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1) Úvod 
 

Rok 2014 byl ve znamení úspěšného pokračování práce s talentovanou mládeží a rokem 

realizace rekonstrukce a zateplení střechy, přístavby zádveří a zprovoznění nových webových 

stránek.  

  

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 a především městu Sezimovo Ústí, bez jehož pomoci by nebylo možné stavební práce 

realizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jménem Rady Hvězdárny Františka Pešty, Petr Bartoš 

V Sezimově Ústí, dne 30.3.2015. 

 

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 2004 proběhla rekonstrukce klubovny, oken a rozvodu el.energie. 

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. 

V roce 2014 proběhla rekonstrukce střechy a její zateplení, přístavba zádveří a bylo 

položeno nové připojení vody. 
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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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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 

2014  přírodovědná  1. Lucie Fořtová 

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 

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 
2014  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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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 

 
 
 

Doplnění informací o hvězdárně v různých jazycích 
 

Francais - L'observatoire Sezimovo Usti 
L'observatoire Sezimovo Usti a été fondé en 1964 par M. Frantisek Pesta qui était le 

chef du cercle astronomique dans Sezimovo Usti. M. Pesta a travaillé dans Zakarpatska 
Rus de 1927 à 1939, et alors il s'est déplacé à Tabor. 

Le but principal de l'observatoire est la vulgarisation de l'astronomie (conférences, 
discussions, cours et observation pour le public). Depuis 1982 l'observation d'activité du soleil est effectuée et 
résultats sont envoyés à Bruxelles, en Norvège et aux autres instituts astronomiques. Les résultats de toutes les 
observations sont disponibles sur le site d’internet d'observatoire. 

Depuis 1999 une association des astronomes d'amateur s’occupe de l'observatoire. Dans 2002 le cercle 
astronomique junior a été fondé, l'observatoire a été équipé de nouveaux instruments et le bâtiment a été 
partiellement reconstruit. 

Les résultats des études de Pesta de la chute météorique de masse près de Strkov sont exposés dans 
l'observatoire. 

 

Deutsch - Die Sternwarte in Sezimovo Ústí 
Die Sternwarte in Sezimovo Ústí wurde in 1964 von František Pešta gegründet. 

František Pešta war Leiter des Astroclubs in Sezimovo Ústí. 
Er war erstmal in der Oblast Transkarpatien tätig und nach dem Jahr 1939 dann in 

Tábor. Haupttätigkeit der Sternwarte ist seit ihrer Gründung Popularisierung der 
Astronomie, unter anderem Vorträge, Veranstaltungen, Kursen und Beobachtungen für die Öffentlichkeit. Seit 
1982 wird die Sonnenaktivität auf der Sternwarte verfolgt. Die 

Ergebnisse werden nach Brussel, Norwegen und an weitere Institutionen weitergegeben. Alle Ergebnisse sind 
gleichzeitig auf der Website der Sternwarte verfügbar. Seit 1999 wird die Sternwarte von einen eingetragenen 
Verein verwaltet. Im Jahr 2000 fing hier der astronomische Zirkel für Kinder seine Tätigkeit an, neue Istrumente 
wurden geschafft und das Gebäude der Sternwarte wurde teilweise saniert. 

Ergebnisse der František Peštas Studie über Massenmeteoritenfall bei Strkov werden im Rahmen der 
Austellung in der Sternwarte präsentiert. 

 
 

English - The Observatory Sezimovo Usti 
The Observatory Sezimovo Usti was founded in 1964 by Mr. Frantisek Pesta who was 

the leader of the astronomical circle in Sezimovo Usti. Mr. Pesta worked in Zakarpatska Rus 
from 1927 to 1939, and then he moved to Tabor. 

The main scope of the observatory is the popularization of astro-nomy (lectures, chats, 
courses and observation for public). Since 1982 the sun activity observation has been taking place, and results 
have been being sent to Brussels, to Norway and to the other astronomical institutes. Re-sults of all observations 
are available on the observatory web as well. 

Since 1999 an association of amateur astronomers has been looking after the observatory. In 2002 the junior 
astronomical circle was founded, the observatory was equipped with new instruments and the building was 
partially reconstructed. 

Results of Pesta’s studies of the mass meteoric fall close to Strkov are exposed in the observatory. 
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Norway - Observatory Sezimovo Usti 
Observatory i Sezimovo Ústí ble grunnlagt i 1964 av Mr. Francis pesto, som var på den 

tiden leder av astronomi klubb i Sezimovo Ústí. Francis Pesta jobbet først i Carpathian 
Rutenia, der i 1927 grunnla han den grenen av tsjekkiske Astronomical Society, og deretter i 
1939 flyttet til Tabor. 

Hovedmålet er å popular Astronomy Observatory (forelesninger, seminarer, kurs og 
observasjoner for publikum). Siden 1982 pågående observasjoner av solaktivitet, er resultatene av som sendes til 
Brussel, Norge og andre astronomiske institusjoner. Resultatene av observasjon og evaluering er også 
tilgjengelig ved observatoriet. 

Siden 1999 opererer observatoriet som en sammenslutning av amatørastronomer. I 2002 grunnla han en 
astronomisk ring, ble observatoriet utstyrt med nytt utstyr og bygningen ble delvis rekonstruert. 

Det er interessant å studere og utstilling av massen meteorregn i 1753 nær landsbyen Strkov Sezimova nær 
elvemunningen. 

 

Hungary - Sezimovo Ústí-ban található obeszervatóriumot 
Sezimovo Ústí-ban található obeszervatóriumot František Pešta alapította 1964-ben, aki 

annak idején asztronómiai szakkör vezetője volt ugyan itt. František Pešta előszőr 
kárpátalján foglalatoskodott ahol 1927-ben megalapította Cseh asztronómiai társaság 
fióktelepét, majd ezután 1939-ben átköltözött Tábor-ba. 

 A csillagvizsgáló fő célja az, hogy népszerűsítse a csillagászatot (előadások, viták, tanfolyamok és 
megfigyelések nyílvánosság számára). 1982-től naptevékenység megfigyelése folyik itt, aminek az eredményeit 
Brüsszelbe, Norvégiába és egyéb csillagászati intézményekbe küldik. Minden megfigyelés eredményei és 
ezeknek a kiértékelései a csillagvizsgáló honlapján is elérhetőek. 

 1999 óta a csillagvizsgáló amatőr csillagászok egyesülete-ként üzemel. 2002-ben itt megalakult az 
asztronómiai szakkör, obszervatórium új berendezéseket kapott és az épület részleges átépítésen esett át. 

 Érdekességnek számít a Sezimovo Ústí közelében levő Strkov község-nél történt 1753-as tömeges 
meteorhullásról szóló tanulmány és kiállítás. 

 

Polski - Obserwatorium w Sezimovo Ústí 
Obserwatorium w Sezimovo Ústí została założona w 1964 roku przez pana Franciszka 

Pešta, który był w tym czasie przewodniczącym klubu astronomicznego w Sezimovo Ústí. 
Franciszek Pesta pracował najpierw w Rusi Karpackiej, gdzie w 1927 roku założył oddział 
czeskiego Towarzystwa Astronomicznego, a następnie w 1939 roku przeniósł się do miasta 
Tabor. 

 Głównym celem jest popularyzacja Astronomy Observatory (wykłady, seminaria, kursy i uwagi opinii 
publicznej). Od 1982 roku, trwają obserwacje aktywności słonecznej, której wyniki są wysyłane do Brukseli, 
Norwegii i innych instytucji astronomicznych. Wyniki obserwacji i oceny są również dostępne w obserwatorium. 

 Od 1999 roku Obserwatorium działa jako stowarzyszenie astronomów amatorów. W 2002 roku założył 
pierścień astronomiczne obserwatorium została wyposażona w nowy sprzęt, a budynek został częściowo 
przebudowany. 

 To ciekawe studia i wystawa masowego deszczu meteorytów w 1753 roku w pobliżu wsi Strkov Sezimova 
pobliżu ujścia. 

 

Nederland - Observatorium in Sezimovo Ústí 
Observatorium in Sezimovo Ústí werd in 1964 opgericht door de heer František Pešta, 

die de leidende astronomische club in Sezimovo Usti was op dat moment. František Pešta 
werkte eerst in de Karpaten Ruthenia waar hij in 1927 een tak van de Tsjechische 
Astronomical Society stichtte, en vervolgens in 1939 verhuisde naar Tabor.  

De belangrijkste doelstelling van het observatorium is om astronomie te populariseren 
(presentaties, seminars, cursussen en observatie voor het publiek). Sinds 1982, lopen 
observaties van zonne-activiteit, waarvan de resultaten naar Brussel naar Noorwegen en andere astronomische 
instituten worden gestuurd. De resultaten van de observatie en evaluatie zijn ook beschikbaar op de website van 
de sterrenwacht. 

Sinds 1999, werkt het observatorium als een vereniging van amateur-astronomen. In 2002 richtte hij een 
astronomische club op, een observatorium werd uitgerust met nieuwe machines en het gebouw werd gedeeltelijk 
gereconstrueerd.  

Het is een interessant onderzoek en een tentoonstelling van een collectieve val van meteorieten in 1753 in de 
buurt van het dorp Strkov in de buurt van Sezimovo Ústí. 
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3) Popularizace astronomie a osvětová činnost mezi 
širokou veřejností  

 
 

Popularizační a osvětová činnost patřily opět i v roce 2014 k hlavní náplni práce Hvězdárny 

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

V roce 2014 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  

 
 

Vzhledem k rekonstrukci střechy a přístavby zádveří byla od srpna 2014 do konce roku 

zrušena otvírací doba pro veřejnost. 

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 2014 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 2014 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 
 

V roce 2014 byla zkomplikována realizace akcí pro veřejnost rekonstrukcí objektu hvězdárny, 

proto se jednalo především o venkovní pozorování noční oblohy, doplněné drobnými soutěžemi a 

pokusy pro děti, ale i dospělé. 

Nakonec se podařilo realizovat: 
a) pozorování oblohy na dětských táborech 
b) akce Noc vědců 
c) den otevřených dveří 
 

 

Pozorování oblohy na dětských táborech 

V rámci výjezdů byly realizovány dvě večerní 

pozorování pro děti na dětských táborech v lokalitě 

Mašovice, pro které byly dále vytištěny astronomické 

omalovánky, pro větší návštěvníky pak kartičky 

s optickými hádankami.  

  

  

Noc vědců 

V roce 2014 se Hvězdárna Fr.Pešty v Sezimově 

Ústí opět podílela na organizaci Noci vědců, která však 

díky probíhající rekonstrukci hvězdárny byla přesunuta 

do spřátelených Kolovrat. Na akci se tak podílelo i 

sdružení Sousedé 2014, Klub U Boudů a Rodinné 

centrum MACEK.  Program byl zaměřen na rodiny s 

dětmi a přišlo jich opravdu hodně. Téměř 200 

návštěvníků si před Restaurací U Boudů vyzkoušelo dva 

pokusy a spoustu astronomických kvízů, optických 

klamů a pro nejmenší i omalovánek. Téměř všechny děti 

se zapojily do výrovy vlastního funkčního modelu sopky a také si vyzkoušely za asistence 

organizátorů  jak vypadá imploze. Vyvrcholením akce byla úžasná ukázka kuchyňské chemie v 

praxi – tento pokus patřil do kategorie "tohle doma nezkoušejte!" – neublíží, neporaní, ale rodiče 

z výsledku mít radost stoprocentně nebudou. Poděkování za podporu akce patří Nadaci 

Vodafone, Restauraci U Boudů a ÚMČ Praha-Kolovraty. 

 

Den otevřených dveří 

Ještě před zahájením rekonstrukce si mohli 

návštěvníci hvězdárny dopřát poslední den otevřených 

dveří v původní podobě hvězdárny. Na programu bylo 

pozorování Slunce, pro děti byly k dispozici 

astronomické omalovánky, pro větší návštěvníky opět 

doplněná astronomická výstava. 
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4) DAK - Dětský astronomický kroužek 
 

Činnost DAK (Dětský astronomický kroužek) pokračovala v roce 2014 ve stylu nastoleném 

v polovině předchozího roku, a navazovala na další činnost z let 2008 až 2013.  

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. 

Záměrem projektu bylo pokračovat v úspěšné tradici dětského astronomického kroužku a 

jeho činnosti v roce 2014 a pokračovat v projektové práci v rámci projektu. 

Dle výsledků několika členů kroužku, úspěšnému pokračování členů na univerzitách a dle 

zájmu ostatních členů se popsaný záměr naplnil nad veškerá očekávání téměř ve všech 

směrech, rezervy zůstávají i nadále v kolektivní spolupráci (stejně jako v předchozím roce), a to 

vzhledem k individualitám členů kroužku. 

 

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 
  
 

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. V roce 2014 byly v letních měsících realizovány v rámci schůzek cykly 

praktických pozorování. 

I přes předem netušenou komplikaci, kterou se stalo zahájení rekonstrukce objektu 

hvězdárny, se podařilo realizovat celoroční plánovaný program v celém rozsahu, i když několik 

schůzek probíhalo pod hvězdnou oblohou, což bylo nakonec ku prospěchu všech zúčastněných. 

Z toho také vyplývají plány do dalších let, v kterých budou zohledněny zkušenosti a nápady z 

roku 2014. 

Do programu byly začleněny i tři pobyty spřáteleného astronomického kroužku z Kladna a 

několik výjezdů na pozorování ve stanovém táboře nedaleko Chýnova. 

 

Datum Čas Téma Lektor   

5.4.2014   16-19 hod    Sluneční aktivita 2013-2014  Vlastislav Feik    

12.4.2014   16-19 hod   Souhvězdí severní oblohy  Zdeněk Soldát   

19.4.2014   16-19 hod    Historie astronomie na táborsku  Petr Bartoš   

26.4.2014   16-19 hod    Základy astronomie I  Vlastimil Neliba    

3.5.2014   16-19 hod    Meteorický déšť na Strkově  Petr Bartoš   

10.5.2014   16-19 hod    Základy astronomie  Jan Elner  

8.-11.5.2014  Astronomický kroužek Kladno  Vlastimil Neliba     

17.5.2014   16-19 hod    Sluneční aktivita - maximum slunečního cyklu  Vlastislav Feik   

24.5.2014   16-19 hod    Základy astronomie II  Vlastimil Neliba    

31.5.2014   16-19 hod    Souhvězdí jižní oblohy  Zdeněk Soldát  

7.6.2014   16-19 hod    Podkarpatská astronomická společnost  Petr Bartoš   

14.6.2014   16-19 hod    Sluneční aktivita - pozorování dalekohledem  Vlastislav Feik   

21.6.2014   16-19 hod    Historie souhvězdí  Zdeněk Soldát  

28.6.2014   16-19 hod    Základy astronomie III  Vlastimil Neliba    

5.7.2014   16-19 hod    Základy praktické astronomie I  Zdeněk Soldát  

4.-8.7.2014   Astronomický kroužek Kladno  Vlastimil Neliba    

12.7.2014   16-19 hod    Základy praktické astronomie II  Jakub Lutovský 

19.7.2014   16-19 hod    Základy praktické astronomie III  Petr Bartoš    

26.7.2014   16-19 hod    Základy praktické astronomie IV  Vlastimil Neliba    

2.8.2014   20-23 hod    Základy pozorování meteoritů I  Vlastislav Feik    

9.8.2014   20-23 hod    Základy pozorování meteoritů II  Zdeněk Soldát  

16.8.2014   20-23 hod    Základy pozorování meteoritů III  Vlastislav Feik    

30.8.2014   16-19 hod    Základy pozorování Slunce I  Vlastimil Neliba    

6.9.2014   16-19 hod    Základy pozorování Slunce II  Vlastimil Neliba    

13.9.2014   16-19 hod    Historie astronomie I.  Petr Bartoš    

20.9.2014   16-19 hod    Základy pozorování Slunce III  Vlastislav Feik  

26.9.2014   16-19 hod    Noc vědců 2014  

27.9.2014   16-19 hod    Astrofyzika a filozofie I.  Petr Bartoš  

4.10.2014   16-19 hod    Historie astronomie II.  Jakub Lutovský  

11.10.2014   16-19 hod    Astrofyzika a filozofie II.  Petr Bartoš  

18.10.2014   16-19 hod    Základy pozorování Slunce IV  Vlastislav Feik  

25.10.2014   16-19 hod    Základy astronomie  Vlastimil Neliba    

25.-28.10.2014  Astronomický kroužek Kladno  Vlastimil Neliba    
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Podpora kroužku 
 

Činnost Dětského astronomického kroužku byla v roce 2014 opět finančně podpořena 

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

mládeží pro rok 2014, a to v celkové výši 25.000,- 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 

2014 11. kategorie A-B ČR 4. 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 

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 

2014 VIII.  mezinárodní čestné 
uznání 

Lucie Fořtová 

Mezinárodní fyzikální olympiáda 
2011 42.  mezinárodní 2. Stanislav Fořt 

2012 43.  mezinárodní 2. Stanislav Fořt 
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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 2014 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 148 zákresů sluneční fotosféry z 

365 dní v roce. Přepočteno na pokrytí dní v roce tj. 40,5 %. Tomu odpovídá, že jsme pozorovali 

téměř každý druhý den (2,46). O proti roku 2013 je to o 1 zákres méně.  

Do pozorovací řady sluneční fotosféry se zapojil v roce 2014 i Zdeněk Soldát se třemi 

zákresy.  

Počet zákresů na hvězdárně od roku 1982 do 

roku 2014 je 4429 zákresů, které jsou započítány 

v celkové řadě hvězdárny.  

Největší sluneční aktivitu v roce měl měsíc 

únor 133,9, září 117,9 a březen 112,6 oproti tomu 

nejnižší aktivitu měl měsíc říjen 85,2, červen 92,7 

a srpen 93,8.  

V této souvislosti je třeba zmínit sluneční 

aktivitu beze skvrn, která v roce 2014 nenastala.   

 

Od roku 1982 jsme na hvězdárně Františka 

Pešty započali éru zakreslování sluneční 

fotosféry metodou projekce. Napozorované 

zákresy zpracováváme a archivujeme. Kopie 

zákresů  na vyžádání poskytujeme AsÚ AV ČR v 

Ondřejově (služba fotosférex). Od roku 1996 jsme 

se zapojili do projektu zpracování měsíčního 

pozorování fotosféry pro mezinárodní centrum 

S.I.D.C. v belgickém Bruselu. 

Spolupracovali jsme rovněž s p.Schmiedem z 

Kunžaku na vzniku synoptických mapek sluneční 

fotosféry za otočku, na jehož práci jsme navázali 

a pokračujeme v ní. Napozorované měsíční 

hodnoty zasíláme do České řady pozorovatelů 

sluneční fotosféry ve Valašském Meziříčí, dále do 

celosvětové databáze S.I.D.C. Brusel Belgie a do 

CV-Helios Network v Norsku. 

 

Naše hvězdárna zpracovávala výsledky 

pozorování sluneční činnosti. Jedná se o 

zpracování slunečních protokolů, různých 

pozorovatelů sluneční fotosféry v České, 

Slovenské a Polské republice, které jsem nazval 

„Česlopol“. O této aktivitě pojednává následující 

kapitola. 

Fotografie zachycují podobu Slunce  

ve spektru H-alfa 

8.8.2014 a 27.8.2014 
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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 2014 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouřka 25.4.2014 

 

 

Kombinace mnoha druhů oblačnosti v lednu 2014 
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Pozorování těles sluneční soustavy 
 

V průběhu roku 2014 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 

 

 

Pád bolidu na Žďársko 
 

Výjimečná událost - pád jasného meteoritu, tzv. bolidu – nasměrovala kroky astronomů na 

Žďársko. Jak řekl Pavel Spurný z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, něco takového se 

podaří zaznamenat zhruba jednou za pět až deset let. 

Průlet svítícího předmětu atmosférou zaznamenaly 9. prosince zhruba v 17.15 hod. 

středoevropského času přístroje na devíti místech v ČR. Natočila ho například spektroskopická 

kamera Hvězdárny Valašské Meziříčí. Web České astronomické společnosti uvedl, že zprávy o 

bolidu přišly z řady míst od severočeské Lobendavy po jižní Moravu. 

Na ploše dopadu se dá očekávat nález několika desítek menších úlomků a jednoho kusu o 

váze asi jeden kilogram. 

V úterý 9.12.2014 večer bylo na řadě míst ČR jasno a tak hlášení o pádu jasného meteoru, 

přesněji bolidu, máme zprávy opravdu od Lobendavy na severu Čech až po jižní Moravu. Čas 

pádu je znám podle kamer 17:16:45 SEČ.  

Bolid byl zaznamenán na 4 stanicích středoevropské bolidové sítě EDMONd: 

 Kroměříž_ENE 

 Valašské Meziříčí N 

 Otrokovice N (pouze exploze - odraz) 

 Maruška SW (pouze exploze, na kraji zorného pole, přes mraky) 

Na základě prvních rozborů snímků lze určit základní charakteristiku: 

 Rojová příslušnost: DSA (prosincové delta Arietidy) 

 Délka trvání na stanicích: 2,24 s 

 Celkový odhad délky 6,4 s. 

 Odhad vizuální magnitudy z Kroměříže: -14 mag 

 Absolutní magnituda z prvních 2,24 sec. letu: -3,3 mag 

 Orbitální elementy: 

o a= 2,3 AU  

o q= 0,668 AU 

o e= 0,705 AU 

o peri= 257,3 deg 

o node= 257,3 deg 

o i= 3,1 deg 

o vg= 19,2 km/s (bez decelerace) 
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7)  Ostatní činnost 

 

 

Internet 
Hvězdárna provozuje od roku 1999 

internetovou prezentaci, do roku 2014 na 

adrese http://www.hvezdarna-fp.cz a od roku 

2014 na adrese http://www.hvezdarna-fp.eu 

Ke změně došle díky potřebě zvýšení 

komfortu administrace webu, kdy díky rozsahu 

uložených údajů byla původní koncepce již 

neudržitelná. 

 

Na původní adrese http://www.hvezdarna-

fp.cz bylo zachováno: 

 Uložiště souborů (fs) 

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

 Záloha původního webu o pozorování 

Slunce  http:// aktivita-slunce.hvezdarna-

fp.cz 

 

Server webnode 

WWW    300 MB využito cca  70 MB 
E-mail    web@hvezdarna-fp.eu 
Doména http://www.hvezdarna-fp.eu 
Mobilní web m.hvezdarna-fp.eu 

 

Virtuální server 

WWW    450 MB   využito cca 170 MB 
E-mail    150 MB  využito cca 120 MB 
Fotogalerie 2 GB  využito cca 550 MB  
Doména http://www.hvezdarna-fp.cz 

 

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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Proč jsme se rozhodli pro redakční 

systém Webnode? 

Služba Webnode poskytuje uživatelům i 

v základní verzi zdarma pokročilý nástroj pro 

komplexní správu jednoduchého nebo i 

rozsáhlého webového projektu. Vytvoření a 

následná administrace projektu jsou snadné, 

množství prvků použitelných na stránkách je 

široké, protože Webnode důsledně kombinuje 

nabídky i dalších online služeb od Google 

Gadgets přes YourMinis po SpringWidgets. 

Éra takzvaného Webu 2.0 přináší řadu 

služeb zdarma, které nabízejí nové 

plnohodnotné online aplikace srovnatelné s 

řadou dosud dodávaných placených 

„profesionálních“ nabídek. Zároveň se 

prosazují funkcionality vyplývající z 

otevřenosti online služeb, které umožňují 

„namíchat“ výslednou podobu ze stavebních 

prvků různých dodavatelů. V segmentu 

redakčních systémů či systémů pro správu obsahu existuje rozsáhlá nabídka open-source řešení, 

oblíbené jsou systémy využívající kombinaci PHP/MySQL (přehled najdete například na 

www.opensourcecms.com), které jsou provozovatelné i na levných hostingových službách. Řadu z 

nich nabízejí poskytovatelé hostingových služeb přímo jako doplňkovou službu. Vedle toho existuje 

rozsáhlá nabídka blogovacích systémů zdarma, často s velmi pokročilými možnostmi změny vzhledu 

nebo i možnostmi Webu 2.0. O nabídce specifických redakčních systémů typu wiki jsem pak psal 

nedávno v článku Wiki v éře Web 2.0. Je tedy skutečně z čeho vybírat, to ale neznamená, že by 

vývojáři nemohli přijít s něčím nových a 

výrazně odlišným. 

Česká služba Webnode nabízí komfortní 

a uživatelsky příjemný redakční systém pro 

osobní i komerční webové stránky, zároveň 

pro majitele webu nabízí statistiky 

návštěvnosti, dnes už u podobných služeb 

nutný provoz na vlastní doméně a v placené 

verzi Profesional i poštovní schránku s 

kapacitou 1 GB. Počátkem dubna se tato 

služba ucházela i o titul The Next Web 

Awards 08 a málokdo si vzpomněl na 

aprílový žert z roku 1999, kdy služba 

Business Wire distribuovala zprávu o prodeji 

„nodů“ takzvaného Next Generation Internet 

společností Webnode 

Editory typu WYSIWYG (What You See 

Is What You Get) jsou již dlouho u online 

redakčních systémů samozřejmostí, takže 

webové stránky mohou tvořit i laici bez 

znalostí základů HTML a CSS. Webnode 

požívá vizuální metodu i na strukturu webu ve 

svém nástroji Webnode Builder, kde po 

klepnutí na odkaz na upravované stránce přecházíte na editaci odkazované stránky, není tu použit 

žádný Správce stránek nebo HTML souborů a tvorba i rozsáhlé webové prezentace je proto i pro laika 

velmi intuitivní. 

Vzhled si nastavíte výběrem ze stovek šablon, šablony si ale můžete připravit i sami. 

Webbuilder má přehledný panel nástrojů, funkcí v části Obsah je víc než dost. Každý objekt na 

stránce v editoru stránky má ovládací prvky v liště. 
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Standardní WYSIWYG editor pro 

formátovaný text je ve Webnode se skutečně 

jednoduchým ovládáním: 

Administrace projektu je především 

reklamou na placené služby. Ceny jsou ale 

pro české uživatele nastaveny poměrně 

vysoko, Verze zdarma nabízí stejně jako 

například Google Sites pouhých 100 MB 

prostoru (měsíční limit přenosu 5 GB), 1 GB 

prostoru už ale stojí baťovských 1999 Kč 

ročně a 4 GB prostoru spolu s 1GB e-mailem 

dokonce 4999 Kč. Pokud ale provozujete 

například Google Sites na vlastní doméně, 

máte k dispozici 10 GB zdarma. 

Jednotlivé standardní stránky i jejich 

prvky jsou střízlivé, bohužel v detailech vítězí 

technologie, například dělení e-mailové 

adresy vlevo v prvku Kontakty je na první 

pohled nedomyšlené. 

Vzorové texty jsou sice vynikajícím 

nástrojem pro laické uživatele, profesionál by 

ale v ukázkovém textu použil „tvrdé mezery“, 

aby na koncích řádku nezůstávaly pro 

typografy nepřijatelné osamocené 

jednopísmenné předložky. Ale to jsou jen drobné vady na kráse, vlastní engine je kvalitně připraven. 

Pro každou stránku je možné přidat jako metadata i klíčová slova a stručný popis, stránky je 

možné označovat štítky, jejichž přehled je možné umístit na stránky. 

Unikátní je možnost změny textových řetězců v engine, což je použitelné především pro lokalizaci 

do dalších jazyků, ale i pro individuální modifikaci interakce s uživatelem. Aktuálně pak byly 

dokončeny dvě lokalizace: slovenská a polská. 

Správce souborů Webnode zajišťuje skutečně špičkovou pokročilou správu souborů a zajišťuje 

snadný přenos více souborů i celých adresářů současně. Zapomeňte na FTP… Limit velikosti souboru 

je 8 MB, což je jen o 20 % méně než u konkurenčních Google Sites, engine je ale vybíravý na jména 

souborů a odmítal akceptovat většinu 

jmen vygenerovaných z titulků oken 

Firefox při snímání obrazovky v mém 

Ubuntu 8.04. 

Webnode nabízí široký výběr 

gadgetů a widgetů z různých zdrojů 

jako například Google Maps, Live 

Maps, Yahoo Maps, YouTube, Google 

Video, Soapbox, Flickr, Photobucket, 

Box.net, Windows Live SkyDrive, 

PollDaddy, Google Gadgets, YourMinis, 

SpringWidgets, PayPal a Google 

Checkout. 

Za zmínku stojí i podpora služeb 

serveru Blueboard.cz nebo sociální 

služby Add This: 

Pomocí Webnode můžete vytvořit i 

jednoduchý elektronický obchod, který 

bude přijímat platby pomocí karet 

VISA, MasterCard a dalších. 

Podporovány jsou i online platby 

systémů PayPal nebo Google 

Checkout. 
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Statistika je dostatečná: v základním přehledu je celková, měsíční a denní návštěvnost, 

zobrazené stránky a hity. Tu doplňuje zeměpisné rozřazení návštěvníků, rozdělení podle času 

stráveného na webu, nebo nejnavštěvovanější stránky, přehled operačních systémů návštěvníků a jimi 

používaných webových prohlížečů. 

 

Statistika pro rok 2014 

 

Měsíc 
Unikátní 
návštěvy 

Počet návštěv Stránek Hity Bajtů 

Leden 2014 33 133 1292 4740 72.88 MB 

Únor 2014 203 807 4050 11547 78.13 MB 

Březen 2014 400 1076 3715 16756 77.88 MB 

Duben 2014 327 1240 5467 21890 146.10 MB 

Květen 2014 650 2045 7237 39585 160.13 MB 

Červen 2014 559 2093 5969 33627 139.12 MB 

Červenec 2014 601 2701 8172 42996 156.48 MB 

Srpen 2014 518 2264 6072 33544 160.74 MB 

Září 2014 616 2402 7597 41949 199.90 MB 

Říjen 2014 626 2481 7908 47508 232.28 MB 

Listopad 2014 577 2510 5629 34284 191.08 MB 

Prosinec 2014 587 2211 5986 38827 200.87 MB 

Celkem 5697 21963 69094 367253 1.77 GB 

 

            

Leden 

2014 

Únor 

2014 

Březen 

2014 

Duben 

2014 

Květen 

2014 

Červen 

2014 

Červenec 

2014 

Srpen 

2014 

Září 

2014 

Říjen 

2014 

Listopad 

2014 

Prosinec 

2014 

 

 

 

  Země Stránek Hity Bajtů 

 

United States us 2843 5380 58.02 MB 

 

France fr 971 2153 8.37 MB 

 

Czech Republic cz 851 10770 39.14 MB 

 

Russian Federation ru 353 2456 10.87 MB 

 

Ukraine ua 249 5063 12.23 MB 

 

Germany de 164 586 2.97 MB 

 

Great Britain gb 117 407 1.24 MB 

 

China cn 97 2591 33.27 MB 

 

Netherlands nl 84 201 1.10 MB 

 

Portugal pt 78 188 1.98 MB 

  Ostatní 179 9032 31.68 MB 
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Odkaz z Internetového vyhledávače  

- Seznam 70 70 

- Google 52 65 

 

 

Hledaná slovní spojení     Hledání Procenta 

hvězdárna sezimovo ústí 14 19.1 % 

hvězdárna ždánice 3 4.1 % 

kopule hvězdárna 3 4.1 % 

co je vidět na obloze 2 2.7 % 

částicová stavba polí 2 2.7 % 

Ostatní fráze 39 53.4 % 

   

Hledané výrazy    Hledání Procenta 

hvězdárna 26 12.7 % 

sezimovo 16 7.8 % 

ústí 15 7.3 % 

obloze 4 1.9 % 

na 4 1.9 % 

Jiná slova 124 60.7 % 

 

  OS Hity Procenta 

 

Neznámý 5294 58.3 % 

 

Windows 3316 36.5 % 

 

Macintosh 248 2.7 % 

 

Linux 215 2.3 % 

 

  Browsery (prohlížeče) Grabber Hity Procenta 

 

Mozilla Ne 5137 56.6 % 

 

Google Chrome Ne 2525 27.8 % 

 

Neznámý ? 442 4.8 % 

 

Firefox Ne 331 3.6 % 

 

Safari Ne 285 3.1 % 

 

MS Internet Explorer Ne 281 3 % 

 

Opera Ne 52 0.5 % 

 

Samsung (PDA/Phone browser) Ne 7 0 % 

 

I-Mode phone (PDA/Phone browser) Ne 6 0 % 

 

Curl Ano 5 0 % 

  Ostatní   2 0 % 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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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. 

 

Průběžně 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 2014. 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 2014 byla provedena revize a likvidace zbývající starší výpočetní techniky a další 

elektroniky, která byla vyhodnocena jako nefunkční, případně zastaralá. 

 

Výchozí stav objektu hvězdárny 

Havarijní stav střechy a zateplení 

Střecha sestává z plechové krytiny 

položené přímo, bez tepelné izolace, na 

stropní konstrukci objektu. Plechová 

krytina je po 48 letech i přes veškerou 

údržbu ve stavu, kdy se vlivem koroze 

začínají rozpadat spoje a reálně hrozí 

zatékání do objektu. Se stavem střechy 

souvisí i havarijní stav uchycení 

okapových žlabů, které jsou vlivem 

působení vandalů přes každoroční 

opravy v částečně nefunkčním stavu. 

Havarijní stav rozvodů vody 

Rozvody vody jsou v objektu hvězdárny v havarijním stavu, kdy nefunguje uzávěr vody a 

trubky jsou ve zvýšené míře zkorodované. 

Nedostatečné zázemí klubovny 

V současné době je max. kapacita klubovny 35 lidí. Jak ukazuje činnost v uplynulých letech 

je nutné mít k dispozici prostor pro odkládání oděvů (šatnu), pro činnost kroužku pak i 

zabezpečený prostor pro odkládání kol. 

Rizikový prostor před hvězdárnou 

Prostor před hvězdárnou, který je zastřešený se stává rizikovým pro skupiny mládeže, kdy 

v tomto prostoru často dochází k nadměrné konzumaci alkoholu mladistvími. Tento prostor by byl 

využit jako „zázemí“ hvězdárny, kde by bylo vybudováno zádveří a prostor pro umístění částečně 

mobilního dalekohledu pro venkovní pozorování.  

Využití přenosných dalekohledů  

Původní hlavní dalekohled byl v uplynulých letech opraven a nyní je připraven na nové 

využití, stejně jako další tři přenosné dalekohledy. Využití původního hlavního dalekohledu však 

vyžaduje použití pojízdného mechanismu (vzhledem k celkové váze montáže dalekohledu), který 

v soustavě s dalekohledem vyžaduje nadstandardní rozměr dveří. Pro ostatní přenosné 

dalekohledy je nutné zajistit „odkládací“ prostor jiný, než je chodba hvězdárny. 
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Návrh řešení 

Oprava a zateplení střechy 

Pro vyřešení problematiky střechy je nezbytné po sejmutí stávající krytiny instalovat na 

stropní konstrukci objektu jednotlivé vrstvy řešící zateplení a novou krytinu.  

Vrstva zateplení je složena z trámového roštu vyplněného křížem minerální vatou.  

Přechod mezi zateplením a krytinou zajišťuje fólie a prkenné překrytí. 

Jako střešní krytina bude použit plech. 

Součástí opravy střechy bude i nové uchycení okapových žlabů a nové okapové žlaby. 

Přístavba přední části objektu 

Přístavba přední části objektu řeší problematiku šatny (3.3.), 

ukládání přenosných dalekohledů (3.2.) a zlepšení bezpečnosti v 

prostoru před objektem. 

Přístavbou je myšleno „zazdění“ prostoru pod střechou 

přečnívající do prostoru před objektem hvězdárny. Stavebně se tedy 

nejedná o změnu půdorysu zastavěné plochy. Na další straně je 

uvedeno schematické zobrazení přístavby s barevným orámováním 

nově „zazděného“ prostoru. 

 

 

 

 
 

Oprava rozvodů vody 

Rozvody vody budou realizovány od šachty vodoměru před objektem hvězdárny, průchodem 

skrz zeď do prostoru WC s následným rozvodem v objektu. 

Rozvod vody bude v PP trubkách s příslušnými doplňky. 
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Rekonstrukce a opravy 

Původně avizovaná výměna vnitřních 
dveří v objektu hvězdárny byla z důvodu 
rekonstrukce odložena na 1. pololetí roku 
2015.  

V rámci úspor elektrické energie byla 
na vytápění pořízena krbová kamna. 
V další topné sezóně tak bude možné 
využívat el.energii na temperování proti 
zámrazu, pro vyhřátí na provozní teplotu 
však bude možné využít finančně 
úspornější zdroj tepla. 

 

Díky finanční podpoře (371.000,- Kč) 
města Sezimovo Ústí byly na objektu 
hvězdárny provedeny následující práce: 

 Zateplení a rekonstrukce střechy 
o Odstranění původní krytiny 
o Položení izolace 
o Montáž roštu zateplení 
o Vyplnění tepelnou izolací 
o Zakrytí a položení izolace 
o Položení plechové krytiny 
o Napojení izolace a krytiny na 

komíny 

 Rekonstrukce okapů a okapových 
svodů 
o Odstranění původních okapů a 

svodů 
o Instalace a napojení okapů na 

novou střechu 
o Instalace nových okapových 

svodů a napojení na odtok 

 Přístavba zádveří, včetně rozšíření 
dílny a skladu pozorovací techniky 
o Vykopání a zhotovení základů 
o Zhotovení betonové podlahové 

desky 
o Položení izolace a napojení na 

stávající objekt 
o Vyzdění nového zádveří 
o Instalace elektro rozvodů pro 

zásuvky, osvětlení a vypínače 
o Osazení vstupních otvorů 

zárubněmi 
o Demontáž původních oken a 

zazdění otvorů po oknech 
o Zhotovení omítek 
o Dokončení a položení podlah 
o Instalace dveří 
o Dokončení elektrorozvodů, 

osazení světel, zásuvek a 
vypínačů 

 Nové napojení na rozvod vody 
o Před přístavbou zádveří byla 

položena nová přípojka vody a 
do objektu hvězdárny 
vyvedena v prostoru toalety 
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K dokončení v roce 2015 zbývá 
 

 Oprava sociálního zařízení 
o Výměna toalety se splachovadlem, umyvadla, umyvadlové baterie 
o Instalace nového průtokového ohřívače vody 

 Oprava vnitřních rozvodů vody 
o Zhotovení nových rozvodů vody v PP s výhledem na další přístavbu objektu 

 Vybavení nových prostor 
o Pořízení a instalace úložných regálů 

 Nové uspořádání stávajících prostor 
o Maximální uvolnění prostoru klubovny, přemístění části vybavení do nových prostor 

 Obnova vybavení klubovny 
o Obnova stolů a židlí 

 Obnova vnitřních dveří 
o Nové dveře do kuchyňky/archivu, kanceláře, sociálního zařízení 
o Zateplení dveří 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 2014 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 463 726   

101   vstupné 0   

102   úroky 16   

103   dary 50 000   

104   granty 405 510   

105   členské příspěvky 8 200   

106   ostatní v rámci činnosti 0   

     Výdej finančního plnění 441664   

 
Materiál 9029   

201   knihy, časopisy 0   

202   technika 5 944   

203   inventář 0   

204   občerstvení 0   

205   kancelář 859   

206   ostatní 2 226   

 
Služby 432 635   

221   energie 10 655   

222   voda 676   

223   odpad 0   

224   nájem 1   

225   internet 1 711   

226   účet 96   

227   příspěvky jiné organizaci 0   

228   údržba 366 197   

229   cestovné 32 738   

230   propagace 4 429   

231   ostatní 16 132   

 
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 52 905 Jihočeský kraj 

 
  výše grantu 25 000   

 
  čerpáno 25 000   

 
  zbývá dočerpat 0   

 
  z vlastních prostředků 27 905   

 
  poměr čerpání  47,3%   

 
Hvězdárna 10 043 Sezimovo Ústí 

 
  výše grantu 5 000   

 
  čerpáno 5 000   

 
  zbývá dočerpat 0   

 
  z vlastních prostředků 5 043   

 
  poměr čerpání  49,8%   

 
Hvězdárna 371 000 Sezimovo Ústí - stavba 

 
  výše grantu 371 000 

nejedná se o klasický grant, ale o 
přeúčtování nákladů na zateplení, 
rekonstrukci střechy a přístavbu zádveří  

 
  čerpáno 371 000 

 
  zbývá dočerpat 0 

 
  z vlastních prostředků 0 

 
  poměr čerpání  100,0%   

 
Noc vědců 4 510 ČAS 

 
  výše grantu 4 510   

 
  čerpáno 4 510   

 
  zbývá dočerpat 0   

 
  z vlastních prostředků 0   

 
  poměr čerpání  100,0%   

  
Celkem k dočerpání 0 

 

     Zůstatek na počátku roku 45 238   

 
  hotovost 1 580   

 
  účet 43 658   

     Zůstatek na konci roku 67 300   

 
  hotovost 4 985   

 
  účet 62 315   

     Výsledek 22 062   

     Pohledávky 26 500   

 
  členské příspěvky za rok 2014 7 000   

 
  členské příspěvky za předchozí období 19 500 

v roce 2015 bude rozhodováno o 
odepsání části pohledávek jako 
nedobytných 

     Závazky 0   
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11) Návštěvnost 
 

Počet návštěvníků hvězdárny v roce 2014 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 11 32 11 54 1

Únor 7 67 7 81

Březen 28 18 28 74

Duben 42 102 41 185

Květen 39 47 32 39 157

Červen 72 18 37 71 198

Červenec 81 131 64 32 308

Srpen 43 172 46 18 279

Září 12 254 23 5 294

Říjen 7 87 28 3 125

Listopad 18 9 7 34

Prosinec 3 2 5

CELKEM 363 709 458 264 1794 1

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 
 

Počet akcí hvězdárny v roce 2014 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 15 5 1 21 1

Únor 18 4 22

Březen 21 2 23

Duben 27 8 35

Květen 26 2 4 32

Červen 32 1 5 38

Červenec 29 4 7 1 41

Srpen 27 3 6 36

Září 31 4 2 37

Říjen 18 5 5 28

Listopad 23 2 25

Prosinec 19 19

CELKEM 286 19 50 2 357 1

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 

 

Ostatní statistiky hvězdárny v roce 2014 

 

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 222 

Počet zákresů Slunce 148 
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12) Zápis z jednání Valné hromady 2014 
Na základě Stanov Hvězdárny Františka Pešty byla svolána, jménem Rady hvězdárny, Valná hromada 
Hvězdárny Františka Pešty, která se konala 8.3.2014 od 15 hod, v objektu Hvězdárny Fr.Pešty v Sez.Ústí. 
 

Přítomni: Petr Bartoš, Vlastislav Feik, Vlastimil Neliba, Václav Uhlíř  
Omluveni: Martin Kroužek, Ladislav Hejna, Jan Elner , Jakub Lutovský, Zdeněk Soldát, Milan Vavřík 
Nepřítomni: Kateřina Vaňková, Ivo Zábojník, Anna Eliška Kubíčková  

Zahájení jednání 
Valná hromada byla zahájena v 15.30 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 
- hospodaření a činnost za rok 2013 
- představení výroční zprávy za rok 2013 
- návrh činnosti na rok 2014 a výhled na rok 2015 
- 50. výročí hvězdárny 
- granty 
- stavební úpravy hvězdárny 
- volba nové Rady hvězdárny 
- diskuze 
- závěr Valné hromady (předpokládaný čas cca 19 hodin)  

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Zhodnocení zápisu z Valné hromady konané v roce 2013 
Noc vědců – konec září 2013 - uskutečněno 
Konec roku (Silvestr) – 31.12.2013 - neuskutečněno 
Den dětí – červen 2013 - neuskutečněno 
Kroužek Kladno – průběžně – řeší V.Neliba - jezdil 
ostatní viz. výroční zpráva 

Valná hromada odsouhlasila zhodnocení zápisu z VH 2013.  
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Hospodaření a činnost za rok 2013 
Přehled hospodaření a činnosti je uveden ve výroční zprávě za rok 2013. 

        (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.  

        (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. 
Grant z JčK  25.000,- Kč 

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Představení výroční zprávy za rok 2013 
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.  

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Návrh činnosti na rok 2014 a výhled na rok 2015 
Noc vědců – konec září 2014 
Den otevřených dveří – květen 2014 
Kroužek Kladno – průběžně – řeší V.Neliba 
příprava na 50. výročí hvězdárny 
zateplení střechy a přístavba před hvězdárnou 

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 
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50. výročí (2015) 
Návrhu obsahu oslav v roce 2015: 

- vydání publikace (cca 100 stran, cca 100 ks) – PB  
- den otevřených dveří 
- slavnostní a vzpomínkové odpoledne  
- přednášky pro veřejnost – Grygar, Neliba, Tichých, … 
- odpolední a večerní pozorování pro veřejnost 
- soutěže a kvízy pro děti – DS, PB 
- fyzikální pokusy – PB  
- noc na hvězdárně  
- promítání filmů v kině 

Finanční náročnost a zdroje: 
- publikace cca 60.000,- (MÚ cca 20, ČAS cca 10, … sponzoři) 
- slavnostní odpoledne – pohoštění MAS ? 
- soutěže apod. cca 20.000,- Kč (sponzoři ?) 

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Granty 
Přehled grantů za rok 2013 je uveden ve výroční zprávě za rok 2013. 
Granty schválené pro rok 2014: 

- projekt Astronomický kroužek (Jihočeský kraj)  25.000,- 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 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Stavební úpravy hvězdárny 
Pro rok 2014 předpokládáme následující stavební úpravy objektu hvězdárny: 

- zateplení střechy a nová krytina – na MÚ Sezimovo Ústí byl v roce 2013 předložen návrh, nyní 

čekáme na oficiální zprávu, pokud bude kladná, realizace proběhne v průběhu roku 2014 
- nový přívod a rozvod vody – na MÚ Sezimovo Ústí byl v roce 2013 předložen návrh, nyní čekáme na 

oficiální zprávu, pokud bude kladná, realizace proběhne v průběhu roku 2014 
- vytvoření zádveří zazděním prostoru před hvězdárnou – na MÚ Sezimovo Ústí byl v r. 2013 předložen 

návrh, nyní čekáme na oficiální zprávu, pokud bude kladná, realizace proběhne v průběhu r. 2014 
- instalace krbových kamen do klubovny a oprava komína – zakoupení kamen na vlastní náklady do 

částky cca 5000,- Kč , na palivo – dřevo (dřevěné brikety) 
- vyklizení „kumbálu“ – vyklizení bylo provedeno před zahájením valné hromady (odpad odvezen do 

sběrného dvora) 
- vyklizení „pod kopulí“ – realizovat v 1. polovině roku 
- výměna interních dveří – po ukončení stavební činnosti realizovat výměnu interních dveří (kancelář, 

WC, kuchyňka) – cca 3x 2000,- Kč 
        (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, 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  

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Diskuze 
Neplatící členové    celkem  19500,- 
 

Ukončení zápisu z Valné hromady 
Valná hromada byla ukončena v 18.45 hod. 
 

V Sezimově Ústí dne 8.3.2014.  Zapsal: Petr Bartoš  Ověřil: Vlastislav Feik 


