
  

 

 

Hvězdárna 
 

Františka Pešty 
 

 

Sezimovo Ústí 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2015 
 

 

 

 

 

 

Adresa:  Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí  
Poloha:  49°23´10“ s.š. , +14°42´20“ v.d., 420 m.n.m. 
Telefon: 777 770 253 , 602 422 166  
E-mail:  info@hvezdarna-fp.cz 
URL: www.hvezdarna-fp.cz, www.hvezdarna-fp.eu 
IČ: 70504628 
Bankovní účet: 0704212319 / 0800 
Spisová značka:    L 2890 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích    



Hvězdárna Františka Pešty – Sezimovo Ústí 

Výroční zpráva - 2015  strana 2 

 

1) Úvod 
 

Začátek roku 2015 byl ve znamení dokončení realizace rekonstrukce střechy a přístavby 

zádveří. Většina roku se však nesla v duchu oslav 50. výročí založení hvězdárny, v rámci kterých 

byla vydána publikace a rozsáhlá výstava. Nedílnou součástí oslav bylo červnové setkání 

s pamětníky a říjnové slavnostní setkání. 

  

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 30.3.2016. 

 

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. 

V roce 2015 oslavila hvězdárna 50 let své existence, kdy byla vydána publikace a rozsáhlá 

výstava. 
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O historii také v úvodním slovu publikace k 50. výročí hvězdárny 
 

 

Když mne pořadatelé sborníku k půlstoletému výročí Hvězdárny v Sezimově Ústí požádali o 

předmluvu, uvědomil jsem si, jak jsem již téměř po celou tu dobu s osudy Hvězdárny propojen. 

Stalo se to především díky mimořádné osobnosti jejího zakladatele a prvního hybatele pana 

Františka Pešty (1905–1982), jenž byl v roce 1979 zvolen čestným členem České astronomické 

společnosti v uznání svých zásluh o vznik a činnost Hvězdárny, jež byla otevřena v roce, kdy 

dosáhl životního jubilea 60 let, a také pro publikaci o unikátním meteoritickém dešti Strkov (3. 7. 

1753). Pátrání v archivech přineslo své ovoce, jelikož úkaz se odehrál přesně o půlstoletí dříve, 

než astronomové připustili, že meteority „padají z nebe“. Domněnky o původu meteoritů ze Země 

(v krajním případě z Měsíce) pochopitelně podvědomě ovlivňovaly výpovědi očitých svědků, ale 

Peštova rekonstrukce úkazu to dokázala opravit. Životní osud nadšeného astronoma-amatéra 

pana Pešty by zajisté vydal na román, jímž se jako ústřední téma vine známé latinské úsloví „Per 

aspera ad astra“.  

Mé druhé propojení s Hvězdárnou počalo v r. 1984, kdy jsem se 12. července večer na 

Hvězdárně v Karlových Varech sešel na startu I. ročníku Spanilé jízdy astronomů-cyklistů 

EBICYKL nazvaném Českomoravská Pálava se spolupracovníkem Hvězdárny Zdeňkem 

Soldátem. Brzy jsem zvěděl, že je nadšeným sluníčkářem a někdejším cyklistickým závodníkem, 

který mi dokázal bleskově vyměnit prasklé špice na mém obstarožním favoritu. Během šestidenní 

jízdy na kole v horku, které nás nezkušené cyklisty docela deptalo, byl Zdeněk doslova 

zachráncem nás diletantských cyklistů, jednak pro svou mechanickou zručnost s opravováním 

kol, ale také proto, že díky své vynikající sportovní kondici mi často rozrážel horký vzduch, 

zejména v rekordně dlouhé etapě (183 km) z Úpice do Prostějova.  

Na trase jsme se téměř nepřetržitě bavili o novinkách z astronomie, ale také o činnosti 

sezimoústecké hvězdárny. Není proto divu, že před rozloučením na konci úvodního ročníku mne 

Zdeněk pozval na přednášku do Sezimova Ústí a prohlídku Hvězdárny. Svou přednášku jsem 

proslovil 1. listopadu 1984 v sále tamějšího závodního klubu Kovosvitu a k mému úžasu ji 

navštívilo více než 350 posluchačů. Svědčilo to o velmi dobré činnosti Hvězdárny, která už v té 

době vyvíjela rozsáhlou odbornou i popularizační činnost. 

Od té doby sleduji Hvězdárnu v Sezimově Ústí nepřetržitě, jednak při přednáškách, na které 

tam občas přijedu, ale též proto, že společně se Zdeňkem patříme ke zbylým účastníkům 

Ebicyklu, kteří se zúčastnili I. ročníku a dosud pravidelně na EBICYKL jezdí; prvky naší množiny 

se dají snadno spočítat na prstech jedné ruky. Mám tedy každý rok přehled o tom, co se na 

Hvězdárně odehrává, ale když jsem měl nyní možnost přečíst si rukopis jubilejní publikace, 

dozvěděl jsem se o mnoha dalších aspektech činnosti sezimoústeckých astronomů. Když 

uvážím, že město má jen něco přes 7 tisíc obyvatel, tak si uvědomuji, že už samo svépomocné 

založení hvězdárny byl obdivuhodný čin několika místních nadšenců posléze panem Peštou 

odborně vedených. Svědčí o tom i skutečnost, že na Hvězdárně vyrostli mladí spolupracovníci, 

kteří dodnes svými pozorováními Slunce přispívají k rozvoji oboru o vztazích Slunce-Země, jenž 

má tolik praktických dopadů. 

Podle mého soudu Hvězdárna vznikla a dosud trvá právě proto, že z malého klubka 

zapálených amatérů a s přispěním erudovaného Františka Pešty přebírali plynule štafetu odborné 

i popularizační astronomické činnosti jejich mladší spolupracovníci a následovníci. Stala se tak 

jedním z významných kulturních center nejenom pro Ústí, ale i pro široké okolí Jihočeského kraje. 

Snad nebudu daleko od pravdy, když připomenu významnou baťovskou tradici Sezimova Ústí, 

protože baťováci vždy vynikali iniciativou a schopností dotahovat projekty do konce, a tento 

sympatický přístup k řešení problémů je v Ústí viditelně přítomen dodnes. 

Troufám si proto předpovědět, že Sezimoústecká hvězdárna se bude rozvíjet i v dalším 

období do svého stoletého jubilea. Snad všichni, kdo jsme s členy Hvězdárny i jejich 

spolupracovníky přišli do styku, si přejeme, aby se její sláva jednou dotkla i samotných předmětů 

astronomických pozorování.  

 

Praha, srpen 2015, RNDr. Jiří Grygar, CSc.  
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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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Espaňol - El Observatorio Astronómico de la ciudad de Sezimovo Usti 
El Observatorio Astronómico de la ciudad de Sezimovo Ústí fue fundado en el año 1964 por František Pešta, 

entonces presidente del Círculode Aficionados a la Astronomía de Sezimovo Ústí. 
 František Pešta trabajó antes en la Rutenia Subcarpática,fundando allí la filial de la Asociación Astronómica 

checa en 1927; en 1939 setrasladó a la ciudad de Tábor. 
 El objetivo del observatorio es la popularización de laastronomía (conferencias, mesas redondas, cursos y 

talleres de observación parael público). Desde 1982 se realizan observaciones de la actividad solar, 
cuyosresultados se envían a Bruselas, Noruega y otras instituciones astronómicas.Los resultados de todas las 
observaciones y su evaluación también estánaccesibles al público en la web del observatorio. 

 Desde 1999 funciona el observatorio gracias a la asociaciónde astrónomos aficionados. En 2002 fue fundado 
el grupo de aficionados a laastronomía, el observatorio fue equipado con nuevos instrumentos y se 
realizótambién una reconstrucción parcial del edificio. 

 Curiosidades: estudios y exposición sobre la lluvia de meteorosdel año 1753,  producida cerca de 
lapoblación de Strkov en las proximidades de Sezimovo Ústí. 

 

Italiano - L´ osservatorio a Sezimovo Usti 
L´ osservatorio a Sezimovo Ústí ha fondato nel 1964 signor  František Pešta che era in quel periodo il capo 

del gruppo astronomico a Sezimovo Ústí. Prima František Pešta lavorava in Russia dei Carpazi dove nel 1927 ha 
fondato il filiale dell´Azienda astronomica ceca e poi nel 1939 ha cambiato la casa per vivere a Tábor. 

 Il funzione principale dell´ osservatorio é diffondere l´astronomia (conferenze, disscusioni, corsi e 
osservazione per il pubblico). Dal 1982 procede l´osservazione dell´attivitá solare, tutti i risultati sono inviati a 
Bruxelles, in Norvegia e nelle molte altre istituzioni. I risultati delle tutte osservazioni e loro valutazioni sono anche 
da disposizione al sito web della osservatorio.. 

 Dal 1999 funziona l´osservatorio come l´ associazione degli astronomi nonprofessionali. Nel 2002 é stata 
fondata la chiesuola , l´ osservatorio é stato attrezziato dei dispositivi nuovi é la costruzione é stata in parte 
ricostruita.  Molto interessante é lo studio e la mostra della caduta di massa del meteoriti nel 1753 nella vicinanza 
del comune Strkov non lontano dal Sezimovo Ústí. 
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3) Popularizace astronomie a osvětová činnost mezi 
širokou veřejností  

 
 

Popularizační a osvětová činnost patřily opět i v roce 2015 k hlavní náplni práce Hvězdárny 

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

 

V roce 2015 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 do dubna 2015 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 2015 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 2015 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 
 

Začátkem roku 2015 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. 

Převážně byl rok 2015 ve znamení příprav a následně samotných oslav 50. výročí 
hvězdárny v Sezimově Ústí. Oslavám, včetně akcí pro veřejnost, je věnována samostatná 
kapitola. 

 

Pozorování oblohy na dětských táborech 

V rámci výjezdů byly realizovány dvě večerní pozorování pro děti na dětských táborech 

v lokalitě Mašovice.  

  

Noc vědců 

V roce 2015 se Hvězdárna Fr.Pešty v Sezimově Ústí opět podílela na organizaci Noci vědců. 

Hvězdárna měla pro veřejnost otevřeno v pátek 25. září 2015 od 18 hodin do půlnoci. 

Návštěvníci se již tradičně zapojili do bohatého programu včetně zábavných experimentů a 

pochopitelně i pozorování noční (byť Měsícem přesvícené) oblohy. 

Program: 

18.00  beseda k projektu hvězdárny - Impakt 

19.00 beseda k projektu hvězdárny - Graviton 

20.00  orientace v naprosté tmě - hmatové kvízy 

21.00  optické klamy 

... a paralelně dále také: 

od 18.00  výstava dokumentů k 50. výročí hvězdárny 

od 20.00  pozorování noční oblohy a krajiny - Měsíc, vhodné a nevhodné pouliční osvětlení 

 

Zatmění Slunce na Špicberkách 

Zatměním Slunce, ale především zážitky 

z expedice na Špicberky s programem jeho 

pozorování, byla inspirována cestopisná 

beseda a výstava. Expedice se uskutečnila v 

březnu roku 2015, smyslem byl jednak sběr 

dat pro fyzikální ústav a jednak focení úplného 

zatmění Slunce. Přednáška nás zavedla do 

drsných podmínek extrémních Špicberků, do 

společnosti šesti dobrodruhů, kteří se s 

tamním prostředím potýkali ve dvou stanech a 

za pomoci polárních saních. Dozvěděli jsme 

se mimo jiné i to, jaké je zažít a přežít 

napadení ledním medvědem.  
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4) DAK - Dětský astronomický kroužek 
 

Činnost DAK (Dětský astronomický kroužek) pokračovala v roce 2015 ve stylu nastoleném 

v polovině předchozího roku, a navazovala na další činnost z let 2008 až 2014.  

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 2015 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 a jejich harmonogram byl průběžně zveřejňován na webu hvězdárny a 

na vývěsce hvězdárny. V roce 2015 byly v letních měsících opět realizovány v rámci schůzek 

cykly praktických pozorování. 

I přes časové napětí, které bylo způsobeno akcemi k 50. výročí hvězdárny, se podařilo 

realizovat celoroční plánovaný program v celém rozsahu. Zmíněné výročí hvězdárny bylo 

nakonec příjemným a praktickým zpestřením činnosti kroužku. 

V roce 2015 se několik členů kroužku zapojilo do zpracování a digitalizace archivu 

pozorování sluneční aktivity, který čítá více jak 22.000 zákresů pozorování Slunce od roku 1946 

do současnosti. 

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

několik výjezdů na pozorování ve stanovém táboře nedaleko Chýnova. 

Rok 2015 byl rovněž ve znamení ukončení činnosti několika členů kroužku, a to díky změně 

působnosti v rámci studia. Další období je proto zaměřeno, kromě běžné činnosti, ve zvýšené 

míře na nábor nových nadějných členů kroužku. 

 

 

Datum Čas       Akce       Služba  

15.3.2015   9-12 hod Setkání členů kroužku 
Petr Bartoš, 
Vlastislav Feik 

11.4.2015 17-19 hod  Pozorujeme planety I. Vlastislav Feik 

18.4.2015 17-19 hod Pád Strkovských meteoritů Petr Bartoš 

25.4.2015 17-19 hod Výzkum Slunce při úplném zatmění I. Vlastimil Neliba 

24.-26.4.2015  Praktické pozorování Slunce Vlastimil Neliba 

2.5.2015 17-19 hod Astronomie v Sezimově Ústí Petr Bartoš 

9.5.2015 17-19 hod Pozorujeme souhvězdí I. Vlastislav Feik 

16.5.2015 17-19 hod Pozorujeme Měsíc Zdeněk Soldát 

23.5.2015 17-19 hod Astronomie v Čechách Petr Bartoš 

30.5.2015 17-19 hod Výzkum Slunce při úplném zatmění II. Vlastimil Neliba 

6.6.2015 13-17 hod Setkání s pamětníky 
Petr Bartoš, 
Vlastislav Feik 

6.6.2015 17-19 hod Historie astronomie Petr Bartoš 

13.6.2015 17-19 hod Pozorujeme souhvězdí II. Vlastislav Feik 

20.6.2015 17-19 hod Pozorujeme planety II. Milan Vavřík 

27.6.2015 17-19 hod Výzkum Slunce při úplném zatmění III. Vlastimil Neliba 

4.7.2015 17-19 hod  Základy praktické astronomie I. Petr Bartoš 

11.7.2015 17-19 hod Základy praktické astronomie II. Petr Bartoš 

18.7.2015 17-19 hod Základy praktické astronomie III. Vlastislav Feik 

25.7.2015 17-19 hod Základy praktické astronomie IV. Vlastimil Neliba 

1.8.2015 17-19 hod Základy pozorování meteoritů I. Milan Vavřík 

8.8.2015 17-19 hod Základy pozorování meteoritů II. Vlastislav Feik 

15.8.2015 17-19 hod Základy pozorování Slunce I. Zdeněk Soldát 

22.8.2015 17-19 hod Základy pozorování Slunce II. Vlastislav Feik 

29.8.2015 13-17 hod Základy pozorování Slunce III. Vlastimil Neliba 

5.9.2015 17-19 hod Pozorujeme souhvězdí III. Petr Bartoš 
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12.9.2015 17-19 hod Pozorujeme souhvězdí IV. Vlastislav Feik 

19.9.2015 17-19 hod Podzimní obloha I. Zdeněk Soldát 

25.9.2015 18-24 hod Noc vědců 2015 Petr Bartoš 

26.9.2015 17-19 hod Podzimní obloha II. Vlastimil Neliba 

28.9.2015 03-07 hod Zatmění Měsíce Zdeněk Soldát 

3.10.2015 17-19 hod Údržba astronomické techniky Milan Vavřík 

10.10.2015 14-24 hod 50. výročí hvězdárny – samostatný program  

17.10.2015 17-19 hod Podzimní obloha II. Zdeněk Soldát 

24.-25.10.2015  Praktikum - Podzimní obloha Vlastimil Neliba 
 

 

 

Podpora kroužku 
 

Činnost Dětského astronomického kroužku je pravidelně finančně podpořena z dotačního 

programu Jihočeského kraje – Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží. 

 

 

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 

2015 12. kategorie A-B ČR 1. 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 

2015  jednotlivci  kraj 41. Lukáš Bartoš 
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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 

2015 IX.  mezinárodní čestné 
uznání 

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 a další působení 
2012-
2015 

 Trinity College, University of Cambridge 
Velká Británie 

Stanislav Fořt 

2012 odmítnuto Massachusetts Institute of Technology  
USA 

Stanislav Fořt 

2013  Undergraduate Researcher - X-Ray Astronomy Group 
University of Cambridge Velká Británie 

Stanislav Fořt 

2014  Undergraduate Researcher and Data Analyst - Pulsar 
Group - Max Planck Institute for Gravitational Physics 
(Albert Einstein Institute) 

Stanislav Fořt 

2014-
2015 

 Cambridge University Astronomical Society 
University of Cambridge Velká Británie 

Stanislav Fořt 

2015  Undergraduate Researcher - Strong Gravity and 
Cosmology - Perimeter Institute for Theoretical Physics 

Stanislav Fořt 

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

Sluneční aktivita v roce 2015 na Hvězdárně Františka Pešty  
Vlastislav Feik  

 

Pozorovací podmínky pro sluneční fotosféru na hvězdárně byli velice dobré. Letos jsme opět 

překonali hranici 150-ti zákresů za rok. Napozorovali jsme 184 zákresů sluneční fotosféry z 365 

dní v roce. Přepočteno na pokrytí dní v roce tj. 50,4 %. Tomu odpovídá, že jsme pozorovali téměř 

každý druhý den (1,98). O proti roku 2014 je to o 36 zákresů více. Do pozorovací řady sluneční 

fotosféry se zapojil i Zdeněk Soldát se třemi zákresy. Počet zákresů na hvězdárně od roku 1982 

do roku 2015 je 4613 zákresů, které jsou započítány v celkové řadě hvězdárny. 

Největší sluneční aktivitu v roce měl měsíc leden 107,0, květen 100,6 a září 63,2 oproti tomu 

nejnižší aktivitu měl měsíc březen 40,9, listopad 43,3 a říjen 49,6. V této souvislosti je třeba 

zmínit sluneční aktivitu beze skvrn, která nebyla. 

 

sluneční aktivita za rok 2016 

 

vyhlazená křivka sluneční aktivity od minima roku 2008 
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synoptická mapa sluneční činnosti 

 

 

 

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 2015 se Václav Uhlíř a Petr Bartoš věnovali další fotografické dokumentaci 

meteorologických jevů.  

Pozorování je 

možné rozdělit do 

několika skupin: 

- soumrakové jevy 

- halové jevy 

- oblačnost 

- výboje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Západ Slunce 

14.9.2015 
 

 

Západ Slunce 19.9.2015 
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Pozorování těles sluneční soustavy 
 

V průběhu roku 2015 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 

 

 

 

Částečné zatmění Slunce 20.3.2015 
 

Částečné zatmění bylo pozorovatelné na území České republiky v celém průběhu. Slunce 

vyšlo v pátek 20. března v 6 hodin 13 minut. První kontakt temného měsíčního kotouče nastal až 

o tři a půl hodiny později, v 9 hodin 36 minut. Slunce v té době bylo 30° vysoko nad 

jihovýchodním obzorem a Měsíc začal "ukrajovat" naší mateřskou hvězdu z levého horního 

okraje. Temná silueta Měsíce v novu se postupně přesouvala doleva přes horní polovinu Slunce. 

Maximum úkazu, tedy přes 73 procent zakrytého slunečního průměru, se odehrál v 10 hodin 45 

minut. Slunce do té doby vystoupalo do výšky 37° nad jiho-jihovýchodní obzor. Asi 33° východně 

od částečně zakrytého Slunce byla pozorovatelná planeta Venuše, která za dobrých podmínek 

byla viditelná i pouhýma očima. Po dosažení maximálního zákrytu se Měsíc začal pomalu 

odsouvat k levému hornímu okraji, kde v 11 hodin 56 minut sluneční kotouč opustil. Ke konci 

úkazu pak Slunce vystoupalo do výše téměř 40° nad jižní obzor. 

 

Venuše při zatmění Slunce 20. března 2015. Zdroj. Stellarium. 
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Při mimořádném pozorování tohoto zatmění, 

přišlo na hvězdárnu více jak 300 návštěvníků, a to 

především ze základních a mateřských škol. 

Hvězdárna tak využila veškeré techniky, ale 

i netradičních způsobů pozorování, jako je Camera 

obscura. 

 

Projekce slunečního disku „ukrojeného“ Měsícem 

na formulář pro zákresy sluneční aktivity. 

 

Borovice a kartón sloužící jako Camera obscura 
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7) Oslavy 50. výročí založení hvězdárny 
 

50. výročí Hvězdárny Františka Pešty probíhalo v roce 2015 v několika dnech: 
 

6.6.2015 (sobota) 
13.00 – 16.00 setkání s pamětníky   

17.00 – 22.00 den otevřených dveří   

17.00 – 22.00 odpolední a večerní pozorování pro veřejnost   

21.00 film Vetřelec - letní kino 

 

10.10.2015 (sobota) 

14. slavnostní setkání na hvězdárně   

15.00 křest publikace   

16.00 vernisáž výstavy – kino SPEKTRUM  

17.00 přednášky pro veřejnost – Grygar, Spurný, Horálek – kino SPEKTRUM 

20.00 kino - film – kino SPEKTRUM 

19.00 – 24.00 večerní pozorování pro veřejnost - noc na hvězdárně   

 

11.10.2015 (neděle) 

10.00 – 16.00 den otevřených dveří   

10.00 – 16.00 pozorování pro veřejnost   

 

 

Setkání pamětníků 6.6.2015 
 

Zavzpomínat přišlo do 
hvězdárny na dvacet lidí 

Sezimovo Ústí – Hvězdárna 
stojící na okraji města oslavila 
6. června přesně padesát let. Na 
setkání pamětníků přišlo kolem 
dvaceti lidí.  

Na počest jejího zakladatele 
se právě v sobotu konalo ve 
hvězdárně setkání pamětníků, 
kteří si pamatují stavbu, podíleli 
se na ní, nebo je k observatoři 
vážou silné vzpomínky. 

„Stavěli jsme v pěti, šesti 
lidech, vždycky když jsme přišli 
po práci domů,"říká Jiří Furiš, který pomáhal hvězdárnu budovat. Všichni, kteří na setkání přišli, 
bedlivě naslouchali těm, kteři si  vznik hvězdárny pamatují. „Vzpomínky mám různé, kluci dělali velké 
taškařice a legrace, moc jsme se nasmáli a pobavili,"  nastínil atmosféru při vzniku stavby Jiří Furiš. 

K promítání fotografií meteoritů a dalších úlovků se s vyprávěním příběhů o sezimoústecké 
hvězdárně patří, přidal také Petr Bartoš. „Jednou jsme udělali na lidi takový podvod, že jsme do jedné 
z děr, která zbyla po vykáceném stromě, vložili kámen, který byl namaskovaný jako meteorit. Místo 
jsme připravili celé tak, aby vypadalo, že je zničené po jeho dopadu," usmíval se Petr Bartoš nad 
výstřelkem. 

„Myslím že někdo pod tím meteoritem zapálil i oheň, aby když lidé přijdou, mohli vidět, jak to 
vypadá, když takový kámen proletí atmosférou," dodal pobaveně. Na tento popud pak další lidé 
z hvězdárny udělali vtipné fotomontáže a parodující vesmírné snímky. 

http://files.hvezdarna-fp.eu/200000432-2e7c92f770/dsc-0074-d15060638wg51_denik-605[1]_2.jpg
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Současně se zábavou ale čekalo návštěvníky a pamětníky i odhalení čtyř nových tabulek s názvy 
SezimovoUsti, Frantisekpesta, Bohemia a Hus. To jsou totiž názvy čtyř planetek, jež dostaly  jména 
buď  podle astrologických nadšenců z hvězdárny, nebo se jejich názvy s oblastí Táborska pouze pojí. 
„Planetku Frantisekpesta jsme víceméně pojmenovali my, protože jsme si přáli, aby po člověku, který 
naši hvězdárnu založil a vesmír miloval, zůstal nějaký odkaz, nějaká vzpomínka," vysvětlil Petr Bartoš. 

I za velmi parného počasí se na obloze dalo venku postavenými dalekohledy pozorovat Slunce a 
tuto možnosti využil téměř každý z návštěvníků. Řeč přišla i na osobnosti, které se staly pro 
hvězdárnu důležitými, nebo skutečně vynikají ve svém oboru. „Musím se zmínit především 
o Stanislavu Fořtovi, to je podle mého názoru naprosto neuvěřitelně nadaný člověk," chválil vzorného 
a pracovitého studenta Cambridge jak Petr Bartoš, tak také Pavel Hrkal, který Stanislava Fořta, 
kterému je dnes dvaadvacet let, učil na gymnáziu fyziku. 

Pavel Hrkal prý už při první hodině poznal, že jde o výjimečnou osobnost s velikým potenciálem. 
„To bylo hned vidět, jak  se ptal a jak se o všechno zajímal. Vyhrál hodně ocenění v oblasti fyziky, 
astronimie a matematiky. Dokonce byl první Evropan, který porazil asijské soutěžící na asronomické 
soutěži v Číně. Do hvězdárny v Sezimově Ústí chodil na kroužek astronomie, který funguje už od roku 
2008. Postupně se jeho talent rozvíjel a díky nabytým vědomostem vyhrával další a čím dál 
prestižnější soutěže. „Ve svém věku je jeden z nejmladších astronomů na světě, který rozumí tak 
širokému spektru problémů a má neuvěřitelné vědomosti, které někteří sbírají celý život," 
poznamenal Pavel Hrkal. 

„Jiří Grygar přednášel v observatoři o Sluneční soustavě a to si pamatuji že bylo velmi poutavé, 
moc se mi to líbilo. Pamatuji si, že byla mimořádná aktivita slunce a viděl jsem dalekohledem asi 
největší skvrnu na slunci," dodal na závěr Pavel Hrkal. 

Veronika Gigalová – Táborský deník 

 

 

 

Slavnostní setkání 10.10.2015 
 

 
Dne 10. 10. 2015 připravili členové Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí rozsáhlou oslavu 

50. výročí otevření své observatoře. Jak nás hned v úvodu upozornil dlouholetý vedoucí hvězdárny 
Petr Bartoš, datum oslav nebylo vybráno náhodně. Ale zcela v duchu cimrmanovské poučky, že 
důležité historické milníky se mají odehrávat ve snadno zapamatovatelných časových okamžicích. Ke 
skutečnému otevření sezimovské hvězdárny došlo o něco dříve, shodou okolností i toto datum 
naplňuje zmíněnou tezi: stalo se tak 6. 6. 1965.  

Hosté byli přivítáni výstavou z dílny astronomického kroužku (lineární urychlovač částic), 
bohatým občerstvením a především poutavou přednáškou Petra Bartoše o historii hvězdárny. Ve své 
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prezentaci měl z čeho vybírat - k tomuto výročí totiž napsal výpravnou publikaci Astronomie 
v Sezimově Ústí a František Pešta, kterou v rámci oslav pokřtil tehdejší předseda závodního výboru a 
organizátor stavebních prací pan Václav Kalina. 

Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí spadá rokem vzniku do druhé poválečné vlny 
výstavby lidových (veřejných) hvězdáren.  Ve společnosti byla silná poptávka po astronomickém 
poznání vyvolaném zejména úspěchy kosmonautiky a tak mnohé žádosti astronomických nadšenců o 
finanční dotaci na stavbu hvězdárny padly na úrodnou půdu. Vybudovat novou hvězdárnu bylo tehdy 
možné pouze pod patronátem tzv. závodních výborů jednotlivých státních podniků. 

Nápad, projekt, organizace výstavby, zajištění stavebního personálu a mnohdy i potřebné 
vybavení včetně hlavního dalekohledu však téměř bez výjimky ležely na bedrech toho, kdo 
s nápadem nové hvězdárny přišel. Od dob steplingových se mnoho nezměnilo. A jak mi řekl pan 
Václav Kalina: „Při objednávání stavebních prací a jejich fakturaci jsem stál pořád jednou nohou 
v kriminále. Mohl jsem vyplatit maximálně 8 Kčs za hodinu práce. Ale takového řemeslníka byste 
v Čechách nenašel. Minimum bylo dvacet, v opačném případě se s vámi nikdo nebavil. Tak jsem 
musel sehnat přátele, na které jsem ten rozdíl mohl napsat. Jinak by nic nebylo.” 

Být zakladatelem hvězdárny znamenalo i v roce 1965 zvládnout mnoho profesí najednou: od 
mediátora přesvědčujícího svého zaměstnavatele k nemalé investici, přes stavbyvedoucího, 
prosebníka svých přátel o práci zdarma až po vedoucího nové hvězdárny, který ji vymýšlel měsíční 
program a zajišťoval pravidelnou činnost. Bez nároku na honorář 

a obvykle jen ve svém volném čase. Právem se tedy jména zakladatelů v několika případech stala 
součástí názvu jimi vybudovaných hvězdáren jako poděkování za veliké úsilí vynaložené při vzniku a 
provozu v prvních letech činnosti. A nejinak je tomu i v případě Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově 
Ústí.    

V pokročilém odpoledni se program oslav přenesl do nedalekého kinosálu, kde na účastníky 
oslav čekaly tři zajímavé výstavy - Astronomie v Sezimově Ústí, Strkovské meteority a Poezie vesmíru. 
Vrcholem oslav se pak stal triptych úchvatných astronomických přednášek Jiřího Grygara (Knihy a 
hvězdy), Pavla Spurného (Bolidy a pády meteoritů) a Petra Horálka (Lovy skvostů temné oblohy).     

Štěpán Ivan Kovář 
 

 

Křeslo pro hosta 10.10.2015 
 

Knihy a hvězdy - křeslo pro hosta s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc.    
Jaké knihy dokázali ovlivnit předního českého astronoma a nejznámějšího 

popularizátora vědy v Čechách jsme se dozvěděli v křesle pro hosta, do kterého 
usedl čestný člen Hvězdárny Fr.Pešty v Sezimově Ústí – Jiří Grygar. Mnohé z nás 
ovlivnil pořad Okna vesmíru dokořán, mnohé přednášky či pravidelné přehledy 
astronomických novinek vydávaných bezmála 50 let. Co však ovlivnilo takovou 
osobnost, jakou Jiří Grygar bezesporu je, to jsme se dozvěděli, stejně jako o jeho 
vztahu k sezimoústecké hvězdárně. 

 
 

Meteority - křeslo pro hosta s RNDr. Pavlem Spurným, CSc.     
Především poutavé vyprávění o instrumentálně pozorovaných pádech 

meteoritů, bylo tématem druhého křesla pro hosta s vedoucím oddělení 
meziplanetární hmoty AV ČR Pavlem Spurným. Světově uznávaný odborník na 
meteory je hlavním koordinátorem bolidové sítě pro sledování meteorů v Evropě 
a Západní Austrálii. V křesle pro hosta však zabrousil i na téma meteorického 
deště u Strkova z roku 1753. 
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Lovy skvostů temné oblohy - křeslo pro hosta s Petrem Horálkem 

Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen 
Mléčná dráha, kterou si mnozí dnes již ani neumí představit, nebo objekty 
vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme 
prakticky rozloučit. A s čím dál více narůstajícím světelným znečištěním je 
ohroženo jejich pozorování a výzkum. A neposledně, tedy možná hlavně – 
opravdu tmavá obloha nabízí ten snový obraz, který mnozí považují jen za 
smyšlenou romantickou představu. Co je to fenomén „tmavé oblohy za 
městem“? Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo do Tichomoří? I to 
se na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora dozvěděli 
početní posluchači. 

 

 

 

50. výročí Hvězdárny Františka Pešty – související aktivity: 
 

Zhotovení nového označení hvězdárny. 

 

 

 

 

 

 

Pořízení vývěsní vitríny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovení plaket planetek, souvisejících s hvězdárnou. 
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Výstava k 50. výročí se skládá ze třech částí: 
 
 

Astronomie v Sezimově Ústí 
8 panelů představuje historii astronomického kroužku a hvězdárny 

v Sezimově Ústí, ale také jejího zakladatele Františka Peštu: 

 Hvězdárna Fr. Pešty – Astronomický kroužek 

 Hvězdárna Fr. Pešty – Stavba hvězdárny 

 Hvězdárna Fr. Pešty – Začátky hvězdárny 

 Hvězdárna Fr. Pešty – Plnoletá hvězdárna 

 Hvězdárna Fr. Pešty – Hvězdárna v novém miléniu 

 Hvězdárna Fr. Pešty – František Pešta 

 Hvězdárna Fr. Pešty – Pozorování Slunce 

 Hvězdárna Fr. Pešty – Úspěchy členů hvězdárny 

 

 

 

 

 

Strkovské meteority 
6 panelů představuje historii a výsledky pátrání po pádu 

Strkovských meteoritů v roce 1753 u obce Strkov u Plané nad 

Lužnicí: 

 Strkovské meteority – Začátek pátrání 

 Strkovské meteority – První zprávy 

 Strkovské meteority – Dobový popis pádu 

 Strkovské meteority – Pozdější popisy 

 Strkovské meteority – Meteority v muzeu 

 Strkovské meteority – Výsledky pátrání 

 

 

 

 

 

 

Poezie Vesmíru 
6 panelů neuvěřitelných fotografií Prof. Miloslava Druckmüllera 

doplněných komentářem představuje krásy viditelné části Vesmíru: 

 Poezie Vesmíru – komety 1 

 Poezie Vesmíru – komety 2 

 Poezie Vesmíru – krajina s noční oblohou 

 Poezie Vesmíru – mléčná dráha 

 Poezie Vesmíru – polární záře a rarášci 

 Poezie Vesmíru – zatmění Slunce a optické úkazy  

 

 

 

graficky sestavil: Petr Bartoš 

autor textů: Petr Bartoš 

fotografie: archiv hvězdárny, Petr Bartoš 

formát panelů: 70x100 cm 

počet panelů celkem: 20 ks 
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Publikace „Astronomie v Sezimově Ústí a František Pešta“ 

 
Začátkem října 2015 byla vytištěna publikace s názvem:  

Astronomie v Sezimově Ústí a František Pešta 
 

Parametry publikace 
Autor:  Petr Bartoš 
Korektura: Stanislava Bartošová 
DTP:  Petr Bartoš 
Fotografie: archiv hvězdárny 
Tisk:  AKONTEXT, Praha 
Náklad:   300 výtisků 
Formát:  A4 
Rozsah:  128 stran 
Vazba:   V4 (brožovaná) 
Barevnost: plnokrevná (4/4) 
ISBN     978-80-260-8673-4 
 

Obsah publikace 
 Úvod 

 Astronomie v Sezimově Ústí 

 František Pešta 

 Podkarpatská astronomická společnost 

 Hromadný pád meteorických kamenů u 
Strkova v roce 1753 

 Zajímavosti ze života Hvězdárny 
 
 
 
 
 
Křest knihy provedl autor Petr Bartoš a Václav Kalina, který s s Fr. Peštou zasloužil o vybudování 

hvězdárny nezimově Ústí. 

 

Komentář: 
50 let fungování hvězdárny a 110 let od narození jejího zakladatele byla výborná příležitost. Kromě oslav 

především pro vydání publikace, která má trvalou hodnotu. 
Obsahem publikace není pouze zhodnocení posledních 50 let hvězdárny, ale i rozsáhlé aktivity a bohatý 

život jejího zakladatele, doplnění studie o pádu Strkovských meteoritů roku 1753, založení Podkarpatské 
astronomické společnosti Fr. Peštou a další zajímavosti z činnosti hvězdárny. 

Na obsahu publikace pracovali členové hvězdárny 5 roků. Byly prozkoumány historické archivy AV ČR a 
České astronomické společnosti, byla prozkoumána dobová odborná literatura a periodika, stejně jako byli 
zpovídáni pamětníci. 

 

 

 

Poznámka: 
Veškeré podrobnosti o proběhlých oslavách jsou uvedeny na webu:  
http://www.hvezdarna-fp.eu/hfp-50-  

 

  

http://www.hvezdarna-fp.eu/hfp-50-
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8) 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 

 

V roce 2015 byla internetová prezentace 

rozšířena o kapitolu Ediční činnost, díky které 

jsou k dispozici informace o publikacích a 

výstavách vytvořených hvězdárnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server webnode 

WWW    1 GB  využito cca 300 MB 
E-mail    web@hvezdarna-fp.eu 
Doména http://www.hvezdarna-fp.eu 
Mobilní web m.hvezdarna-fp.eu 

 

Virtuální server 

WWW    bez datového omezení 
E-mail    250 MB   využito cca 120 MB 
Fotogalerie 2 GB    využito cca 650 MB  
Doména http://www.hvezdarna-fp.cz 
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9) Zajištění provozu hvězdárny 
 

Průběžné zajišťování finančních prostředků pro provoz a investice hvězdárny probíhalo po 

celý rok 2015. 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 2015 byla provedena zásadní obměna inventáře klubovny, výměna vnitřních dveří a 

další dovybavení nových prostor, vzniklých rekonstrukcí v roce 2014. 

Rekonstrukcí v roce 2014 byla provedena přístavba přední části objektu, která vyřešila 

problematiku šatny (3.3.), ukládání přenosných dalekohledů (3.2.) a zlepšení bezpečnosti v 

prostoru před objektem. Výslednou situaci zachycuje plán hvězdárny po rekonstrukci a fotografie 

konečné podoby jižní strany ze zimy 2014/5. 
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Optimalizace vytápění 

V rámci úspor elektrické energie byla na vytápění 
pořízena krbová kamna. V  topné sezóně tak je možné 
využívat kombinaci elektrické energie na temperování 
proti zámrazu, a pro vyhřátí na provozní teplotu finančně 
úspornější zdroj tepla – krbová kamna. 

 
 
 

Úpravy interiéru 
 

 Oprava sociálního zařízení 
o Výměna toalety se splachovadlem, 

umyvadla, umyvadlové baterie 
o Instalace nového průtokového ohřívače vody 

 Vybavení nových prostor 
o Pořízení a instalace úložných regálů do 

skladu 
o Pořízení a instalace úložných regálů do 

archivu a uspořádání archivu 
o Pořízení a instalace úložných regálů do 

skladu mobilních dalekohledů 
o Vybavení šatny 

 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, zádveří 
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10) 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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11) Hospodaření 
 

Celkový výsledek hospodaření v roce 2015 představuje plánované zmenšení rezervy, tzn. 
meziročního převodu, a to především díky výdajům spojeným s dokončením rekonstrukce a 
oslavami 50. výročí hvězdárny. 

 

 

 

Skupina Částka  Poznámka 

  Položka Kč 

     Příjem finančního plnění 260 584   

101   vstupné 0   

102   úroky 4   

103   dary 125 000   

104   granty 115 000   

105   členské příspěvky 10 900   

106   ostatní v rámci činnosti 9 680   

     Výdej finančního plnění 319 077   

 
Materiál 154 565   

201   knihy, časopisy 6 833   

202   technika 29 977   

203   inventář 73 677   

204   občerstvení 2 743   

205   kancelář 7 045   

206   ostatní 34 290   

 
Služby 164 512   

221   energie 17 570   

222   voda 1 656   

223   odpad 600   

224   nájem 1   

225   internet 4 870   

226   účet 55   

227   příspěvky jiné organizaci 1 000   

228   údržba 17 920   

229   cestovné 52 427   

230   propagace 2 009   

231   ostatní 66 404   

 
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 56 074 Jihočeský kraj 

 
  výše grantu 20 000   

 
  čerpáno 20 000   

 
  zbývá dočerpat 0   

 
  z vlastních prostředků 36 074   

 
  poměr čerpání  35,7%   

 
Klubovna 78 296 Jihočeský kraj 

 
  výše grantu 50 000   

 
  čerpáno 50 000   

 
  zbývá dočerpat 0   

 
  z vlastních prostředků 28 296   

 
  poměr čerpání  63,9%   

 
Publikace 50. výročí 50 690 Jihočeský kraj 

 
  výše grantu 20 000 

  
  čerpáno 20 000 

 
  zbývá dočerpat 0  

 
  z vlastních prostředků 30 690 

 
  poměr čerpání  39,5%   

 
Noc vědců 44 906 Sezimovo Ústí 

 
  výše grantu 25 000   

 
  čerpáno 25 000   

 
  zbývá dočerpat 0   

 
  z vlastních prostředků 19 906   

 
  poměr čerpání  55,7%   

  
Celkem k dočerpání 0 

 

     Zůstatek na počátku roku 67 300   

 
  hotovost 4 985   

 
  účet 62 315   

     Zůstatek na konci roku 9 205   

 
  hotovost 1 172   

 
  účet 8 033   

     Výsledek - 58 095   

     Pohledávky 28 500   

 
  členské příspěvky za rok 2015 4 000   

 
  členské příspěvky za předchozí období 24 500 

v roce 2016 bude rozhodováno o 
odepsání části pohledávek jako 
nedobytných 

     Závazky 0   
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12) Návštěvnost 
 

Počet návštěvníků hvězdárny v roce 2015 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 17 16 33 1

Únor 5 17 5 27

Březen 23 29 341 352 745

Duben 51 48 49 148

Květen 72 71 143

Červen 68 26 37 103 234

Červenec 112 69 102 283

Srpen 96 15 93 204

Září 81 77 158

Říjen 79 216 518 813

Listopad 12 18 312 342

Prosinec 26 34 326 386

CELKEM 642 256 594 2024 3516 1

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 
 

Počet akcí hvězdárny v roce 2015 
 

Pozorování Mimo 

hvězdárnu

Ostatní Výstavy Celkem

Leden 13 1 14 1

Únor 11 3 14

Březen 19 2 2 23

Duben 21 4 1 26

Květen 28 28

Červen 34 3 1 38

Červenec 22 6 1 29

Srpen 24 4 28

Září 27 27

Říjen 29 6 4 39

Listopad 12 1 13

Prosinec 11 2 13

CELKEM 251 25 9 7 292 1

Měsíc Jednorázové vzdělávací a osvětové akce Dlouhodobé 

vzdělávací a 

osvětové 

akce

 

 

Ostatní statistiky hvězdárny v roce 2015 

 

Počet kroužků a sekcí 5 

 - dětských kroužků 1 

Počet členů kroužků a sekcí 33 

 - počet členů dětských kroužků 14 

Počet PC připojených k internetu 1 

Počet vydaných titulů celkem 1 

 - neperiodických 1 

 - periodických 0 

 - audiovizuálních 0 

Počet hodin strávený zakreslováním Slunce 276 

Počet zákresů Slunce 184 
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13) Zápis z jednání Valné hromady 2015 
Na základě Stanov Hvězdárny Františka Pešty byla svolána, jménem Rady hvězdárny,  Valná hromada 

Hvězdárny Františka Pešty, která se konala v sobotu 15.3.2015 od 9 hodin, v objektu Hvězdárny Františka Pešty 
v Sezimově 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 9.30 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 2014 
- představení výroční zprávy za rok 2014 
- návrh činnosti na rok 2015 a výhled na rok 2016 
- 50. výročí hvězdárny 
- granty 
- stavební úpravy hvězdárny 
- volba nové Rady hvězdárny 
- diskuze 
- závěr Valné hromady (předpokládaný čas cca 12 hodin)  

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Zhodnocení zápisu z Valné hromady konané v roce 2014 
Noc vědců – 26.9.2014 – uskutečněno v Kolovratech 
Den dětí – červen 2014 - uskutečněno 
Kroužek Kladno – průběžně – řeší V.Neliba – jezdil 
Stavební úpravy – viz samostatný bod 
ostatní viz. výroční zpráva 

Valná hromada odsouhlasila zhodnocení zápisu z VH 2014 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Hospodaření a činnost za rok 2014 
Přehled hospodaření a činnosti je uveden ve výroční zprávě za rok 2014. 

        (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. Přehled podaných grantů viz samostatný bod 

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Představení výroční zprávy za rok 2014 
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 2015 a výhled na rok 2016 
Noc vědců – 25.9.2015 
Den otevřených dveří – 6.6.2015 
Kroužek Kladno – průběžně – řeší V.Neliba 
50. výročí hvězdárny – viz samostatný bod 
dokončení úprav hvězdárny – viz samostatný bod 

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

50. výročí  
6.6.2015 (sobota) 

- den otevřených dveří 
- setkání s pamětníky 
- představení nové výzdoby hvězdárny 
- odpolední a večerní pozorování pro veřejnost 

červenec-srpen 2015 

- výstava Měxus 
10.10.2015 (sobota) 
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- slavnostní setkání na hvězdárně 
- přednášky pro veřejnost – Grygar, Neliba, Tichých, … 
- odpolední a večerní pozorování pro veřejnost 
- křest publikace 
- noc na hvězdárně  
- promítání filmů v kině 

Publikace 

- Parametry: A4, 120 stran, pevná vazba, náklad 500 ks 
- Cena cca 80-105 tis.Kč (tisk, sazba) 
- Cca 90 ks – povinné výtisky, astronomické instituce 
- Možnost prezentace sponzorů 

Propagační letáček 

- Parametry: A4, sklad na DL, 4/4, křída, náklad 500-5000 ks (dle možnosti) 
- Cena – tištěno sponzorsky 

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Granty 
Přehled grantů za rok 2014 je uveden ve výroční zprávě za rok 2014. 
Granty podané pro rok 2015: 

- projekt Oprava a obnova vybavení klubovny (Jihočeský kraj)  žádost 70.000,- Kč 
- projekt Astronomický kroužek (Jihočeský kraj)    žádost 75.000,- Kč 
- projekt publikace výročí (Jihočeský kraj)    žádost 55.000,- Kč 

Další granty budeme žádat od MÚ Sezimovo Ústí (publikace, …), Kovosvit a.s. 
        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Stavební úpravy hvězdárny 
V roce 2014 a 2015 proběhly následující stavební úpravy objektu hvězdárny: 

- zateplení střechy a nová krytina – hotovo – hrazeno MÚ Sezimovo Ústí 
- nový přívod a rozvod vody – přívod - hotovo – hrazeno MÚ Sezimovo Ústí 
- vytvoření zádveří – hotovo – hrazeno MÚ Sezimovo Ústí 
- instalace krbových kamen do klubovny a oprava komína – hotovo – hrazeno z vlastního 
- vyklizení „kumbálu“ – hotovo 
- vyklizení „pod kopulí“ – realizovat v 1. polovině roku 2015 
- výměna interních dveří – realizovat v 1. polovině roku 2015 

        (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, IT, tiskové zprávy – Petr Bartoš  
Oddělení sluneční sekce – Ladislav Hejna  
Oddělení pro mládež – Vlastimil Neliba  

        (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

Ostatní 
Změny stanov apod. 

Rada hvězdárny je pověřena připravit na valnou hromadu v roce 2016 změny stanov, vyžádané změnou 
legislativy. 
Rada hvězdárny je pověřena provedením potřebných změn, vyžádaných změnou legislativy, které mají lhůtu 
v roce 2015. 
 

Diskuze 
Neplatící členové 
Martin Kroužek     6500,-  2006-2010,2012-2014 
Kateřina Vaňková      4500,-  2010-2014 
Ladislav Hejna    3500,-  2008-2014 
Jakub Lutovský    4000,-  2010-2014 
Zdeněk Soldát    4000,-  2011-2014 
Milan Vavřík    1500,-  2012-2014 

  celkem  26000,- 
 
Ukončení zápisu z Valné hromady 

Valná hromada byla ukončena v 11.45 hod.  V Sezimově Ústí dne 15.3.2015. 
Zapsal: Petr Bartoš    Ověřil: Vlastislav Feik 
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