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1) Úvod 
 

Rok 2012 byl ve znamení úspěšného pokračování práce s talentovanou mládeží a rokem 

opravy kopule hvězdárny.  

  

Poděkování opět patří všem členům Hvězdárny, kteří se po celý rok podíleli na jejím chodu, a 

to ve svém volném čase a mnohdy i v době své dovolené, dále všem sponzorům a příznivcům 

hvězdárny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jménem Rady Hvězdárny Františka Pešty, Petr Bartoš 

V Sezimově Ústí, dne 30.3.2013. 

 

Vypracoval: Petr Bartoš, Vlastislav Feik 

Podíleli se: Václav Uhlíř, Vlastimil Neliba, Zdeněk Soldát, Milan Vavřík 
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2) Hvězdárna Františka Pešty 
 

Historie hvězdárny 
 

Důležitým krokem pro vznik hvězdárny v Sezimově Ústí bylo založení astronomického 

kroužku v roce 1950. Členové kroužku se pravidelně scházeli v klubovní místnosti 

Společenského domu, ale oživení činnosti nastalo až v roce 1961, kdy se členem kroužku stal 

František Pešta. Uspořádal zájezd do Astronomického ústavu v Ondřejově a na Hvězdárnu 

Petřín, uskutečnilo se pátrání po zbytcích meteorického deště u Strkova, navázaly se kontakty s 

hvězdárnami v Praze, Brně, Úpici a Veselí nad Moravou. 
 

V roce 1963 začaly první přípravné práce a zajišťování finančních prostředků na stavbu 

hvězdárny. Stavba, na které se především podíleli místní obyvatelé a vojáci z táborské posádky, 

byla zahájena v červnu 1964.  Slavnostní otevření hvězdárny bylo 6. června 1965. Jako hlavní 

přístroj byl zakoupen zrcadlový dalekohled Cassegrain 150/2250 od firmy Carl Zeiss. 
 

Od zahájení provozu hvězdárny uspořádal pan Pešta stovky přednášek a besed u 

dalekohledu, několikrát do roka se konaly velké přednášky za účasti předních českých 

astronomů, např. dr.Vladimíra Gutha, dr. Jiřího Grygara, dr. Jiřího Mrázka, dr. Antonína Mrkose, 

Františka Kadavého, bratrů Erhartových, dr. Ladislava Křivského , Ing. Zicha aj.  
 

V roce 1982 zahájil Zdeněk Soldát zakreslování sluneční fotosféry metodou projekce. Pro 

zdokonalení a získání nových poznatků se v roce 1986 Z. Soldát, V. Feik a R.Vítek zúčastnili 

praktika pro pozorovatele Slunce. Dalším významným datem v pozorování Slunce byl rok 1995, 

kdy se navázal blízký kontakt s významným pozorovatelem Slunce panem Ladislavem 

Schmiedem z Kunžaku, který se věnuje zakreslování sluneční fotosféry již od roku 1948. S jeho 

pomocí zpracovává V. Feik přehled sluneční fotosféry do tzv. synoptických mapek.  
 

28. listopadu 1996 byla Lidová hvězdárna Sezimovo Ústí přejmenována na Hvězdárnu 

Františka Pešty. Toho roku bylo započato zasílání měsíčních výsledků pozorování sluneční 

fotosféry do centra S.I.D.C. Brusel.  
 

V září roku 1999 bylo založeno občanské sdružení Hvězdárna Františka Pešty a byl 

zpracován projekt rozvoje hvězdárny na 10 let. Následující rok byly podepsány smlouvy s 

Městským úřadem Sezimovo Ústí a s Kovosvitem a.s. o pronájmu hvězdárny a jejího vybavení 

občanskému sdružení. 
 

Po roce 2000 byla provedena částečná rekonstrukce objektu hvězdárny, bylo zajištěno nové 

přístrojové vybavení, zvýšena kapacita hvězdárny. Byly zhotoveny webové stránky, na které jsou 

postupně umisťovány výsledky pozorování, zajímavosti z akcí atd. Od roku 2000 jsou rovněž 

pořádány různé akce pro širokou veřejnost, pravidelná i mimořádná večerní pozorování, 

přednášky po školy i veřejnost, výstavy, funguje dětský astronomický kroužek. 
 

V roce 2008 začal astronomický kroužek fungovat pro mládež od 14 let a od téhož roku 

získává Hvězdárna pro svoji činnost grantové příspěvky od Jihočeského kraje.  
 

Noví členové kroužku v následujících letech dosahují vynikajících výsledků v soutěžích po 

celém světě. 

 

 

 



Hvězdárna Františka Pešty – Sezimovo Ústí 

Výroční zpráva - 2012  strana 5 

 

Současnost hvězdárny 

Popularizace astronomie 
 

Nejčastější formou popularizace jsou pozorování pro veřejnost, přednášky, besedy a výstavy. 

V objektu hvězdárny je instalována stálá výstava o hromadném pádu meteoritů u Strkova v roce 

1753, ale k vidění jsou i zajímavé snímky ze zatmění Slunce. 

 

Dětský astronomický kroužek 
 

Dětský astronomický kroužek funguje od roku 2000 a je určen všem zájemcům o astronomii, 

a to od šesti let do přibližně osmnácti let. Členové kroužku jsou na konzultačních schůzkách 

seznamováni se základy astronomie a příbuzných oborů. 

 

Pozorování pro veřejnost 
 

V rámci pozorování pro veřejnost je možné za jasného počasí zhlédnout Slunce, Měsíc a 

právě viditelné planety sluneční soustavy, stejně jako objekty vzdáleného vesmíru (galaxie, 

mlhoviny, hvězdokupy, dvojhvězdy). Pro veřejné pozorování je hvězdárna otevřena i při 

mimořádných příležitostech, jako jsou zatmění Slunce a Měsíce, meteorické roje nebo přechody 

planet přes Slunce. 

 

Odborná pozorování 
 

Nejdůležitější odbornou činností je od roku 1982 pozorování sluneční aktivity a od roku 1999 

pozorování optických jevů v atmosféře. Výsledky pozorování jsou pravidelně zveřejňovány na 

internetových stránkách hvězdárny a odesílány na příslušná odborná pracoviště. 

 

Sluneční sekce České astronomické společnosti 

Hvězdárna zajišťuje zpracování výsledků pozorování sluneční činnosti. Jedná se o 
zpracování slunečních protokolů, různých pozorovatelů sluneční fotosféry v České, Slovenské a 
Polské republice, které jsou nazvány Česlopol. 

 

Ostatní činnost 
 

Členové hvězdárny se podílejí i na dalších astronomických aktivitách: 
 

 Astronomická olympiáda pro základní a střední školy 
 EBICYKL – letní cyklistické putování astronomů 
 Pobočka České astronomické společnosti České Budějovice 
 Sekce pro mládež České astronomické společnosti 
 Přístrojová sekce České astronomické společnosti 
 Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti 
 Astronomický ústav Akademie věd ČR 
 Cena České astronomické společnosti Littera Astronomica 
 Zpravodaj České astronomické společnosti Kosmické rozhledy 
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Čestní členové Hvězdárny Františka Pešty 
 

Valná hromada Hvězdárny Františka Pešty zvolila jako čestného člena hvězdárny: 
1. 6. 2000  RNDr. Jiří Grygar CSc. 
23.3.2002  Ladislav Schmied 

 

 

 Zemřel Ladislav Schmied         (* 22.6.1927, † 29.3.2012) 
 

Pavel Suchan  
 

Ve věku nedožitých 85 let zemřel český amatérský pozorovatel sluneční fotosféry, který této 
zálibě, na vysoké úrovni, zasvětil celý život. Věnoval se systematickému pozorování Slunce 
celých 66 let. Za toto období pořídil téměř 13 000 zákresů sluneční činnosti. Byl čestným členem 
České astronomické společnosti, která mu za jeho 
aktivitu a popularizaci udělila plakety M. Koperníka a 
J. Keplera. Také je po něm pojmenována planetka 
11326 LadislavSchmied.  

Kdo jste pana Schmieda znali, víte, že se na 
něho nedalo zapomenout. Byl to vždy velmi 
energický muž, který se ve stáří "vylízal" z vážných 
zdravotních potíží. Návštěva u něho v Kunžaku 
patřila vždy k nezapomenutelným zážitkům. Vždy 
jsem se tam (a opakovaně) rád stavoval. Poté, co 
nám jednou tak chutnaly buchty paní Schmiedové, 
jsme pak slýchávali větu "Jé, pražáci jsou tady, 
máme buchty?" Nejen do jeho pozorovacího 
domečku jsem se rád chodil dívat, ale také z cesty za 
plotem jsem se vždy zastavil u jeho nástěnky pro 
veřejnost, kterou denně aktualizoval.  

Nejednu otočnou mapku jsem mu přivezl, aby 
měl další za tu sluncem vyšisovanou. Kunžak byl 
výjimečným místem v naší zemi, protože měl na 
svém území dvě hvězdárny. Nyní zbyde jedna.   
 

Čest jeho památce!  
 

Ladislav Schmied a Vlastislav Feik 
 

 

 

Planetky a Hvězdárna Františka Pešty 
 

V souvislosti s Hvězdárnou Františka Pešty byly pojmenovány planetky: 
 

Planetka 21682   Frantisekpesta  Objevitelé: P. Pravec, P. Kušnirák Datum objevu: 9. 9. 1999 

Planetka 26971   Sezimovo Ústí Objevitelé: M. Tichý, Z. Moravec Datum objevu: 25. 9. 1997 

 
 

 

Ocenění členů Hvězdárny Františka Pešty 
 
 

rok ročník kategorie úroveň umístění jméno 

Talent roku města Tábor 

2008  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2010  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2011  přírodovědná   2. Lukáš Timko 

 

Talent Jihočeského kraje 

2009  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2009  přírodovědná   1. Lukáš Timko 
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2010  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2010  přírodovědná   1. Lukáš Timko 

2011  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2012  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2012  přírodovědná   3. Stanislav Fořt 

 

Ocenění hejtmana Jihočeského kraje 

2009     Stanislav Fořt 

 

Ocenění ministra školství ČR 

2009     Stanislav Fořt 

 

Učená společnost České republiky 

2010     Stanislav Fořt 

 

Čestné uznání České astronomické společnosti 

1967  za odbornou a organizační práci v ČAS Ladislav Schmied 

1967  za odbornou a organizační práci v ČAS František Pešta 

1974  za práci pro Sluneční sekci ČAS Ladislav Schmied 

1978  za práci v ČAS Ladislav Schmied 

1992  za významnou a dlouholetou práci  Ladislav Schmied 

1999  za dlouholetou činnost v české astronomii Ladislav Schmied 

2007  za práci pro Kosmické rozhledy v ČAS Petr Bartoš 

 

Čestné členství v České astronomické společnosti 

1979  za práci o pádu Strkovských meteoritů František Pešta 

1995  za práci pro sluneční astronomii Ladislav Schmied 

 

České hlavičky 

2009  FUTURA  2. Stanislav Fořt 

 

cena Nadačního fondu J. Heyrovského 

2009  za práci o slunečních plachetnicích Stanislav Fořt 

 

Medaile J. Keplera 

1971   Ladislav Schmied 

1971  za zásluhy v astronomii František Pešta 

 

Nadace Zdeňka Bakaly 

2012  studijní stipendium Stanislav Fořt 

 

Stipendium Georga Placzeka (Vzdělávací nadace Jana Husa a Jednota českých matematiků a 
fyziků) 

2012 - 2015 stipendium Stanislav Fořt 

 

Medaile M. Koperníka 

1976   Ladislav Schmied 

1976  za významnou popularizační činnost František Pešta 
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3) Popularizace astronomie a osvětová činnost mezi 
širokou veřejností  

 
 

Popularizační a osvětová činnost patřily opět i v roce 2012 k hlavní náplni práce Hvězdárny 

Fr. Pešty v Sezimově Ústí stejně, jako po celou dobu její existence. 
 

V roce 2012 byla pravidelná otvírací doba hvězdárny pro veřejnost: 
 

neděle - 
čtvrtek 

celoročně  na objednávku  

      

pátek listopad-únor   zavřeno  
duben-říjen   za jasného počasí po setmění 

    

sobota  listopad-únor  zavřeno  
duben-říjen  od 15 do 22 hodin  

 
 

 
Typickou formou popularizace astronomie na hvězdárně je večerní pozorování 

dalekohledem. V průběhu roku probíhá pozorování těles sluneční soustavy, tedy planet a jejich 

měsíců, momentálně viditelných komet. Jako zpestření pozorování je možné shlédnout galaxie, 

hvězdokupy, dvojhvězdy a další objekty vzdáleného vesmíru. Bez použití dalekohledu pak 

probíhá výklad při pozorování souhvězdí a meteorických rojů. 
 

Nedílnou součástí popularizace jsou kromě individuálních návštěv i exkurze škol na 

hvězdárně. V průběhu roku 2012 navštívila hvězdárnu řada škol ze Sezimova Ústí, Tábora a 

dalších okolních obcí. Pro každou třídu je vždy připraven pořad dle předchozí dohody (většinou 

dle osnov či věku dětí), prohlídka hvězdárny a za jasného počasí i pozorování Slunce a 

pozemských objektů. Výpravy škol navštěvují hvězdárnu zpravidla dopoledne, a to po předchozí 

dohodě.  
 

Velmi rozšířené byly i večerní návštěvy organizací či spolků, pro které též členové hvězdárny 

připravili pořad s následnou besedou, prohlídkou hvězdárny a pozorováním u dalekohledu.  
 

Jako významné prvky popularizace a osvěty byly realizovány různé besedy, semináře a 

přednášky. Stejně jako v uplynulých letech bylo realizováno množství přednášek mimo objekt 

hvězdárny, a to především formou návštěvy člena Hvězdárny přímo ve škole, kdy pro děti připraví 

pořad o astronomii, avšak bez možnosti pozorování dalekohledem. Této nabídky opět využily 

v roce 2012 desítky tříd. 
 

Vedle programů a pořadů pro děti a mládež nabídli pracovníci hvězdárny Františka Pešty 

přednášky i dalším institucím (domovy důchodců, kluby apod.). 
 

Samostatná kapitola je věnována Dětskému astronomickému kroužku DAK. 
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Přehled akcí pro veřejnost 
 
6.6.2012  5-7.30 hod  Přechod Venuše přes Slunce *  
 
28.9.2012 17-24 hod Noc vědců  
 
* viz. samostatné kapitoly 

 
Další akce pro veřejnost byly v roce 2012 omezeny z důvodu rekonstrukce kopule 

hvězdárny. 
 
 
 

Noc vědců 
 

Program byl v roce 2012 zaměřen 

na mladší návštěvníky hvězdárny, jeho 

součástí byla i soutěž o dalekohled 

FirstScope od firmy Celestron.  

Akce jako taková byla návštěvníky 
hodnocena kladně a nebyl snad nikdo, 
kdo by odcházel nepoznamenán 
návštěvou hvězdárny. 

Akce se zúčastnilo celkem 162 lidí, 
z toho 76 dětí. 

V odpoledních hodinách probíhalo pozorování 
Slunce, drobné pokusy pro děti a dále vše dle 
programu až do nočních hodin. 

Program 

17 - 24 hodin  Pro návštěvníky připraveny dle 
věku: kvízy, hlavolamy, kosmické 
omalovánky, výtvarný koutek, 
prohlídka hvězdárny, 
komentovaná výstava o pádu 
Strkovských meteoritů 

20 - 21 hodin  Modelování dopadu meteoritu 
17 - 19 hodin  Pozorování Slunce 
21 - 02 hodin  Pozorování noční oblohy 
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4) DAK - Dětský astronomický kroužek 
 

Činnost DAK (Dětský astronomický kroužek) pokračovala v roce 2012 ve stylu nastoleném 

v polovině předchozího roku, a navazovala na další činnost z let 2008 až 2011.  

Kroužek je od roku 2008 určen pro zájemce ve věku od 15 let.  

Kroužek v nové podobě zahájil svoji činnost dne 8.3.2008.  

Od července roku 2010 byla provedena drobná změna v modelu činnosti, kdy se přednášky 

změnily na konzultační setkání, kdy témata konzultací byla určena podle jednotlivých lektorů. 

 

Témata konzultací  
 
Vlastislav Feik: sluneční aktivita 
   pozorování Slunce 
 

Vlastimil Neliba: základy astronomie 
    sluneční aktivita 
   pozorování Slunce 
 

Zdeněk Soldát: základy astronomie 
   souhvězdí 
   kosmonautika 
 

Jan Elner: základy astronomie 
   kosmologie 
   astrofyzika 
 

Petr Bartoš: základy astronomie 
   vztah astrofyziky, kosmologie a filozofie 
 

Jakub Lutovský: základy astronomie 
 

Martin Kákona: radioastronomie 
 

Milan Vavřík: pozorovací technika 
 

 

Studijní materiály a didaktické pomůcky 
 

Studijní materiály určené k činnosti kroužku byly doplněny o nové publikace a didaktické 
pomůcky.   

  
 

Lektoři kroužku 
  

Po celý rok se v rámci projektu střídalo 8 lektorů. Všichni lektoři odváděli práci bez nároku na 
finanční odměnu. Proto byly lektorům alespoň proplaceny náklady na cestu na hvězdárnu a zpět. 

Jako lektoři a přednášející byly vybráni zkušení členové Hvězdárny Fr. Pešty: 

• Ing. Vlastimil Neliba – základy astronomie a sluneční aktivita 

• Zdeněk Soldát – základy astronomie 

• Mgr. Jan Elner – asrofyzika a kosmologie  

• Petr Bartoš – základy a historie astronomie, základy kvantové fyziky 

• Martin Kákona – radioastronomie  

• Vlastislav Feik – sluneční aktivita 

• Jakub Lutovský – základy astronomie 

• Milan Vavřík – pozorovací technika 
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Program kroužku  
 

Na každou schůzku kroužku bylo určeno probírané téma a lektor, schůzky byly koncipovány 

dle potřeb členů kroužku: 

 
 

Datum Čas Akce Služba  

10.3.2012 13-15 Setkání členů kroužku  

14.4.2012 17-19   Astrofyzika a filozofie  Petr Bartoš 

21.4.2012 17-19  Kosmologie  Jan Elner 

28.4.2012 17-19  Základy astronomie  Vlastimil Neliba 

5.5.2012 17-19  Astrofyzika a filozofie  Petr Bartoš 

12.5.2012 17-19  Sluneční aktivita Vlastimil Neliba 

19.5.2012 17-19  Základy astronomie Jakub Lutovský 

26.5.2012 17-19  Astronomická technika  Milan Vavřík 

2.6.2012 17-19  Souhvězdí Zdeněk Soldát 

9.6.2012 17-19  Kosmologie  Jan Elner 

16.6.2012 17-19  Pozorování sluneční aktivity Vlastislav Feik 

23.6.2012 17-19  Zatmění Slunce Vlastimil Neliba 

30.6.2012 17-19   brigáda – oprava otevírání kopule Petr Bartoš 

5.-7.7.2012  
Základy astronomie – praktické pozorování  

(objekt hvězdárny) 
Vlastimil Neliba 

14.7.2012 17-19  2012 – (ne)bude konec světa ? Petr Bartoš 

21.7.2012 17-19  Kosmologie – Velký třesk Jan Elner 

22.-27.7.2012  
Základy astronomie – praktické pozorování  

(Mašovice u Chýnova) 
Petr Bartoš 

28.7.2012 17-19  Pozorování Slunce pomocí H-alfa dalekohledu Vlastimil Neliba 

4.8.2012 17-19  Astronomie ve starých civilizacích Jakub Lutovský 

11.8.2012 17-19  Sluneční aktivita – současné maximum  Vlastislav Feik 

18.8.2012 17-19  brigáda – oprava otevírání kopule Petr Bartoš 

25.8.2012 17-19  Pozorování Slunce pomocí H-alfa dalekohledu Vlastimil Neliba 

1.9.2012 17-19  Základy astronomie - Souhvězdí Vlastislav Feik 

1.9.2012 17-19   Základy astronomie - Souhvězdí Vlastislav Feik 

8.9.2012 17-19  Souhvězdí – historie vzniku názvů Zdeněk Soldát 

15.9.2012 17-19  Kosmologie – možné způsoby zániku vesmíru Jan Elner 

22.9.2012 17-19  Pozorování sluneční aktivity v Kunžaku  Vlastislav Feik 

28.9.2012 17-24 Noc vědců Petr Bartoš 

29.9.2012 17-19  Pozorování Slunce pomocí různých filtrů Vlastimil Neliba 

6.10.2012 17-19  Pozorování sluneční aktivity v Kunžaku  Vlastislav Feik 

13.10.2012 17-19  Praktické pozorování 1. Zdeněk Soldát 

20.10.2012 17-19  Praktické pozorování 2. Petr Bartoš 

27.10.2012 17-19  Praktické pozorování 3. Vlastimil Neliba 

2.11.2012 17-19  Pozorování sluneční aktivity v Kunžaku  Vlastislav Feik 
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Podpora kroužku 
 

Činnost Dětského astronomického kroužku byla v roce 2012 opět finančně podpořena 

z dotačního programu Jihočeského kraje – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a 

mládeží pro rok 2012, a to v celkové výši 30.000,- Kč. 

 

 

Úspěchy kroužku 
  

  

 

rok ročník kategorie úroveň umístění jméno 

 
Astronomická olympiáda 

2009 6. kategorie C-D ČR 1.  Stanislav Fořt 

2009 6. kategorie E-F ČR 2. Lukáš Timko 

2010 7. kategorie C-D ČR 1. Stanislav Fořt 

2010 7. kategorie E-F ČR 1. Lukáš Timko 

2011 8. kategorie A-B ČR 2. Stanislav Fořt 

2011 8. kategorie A-B ČR 4. Lukáš Timko 

2011 8. kategorie C-D ČR 6. Lukáš Timko 

2012 9. kategorie A-B ČR 2. Stanislav Fořt 

2012 9. kategorie A-B ČR 3. Lukáš Timko 

 

Fyzikální olympiáda 

2010 51. jednotlivci A JČ kraj 4. Stanislav Fořt 

2010 51. jednotlivci A ČR 11. Stanislav Fořt 

2011 52. jednotlivci A JČ kraj 1. Stanislav Fořt 

2011 52. jednotlivci A JČ kraj 5. Lukáš Timko 

2011 52. jednotlivci A ČR 2. Stanislav Fořt 

2011 52. jednotlivci B JČ kraj 3. Stanislav Fořt 

2012 53. jednotlivci A JČ kraj 1. Stanislav Fořt 

2012 53. jednotlivci A ČR 8. Stanislav Fořt 

 

Fykosí olympiáda 

2010  družstva ČR 6. Stanislav Fořt, Lukáš 
Timko 

 

Matematická olympiáda 

2011  jednotlivci B JČ kraj 6. Lukáš Timko 

 

Mezinárodní astronomická olympiáda (IAO) 

2009 XIV. senioři mezinárodní 2. Stanislav Fořt 

2009 XIV. junioři mezinárodní 3. Lukáš Timko 

 

Mezinárodní astronomicko-astrofyzikální olympiáda (IOAA) 

2010 IV.  mezinárodní 1. Stanislav Fořt 

2011 V.  mezinárodní 1. (abs.) Stanislav Fořt 

2012 VI.  mezinárodní 2.  Stanislav Fořt 

2012 VI.  mezinárodní 3.  Lukáš Timko 

 

Mezinárodní fyzikální olympiáda 

2011 42.  mezinárodní 2. Stanislav Fořt 

2012 43.  mezinárodní 2. Stanislav Fořt 

 

Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie (European Union Science Olympiad - EUSO) 

2010   mezinárodní 2. Stanislav Fořt 
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Středoškolská odborná činnost 

2009  fyzika JČ kraj 1.  Stanislav Fořt 

2009  fyzika ČR 2. Stanislav Fořt 

2010  fyzika JČ kraj 1.  Stanislav Fořt 

2010  fyzika ČR 4. Stanislav Fořt 

 

Soutěž Fermiho 

2010 IV.  1. kolo 1. Stanislav Fořt 

 

Soutěž ESA* "Be an Integral astronomer" 

2010    2. Stanislav Fořt 

 

NASA - International Space Camp 

2002     Ivo Zábojník 

2009     Stanislav Fořt  

 

Youth Inspiration Program 2011 

2011  konkurz  1. Stanislav Fořt 

 
 

studium 

2012  Trinity College, University of Cambridge 
Velká Británie 

Stanislav Fořt 

2012 odmítnuto Massachusetts Institute of Technology  
USA 

Stanislav Fořt 
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5) Pozorování aktivity Slunce 
 

Sluneční aktivita v roce 2012 na Hvězdárně Františka Pešty 
Vlastislav Feik 
 

Pozorovací podmínky pro sluneční fotosféru na hvězdárně byli dobré. I letos jsme překonali 
hranici 150 zákresů za rok. Napozorovali jsme 163 zákresů sluneční fotosféry z 365 dní v roce. 
Přepočteno na pokrytí dní v roce tj. 44,7 %. Tomu odpovídá, že jsme pozorovali téměř každý 
druhý den (2,24). O proti roku 2011 je to o 20 zákresů více. Do pozorovací řady sluneční 
fotosféry se zapojil i Zdeněk Soldát se dvěma zákresy. Počet zákresů na hvězdárně od roku 1982 
do roku 2012 je 4132 zákresů, které jsou započítány v celkové řadě hvězdárny. 

 
Největší sluneční aktivitu v roce měl měsíc červenec 88,4, leden 82,5 a září 79,3 oproti 

tomu nejnižší aktivitu měl měsíc únor 37,7, prosinec 42,2 a říjen 57,6. V této souvislosti je třeba 
zmínit sluneční aktivitu beze skvrn, která nebyla.  

 
 

 
 

 

Poznámka 

 

V této výroční zprávě nebude kompletní pozorovací zpráva, protože po úmrtí p. Ladislava 
Schmieda z Kunžaku naše hvězdárna přebírá kompletní archiv pozorování a výsledků.  

 
Naše hvězdárna, také dostala do zpracování výsledky sluneční činnosti. Jedná se o 

zpracování slunečních protokolů, různých pozorovatelů sluneční fotosféry v České, Slovenské a 
Polské republice, které jsou nazvány Česlopol. 
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21. celostátní sluneční seminář  „Stará Turá“ 
Vlastislav Feik 

 
V roce 2012 jsem navštívil, jako vždy Slovenskou republiku za účelem slunečního 

semináře. Tuto akci pořádá SÚH Hurbanovo  i ve spolupráci s AVČR Ondřejov. Na semináři se 
scházejí členové hvězdáren, pracovníci na AVČR, tak AVSR, vysokoškoláci v oboru Slunce a 
ostatní pozorovatelé z jiných států. 
 
 

Přednášky semináře 
 

01   P. Heinzel 
       Pozorování Slunce z kosmu 

02   M. Sobotka 
       Novinky ve výzkumu slunečních skvrn II 

04   V. Karlovský 
       Oscilácie v G páse, krídle čiary Ca II H  a v strede čiary Ca II H v aktívnej oblasti NOAA  AR10789 

06   M. Bodnárová, J. Koza, J. Rybák, P. Sütterlin 
       Chromosférická odozva dynamiky fotosférických jasných bodov v G-páse 

07   L. Pastorek 
       Koniec predĺženého minima medzi 23. a 24. slnečným cyklom      

08   P. Kalenda 
       Praktický test modelu sluneční aktivity - predikce maxima 24. slunečního cyklu 

09   V. Bumba 
       Planety a sluneční aktivita 

10   I. Dorotovič, J. Rybák, A. Garcia, P. Journoud 
       Severo-južná asymetria oblastí Ca II K3 určená zo spektroheliogramov 

11   M. Bárta 
       Teorie magnetické rekonexe a její aplikace ve sluneční fyzice 

12   E. Dzifčáková 
       Vplyv κ-distribúcií a DEM na diagnostiku plazmy 

13   J. Dudík 
       Filamenty a protuberancie 

14   P. Schwartz, P. Heinzel, P. Kotrč, F. Fárník, Yu. A. Kupryakov, E. E. DeLuca 
       Hmotnosť pokojných protuberancií určená z multispektrálnych pozorovaní 

15   E. Dzifčáková 
       Slnečná koróna a heliosféra  

17   M. Lorenc, I. Dorotovič, M. Rybanský 
       Variácie emisných čiar ultrafialovej slnečnej koróny a koronálny index 

18   Š. Mackovjak, E. Dzifčáková, J. Dudík 
       Diagnostika kappa-distribúcií z EUV spektier Hinode/EIS 

19   M. Rybanský, I. Dorotovič, M. Lorenc, E. Shahamatnia, R. A. Ribeiro, J. M. Fonseca 
       Hľadanie jet streamu 

20   E. Marková 
       Sluneční koróna při úplných zatměních Slunce 

21   M. Bělík, K. Barczyński 
       Nové zajímavé výsledky o dynamice slunečních paprsků 

23   V. Bumba  
       Jak se „česko-slovenský“ spektrohelioskop zasloužil o sluneční fyziku a vztahy Slunce – Země 

25   F. Valach, M. Revallo, P. Hejda, J. Bochníček 
       Geomagnetická aktivita pri prevažujúcej južnej orientácii medziplanetárneho magnetického poľa 

26   M. Revallo, F. Valach, P. Hejda, J. Bochníček 
       Modelovanie geomagnetickej búrky metódou umelých neurónových sietí 

27   Ch. Monstein  
       CALLISTO and the e-CALLISTO network 

http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/1w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/2w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/4w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/6w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/7w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/8w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/9w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/10w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/11w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/12w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/13w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/14w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/15w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/17w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/18w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/19w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/20w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/21w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/23w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/25w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/26w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/27w.pdf
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29   I. Dorotovič, T. Pintér 
       SID monitoring na Slovensku 

30   J. Karlovský, V. Karlovský 
       SID monitor a skúsenosti s registráciou slnečných erupcií v Hlohovci 
31   J. Rybák, J. Ambróz, P. Gömöry, M. Kozák, A. Kučera, S. Tomczyk, S. Sewell, P. Aumiller, R. 
Summers, L. Sutherland, A. Watt 
       Spektropolarimeter CoMP-S na Observatóriu Lomnický štít AsÚ SAV 

32   P. Kotrč  
       Výsledky aktuálnich projektů pozorovani Slunce na ondřejovských optických spektrografech 

33   P. Rapavý, J. Rybák 
       Ellermanove bomby - hon za najmenej energetickou bielou erupciou - Rimavská Sobota 22. 4. 
2011 – "level 1" 

34   J. Rybák, R. Mačura, P. Gömöry, A. Kučera, V. Rušin, W. Pötzi, D. Baumgartner, A. Hanslmeier, 
A. Veronig, M. Temmer 
       Spoločný katalóg H-alfa protuberancií observatórií LSO a KSO - prvé výsledky 

35   P. Ďuriš, L. Křivský, J. Kákona, R. Slošiar 
       Nové možnosti v rádioastronómii nielen pre amatérov 

36   P. Kalenda, E. Kalendová 
       Uměli stavitelé Stonehenge předpovídat zatmění Slunce? 

37   V. Karlovský 
       Astronomická orientácia kaštieľov Dolná Krupá a Voderady na Slnko 

http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/29w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/30w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/31w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/32w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/33w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/33w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/34w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/35w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/36w.pdf
http://stara.suh.sk/obs/slnsem/21css/37w.pdf
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6) Ostatní pozorování 
 

Pozorování optických jevů v atmosféře 
V roce 2012 se Václav Uhlíř a Petr Bartoš věnovali další fotografické dokumentaci 

meteorologických jevů.  

Pozorování je možné rozdělit do několika skupin: 

- soumrakové jevy 

- halové jevy 

- oblačnost 

- výboje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Západ Slunce dne 7.5.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Západ Slunce dne 20.8.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouřková oblačnost 26.8.2012 
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Kombinace několika druhů 

vysoké oblačnosti dne 14.9.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trojité Slunce dne 8.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bouřkový výboj dne 

31.5.2012 
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Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012 
 

 Ve středu 6. června 2012 spatřili 

všechny současně žijící generace 

mimořádný úkaz na obloze – přechod 

Venuše přes Slunce. Další nastane až 11. 

prosince 2117, tedy za 105 roků. Tento úkaz 

patří do série jediných dvou přechodů 

Venuše 21. století. První z nich se odehrál 

8. června 2004 a z České republiky jsme jej 

mohli spatřit v celém průběhu.  

Kdy, kde a jak  

Z České republiky jsme mohli spatřit jen 

poslední čtvrtinu úkazu v časných ranních 

hodinách po východu Slunce. To vycházelo 

(pro Prahu) ve 4 hodiny 54 minut letního času 

a 4. kontakt (okamžik úplného výstupu Venuše 

před slunečním kotoučem) nastal v 6 hodin 55 

minut (ve výšce kolem 16° nad obzorem). 

Venuše sluneční kotouč opouštěla z pravého 

horního okraje. Z téměř 7 hodin se v České 

republice poslední dvě hodiny úkazu odehráli 

nad obzorem.  

Úkaz se dá klasifikovat jako druh zatmění, 

neboť přes sluneční kotouč přechází 

neprůsvitný kruhový objekt, který ovšem oproti 

Měsíci ani zdaleka Slunce nezakryje. Na 

obloze přes bezpečný filtr spatříme na 

slunečním kotouči malý temný kotouček, jehož 

úhlový průměr je přibližně 30x menší než 

sluneční (asi 0.9') – toto pozorování lze 

provést očima např. přes speciální brýle na 

pozorování zatmění Slunce.  

Zajímavé úkazy však nabízí bezprostřední 

přiblížení Venušina kotoučku k vnitřnímu okraji 

slunečního disku, kdy se mohou projevit 

ohybové jevy ve Venušině atmosféře (tzv. 

kapkovitý jev, při němž se Venušin kotouček 

jakoby protáhne směrem ke slunečnímu 

okraji).  

Dnes spíše pro zážitek, dříve vědecké 

práce  

Pozorováním tzv. kapkovitého jevu byla 

mj. dokázána přítomnost atmosféry na Venuši 

M. Lomonosovem v roce 1761. Z úkazu se 

také dalo velmi přesně spočítat, jak daleko je v 

době úkazu Země od Slunce (tj. jakých hodnot 

dosahuje Astronomická jednotka; poprvé 

měřeno při přechodu Venuše v r. 1882, dále až 

během projektu Venus Transit 2004).  



Hvězdárna Františka Pešty – Sezimovo Ústí 

Výroční zpráva - 2012  strana 20 

 

Pozorování na Hvězdárně Fr.Pešty 

Tak se také stalo na naší hvězdárně, kam v brzkých ranních hodinách dorazilo poměrně 

velké množství zájemců. Celý průběh pozorování je možné shlédnout nejen na přiložených 

fotografiích, ale i na zákresu běžně používanému k pozorování sluneční aktivity. 
 

Průběh úkazu (časy jsou v SELČ) 

Východ Slunce        4hod 56min 48s  

Třetí kontakt             6hod 37min 30s                Výška     14.6°     

Čtvrtý kontakt          6hod 55min 07s                Výška     17.4° 

  

 

Pozorování těles sluneční soustavy 
 

V průběhu roku 2012 byla v rámci večerních pozorování pro veřejnost pozorována tělesa 

sluneční soustavy: 

- Merkur 

- Venuše 

- Mars  

- Uran 

- Jupiter - včetně oblačnosti a měsíců 

- Saturn - včetně prstenců a měsíců 

- Měsíc 
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7)  Ostatní činnost 
 

 

9. ročník Astronomické olympiády 2011/2012 
 

Astronomická olympiáda probíhá také ve dvou kategoriích určených pro 1. až 4. ročník 
středních škol (čtyřleté studium). Tyto kategorie ve spolupráci s Českou astronomickou 
společností zajišťuje Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě (http://planetarium.vsb.cz/). 

Finále proběhlo v Ostravě 22. – 23. března a 17. – 18. května. 
 

Kategorie AB (3. a 4. ročník středních škol) 
1.  Jakub Vošmera  Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 
2.  Stanislav Fořt  Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 
3.  Lukáš Timko  Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 

 

Kategorie CD (1. a 2. ročník středních škol) 
1.  Ondřej Theiner  Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 
2.  Martin Raszyk  Gymnázium, Mírová 1442, Karviná - Nové Město 
3.  Denis Lisztwan  Gymnázium, Frýdecká 30, Český Těšín 

 

Středoškolských kategorií se zúčastnilo 1 124 studentů, ve finále úlohy řešilo 30.  
Na Astronomické olympiádě spolupracuje řada hvězdáren a planetárií v České republice 

v podobě konzultací. Ceny pro nejlepší finalisty v podobě astronomických dalekohledů poskytla 
firma Supra Praha, s.r.o. Partnery finále Astronomické olympiády jsou Astronomický ústav AV 
ČR, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy – VŠB TU Ostrava, Statutární město Ostrava, 
Společnost Astropis, Nakladatelství Fraus, Hvězdárna Prostějov, Hvězdárna a planetárium M. 
Koperníka v Brně, Hvězdárna a planetárium v Plzni, Hvězdárna v Úpici, Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, Hvězdárna Žebrák, Rádio Blaník. Na finále Astronomické olympiády a doprovodném 
programu se podílejí Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Astronomický ústav AV ČR, 
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě, Statutární město Ostrava a Pedagogická 
fakulta Západočeské univerzity v Plzni. 

Astronomická olympiáda je zařazena a podporována Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v kategorii A. Nemalé časové náklady, které Česká astronomická společnost na 
Astronomickou olympiádu vydává, jsou velmi dobře vynaloženy – podpora dětí se zájmem o 
astronomii, vědu, souvislosti a s chutí a ochotou udělat něco navíc, než co jim škola nezbytně 
předepisuje, je vynikající investice. 

Zdroj: Tisková zpráva České astronomické společnosti z 28. května 2012 
 
 

Mladí čeští astronomové přivážejí z Brazílie 5 medailí 
 

Český tým přivezl ze 6. Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice celkem 5 medailí – 
dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou. Jedná se o historicky nejlepší úspěch českých 
studentů na mezinárodním poli v oblasti astronomie. S mezinárodní konkurencí 126 soutěžících z 
Evropy, Asie a Ameriky se utkali v brazilském Rio de Janeiro ve dnech 4. – 14. srpna. Nejlépe se 
z českého týmu umístil Stanislav Fořt, absolvent Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, který 
v absolutním pořadí skončil s těsným odstupem na druhém místě. Zlatou medaili získal také 
Jakub Vošmera, absolvent Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. V absolutním pořadí skončil třetí. 
Stříbro vybojovali Filip Murár z Gymnázia v Třebíči a Martin Raszyk z Gymnázia v Karviné. Lukáš 
Timko z Gymnázia Pierra de Coubertina získal bronzovou medaili. Celkově tak Česká republika 
dosáhla dosud nejlepšího celkového výsledku na mezinárodních astronomických olympiádách v 
historii. Delegaci vedli RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. z Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v 
Ostravě a Ing. Jan Kožuško z České astronomické společnosti. Nejlepšího výsledku dosáhl 
Motiejus Valiunas z Litvy. Stanislav Fořt dosáhl nejlepšího výsledku v části zpracování dat a 
Jakub Vošmera v pozorovacím kole. Ani naši blízcí východní sousedé ze Slovenska nezklamali – 
získali dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili a uspěli tak lépe, než jejich sportovci v Londýně. 
Hostitelem soutěže byla Národní observatoř Rio de Janeiro, Observatoř Valongo Federální 
univerzity Rio de Janeiro, Národní astrofyzikální laboratoř v Itajubá a Národní institut kosmického 
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výzkumu v Sao José dos Campos. Vlastní soutěž probíhala ve městě Vassouras přibližně 100 
km vzdáleném od Rio de Janeiro. Soutěžící řešili úlohy ve třech kolech: teoretickém, zpracování 
dat a pozorovacím kole. Určitým oříškem v pozorovacím kole byla pro studenty ze severní 
polokoule jižní obloha. Přesto se i s touto částí naši studenti vypořádali na výbornou. Vedoucí 
delegací byli ubytováni v hotelu Santa Amália v centru Vassourasu, soutěžící v hotelu Ribeirão 
zhruba 10 km od centra Vassourasu. Slavnostní zahájení proběhlo v planetáriu a závěrečný 
ceremoniál pod širým nebem v areálu Národní observatoře přímo ve městě Rio de Janeiro. Šestý 
ročník poprvé přivedl tuto soutěž na americký kontinent. První čtyři ročníky byly v Asii (Thajsko, 
Indonésie, Írán a Čína) a pátý ročník v sousedním Polsku. V dalších letech se soutěž „vrátí“ zpět 
do Evropy: sedmý ročník se bude konat od 27. července do 5. srpna 2013 v řeckém Volosu a 
osmý ročník o rok později v Rumunsku. Česká republika se mezinárodních soutěží v astronomii a 
astrofyzice účastní od roku 2007 a zatím dosáhla každý rok lepších výsledků. Z první soutěže 
jsme přivezli jednu stříbrnou medaili, roku 2008 dvě bronzové, v roce 2009 dvě stříbrné a tři 
bronzové a v roce 2010 jednu zlatou. Vloni získali čeští soutěžící v Polsku a Kazachstánu dvě 
zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.  

Účast českého týmu organizačně zajišťovala Česká astronomická společnost a Hvězdárna a 
planetárium Johanna Palisy – VŠB TU – Ostrava. Cestu podpořilo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava, město Tábor, Kraj Vysočina a 
Moravskoslezský kraj. Soutěž v hostitelské zemi financovalo brazilské ministerstvo školství a 
ministerstvo pro vědu, technologie a inovace. 

Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost za podpory mnoha 
subjektů. 

Více o Astronomické olympiádě naleznete na http://olympiada.astro.cz. 10. září 2012 
zahájíme její 10. ročník a účastnit se mohou žáci druhého stupně základních škol a středních 
škol. 

FOTO: Český tým na 6. IOAA (zleva: Jan Kožuško – doprovod, Filip Murár, Lukáš Timko, 
Silvia Teixeira – průvodkyně, Stanislav Fořt, Tomáš Gráf – doprovod, Jakub Vošmera a Martin 
Raszyk) 
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Zdroj: Tisková zpráva České astronomické společnosti z 15. srpna 2012 

   

Mladí fyzikové přivezli pět medailí z Mezinárodní fyzikální olympiády  
 

Ve dnech 15. až 24. července 2012 proběhla v Estonsku v pořadí již 43. Mezinárodní 
fyzikální olympiáda. Československo, společně s Polskem a Maďarskem, bylo v roce 1967 
spoluzakladatelem této, dnes již prestižní mezinárodní předmětové soutěže.  
   

Českou republiku reprezentovali letos následující středoškoláci:                                                        

 Ondřej Bartoš, absolvent Gymnázia ve Žďáru nad Sázavou  

 Jakub Vošmera, absolvent Gymnázia Matyáše Lercha v Brně  

 Stanislav Fořt, absolvent Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře  

 Martin Raszyk, student Gymnázia v Karviné – Novém Městě                                                                

 Lubomír Grund, student Gymnázia Christiana Dopplera v Praze                                               
 
 

V čele delegace České republiky byli prof. Ing. B. Vybíral, CSc. a RNDr. J. Kříž, Ph.D. z 
Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, kde také proběhlo výběrové a 
přípravné soustředění pod odborným vedením prof. RNDr. I. Volfa, CSc., předsedy Ústřední 
komise FO, a členů této katedry. Na soustředění si studenti doplnili a prohloubili své teoretické 
vědomosti a praktické experimentální dovednosti.  Diplomatickým úspěchem českých fyziků bylo 
pozvání doktoranda Filipa Studničky jako člena mezinárodní skupiny korektorů řešení soutěžních 
úloh.  

Čeští soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a všichni si přivezli medaile: Ondřej Bartoš, 
Jakub Vošmera, Stanislav Fořt a Lubomír Grund získali medaile stříbrné, teprve žák 2.ročníku 
Martin Raszyk medaili bronzovou. 43. MFO se letos zúčastnilo 378 soutěžících z 81 státu, 
případně teritoria. V celkovém pořadí družstev byli nejlepší soutěžící z Čínské lidové republiky a 
Tchaj-wanu, kde každý účastník získal zlatou medaili, české družstvo se umístilo na 18.-20. 
místě, z řad států Evropské Unie bylo nejlepší družstvo ze Spolkové republiky Německa, naše 
družstvo obsadilo páté pořadí.   

Zdroj: www.msmt.cz 
 
 
 

Fyzikální medailista odjede studovat do Cambridge 
 

Devatenáctiletý Stanislav Fořt 
má doma šest medailí z 
mezinárodních studentských 
soutěží ve fyzice, astrofyzice nebo 
astronomii. 

Devatenáctiletý student z 
Dražic u Tábora Stanislav Fořt 
letos odmaturoval na Gymnáziu 
Pierra de Coubertina. Jedním z 
předmětů, který si vybral, byla 
fyzika. Jak by ne. Doma má šest 
medailí z mezinárodních 
studentských soutěží ve fyzice, 
astrofyzice nebo astronomii. Loni 
získal na olympiádě v thajském 
Bangkoku stříbrnou medaili, ale 
více si cení loňského  
astronomického klání v polských 
Katovicích. „Tam jsem byl absolutním vítězem. To považuji za svůj největší úspěch," řekl mladík, 
který je fyzice velmi oddaný. Studovat ji bude na univerzitě v anglickém Cambridge. Když o svém 
oboru hovoří, nesálá z něho prvoplánové nadšení, ale přesvědčení, že fyzika je věda věd. „Jako 
jediná postihuje celý vesmír. Ano, je tu i filozofie, ale ta jen říká, jak máme žít. Nevysvětluje, jak k 
čemu dochází," řekl Stanislav Fořt, který měl na základní škole blízko k matematice. 
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„Domníval jsem se, že matematika je nadřazena fyzice, ale pak jsem zjistil, že je to 
obráceně. Matematika jen dodává fyzice nástroje," vysvětlil táborský student, který přiznává, že 
rozsah fyziky na gymnáziu mu nestačil. „Způsob výuky mi ale vyhovoval. Měli jsme vyrovnaný 
poměr teorie a praxe. Občas jsem se nudil, tak jsem si studoval sám," řekl Stanislav Fořt. 
„Vstupenku" do Cambridge si musel tvrdě vybojovat, nezískal ji jen proto, že je fyzikální 
medailista. Nejprve poslal do Anglie eseje, posudky a soupis mimoškolních aktivit. Pak přišlo 
pozvání do Cambridge, kde před dvěma profesory absolvoval v angličtině hodinový pohovor. 
„Kladli mi čím dál těžší fyzikální úkoly a ptali se, jak bych je řešil," vypráví Stanislav Fořt, který 
později našel ve schránce dopis na ručním papíře. Byl přijat. „Měl jsem ohromnou radost. 
Studovat v Cambridge byl můj sen," usmívá se mladík, který nežije jen fyzikou. Pokouší se 
uběhnout půlmaraton. V plánu má získat pilotní průkaz na větroně. Hovoří anglicky, francouzsky, 
učil se staroegyptsky, hebrejsky a nově teď „objevil" ruštinu. 

Stanislav Fořt působí nenápadně, ale uvnitř schovává silnou cílevědomost. Když odjížděl na 
olympiádu do Bangkoku, chodil spát tak, aby zvládl časový posun. „Věděl jsem, že tam budu 
dlouhé hodiny počítat. Nemohl jsem si dovolit být unavený," řekl. Po teoretické části olympiády 
figuroval v Thajsku mezi 30 nejlepšími z 397 soutěžících. Pak pokazil experimentální kolo. 
Třiadevadesáté místo mu přesto podle regulí vyneslo stříbrnou medaili. O lepší pozici se pokusí 
za měsíc na dalším fyzikálním klání v estonském Tallinu, začátkem srpna ještě ukáže své 
astrofyzikální dovednosti v brazilském Rio de Janeiru. „V Thajsku byla soutěž velmi oficiální. 
Součástí programu bylo i setkání s princeznou," podotkl Stanislav Fořt, který už zcestoval kus 
světa a leccos zažil. Loni v říjnu se v americkém Las Vegas zúčastnil parabolického letu a 
vyzkoušel si stav beztíže. Let se konal v rámci Světového kosmického týden. Stanislava Fořta 
vybrali jako jediného studenta na světě. 

„S letadlem jsme vystoupali do sedmi kilometrů a pak začalo padat. Jak mi bylo? Jako když 
najedete s autem na hup a máte mravenčení v břiše. Tohle bylo tisíckrát horší a trvalo to déle," 
svěřil se Stanislav Fořt, který je úspěšným mladíkem. Svědčí o tom i fakt, že univerzitu si mohl 
vybrat. Přijetí měl i na Massachusetts Institute of Technology v USA, kam napsal, že je odmítá. 
Do budoucna ale nevylučuje, že do Ameriky za fyzikou stejně vyrazí. 

Autor: Luboš Dvořák, Písecký deník 28.6.2012 
 
 
 
 

Stanislav Fořt byl přijat ke studiu a získal stipendium 
 
V současné době Stanislav Fořt studuje na Trinity College, University of Cambridge ve Velké 

Británii, poté co odmítl nabídku studia na Massachusetts Institute of Technology (USA). 
Jako podporu svého studia získal od Nadace Zdeňka Bakaly studijní stipendium azároveň 

stipendium Georga Placzeka od Vzdělávací nadace Jana Husa a Jednota českých matematiků a 
fyziků. 
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Internet 
Hvězdárna provozuje od roku 1999 internetovou prezentaci na adrese http://www.hvezdarna-

fp.cz/ a na samostatných částech webu:  

http://www.hvezdarna-fp.cz/ http://astronomie.hvezdarna-fp.cz 

http://atmosfericke-jevy.hvezdarna-fp.cz http://aktivita-slunce.hvezdarna-fp.cz 

http://pc-sun.hvezdarna-fp.cz http://dak.hvezdarna-fp.cz 

http://foto.hvezdarna-fp.cz http://impakt.hvezdarna-fp.cz 

http://statistiky.hvezdarna-fp.cz 

DNS 

hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

aktivita-slunce.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

astronomie.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

atmosfericke-jevy.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

dak.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

foto.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.96.181   

ftp.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.149   

ftp.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.140   

impakt.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

pc-sun.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

statistiky.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

www.hvezdarna-fp.cz  86400  81.95.98.139   

Virtuální server 

WWW    450 MB využito cca 170 MB 

E-mail    150 MB využito cca 120 MB 

Fotogalerie 2 GB využito cca 550 MB   

E-maily 

postmaster  5 MB  

bartos, petr, krtek  30 MB  

dak, deti, krouzek  5 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz, eddy.s@seznam.cz, janelner@centrum.cz, jhavlik@email.cz, 

jhornich@seznam.cz, kolohlav@centrum.cz, koty99@seznam.cz, 
lutovskyjakub@seznam.cz, neliba@iol.cz, pbida@centrum.cz, pepino@volny.cz, 

phobo@centrum.cz, sarkapinkavova@seznam.cz, stanislav.fort@gmail.com, 

timkolukas@seznam.cz  

dalekohled, technika, dalekohledy  5 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz, milvav@volny.cz, pepino@volny.cz  

foto, fotografie  5 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz, nosuh@seznam.cz  

info  5 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz 

mraky, optickeukazy, duha, halo  5 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz, nosuh@seznam.cz  

pozorovani  5 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz, pepino@volny.cz  

slunce, zatmeni, aktivita, sun  50 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz, neliba@iol.cz, pepino@volny.cz  

vsichni, konference  5 MB  
bartos@hvezdarna-fp.cz, eddy.s@seznam.cz, janelner@centrum.cz, lhejna@volny.cz,  

lutovskyjakub@seznam.cz, milvav@volny.cz, neliba@iol.cz, nosuh@seznam.cz, 
pepino@volny.cz, phobo@centrum.cz, stanislav.fort@gmail.com, 

timkolukas@seznam.cz  
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http://atmosfericke-jevy.hvezdarna-fp.cz http://pc-sun.hvezdarna-fp.cz 

 

 

http://aktivita-slunce.hvezdarna-fp.cz  
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Hvězdárna Františka Pešty – Sezimovo Ústí 

Výroční zpráva - 2012  strana 28 

 

Data kosmických sond 
 

Pro případné další využití jsou postupně stahována data z různých kosmických sond a 
projektů, a to z datového uložiště NASA, které je dostupné pomocí FTP na adrese 
nssdcftp.gsfc.nasa.gov. Stahování dat probíhá rychlostí cca 50 GB/měsíc a stažená data jsou 
ukládána na přenosný disk s kapacitou 2 TB. Většina dat je uložena v souborech, a to podle času 
jejich získání. U většího množství dat jsou tato tříděna v adresářích podle přístrojů, ze kterých 
byla získána. 

 

Do konce roku 2010 byla uložena data ze sond a projektů: 

 
[! ace]  

[! ae (ATMOSPHERE 

EXPLORER)]  

[! magnetopause_crossings]  

[! Plasmapause_crossings]  

[! wind]  

[aeros]  

[alouette]  

[ampte]  

[apollo12_alsep]  

[apollo14_alsep]  

[apollo15_alsep]  

[apollo15_csm]  

[apollo15_subsat]  

[apollo16_alsep]  

[apollo16_csm]  

[apollo16_subsat]  

[apollo17_csm]  

[arcad]  

[ats]  

[bowshock_crossings]  

[cassini]  

[cobe]  

[cosmos1809]  

[cosmos-900]  

[crres]  

[dmr]  

[galileo]  

[genesis]  

[geotail]  

[granat]  

[helios1] 

[helios2] 

[hinotori] 

[ibex]  

[iras]  

[isee1] 

[isee2] 

[isee3] 

[isis]  

[luna-17] 

[luna-19] 

[luna-21]  

[luna-22]  

[magsat]  

[mariner10] 

[mars-2]  

[mars-4]  

[mars-5]  

[mars-7]  

[ogo1]  

[ogo2]  

[ogo3]  

[ogo4]  

[ogo5]  

[ogo6]  

[omni]  

[phobos] 

[phobos-2] 

[pioneer_venus]  

[pioneer10]  

[pioneer11]  

[pioneer6]  

[pioneer7]  

[pioneer8]  

[pioneer9]  

[polar]  

[prognoz] 

[san_marco] 

[swas]  

[uhuru]  

[ulysees] 

[vanguard] 

[vega]  

[vega-1] 

[vega-2] 

[venera-10] 

[venera-11] 

[venera-13] 

[venera-14] 

[venera-16] 

[venera-2]  

[venera-3]  

[venera-4]  

[venera-5]  

[venera-6]  

[venera-7]  

[venera-8]  

[venera-9]  

[viking2]  

[Voyager 1] 

[Voyager 2] 

[zond-1]  

[zond-3]  
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8) Zajištění provozu hvězdárny 
 

Průběžné zajišťování finančních prostředků pro provoz a investice hvězdárny probíhalo po 

celý rok 2012. Podařilo se zajistit dostatečné množství finančních prostředků pro pokrytí přímých 

provozních nákladů spojených s fungováním objektu hvězdárny (náklady na energie, odpady, 

vodu). Rovněž se podařilo zajistit dostatečné množství finančních prostředků pro pokrytí přímých 

nákladů spojených se základní činností provozovanou na hvězdárně, a to především pro činnost 

dětského kroužku a předplatné astronomických časopisů. Většina finančních prostředků pochází 

z členských příspěvků a darů, v roce 2008 ovšem přibyl významný zdroj, kterým jsou dotace a 

granty. 

Vybavení hvězdárny a jednotlivé položky hospodaření včetně grantů a dotací jsou uvedeny 

v následujících dvou kapitolách, v další kapitole je pak uveden přehled návštěvnosti hvězdárny. 

 

 

Rekonstrukce kopule 
 

V roce 2012 se podařilo zajistit rekonstrukci kopule, a to 

sponzorskou formou odvedené práce. K rekonstrukci bylo 

přistoupeno na základě: 

- havarijního stavu otvírání štěrbiny kopule  

- havarijního stavu mechanismu a uložení otáčení kopule 

K rekonstrukci byl použit materiál, zakoupený díky 

finančnímu příspěvku města Sezimovo Ústí. Rekonstrukce 

kopule byla  provedena díky pracovní pomoci odborníků 

několika firem. 

V rámci rekonstrukce kopule bylo provedeno: 

- výměna kolejnic otvírání kopule 

- výměna vodicích a kladkových segmentů štěrbiny 

- výměna ložisek uložení štěrbiny 

- výměna ložisek uložení kopule 

- seřízení kladek zajišťujících otáčení kopule 

- oprava utěsnění štěrbiny 
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Oprava hlavního dalekohledu 
 

V roce 2012 se podařilo zajistit opravu 

hlavního dalekohledu hvězdárny, a to 

sponzorskou formou odvedené práce. 

K rekonstrukci bylo přistoupeno na základě: 

- havarijního stavu hlavního zrcadla 

dalekohledu  

- havarijního stavu pohonu montáže 

V rámci rekonstrukce kopule bylo 

provedeno: 

- demontáž z kopule 

- nové pokovení hlavního zrcadla velkého 

dalekohledu 

- kompletní vyčištění dalekohledů a 

montáže 

- kompletní seřízení dalekohledů a 

montáže 

- oprava velkého hnacího kola montáže 

- provedení nových ochranných nátěrů 

dalekohledů a montáže 

- opětovná montáž do kopule 
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9) Vybavení hvězdárny 
 

Knihovna 
 publikace v českém jazyce (cca 500 ks) 

 astronomické, zeměpisné a geodetické mapy (cca 300 ks) 

 publikace v anglickém, německém a ruském jazyce (cca 200 ks) 

 periodika v českém jazyce (7 titulů a celkem cca 340 ročníků) – pravidelný odběr 

Vesmír, Kozmos, Kosmické rozhledy, Dějiny vědy a techniky 
 

Přístrojové vybavení – pozorovací technika 
 reflektor Cassegrainova typu 300/4070 (zapůjčeno) 

 reflektor Schmidt/Cassegrainova typu 280/3000 (zapůjčeno)  

 reflektor Cassegrainova typu 150/2250  

 H-alfa refraktor 60/400 

 refraktor 100/1500 (pro sluneční fotosféru) 

 refraktor 80/1370  

 refraktor 80/1000 (úprava pro fotografování) (zapůjčeno) 

 refraktor 120/400 (zapůjčeno)  

 reflektor 114/500  

 refraktor LUNT LS60TC Ha/B600 (sluneční) 

 binar 100x25 – 2 ks 

 sada okulárů – 2 ks 
 

Přístrojové vybavení – ostatní technika 
 reciever 

 hodiny řízené signálem 

 multimediální PC + software 

 PC + software 

 server + software + počítačová síť 

 dataprojektor 

 scanner A4, scaner A3 

 laserová tiskárna 

 fotoaparát + vybavení temné komory 

 DIA-promítačka 

 video (zapůjčeno) 

 DVD přehrávač 

 laminovačka 

 meteorologická stanice - registrační teploměr, tlakoměr, vlhkoměr, heliostat 

 meteorologická stanice elektronická – teplota, vlhkost (in/out), tlak, srážky, vítr 

 Telurium 

 fyzikální pomůcky 
 

Ostatní vybavení  
 stoly, psací stoly a židle  

 skříně a skříňky, knihovny  

 vybavení kuchyňky  

 skládací postele, deky, polštáře, spacáky a karimatky 

 vybavení pro terénní pozorování (stolky, židle, přístřešek) 
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10) Hospodaření 
 

Celkový výsledek hospodaření v roce 2012 představuje plánované zvýšení rezervy, tzn. 
meziročního převodu, a to i přes navýšení pohledávek v kapitole „členské příspěvky“ a na druhé 
snížení příjmů v kapitole „granty“. 

 

 

  

Skupina Částka  Poznámka 

  Položka Kč 

     Příjem finančního plnění 84 884   

101   vstupné 0   

102   úroky 39   

103   dary 40 000   

104   granty 38 000   

105   členské příspěvky 5 500   

106   ostatní v rámci činnosti 1 345   

     Výdej finančního plnění 71 750   

  Materiál 18 257   

201   knihy, časopisy 5 573   

202   technika 2 966   

203   inventář 4 894   

204   občerstvení 468   

205   kancelář 666   

206   ostatní 3 690   

  Služby 53 493   

221   energie 16 689   

222   voda 85   

223   odpad 600   

224   nájem 1   

225   internet 1 137   

226   účet 1 178   

227   příspěvky jiné organizaci 1 000   

228   údržba 1 826   

229   cestovné 27 108   

230   propagace 0   

231   ostatní 3 869   

  Osobní ohodnocení 0   

251   dohody 0   

252   mzdy 0   

253   odvody 0   

     Příjem nefinančního plnění 0   

501   dary 0   

502   ostatní 0   

     Výdej nefinančního plnění 0   

551   odvedená práce 0   

552   ostatní 0   
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Granty     

  Astronomický kroužek 53 421 Jihočeský kraj 

    výše grantu 30 000   

    čerpáno 30 000   

    zbývá dočerpat 0   

    z vlastních prostředků 23 421   

    poměr čerpání  56,2%   

  Hvězdárna 4 952 Sezimovo Ústí 

    výše grantu 4 000   

    čerpáno 4 000   

    zbývá dočerpat 0   

    z vlastních prostředků 952   

    poměr čerpání  80,8%   

  Noc vědců 9 619 ČAS 

    výše grantu 4 000   

    čerpáno 4 000   

    zbývá dočerpat 0   

    z vlastních prostředků 5 619   

    poměr čerpání  41,6%   

 
Celkem k dočerpání 0 

 

     Zůstatek na počátku roku 21 705   

    hotovost 400   

    účet 21 305   

     Zůstatek na konci roku 34 839   

    hotovost 8 703   

    účet 26 136   

     Výsledek 13 134   

     Pohledávky 16 500   

    členské příspěvky za rok 2012 7 000 

     členské příspěvky za předchozí období 9 500   

     Závazky 0   

      0   
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11) Návštěvnost 
 

Počet návštěvníků hvězdárny v roce 2012 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 11 79 11 11 112

Únor 14 114 14 14 156

Březen 67 61 67 67 262 13

Duben 80 31 80 80 271

Květen 184 55 184 184 607 12

Červen 75 148 75 75 373

Červenec 38 122 38 38 236

Srpen 33 94 33 33 193

Září 195 18 195 195 603 14

Říjen 18 118 18 18 172

Listopad 59 46 59 59 223 13

Prosinec 32 25 32 32 121

CELKEM 806 911 806 806 3329 52

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 
 

Počet akcí hvězdárny v roce 2012 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 2 3 2 1 8

Únor 2 7 2 11

Březen 6 2 6 14 1

Duben 7 1 7 15

Květen 13 3 13 29 1

Červen 6 4 6 16

Červenec 6 5 6 17

Srpen 6 4 6 16

Září 8 1 8 1 18 1

Říjen 7 6 7 20

Listopad 3 2 3 8 1

Prosinec 2 1 2 5

CELKEM 68 39 68 2 177 4

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 

 

Ostatní statistiky hvězdárny v roce 2012 

 

Počet kroužků a sekcí 5 

 - dětských kroužků 1 

Počet členů kroužků a sekcí 31 

 - počet členů dětských kroužků 13 

Počet PC připojených k internetu 1 

Počet vydaných titulů celkem 0 

 - neperiodických 0 

 - periodických 0 

 - audiovizuálních 0 

Počet hodin strávený zakreslováním Slunce 346 

Počet zákresů Slunce 163 
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12) Zápis z jednání Valné hromady 2012 
 
 Na základě Stanov Hvězdárny Františka Pešty byla svolána, jménem Rady hvězdárny,  
Valná hromada Hvězdárny Františka Pešty, která se konala v sobotu 10.3.2012 od 16 hodin, v 
objektu Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí. 
 
Přítomni:  Petr Bartoš, Vlastislav Feik, Zdeněk Soldát, Vlastimil Neliba  
Omluveni:  Martin Kroužek, Václav Uhlíř, Ladislav Hejna, Jan Elner, Jakub Lutovský 
Nepřítomni:  Kateřina Vaňková, Ivo Zábojník, Anna Eliška Kubíčková  
 

Zahájení jednání 

Valná hromada byla zahájena v 16.30 hod za přítomnosti 4 členů sdružení Hvězdárna Františka 
Pešty. Předseda hvězdárny pověřil řízením Valné hromady Petra Bartoše. 

Schválení programu 

Program Valné hromady byl schválen       
- zahájení, schválení programu 
- zhodnocení zápisu z Valné hromady konané v roce 2011 
- hospodaření a činnost za rok 2011 
- představení výroční zprávy za rok 2011  
- návrh činnosti na rok 2012 a výhled na rok 2013 
- granty 
- opravy hvězdárny 
- volba nové Rady hvězdárny a Revizní komise 
- diskuze 
- závěr Valné hromady 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Zhodnocení zápisu z Valné hromady konané v roce 2011 

Valná hromada odsouhlasila zhodnocení zápisu z VH 2011.  
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Hospodaření a činnost za rok 2011 

Přehled hospodaření a činnosti je uveden ve výroční zprávě za rok 2011. 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Členské příspěvky 

Bylo rozhodnuto ponechat výši členských příspěvků na 1.000 Kč pro výdělečně činné osoby, 500 
Kč pro studenty a důchodce. Členské příspěvky musí být zaplaceny do konce června. V případě 
nedodržení termínu bude účtována jednorázová pokuta 100 Kč. 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Zajištění finančních a dalších prostředků 

Zajištěním finančních a dalších prostředků pro provoz a rekonstrukci hvězdárny byli pověřeni 
všichni členové rady hvězdárny. 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Představení výroční zprávy za rok 2011 

Ve výroční zprávě chybí kapitoly, které je nutné doplnit, jejich seznam rozešle e-mailem členům 
Hvězdárny P. Bartoš. Doplněnou výroční zprávu zkontroluje a schválí Rada hvězdárny.  
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
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Návrh činnosti na rok 2012 a výhled na rok 2013 

Noc vědců – konec září 2012 
Konec roku (Silvestr) – 31.12.2012 
Den dětí – červen 2012 
Přechod Venuše 6.6.2012 
Kroužek Kladno – průběžně – řeší V.Neliba 
Noc na hvězdárně 
Rekonstrukce kopule 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Granty 

Přehled grantů za rok 2011 je uveden ve výroční zprávě za rok 2011. 
Granty schválené pro rok 2012: 
 - projekt Astronomický kroužek (Jihočeský kraj)  30.000,- Kč 
Další granty budeme žádat od: 
 - MÚ Sezimovo Ústí (provoz a rekonstrukce a zateplení střechy) 
 - ČAS (noc vědců) 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

DAK 

V roce 2011 pokračovala obnovená činnost DAK. Od dubna probíhaly schůzky v sobotu od 18 
hodin. Přehled úspěchů členů kroužku za rok 2011 je uveden ve výroční zprávě za rok 2011. 
Nutné zajistit propagaci na SŠ – velikonoční sobota, ZŠ – den dětí a září. 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Volba Revizní komise  

Revizní komise hvězdárny byla zvolena ve složení a  funkcích: 
Jan Elner - předseda revizní komise 
Milan Vavřík 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Volba Rady hvězdárny 

Rada hvězdárny byla zvolena ve složení a  funkcích: 
předseda – Vlastislav Feik  (statutární zástupce) 
místopředseda – Zdeněk Soldát  
hospodář, DAK, web, tiskové zprávy – Petr Bartoš  
Oddělení sluneční sekce – Ladislav Hejna  
Oddělení slunečních statistik – Vlastimil Neliba  
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Diskuze 

Neplatící členové 
Martin Kroužek   3500,-  2006-2010 
Kateřina Vaňková  2000,-  2010-2011 
Ladislav Hejna   2000,-  2008-2011 
Jakub Lutovský  1000,-  2010-2011 
Zdeněk Soldát   1000,-  2011 
  celkem   9500,- 

Ukončení zápisu z Valné hromady 

Valná hromada byla ukončena v 17.45 hod. 
V Sezimově Ústí dne 10.3.2012.  Zapsal: Petr Bartoš     Ověřil: Vlastislav Feik 


