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1) Úvod 
 

Rok 2013 byl ve znamení úspěšného pokračování práce s talentovanou mládeží a rokem 

přípravy zateplení a drobné přístavby 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 30.3.2014. 

 

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. 
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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 

 

 

 

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 

2010  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2010  přírodovědná   1. Lukáš Timko 

2011  přírodovědná   1. Stanislav Fořt 

2012  přírodovědná  1. Stanislav Fořt 

2012  přírodovědná  3. Lukáš Timko 

 

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 
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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 Premium Bohemiae 

2013  pamětní medaile a čestné uznání Lukáš Timko 

 

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 2013 k hlavní náplni práce Hvězdárny 

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

V roce 2013 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 2013 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 2013 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 
 

 
2.3.2013  17-21    Praktické pozorování  

   přednáška DAK přístupná veřejnosti 

16.3.2013  17-19    úvodní setkání v roce 2013 

20.4.2013  17-19    Pozorování sluneční aktivity ve spektru H-alfa   

   přednáška DAK přístupná veřejnosti 

4.5.2013  17-19    Prstencové zatmění Slunce    

   přednáška DAK přístupná veřejnosti 

1.6.2013  17-19   Zatmění Měsíce    

   přednáška DAK přístupná veřejnosti 

6.7.2013  17-24   Základy astronomie I 

   praktické pozorování  (objekt hvězdárny)   – akce DAK přístupná veřejnosti 

13.7.2013  17-24   Základy astronomie II 

   praktické pozorování 2 (objekt hvězdárny)   – akce DAK přístupná veřejnosti  

20.7.2013  17-24   Základy astronomie III 

   praktické pozorování 3 (objekt hvězdárny)   – akce DAK přístupná veřejnosti 

27.7.2013  17-19   Pozorování Slunce pomocí H-alfa dalekohledu    

   přednáška DAK přístupná veřejnosti 

3.8.2013  17-19   Základy astronomie  

   praktické pozorování  (Mašovice u Chýnova)   – akce DAK přístupná veřejnosti 

28.9.2013  17-19   podzimní komety    

   přednáška DAK přístupná veřejnosti 

26.10.2013  17-19    Strkovské meteority v roce 1753    

   přednáška DAK přístupná veřejnosti 
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4) DAK - Dětský astronomický kroužek 
 

Činnost DAK (Dětský astronomický kroužek) pokračovala v roce 2013 ve stylu nastoleném 

v polovině předchozího roku, a navazovala na další činnost z let 2008 až 2012.  

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  

2.3.2013 17-21   Praktické pozorování – zimní souhvězdí Jakub Lutovský 

16.3.2013 17-19   úvodní setkání v roce 2013  

30.3.2013 17-19   Kosmologická konstanta a její vývoj Jan Elner 

6.4.2013 17-19   Kosmologie a filozofie  Petr Bartoš 

13.4.2013 17-19   Základy a historie astronomie  Vlastimil Neliba 

20.4.2013 17-19   Pozorování sluneční aktivity ve spektru H-alfa Vlastislav Feik 

27.4.2013 17-19   Paralaxa a měření vzdáleností hvězd  Petr Bartoš 

4.5.2013 17-19   Prstencové zatmění Slunce Vlastimil Neliba 

11.5.2013 17-19   Pozorování sluneční aktivity ve spektru Fe Vlastislav Feik 

18.5.2013 17-19   Vzdálenosti ve vesmíru a spektrální posun Petr Bartoš 

25.5.2013 17-19   Pozorování sluneční aktivity – motýlkový diagram Vlastislav Feik 

1.6.2013 17-19  Zatmění Měsíce Vlastimil Neliba 

8.6.2013 17-19  
Pozorování sluneční aktivity – koeficienty 

pozorovatele 
Vlastislav Feik 

15.6.2013 17-19  Co to je rudý posuv Jan Elner 

22.6.2013 17-19  Souhvězdí jižní polokoule Jakub Lutovský 

29.6.2013 17-19  Co to je cirkumzenitál Milan Vavřík 

6.7.2013 17-24  
Základy astronomie – praktické pozorování 1 

(objekt hvězdárny) 
Vlastimil Neliba 

13.7.2013 17-24  
Základy astronomie – praktické pozorování 2 

(objekt hvězdárny) 
Petr Bartoš 

20.7.2013 17-24  
Základy astronomie – praktické pozorování 3 

(objekt hvězdárny) 
Petr Bartoš 

27.7.2013 17-19  Pozorování Slunce pomocí H-alfa dalekohledu Vlastimil Neliba 

3.8.2013 17-19  
Základy astronomie – praktické pozorování  

(Mašovice u Chýnova) 
Zdeněk Soldát 

10.8.2013 17-19   Pozorování Slunce pomocí různých filtrů Vlastimil Neliba 

17.8.2013 17-19   Sluneční aktivita – současné maximum  Vlastislav Feik 

24.8.2013 17-19  Kosmologie – Velký třesk a vznik vesmíru Jan Elner 

31.8.2013 17-19  Astronomie ve starověké Indii Jakub Lutovský 

7.9.2013 17-19   Vícenásobné hvězdné systémy Petr Bartoš 

14.9.2013 17-19  Pozorování Slunce v Kunžaku Vlastislav Feik 

21.9.2013 17-19  Extrasolární planety Vlastimil Neliba 

28.9.2013 17-19  podzimní komety Petr Bartoš 

5.10.2013 17-19  Stav ionosféry a sluneční aktivita Vlastimil Neliba 

12.10.2013 17-19  Jak vzniká polární záře Vlastislav Feik 

19.10.2013 17-19  Fotografování výbojů v atmosféře Petr Bartoš 

26.10.2013 17-19   Strkovské meteority v roce 1753 Vlastislav Feik 
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Podpora kroužku 
 

Činnost Dětského astronomického kroužku byla v roce 2013 opět finančně podpořena 

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

mládeží pro rok 2013, 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 

2013 10. kategorie A-B ČR 2. Lukáš Timko 

2013 10. kategorie A-B ČR 6. Lucie Fořtová 

 

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 

 

Logická olympiáda 

2013  jednotlivci  kraj 9. Lukáš Bartoš 

 

Mezinárodní astronomická olympiáda (IAO) 

2009 XIV. senioři mezinárodní 2. Stanislav Fořt 

2009 XIV. junioři mezinárodní 3. Lukáš Timko 
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Mezinárodní astronomicko-astrofyzikální olympiáda (IOAA) 

2010 IV.  mezinárodní 1. Stanislav Fořt 

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

2012 VI.  mezinárodní 1.  Stanislav Fořt 

2012 VI.  mezinárodní 3.  Lukáš Timko 

2013 VII.  mezinárodní 2. Lukáš Timko 

2013 VII.  mezinárodní uspěla Lucie Fořtová 

 

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 

 

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 

 

astronomická pozorování 

2013 proměnné hvězdy objevitel CzeV479 Cam Lukáš Timko 
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5) Pozorování aktivity Slunce 
 

Sluneční aktivita v roce 2013 na Hvězdárně Františka Pešty  
Vlastislav Feik  

 
Pozorovací podmínky pro sluneční fotosféru na hvězdárně nebyli dosti dobré. I letos jsme 

nepřekonali hranici 150-ti zákresů za rok. Napozorovali jsme 149 zákresů sluneční fotosféry z 

365 dní v roce. Přepočteno na pokrytí dní v roce tj. 40,8 %. Tomu odpovídá, že jsme pozorovali 

téměř každý druhý den (2,44). O proti roku 2012 je to o 14 zákresů méně. Do pozorovací řady 

sluneční fotosféry se zapojil i Zdeněk Soldát se třemi zákresy. Počet zákresů na hvězdárně od 

roku 1982 do roku 2013 je 4281 zákresů, které jsou započítány v celkové řadě hvězdárny.  

Největší sluneční aktivitu v roce měl měsíc květen 121,7, leden 90,8 a duben 88,4 oproti 

tomu nejnižší aktivitu měl měsíc září 37,0, únor 52,4 a červen 62,5. V této souvislosti je třeba 

zmínit sluneční aktivitu beze skvrn, která nebyla.   

Letos se musíme omluvit, že nebude kompletní pozorovací zpráva, protože po úmrtí p. 

Ladislava Schmieda z Kunžaku naše hvězdárna přebírala kompletní archiv pozorování a 

výsledků a vyřizovala se státem prodej dalekohledu, který zůstal na jeho zahradě v pozorovací 

boudě. Toto vyřizování se protahuje do roku 2014 a doufám, že se to kladně vyřídí.   

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

zpracování slunečních protokolů, různých pozorovatelů sluneční fotosféry v České, Slovenské a 

Polské republiceˇ, které jsem nazval „ Česlopol „.  

 

Graf znázorňuje přepočet napozorovaného relativního čísla a SIDC Brusel. 
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ČESLOPOL - Statistiky pozorovatelů Slunce CZ, SK, PL 
Hlavní aktivity ČESLOPOLu: 

 zpracování přehledu statistik pozorovatelů Slunce z České republiky, Slovenska a Polska 

 aktualizace studie o vizuálním pozorování sluneční fotosféry od roku 1871 

 

Protokoly sluneční fotosféry 

Důležité pro zpracování statistik je včasné 

zasílání protokolů! 

Protokoly se zasílají v souborech, 

pojmenovaných ve formátu: rrrrmm_číslo 

stanice.přípona souboru > příklad 

201002_23.xls na e-mail: slunce@hvezdarna-

fp.cz (e-maily jsou doručovány pro: ing. 

Vlastimil Neliba a Vlastislav Feik).  

Zpracování studie 

Pro všechny hvězdárny a stanice 

pozorovatelů Slunce jsme připravili velmi 

zajímanou studii o vizuálním pozorování 

sluneční fotosféry na území České republiky a 

Slovenské republiky vydanou v roce 2004. Tato 

evidence je zajímavá tím, že v ní jsou zahrnuty 

informace o sluneční aktivitě okolo roku 1882. 

V současnosti připravujeme druhý díl 

studie, který bude zaměřen na kompletní 

pozorování ze slunečních protokolů 

jednotlivých stanic. V evidenci je zatím 74 

pozorovacích stanic a hvězdáren od roku 1965 

do roku 2005, které byly zasílány na 

hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Tyto 

protokoly zpracovával původně Ladislav 

Schmied z Kunžaku a v současnosti Vlastimil 

Neliba z Kladna. 
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6) Ostatní pozorování 
 

Pozorování optických jevů v atmosféře 
V roce 2013 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 

 

 

19.5.2013 – výboje při podvečerní bouřce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2013 – spodní část supercely 
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Polární záře 
 

Pozorování polární záře ve Švédsku – autor Vlastimil Neliba. 

 

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře ve výškách 

od 80 do 1000 km, nejčastěji kolem 100 km (v ionosféře – oblast vysoké koncentrace iontů a volných 

elektronů). Běžně se vyskytují v polárních oblastech (jižní záře – aurora australis, severní záře – 

aurora borealis), zatímco ve středních zeměpisných šířkách a zejména v tropech jen výjimečně. 

Její jméno Aurora Borealis je složené ze jména římské bohyně úsvitu Aurory a řeckého 

pojmenování západního větru Boreas. Toto jméno poprvé použil v roku 1621 francouzský filozof Pierre 

Gassendi. 

Průběh jedné polární záře by se dal ve stručnosti popsat asi takto: Na Slunci vznikají vlivem 

nerovností v magnetickém poli sluneční skvrny. U těchto skvrn vznikne jedna masivní protuberance 

(erupce). Mrak částic slunečního větru tvořený protony, elektrony a alfa částicemi letí vesmírem 

(rychlostí řádově 0,1 % rychlosti světla) a pokud se na své cestě setká s magnetickým polem Země, 

tak ho ono pole většinu odrazí dál do vesmíru, ale část ho zachytí a stáčí po spirálách směrem k 

magnetickým pólům Země. Tam sluneční vítr interaguje s atmosférou a vzniká polární záře. 

Sluneční vítr, který se ve velkém množství uvolňuje při slunečních erupcích, které jsou 

způsobovány nerovnostmi v magnetickém poli Slunce, a magnetické pole Země jsou dva hlavní 

faktory pro vznik polární záře. Když se sluneční vítr setká s magnetickým polem Země, nastane zde 

interakce, jelikož složky slunečního větru mají své vlastní magnetické pole (protony a alfa částice jsou 

kladné, elektrony záporné). Většina je ho tedy odražena, ale část je zachycena a stáčí se v 

magnetickém poli po spirálách až k atmosféře. 

A nyní se dostáváme přímo k jevu, který nazýváme polární září. Když se totiž konečně hrstka 

protonů, elektronů a alfa částic dostane skrz magnetické pole až k zemské atmosféře, tak jejich 

rychlost, potažmo energie, je stále o několik řádů větší, než energie okolních molekul ze zemské 

atmosféry. Částice slunečního větru se začnou s molekulami atmosféry srážet, a přitom z nich vyrážejí 

elektrony, na jejichž místo se okamžitě obsazují jiné (viz fyzika atomového obalu). Při tomto ději se 

emituje elektromagnetické záření, které je ve viditelném spektru. Pro kyslík to je 558nm (zelená barva) 

a 630nm (červená barva). 
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Pozorování těles sluneční soustavy 
 

V průběhu roku 2013 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 

 

 

Komety v roce 2013 
 

 Na rok 2013 byly avizovány dvě patrně 

opravdu jasné komety. První z nich, kometa 

C/2011 L4 PanSTARRS, měla zazářit na 

březnové obloze, zejména v druhé dekádě 

měsíce nad západním obzorem za soumraku. 

Na Astro.cz si můžete prohlédnout galerii 

komety. Tou druhou pak měla být na přelomu 

listopadu a prosince velmi intenzivně 

sledovaná a na své poměry beztak jasná 

kometa C/2012 S1 ISON. Ta se měla dát 

malými dalekohledy či očima již v průběhu 

října 2013 na ranní obloze. 

Kometa C/2011 L4 PanSTARRS 23.1.2013 

 

Kometa C/2011 L4 PanSTARRS 11.2.2013 

Kometa C/2011 L4 PanSTARRS 

Kometa byla objevena v pondělí 

6. června 2011 teleskopem Pan-

STARRS 1 (Haleakala; Havaj) jako 

nenápadná kometka o jasnosti 19.4 

magnitudy. Po svém objevu získala 

kometární pořadové označení C/2011 

L4. Přibližně od konce února 2013 

mohla prolomit hranici viditelnosti 

pouhýma očima a následně se 

přiblížit ke Slunci. Průchod perihelem 

ji čekal 10. března 2013 ve 

vzdálenosti asi jako Merkur (tj. asi 0.3 

AU). K Zemi se dál přibližovala a ve 

vzdálenosti 1.1 AU ji minula už 5. 

března 2013. V době průchodu 

perihelem byla na obloze asi 15° 

daleko od Slunce a v dalších dnech se od něj bude rychle úhlově vzdalovat. Při svém pohybu 

severovýchodním směrem se rychle dostala do pozice, kdy ji najdeme nad západním obzorem 

hned za soumraku. Mimořádný úkaz nabídnul 12. a 13. března, kdy ji míjel mladý Měsíc ve fázi 

úzkého srpku … 
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Vyhledávací mapka pro kometu C/2011 L4 PanSTARRS 

 

Kometa C/2012 S1 ISON  

Ohledně komety ISON přišel jako s mimořádně zajímavým objevem mezinárodní kometární 

oběžník 24. září 2012. Jen tři dny předtím, v pátek 21. září 2012, se podařilo objevit dvěma 

východním astronomům (Vitali Nevski z Běloruska a Artyom Novichonok z Ruska) novou kometu 

s jasností okolo 18,8 magnitudy. Kometu našli na CCD snímcích z dalekohledu Santel (o průměru 

0,4 metru) patřícímu výzkumnému středisku International Scientific Optical Network (ISON). 

Kometa tak získala označení podle data objevu C/2012 S1 ISON. Ke Slunci se měla značně 

přiblížit na konci listopadu, kdy Slunce minula ve vzdálenosti asi 0,01 AU (28. listopadu 2013). To 

už je ovšem sebevražedná vzdálenost kdy průlet kolem Slunce vlasatice většinou přežije. Očima 

mohla být pozorovatelná už od poloviny listopadu 2013 na ranní obloze, kde ji za rozbřesku 

dělaly společnost planety Merkur a Saturn.  

 

Vyhledávací mapka pro kometu C/2012 S1 ISON 
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28.11.2013 jsme mohli pozorovat zánik komety v přímém přenosu. Nejprve se  objevily 

výrazné signály, že jádro komety zanikne. První viditelné známky se objevily 25. listopadu, kdy 

náhle ustala produkce plynu z jádra komety. Kometa následně začala slábnout, její „labutí píseň“ 

měla však ještě jedno dějství. 27. listopadu, tedy den před průletem kolem Slunce, se naposledy 

rozzářil zbytek jejího jádra a ještě než se stihl výrazně přiblížit Slunci, rozpadl se na oblak prachu 

a malých úlomků, které se pak kompletně vypařily při průletu kolem Slunce. Nejprve jsme 

spekulovali, že pokud by úlomek přežil alespoň nejtěsnější průlet, mohl by na obloze vytvořit 

stejně jako zaniklá kometa Lovejoy „bezhlavý div“ – ohon bez hlavy. Bohužel k zániku došlo na 

špatné straně Slunce a tak z komety nezbylo nic. 

 

Jak se to stalo? 

 Už delší dobu se šance 

komety ISON na přežití průletu 

kolem Slunce pohybovaly na 

hraně. Někteří odhadovali, že se 

rozpadne ještě daleko od Slunce, 

jiní pevně věřili v bezproblémový 

průlet okolo Slunce. Výrazný 

okamžik v osudu komety nastal 

13. listopadu, kdy prodělala silné 

zjasnění, díky kterému byla 

dokonce několik dní na hraně 

viditelnosti pouhým okem. Tento 

rozhodující okamžik měl ukázat, 

zda je kometa dostatečně velká a 

probudila se po delší době 

neaktivity, anebo opět zeslábne a 

zjasnění byl jenom znak 

postupného zániku jádra.  

Kometa C/2012 S1 ISON 15.11.2013 

 

 Druhá varianta se ukázala být tou správnou. Událost 13. listopadu sice nastartovala značné 

vypařování vody a těkavých plynů, jádro začalo ovšem rychle ztrácet hmotnost. To se projevovalo 

takzvaným efektem tryskového motoru. Proud sublimujícího plynu působil jako tryska proti 

pohybu komety a začal ji výrazně brzdit. 19. listopadu došlo k druhému zjasnění, to tentokrát 

nemělo za následek výrazný nárůst produkce plynů. Naopak za zhruba 5 dnů aktivita ustala a 

kometě došla zásoba vody a dalších zmrzlých plynů. To se projevilo i tím, že úplně zmizel plynný 

ohon komety. Jádro ovšem nezaniklo úplně, jenže absence vody a těkavých látek, které za 

normálních okolnotí jádro ochlazují, muselo nutně způsobit kumulaci tepla. 27. listopadu začala 

opět nabírat jasnost a byla zaznamenána okrajová produkce plynů. Měření radioteleskopem 

IRAM existenci jádra potvrdilo, plyn unikal z místa, kde se jádro mělo nacházet. Jenže ho nebylo 

mnoho, přesto během jednoho dne zvýšila 40násobně svou jasnost. Plynný ohon se objevil na 

chvilku a velice slabý. Výrazná známka toho, že zjasnění způsobila značná produkce prachu. To 

se očividně začalo díky intenzivnímu zahřívání drolit a drobný výpar byl způsobený zbytkem 

zmrzlé vody a dalších plynů tmelící vnitřní části již prakticky vyschlého jádra. Intenzivní žár 

Slunce narůstal a zhruba 10 hodin před průletem kolem Slunce způsobil naprosté rozdrolení 

jádra, ze kterého zůstal jen oblak prachu a zřejmě i roj balvanů metrových nebo desetimetrových 

rozměrů. Většina hmoty jádra byla ovšem již na prach a ten jak se postupně dostával do blízkosti 

Slunce, se také postupně odpařil. Roj balvanů ovšem přežil a ve dráze komety po průletu 

můžeme sledovat nevýrazný obláček způsobený jejich dalším drolením. Je jisté že ze Země se 

na kometu viditelnou pouhým okem těšit nemůžeme, oblak úlomků bude možná viditelný ve 

větších dalekohledech. 
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7)  Ostatní činnost 

 

 

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    

aktivita-slunce.hvezdarna-fp.cz    

astronomie.hvezdarna-fp.cz     

atmosfericke-jevy.hvezdarna-fp.cz    

dak.hvezdarna-fp.cz    

foto.hvezdarna-fp.cz    

ftp.hvezdarna-fp.cz    

ftp.hvezdarna-fp.cz    

impakt.hvezdarna-fp.cz    

pc-sun.hvezdarna-fp.cz    

statistiky.hvezdarna-fp.cz    

www.hvezdarna-fp.cz    

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    

bartos, petr, krtek    

dak, deti, krouzek    

dalekohled, technika, dalekohledy    

foto, fotografie    

info   

mraky, optickeukazy, duha, halo    

pozorovani    

slunce, zatmeni, aktivita, sun    

vsichni, konference   
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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 2013. 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. 

V roce 2013 byla provedena revize a likvidace starší výpočetní techniky a další elektroniky, 

která byla vyhodnocena jako nefunkční, případně zastaralá. 

 

Plán přístavby 
Pro rok 2014 byl připraven plán první části přístavby, viz níže. 
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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 2013 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“. Navýšení rezervy bylo dosaženo především díky zvýšení 
objemu v příjmové kapitole „dary“. 

 

 

  

Skupina Částka  Poznámka 

  Položka Kč 

     

Příjem finančního plnění 91 506   

101   vstupné 0   

102   úroky 6   

103   dary 47 000   

104   granty 35 500   

105   členské příspěvky 9 000   

106   ostatní v rámci činnosti 0   

     

Výdej finančního plnění 81 107   

  Materiál 11 021   

201   knihy, časopisy 400   

202   technika 3 811   

203   inventář 0   

204   občerstvení 855   

205   kancelář 5 127   

206   ostatní 828   

  Služby 70 086   

221   energie 25 182   

222   voda 506   

223   odpad 600   

224   nájem 1   

225   internet 3 147   

226   účet 382   

227   příspěvky jiné organizaci 0   

228   údržba 1 850   

229   cestovné 33 684   

230   propagace 0   

231   ostatní 4 734   

  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   



Hvězdárna Františka Pešty – Sezimovo Ústí 

Výroční zpráva - 2013  strana 28 

 

     

Granty     

  Astronomický kroužek 69 449 Jihočeský kraj 

    výše grantu 30 000   

    čerpáno 30 000   

    zbývá dočerpat 0   

    z vlastních prostředků 39 449   

    poměr čerpání  43,2%   

  Hvězdárna 9 270 Sezimovo Ústí 

    výše grantu 5 500   

    čerpáno 5 500   

    zbývá dočerpat 0   

    z vlastních prostředků 3 770   

    poměr čerpání  59,3%   

  Celkem k dočerpání 0  

     

Zůstatek na počátku roku 34 839   

    hotovost 8 703   

    účet 26 136   

     

Zůstatek na konci roku 45 238   

    hotovost 1 580   

    účet 43 658   

     

Výsledek 10 399   

     

Pohledávky 22 000   

    členské příspěvky za rok 2013 7 000   

    členské příspěvky za předchozí období 15 000   

     

Závazky 0   
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11) Návštěvnost 
 

Počet návštěvníků hvězdárny v roce 2013 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 11 32 11 54 1

Únor 7 67 7 81

Březen 28 28 28 84

Duben 42 102 41 185

Květen 39 47 67 39 192

Červen 72 18 45 71 206

Červenec 123 131 4 135 393

Srpen 114 99 76 145 434

Září 92 15 32 92 231

Říjen 47 78 47 172

Listopad 15 59 38 112

Prosinec 32 52 84

CELKEM 622 310 590 706 2228 1

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 
 

Počet akcí hvězdárny v roce 2013 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 15 2 1 18 1

Únor 18 3 21

Březen 21 1 22

Duben 27 8 35

Květen 26 2 5 33

Červen 32 1 4 37

Červenec 29 4 7 1 41

Srpen 27 3 6 36

Září 31 1 4 36

Říjen 18 7 25

Listopad 23 3 26

Prosinec 19 19

CELKEM 286 11 50 2 349 1

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 

 

Ostatní statistiky hvězdárny v roce 2013 

 

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 235 

Počet zákresů Slunce 149 
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12) Zápis z jednání Valné hromady 2013 
 

Na základě Stanov Hvězdárny Františka Pešty byla svolána, jménem Rady hvězdárny,  Valná 
hromada Hvězdárny Františka Pešty, která se konala v sobotu 16.3.2013 od 16 hodin, v objektu 
Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí. 
 
Přítomni: Petr Bartoš, Vlastislav Feik, Zdeněk Soldát, Jan Elner, Václav Uhlíř  
Omluveni: Martin Kroužek, Ladislav Hejna, Vlastimil Neliba, Jakub Lutovský 
Nepřítomni: Kateřina Vaňková, Ivo Zábojník, Anna Eliška Kubíčková  

Zahájení jednání 

Valná hromada byla zahájena v 16.30 hod za přítomnosti 3 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 2012 
- hospodaření a činnost za rok 2012 
- představení výroční zprávy za rok 2012  
- návrh činnosti na rok 2013 a výhled na rok 2014 
- granty 
- opravy hvězdárny 
- volba nové Rady hvězdárny a Revizní komise 
- diskuze 
- závěr Valné hromady 

        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Zhodnocení zápisu z Valné hromady konané v roce 2012 

Noc vědců – konec září 2012 - uskutečněno 
Konec roku (Silvestr) – 31.12.2012 - neuskutečněno 
Den dětí – červen 2012 - neuskutečněno 
Kroužek Kladno – průběžně – řeší V.Neliba - jezdil 
ostatní viz. výroční zpráva 

Valná hromada odsouhlasila zhodnocení zápisu z VH 2012.  
        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Hospodaření a činnost za rok 2012 

Přehled hospodaření a činnosti je uveden ve výroční zprávě za rok 2012. 
        (5 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. 

        (5 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. 
Grant z JčK  30.000,- Kč 

        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Představení výroční zprávy za rok 2012 

Ve výroční zprávě nejsou vyplněny kapitoly, které je nutné doplnit, jejich seznam rozešle e-mailem 
členům Hvězdárny Petr Bartoš. 
Doplněnou výroční zprávu zkontroluje a schválí Rada hvězdárny.  

        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
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Návrh činnosti na rok 2013 a výhled na rok 2014 

Noc vědců – konec září 2013 
Konec roku (Silvestr) – 31.12.2013 
Den dětí – červen 2013 
Kroužek Kladno – průběžně – řeší V.Neliba 
příprava na 50. výročí hvězdárny 
zateplení střechy a přístavba před hvězdárnou 

        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Granty 

Přehled grantů za rok 2012 je uveden ve výroční zprávě za rok 2012. 
Granty schválené pro rok 2013: 

- 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) 

podrobnosti o projektech – viz žádosti a smlouvy 

        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

DAK 

V roce 2012 pokračovala obnovená činnost DAK. Od dubna probíhaly schůzky v sobotu od 18 hodin.  
Přehled úspěchů členů kroužku za rok 2012 je uveden ve výroční zprávě za rok 2012. 
Nutné zajistit propagaci na SŠ – velikonoční sobota, ZŠ – den dětí a září. 

        (5 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 

        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Volba Rady hvězdárny 

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

        (5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Diskuze 

Neplatící členové 
Martin Kroužek     4500,-  2006-2010,2012 
Kateřina Vaňková   3000,-  2010-2012 
Ladislav Hejna    2500,-  2008-2012 
Jakub Lutovský    2000,-  2010-2012 
Zdeněk Soldát    2000,-  2011-2012 
Vlastimil Neliba    1000,-  2012 
Jan Elner    1000,-  2012 
Milan Vavřík    1000,-  2012 
  celkem  17000,- 
 
 
Ukončení zápisu z Valné hromady 
Valná hromada byla ukončena v 17.15 hod. 
 
V Sezimově Ústí dne 16.3.2013. 
Zapsal: Petr Bartoš   Ověřil: Vlastislav Feik 

 


