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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 2017 byl pro naši instituci zejména ve znamení zahájení velké rekonstrukce teplické hvězdárny, 

investiční akce financované Ústeckým krajem, jejímž cílem je zejména výrazné zlepšení podmínek 

pro popularizační aktivity, ale také pracovních podmínek pro naše zaměstnance.  

Od května 2017 byl na teplické hvězdárně přerušen provoz pro veřejnost. Rozšířili jsme proto 

provoz na mostecké pobočce, kde bylo od března 2017 otevřeno navíc i každou sobotu.  

Samozřejmě jsme pokračovali v dlouhodobě zavedené výukové a popularizační činnosti pro školy a 

veřejnost v planetáriu, kam jsme také přesunuli již tradiční úspěšný pořad Café Nobel.  

Dále pokračovaly naše vědecko-výzkumné aktivity ve spolupráci s Evropskou kosmickou 

agenturou, když jsme ještě před rekonstrukcí úspěšně dokončili pozorování satelitů a kosmického 

odpadu a předali jsme zpracované výsledky a technické zprávy. 

 

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti 

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost 

Hvězdárna Teplice 

Před rekonstrukcí byla pro širokou veřejnost hvězdárna na Písečném vrchu otevřena každý pátek a 

sobotu. Od května 2017 byla hvězdárna pro veřejnost uzavřena. 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, výstava a přednášky o Slunci a 

objektech večerní oblohy, které by mohli návštěvníci spatřit, pokud by bylo jasno. 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 13 

pozorování denních, 7 večerních, 5 prohlídek hvězdárny a 8 ostatních akcí. Tyto akce navštívilo 

celkem 295 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 s noční oblohou) se konaly vždy v neděli od 14 hodin. Celkem se uskutečnilo 45 

nedělních pořadů pro děti a 73 večerních představení, kterých se dohromady zúčastnilo 1322 

návštěvníků. 

Hvězdárna Most 

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna v Mostě na Hněvíně otevřena každou neděli a od března 2017 

i každou sobotu 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 44 denních pozorování, 15 večerních pozorování, 26 prohlídek hvězdárny a 

6 ostatních akcí. Celkem hvězdárnu na Hněvíně navštívilo 1038 návštěvníků. 
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2.2 Mimořádné akce pro veřejnost 

Pozorování mimořádných úkazů 

11. 2. 2017: Polostínové zatmění Měsíce. Naplánované pozorování bylo zrušeno z důvodu 

nepříznivého počasí. 

7. 8. 2017: Částečné zatmění Měsíce. S ohledem na uzavření teplické hvězdárny jsme pozorování 

tohoto zajímavého úkazu uspořádali u jezera Milada, kde tento úkaz pozorovalo menšími 

přenosnými dalekohledy 86 zájemců. Druhá skupina provedla pozorování v Duchcově, kde se 

pozorování zúčastnilo dalších 16 zájemců, vstup na akci byl zdarma. 

12. – 13. 8. 2017: Pozorování Perseid u letiště Teplice. Vzhledem k uzavření teplické hvězdárny 

jsme pozorování „padajících hvězd“ nejznámějšího meteorického roje uspořádali poblíž letiště. 

Tento úkaz s námi ve dvou dnech (zřejmě z důvodu zvolení neobvyklého místa pro pozorování) 

sledovalo pouhých 5 zájemců, vstup na akci byl zdarma. 

Den magistra Edwarda Kelleyho 

V sobotu 17. června 2017 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 113 návštěvníků, kteří viděli dalekohledem Slunce a absolvovali prohlídku 

hvězdárny s výkladem. 

Výstava v OC Fontána 

V termínu od 1. 10. do 1. 11. 2017 se konala v obchodním centru Fontána v centru Teplic naše 

výstava s názvem „Proměny hvězdárny Teplice“. Na 16 panelech jsme prezentovali historii, 

současnost i budoucí podobu hvězdárny na Písečném vrchu. Výstavu mělo možnost shlédnout cca 

20 tisíc návštěvníků a zákazníků obchodního centra. 

Café Nobel 

V roce 2017 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. Téměř 

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 10 přednášek, které navštívilo 286 posluchačů. Akce byla s ohledem 

na rekonstrukci hvězdárny od června 2017 přesunuta do teplického planetária. 

 23. 2. 2017: O věcech neobyčejně obyčejných (Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.) 

 30. 3. 2017: Kosmické vakuum: plyn, který neteče (Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.) 

 20. 4. 2017: Lovy skvostů temné oblohy (Petr Horálek) 

 18. 5. 2017: Objevy asteroidů a jejich satelitů (Mgr. Petr Pravec, Dr.) 

 15. 6. 2017: Pilotované lety za nízkou oběžnou dráhu (Michal Václavík) 

 17. 8. 2017: Čeští jeskyňáři v zemi draka (Mgr. Michal Filippi, Ph.D.) 

 21. 9. 2017: Jak se zvířata orientují: mechanismy a mozkový podklad (Mgr. Kamil Vlček, 

Ph.D.) 

 19. 10. 2017: Alchymie cizích světů aneb malý kurz astrochemie (RNDr. Martin Ferus, 

Ph.D.) 

 16. 11. 2017: Organismy v kosmu a život v meteoritech (Mgr. Tomáš Petrásek) 

 21. 12. 2017: Kvantové počítače (Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.) 

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

Evropská noc vědců 

Naše organizace se již potřinácté 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 2017 připadlo datum této akce až na 6. října 2017. 

Letošním tématem byla mobilita, a protože teplická hvězdárna byla tou dobou již v rekonstrukci, 

přesunuli jsme dalekohledy ke břehu jezera Milada. Mezi 20. a 22. hodinou jsme nabídli malou 

výstavu mobilní techniky k pozorování zákrytů hvězd planetkami, kterou navštívilo 26 návštěvníků. 

Pozorování noční oblohy bylo bohužel znemožněno nepříznivým počasím. Akce rovněž probíhala 

na mostecké hvězdárně, kde se jí zúčastnilo 46 návštěvníků. Vstup na akci byl zdarma. 

2.3 Hromadné akce 

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

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

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

hvězdárnu, dokud nebyla v květnu 2017 pro veřejnost uzavřena. Rovněž větší skupiny se mohou 

objednávat mimo běžnou návštěvní dobu, čehož využívají zejména organizované skupiny seniorů, 

zdravotně postižených apod.  

Celkem se 160 hromadných akcí v planetáriu zúčastnilo 5326 návštěvníků a na teplické hvězdárně 

se 9 akcí zúčastnilo 323 návštěvníků. Na mostecké hvězdárně neproběhla žádná hromadná akce. 

2.4 Další činnost 

Astronomický kroužek 

V roce 2017 jsme vedli kroužek určený pro mladší žáky, který 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  

docházelo 7 dětí. 
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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 44 13   

Večerní pozorování 15 7   

Prohlídka hvězdárny 26 5   

Pohádky pro děti   45  

Večerní představení   73  

Ostatní akce 6 8 0  

Celkem akcí 91 33 118 242 

Celkem návštěvníků 1038 295 1322 2655 

      

Hromadné akce podle typu     

Denní pozorování 0 2   

Večerní pozorování 0 0   

Prohlídka hvězdárny 0 7   

Ostatní akce 0 0   

Celkem akcí 0 9   

     

Hromadné akce podle škol     

MŠ 0 0 46 46 

ZŠ 0 7 71 78 

SŠ 0 1 18 19 

VŠ 0 0 0 0 

Ostatní 0 1 25 26 

Celkem akcí 0 9 160 169 

Celkem návštěvníků 0 323 5326 5649 

Všech akcí 91 42 278 411 

Všech návštěvníků 1038 618 

 

6648 8304 
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Následující tabulka shrnuje návštěvnost mimořádných akcí (statistika je zahrnuta do předchozí 

tabulky): 

Místo akce Datum  Název akce 
Počet 

akcí 
děti dospělí rodiny 

Hvězdárna Teplice 11. 2. 2017 Polostínové zatmění Měsíce 0 0 0 0 

Hvězdárna Most 17. 6. 2017 
Den magistra Edwarda 

Kelleyho 
2 39 32 7 

Hvězdárna Teplice*) 7. 8. 2017 
částečné zatmění Měsíce 

(jezero Milada) **) 
1 29 57 0 

Hvězdárna Teplice*) 7. 8. 2017 
částečné zatmění Měsíce 

(Duchcov) **) 
1 6 10 0 

Hvězdárna Teplice*) 
12. a 13. 8. 

2017 

Perseidy (letiště Teplice – 

Nová Ves) **) 
2 0 5 0 

Hvězdárna Most 6. 10. 2017 Evropská noc vědců **) 4 29 17 0 

Hvězdárna Teplice*) 6. 10. 2017 
Evropská noc vědců (jezero 

Milada) **) 
4 5 21 0 

  Celkem (počty včetně rodin) 14 108 142 7 

*)  Akce konaná mimo prostory hvězdárny. 

**)  Vstup zdarma, bez vstupenek. 

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

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

Datum akce Počet návštěvníků 

leden 2017 0 

23. 2. 2017 43 

30. 3. 2017 48 

20. 4. 2017 21 

18. 5. 2017 26 

15. 6. 2017 12 

červenec 2017 

 

0 

17. 8. 2017 17 

21. 9. 2017 25 

19. 10. 2017 44 

16. 11. 2017 39 

21. 12. 2017 11 

Celkem 286 

 

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 2017 činilo 40 Kč dospělí, 20 

Kč děti, studenti a důchodci, 90 Kč rodinné vstupné. Návštěvnost byla v roce 2017 nižší zejména 
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z důvodu zahájení rekonstrukce teplické hvězdárny. 

Celkem (tj. včetně Café Nobel a všech mimořádných akcí) se v roce 2017 konalo 421 akcí, 

kterých se zúčastnilo 8590 návštěvníků. 

 

4. Investice, opravy, údržba 

Z prostředků ESA jsme pořídili senzor oblačnosti „Boltwood Cloud Sensor“ v ceně 67 tis. Kč. Ten 

slouží k automatické detekci oblačnosti (je schopen rozeznat jasnou a oblačnou oblohu), detekci 

deště, měří jas oblohy (rozezná denní a noční dobu a svítání/soumrak), a dále měří rychlost větru, 

vlhkost a teplotu, což zvyšuje bezpečnost při automatickém pozorování družic, kdy pozorovatel se 

nachází mimo kopuli s dalekohledem. 

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

externí firmu. Z dalších oprav a údržby uveďme především opravu mříží na hvězdárně z důvodu 

zabezpečení kopulí při rekonstrukci ve výši 16 tis. Kč, opravy a udržování služebního vozidla ve 

výši 45 tis. Kč, a opravu DVD ve výši 1 tis. Kč. Celková částka za veškeré opravy a údržbu činila 

62 tis. Kč. 

V červnu 2017 byla zahájena kompletní rekonstrukce teplické hvězdárny. Řešení vychází 

z architektonického návrhu Ateliéru AVN. V rámci rekonstrukce byl navržen nový prostornější 

kinosál, moderní sociální zařízení včetně nové kanalizační přípojky, kompletně nahrazena byla 

nespolehlivá elektroinstalace, nový plynový kotel, budova je dobře zateplená a pozorování mohou 

být prováděna i na pochozí střeše. Obě kopule byly zachovány, modernizují se ale prostory pod 

kopulí a ochozy kopulí. V roce 2017 proběhly bourací práce a byla dokončena hrubá stavba, 

rekonstrukce má být dokončena koncem června 2018. Stavbu provádí firma AMP Chomutov, a.s., 

smluvní cena zakázky činí 22 779 tis. Kč včetně DPH, celou stavbu financuje Ústecký kraj. 

 

5. Propagace, public relations 
V roce 2017 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 35 návštěv denně (z toho 25 od nových 

návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2017 již více než 560 zájemců a jejich 

počet stále mírně 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. Tuto kameru jsme po dobu rekonstrukce umístili dočasně 

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

dominantou na snímcích je teplický vodojem. 

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).  

Naše instituce byla také několikrát zmíněna v médiích, zejména v souvislosti s rekonstrukcí teplické 

hvězdárny. 
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6. Odborná činnost 

6.1 Pozorování zákrytů hvězd planetkami 

Naše odborná činnost se zaměřovala i v roce 2017 na pozorování zákrytů hvězd planetkami. 

V prvních 5 měsících probíhala pozorování na teplické hvězdárně, kde byl pro pozorování používán 

43 cm dalekohled Planewave CDK17 na montáži 10micron GM3000 HPS. Od června 2017 

probíhala rekonstrukce a několik úkazů jsme se pokusili sledovat v terénu mobilní technikou. 

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 

05.03.2017  (1075) Helina UCAC2 415-30048 negativní 

05.03.2017  2001 YM90 UCAC4 56920249 negativní 

02.05.2017  (45) Eugenia TYC 1322-01253-1 pozitivní 

11.05.2017  (105119) 2000 LH26 UCAC4 469-67489 negativní 

11.05.2017  (144147) 2004 BE94 UCAC4 436-117521 negativní 

18.05.2017  (28628) Kensenshi UCAC4 373-88267 negativní 

12.09.2017  (19) Fortuna TYC 1369-00895-1 negativní 

 

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů v roce 2017 odesláno k dalšímu zpracování 

7 hlášení o pozorování zákrytů a z nich bylo 1 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 

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. 

Jediné pozitivní pozorování zákrytu v roce 2017 se uskutečnilo 2. května 2017, kdy hvězdu na 5,46 

sekundy zakryla planetka (45) Eugenia. Z celkem sedmi pozitivních pozorování byl určen průměr 

planetky na asi 185 km. Naše pozorování byla ve vynikající shodě s dalšími pozorovateli i 

s modelem planetky DAMIT. 

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

rekonstrukce teplické hvězdárny a dále z důvodu kvalifikace našeho dalekohledu pro pozorování 

satelitů a kosmického odpadu, jak je popsáno v další části. 
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6.3 Pozorování umělých družic a kosmického odpadu 

Od roku 2015 jsme se zaměřili na sledování umělých družic Země a kosmického odpadu, které stále 

více ohrožuje funkční družice i posádky kosmických stanic. Tyto aktivity konzultujeme 

s Ministerstvem dopravy ČR, kde sídlí české zastoupení ESA a Česká kosmická kancelář. 

V roce 2017 pokračovala naše pozorování v rámci programu Evropské kosmické agentury (ESA) 

s názvem „Space Surveillance and Tracking“ (SST) v kontraktu s názvem „SSA P2-SST-X Support 

Observations and Sensor Qualification”. Vytvořili jsme pro tyto účely konsorcium s italskou 

observatoří Matera, která je součástí organizace e-GEOS a Italské kosmické agentury (ASI). Cílem 

této aktivity bylo kvalifikovat náš dalekohled pro pozorování umělých družic a kosmického odpadu 

pro potřeby ESA, tj. zejména zjistit, zda jsou naše pozorování dostatečně přesná a rychle 

zpracovaná, a zda jsme schopni přijímat a odesílat veškerá data ve standardních formátech. 

Náš dalekohled nazvaný Sand Hill Optical Telescope (podle Písečného vrchu, na kterém se naše 

hvězdárna nachází), zkráceně SHOT, pokračoval v roce 2017 v pozorování umělých družic a 

kosmického odpadu v několika různých kategoriích: 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 

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 (Tracking Data Message, 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) v kampani z roku 2017 

shrnuje následující tabulka: 

Jméno satelitu Typ 

Počet 

nocí 

Počet 

pozorovaných 

polí 

Počet trackletů 

(souborů TDM) 

Počet 

astrometrických 

pozic 

NOAA 11 DEB 37241 LEO 11 123 10 66 

NOAA 11 DEB 37242 LEO 7 88 5 55 

SENTINEL 2A LEO 8 106 6 81 

SENTINEL 2B LEO 10 103 9 116 

Celkem LEO pozorování 

  
420 30 318 
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Počty úspěšných pozorování satelitů na vyšších oběžných drahách (MEO a GEO) v kampani z roku 

2017 shrnuje následující tabulka: 

Jméno satelitu Typ 

Počet 

nocí 

Počet 

pozorovaných 

polí 

Počet trackletů 

(souborů TDM) 

Počet 

astrometrických 

pozic 

BREEZE-M DEB GTO 3 29 24 460 

EKRAN 2 DEB GEO 8 68 57 582 

IRNSS 1F GEO 5 37 35 418 

MOLNIYA 1-75 HEO 9 59 57 1012 

NAVSTAR 46 MEO 8 87 79 513 

TITAN 3C DEB HEO 7 64 18 188 

Celkem GEO + MEO    344 270 3173 

 

Analýzou naměřených dat se zjistilo, že průměrné nepřesnosti našich měření družic na vyšších 

drahách (MEO a GEO) jsou kolem 1 obloukové vteřiny, což je dostatečné pro potřeby ESA. 

Průměrné nepřesnosti našich měření družic na nízkých drahách (LEO) jsou kolem 5 obloukových 

vteřin, což je opět dostatečné pro potřeby ESA. Naše pozorování vykazují systematickou chybu 

v určení času cca 54 – 58 milisekund, která je důsledkem zpoždění závěrky kamery. Byly nalezeny 

též drobné systematické odchylky, jejichž snížením či odstraněním se budeme v další práci zabývat. 

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 hodnotíme jako velice úspěšný, neboť jsme všechny naše závazky splnili a ESA 

kvalifikovala náš dalekohled SHOT jako vhodný pro pozorování umělých družic a 

kosmického odpadu. 

 

7. Personální zabezpečení 

Činnost organizace zabezpečovalo v roce 2017 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). S odborným pracovníkem (pozorovatelem na dobu 

určitou) na 0,25 úvazku byl rozvázán pracovní poměr z důvodu rekonstrukce hvězdárny. Celkem 

byl v roce 2017 průměrný přepočtený počet pracovníků bez OON 7,88 úvazku. Na hvězdárně 

v Mostě pracovali tři odborní pracovníci a jedna uklízečka na dohodu o provedení práce. 

Zaměstnanci k 31. 12. 2017: 

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. 

Technik:   Petr Kuranda 

Uklízečka:   Miluše Kuchyňková 
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8. Hospodaření 

Rozpočet organizace a jeho čerpání shrnuje následující tabulka: 

 

Výnosy 

2017  

rozpočet 

2017  

skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb a zboží 616 571 

Čerpání fondů 0 0 

Výnosy z transferů – příspěvek na 

provoz 

5302 5302 

Výnosy celkem 5918 5873 

 

Náklady 

2017  

rozpočet 

2017  

skutečnost 

Spotřeba materiálu 69 49 

Spotřeba energie 198 202 

Opravy a udržování 75 62 

Ostatní služby 325 338 

Mzdové náklady 3319 3232 

z toho – platy 3009 2923 

          - OON 290 302 

          - náhrady pracovní neschopnost 20 7 

Odpisy dlouhodobého majetku 643 643 

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 

36 36 

Náklady celkem 5918 5829 

Výsledek hospodaření 0 44 

 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2017 s upraveným  objemem 

finančních prostředků ve výši 5 918 tis. Kč. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný. Z tohoto 

objemu prostředků byl zaúčtovaný příspěvek od zřizovatele ve výši 5 302 tis. Kč. Celkové náklady 

činily 5 829 tis. Kč a celkové výnosy činily 5 873 tis. Kč. Hospodaření organizace skončilo 

kladným výsledkem ve výši 44 tis. Kč. 

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

Komentář k jednotlivým položkám: 

NÁKLADY 

501 – spotřeba materiálu: upravený plán 69 tis. Kč, skutečnost 49 tis. Kč.  

Z analytického členění uvádíme čisticí prostředky 5 tis. Kč, materiál na údržbu 2 tis. Kč, 

kancelářský materiál 3 tis. Kč, pohonné hmoty do služebního vozidla 6 tis. Kč, knihy, časopisy, 
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odborné publikace 15 tis. Kč, jiný DDHM (od 500,- do 2.999,-) 12 tis. Kč (např. harddisk, záložní 

baterie, úhlová bruska, okulár atd.) a  ostatní materiál 6 tis. Kč (např. adaptéry, kabely, DVD Velká 

kolekce Vesmír, koš na odpadky, kotouč, koště atd.). Úspora nákladů oproti plánu z důvodu 

neuskutečněného nákupu knih. 

502 – spotřeba energie: upravený plán 198 tis. Kč, skutečnost 202 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádíme spotřebu elektrické energie ve výši 77 tis. Kč, spotřeba plynu ve 

výši 32 tis. Kč. Dalším nákladem je skutečnost za odebrané teplo 93 tis. Kč. Vyšší náklady oproti 

plánu v položce elektrické energie a tepla. 

511 – opravy a udržování: upravený plán 75 tis. Kč, skutečnost 62 tis. Kč.  

Jsou zde účtovány opravy a udržování staveb ve výši 16 tis. Kč (oprava mříží na hvězdárně), opravy 

a udržování služebního vozidla ve výši 45 tis. Kč, opravy a udržování strojů, přístrojů a zařízení ve 

výši 1 tis. Kč (oprava DVD). Úspora nákladů oproti plánu z důvodu uskutečnění plánované opravy 

služebního auta počátkem roku 2018. 

518 – služby: upravený plán 325 tis. Kč, skutečnost 338 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádíme služby pro software 70 tis. Kč, odvoz a likvidace odpadů 3 tis. Kč, 

služby ekonomické 24 tis. Kč, prezentace, inzerce, kopírování ve výši 77 tis. Kč, služby spojů ve 

výši 59 tis. Kč, stočné 3 tis. Kč, revize a servis 36 tis. Kč (plynové zařízení, zabezpečovací zařízení, 

elektropřístroje, hasící přístroje), bankovní poplatky ve výši 5 tis. Kč a ostatní služby ve výši 61 tis. 

Kč (např. úprava a rozšíření zabezpečovacího zařízení, sekání trávy, poplatek za TV a rádia, 

poplatek za užití hudebních děl, pronájem kopírky). Vyšší náklady oproti plánu v položce 

prezentace. 

521 – mzdové náklady: upravený limit prostředků na platy pro rok 2017 činí 3 319 tis. Kč, čerpání 

ve výši 3 232 tis. Kč. Mzdové náklady činí 2 923 tis. Kč, OON 302 tis. Kč (138 tis. Kč pracovníci 

hvězdárny Most, 164 tis. Kč dohody o provedení práce a pracovní činnosti na práce pro kontrakt 

Evropské kosmické agentury). Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost čerpány ve výši 7 

tis. Kč. Objem prostředků na platy nebyl vyčerpán, úspora ve výši 86 tis. Kč z důvodu ukončení 

pracovního poměru jednoho zaměstnance hvězdárny.  

551 – odpisy dlouhodobého majetku: schválený plán 290 tis. Kč, usnesením RÚK č. 

050/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017 byla schválena úprava odpisového plánu na částku 643 tis. Kč. 

Skutečnost 643 tis. Kč. 

Částka použita k tvorbě investičního fondu. 

558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: upravený plán 36 tis. Kč, skutečnost 36 tis. 

Kč. 

Pořízení DDHM v částce 36 tis. Kč – pozinkované regály 31 tis. Kč, mobilní telefon Samsung 5 tis. 

Kč. 

VÝNOSY 

602 – 604 tržby: upravený plán 616 tis. Kč, skutečnost 571 tis. Kč. Z toho za prodané služby 

(vstupné) 162 tis. Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb 396 tis. Kč (fakturace kontrakt Evropské 

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

deník, kalendáře) 13 tis. Kč. 

672 – výnosy vybraných místních vládních institucí : Schválený plán 5 120 tis. Kč, usnesením 

RÚK č. 061/21R/2017 z 16. 8. 2017 byl navýšen příspěvek na provoz na 5 247 tis. Kč, dále pak 

usnesením RÚK č. 073/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017 byl příspěvek na provoz navýšen na 5 302 tis. 

Kč, skutečnost 5 302 tis. Kč. Z plánovaného příspěvku na letošní rok jsme obdrželi 5 302 tis. Kč. 
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ROZVAHA 

A.I.DNM – PS 133 260,- Kč, KS 120 672,- Kč, oprávky 120 672,- Kč. Úbytek ve výši 13 tis. Kč – 

vyřazení DDNM Northon antivirus small 12 588,- Kč.                                       

A.II. DHM –  PS 18 277 927,79 Kč, KS 18 142 443,58 Kč, oprávky 7 824 449,39 Kč. Úbytek ve 

výši 135 tis. Kč – pořízení DDHM celkem za 36 146,50 Kč, vyřazení DDHM za 130 238,- Kč, 

pořízení DHM 66 972,29 Kč (Boltwood Cloud Sensor), vyřazení DHM za 108 365,- Kč 

Pořízení DDHM (mobilní telefon Samsung, pozinkovaný regál 2 ks). U žádného pořízeného 

předmětu nepřesáhla cena 40 tis. Kč. 

Vyřazení DDHM celkem za 130 238,- Kč (vyřazený majetek z rekonstruované hvězdárny, rezervní 

pneumatiky). Žádný majetek nepřesahuje cenu 20 tis. Kč. 

Vyřazení DHM za 108 365,- Kč – paralaktická montáž Zeiss IV – bezplatný převod na Krajský 

úřad Ústeckého kraje, usnesení  č. 138/21R/2017. 

B.I Zásoby – jsou tvořeny zbožím na skladě: pohlednice ve výši 10 tis. Kč, turistické vizitky 3 tis. 

Kč, turistický deník 1 tis. Kč a kalendáře 1 tis. Kč, zbývající částka ve výši 1 tis. Kč tvoří pohonné 

hmoty na skladě. 

B.II. Krátkodobé pohledávky: Účty 314 a 381 ve výši 20 tis. Kč 

D.III. Krátkodobé závazky: Účty 321,331,333,336,337,342,389,378 celkem ve výši 380 tis. Kč 

Severočeská hvězdárna a planetárium dosáhla za uplynulý rok 2017 kladného výsledku ve výši 

43 507,09 Kč. Navrhli jsme převod do rezervního fondu. 

Kladný hospodářský výsledek vznikl uspořením mzdových prostředků z důvodu ukončení smlouvy 

jednoho pracovníka na částečný úvazek a úsporami energií z důvodu přerušení provozu teplické 

hvězdárny po zahájení rekonstrukce. 

Hospodaření s fondy organizace shrnuje v Kč následující tabulka: 

Peněžní fond 

organizace 
Stav k 1. 1. 2017 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2017 Změna  

FKSP 27 717 58 590 -46 415 39 892 12 175 

Rezervní fond 246 233 180 158 0 426 391 180 158 

Fond investic 406 638 642 906 -195 972 853 572 446 934 

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 a příspěvky k penzijnímu připojištění. 

Rezervní fond byl posílen o 180 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016.  

Investiční fond byl tvořen odpisy z movitého majetku ve výši 514 tis. Kč a odpisy nemovitého 

majetku ve výši 129 tis. Kč.  

Z investičního fondu bylo v roce 2017 čerpáno 67 tis. Kč na nákup senzoru oblačnosti. Odvody 

zřizovateli z investičního fondu činily 129 tis. Kč. 

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

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: zahájení bouracích prací (4. 7. 2017) 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: zahájení bouracích prací (4. 7. 2017)  
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: postup bouracích prací (9. 7. 2017) 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: postup bouracích prací (9. 7. 2017) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: postup bouracích prací (9. 7. 2017) 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: postup bouracích prací (9. 7. 2017) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: postup bouracích prací – pohled z dronu (červenec 2017) 

 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: postup bouracích prací (18. 8. 2017) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: základy nové budovy (29. 9. 2017) 

 

 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: ze staré hvězdárny zbyly jen obě kopule (29. 9. 2017) 
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Rekonstrukce teplické hvězdárny: hrubá stavba suterénu a kinosálu nové budovy (10. 11. 2017) 

 

Rekonstrukce teplické hvězdárny: hrubá stavba přízemí nové budovy (10. 11. 2017) 
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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. 

 

Diskuse s dr. Dánielem u funkčního modelu české technologické nanodružice VZLUSAT-1 (Café 

Nobel 21 12. 2017) 
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Veřejné pozorování částečného zatmění Měsíce 7. 8. 2017 jsme  s ohledem na uzavření teplické 

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

86 zájemců. 

 

Počasí při Noci vědců 6. října 2017 organizované u jezera Milada bylo pro pozorování nepříznivé. 
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Výstava Proměny hvězdárny Teplice se konala v říjnu 2017 v obchodním centru Fontána. 

 

Propagaci výstavy v OC Fontána nám zajistilo obchodní centrum. 
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Zpracování světelné křivky zákrytu hvězdy Tycho 1322-01253-1 planetkou (45) Eugenia, který 

nastal 2. května 2017 v 20:10:33,42 UTC a trval 5,46 sekundy. Na světelné křivce na horním 

obrázku je jasnost zakrývané hvězdy zobrazena modrou barvou, v barvě béžové je světelná křivka 

referenční hvězdy. Na dolním obrázku je proměřená světelná křivka zakrývané hvězdy s určeným 

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

způsobena neklidem atmosféry a náhodným šumem kamery. 
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Předpověď zákrytu hvězdy Tycho 1322-01253-1 planetkou (45) Eugenia, který nastal 2. května 

2017, byla velmi příznivá pro pozorovatele v České republice. Na obrázku zobrazena předpověď 

postupu stínu planetky přes Střední Evropu. 

 

Díky našim pozorováním zákrytu hvězdy Tycho 1322-01253-1 planetkou (45) Eugenia, který nastal 

2. května 2017, byla poměrně přesně odhadnuta velikost této planetky. Výsledky sedmi 

pozorovatelů zákrytu (všichni pozorovatelé byli z České republiky) jsou ve shodě s 3D modelem 

planetky DAMIT, který je odvozen z pozorování světelné křivky planetky při její rotaci. 
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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. Pozorování byla ukončena 30. 5. 2017 z důvodu rekonstrukce 

hvězdárny.  
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Příklad pozorování velmi slabého objektu kosmického odpadu ze dne 25. 5. 2017. Jedná se o 

vyhořelý stupeň rakety Titan 3C, který neřízeně obíhá na vysoké dráze kolem Země. Objekt vidíme 

jako bod ve středu každého snímku. Má zdánlivou jasnost 17,7 mag a je na hranici dostupnosti 

dalekohledu SHOT při expozici 5 sekund. 

 

 

Jiný příklad kosmického odpadu: zbytek po umělé družici NOAA-11 (číslo v katalogu 

NORAD 37242), létající na nízké dráze kolem Země, a měření jeho polohy (dole) ze dne 21. 5. 

2017. Opět se jedná o objekt na hranici detekovatelnosti dalekohledem SHOT, změřená zdánlivá 

jasnost objektu je 11,7 mag, expozice 2 sekundy. Objekt je protažen do úsečky v důsledku jeho 

rychlého pohybu, proto je také dosah dalekohledu výrazně nižší (tj. detekuje při této rychlosti jen 

jasnější objekty). 
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CCSDS_TDM_VERS = 2.0 

CREATION_DATE = 2017-07-25T16:53:27.213 

ORIGINATOR = ESA 

 

META_START 

TIME_SYSTEM = UTC 

START_TIME = 2017-05-21T23:58:08.290 

STOP_TIME = 2017-05-22T00:02:56.340 

PARTICIPANT_1 = SHOT Teplice 

PARTICIPANT_2 = TITAN 3C TRANSTAGE DEB 

MODE = SEQUENTIAL 

PATH = 2,1 

ANGLE_TYPE = RADEC 

REFERENCE_FRAME = EME2000 

MAG_TYPE = APPARENT 

META_STOP 

DATA_START 

ANGLE_1 = 2017-05-21T23:58:08.29 243.4267239 

ANGLE_2 = 2017-05-21T23:58:08.29 21.7094359 

MAG = 2017-05-21T23:58:08.29 15.17 

ANGLE_1 = 2017-05-21T23:58:29.01 243.4891707 

ANGLE_2 = 2017-05-21T23:58:29.01 21.7145748 

MAG = 2017-05-21T23:58:29.01 15.25 

ANGLE_1 = 2017-05-21T23:58:49.49 243.5514635 

ANGLE_2 = 2017-05-21T23:58:49.49 21.7196499 

MAG = 2017-05-21T23:58:49.49 15.64 

ANGLE_1 = 2017-05-21T23:59:10.00 243.6136900 

ANGLE_2 = 2017-05-21T23:59:10.00 21.7248425 

MAG = 2017-05-21T23:59:10.00 14.84 

ANGLE_1 = 2017-05-21T23:59:30.85 243.6772047 

ANGLE_2 = 2017-05-21T23:59:30.85 21.7301707 

MAG = 2017-05-21T23:59:30.85 14.92 

ANGLE_1 = 2017-05-21T23:59:51.31 243.7393822 

ANGLE_2 = 2017-05-21T23:59:51.31 21.7352740 

MAG = 2017-05-21T23:59:51.31 15.46 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:00:12.03 243.8016602 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:00:12.03 21.7404064 

MAG = 2017-05-22T00:00:12.03 15.26 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:00:32.68 243.8646435 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:00:32.68 21.7451713 

MAG = 2017-05-22T00:00:32.68 15.36 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:00:52.83 243.9259708 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:00:52.83 21.7498428 

MAG = 2017-05-22T00:00:52.83 15.11 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:01:13.36 243.9879729 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:01:13.36 21.7549364 

MAG = 2017-05-22T00:01:13.36 15.25 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:01:34.02 244.0507195 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:01:34.02 21.7597944 

MAG = 2017-05-22T00:01:34.02 15.02 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:01:54.67 244.1132268 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:01:54.67 21.7648161 

MAG = 2017-05-22T00:01:54.67 15.83 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:02:15.33 244.1758907 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:02:15.33 21.7696082 

MAG = 2017-05-22T00:02:15.33 15.10 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:02:35.86 244.2379245 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:02:35.86 21.7740824 

MAG = 2017-05-22T00:02:35.86 15.12 

ANGLE_1 = 2017-05-22T00:02:56.34 244.2999179 

ANGLE_2 = 2017-05-22T00:02:56.34 21.7789061 

MAG = 2017-05-22T00:02:56.34 15.14 

DATA_STOP 

 

Příklad výsledku jednoho pozorování kosmického odpadu, konkrétně pozůstatku rakety Titan 3C. 

Soubor ve standardním formátu Tracking Data Message (TDM) obsahuje 15 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. 


