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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 2020 byl rokem ve znamení pandemie Covid-19 a protiepidemická opatření se samozřejmě 

negativně dotkla i provozu naší příspěvkové organizace. Rozhodnutím zřizovatele nám byl snížen 

příspěvek zřizovatele o 665 tis. Kč (tj. o 8,11 % oproti původně schválené výši příspěvku) a 

v důsledku uzavření organizace pro veřejnost jsme dosáhli příjmů ze vstupného pouze ve výši 43 % 

ve srovnání s příjmy ze vstupného za rok 2019. Situaci jsme museli vyřešit úspornými opatřeními a 

zapojením našeho rezervního fondu ve výši 108 tisíc Kč. Dále jsme zřizovateli odvedli také 

prostředky z našeho fondu investic ve výši 645 tisíc Kč a museli jsme tak odložit nebo zrušit 

plánované investiční akce. 

 

2. Přehled akcí a kulturně-vzdělávací činnosti 
Naše činnost byla v roce 2020 velmi negativně ovlivněna pandemií Covid-19. Od 13. března do 24. 

května 2020 byla celá organizace s ohledem na protiepidemická opatření zcela uzavřena pro školy a 

veřejnost. Od 25. května 2020 bylo znovu otevřeno, ale se značnými omezeními (desinfekce rukou, 

povinné nošení roušek, omezení počtu návštěvníků v kopuli i v sále). Od 12. října do 31. prosince 

2020 bylo opět zcela zavřeno s výjimkou teplické hvězdárny, kterou jsme v omezeném režimu 

otevřeli malým skupinkám po 5 návštěvnících v krátkém období od 4. prosince do 17. prosince 

2020 a od tohoto data byla i hvězdárna opět zcela uzavřena. 

V následujícím přehledu akcí již nebudeme výše uvedená omezení otevírací doby zmiňovat. 

2.1 Pravidelné akce pro veřejnost 

Hvězdárna Teplice 

Teplická hvězdárna byla otevřena pro veřejnost každý pátek, sobotu a neděli tak, že každý pátek a 

sobotu večer po setmění probíhala pozorování noční oblohy a každou sobotu a neděli odpoledne 

probíhala pozorování Slunce dalekohledem. O letních prázdninách byla rozšířena otevírací doba tak, 

že pozorování Slunce probíhalo navíc ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Za nepříznivého počasí se 

konaly komentované prohlídky dalekohledů, výstavy a přednášky o Slunci a o objektech večerní 

oblohy, které by mohli návštěvníci spatřit dalekohledy hvězdárny v případě příznivého počasí. 

Součástí prostor jsou interaktivní panely, které přináší návštěvníkům informace o historii hvězdárny, 

aktuálním dění na obloze (Slunce, Měsíc, noční obloha, umělé družice Země, animace počasí 

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

Otevírací doba pro večerní pozorování se mění každý měsíc v závislosti na soumraku a posunu 

občanského času ze středoevropského na letní a naopak. Celkem se v rámci pravidelných akcí 

uskutečnilo 38 pozorování denních, 21 večerních, 54 prohlídek hvězdárny a 13 ostatních akcí. Tyto 

akce navštívilo celkem 1 700 návštěvníků. 

Planetárium Teplice 

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

to každý týden vždy ve středu a v neděli od 19 hodin. Programy zaměřené na děti (promítání 

pohádek a seznámení s noční oblohou) se konaly vždy ve středu od 16 hodin a v neděli od 14 a od 

16 hodin. O letních prázdninách probíhala představení pro děti navíc i ve středu od 14 hodin. 

Celkem se uskutečnilo 78 pořadů pro děti a 45 večerních představení, kterých se dohromady 

zúčastnilo 1 320 návštěvníků. 
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Hvězdárna Most 

Pro širokou veřejnost byla hvězdárna v Mostě na Hněvíně otevřena každou sobotu a neděli 

odpoledne až do večerních hodin, kdy probíhala za příznivého počasí pozorování Slunce a noční 

oblohy dalekohledem. Za nepříznivého počasí se konala jako náhradní program komentovaná 

prohlídka dalekohledů a výstavy spojená s projekcí novinek z astronomie.  

Hvězdárna v Mostě byla uzavřena v období od 3. 8. do 31. 12. 2020 z důvodu stavebních prací na 

Hněvíně (oprava hradní zdi).  

Uskutečnilo se celkem 44 denních pozorování, 4 večerních pozorování, 33 prohlídek hvězdárny a 

1 ostatní akce. Celkem hvězdárnu na Hněvíně navštívilo 626 návštěvníků. 

2.2 Mimořádné akce pro veřejnost 

Pozorování mimořádných úkazů 

10. 1. 2020: Polostínové zatmění Měsíce. Pozorování poměrně výrazného polostínového zatmění 

Měsíce proběhlo na teplické i na mostecké hvězdárně v pátek 10. ledna 2020 od 18:00 do 22:00. 

Počasí příliš nepřálo a později se objevil i déšť, přesto se pozorování zúčastnilo 25 zájemců.  

12. 7. – 26. 7. 2020: Pozorování jasné komety C/2020 F3 (NEOWISE). Kometa C/2020 F3 

(NEOWISE) je dlouhoperiodická kometa, která byla objevena 27. března 2020 infračerveným 

kosmickým dalekohledem Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) v rámci projektu 

NEOWISE. Nejblíže ke Slunci se nacházela 3. července 2020. Při průletu kolem Slunce ve 

vzdálenosti 0,29 astronomické jednotky se zvýšila její aktivita, zjasnila, a poté se začala od Slunce 

vzdalovat a začala být pozorovatelná i bez dalekohledu jako objekt 1. magnitudy nejprve na ranní 

obloze blízko Slunce a posléze byla viditelná i večer. S ohledem na dobrou pozorovatelnost komety 

jsme zahájili 12. července 2020 mimořádná pozorování pro veřejnost a kampaň jsme ukončili 26. 

července 2020 po 11 velmi úspěšných pozorovacích akcích, kterých se celkem zúčastnilo 488 

návštěvníků. Kometu jsme pozorovali dalekohledy v kopuli i na terase a většina návštěvníků ji 

mohla obdivovat i neozbrojeným okem.   

Poznámka: Kometu jsme spolu s návštěvníky pozorovali již v sobotu 11. července 2020, kdy 

proběhlo její pozorování v rámci pravidelné prohlídky. O den dříve v pátek 10. července 2020 bylo 

zataženo a kometa tak nebyla pozorovatelná. 

12. 8. 2020: Perseidy. Teplická hvězdárna byla mimořádně otevřena pro veřejnost v noci ze středy 

12. 8. 2020 na čtvrtek 13. 8. 2020 v době od 22:00 do 1:00 ráno, kdy mohli zájemci pozorovat 

meteorický roj Perseid. Počasí pozorování poměrně přálo (sledování úkazu trochu rušila vysoká 

oblačnost) a 129 zájemců uvnitř i na terase hvězdárny pozorovalo „padající hvězdy“ tohoto 

nejznámějšího meteorického roje. 

21. a 22. 12: Velká konjunkce Jupiteru a Saturnu. Krátce před Vánoci nastalo velmi těsné a 

vzácné přiblížení planet Jupiter a Saturn, které bylo možné dobře sledovat i neozbrojeným okem za 

soumraku nízko nad jihozápadním obzorem. Planety byly dokonce úhlově tak blízko u sebe (asi 

6 obloukových minut), že je bylo možné spatřit v dalekohledu společně v zorném poli i při velkém 

zvětšení. Plánované pozorování pro veřejnost se bohužel nemohlo uskutečnit, neboť v důsledku 

zpřísnění protiepidemických opatření jsme museli hvězdárnu opět uzavřít. 

Setkání v první čtvrti 

V roce 2020 jsme pokračovali v nově zavedeném cyklu přednášek s názvem Setkání v první čtvrti. 

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

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

zaměřené přednášky jsou určeny zejména zájemcům o astronomii, astrofyziku a kosmonautiku, 

kteří sledují poslední dění v oboru. V roce 2020 proběhlo celkem 7 přednášek, které si vyslechlo 

celkem 113 návštěvníků: 
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 3. 1. 2020: Výzkum Venuše (Radim Neuvirt) 

 31. 1. 2020: Bílí trpaslíci (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 28. 2. 2020: Jaderná fúze (Mgr. Bohuslav Matouš) 

 26. 6. 2020: Hledání druhé Země (Mgr. Marek Skarka, Ph.D., MU v Brně) 

 25. 7. 2020: Fyzikální pokusy z akustiky (Mgr. Bohuslav Matouš a Radim Neuvirt) 

 28. 8. 2020: Divy na obloze nebeské (Otta Šándor) 

 25. 9. 2020: Hubble! (Radim Neuvirt) 

Café Nobel 

V roce 2020 pokračoval úspěšný cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy, 

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

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

Vědci prostřednictvím poutavých témat představili obyčejným lidem jak sebe samotné, tak i svou 

práci. Konalo se celkem 8 přednášek, které navštívilo 207 posluchačů. Zářijová přednáška byla 

vysílána vzdáleně z důvodu karantény přednášejícího, tedy diváci byli na hvězdárně přítomni, 

přednášející nikoliv. Prosincová přednáška naopak proběhla pouze on-line, takže přednášející byl 

přítomen v našem sále, ale diváci sledovali přednášku na kanálu YouTube. 

 16. 1. 2020: Pro les nevidíme stromy  (doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.) 

 20. 2. 2020: Hygiea: Objev nové „trpasličí planety“ dalekohledem VLT/SPHERE (doc. Mgr. 

Miroslav Brož, Ph.D.) 

 28. 5. 2020: Voda – nej(ne)obyčejnější kapalina (doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.) 

 18. 6. 2020: Lanýže: nejen delikatesa ale také součást české přírody (doc. RNDr. Milan 

Gryndler, CSc.) 

 16. 7. 2020: Za pravěkými malbami do jeskyní ve Francii (doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.) 

 20. 8. 2020: Gateway: Nástupce ISS u Měsíce (Dušan Majer) 

 17. 9. 2020: Tunguzská záhada v novém světle (doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.) 

 17. 12. 2020: Těžba uhlí na Islandu. Země ohně a ledu v miocénu a dnes (Ing. Richarda 

Pokorného, Ph.D., DiS.) 

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

všechny akce byl zdarma. 

2.3 Hromadné akce 

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

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

v teplickém planetáriu, nicméně školní výpravy navštěvovaly často i teplickou hvězdárnu. Rovněž 

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

využívají zejména organizované skupiny seniorů, zdravotně postižených, dětí z příměstských táborů 

apod.  

Celkem se 40 hromadných akcí v planetáriu zúčastnilo 1282 návštěvníků a na teplické hvězdárně se 

27 hromadných akcí zúčastnilo 658 návštěvníků. Na mostecké hvězdárně se hromadné akce v roce 

2020 nekonaly. 
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2.4 Další činnost 

Astronomický kroužek 

Ve školním roce 2019/20, resp. 2020/21, jsme opět vedli kroužek určený pro mladší žáky ve 

spolupráci s Domem dětí a mládeže v Teplicích. Do astronomického kroužku docházelo 15, resp. 

19 dětí. Jeho vedoucím byl Radim Neuvirt a náplní bylo poznávání oblohy v planetáriu, seznámení 

se s přístrojem planetária, přímá pozorování oblohy na hvězdárně, účast a pomoc členů při 

mimořádných pozorováních. Členové kroužku si vlastnoručně vyrobili své solarografy, které 

exponovali v místech svého bydliště či na hvězdárně, zvládli teorii zakreslování slunečních skvrn. 

Bohužel činnost kroužku byla od března do září 2020 přerušena první vlnou epidemie, do prosince 

2020 proběhlo pouze pět setkání a na činnost se podařilo navázat až na konci května 2021. 

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

kterého se zapojil jeden student. Kroužek probíhal distančně. Náplní byly přednášky na různá 

témata z astronomie, ukázky pozorování a výzkumné práce, a též příprava na řešení úloh 

astronomické olympiády. 

Akce mimo SčHaP 

V sobotu 22. srpna 2020 se v Ústí nad Labem konal Rodinný festival 2020 na téma Vesmír, který 

pořádal Veřejný sál Hraničář. Zajistili jsme zde přednášku s názvem „Mimozemský život: možnosti 

a hledání“, přednášel Otta Šándor. 

Spolupráce s astronomickou komunitou 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je od roku 2020 kolektivním členem České 

astronomické společnosti (ČAS).  

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích dále spolupracuje s nově ustaveným spolkem 

Krušnohorská astronomická společnost, z. s. (KRHAS), která má za cíl sdružování astronomů 

Ústeckého kraje. KRHAS si se souhlasem našeho zřizovatele zvolil za své sídlo adresu 

Koperníkova 3062, 415 01 Teplice, tj. má stejné sídlo jako naše příspěvková organizace. V roce 

2020 se KRHAS stal kolektivním členem České astronomické společnosti (ČAS) se statutem 

pobočky ČAS. Členové KRHAS se hojně účastní akcí pořádaných naší organizací a využívají 

přitom zvýhodněné vstupné. 
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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 38   

Večerní pozorování 4 21   

Prohlídka hvězdárny 33 54   

Pohádky pro děti   78  

Večerní představení   45  

Setkání v první čtvrti  7   

Ostatní akce 1 13 0  

Celkem akcí 82 133 123 338 

Celkem návštěvníků 626 1813 1320 3759 

 

 

     

Hromadné akce podle typu     

Denní pozorování 0 14   

Večerní pozorování 0 2   

Prohlídka hvězdárny 0 11   

Ostatní akce 0 0   

Celkem akcí 0 27   

     

Hromadné akce podle škol     

MŠ 0 2 12 14 

ZŠ 0 8 19 27 

SŠ 0 1 0 1 

VŠ 0 0 0 0 

Ostatní 0 16 9 25 

Celkem akcí 0 27 40 67 

Celkem návštěvníků 0 658 1282 

 

1940 

Všech akcí 82 160 163 405 

 Všech návštěvníků 626 2471 

 

2602 5699 
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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 Most 10. 1. 2020 
Polostínové zatmění 

Měsíce 
1 2 13 2 

Hvězdárna Teplice 10. 1. 2020 
Polostínové zatmění 

Měsíce 
1 0 0 0 

Hvězdárna Teplice 12. – 26. 7. 2020 
Kometa C/2020 F3 

(NEOWISE) 
11 77 153 43 

Hvězdárna Teplice 12. 8. 2020 Perseidy 1 24 57 8 

  
Celkem (počty včetně 

rodin) 
14 315 329 - 

 

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 

16. 1. 2020 28 

20. 2. 2020 43 

28. 5. 2020 24 

18. 6. 2020 19 

16. 7. 2020 27 

20. 8. 2020 40 

17. 9. 2020 26 

17. 12. 2020 0 

Celkem 207 

 

Následující tabulka uvádí návštěvnost akcí z cyklu Setkání v první čtvrti, která se konala na 

teplické hvězdárně (statistika je zahrnuta do první tabulky): 

Datum akce Počet návštěvníků 

3. 1. 2020 10 

31. 1. 2020 14 

28. 2. 2020 21 

26. 6. 2020 23 

25. 7. 2020 24 

28. 8. 2020 8 

25. 9. 2020 13 

Celkem 113 
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Není-li uvedeno jinak, statistika zahrnuje pouze osoby platící vstupné, případně jejich doprovod. 

Vstupné v roce 2020 činilo 40 Kč dospělí, 20 Kč děti, studenti a důchodci, 90 Kč rodinné vstupné.  

Návštěvnost byla v roce 2020 výrazně nižší oproti roku 2019, což bylo způsobeno uzavřením celé 

organizace pro veřejnost z důvodu pandemie Covid-19 a zavedením protiepidemických opatření. 

Tato opatření se podepsala nejvíce na návštěvnosti škol, které mohly hvězdárnu a planetárium 

navštívit v běžném režimu pouze do 12. března 2020. Poté buď návštěva nebyla možná, nebo od ní 

odrazovala protiepidemická a hygienická opatření spojená s cestováním a omezeným provozem 

naší organizace.  

Celkem (tj. včetně Café Nobel) se v roce 2020 konalo 413 akcí, kterých se zúčastnilo 5 906 

návštěvníků, což je pokles o 57 % oproti roku 2019. 

 

4. Investice, opravy, údržba 

Jedinou investiční akcí roku 2020 v hodnotě 79 tis. Kč bylo pořízení software RS Colosseum 

(pokladní systém). Pro tento účel byla schválena výjimka z pozastavení čerpání fondu investic 

usnesením RÚK č. 090/100R/2020. Zakoupený pokladní a skladový systém se skládá ze tří 

pokladen (počítačů na prodejních místech, kde probíhá prodej vstupenek, zboží a tisk vstupenek, 

případně i dokladů), tiskáren na vstupenky, skenerů čárových kódů a jednoho serveru, který 

uchovává informace o stavu zboží ve skladu, na prodejních místech a o prodeji vstupenek na 

jednotlivé akce, tedy o všech proběhlých transakcích. Systém spravuje několik uživatelských účtů, 

které se liší rolemi, jež mají různá oprávnění (prodejce, správce skladu, statistik, administrátor). 

Vstupenky jsou vždy svázány s určitou akcí v programu nebo např. objednaným pořadem pro školy. 

Systém poskytuje informace o aktuálním stavu skladů, sestavuje měsíční uzávěrku a podrobnou 

statistiku návštěvnosti. Systém umožňuje i předprodej vstupenek na jednotlivé akce přes internet 

včetně platby kartou. Systém je do budoucna rozšiřitelný i o placení kartou na pokladnách. 

V roce 2020 neprobíhala žádná velká údržba majetku. Na teplické hvězdárně probíhaly opravy nově 

zrekonstruované budovy v rámci záruky (např. vadné těsnění oken). Drobné opravy přístroje 

Zeissova malého planetária ZKP-2 jsme prováděli vlastními silami. 

Důležitou a náročnou údržbou provedenou v roce 2020 bylo vyčištění zrcadla a korektoru velkého 

43 cm zrcadlového dalekohledu. Za 5 let došlo v prašném prostředí ke značnému znečištění 

optických ploch prachem a pylem, přičemž nepomohlo ani pečlivé zakrývání dalekohledu, když 

nebyl používán. Čištění korektoru provedla firma SUPRA Praha, čištění zrcadla provedl osobně 

ředitel organizace s pomocí čistící kapaliny a rozprašovače Optical Wonder Cleaning Fluid od 

firmy Baader Planetarium a značného množství papírových kapesníků. Optická plocha primárního 

zrcadla byla vyčištěna uvnitř tubusu přímo na montáži, zrcadlo tedy nebylo vyňato, což sice 

znesnadňovalo čistící proces, ale ušetřili jsme si práci a potíže při opětovném sestavování 

dalekohledu a kolimování optiky. 

Rovněž jsme provedli úpravu 18 cm apochromatického refraktoru pro pozorování Slunce pomocí 

projekce na desku, která je stabilně přichycena k tubusu dalekohledu, a na kterou můžeme připevnit 

zakreslovací formulář. To umožnilo opět zahájit (po 25 letech od posledního pozorování) odborný 

program zaměřený na zakreslování slunečních skvrn. 

 

5. Propagace, public relations 
V roce 2020 jsme prováděli propagaci naší činnosti jak na našich webových stránkách 

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

Návštěvnost webových stránek činila průměrně 49 návštěv denně (z toho 32 od nových 

návštěvníků), stránku na Facebooku sledovalo na konci roku 2020 již více než 950 zájemců a jejich 

http://www.hapteplice.cz/
https://www.facebook.com/HaPTeplice
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počet dále narůstá. Pravidelně aktualizujeme informace o nás na stránkách vyhledávačů a map 

Google a Seznam. 

Ke zvýšení každodenního zájmu o hvězdárnu v Teplicích přispívají dvě webové kamery. První  je 

namířena ze střechy hvězdárny na Písečném vrchu západním směrem na centrum Teplic a hřeben 

Krušných hor, druhá směřuje na jihovýchod a zobrazuje vrcholy Doubravky, Kletečné a Milešovky. 

Obě kamery jsou uvedeny mezi webovými kamerami Českého hydrometeorologického ústavu 

(https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/index.html) a přístup na poslední snímky z obou 

kamer je možný i z úvodní webové stránky naší organizace. 

V rámci propagace organizace jsme pořádali různé akce, zejména pokračovala spolupráce 

s ústeckou univerzitou při pořádání Café Nobel. Vstup na tyto akce byl zdarma. V rámci Café 

Nobel se konaly soutěže o věcné ceny (knihy z nakladatelství Academia).  

Teplická hvězdárna i planetárium se objevily v pořadu České televize Toulavá kamera. Premiéra 

byla odvysílána dne 5. ledna 2020 v 10:00 na ČT1. 

Naše instituce byla také několikrát zmíněna v dalších médiích, například v souvislosti 

s pozorováním velké konjunkce Jupiteru a Saturnu v prosinci 2020.  

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

Youtube. 

 

 

  

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/index.html
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6. Odborná činnost 

V roce 2020 jsme dále rozvíjeli naši odbornou a výzkumnou práci zejména při pozorování zákrytů 

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

kosmického odpadu. 

6.1 Pozorování zákrytů hvězd planetkami 

V roce 2020 jsme pokračovali v pozorování zákrytů hvězd planetkami. Následující tabulka 

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

byl odeslán protokol do konference Planoccult (Planoccult mailing list – planoccult@ls.vvs.be).  

Datum  
Planetka 

(číslo a jméno) 

Zakrývaná hvězda 

(katalogové číslo) 

Výsledek 

pozorování 

15. 3. 2020 (123) Brunhild UCAC4 576-021974 Negativní 

16. 3. 2020 (1946) Walraven TYC 1417-01325-1 Negativní 

17. 3. 2020 (2360) Volgo-Don UCAC4 586-021510 Negativní 

7. 4. 2020 (259) Aletheia TYC 6340-00125-1 Pozitivní 

 14. 4. 2020 (57264) 2001 QP113 UCAC4 389-057670 Negativní 

14. 4. 2020 249P/LINEAR UCAC4 421-052960 Negativní 

27. 4. 2020 (886) Washingtonia UCAC4 634-040191 Pozitivní 

27. 4. 2020 P/2019 Y2 (Fuls) UCAC4 454-052217 Negativní 

26. 5. 2020 (119951) 2002 KX14 UCAC4 334-103549 Pozitivní 

27. 5. 2020 (1473) Ounas UCAC4 418083521 Negativní 

27. 5. 2020 (5837) Hedin UCAC4 341-178342 Negativní 

12. 7. 2020 (885) Ulrike UCAC4 376-174111 Pozitivní 

8. 8. 2020 (307261) 2002 MS4 UCAC4 419-096262 Negativní 

27. 8. 2020 (517) Edith UCAC4 438-123318 Negativní 

31. 8. 2020 (2254) Requiem UCAC4 464-000088 Negativní 

13. 9. 2020 (13235) Isiguroyuki HIP 5511 Negativní 

13. 9. 2020 (10226) Seishika TYC 1201-00724-1 Negativní 

14. 9. 2020 (1654) Bojeva HIP 5315 Negativní 

15. 9. 2020 (24605) Tsykalyuk UCAC4 356-187343 Negativní 

15. 9. 2020 (71713) 2000 GN98 UCAC4 446-105199 Negativní 

16. 9. 2020 (70007) 1998 XX40 UCAC4 570-001396 Negativní 

27. 9. 2020 (22227) Polyxenos UCAC4 473-132502 Negativní 

28. 9. 2020 (71601) 2000 DJ93 TYC 2427-01157-1 Negativní 

mailto:planoccult@ls.vvs.be
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28. 9. 2020 (3319) Kibi UCAC4 571-030518 Negativní 

25. 10. 2020 (26585) 2000 ED116 TYC 614-00514-1 Negativní 

27. 10. 2020 (13622) McArthur UCAC4 362_198187 Negativní 

27. 10. 2020 (160362) 2003 YP90 UCAC4 566_033778 Negativní 

28. 10. 2020 (196123) 2002 TN193 UCAC4 613_034606 Negativní 

28. 10. 2020 (892) Seeligeria UCAC4 437_027589 Negativní 

28. 10. 2020 (624) Hektor UCAC4 542_001077 Negativní 

5. 11. 2020 (16156) 2000 AP39 UCAC4 561-001260 Negativní 

6. 11. 2020 (2067) Aksnes UCAC4 527-006814 Negativní 

20. 11. 2020 (12637) Gustavleonhardt TYC 625-00117-1 Negativní 

20. 11. 2020 (19521) Chaos GAIA DR2 3444789965847631104 Negativní 

21. 11. 2020 (470443) 2007 XV50 GAIA DR2 181763638740880128 Negativní 

21. 11. 2020 (285) Regina UCAC4 660-010661 Pozitivní 

21. 11. 2020 (631) Philippina UCAC4 449-128187 Negativní 

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů v roce 2020 odesláno k dalšímu zpracování 

37 hlášení o pozorování zákrytů a z nich bylo 5 pozorování pozitivních, tj. skutečně došlo 

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

minul naši hvězdárnu).  

První pozitivní pozorování zákrytu v roce 2020 se uskutečnilo 7. dubna 2020, kdy hvězdu 11,8m na 

7,20 sekundy zakryla planetka (259) Aletheia. Z celkem 4 pozitivních pozorování výhradně 

českých pozorovatelů byl určen rozměr planetky na minimálně 198 km.  

Druhý pozitivní zákryt v roce 2020 se uskutečnil 27. dubna 2020, kdy hvězdu 12,7m na 3,28 

sekundy zakryla planetka (886) Washingtonia. Z celkem 5 pozitivních pozorování výhradně 

českých pozorovatelů byl určen rozměr planetky na minimálně 85 km. 

Třetí námi pozorovaný pozitivní zákryt se uskutečnil 26. května 2020, kdy hvězdu 14,5m zakryla 

planetka (119951) 2002 KX14, která je zajímavá tím, že patří mezi transneptunická tělesa, tedy 

tělesa, která okolo Slunce obíhají až za drahou planety Neptun. Na teplické hvězdárně byl naměřen 

zákryt trvající 19,2 sekundy. Úkaz pozorovalo celkem 19 pozorovatelů z celé Evropy, ale pouze 6 

z nich zaznamenalo zákryt hvězdy. Z pozorování byly určeny přibližné rozměry transneptunického 

tělesa na 500×236 km.  

Čtvrté pozitivní pozorování zákrytu v roce 2020 se uskutečnilo 12. července 2020, kdy hvězdu 

12,7m na 4,48 sekundy zakryla planetka (885) Ulrike. Z celkem 6 pozitivních pozorování byl určen 

rozměr planetky na minimálně 47 km, přičemž těleso bude patrně protáhlé a může mít dvoulaločný 

(„burákovitý“) tvar. 

Pátý a poslední námi pozorovaný pozitivní zákryt v roce 2020 se uskutečnil 21. listopadu 2020, kdy 

hvězdu 14,6m na 2,72 sekundy zakryla planetka (285) Regina. Z pouze 3 pozitivních pozorování  

českých pozorovatelů byl určen minimální rozměr planetky na 39 km.  
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6.2 Přesná astrometrie malých těles sluneční soustavy 

V roce 2020 jsme prováděli astrometrii blízkozemních planetek, komet a dalších malých těles 

Sluneční soustavy. Podařilo se nám úspěšně pozorovat 20 nově objevených těles ze stránky Near 

Earth Object Confirmation Page (https://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabu-

lar.html) a změřili 137 jejich přesných pozic, které byly publikovány v cirkulářích  Minor Planet 

Electronic Circulars (M.P.E.C., https://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html). 

Tyto objekty uvádíme v následující tabulce. 

M.P.E.C. Označení objektu Klasifikace objektu Datum 

publikace 

Počet 

pozic 

MPEC 2021-E138 *) 2020 FL2 Apollo 2020-03-22 20 

MPEC 2020-F107 2020 FL2 Apollo 2020-03-22 36 

MPEC 2020-F107 2020 FW2 Amor 2020-03-23 3 

MPEC 2020-R57 2020 RM1 Apollo 2020-09-09 5 

MPEC 2020-R76 2020 RQ1 Amor 2020-09-09 3 

MPEC 2020-Y42 2020 RD2 Amor 2020-09-11 4 

MPEC 2020-R150 2020 PM7 Apollo 2020-09-12 3 

MPEC 2020-S95 2020 SB Aten 2020-09-17 4 

MPEC 2020-S121 2020 SJ2 Apollo 2020-09-20 3 

MPEC 2020-S120 2020 SH2 Apollo 2020-09-20 4 

MPEC 2020-S122 2020 SK2 Aten 2020-09-20 3 

MPEC 2020-S124 2020 SM2  Apollo 2020-09-20 3 

MPEC 2020-S146 2020 SA3 Aten 2020-09-20 4 

MPEC 2020-V18 2020 VG Apollo 2020-11-05 3 

MPEC 2020-V27 2020 VO Amor 2020-11-05 4 

MPEC 2020-W77 2020 WP1 Apollo 2020-11-18 4 

MPEC 2020-W69 2020 WK1 Apollo 2020-11-18 4 

MPEC 2020-W179 P/2020 V4 (Rankin) krátkoperiodická kometa 2020-11-18 4 

MPEC 2020-W97 2020 WK2 Apollo 2020-11-20 4 

MPEC 2020-Y114 2020 YO3 Apollo 2020-12-24 4 

*) Pozice z roku 2020 byly publikovány opožděně až v roce 2021. 

Také se nám podařilo náhodně detekovat a sledovat rychle se pohybující objekt 15. magnitudy, 

jehož rychlost 6,6 obloukové vteřiny za minutu naznačovala, že by se mohlo jednat o neznámou 

blízkozemní planetku. Ukázalo se však brzy, že se jedná o známý a již nefunkční satelit. Ten byl 

https://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabular.html
https://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabular.html
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html
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vypuštěn jako sovětský ultrafialový a rentgenový dalekohled Astron v roce 1983, a je uváděn pod 

mezinárodním označením 1983-020A. Funkční byl asi do roku 1989 a nyní se stále pohybuje kolem 

Země po protáhlé dráze se sklonem 58°, dobou oběhu 4,11 dne, přízemím asi 20 tisíc km a 

odzemím asi 180 tisíc km. 

6.3 Pozorování umělých družic a kosmického odpadu 

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

měření poloh umělých družic Země a kosmického odpadu. Kosmický odpad stále více ohrožuje 

funkční družice i posádky kosmických stanic, proto je důležité monitorovat dráhy nefunkčních 

družic i jejich úlomků. Náš dalekohled nazvaný Sand Hill Optical Telescope (podle Písečného 

vrchu, na kterém se naše hvězdárna nachází), zkráceně SHOT, se v roce 2017 úspěšně kvalifikoval 

pro pozorování umělých družic a kosmického odpadu v rámci programu Evropské kosmické 

agentury (ESA) s názvem „Space Surveillance and Tracking“ (SST, sledování kosmického okolí 

naší planety). 

V roce 2020 jsme se podíleli na řešení následujících kontraktů smluvního výzkumu ESA v rámci 

SST: 

 P2-SST-X Support Observations and Sensor Qualification: Ve spolupráci s italskou firmou 

e-GEOS, ukončení záruky na naše výsledky a proběhla konečná fakturace. 

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

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

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

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

které vlastní organizace ESA, a jejich zapojení do sítě dalších robotických dalekohledů. 

Naším úkolem je automatizovat dalekohled SHOT a přispět společnými pozorováními 

v rámci této sítě v koordinovaných kampaních, které budou splňovat požadavky a cíle ESA. 

Kontrakt byl zahájen v květnu 2018, naše aktivity v roce 2020 zahrnovaly zejména testování 

nového software pro automatizaci pozorování.  

 P3-SST-XXII Polish SST Small Telescope Assessment and Prototyped Operations: Připojili 

jsme se ve spolupráci s českou firmou Iguassu k síti malých polských dalekohledů, testovací 

pozorovací kampaň proběhla v listopadu a prosinci 2020. 

 P3-SST-XIX SST Sensor Data Acquisition for Endurance Tests and Validation – Phase 2: 

Nový projekt zahájený v roce 2020, kterým ESA ověřuje funkčnost a výkonnost svých 

systémů a zapojuje observatoře do testovacích kampaní. Jsme zapojeni jako jedna 

z observatoří, které pozorují satelity zejména na geostacionární dráze. Projekt je veden 

Astronomickým ústavem při švýcarské Univerzitě v Bernu. 

V roce 2020 jsme díky těmto zakázkám získali od ESA částku 11 959,67 EUR, čímž jsme výrazně 

vylepšili naše příjmy a snížili ztráty vzniklé z důvodu uzavření organizace pro veřejnost v období 

pandemie koronaviru Covid-19. 

Uzavřeli jsme také Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR, 

v. v. i. v Řeži, pro který budeme monitorovat družice, které nesou na palubě přístroje tohoto ústavu. 

Dále se od roku 2020 aktivně zapojujeme do nového programu Evropské unie pod názvem EU SST 

(https://www.eusst.eu/), který je opět věnován sledování umělých objektů a odpadu v okolí Země. 

Při zapojování do tohoto programu úzce spolupracujeme s Odborem inteligentních dopravních 

systémů, kosmických aktivit a VaVI Ministerstva dopravy ČR. Evropská unie má zájem na 

bezpečném provozu svých družic a vytváří proto program, který má chránit její majetek a pomáhat 

bezpečnému využívání kosmického prostoru a v důsledku tak i zabezpečit provoz důležitých 

systémů na Zemi. Česká republika má prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR zájem o zapojení 

teplické hvězdárny do konsorcia EU SST, a v případě úspěchu nám bude možné hradit z prostředků 

https://www.eusst.eu/
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EU veškeré náklady spojené s našimi pozorováními. Podmínkou pro naše zapojení je, aby naše 

práce byla přínosem pro konsorcium, např. pokud jde o rychlost, spolehlivost a přesnost našich 

pozorování, kritéria jsou přitom velmi náročná. 

6.4 Pozorování slunečních skvrn 

V druhé polovině roku jsme zahájili nový odborný program věnovaný pozorování a zakreslování 

slunečních skvrn. Sluneční skvrny jsou projevem aktivity Slunce a jejich počet a poloha na Slunci 

se stále mění v průběhu jedenáctiletého slunečního cyklu a v důsledku sluneční rotace. Slunce 

pozorujeme 18 cm čočkovým dalekohledem v severozápadní kopuli teplické hvězdárny za pomoci 

projekčního okuláru. Sluneční disk je zobrazen na stínítku za dalekohledem, které je přichyceno na 

tubus dalekohledu. Promítnutý obraz Slunce o průměru 25 cm je zakreslován pozorovatelem do 

připraveného formuláře. V roce 2020 bylo pořízeno 21 zákresů slunečních skvrn, které budou 

vyhodnoceny standardní metodikou. Při pozorování spolupracujeme se slunečním 

oddělením Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově. 

 

7. Personální zabezpečení 
Na činnosti organizace se v roce 2020 podílelo celkem 11 zaměstnanců: ředitel, ekonomka (1,0 

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

úvazek) a dvě uklízečky (dohromady 0,75 úvazku). Celkem byl v roce 2020 průměrný přepočtený 

počet pracovníků bez OON 8,61 úvazku. Jeden pracovník čerpal v roce 2020 otcovskou dovolenou. 

Na hvězdárně v Mostě pracovali čtyři odborní pracovníci a jedna uklízečka na dohodu o provedení 

práce. 

Zaměstnanci k 31. 12. 2020: 

Ředitel:   RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. 

Ekonomka:   Milada Březinová 

Odborní pracovníci: Mgr. Petr Dušek, Tomáš Janík, Mgr. Bohuslav Matouš, Radim 

Neuvirt, Petr Rakovický, Otta Šándor 

Technik:   Petr Kuranda 

Uklízečky:   Miluše Kuchyňková, Liběna Rousová  
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8. Hospodaření 

Rozpočet organizace a jeho čerpání v roce 2020 shrnuje následující tabulka: 

 

Výnosy 

2020  

rozpočet 

2020  

skutečnost 

Výnosy z prodeje služeb a zboží 566 491 

Čerpání fondů 665 108 

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK – 

příspěvek na provoz 

7526 7526 

Výnosy z transferů z rozpočtu ÚK – 

účelové neinvestiční dotace 

0 0 

Výnosy celkem 8757 8125 

 

Náklady 

2020  

Rozpočet 

2020  

Skutečnost 

Spotřeba materiálu 150 65 

Spotřeba energie 320 225 

Opravy a udržování 110 8 

Ostatní služby 486 478 

Mzdové náklady 4545 4334 

z toho – platy 4175 4015 

          - OON 350 309 

          - náhrady pracovní neschopnost 20 10 

Odpisy dlouhodobého majetku 1109 1109 

Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 

290 242 

Náklady celkem 8757 8125 

Výsledek hospodaření 0 0 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích hospodařila v roce 2020 s plánovaným objemem 

finančních prostředků ve výši 8 757 tis. Kč. Rozpočet byl schválen RÚK č. 019/82R/2019 dne 

20. 11. 2019. Finanční plán byl sestaven jako vyrovnaný.  

Organizace vykázala k 31. 12. 2020 nulový hospodářský výsledek. Vyrovnaného rozpočtu bylo 

dosaženo zapojením rezervního fondu organizace ve výši 108 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 je 

výsledek hospodaření nižší o 140 tis. Kč. Z hospodaření roku 2020 byla vyčíslena a zaúčtována daň 

z příjmu právnických osob ve výši 0 tis. Kč.  
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Rada Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 schválila organizaci závazné 

ukazatele: příspěvek na provoz ve výši 8 191 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 4 175 tis. 

Kč a povinný odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 370 tis. Kč. Z důvodu zajištění úspor 

v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19 

rozhodla Rada ÚK usnesení č. 021/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 o snížení příspěvku na provoz 

o 665 tis. Kč. Na základě usnesení Rady ÚK č. 006/107R/2020 ze dne 27. 8. 2020 byl organizaci 

uložen odvod z fondu investic ve výši 645 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 150 tis. Kč, skutečnost 65 tis. Kč.  

Z analytického členění uvádíme čisticí prostředky 20 tis. Kč, materiál na údržbu 6 tis. Kč, 

kancelářský materiál 7 tis. Kč, pohonné hmoty do služebního vozidla 3 tis. Kč, knihy, časopisy, 

odborné publikace 13 tis. Kč, jiný DDHM (od 500 Kč do 2.999 Kč) 11 tis. Kč (např. vysavač, 

elektrický křovinořez, kamera Grandstream) a ostatní materiál 5 tis. Kč (např. plakátové kapsy, HD 

USB, kabel HDMI). Nižší náklady z důvodu úsporných opatření v souvislosti s pandemií 

koronaviru. 

502 – spotřeba energie: Schválený plán 320 tis. Kč, skutečnost 225 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádíme spotřebu elektrické energie ve výši 106 tis. Kč, spotřeba plynu ve 

výši 35 tis. Kč, spotřeba tepla 84 tis. Kč. Nižší náklady z důvodu úsporného energetického provozu 

nové budovy hvězdárny a úsporných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. 

511 – opravy a udržování: Schválený plán 110 tis. Kč, skutečnost 8 tis. Kč.  

Je zde účtován pouze servis služebního vozidla ve výši 8 tis. Kč. Nižší náklady z důvodu úsporných 

opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. 

518 – služby: Schválený plán 486 tis. Kč, skutečnost 478 tis. Kč. 

Z analytického členění uvádíme služby pro software 114 tis. Kč, odvoz a likvidace odpadů 3 tis. Kč, 

služby ekonomické 28 tis. Kč, prezentace, inzerce, kopírování ve výši 101 tis. Kč, služby spojů ve 

výši 67 tis. Kč, stočné 3 tis. Kč, revize a servis 95 tis. Kč (elektrické zařízení, elektrické spotřebiče, 

vzduchotechnika a klimatizace, zabezpečovací zařízení, invalidní plošina, hasící přístroje, plynový 

kotel), bankovní poplatky ve výši 4 tis. Kč a ostatní služby ve výši 63 tis. Kč (např. pronájem 2 ks 

kopírek, příprava materiálu k výstavě, poplatek za užití hudebních děl, provozování pořadů ze 

záznamu).  

521 – mzdové náklady: Schválené mzdové náklady pro rok 2020 činí 4 545 tis. Kč, čerpání ve výši 

4 334 tis. Kč. Objem prostředků na platy činí 4 015 tis. Kč, OON 309 tis. Kč. Náhrady mzdy za 

dočasnou pracovní neschopnost čerpány ve výši 10 tis. Kč. Závazný ukazatel objem prostředků na 

platy 4 175 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 4 015 tis. Kč. Úspora mzdových prostředků vznikla 

čerpáním mateřské dovolené jednoho zaměstnance a nižšími OON z důvodu uzavření pobočky 

v Mostě. 
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551 – odpisy dlouhodobého majetku: Schválený plán 1 105 tis. Kč, usnesením RÚK 

č. 024/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020 byla schválena úprava odpisového plánu na částku 1 109 tis. 

Kč. Skutečnost 1 109 tis. Kč 

Částka použita k tvorbě investičního fondu. 

558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: Schválený plán 290 tis. Kč, skutečnost 

242 tis. Kč.  

Pořízení DDHM v částce 242 tis. Kč (např. PC Integra 36 113,66 Kč, vstupenková tiskárna 3 ks 

35 574,- Kč, filtr/BDP 2 ks 23 460,- Kč, záložní zdroje UPS 5 ks 25 775,- Kč). Nižší náklady 

z důvodu úsporných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. 

Výnosy 

602 – 604 tržby: Schválený plán 566 tis. Kč, skutečnost 491 tis. Kč. Z toho za prodané služby 

(vstupné) 117 tis. Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb 327 tis. Kč (fakturace kontrakt Evropské 

kosmické agentury), ostatní pořádané akce 1 tis. Kč a za prodané zboží (turistické známky, pohledy, 

turistické vizitky atd.) 46 tis. Kč. Nižší výnosy z důvodu uzavření poboček pro návštěvníky. 

Plánované vstupné ve výši 320 tis. Kč – bylo vybráno pouze 117 tis. Kč. Naproti tomu ostatní 

výnosy z prodeje služeb – fakturace ESA plán ve výši 220 tis. Kč, skutečnost 327 tis. Kč. 

648 – čerpání fondů: Schválený plán 0 tis. Kč, usnesením č. 021/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 

byla schválena výjimka z čerpání rezervního fondu na časové překlenutí nesouladu mezi výnosy a 

náklady. Upravený plán 665 tis. Kč, skutečnost 108 tis. Kč.  

672 – výnosy vybraných místních vládních institucí: Schválený příspěvek na provoz 8 191 tis. 

Kč. Usnesením RÚK č. 021/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 byl snížen příspěvek na provoz na 7 526 

tis. Kč, skutečnost 7 526 tis. Kč. Z plánovaného příspěvku na letošní rok jsme obdrželi 7 526 tis. 

Kč.  

Rozvaha 

A.I.DNM – PS 159 tis. Kč, KS 206 tis. Kč, odpisy za rok 2020 32 tis. Kč. Přírůstek ve výši 47 tis. 

Kč – skládá se z pořízení DNM za 79 tis. Kč mínus odpisy za rok 2020 32 tis. Kč. 

Pořízení DNM celkem za 79 tis. - software RS Colosseum (pokladní systém). Schválena výjimka 

z pozastavení čerpání fondu investic usnesením RÚK č. 090/100R/2020. 

A.II. DHM – PS 38 372 tis. Kč, KS 37 295 tis. Kč, odpisy za rok 2020 1 077 tis. Kč. Úbytek ve výši 

1 077 tis – odpisy za rok 2020.  

Pořízení DDHM celkem za 242 tis. Kč. U žádného pořízeného předmětu nepřesáhla cena 40 tis. Kč.  

Vyřazení DDHM celkem za 60 tis. Kč. Vyřazení počítače Alfa 486 v ceně 27 tis. Kč a notebooku 

HP nx7300 v ceně 25 tis. Kč schváleno Radou ÚK č. 155/100R/2020. 

B.I Zásoby – jsou tvořeny zbožím na skladě ve výši 59 tis. Kč (pohlednice, turistické známky, 

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

Zbývající částka ve výši 1 tis. Kč tvoří pohonné hmoty na skladě. 

B.II. Krátkodobé pohledávky: Účty 314 a 381 ve výši 33 tis. Kč 
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D.III. Krátkodobé závazky: Účty 321,331,333,336,337,342,389,378 celkem ve výši 557 tis. Kč 

Severočeská hvězdárna a planetárium dosáhla za uplynulý rok 2020 nulového výsledku 

hospodaření.  

Fondy 

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

Peněžní fond 

organizace 
Stav k 1. 1. 2020 Tvorba Čerpání Stav k 31. 12. 2020 Změna  

FKSP  37 144 80 502 79 120 38 526 1 382 

Rezervní fond 532 372 139 623 108 102 563 894 31 522 

Fond investic 366 370 1 108 821 1 094 376 380 815 14 445 

Fond odměn 147 370 0 0 147 370 0 

 

FKSP byl vytvářen odvodem 2 % z mezd. Pracovníkům organizace byly z fondu hrazeny příspěvky 

na stravování a příspěvky na penzijní připojištění. 

Rezervní fond byl posílen o 140 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019. 

Usnesením č. 021/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 byla schválena výjimka z čerpání rezervního fondu 

ve výši 672 tis. Kč na časové překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady, který byl důsledkem 

snížení příspěvku zřizovatele o 665 tis. Kč. Díky zavedení úsporných opatření bylo čerpáno pro 

tento účel pouze 108 tis. Kč. 

Investiční fond byl tvořen odpisy z movitého majetku ve výši 738 tis. Kč a odpisy nemovitého 

majetku ve výši 370 tis. Kč, celkem byl investiční fond navýšen o 1 108 tis. Kč.  

Z investičního fondu bylo v roce 2020 čerpáno organizací celkem 79 tis. Kč na pořízení software 

RS Colosseum. Odvod zřizovateli z investičního fondu činil 370 tis. Kč a dále byl v průběhu roku 

stanoven mimořádně povinný odvod z investičního fondu ve výši 645 tis. Kč na základě usnesení 

Rady ÚK č. 006/107R/2020 ze dne 27. 8. 2020. Celkové čerpání včetně odvodů zřizovateli bylo 

v roce 2020 ve výši 1 094 tis. Kč. 

Fond odměn nebyl čerpán ani do něj nebyly převedeny prostředky.  

Kontroly hospodaření 

V termínu od 24. 2. do 26. 2. 2020 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kterou 

provedl odbor kontroly ÚK. Kontrola byla provedena za období leden 2020. Bylo prověřeno 

nastavení vnitřního kontrolního systému, dále byla zkontrolována oblast majetku a zásob, 

inventarizace majetku a zásob, fondy, veřejné zakázky, registr smluv, časové rozlišení, pohledávky, 

pokladna, autoprovoz a cestovní náhrady. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a porušení. 

 

Poděkování 

Závěrem této výroční zprávy o činnosti za rok 2020 si dovolujeme poděkovat všem, kteří 

podporovali chod naší organizace, především našemu zřizovateli – Ústeckému kraji. Všem 

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

našich hvězdárnách či v planetáriu.   
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Obrazové přílohy 

 

 

Večer 5. července 2020 jsme na terase teplické hvězdárny sledovali neobvykle jasná noční svítící 

oblaka, která byla výrazná a zřetelná až v zenitu. 
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Jasnou kometu C/2020 F3 (NEOWISE), která byla nejprve za dobrých podmínek viditelná nízko 

nad severovýchodem při ranním svítání, se nám podařilo zachytit poprvé 7. července 2020 ráno 

okolo 3:30 SELČ jen na pár vteřin přes mraky naším 43 cm dalekohledem a CCD kamerou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čtyři dny později, večer v sobotu 11. 

července 2020 se nám kometu C/2020 

F3 (NEOWISE) podařilo nasnímat 

43 cm zrcadlovým dalekohledem a 

CCD kamerou za výrazně lepších 

podmínek.  (Expozice 2 sekundy, čas 

expozice 22:52 SELČ, zobrazené 

zorné pole asi 0,5 stupně).  
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Poprvé mohli návštěvníci spatřit kometu C/2020 F3 (NEOWISE) v sobotu 11. července 2020 

v rámci pravidelného večerního pozorování ve 22 a 23 hodin v kopuli i na terase hvězdárny. 

Kometa je na snímku vidět přesně uprostřed nad severozápadním obzorem. 

 

Kometa C/2020 F3 (NEOWISE) byla nejlépe pozorovatelná v místech bez světelného znečištění. 

Fotografie pořízena 12. 7. 2020 v 1:29 SELČ na Sněžníku, kometa byla téměř přesně na severu a 

byla tedy cirkumpolární, tj. zůstávala nad obzorem po celou noc (zde asi 4,5 stupně). Pozorování 

rušil Měsíc v poslední čtvrti.   
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Další, již mimořádné, pozorování v neděli 12. července 2020 proběhlo opět za vynikajících 

podmínek. Kolem půlnoci SELČ mohli návštěvníci spatřit kometu C/2020 F3 (NEOWISE) v kopuli 

i na terase hvězdárny nad severozápadním obzorem. Kometa byla velice jasná, takže ji bylo možné 

sledovat i nad přesvětleným městem.  



Zpráva o činnosti SčHaP 2020 

Strana 24 

 
V pondělí 13. července 2020 ráno v 02:30 SELČ pak byla 18 cm f/7 čočkovým dalekohledem 

v severozápadní kopuli teplické hvězdárny expozicí 15 sekund pořízena tato fotografie komety 

C/2020 F3 (NEOWISE). 
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Při pravidelném Setkání v první čtvrti dne 

25. 7. 2020 byly na programu fyzikální 

pokusy z akustiky. Akce proběhla v našem 

malém amfiteátru na pozemku hvězdárny, 

přednášeli a společně s obecenstvem 

experimentovali Bohuslav Matouš a 

Radim Neuvirt. 

   

 

 

 

 

 

 

  



Zpráva o činnosti SčHaP 2020 

Strana 26 

 

 

Ukázka propagace Café Nobel, které se koná ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem a dalšími partnery. 

 

Café Nobel dne 17. 9. 2020 proběhlo v důsledku karantény přednášejícího doc. Güntera Kletetschky 

on-line, takže přednášející nebyl přítomen a diváci sledovali jeho přednášku na plátně.  
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Protiepidemická opatření v planetáriu: Obsazena mohla být pouze jedna ze dvou řad sedadel, a 

přestože jsme mohli otevřít pro veřejnost, byla kapacita sálu značně omezena. 

 
Zakoupený vstupenkový a skladový systém Colosseum spolu se čtečkou čárových kódů usnadní 

práci našim pracovníkům při prodeji vstupenek, astromateriálu a drobných upomínkových předmětů.   
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Znečištěné zrcadlo a korektor našeho 43 cm zrcadlového dalekohledu SHOT. 

 
Umytí zrcadla dalekohledu SHOT byla velmi jemná a zodpovědná práce, které se ujal sám ředitel 

organizace.  
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Pohled na hlavní zrcadlo o průměru 43 cm dalekohledu SHOT po jeho vyčištění. 

     
Projekční deska pro pozorování slunečních skvrn, která se připevňuje na tubus 18 cm čočkového 

dalekohledu. 
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Slunce zakreslujeme do protokolů o průměru 25 cm, ve kterých je zaznamenána poloha skvrn, 

světové strany, poloha rotační osy Slunce a další údaje potřebné pro vyhodnocení sluneční aktivity 

v okamžiku pozorování. Zde jako příklad protokol ze dne 6. listopadu 2020, zaznamenány jsou dvě 

skupiny skvrn (g=2), celkový počet skvrn f je roven 19, Wolfovo relativní číslo R=10*g+f=39. 
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Zpracování světelné křivky zákrytu hvězdy UCAC4 334-103549 transneptunickým tělesem 

(119951) 2002 KX14, který nastal 26. května 2020 v 22:30:18 UTC, který byl pozorován na teplické 

hvězdárně (pozorovatel T. Janík). Na světelné křivce na horním obrázku je světelný tok zakrývané 

hvězdy zobrazena modrou barvou, srovnávací hvězdy barvou zelenou. Zákryt trval 19,20 sekundy. 

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

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

neklidem atmosféry a náhodným šumem kamery. 
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Předpověď zákrytu hvězdy UCAC4 334-103549 transneptunickým tělesem (119951) 2002 KX14, 

který nastal 26. května 2020. Na obrázku zobrazena předpověď postupu stínu planetky přes Evropu 

a Asii (modře) včetně nejistoty polohy stínu (1-sigma, červeně). 

 

I díky našemu pozorování (č. 3) zákrytu hvězdy UCAC4 334-103549 transneptunickým tělesem 

(119951) 2002 KX14 dne 26. 5. 2020, byla dobře odhadnuta velikost tohoto tělesa.   
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Na konci roku jsme mohli pozorovat vzácnou velmi těsnou konjunkci planet Jupiter a Saturn. 

Nahoře na snímku z webové kamery hvězdárny namířené na západ (planety jsou vlevo dole těsně 

nad obzorem), dole snímek ze Sněžníku, oba snímky pořízeny v pondělí 22. prosince 2020 večer. 


