nábytek vyroben na míru). Jihovýchodní
kopule se dočkala nové PVC podlahy a do obou kopulích byly vyrobeny nové stoly s úložným
prostorem a zabudovanými ovladači osvětlení a elektrickými zásuvkami.

Dále byl v rámci údržby budov proveden nový nátěr hlavní střechy teplické hvězdárny, rovněž nátěr
všech parapetů i zábradlí a oprava plotu na hvězdárně. Byla také provedena nutná oprava plynového
kotle na hvězdárně.

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

5. Propagace, public relations
V roce  2014  jsme  pokračovali  v  propagaci  naší  činnosti  jak  na  nových  webových  stránkách
(http://www.hapteplice.cz),   tak  i  na  Facebooku  (https://www.facebook.com/HaPTeplice).
Návštěvnost  webových  stránek  činila  průměrně  30  návštěvníků  denně  (z  toho  20  nových
návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2014 již více než 300 zájemců a jejich
počet dál roste. Zvýšení zájmu očekáváme také díky zavedení webové kamery s pohledem na město
Teplice z hvězdárny na Písečném vrchu. Její zprovoznění se předpokládá na začátku roku 2015.

V rámci  propagace  organizace  jsme pořádali  mnoho  mimořádných akcí,  například  pokračovala
spolupráce  s  ústeckou  univerzitou  při  pořádání  Café  Nobel,  byly  pořádány  akce  k  50.  výročí
založení Lidové hvězdárny v Teplicích, akce při příležitosti Mezinárodního dne dětí a Evropské
noci vědců. Vstup na tyto akce byl zpravidla zdarma, konaly se soutěže o věcné ceny.

Naše instituce byla také několikrát zmíněna v médiích, zejména v souvislosti s 50. výročím založení
teplické hvězdárny.

6. Odborná činnost
Naše odborná činnost se zaměřovala v roce 2014 na pozorování zákrytů hvězd planetkami. Díky
novému dalekohledu Planewave CDK17 se od září 2014 významným způsobem zlepšila možnost
pozorování  těchto  úkazů,  a  to  zejména  díky většímu  zrcadlu  a  kvalitní  optické  soustavě  typu
modifikovaný  Dall-Kirkham,  což  umožnilo  sledovat  zákryty  mnohem  slabších  hvězd  a  zvýšit
přesnost měření. Do července 2014 byla pozorování konána zejména 30 cm dalekohledem Meade
zapůjčeným Přírodovědeckou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

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

Datum Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek
pozorování

2014/03/02 (914) Palisana TYC 5434-01483-1 negativní

2014/03/20 (2986) Mrinalini TYC 1412-00312-1 negativní

2014/05/05 (301) Bavaria UCAC2 33227054 negativní

2014/05/22 (120428) 2128 T-3 TYC 0263-00670-1 negativní

2014/09/05 (10) Hygiea UCAC2 40494885 pozitivní
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2014/09/18 (2078) Nanking UCAC4 735-011933 negativní

2014/09/29 (2258) Viipuri UCAC4 464-000137 negativní

2014/10/01 (258) Tyche UCAC2 35683957 pozitivní

2014/10/24 (713)  Luscinia UCAC4 528-004765 negativní

2014/10/28 (1525) Savonlinna TYC 5207-00302-1 negativní

2014/10/28 (35076) Yataro TYC 1757-01267-1 negativní

2014/12/09 (1125) China TYC 0281-00930-1 negativní

2014/12/26 (527) Euryanthe UCAC4 537-027819 negativní

2014/12/27 (207)| Hedda TYC 1860-01110-1 negativní

Celkem bylo odesláno 14 hlášení o pozorování zákrytů, z toho 10 pozorování bylo provedeno na
podzim 2014 novým dalekohledem a z  těchto 10 pozorování  byla dvě pozorování pozitivní,  tj.
skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj.
stín planetky minul naši hvězdárnu). 

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

První planetkou, u které jsme 5. září 2014 pozorovali zákryt o délce 9,65 sekundy, byla planetka
(10) Hygiea. Kromě teplické hvězdárny pozorovalo zákryt ještě 7 dalších pozorovatelů, takže si
o tvaru planetky můžeme udělat vcelku dobrou představu. 

Druhá planetka, u které jsme pozorovali zákryt 1. října 2014 o délce 6,81 sekundy, byla planetka
(258) Tyche. Díky tomu jsme pomohli zjistit, že průměr planetky je minimálně 65 kilometrů.

7. Personální zabezpečení
Činnost organizace zabezpečovalo v roce 2014 celkem 8 zaměstnanců: ředitel,  ekonomka (0,75
úvazku), 4 odborní pracovníci, technik a uklízečka (0,5 úvazku). Celkem byl v roce 2014 průměrný
přepočtený počet pracovníků bez OON 7,22 úvazku. Odborný pracovník hvězdárny v Mostě Bc.
Zdeněk Tarant pracující dosud na 0,2 úvazku odešel na konci ledna 2014 do důchodu a zbytek roku
pracoval na dohodu o provedení práce.

Zaměstnanci k 31. 12. 2014:

Ředitel: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Ekonomka: Milada Březinová

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

Technik: Petr Kuranda

Uklízečka: Miluše Kuchyňková

O letních prázdninách vypomáhal jako demonstrátor Bc. Bohumil Matouš (hrazeno z OON).

Strana 9



Výroční zpráva SčHaP 2014

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

Výnosy

2014

rozpočet

2014

skutečnost

Výnosy z prodeje služeb – vstupné 190 216

Výnosy z prodaného zboží 13 16

Čerpání fondů 0 0

Výnosy z transferů – příspěvek na 
provoz

4117 4094

Výnosy celkem 4320 4326

Náklady

2014

rozpočet

2014

skutečnost

Spotřeba materiálu 140 139

Spotřeba energie 264 233

Prodané zboží 8 10

Opravy a udržování 123 122

Cestovné 2 2

Náklady na reprezentaci 0 0

Ostatní služby 295 272

Mzdové náklady 2231 2222

z toho - platy 2132 2132

          - OON 86 86

          - náhrady pracovní neschopnost 13 4

Zákonné sociální a jiné náklady 810 810

Jiné daně a poplatky 2 2

Ostatní náklady z činnosti 18 21

Odpisy dlouhodobého majetku 193 192

Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku

234 234

Náklady celkem 4320 4259

Výsledek hospodaření 0 67
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Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2014 s upraveným  objemem
finančních prostředků ve výši  4 320 tis. Kč. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. Z tohoto
objemu prostředků byl příspěvek od zřizovatele ve výši 4 094 tis. Kč. Celkové náklady činily 4 259
tis. Kč a celkové výnosy činily 4 326 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo kladným výsledkem
ve výši 67 tis. Kč 

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

Komentář k jednotlivým položkám:

NÁKLADY

Spotřeba materiálu: Upravený plán 140 tis. Kč, skutečnost 139 tis. Kč. 

Částka použita na kancelářské potřeby 9 tis. Kč, časopisy a knihy 19 tis. Kč, čistící a úklidové
prostředky 6 tis. Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 1.000,- do 2.999,-) 36 tis. Kč (např.
konferenční křeslo, židle, kancelářské křeslo, olejový radiátor, binokuláry, atd.), všeobecný materiál
54 tis. Kč (např. elektromateriál, žárovky, židle, podsedáky, větráky, ceny do soutěže, materiál na
uchycení nové montáže atd.), pohonné hmoty do služebního vozidla 11 tis. Kč a materiál na údržbu
služebního vozidla 2 tis. Kč, materiál k výpočetní technice 2 tis. Kč.

Spotřeba energie: Upravený plán 264 tis. Kč, skutečnost 233 tis. Kč.

Částka zahrnuje spotřebu plynu ve výši 67 tis. Kč, spotřebu elektrické energie ve výši 53 tis. Kč.
Jsou zde naúčtovány zálohy na elektřinu ve výši 14 tis. Kč za období posledního čtvrtletí roku, za
které nepřišlo vyúčtování. Dalším nákladem je skutečnost za odebrané teplo 91 tis. Kč a spotřeba
vody 8 tis. Kč.

Opravy a udržování: Upravený plán 123 tis. Kč, skutečnost 123 tis. Kč. 

Jsou zde účtovány opravy a udržování staveb ve výši 102 tis. Kč (např. nátěr střechy, parapetů,
zábradlí a oprava plotu na hvězdárně, montáž sádrokartonu, stropu, příčky a dveří na hvězdárně,
pokládka PVC  krytiny na hvězdárně,  oprava plynového kotle na hvězdárně),  servis služebního
vozidla ve výši 20 tis. Kč, servis kopírky 1 tis. Kč.

Služby: Upravený plán 295 tis. Kč, skutečnost 272 tis. Kč.

Částka zahrnuje náklady na telefony a internet 32 tis. Kč, poplatky rozhlas a televize 9 tis.  Kč,
poštovné 1 tis. Kč, údržba internetové sítě 52 tis. Kč, ostatní služby 132 tis. Kč  (např. úpravy a
aktualizace  webu,  organizace  akcí  pro  veřejnost,  sekání  trávy,  inzerce,  vypracování  průkazu
energetické  náročnosti  budov,  kontejner,  import,  školení  a  příprava  přenosu  dat  programu  OK
mzdy), revize 34 tis. Kč (plynové zařízení, zabezpečovací zařízení, elektropřístroje a nářadí, hasící
přístroje, hromosvody). Zbylou část tvoří nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku 7 tis.
Kč a bankovní poplatky 5 tis. Kč.

Mzdové náklady: Upravený limit prostředků na platy pro rok 2014 činí 2 231 tis. Kč, čerpání ve
výši 2 222 tis. Kč. Mzdové náklady činí 2 132 tis. Kč, OON 86 tis. Kč. Náhrady mzdy za dočasnou
pracovní neschopnost čerpány ve výši 4 tis. Kč. Průměrná hrubá mzda (bez OON) v roce 2014
činila 24 603 Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku:  Schválený plán 171 tis. Kč, usnesením RÚK č. 217/62R/2014
byla schválena úprava odpisového plánu na částku 193 tis. Kč. Skutečnost 192 tis. Kč. 

Částka použita k tvorbě investičního fondu.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku: Upravený plán 234 tis. Kč, skutečnost 234 tis. Kč.

Pořízení DDNM v částce 38 tis. Kč (programové vybavení EIS JASU). Pořízení DDHM v částce
196 tis. Kč (např. 2 kusy kamera Watec 36 tis. Kč, PC Integra 27 tis. Kč, webová kamera 26 tis. Kč
skener 21 tis. Kč).
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VÝNOSY

Tržby: Schválený plán 203 tis. Kč, skutečnost 232 tis. Kč. Z toho za prodané služby (vstupné) 216
tis. Kč a za prodané zboží (turistické známky, pohledy, turistické vizitky, turistický deník, sluneční
hodiny) 16 tis. Kč.

Příspěvek  na  provoz  z rozpočtu  KÚ:  Plánovaný  příspěvek  na  rok  2014  činil  3 900  tis.  Kč.
Usnesením RÚK č. 43/44R/2014 byl schváleno zvýšení příspěvků na provoz v částce 4 046 tis. Kč.
Usnesením RÚK č. 168/65R/2014 byl schváleno zvýšení příspěvků na provoz v částce 4 117 tis. Kč
(71 tis. Kč na pořízení účetního a mzdového systému s termínem vyúčtování do 31. 12. 2015).
Z plánovaného příspěvku na rok 2014 bylo zúčtováno 4 094 tis. Kč. Z částky 71 tis. Kč na pořízení
účetního a mzdového systému bylo zúčtováno do konce roku 2014 48 tis. Kč.

Severočeská hvězdárna a planetárium dosáhla za rok 2014 kladného výsledku ve výši 67 tis.
Kč. 

Hospodaření s fondy organizace shrnuje v Kč následující tabulka:

Peněžní fond
organizace

Stav k 1.1.2014 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2014 Změna 

FKSP 11 307 21 356 17 890 14 773 3 466

Rezervní fond 666 755 49 992 200 864 515 883 −150 872

Investiční fond 4 490 1 593 356 1 573 224 24 622 20 132

Fond odměn 147 370 0 0 147 370 0

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

Rezervní  fond byl  posílen  o  50  tis.  Kč  ze  zlepšeného  hospodářského  výsledku  za  rok  2013.
V průběhu roku bylo z rezervního fondu převedeno do investičního fondu 201 tis. Kč, které sloužily
k nákupu příslušenství pro nový dalekohled Dall-Kirkham (usnesení Rady ÚK č. 279/52R/2014).

Investiční fond byl posílen účelovou dotací kraje ve výši 600 tis. Kč na pořízení 17'' dalekohledu
typu Dall-Kirkham (usnesení Rady ÚK č. 43/44R/2014), převodem 201 tis. Kč z rezervního fondu
organizace (usnesení Rady ÚK č. 279/52R/2014) a dále účelovou dotací kraje ve výši 600 tis. Kč na
pořízení  nosného  systému  (paralaktické  montáže  a  pilíře)  pro  dalekohled  (usnesení  Rady  ÚK
č. 4/60R/2014). Z investičního fondu bylo čerpáno 801 tis. Kč na pořízení nového dalekohledu typu
Dall-Kirkham a 601 tis. Kč na pořízení nosného systému (paralaktické montáže a pilíře) pro tento
dalekohled. Odvody zřizovateli z investičního fondu činily 171 tis. Kč.

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

Plakát s programem na akci k 50. výročí vzniku Lidové hvězdárny v Teplicích 

Ceny pro děti připravené do výtvarné soutěže Namaluj mi vesmír a Výlet do vesmíru konané na 
Dny malých hvězdářů  ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2014.
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Pokusy s tekutým dusíkem na Dny malých hvězdářů 31. května a 1. června 2014 demonstroval před
planetáriem dr. Jiří Králík, probíhala výtvarná soutěž a pozorování Slunce.
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Pozvánka na Dny malých hvězdářů spojené s výtvarnou soutěží.
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Jedna z pozvánek na Café Nobel šířená po internetu elektronicky i po Teplicích v tištěné podobě.

Naplněný  přednáškový  sál  teplické  hvězdárny při  přednášce  dr.  Jiřího  Borovičky „Čeljabinský
meteorit rok poté“ v rámci Café Nobel konaného dne 20. února 2014.
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Instalace  nového dalekohledu  Planewave  CDK17 typu  Dall-Kirkham dočasně  na  paralaktickou
montáž v severozápadní kopuli teplické hvězdárny dne 8. srpna 2014.
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Pozorování Slunce na akci studentů a učitelů Gymnázia Cheb s názvem Věda před radnicí dne 2.
října 2014 zajistili pracovníci naší hvězdárny.

Ukázka zpracovaného měření: planetka  (10) Hygiea  dne  5. září 2014 zakryla hvězdu označenou
UCAC2 40494885. Na grafu světelné křivky se to projevilo poklesem křivky modré barvy, zatímco
srovnávací hvězdy (žlutá a zelená barva) zůstávají stále stejně jasné.
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Pozorování zákrytu hvězdy (ve žlutém kroužku, na horním snímku hvězda viditelná,  na dolním
snímku zakrytá) planetkou (10) Hygiea dne 5. září 2014, kdy jsme  pozorovali zákryt o délce 9,65
sekundy. Snímky pořízeny videokamerou Watec 910HX a dalekohledem Planewave CDK17.
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Demontáž staré montáže Zeiss typu IV a přesun nové montáže 10micron GM3000HPS za pomoci
jeřábu do jihovýchodní kopule teplické hvězdárny dne 17. 12. 2014.

Strana 20



Výroční zpráva SčHaP 2014

Fotografie Krabí mlhoviny (Messier 1), planetární mlhoviny v souhvězdí Býka,  pořízená novým
dalekohledem Planewave CDK17  dne 29. října 2014 expozicí 120 sekund. 

Nový  dalekohled  Planewave  CDK17  typu  modifikovaný  Dall-Kirkham  se  zrcadlem  43  cm  a
světelností  f/6.8  na  nové paralaktické montáži  10micron GM3000 HPS posazené na nový pilíř
vyrobený firmou Baader Planetarium. Dalekohled je umístěný od ledna roku 2015 v jihovýchodní
kopuli teplické hvězdárny.
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