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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 2016 jsme se vedle standardní a dlouhodobě zavedené výukové a popularizační činnosti pro 

školy a veřejnost také výrazněji zapojili do aktivit vědecko-výzkumných. V konsorciu společně 

s našimi partnery z italské organizace e-GEOS jsme se zapojili do projektu, jehož cílem je sledování 

satelitů a kosmického odpadu. V rámci pozorovací kampaně se teplická hvězdárna snaží 

kvalifikovat náš nový dalekohled, aby jeho pozorování byla v dostatečné kvalitě i množství, které 

vyžaduje Evropská kosmická agentura pro účely upřesňování drah satelitů zejména s ohledem na 

předpovědi možných vzájemných srážek funkčních satelitů s kosmickým odpadem. 

Z významných investičních akcí zmíníme dokončení výměny původní severozápadní kopule za 

novou a nákup citlivých CCD kamer a dalších zařízení nezbytných pro náš výzkumný program. 

Také po celý rok probíhala příprava velkého investičního projektu kompletní rekonstrukce teplické 

hvězdárny. 

  

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti 

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost 

Hvězdárna Teplice 

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna na Písečném vrchu otevřena každý čtvrtek, pátek a sobotu. 

Pozorování se konala jak odpoledne, kdy za jasného počasí probíhala pozorování Slunce 

dalekohledem, tak večer po setmění, kdy probíhala pozorování noční oblohy, opět pouze za 

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 32 pozorování denních, 42 večerních, 29 prohlídek hvězdárny a 9 

ostatních akcí. Tyto akce navštívilo celkem 1024 návštěvníků. 

Planetárium Teplice 

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

každý týden vždy ve středu 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 46 

nedělních pořadů pro děti a 81 večerních představení, kterých se dohromady zúčastnilo 1680 

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 23 denních 

pozorování, 8 večerních pozorování, 25 prohlídek hvězdárny a 3 ostatní akce. Celkem hvězdárnu na 

Hněvíně navštívilo 977 návštěvníků. 
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2.2 Mimořádné akce pro veřejnost 

Pozorování mimořádných úkazů 

9. 5. 2016: Přechod Merkuru přes Slunce. Dne 9. května od 12:30 do 20:30 se konalo pozorování 

poměrně vzácného úkazu – přechodu planety Merkur přes Slunce. Úkaz byl z naší republiky velmi 

dobře pozorovatelný v téměř celém průběhu, pouze poslední fáze úkazu nastala až po západu 

Slunce. Počasí nám mimořádně přálo, a tak jsme pozorovali spolu s 252 návštěvníky teplické 

hvězdárny tento nevšední úkaz našimi dalekohledy. Navíc jsme obraz z jednoho dalekohledu 

přenášeli i na monitor umístěný v kinosále. Také Hvězdárna v Mostě uspořádala mimořádné 

pozorování tohoto úkazu, jehož se zúčastnilo 53 návštěvníků.  

16. 9. 2016: Polostínové zatmění Měsíce. Teplická hvězdárna na Písečném vrchu byla mimořádně 

otevřena pro veřejnost v pátek 16. 9. 2016 v době od 20:00 do 21:00 a dále pak dle normální 

pozorovací doby do 23:00, kdy probíhalo polostínové zatmění Měsíce. Začátek polostínové fáze 

sice nastal ještě před východem Měsíce v 19:17 SELČ, maximální fáze polostínového zatmění 

nastala v 20:54 SELČ a konec polostínové fáze 22:54 SELČ. Tento poměrně nevýrazný úkaz 

nebylo možné sledovat z důvodu nepříznivého počasí (zataženo, déšť), 17 návštěvníků shlédlo 

náhradní program s výkladem o zatměních. 

Den magistra Edwarda Kelleyho 

V sobotu 18. června 2016 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 310 návštěvníků, kteří viděli dalekohledem Slunce a absolvovali prohlídku 

hvězdárny s výkladem. 

Přednáška dr. Jiřího Grygara 

Dne 8. února 2016 se konala přednáška dr. Jiřího Grygara na téma „Život ve vesmíru“. Tato akce 

přirozeně vyvolala veliký zájem, proto jsme ji uspořádali mimo cyklus přednášek Café Nobel a 

vybírali jsme vstupné ve výši 90 Kč za každou osobu. Přednášky našeho nejznámějšího 

popularizátora astronomie se zúčastnilo 54 platících zájemců, na mnohé se bohužel nedostalo. 

Café Nobel 

V roce 2016 pokračoval úspěšný cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy, 

který jsme pořádali ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Každý 

měsíc se tak mohli zájemci potkat na hvězdárně v Teplicích se zajímavou osobností ze světa vědy. 

Vědci prostřednictvím poutavých témat představili obyčejným lidem jak sebe samé, tak i svou práci. 

Konalo se celkem 12 akcí, při kterých navštívilo hvězdárnu 230 návštěvníků.  

 21. 1. 2016:  Pluto a Ceres: Neznámí? Již nikdy více! Trpaslík a trpaslice (Mgr. Jakub 

Rozehnal) 

 25. 2. 2016: Island objektivy přírodovědců (Ing. Jan Andreska, Ph.D., Dominik Andreska) 

 17. 3. 2016: Vzkazy v láhvi aneb Pošta mimozemským civilizacím (RNDr. Vladimír 

Kopecký Jr., Ph.D.) 

 21. 4. 2016: Poslední zhasne. Zamrzlá plasticita a konec evoluce (Mgr. Jan Toman) 

 19. 5. 2016: Radioaktivita kolem nás aneb Štěstí přeje připraveným (RNDr. Lenka Thinová, 

Ph.D.) 

 16. 6. 2016: Objev gravitačních vln (Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.) 

 21. 7. 2016: Orangutani, co jedí šišky a žaludy (Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D.) 

 16. 8. 2016: Češi v Antarktidě (RNDr. Hynek Adámek) 
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 15. 9. 2016: Za největší antilopou světa aneb 6 616 km do NP Niokolo Koba (Ing. Pavla 

Jůnková Vymyslická, Ph.D. a Mgr. Tomáš Jůnek) 

 20. 10. 2016: Máme dost tmy? O civilizační chorobě jménem světelné znečištění (Pavel 

Suchan) 

 15. 11. 2016: Expedice Brambora: Ke kořenům jedné z nejvýznamnějších plodin 

současného světa (RNDr. Markéta Marečková, Ph.D.) 

 15. 12. 2016: Příroda před objektivem aneb Od mikroskopu k dronům (Mgr. Petr Jan 

Juračka, Ph.D.) 

Od září 2016 je cyklus podporován Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalšími partnery. 

Vstup na všechny akce byl zdarma. 

Evropská noc vědců 

Naše organizace se již podvanácté 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 2016 připadlo datum této akce 

na 30. září 2016. Odpolední a večerní program tvořily od 16:00 do 24:00 tyto akce:  

 16:00 – 18:00 Pozorování Slunce. 

 18:00 – 20:00 Ukázky odborné činnosti (pozorování zákrytů hvězd planetkami a 

objevování nových planetek). 

 20:00 – 21:00 Přednáška „Nebezpečné počasí, aneb Když se čerti žení“, přednáší 

Mgr. Martin Novák a Mgr. Radek Tomšů z ústecké pobočky Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

o nebezpečné projevy počasí - co, kdy, jak? 

o výstražné systémy (ČR, Evropa…) 

o evidence nebezpečných jevů (ESWD - European Severe Weather Database) - 

aneb Každý může pomoci. 

 20:00 – 24:00 Pozorování noční oblohy (dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, 

galaxie). 

Vstup na akci byl zdarma, zúčastnilo se celkem 158 návštěvníků. 

2.3 Hromadné akce 

Pořady pro střední školy, základní školy a mateřské školy probíhaly po předchozí objednávce 

zpravidla ve všedních dnech dopoledne. Největší zájem ze strany škol je o vzdělávací pořady 

v teplickém planetáriu, při příznivém počasí pak zavítali žáci i na pozorování Slunce na teplickou 

hvězdárnu. Rovněž větší skupiny se mohou objednat mimo běžnou návštěvní dobu, čehož využívají 

zejména organizované skupiny důchodců, zdravotně postižených apod.  

Celkem se hromadných akcí v planetáriu při 160 akcích zúčastnilo 5407 návštěvníků, na teplické 

hvězdárně při 24 akcích 649 návštěvníků. Na mostecké hvězdárně neproběhla žádná hromadná akce. 

 

2.4 Další činnost 

Astronomický kroužek 

V roce 2016 fungovaly v Teplicích dva astronomické kroužky.  

První kroužek určený pro mladší žáky byl organizován ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
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v Teplicích. Jeho vedoucím byl Radim Neuvirt a náplní bylo poznávání oblohy v planetáriu, 

seznámení se s přístrojem planetária, kosmonautika, modelování povrchu Měsíce, pozorování 

malými i většími astronomickými dalekohledy. Do astronomického kroužku se přihlásilo 8 dětí, 

které navštěvovaly kroužek často i se svými rodiči. 

Druhý kroužek určený pro studenty středních škol byl zaměřen na řešení úloh astronomické 

olympiády, večerní pozorování a snímání objektů na obloze, odborná pozorování kamerami na 

hvězdárně a zpracování těchto pozorování. Kroužku se účastnili ve školním roce 2015/2016 celkem 

2 zájemci. Astronomický kroužek pro studenty středních škol se koná pro všechny účastníky 

zdarma. 

Světelné znečištění 

Od září 2015 jsme jednali s odborem dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice ve 

věci zlepšení podmínek pro noční pozorování, která jsou omezována zejména nevhodným 

osvětlením sportovního hřiště u školy v Koperníkově ulici a osvětlením Regionálního muzea 

v Teplicích na Zámeckém náměstí. Výsledkem jednání byla dohoda o úpravě osvětlení hřiště a 

příslib vypořádání našich připomínek osvětlení teplického muzea.  

V únoru 2016 město nahradilo čtyři bílé reflektory na školním hřišti v Koperníkově ulici za 

přijatelnější reflektory oranžové a výkon osvětlení byl rovněž výrazně snížen. Bohužel stále byly 

všechny čtyři reflektory namířeny přímo na hvězdárnu a světlo při pozorování objektů na severní 

části oblohy pronikalo přímo do našich dalekohledů a vytvářelo odlesky. Také při vizuálním 

pozorování oslňovaly reflektory svítící z hřiště návštěvníky a neumožňovaly pozorovat slabé 

mlhavé objekty. 

V červnu 2016 se uskutečnila další schůzka na magistrátu města Teplice, které se zúčastnili i 

zástupce osvětlovací firmy Eltodo a předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Bylo 

dojednáno sklopení reflektorů na hřišti tak, aby přímo nesvítily na kopule hvězdárny. Dále bylo 

dohodnuto, že rušivé osvětlení muzea na Zámeckém náměstí bude časově omezeno a LED světla, 

která svítí zdola na oblohu a vytvářejí na ní vysoký světelný sloup, budou spouštěna jen jednou za 

hodinu vždy v celou na zhruba 1 minutu a poslední „představení“ se bude konat ve 23 hodin. 

Všechny domluvené úpravy byly kompromisem mezi našimi požadavky a představami zástupců 

města. Výsledkem úprav je sklopení tří ze čtyř svítidel na hřišti, jedno bylo ponecháno tak, aby 

osvětlovalo vzdálenější část hřiště. Výsledný stav je však výrazně lepší než stav v roce 2015. 

Osvětlení muzea bylo skutečně časově přeprogramováno a výrazně omezeno, i když doba trvání 

světelné show byla upravena na přibližně 2 minuty.  

Děkujeme městu Teplice za vstřícnost k našim připomínkám a požadavkům a doufáme, že ani 

v budoucnu se s dalším rozvojem města nebudou podmínky pro naše pozorování výrazněji 

zhoršovat. 
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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 23 32   

Večerní pozorování 8 42   

Prohlídka hvězdárny 25 29   

Pohádky pro děti   46  

Večerní představení   81  

Ostatní akce 3 9 0  

Celkem akcí 59 112 127 298 

Celkem návštěvníků 977 1024 1680 3681 

     

Hromadné akce podle typu     

Denní pozorování 0 7   

Večerní pozorování 0 1   

Prohlídka hvězdárny 0 16   

Ostatní akce 0 0   

Celkem akcí 0 24   

     

Hromadné akce podle škol     

MŠ 0 0 41 41 

ZŠ 0 14 85 99 

SŠ 0 2 10 12 

VŠ 0 0 1 1 

Ostatní 0 8 23 31 

Celkem akcí 0 24 160 184 

Celkem návštěvníků 0 649 5407 6056 

Všech akcí 59 136 287 482 

Všech návštěvníků 977 1673 7087 9737 

 

 

 

 



Výroční zpráva SčHaP 2016 

Strana 8 

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

tabulky): 

Místo akce Datum  Název akce 
Počet 

akcí 
děti dospělí rodiny 

Hvězdárna Teplice 8. 2. 2016 
Přednáška Jiří Grygar: „Život ve 

vesmíru“ *) 
1 0 54 0 

Hvězdárna Teplice 9. 5. 2016 Přechod Merkuru přes Slunce 1 84 90 13 

Hvězdárna Most 9. 5. 2016 Přechod Merkuru přes Slunce 1 15 14 4 

Hvězdárna Most 18. 6. 2016 Den magistra Edwarda Kelleyho 2 20 20 45 

Hvězdárna Teplice 16. 9. 2016 Polostínové zatmění Měsíce 1 7 10 0 

Hvězdárna Teplice 30. 9. 2016 Evropská noc vědců **) 6 49 109 0 

  Celkem (počty včetně rodin) 12 423 421  

*)  Na přednášku bylo jednotné vstupné 90,- Kč, návštěvnost byla 54 osob. 

**)  Vstup zdarma, bez vstupenek. 

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

zdarma, bez vstupenek, statistika není zahrnuta do první tabulky): 

Datum akce Počet návštěvníků 

21. 1. 2016 17 

25. 2. 2016 26 

17. 3. 2016 18 

21. 4. 2016 17 

19. 5. 2016 20 

16. 6. 2016 17 

21. 7. 2016 26 

16. 8. 2016 15 

15. 9. 2016 15 

20. 10. 2016 20 

15. 11. 2016 12 

15. 12. 2016 27 

Celkem 230 

 

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 2016 činilo 40 Kč dospělí, 20 

Kč děti, studenti a důchodci, 90 Kč rodinné vstupné.  

Celkem (tj. včetně Café Nobel a všech mimořádných akcí) se v roce 2016 konalo 494 akcí, 

kterých se zúčastnilo 9967 návštěvníků. 
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4. Investice, opravy, údržba 
V březnu 2016 byla dokončena výměna severozápadní kopule teplické hvězdárny. Do staré 

kopule při dešti zatékalo a tuto vadu se nepodařilo ani po několika opravách odstranit. Na rozdíl od 

kopule jihovýchodní, která byla vyměněna v 90. letech za novou od německého výrobce Carl Zeiss 

Jena, byla severozápadní kopule stále původní z 60. let a její otevírání bylo obtížné a otáčení 

nevhodně řešené. Díky účelové dotaci Ústeckého kraje ve výši 1,8 mil. Kč byla vyrobena firmou 

Sincon kopule zcela nová. S ohledem na špatné počasí ke konci roku 2015 byla kopule v roce 2015 

pouze vyrobena. Vlastní výměna kopule byla provedena až začátkem roku 2016, v roce 2016 tak 

byla vyčerpaná zbylá částka 650 tis. Kč. 

Dále jsme zakoupili novou velmi citlivou CCD kameru Apogee Aspen CG230 určenou na 

pozorování slabých objektů (např. planetky nebo komety), celková vysoutěžená cena včetně 

příslušenství (filtrové kolo a sada filtrů) byla 1 224 tis. Kč, z toho dotace Ústeckého kraje činila 

1,2 mil. Kč. Kamera je typu „back-illuminated“, což zaručuje nejvyšší možnou citlivost na 

dopadající světlo, velikost CCD senzoru složeného z matice 2048×2048 pixelů při velikosti jednoho 

pixelu 15 mikrometrů činí 30,72 × 30,72 mm. Zorné pole CCD kamery v našem velkém 43 cm 

dalekohledu Planewave CDK17 je tak 35ˊ×35ˊ, tedy asi 0,35 čtverečního stupně a je srovnatelné 

s velikostí Měsíce. Díky filtrovému kolu bude možné provádět kvalitní fotometrická měření i 

pořizovat barevné snímky zajímavých objektů na obloze. 

K dalším dvěma investicím byly použity prostředky získané z naší spolupráce s Evropskou 

kosmickou agenturou (ESA). Celkem 430 tis. Kč jsme použili na nákup velkoformátové CCD 

kamery Apogee Aspen CG9000. Ta je sice vybavena čipem typu „front-illuminated“, který je o 

trochu méně citlivý než čipy typu „back-illuminated“, má ale větší rozměr CCD senzoru 36,7 × 

36,7 mm (jedná se o matici matice 3056×3056 pixelů při velikosti jednoho pixelu 12 mikrometrů), a 

proto zcela využívá zorné pole našeho 43 cm dalekohledu. Při použití reduktoru ohniska 0,66× má 

pak zorné pole velikost 64ˊ×64ˊ, tj. asi 1,13 čtverečního stupně, což je nezbytné pro úspěšné 

sledování a vyhledávání rychle se pohybujících satelitů a kosmického odpadu, na které jsme se 

začali ve spolupráci s ESA specializovat. 

Dále jsme pořídili z prostředků ESA ovládání otáčení kopule MaxDome II v ceně 44 tis. Kč. To 

slouží k automatickému (nebo naprogramovanému) natočení štěrbiny kopule na místo, kam směřuje 

dalekohled, čímž odpadá pozorovateli chození do kopule při každé změně polohy dalekohledu a její 

manuální otáčení. Pomocí skriptů jsme celé pozorování zautomatizovali a pozorovatel již nyní 

pouze kontroluje jeho správný průběh. 

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

externí firmu. Z dalších oprav a údržby uveďme především opravu topného systému na hvězdárně, 

díky které jsme dosáhli významné úspory spotřeby plynu. Dále opravu zabezpečovacího zařízení na 

hvězdárně, opravu zábradlí na hvězdárně, opravu paprskového ručního kola v kopuli hvězdárny a 

opravy a údržbu služebního vozidla. Celková částka za veškeré opravy a údržbu činila 35 tis. Kč. 

V průběhu roku 2016 probíhaly ve spolupráci s naším zřizovatelem a architekty přípravy velkého 

investičního záměru, který řeší kompletní rekonstrukci zastaralé budovy teplické hvězdárny. 

Investor (Ústecký kraj) získal potřebná povolení v rámci územního a stavebního řízení a zajistil 

financování této akce, která proběhne v dalších letech. Ke konci roku 2016 byl zastupitelstvem 

kraje schválen rozpočet, který zahrnuje i tuto stavbu. 
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5. Propagace, public relations 
V roce 2016 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 45 návštěvníků denně (z toho 32 nových 

návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2016 již více než 500 zájemců a jejich 

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

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

Českého hydrometeorologického ústavu.  

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

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 vydavatelství 

Academia). Rovněž jsme navázali spolupráci s ústeckou zoologickou zahradou při vzájemné 

propagaci. 

Naše instituce byla také několikrát zmíněna v médiích, zejména v souvislosti s význačnými úkazy 

na obloze. 

 

6. Odborná činnost 

6.1 Pozorování zákrytů hvězd planetkami 

Naše odborná činnost se zaměřovala i v roce 2016 na pozorování zákrytů hvězd planetkami. 

Díky novému 43 cm dalekohledu Planewave CDK17 na montáži 10micron GM3000 HPS se 

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. 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 

09.01.2016 (1837) Osita URAT1 476-138719 negativní 

01.03.2016 (71711) 2000 GU83  URAT1 504-047890 negativní 

01.03.2016 (1522) Kokkola URAT1 578-167673 pozitivní 

03.03.2016 (36) Atalante HIP 39219 pozitivní 

17.03.2016 P/2016 BA14  TYC 5967-00404-1 negativní 

18.03.2016 (46) Hestia  URAT1 505-149612 negativní 

19.03.2016 P/2016 BA14 URAT1 413-072597 negativní 

21.03.2016 (278) Paulina   UCAC4 361-075825 negativní 

22.03.2016 P/2016 BA14 URAT1 591-180132 negativní 

20.04.2016 (75) Eurydike   1UT 582-045953 negativní 
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02.05.2016 (192) Nausikaa URAT1 589-116933 pozitivní 

08.05.2016 (35) Leukothea   TYC 6729-00989-1 negativní 

11.05.2016 (140998) 2001 WE29  UCAC4 359-115127 negativní 

30.05.2016 (207) Hedda  TYC 6182-00169-1 negativní 

08.06.2016 (2602) Moore  UCAC4 381-133716 negativní 

09.06.2016 (1579) Herrick  URAT1 395-222766 negativní 

09.06.2016 (5532) Ichinohe  UCAC4 341-180600 negativní 

15.06.2016 (1585) Union  UCAC2 35773597 negativní 

28.06.2016 (478) Tergeste  UCAC2 36043424 negativní 

03.07.2016 (4368) Pillmore  HIP 94423 negativní 

19.07.2016 (134340) Pluto UCAC4 345-180315 pozitivní 

31.07.2016 (24) Themis  TYC 5801-00973-1 pozitivní 

31.07.2016 (36260) 1999 XQ111  URAT1 450-494496 negativní 

07.08.2016 (15117) 2000 DA79  URAT1 376-042965 negativní 

08.08.2016 (328) Gudrun  UCAC2 44099025 negativní 

08.08.2016 (23953) 1998 UV30  URAT1 387-142041 negativní 

17.08.2016 (22) Kalliope  UCAC2 39807650 negativní 

25.08.2016 (201) Penelope  URAT1 542-111869 negativní 

31.08.2016 (736) Harvard   UCAC4 341-131128 negativní 

01.09.2016 (4149) Harrison  HIP 5594 negativní 

06.09.2016 (14610) 1998 SE146  URAT1 403-356292 negativní 

07.09.2016 (18692) 1998 HJ14  URAT1 441-001777 negativní 

07.09.2016 (66866) 1999 VS45  TYC 6377-01292-1  negativní 

22.09.2016 (6789) Milkey  TYC 5823-00935-1 negativní 

24.09.2016 (21) Lutetia  URAT1 562-145973 pozitivní 

03.11.2016 (423) Diotima  TYC 0867-00930-1 pozitivní 

08.11.2016 (22) Kalliope  TYC 1906-01539-1 pozitivní 

 

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů odesláno k dalšímu zpracování 37 hlášení 

o pozorování zákrytů a z nich bylo 8 pozorování pozitivních, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy 

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

hvězdárnu).  

Poznamenejme, že každá předpověď je zpravidla zatížena poměrně velkou nejistotou způsobenou 

nepřesnostmi v poloze hvězdy a planetky na obloze, proto dopředu není zaručeno, zda k úkazu 
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skutečně dojde. Předem je nám známa pouze pravděpodobnost, s jakou k zákrytu dojde. 

Pozorujeme pak většinou takové úkazy, které mají pravděpodobnost větší než 5 %, což odpovídá 

statisticky pouze jednomu pozitivnímu pozorování z dvaceti úkazů. 

 První pozitivní pozorování zákrytu v roce 2016 se uskutečnilo 1. března 2016, kdy hvězdu 

na 1,78 sekundy zakryla planetka (1522) Kokkola. Jelikož jsme byli jedinými pozorovateli, 

lze usoudit pouze na to, že minimální rozměr planetky je 13 km.  

 Druhá planetka, u které jsme pozorovali zákryt 3. března 2016 o délce 9,68 sekundy, byla 

planetka (36) Atalante. Díky tomu jsme pomohli zjistit, že průměr planetky je minimálně 99 

kilometrů, neboť byly pouze 2 stanice, které zákryt zaznamenaly, přičemž druhá stanice 

měla čas pravděpodobně uvedený chybně a s malou přesností, takže se nadalo usoudit ani na 

přibližný tvar planetky. 

 Třetí pozorovaný pozitivní zákryt v délce 2,74 sekundy byl pozorován 2. května 2016 

u planetky (192) Nausikaa. Přestože úkaz sledovalo 7 observatoří, byli jsme bohužel 

jedinými pozorovateli zákrytu. Z pozorování lze usoudit pouze, že minimální rozměr 

planetky je 104 km. 

 Čtvrtý zákryt byl pozorován 19. července 2016 a jednalo se skutečně o neobvyklý a 

mimořádně sledovaný úkaz. Zakrývajícím tělesem byla trpasličí planeta (134340) Pluto, 

která má řídkou atmosféru a k zákrytu trvajícímu u nás asi 70 sekund nedošlo hned, ale 

postupně během asi 24 vteřin, stejně tak postupné zjasňování zakrývané hvězdy trvalo 

rovněž asi 24 sekund. Úkaz sledovalo a změřilo asi 30 pozorovatelů po celé Evropě a 

přispěli tak k dalšímu poznání atmosféry tohoto tělesa. 

 Pátý pozorovaný pozitivní úkaz nastal 31. července 2016, kdy hvězdu zakryla na 16,72 

sekundy planetka (24) Themis. Zákryt pozorovali čtyři pozorovatelé a přibližný elipsoidní 

tvar profilu planetky je 235 km. Porovnání s počítačovým modelem DAMIT odhaluje tvar 

planetky ještě přesněji. 

 Šestý pozitivní zákryt zaznamenaný na teplické hvězdárně nastal 24. září 2016, kdy planetka 

(21) Lutetia zakryla hvězdu na 3,08 sekundy. Spolu s dalšími dvěma českými pozorovateli 

jsme určili minimální rozměr planetky na 86 km. 

 Sedmý pozorovaný zákryt dne 3. listopadu 2016 provázelo oblačné počasí a podařilo se při 

zákrytu hvězdy planetkou (423) Diotima přesně změřit pouze čas, při kterém došlo k zákrytu 

hvězdy, ale nepodařilo se změřit čas konce úkazu. Přesto toto pozorování pomohlo díky 

dalším třem pozorovatelům porovnat profil planetky s počítačovým modelem DAMIT a 

určit její průměr na cca 220 km. 

 Osmý a poslední pozorovaný zákryt roku 2016 nastal dne 8. listopadu 2016. Hvězdu na 8,87 

sekundy zakryla planetka (22) Kalliope. Spolu s námi pozorovalo pozitivní zákryt i dalších 5 

stanic, takže bylo možné profil planetky porovnat s modelem DAMIT. Z měření vyplývá, že 

minimální rozměr planetky je 163 km. 

Od října 2016 jsme značně omezili tento odborný program z důvodu kvalifikace našeho 

dalekohledu pro pozorování satelitů a kosmického odpadu, jak je popsáno v kapitole 6.3. 

 

6.2 Přesná astrometrie malých těles sluneční soustavy 

V roce 2016 jsme pokračovali v pozorování a měření přesných poloh planetek (neboli asteroidů) a 

komet, souhrnně označovaných jako malá tělesa sluneční soustavy. Díky novému dalekohledu 

můžeme CCD kamerou zaznamenat tato tělesa až do 20. magnitudy, tato pozorování pak je možné 

zpracovat a spočítat v daném čase přesnou pozici pozorovaného tělesa. Naše pozorování jsme pod 

mezinárodním označením naší hvězdárny K62 a pod názvem „Teplice Observatory“ publikovali 
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v cirkulářích, které vydává Minor Planet Center v americké Cambridge (zkratka MPC, význam 

„Středisko pro malé planety“). Tato instituce shromažďuje a spravuje veškerá pozorování malých 

těles z celého světa.  

Naše pozorování jsme zaměřili zejména na měření poloh nově objevených těles, která byla nalezena 

jinými přehlídkovými dalekohledy, a jejichž pozice byly žádané pro výpočet počáteční dráhy. V 

roce 2016 publikovali v cirkulářích Minor Planet Circular (zkratka M.P.C.) celkem 816 

astrometrických pozic planetek publikovaných v MPC 100243, MPC 100544 a MPC 101982.  

Nejzajímavější blízkozemní planetky byly publikovány v 7 cirkulářích Minor Planet Electronic 

Circular (zkratka M.P.E.C.). 

M.P.E.C. Označení objektu Klasifikace 

objektu 

Datum 

publikace 

Počet 

pozic 

2016-J18  2016 JB Aten 2016-05-03 4 

2016-J73 2016 JX11 Apollo 2016-05-06 3 

2016-L69 2016 LD9 Apollo 2016-06-07 3 

2016-L72 2016 LE9 Apollo 2016-06-08 5 

2016-L79 2016 KC4 Apollo 2016-06-08 3 

2016-R144 2016 RP33 Amor 2016-09-14 5 

2016-R160 2016 RE34 Apollo 2016-09-14 5 

 

Při prohledávání oblohy se nám podařilo najít dvě nové planetky, které získaly předběžná označení 

2016 QW a 2016 QA34. Sledovali jsme je po několik nocí v co nejdelším oblouku dráhy, aby jim 

byla spočítána co nejpřesnější dráha. Tím jsme zvýšili šanci, že tato tělesa bude možné nalézt a 

opětovně pozorovat v další opozici. Na základě takto zpřesněné dráhy byla nalezena další archivní 

pozorování obou těles z jiných observatoří, takže je jejich dráha nyní velmi přesně určena a budeme 

je moci sledovat v dalších letech a usilovat o jejich očíslování. Tím nám vznikne právo obě tyto 

planetky pojmenovat. K tomu ovšem dojde nejdříve za několik let.  

Za zmínku jistě stojí, že téměř všechny publikované pozice měly opět přesnost lepší než 1 

oblouková vteřina, což je úhel, pod kterým vidíme například korunovou minci ve vzdálenosti 4 

kilometry nebo třeba kráter o průměru 2 km na Měsíci.  

Od října 2016 jsme přerušili tento program z důvodu kvalifikace našeho dalekohledu pro 

pozorování satelitů a kosmického odpadu, jak je popsáno v další části. 

 

6.3 Pozorování umělých družic a kosmického odpadu 

Od roku 2015 jsme se začali orientovat na sledování umělých družic Země a kosmického odpadu, 

které stále více ohrožuje funkční družice i posádky kosmických stanic. K aktivitě nás přivedla 

možnost financovat takovýto odborný program ze zdrojů Evropské kosmické agentury (ESA). Tyto 

aktivity koordinujeme s Ministerstvem dopravy ČR, kde sídlí české zastoupení ESA a Česká 

kosmická kancelář. 

V prosinci 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na kvalifikaci dalších evropských senzorů do 

programu ESA Space Surveillance and Tracking (SST) s názvem „SSA P2-SST-X Support 

Observations and Sensor Qualification”, do kterého jsme se přihlásili. S ohledem na naše malé 
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zkušenosti v této oblasti jsme vytvořili konsorcium s italskou observatoří Matera, která je součástí 

organizace e-GEOS a Italské kosmické agentury (ASI) a společně jsme vypracovali přihlášku pro 

ESA. Náš společný projekt byl úspěšně vybrán a zahájen v dubnu 2016 a podepsána smlouva, ve 

které figurujeme jako subdodavatel italské strany. V průběhu dvou let můžeme při jeho úspěšném 

splnění získat částku přes 63 tisíc euro, které použijeme například na nákup potřebného vybavení 

(software, CCD kamera) a zabezpečení provozu hvězdárny. 

Jak je obvyklé ve světě dalekohledů a astronomických přístrojů, pojmenovali jsme náš dalekohled 

tak, aby byl název dobře zapamatovatelný a obsahoval zaměření dalekohledu. Zvolili jsme název 

Sand Hill Optical Telescope (podle Písečného vrchu, na kterém se naše hvězdárna nachází) a 

z názvu jsme vytvořili zajímavou zkratku SHOT. Pod tímto názvem a zkratkou pak přístroj 

prezentujeme zejména ve světě. 

Pro úspěšné splnění požadavků kontraktu bylo potřeba zvládnout mnoho nových úkolů, přičemž s 

mnohými jsme se dosud nesetkali: 

 výpočet přesných poloh satelitu na základě zadaných elementů dráhy a vytvoření efemeridy 

pro pozorování, 

 automatické ostření dalekohledu, 

 automatické najíždění dalekohledu na zadané souřadnice v daném čase dle časového rozpisu, 

 rychlý pohyb dalekohledu za satelitem a jeho sledování, 

 okamžité automatické otočení kopule tak, aby štěrbina mířila na stejné místo jako 

dalekohled, 

 najíždění dalekohledu na stále stejnou souřadnici na obloze tak, aby se snímky v sekvenci 

navzájem téměř překryly, 

 automatické pořizování sekvencí snímků jednoho satelitu, jejich kalibrace a ukládání na disk 

ve formátu FITS (Flexible Image Transport System), který akceptuje ESA, 

 určení přesného času začátku expozice pomocí NTP serveru, který získává přesný čas ze sítě 

družic GPS s přesností na 1 milisekundu, 

 co nejvíce automatické proměření snímků, přičemž nepřesnosti způsobené při měření musí 

být co nejnižší (nepřesnosti dle požadavku ESA nesmí přesáhnout 0,001 stupně, tj. 3,6 

obloukové vteřiny), 

 manuální zpracování snímků, které nelze zpracovat automaticky, 

 ukládání výsledků do souboru ve formátu Tracking Data Message (TDM), který akceptuje 

ESA. 

 vytvoření datového uložiště přístupného pro naše partnery 

 urychlení internetového připojení a zvýšení jeho kvality. 

Všechny tyto úkoly jsme postupně úspěšně vyřešili a v průběhu října, listopadu a prosince 2016 

jsme každou jasnou noc pozorovali satelity vybrané pro zkušební fázi projektu. 

Objekty vybrané pro zkušební fázi projektu jsou rozděleny do několika kategorií: objekty na nízké 

dráze kolem Země (Low Earth Orbit, LEO), objekty na středních drahách (Medium Earth Orbit, 

MEO) a geostacionární družice (geostationary Earth orbit, GEO).  

Objekty typů MEO a GEO se pohybují pomaleji, takže je možné v zorném poli naší CCD kamery o 

šířce přes 1 stupeň zachytit jeden objekt opakovaně alespoň pětkrát, a přitom tento objekt sledovat 

tak, že je stále bodový. K tomu se pořizuje navíc jeden „statický“ referenční snímek hvězdného pole. 

Takováto měření můžeme zpracovat automaticky programem ASAP (Asteroid and Satellite 

Automatic Processor), který nám v rámci spolupráce na projektu dodala česká firma Iguassu 
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Software Systems, která také figuruje jako subdodavatel italského e-GEOS. 

Objekty typu LEO jsou velmi rychlé a nelze je pozorovat jinak než jako úsečky, protože i během 

krátké expozice se stihnou přesunout přes mnoho bodů matice naší CCD kamery. Pro měření těchto 

objektů jsme připravili počítačový program, pomocí kterého pozorovatel jednotlivě proměřuje 

snímky, na kterých jsou detekovány satelity typu LEO. 

Po změření přesných poloh satelitů na obloze (rovníkových souřadnic, tj. rektascenze a deklinace) 

je potřeba několik měření jednoho objektu v určitém kratším časovém úseku spojit do jednoho 

souboru a vytvořit tzv. tracklet. Tyto tracklety tvoří samostatné soubory v domluveném standardním 

formátu (TDM) a tvoří tak jednotlivé konkrétní výsledky našeho úsilí. Napozorování a následné 

zpracování jednoho trackletu zabere průměrně zhruba 10 až 20 minut času jednoho pracovníka. 

Počty úspěšných pozorování satelitů na nízkých oběžných drahách (LEO) shrnuje následující 

tabulka: 

Jméno satelitu Typ 

Počet 

nocí 

Počet 

pozorovaných 

polí 

Počet trackletů 

(souborů TDM) 

Počet 

astrometrických 

pozic 

SKYMED 1 LEO 11 102 15 113 

SKYMED 2 LEO 11 91 14 102 

SKYMED 3 LEO 10 109 15 116 

SKYMED 4 LEO 10 77 13 85 

SENTINEL 1A LEO 11 128 15 163 

SENTINEL 1B LEO 10 121 13 139 

Celkem LEO pozorování 

  
628 85 718 

 

Počty úspěšných pozorování satelitů na vyšších oběžných drahách (MEO a GEO) shrnuje 

následující tabulka: 

Jméno satelitu Typ 

Počet 

nocí 

Počet 

pozorovaných 

polí 

Počet trackletů 

(souborů TDM) 

Počet 

astrometrických 

pozic 

IRNSS 1F GEO 9 445 366 4427 

NAVSTAR 43 MEO 9 401 267 1975 

BEIDOU IGSO 5 GEO 6 91 86 1291 

BEIDOU IGSO 6 GEO 9 342 268 3895 

Celkem GEO + MEO    1279 987 11588 

 

S kontraktem pro ESA je vedle výzkumné a vývojové práce (vývoj metodiky a software, příprava a 

provádění pozorování, jeho zpracování) samozřejmě spojena i značná administrativa, nákupy a 

výběrová řízení, psaní pravidelných měsíčních zpráv o dosažených výsledcích, vytváření 

technických dokumentů a zpráv, a rovněž pravidelná komunikace s ESA a našimi partnery z e-

GEOS prostřednictvím telekonferencí. Projekt zatím hodnotíme jako velice úspěšný, neboť všechny 

naše závazky jsme splnili. Projekt bude pokračovat v roce 2017 dalšími aktivitami. 
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7. Personální zabezpečení 
Činnost organizace zabezpečovalo v roce 2016 celkem 10 zaměstnanců: ředitel, ekonomka (0,75 

úvazku), 6 odborných pracovníků (z toho 4 na plný úvazek, jeden 0,5 úvazku a jeden 0,25 úvazku), 

technik (plný úvazek) a uklízečka (0,5 úvazku). Celkem byl v roce 2016 průměrný přepočtený počet 

pracovníků bez OON 7,92 úvazku. Na hvězdárně v Mostě pracovali dva odborní pracovníci na 

dohodu o provedení práce. 

Zaměstnanci k 31. 12. 2016: 

Ředitel:   RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. 

Ekonomka:   Milada Březinová 

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

RNDr. Michal Varady, Ph.D., Tomáš Janík 

Technik:   Petr Kuranda 

Uklízečka:   Miluše Kuchyňková 
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8. Hospodaření 

Rozpočet organizace a jeho čerpání shrnuje následující tabulka: 

 

Výnosy 

2016  

rozpočet 

2016  

skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb a zboží 577 556 

Čerpání fondů 0 0 

Výnosy z transferů – příspěvek na 

provoz 

4912 4912 

Výnosy celkem 5489 5468 

 

Náklady 

2016  

rozpočet 

2016  

skutečnost 

Spotřeba materiálu 110 80 

Spotřeba energie 257 220 

Opravy a udržování 40 35 

Ostatní služby 344 347 

Mzdové náklady 3118 2975 

z toho - platy 2779 2647 

          - OON 333 322 

          - náhrady pracovní neschopnost 6 6 

Odpisy dlouhodobého majetku 314 315 

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 

191 191 

Náklady celkem 5489 5288 

 0 180 

 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2016 s upraveným objemem 

finančních prostředků ve výši 5 489 tis. Kč. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. Z tohoto 

objemu prostředků byl zaúčtovaný příspěvek od zřizovatele ve výši 4 912 tis. Kč. Celkové náklady 

činily 5 288 tis. Kč a celkové výnosy činily 5 468 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo 

kladným výsledkem ve výši 180 tis. Kč  

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

Komentář k jednotlivým položkám: 

NÁKLADY 

501 – spotřeba materiálu: schválený plán 110 tis. Kč, skutečnost 80 tis. Kč. Z analytického 

členění uvádíme čisticí prostředky 5 tis. Kč, materiál na údržbu 14 tis. Kč, kancelářský materiál 8 

tis. Kč, pohonné hmoty do služebního vozidla 5 tis. Kč, knihy, časopisy, odborné publikace 24 tis. 

Kč, jiný DDHM (od 500,- do 2.999,-) 17 tis. Kč (např. GPS modul Garmin, paravan, 2 ks 
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mikrovlnná trouba, vodotěsný kufr atd.) a ostatní materiál 7 tis. Kč (např. klávesnice, myš, kabel 

HDMI, pokladna, LED svítilna atd.). 

502 – spotřeba energie: upravený plán 257 tis. Kč, skutečnost 220 tis. Kč. Z analytického členění 

uvádíme spotřebu elektrické energie ve výši 79 tis. Kč, spotřeba plynu ve výši 51 tis. Kč. Dalším 

nákladem je skutečnost za odebrané teplo 90 tis. Kč. K úspoře energií přispěla výměna ventilů u 

otopné soustavy na hvězdárně (úspora plynu). 

511 – opravy a udržování: schválený plán 40 tis. Kč, skutečnost 35 tis. Kč. Jsou zde účtovány 

opravy a udržování staveb ve výši 22 tis. Kč (oprava topného systému na hvězdárně, oprava 

zabezpečovacího zařízení na hvězdárně, oprava zábradlí na hvězdárně, oprava paprskového ručního 

kola na hvězdárně), opravy a udržování služebního vozidla ve výši 10 tis. Kč, opravy a udržování 

strojů, přístrojů a zařízení ve výši 3 tis. Kč (oprava hydrantu).  

518 – služby: upravený plán 344 tis. Kč, skutečnost 347 tis. Kč. Z analytického členění uvádíme 

služby pro software 72 tis. Kč, odvoz a likvidace odpadů 3 tis. Kč, prezentace, inzerce, kopírování 

ve výši 120 tis. Kč, služby spojů ve výši 41 tis. Kč, stočné 3 tis. Kč, revize a servis 35 tis. Kč 

(plynové zařízení, zabezpečovací zařízení, elektropřístroje, hasící přístroje), bankovní poplatky ve 

výši 5 tis. Kč, jiný DDNM 19 tis. Kč a ostatní služby ve výši 50 tis. Kč (např. instalace 

bezdrátového spojení, sekání trávy, poplatek za TV a rozhlas, poplatek za užití hudebních děl, 

pronájem kopírky). 

521 – mzdové náklady: upravený limit prostředků na platy pro rok 2016 činí 3 118 tis. Kč, čerpání 

ve výši 2 975 tis. Kč. Mzdové náklady činí 2 647 tis. Kč, OON 322 tis. Kč (47 tis. Kč pracovníci 

hvězdárny Most, 262 tis. Kč dohody o provedení práce a pracovní činnosti na práce pro kontrakt 

Evropské kosmické agentury, 13 tis. Kč ostatní dohody o provedení práce). Náhrady mzdy za 

dočasnou pracovní neschopnost čerpány ve výši 6 tis. Kč. Objem prostředků na platy nebyl 

vyčerpán, úspora ve výši 132 tis. Kč z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho zaměstnance.  

551 – odpisy dlouhodobého majetku: schválený plán 294 tis. Kč, usnesením RÚK č. 44/3R/2016 

ze dne 14. 12. 2016 byla schválena úprava odpisového plánu na částku 314 tis. Kč. Skutečnost 315 

tis. Kč. Částka použita k tvorbě investičního fondu. 

558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku: upravený plán 191 tis. Kč, skutečnost 191 tis. 

Kč. Pořízení DDNM v částce 30 tis. Kč – 2 ks licence pro SW Maxim DL. Pořízení DDHM 

v částce 161 tis. Kč – z nejvyšších položek uvádím PC Integra 35 tis. Kč, časový server 32 tis. Kč, 

NAS server 21 tis. Kč, LED monitor 12 tis. Kč, LED TV 12 tis. Kč. 

VÝNOSY 

602 – 604 tržby: upravený plán 577 tis. Kč, skutečnost 556 tis. Kč. Z toho za prodané služby 

(vstupné) 199 tis. Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb 352 tis. Kč (fakturace kontrakt Evropské 

kosmické agentury) a za prodané zboží (turistické známky, pohledy, turistické vizitky, turistický 

deník) 5 tis. Kč. 

672 – výnosy vybraných místních vládních institucí: schválený plán 4 830 tis. Kč, usnesením 

RÚK č. 54/108R/2016 z 6. 4. 2016 byl navýšen příspěvek na provoz na 4 920 tis. Kč, dále pak 

usnesením RÚK č. 178/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016 byl příspěvek na provoz snížen na 4 912 tis. 

Kč, skutečnost 4 912 tis. Kč. Z plánovaného příspěvku na letošní rok jsme obdrželi 4 912 tis. Kč. 

ROZVAHA 

A.I. DNM – PS 103 432,- Kč, KS 133 260,- Kč, oprávky 133 260,- Kč. Přírůstek ve výši 30 tis. Kč 

– pořízení DNM 2 ks licence pro software Maxim DL Pro V6 29 828,- Kč. 

A.II. DHM – PS 15 788 610,30 Kč, KS 18 277 927,79 Kč, oprávky 7 383 999,89 Kč. Přírůstek ve 

výši 2 489 tis. Kč – pořízení DDHM celkem za 160 848,79 Kč, vyřazeno celkem za 19 187,-Kč, 

pořízení DHM 2 347 655,70 Kč (zhodnocení budovy hvězdárny – výměna kopule 650 tis. Kč, CCD 

kamera Aspen CG9000 430 tis. Kč, CCD kamera Aspen CG230 1 224 tis. Kč – poskytnut účelový 
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investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 200 tis. Kč usnesením RÚK č. 54/108R/2016 

ze dne 6. 4. 2016, ovládání otáčení kopule MaxDome II 44 tis. Kč). 

Pořízení DDHM 160 848,79 Kč (NAS server, záložní zdroj UPS, 2x mobilní telefon Caterpillar, 

LED televizor Samsung, PC Autocont Integra, LED monitor, 2x adaptér pro CCD kameru, adaptér 

pro připojení T2 příslušenství, adaptér Securefit Spacer, notebook Lenovo, časový server, zařízení 

na měření časové prodlevy expozice kamery).  U žádného z těchto předmětů nepřesáhla cena 40 tis. 

Kč. 

Vyřazení DDHM celkem za 19 187,- Kč (PC HP Compaq, sada závitníků, razítko). 

B.I Zásoby – jsou tvořeny zbožím na skladě: pohlednice ve výši 10 tis. Kč, turistické známky 2 tis. 

Kč, turistické vizitky 5 tis. Kč a turistický deník 1 tis. Kč, zbývající částka ve výši 2 tis. Kč tvoří 

pohonné hmoty na skladě. 

B.II. Krátkodobé pohledávky: Účty 311, 314 a 381 ve výši 381 tis. Kč 

D.III. Krátkodobé závazky: Účty 321,331,333,336,337,342,389,378 celkem ve výši 450 tis. Kč 

Severočeská hvězdárna a planetárium dosáhla za uplynulý rok 2016 kladného výsledku ve výši 

180 158,21 Kč, který jsme navrhli převést do rezervního fondu. Kladný hospodářský výsledek 

vznikl uspořením mzdových prostředků z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho zaměstnance včetně 

odvodů a úsporami energií. 

Hospodaření s fondy organizace shrnuje v Kč následující tabulka: 

Peněžní fond 

organizace 
Stav k 1.1.2016 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2016 Změna  

FKSP 10 702 39 803 -22 788 27 717 17 015 

Rezervní fond 582 873 161 009 -497 650 246 233 -336 641 

Investiční fond 862 847 2 012 447 -2 468 656 406 638 -456 209 

Fond odměn 147 370 0 0 147 370 0 

 

FKSP byl vytvářen odvodem 1,5 % z mezd. Pracovníkům organizace byly z fondu hrazeny 

příspěvky na stravování. 

Rezervní fond byl posílen o 161 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015. 

Rezervní fond byl v roce 2016 čerpán v celkové výši 498 tis. Kč na převod do fondu investic. 

Investiční fond byl posílen účelovou dotací kraje ve výši 1 200 tis. Kč určenou na nákup velmi 

citlivé CCD kamery (usnesení Rady ÚK č. 54/108R/2016). Dále byl tvořen převodem z rezervního 

fondu v celkové výši 498 tis. Kč a odpisy z movitého majetku ve výši 193 tis. Kč a odpisy 

nemovitého majetku ve výši 122 tis. Kč.  

Z investičního fondu bylo v roce 2016 čerpáno 650 tis. Kč na obnovu kopule teplické hvězdárny, 

1 224 tis. Kč na nákup velmi citlivé CCD kamery s příslušenstvím, 430 tis. Kč na nákup 

velkoformátové CCD kamery a 44 tis. Kč na nákup ovládání otáčení kopule MaxDome II.  Odvody 

zřizovateli z investičního fondu činily 121 tis. Kč. 

Fond odměn nebyl čerpán ani do něj nebyly převedeny prostředky. 

  



Výroční zpráva SčHaP 2016 

Strana 20 

Obrazové přílohy 

  

RNDr. Jiří Grygar, CSc. přednáší 8. února 2016 na teplické hvězdárně o životě ve vesmíru. 

 

Na přednášku dr. Jiřího Grygara „Život ve vesmíru“ přišlo 54 platících diváků. Více zájemců se do 

malého kinosálu bohužel nevešlo.   
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Ukázka plakátu na jedno z Café Nobel, která se konala pravidelně každý měsíc na teplické 

hvězdárně ve spolupráci s ústeckou univerzitou a dalšími partnery. 

 

Pozorování přechodu Merkuru přes Slunce 9. 5. 2016 přenosným slunečním dalekohledem na 

pozemku teplické hvězdárny se v průběhu odpoledne a večera zúčastnilo 250 návštěvníků. 
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Z průběhu výměny staré severozápadní kopule za novou pomocí jeřábu dne 8. února 2016.   
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V popředí sundaná stará severozápadní kopule čeká na rozebrání a odvoz do šrotu, nově vyrobená 

kopule je již na svém místě. 

 

Pohled na novou severozápadní kopuli z pozemku teplické hvězdárny. 
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Pohled na dalekohledy v nové severozápadní kopuli. Největší a nejdelší dalekohled je vybaven 

čočkovým objektivem Zeiss 150/2250 mm a slouží zejména k pozorování slunečních skvrn. 

 

Pohled do nové severozápadní kopule štěrbinou. 
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Osvětlení školního hřiště v Koperníkově ulici, stav k 29. 9. 2014. 

 

Osvětlení školního hřiště v Koperníkově ulici, stav k 9. 3. 2016. 
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Osvětlení školního hřiště v Koperníkově ulici, stav k 31. 8. 2016 (současný stav). 

 

Osvětlení regionálního muzea zaznamenané naší webovou kamerou v září 2015. O rok později se 

světelná show omezuje pouze na 2 minuty po soumraku v každou celou hodinu a končí ve 23:02.  



Výroční zpráva SčHaP 2016 

Strana 27 

 

Sloup z osvětlení regionálního muzea na Zámeckém náměstí fotografovaný z Letné. 

 

Nevhodné nasvícení budovy Regionálního muzea v Teplicích. Od září 2016 se barevná světelná 

show omezuje pouze na 2 minuty po soumraku v každou celou hodinu a končí ve 23:02. 
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Členové astronomického kroužku při Domu dětí a mládeže v nové kopuli u slunečních dalekohledů. 

 

Pozorování blízkozemní planetky 2016 JX11, která se pohybovala rychlostí 1" za sekundu. Z toho 

důvodu bylo 10 snímků s expozicí 5 sekund složeno na pohyb planetky, která je zobrazena 

v červeném kroužku. Planetka měla jasnost 18.0
m

 a v době pozorování byla 9krát dál než Měsíc. 

Výsledné astrometrické pozice publikované v cirkuláři měly přesnost lepší než 1 oblouková vteřina.  
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V noci ze soboty 27. na neděli 28. srpna 2016 proletěl těsně kolem Země asteroid 2016 QA2. 

Největší přiblížení nastalo 28. 8. 2016 v 1h 25m světového času (3h 25m SELČ), kdy se přiblížil k 

Zemi na 84 000 km, což je jen 0,22 vzdálenosti Měsíce. Asteroid 2016 QA2 byl objeven na 

observatoři SONEAR, Oliveira, Brazílie. Objekt o velikosti odhadované na 16 až 54 metrů (asi 

dvakrát větší než Čeljabinský meteorit) jsme snímali na teplické hvězdárně 0,43-m dalekohledem 

Planewave CDK17 a CCD kamerou 28. srpna 2016 v 00:45:55 UTC, expozice 20 sekund. Planetka 

se pohybovala přibližně na sever rychlostí 0,4 stupně za minutu (1460 "/min) a nacházela se v 

souhvězdí Pegas (RA= 23h 56,7m, DE=+25°11'). Jasnost planetky V=10,7
m

, vzdálenost 84 000 km. 

Jasná hvězda vlevo je psí Pegasi, magnituda 4,7. 

  

Nová CCD kamera Apogee Aspen CG230 s čipem typu „back-illuminated“ o rozměru matice 2048 

×2048 pixelů. To při velikosti jednoho bodu 15 mikrometrů dává velikost čipu 30,7 × 30,7 mm. 

Nová kamera posunula významně možnosti našeho pozorování jak výjimečnou citlivostí, tak i 

velikostí zorného pole. 
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Příklad zpracování světelné křivky ze zákrytu hvězdy planetkou (24) Themis 31. 7. 2016 (nahoře). 

Výsledky několika pozorovatelů jsou ve shodě s modelem planetky DAMIT (dole, odvozeno 

z pozorování světelných křivek), který ukazuje pozorovaný profil planetky Themis v době zákrytu. 
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Zpracování světelné křivky z velmi zajímavého zákrytu, kdy zakrývajícím tělesem byla trpasličí 

planeta (134340) Pluto, která má řídkou atmosféru. K zákrytu trvajícímu asi 70 sekund nedošlo 

náhle, ale postupně během asi 24 vteřin. Rovněž postupné zjasňování zakrývané hvězdy trvalo asi 

24 sekund. Na světelné křivce na horním obrázku je jasnost Pluta zobrazena modrou barvou, 

v barvě zelené je světelná křivka referenční hvězdy. Na dolním obrázku je proměřená křivka 

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

křivek je způsobena neklidem atmosféry a náhodným šumem kamery. 
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Objevové snímky planetky 2016 QW, která byla objevena na teplické hvězdárně astronomy 

Z. Moravcem a R. Neuvirtem v noci z 24. na 25. srpna 2016. Nahoře celé pole CCD kamery SBIG 

STL6306 (48ˊ×32ˊ), dole výřezy s pohybující se planetkou v kroužku. Expozice snímků 240 sekund, 

planetka je velmi slabé těleso zcela na hranici našich možností detekce těchto těles (okolo 19,5
m

). 

Souřadnice středu hvězdného pole (J2000.0) jsou: rektascenze 22
h
 15.0

m
, deklinace  −03° 00ˊ. 
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COD K62 

CON Z. Moravec, Teplice Observatory, Kopernikova 3062, CZ-415 01 Teplice,  

CON Czech Republic [moravec@hapteplice.cz] 

OBS Z. Moravec, R. Neuvirt 

MEA Z. Moravec 

TEL 0.43-m f/4.6 reflector + CCD 

ACK MPCReport file updated 2016.08.26 02:13:13 

AC2 moravec@hapteplice.cz 

NET UCAC-4 

     SH0001   C2016 08 24.83763 22 13 50.83 -03 06 14.8          18.7 R      K62 

     SH0001   C2016 08 24.84050 22 13 50.71 -03 06 15.8          20.0 R      K62 

     SH0001   C2016 08 24.84912 22 13 50.34 -03 06 22.6          19.3 R      K62 

     SH0001   C2016 08 24.88281 22 13 48.88 -03 06 49.0          19.7 R      K62 

     SH0001   C2016 08 24.88568 22 13 48.71 -03 06 52.1          19.6 R      K62 

     SH0001  KC2016 08 25.91971 22 13 03.61 -03 20 05.7          19.7 R      K62 

     SH0001  KC2016 08 25.93409 22 13 02.94 -03 20 17.0          19.5 R      K62 

     SH0001  KC2016 08 25.94127 22 13 02.68 -03 20 21.7          19.9 R      K62 

     SH0001  KC2016 08 25.95335 22 13 02.08 -03 20 31.4          19.6 R      K62 

     SH0001  KC2016 08 25.99063 22 13 00.39 -03 21 00.2          18.9 R      K62 

 

Soubor s astrometrickými pozicemi nově objevené planetky odeslaný do Minor Planet Center 

k vyhodnocení. Objevená planetka zde má naše vnitřní označení SH0001. Později dostala 

mezinárodně uznávané předběžné označení 2016 QW. 
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Náš velký dalekohled Planewave CDK17 se zrcadlem 43 cm, světelnosti f/4.6 na německé 

paralaktické montáži 10micron GM3000 HPS vybavený novou CCD kamerou Apogee jsme pro 

účely sledování satelitů a pozorování kosmického odpadu pojmenovali SHOT, což je zkratka pro 

Sand Hill Optical Telescope.  
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Příklad pozorování velmi jasného satelitu na nízké dráze (LEO). Satelit s názvem SkyMed 2 jsme 

exponovali pouze 0,2 sekundy, přesto je jeho obrazem úsečka dlouhá asi 177 bodů na CCD senzoru 

(navíc při zdvojení pixelů), tedy asi 7,4 obloukové minuty. Takovýto satelit je dobře viditelný i 

malým triedrem, jeho jasnost se pohybuje kolem 7. magnitudy. Kromě přesného určení času středu 

expozice (s přesností pokud možno na milisekundy) je vyžadováno co nepřesnější určení polohy 

středu úsečky (viz software na následující straně). 
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Námi vyvinutý software na měření pozic rychle letících satelitů na nízké oběžné dráze (LEO). 

Vstupem je obrázek ve formátu FITS, kde hvězdy jsou bodové a satelit je jako úsečka. Pozorovatel 

odečte souřadnice středu úsečky a uloží je do výstupního souboru. To provede pro celý jeden přelet 

stejné družice a výsledkem je jeden tzv. tracklet. Zpracování jednoho trackletu, který obsahuje asi 

10 přesných pozic, trvá včetně manipulace se soubory, kalibrací snímků a zápisem do databáze 

zhruba 30 minut. Na obrázku měření pozice satelitu SkyMed 2. 
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Dva snímky (ze série 8 snímků družice GPS s označením Navstar 43) ukazující metodu pozorování 

objektů na výšších drahách (tzv. MEO a GEO satelitů). Dalekohled sleduje objekt, takže hvězdy 

jsou stejně dlouhé úsečky, zatímco objekt je bodový. Dalekohled vždy přejede zpět do původní 

pozice a opakovaně (obvykle 5krát až 10krát) exponuje stejné pole. Navíc se exponuje jeden 

referenční snímek, na kterém jsou hvězdy bodové. Výsledné pole proměří a automaticky zpracuje 

program ASAP. 
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CCSDS_TDM_VERS = 2.0 

CREATION_DATE = 2016-11-20T21:31:30 

ORIGINATOR = ESA 

 

META_START 

TIME_SYSTEM = UTC 

START_TIME = 2016-11-19T21:39:01.06 

STOP_TIME = 2016-11-19T21:40:55.3 

PARTICIPANT_1 = SHOT Teplice 

PARTICIPANT_2 = NAVSTAR 43 (USA 132) 

MODE = SEQUENTIAL 

PATH = 2,1 

ANGLE_TYPE = RADEC 

REFERENCE_FRAME = EME2000 

MAG_TYPE = APPARENT 

META_STOP 

DATA_START 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:38:59.24 53.9027550 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:38:59.24 -6.2206065 

MAG = 2016-11-19T21:38:59.24 10.5 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:39:15.45 53.9816610 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:39:15.45 -6.3494512 

MAG = 2016-11-19T21:39:15.45 10.6 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:39:31.74 54.0608095 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:39:31.74 -6.4782542 

MAG = 2016-11-19T21:39:31.74 10.5 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:39:48.04 54.1398944 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:39:48.04 -6.6069686 

MAG = 2016-11-19T21:39:48.04 10.5 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:40:04.44 54.2193287 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:40:04.44 -6.7367567 

MAG = 2016-11-19T21:40:04.44 10.5 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:40:20.91 54.2991282 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:40:20.91 -6.8669059 

MAG = 2016-11-19T21:40:20.91 10.5 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:40:37.41 54.3792680 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:40:37.41 -6.9970984 

MAG = 2016-11-19T21:40:37.41 10.5 

ANGLE_1 = 2016-11-19T21:40:53.48  54.4574136 

ANGLE_2 = 2016-11-19T21:40:53.48  -7.1238103 

MAG = 2016-11-19T21:40:53.48  10.5 

DATA_STOP 

 

Příklad výsledku jednoho pozorování objektu GPS Navstar 43 (viz dva snímky z této série na 

předchozí stránce). Soubor ve standardním formátu Tracking Data Message (TDM) obsahuje 8 

pozorování, které tvoří jeden tzv. tracklet. Postupně jsou pro čas (uvedený v UTC) vypsány dva 

úhly (rektascenze a deklinace) v referenční soustavě J2000.0 a jasnost (magnituda) objektu. 


