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VÝRO NÍ ZPRÁVA
HV ZDÁRNY A PLANETÁRIA ESKÉ BUD JOVICE
S POBO KOU NA KLETI
ZA ROK 2008
Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice s pobo kou na Kleti je jedinou
profesionální astronomickou institucí v Jiho eském kraji. Jeho obyvatele i
návšt vníky dlouhodob seznamuje s poznatky z astronomie, podílí se na
mimoškolním vzd lávání d tí, mládeže i dosp lých, provádí astronomický výzkum
a reprezentuje tak Jižní echy doma i ve sv t .
Rok 2008 byl pro Hv zdárnu a planetárium
rokem velmi úsp šným.

eské Bud jovice s pobo kou na Kleti

Celkový po et návšt vník za rok 2008 byl 26.553 osob na 1190 akcích.
Návšt vnost za rok 2008 se oproti p edchozímu roku mírn snížila, v delší asové ad
však pat í rok 2008 k velmi úsp šným rok m (26 tis. r. 2004, 22 tis. r. 2005, 23 tis. r.
2006, 28 tis. r. 2007 což bylo ovlivn no mimo ádnými akcemi k Jubileu hv zdárny).
V souvislosti s po ty návšt vník je t eba uvést, že všechny akce pro ve ejnost jsou
provázeny odborným výkladem lektor a že návšt vnost voln p ístupných výstav v .
Bud jovicích se do celkové návšt vnosti nezapo ítává.
K nejvýznamn jším a nejúsp šn jším akcím pro ve ejnost v roce 2008 pat ilo
pozorování áste ného zatm ní Slunce, letní výstava a exkurze na Kleti, p ednáška
Experimenty z optiky, Noc v dc , Soboty a výstavy na eskobud jovické hv zdárn .
Školní exkurze stále dob e p ijímají novou generaci po ad pro všechny typy a stupn
škol, technicky ešených prost ednictvím po íta ové velkoplošné projekce v eských
Bud jovicích. Stále stoupá zájem o po ady v planetáriu pro p edškoláky. Více
návšt vník získaly i naše interentové stránky, v etn e-magazínu www.planetky.cz.
Ze zkušeností získaných p i p íprav nejoblíben jších program budeme dále vycházet.
S 1,06-m teleskopem KLENOT jsme v roce 2008 úsp šn navázali na dosavadní
výborné výsledky výzkumného programu na Hv zdárn Kle zam eného na
následnou astrometrii a objevy planetek a komet s neobvyklými typy drah v etn
objekt pohybujících se v blízkosti Zem (NEOs). K nejvýznamn jším výsledk m
pat í znovunalezení periodické komety 196P/Tichý na Observato i Kle a
zp esn ní její dráhy slune ní soustavou. Po et potvrzených kle ských objev planetek
dosáhl 910.

Rok 2008 byl pro nás též rokem významných ocen ní v etn
Jiho eského kraje, kterou obdržel astronom Miloš Tichý.
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st íbrné medaile

V roce 2008 jsme uskute nili tyto akce:
Hv zdárna a planetárium eské Bud jovice
SKUPINA
Mate ské školy
Základní školy (1.-5. ro ník)
Základní školy (6.-9. ro ník)
St ední odborná u ilišt a
St ední odborné školy
Gymnázia
Vysoké školy
D tské a mládežnické organizace
Klub mladých astronom
Ve ejnost
Ostatní
Celkem

AKCE PO ET
124
2800
186
6886
56
1627
30
1053
16
3
10
35
190
60
710

528
76
244
175
3067
1846
18302

Hv zdárna Kle
SKUPINA
Základní školy
Školy vyšších stup
D tské, mládežnické a jiné organizace
P ednášky mimo za ízení
Ve ejnost
Zájezdy (r zné skup. a org., K T)
Celkem

AKCE PO ET
19
675
8
223
10
282
14
1804
422
5083
7
184
480
8251

eské Bud jovice a Kle
AKCE PO ET
1190
26553

Celkem
Srovnání s rokem 2007

AKCE PO ET
650
19029
492
9689
1142
28718

eské Bud jovice
Kle
Celkem ( eské Bud jovice a Kle )
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Rozbor p íjm za vstupné:
2008
srovnání s rokem 2007

406 315,- K
369 680,- K

Ro ní rozbor návšt vnosti:
M SÍC
Leden
Únor
B ezen
Duben
Kv ten
erven
ervenec
Srpen
Zá í
íjen
Listopad
Prosinec
Celkem

AKCE
65
76
129
121
114
86
155
189
46
69
73
67
1190

NÁVŠT VNOST
1094
1691
3060
2886
2866
1533
2369
3465
1305
2024
2271
1989
26553

1) MIMOŠKOLNÍ VZD LÁVÁNÍ V ASTRONOMII
Od ledna do ervna a poté od zá í do prosince 2008 probíhaly v
eskobud jovickém planetáriu programy pro všechny typy a stupn škol, zahrnující
seznámení s hv zdnou oblohou, souhv zdími, pohyby Slunce, M síce a planet po
obloze, st ídání fází M síce, systémy sou adnic aj. kombinované v tšinou s
audiovizuálními po ady v kinosále, velkoplošnou datovou projekcí astronomických
film a pozorováním dalekohledem, odpovídající vždy úrovni znalostí daného ro níku a
dopl ující rozsah u iva. Nová koncepce program , technicky
ešených jako
multimediální velkoplošná
po íta ová projekce s využitím velkoplošného
videoprojektoru se již stala pevnou sou ástí naší innosti. Tento typ po ad umož uje
využívat nejnov jší snímky ze sv tových observato í, kosmických sond i kosmického
dalekohledu získané prost ednictvím Internetu
stejn jako snímky po ízené
elektronickou CCD kamerou na Kleti.
Program tohoto typu je zatím dokon eno dev t :
-

Rok v p írod
Virtuální telurium
6

-

Náš vesmírný domov
Kosmický v k
Zatm ní Slunce a M síce
Optika a dalekohledy
Vzdálený vesmír
Hubbl v kosmický teleskop
Sou adnice

Vzbuzují velký zájem žák
p íprav dalších.

i u itel

a proto pracujeme na jejich aktualizaci i na

• Programy pro p edškolní t ídy mate ských škol zahrnují seznámení
s hv zdnou oblohou v planetáriu vhodn p izp sobené v ku d tí a dopln né krátkou
audiovizuální pohádkou s astronomickými nám ty (Rákosní ek a hv zdy, Turecký
m síc, Krtek a zelená hv zda, Signály z neznáma, Návšt va z vesmíru aj.). Zájem o
kvalitn p ipravené programy v planetáriu pro p edškoláky ze strany MŠ stále roste.
Jedná se vlastn o první setkání d tí s astronomií.
• Programy pro 1. - 5. ro ník ZŠ zahrnují jednak po ad o základních d jích
ve vesmíru a jejich vlivu na Zemi pro 1. a 2. ro níky Rok v p írod a jednak
programy o n co náro n jší, z nichž nejv tší zájem je o po ad Náš vesmírný
domov, který se zabývá slune ní soustavou - u ivem 4. a 5. ro níku. Charakter
tohoto po adu, který se uvádí pod tradi ním názvem, umož uje pr b žné dopl ování
o nejnov jší poznatky astronomie slune ní soustavy, takže stále odpovídá sou asné
úrovni poznání. Pro názorné p edvedení pohyb Zem , M síce a dalších t les
slune ní soustavy slouží po ad Virtuální telurium. Zejména pro d ti mladšího
školního v ku lze jako dopln k použít pohádky s astronomickými nám ty
(Rákosní ek a hv zdy, a další) nebo animované filmy z pásma Civilizace podávající
formou p ítažlivého p íb hu vývoj dovedností lidstva (využívání vody, páry,
kreslení, p stování obilí aj.). Programy se mohou za jasného po así dopl ovat
pozorováním Slunce v kopuli.
• Programy pro 6. - 9. ro ník ZŠ jednak opakují a dopl ují u ivo z
p edchozích let pro 5. ro ník a hlavn navazují na u ivo posledních ro ník ZŠ
(kosmonautika – Kosmický v k, dalekohledy – Optika a dalekohledy, Zatm ní
Slunce a M síce, Vzdálený vesmír – po átek vesmíru, hv zdokupy, mlhoviny a
galaxie, kvasary, erné díry, vývoj hv zd aj., Hubbl v kosmický teleskop aj.).
Dopl ujeme je astronomickými filmy s danou tematikou i pozorováním Slunce a
ukázkou dalekohled v kopuli hv zdárny.
O programy pro ZŠ mají zájem nejen školy celého Jiho eského kraje, ale áste n i
školy z region Vyso ina a Západo eského, kde není v sou asnosti v provozu
planetárium.
• Programy pro gymnázia, SOŠ a SOU jsou rozdílné dle požadavk a u iva
té které školy (astrofyzika, optika, sou adnicové systémy aj.). Po íta ové projekce
Vzdálený vesmír, Kosmický v k, Optika a dalekohledy, Hubbl v kosmický
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teleskop jsou koncipovány tak, aby s p izp sobeným komentá em byly uvád ny pro
st ední školy. Po ad v planetáriu je v tšinou krom obvyklého rozsahu dopl ován
výkladem sou adnicových systém , k tomuto tématu je p ipravena i po íta ová
projekce v novaná sou adnicovým systém m.
Krom program v rámci výuky navšt vují studenti t chto škol HaP ve skupinách z
Domov mládeže i p i odpoledních a ve erních programech (pozorování,
p ednášky).
• Speciálních program pro vysoké školy se ú astní studenti r zných obor
Jiho eské univerzity, kte í si jednak dopl ují vlastní znalosti z astronomie o
nejnov jší poznatky a jednak se seznámí s možnostmi, které jim nabízí HaP pro
výuku jejich budoucích žák . Mají možnost se též seznámit s výzkumným
programem sledování planetek a komet na Observato i Kle i jeho technickým a
softwarovým zajišt ním.
• Spolupráce s Masarykovu univerzitou v Brn úsp šn pokra uje na
základ
oboustranného zájmu: Studentka bakalá ského programu oboru
aplikovaná fyzika-astrofyzika na Masarykov univerzit Brno r. 2008 dokon ila
práci na téma z výzkumu planetek a úsp šn absolvovala (náš výzkumný pracovník
fungoval jako konzultant - Následná astrometrie blízkozemních planetek a její vliv
na p esnost dráhových element – Veronika Vašáková). Studentka aplikované
fyziky-astrofyziky na P írodov decké fakult Masarykovy univerzity v Brn Bc.
Michaela Honková dokon ila r. 2008 magisterskou práci na téma zadané a vedené
Observato í Kle Výpo et dráhových element planetek a úsp šn absolvovala.
Student Bc. Jind ich Žižka pokra uje v magisterském studiu MU na práci na téma
zadané a konzultované Observato í Kle Dynamika drah planetek.
Jeden z našich výzkumných pracovník p sobil též jako konzultant
bakalá ské práce Význam kosmického výzkumu v rámci Evropské unie na Vysoké
škole evropských a regionálních studií, o.p.s., eské Bud jovice. Její autor
Radim Kramá úsp šn absolvoval r.2008.
• Pro d tské a mládežnické kolektivy (skauti, junáci, táborníci, ochránci
p írody aj.) HaP p ipravuje r zné po ady dle jejich zájmu, v etn orientace podle
hv zd ap. jak b hem roku, tak i o prázdninách pro táborové exkurze. Pro nejr zn jší
zájezdy jsou též p ipravovány exkurze, po domluv i cizojazy né.
• Školy z kraje Jiho eského i kraj ostatních mají zejména v sezón školních
výlet zájem o exkurze na Hv zdárn Kle , pobo ce HaP . Bud jovice na vrcholu
Kleti. Pro návšt vníky je p ipraveno pozorování Slunce dalekohledem (za jasného
po así), „procházka vesmírem“ na základ výstavy „Z KLETI DO VESMÍRU“,
informace o dalekohledech a o práci hv zdárny v etn mezinárodn uznávaného
výzkumného programu sledování planetek a komet. Poté pracovníci hv zdárny
odpovídají na dotazy. Tyto akce jsou velmi vd né, nebo žáci a studenti se
dozvídají o výsledcích astronomického výzkumu na míst , kde se skute n „d lá
v da“, ale na druhé stran jsou velmi náro né pro výzkumné pracovníky, kte í je
provázejí navíc ke své hlavní práci.
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• P ipravujeme též programy pro r zn
handicapované skupiny
z D tského diagnostického ústavu, Arpidy, Ústavu sociální pé e pro mládež,
Speciálních škol, Sv tlušky, D tských domov aj. vhodn p izp sobované
p ípadnému fyzickému i mentálnímu stavu d tí dle domluvy s jejich vychovateli.
• Pro mate ské školy a školní družiny jsou promítána pásma film
filmových pohádek.

a

• Klub mladých astronom pro žáky a studenty ZŠ a SŠ s hlubším zájmem
o astronomii se schází na HaP každý týden b hem školního roku. Jeho lenové si
prohlubují poznatky z astronomie teoreticky i prakticky (pozorování, hv zdná
obloha v planetáriu, testy, mapy, sestavování r zných model ). Lektor kroužku
poskytuje rady a návody pro studium a pozorování doma. lenstvo KMA není
po etn p íliš rozsáhlé, sdružuje však opravdové zájemce. Po rozší ení spekra
inností se aktivní ú ast len na sch zkách KMA zvýšila a v tomto zapo atém
trendu bude dobré s ohledem na vývoj zájm d tí a mládeže pokra ovat.
Na tomto míst lze s pot šením zmínit úsp šné vystoupení našeho lena
KMA na HaP Ond eje Theinera, Základní škola, M. Chlajna 21, eské Bud jovice,
který se zú astnil 5. ro níku Astronomické olympiády (2007/8). Ve finále, dne 30.
kv tna 2008 na Štefánikov hv zdárn na pražském Pet ín , obsadil výborné 2.
místo v kategorii G, která je ur ena pro žáky 7. ro ník základních škol a 2. ro nik
osmiletých gymnázií. Po adatelem byla eská astronomická spole nost.
2) POPULARIZACE ASTRONOMIE
Rozsáhlou oblastí
nejširší ve ejnost.

innosti je popularizace astronomie a p íbuzných obor
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pro

• Pro nejširší ve ejnost se konají po ady v planetáriu v . Bud jovicích
(vždy v úterý ve er a ve tvrtek odpoledne, o letních prázdninách v pracovní dny
dopoledne a odpoledne), zam ené na seznámení s hv zdnou oblohou, které jsou
dopl ovány videoprogramy, filmy, audiovizuálními po ady, po íta ovou projekcí i
pozorováním v kopuli dle zájmu návšt vník , a aktuálními informacemi.
leden – Zimní souhv zdí
únor
– Únorová obloha
b ezen – Jarní rovnodennost
duben – Aprílové hv zdy
kv ten – Kv tnová obloha
erven – Letní slunovrat
ervenec – Prázdninové hv zdy
srpen – Prázdninové hv zdy
zá í
– Podzimní rovnodennost
íjen
– Zá ivý Perseus
listopad – Obloha v listopadu
prosinec - Zimní slunovrat
• Zajímavým témat m z astronomie a p íbuzných obor jsou v novány
p ednášky odborník dopln né po íta ovou projekcí za azované ve er b hem
týdne nebo v rámci Víkend na hv zdárn . P ednášky jsou zajiš ovány bu
pracovníky HaP nebo pozvanými hosty :
leden –Polární zá e aneb cesta tam a zase zpátky (prof. RNDr. Petr Kulhánek,
CSc., z VUT Praha)
duben – Experimenty z optiky (doc. Zden k Bochní ek z P írodov decké fakulty
Masarykovy univerzity v Brn )
kv ten – Aktivní Slunce i pasivn ( Mgr. Michal Švanda, Ph.D., z Astronomického
ústavu AV R)
íjen – Horniny a geologický vývoj Jižních ech ( RNDr. Jaroslava Pertoldová,
CSc. a RNDr. Kryštof Verner z eské geologické služby )
listopad – Kaleidoskop planetárních sv t ( Mgr. Pavel Gabzdyl, z Hv zdárny a
planetária M. Koperníka v Brn )
• B hem roku byly uspo ádány dva Víkendy na hv zdárn s
komponovaným programem pro celou rodinu od dopoledne do ve era,
obsahujícím videopo ady, besedy, audiovizuální po ady, filmy, po ady v
planetáriu, pozorování Slunce i ve erní pozorování hv zdné oblohy. Konaly se
pod názvy Sobota na hv zdárn (16.2.2008) a
Sobota na hv zdárn
(6.12.2008).
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•
V rámci akce po ádané Evropskou komisí byl uspo ádán dne 26.zá í
2008 od 19:00 do 23:00 hodin mimo ádný po ad pro ve ejnost v budov
eskobud jovické hv zdárny pod názvem Noc v dc . Komponovaný ve er
zahrnoval novinky z astronomie, audiovizuální projekce, speciální p ednášku o
Spitzer Space Telescope, pozorování no ní oblohy a p ekvapení. Vzhledem k tomu,
že cílem Noci v dc je p edstavit jak v decký obor samotný, tak v dce a lektory,
kte í se mu v nují, p edvedla jedna z našich lektorek orientální tanec a další
ochutnávku cukroví v podob „sladkých galaxií“. Obojí vzbudilo zasloužený ohlas a
mohutný potlesk publika. P evaha návšt vník též se zájmem shlédla nov
otev enou výstavu „ Ve víru galaxií “.

• V rámci program pro ve ejnost jsou uvád ny též filmy a filmová pásma
v novaná nejr zn jším témat m, v p ípad odborných film dopln ná úvodním
komentá em, p ípadn filmy pro d ti:
únor –
b ezen –
erven –
zá í –

Sobota na hv zdárn
Víkend s kosmonautikou
Maxipes Fík za volantem
Den otev ených dve í Jiho eského kraje
Noc v dc
prosinec – Sobota na hv zdárn
Jak šli spát
• Pozorování v kopuli eskobud jovické hv zdárny zahrnuje jednak
pozorování Slunce b hem dne od pond lí do pátku, o n ž je nejv tší zájem z ad
11

ve ejnosti o prázdninách b hem letní turistické sezóny, výklad je v menším rozsahu
podáván i v n m in a angli tin . Pro ve erní pozorování M síce, planet, komet,
mlhovin, hv zdokup, galaxií a dalších vesmírných objekt je pak hv zdárna
otev ena pravideln v úterý ve er, p i Víkendech na hv zdárn , v zim p ípadn i ve
tvrtek odpoledne. Zájem projevuje jak ve ejnost, tak skupiny (Domovy mládeže,
oddíly, školy). Pozorování je ovšem možné pouze za jasného po así. Speciální
pozoronost byla v nována vzácným úkaz m roku 2008 - áste nému zatm ní
Slunce dne 1.srpna (bylo pozorováno jak z kopule hv zdárny, tak menšími
dalekohledy a filtry z terasy), a
áste nému zatm ní M síce dne 16. srpna
(kterému bohužel nep álo po así).

• Hv zdárna Kle , pobo ka HaP
. Bud jovice na vrcholu Kleti,
významném jiho eském turisticky p itažlivém míst , je pro ve ejnost otev ena
b hem roku o vybraných sobotách, ned lích a svátcích, b hem letních prázdnin vždy
od úterý do ned le. Pro návšt vníky je p ipraveno pozorování dalekohledem s
výkladem o sledovaných objektech (za jasného po así), „procházka vesmírem“ na
základ výstavy pod názvem „Z KLETI DO VESMÍRU“, informace o dalekohledech
a o práci hv zdárny v etn mezinárodn uznávaného výzkumného programu
sledování planetek a komet. Poté pracovníci hv zdárny odpovídají na dotazy
návšt vník z nejr zn jších oblastí astronomie, vysv tlují nové poznatky aj. Nejvíce
dotaz se týkalo planetek (asteroid ) pohybujících se v blízkosti Zem a
p edstavujících potenciální nebezpe í srážky se Zemí a ohrožení lidské civilizace,
trpaslíkoplanet, jmen planetek. Vzhledem k tomu, že Hv zdárna Kle pat í k
nejvýznamn jším observato ím, které se na sv t podílejí na sledování t chto t les,
jsou odpov di zdejších pracovník dostate n fundované a obsahují i nejaktuáln jší
informace. Pro organizované skupiny (školy, oddíly, tábory, zájezdy aj.) jsou po
dohod uskute ovány prohlídky i mimo uvedené dny a návšt vní hodiny,
výjime n v etn podve erních pozorování (je ovšem závislé na po así) a výklad je
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též možné p izp sobit jejich zájm m. Pro návšt vníky ze zahrani í, jichž je až jedna
t etina, zejména v letních m sících, je poskytován výklad v angli tin i n m in ,
p ípadn zap j en text ve francouzštin , angli tin a n m in .

Jako speciální akce pro ve ejnost byly na Kleti v r. 2008 po ádány:
• Novoro ní den otev ených dve í - 1. ledna 2008
•

Ve ejné pozorování áste ného zatm ní Slunce 1.8.2008 – velmi úsp šná akce
s pozorováním n kolika p ístroji, odborným výkladem a jasným po asím.

•

Speciální exkurze pro pracovníky knihoven Jiho eského kraje (23.5.), pro
editele hv zdárny z n meckého m sta Suhl, partnerského m sta . Bud jovic
(13.9.) a pro starosty z obcí sdružených v mikroregionu Podkletí (18.9.).
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•

Krom program prezentovaných v našich za ízeních v . Bud jovicích a na
Kleti jsme p ipravili i p ednášky mimo za ízení. Jejich obsahem byla hlavn
témata související s programem sledování komet a planetek na Kleti, a tak
p isp ly nejen k p iblížení nejnov jších poznatk o slune ní soustav , ale i k
seznámení širší ve ejnosti s naším výzkumem :

•

Tisková konference Jiho eského kraje ke komet 196P/Tichý v etn ocen ní
st íbrnou medailí hejtmana Jiho eského kraje a informací o práci HaP (M.
Tichý, ást. J. Tichá) (11.b ezna 2008)

•

Jak na NEO – seminá UTFA P írodov decké fakulty Masarykovy univerzity
Brno (M.Tichý) (28.b ezna 2008)

•
TNO recovery (M. Tichý) – p ednáška pro studenty P írodov decké fakulty
Masarykovy univerzity v Brn (23.dubna 2008)
•
Slavnostní p edstavení a p edání kle ské planetky (61208) Stona ov u
p íležitosti oslav 200.výro í pádu stona ovských meteorit - (J. Tichá) ve Stona ov
(22.kv tna 2008)
•
Keltský festival Lugnasad – keltský kalendá a, vztah k astronomii (M. Tichý)
T ísov (31. ervence 2008)
•
Naše místo ve vesmíru aneb objev svoji planetu (M. Ko er) – multižánrový
festival xray ve Valašském Mezi í í (24-27. ervence 2008)
•
Jak na NEO aneb co se d lá s nov objevenými t lesy (M. Tichý) – p ednáška
pro ú astníky Expedice Úpice na Hv zdárn v Úpici (6.srpna 2008)
•
Den Jiho eského kraje na Zemi Živitelce- „O Jiho eském kraji p evážn
nevážn “ aneb sout ž jiho eští politici vs. zajímaví Jiho eši - Výstavišt
eské
Bud jovice (M. Tichý) (24.srpna 2008)
•
Slavnostní p edstavení a p edání kle ské planetky (149728) Klostermann u
p íležitosti vernisáže výstavy „Šumava Karla Klostermanna – P íb h šumavské
podmalby“ v Jiho eském muzeu v . Bud jovicích (26.zá í 2008)
•
P edání kle ské planetky (31109) Janpalouš v rámci sch ze eského národního
komitétu astronomického (J. Tichá) na AV R v Praze (4.prosince 2008)
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•
Asteroidy, komety a meteory 2008 (J. Tichá, M. Tichý) – výro ní sch ze
Jiho eské pobo ky AS v . Bud jovicích + dotazy + diskuze (13.prosince 2008)

3) SPOLUPRÁCE S HV ZDÁRNAMI A DALŠÍMI ORGANIZACEMI,
S AMATÉRSKÝMI ASTRONOMY, KONZULTACE AJ.
HaP spolupracuje s astronomickými institucemi a kolektivy nejen v jiho eském
regionu, ale v celé eské republice i zahrani í, a v nuje se též jednotlivc m s
hlubším zájmem o astronomii.
• Klub mladých astronom pro žáky a studenty ZŠ a SŠ s hlubším zájmem
o astronomii se schází na HaP každý týden b hem školního roku. Jeho lenové si
prohlubují poznatky z astronomie teoreticky i prakticky (pozorování, hv zdná
obloha v planetáriu, testy, mapy, sestavování r zných model ). Lektor kroužku
poskytuje rady a návody pro studium a pozorování doma. lenstvo KMA není
po etn p íliš rozsáhlé, ale sdružuje opravdové zájemce. Pro povzbuzení zájmu bude
výhledov t eba hledat další zajímavé metody pro práci v KMA s ohledem na vývoj
zájm d tí a mládeže.
• Astronomickým kroužk m a ostatním hv zdárnám v jiho eském
regionu jsou zasílány propaga ní materiály a informace o innosti HaP, jsou jim
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poskytovány odborné konzultace, p ednáší u nich naši odborní pracovníci aj. S prací
HaP se b hem roku seznámili také lenové astronomických kroužk i zam stnanci
a spolupracovníci hv zdáren v R i zahrani í. Konzultace v r zných odborných
otázkách byly poskytnuty n kterým hv zdárnám a redakcím astronomických
asopis . Rozsáhlejší spolupráce existuje se Štefánikovou hv zdárnou v Praze na
Pet ín , jejíž n kte í pracovníci a spolupracovníci ob as konají svá pozorování na
Kleti.
• HaP je lenem Sdružení hv zdáren a planetárií (SHaP). SHaP se v nuje
zejména spolupráci p i vzd lávání lektor a spolupracovník hv zdáren a planetárií,
spolupráci p i rozvoji astronomie a astronomického vzd lávání v R, podílí se dle
možností na p íprav norem a p edpis souvisejících s inností hv zdáren a
planetárií a na p íprav astronomických akcí celorepublikového dosahu. editelka
hv zdárny je volenou lenkou Rady SHaP.
• lenské sch ze jiho eské pobo ky eské astronomické spole nosti ( AS)
konané na eskobud jovické hv zdárn 13.prosince 2008 se zú astnili dva
pracovníci HaP a prezentovali zde práci HaP v roce 2008 nejnov jších informací o
sledování planetek a komet na Kleti a ukázek našich snímk t chto t les v rámci
nového projektu KLENOT, i po ad pro školy. Vzhledem k tomu, že v tšina
vedoucích astronomických kroužk a lidových hv zdáren v kraji je zárove leny
AS, prolíná se navzájem okruh spolupráce s nimi i s AS. lenové AS a jimi
vedených kroužk navšt vují nejr zn jší akce HaP b hem roku, jsou jim
poskytovány konzultace, p j ována literatura aj. HaP se podílí na vydávání
nepravidelného zpravodaje jiho eské pobo ky AS - Jiho AS. Obsahuje hlavn
p ísp vky o d ní v amatérské astronomii v Jižních echách od len pobo ky, HaP
p ispívá informacemi o svých programech a dalších aktivitách (webové stránky a
aplikace, prodej astronomických publikací a pom cek) a pochopiteln novinkami ze
sv tové astronomie (nové teorie, zprávy z konferencí, efemeridy a mapky nových
t les aj.), k nimž má díky programu hv zdárny Kle snadný p ístup.
• HaP spolupracuje s kulturními organizacemi z izovanými Jiho eským
krajem i s dalšími kulturními, vzd lávacími a podobnými organizacemi v regionu.
V roce 2008 jsme se ve spolupráci s Jiho eským muzeem v eských Bud jovicích,
dalšími kulturními organizacemi a OKPC KÚ J .kraje podíleli zejména na p íprav ,
zahájení a propagaci rozsáhlé a úsp šné výstavy „Šumava Karla Klostermanna –
P íb h šumavské podmalby“ v etn pojmenování kle ské planetky (149728)
Klostermann.
Pracovníci Observato e Kle p ipravili mimo ádnou exkurzi pro ú astníky
setkání knihovník po ádaného Jiho eskou v deckou knihovnou v kv tnu 2008.
.
• Pozornost v nuje HaP i jednotlivým zájemc m, také jim jsou
kvalifikovan zodpovídány dotazy (telefonické, po internetu, p ípadn osobní),
poskytovány konzultace aj. Nejvíce dotaz se letos týkalo informa ních zdroj na
internetu, optiky pro amatérská pozorování, astronomické literatury, úkol
z Astronomické olympiády, planetek pohybujících se v blízkosti Zem , viditelnosti
planet, jmen planetek, áste ného zatm ní Slunce a M síce i dalekohledu KLENOT
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na Kleti.
4) VÝSTAVY, KULTURA A UM NÍ
V hale HaP jsou po ádány výstavy, jejichž dramaturgie zahrnuje bu
výtvarné výstavy nebo výstavy v nované astronomii. Jejich cílem je p edstavit to, co
je na astronomii nejen odborn , ale i vizuáln , ba tém výtvarn zajímavé, co
ukazuje krásu v p írodov dných snímcích, co spojuje v deckou p esnost
s emocionálním zážitkem a co pochopiteln tématicky navazuje na po ady HaP.
B hem roku byly uspo ádány v . Bud jovicích následující výstavy:
•

Výstava „JIHO ESKÝ VESMÍR aneb planetky a komety z jihu
ech“. Výstava byla v nována práv výzkumu planetek a komet z jihu ech.
Výzkum vesmíru vyžaduje mezinárodní spolupráci. P esto má v tšina z nás
bližší vztah k objev m z jihu ech. Jiho eští astronomové jsou známi
zejména objevy planetek a komet. Tato výstava p edstavila i Jižní echy ve
vesmíru, tedy družicovou mapu jiho eských míst, jejichž jména nesou
kle ské planetky, jiho eské osobnosti ve vesmíru, ohlasy z celého sv ta na
pojmenování kle ských planetek, první známé pozorování planetky v Jižních
echách z roku 1902 i prvního známého astronoma v historii eských
Bud jovic.Výstava prob hla pod záštitou hejtmana Jiho eského kraje RNDr.
Jana Zahradníka. (leden – únor 2008 - pokra ování z r.2007)

•

Výstava „Z Evropy ke hv zdám aneb Kosmonautika evropských stát “,
k 30. výro í kosmického letu Vladimíra Remka. Výstava p edstavila
evropskou kosmonautiku na velkoformátových barevných snímcích, na
modelech ze soukromých sbírek i prost ednictvím originálních exponát
z kosmického letu Vladimíra Remka zap j ených Vojenským historickým
ústavem Praha. eská republika jako pokra ovatel bývalého eskoslovenska
se m že vykázat dosti bohatou tradicí kosmického výzkumu. eskoslovensko
bylo velmi aktivním lenem mezinárodního programu Interkosmos.
V sou asnosti je pro rozvoj eských aktivit spojených s kosmonautikou
klí ová p edevším mezinárodní spolupráce v rámci Evropy, na které spole n
pracují všechny lenské státy Evropské unie a Evropské kosmické agentury
ESA. Spolupráce s ESA má pro eskou republiku zásadní d ležitost.
Výstava stru n
p ipomíná též zahrani ní kosmonauty hlásící se
k eskoslovenským ko en m v etn „ prvního Jiho echa na M síci“ Eugena
Cernana. (b ezen – zá í 2008)

•

Výstava „Ve víru galaxií“. Galaxie jsou základní jednotky struktury
vesmíru. M žeme je také nazývat hv zdnými ostrovy. Výstava je p edstavuje
na unikátních barevných velkoformátových snímcích po ízených pomocí
Spitzer Space Telescope v infra ervené ásti spektra. ást snímk kombinuje
infra ervená data se snímky po ízenými ve viditelné ásti spektra pomocí
Hubblovým kosmickým teleskopem i velkými pozemskými dalekohledy.
Krom známé Velké galaxie v Andromed , Vírové galaxie v souhv zdí
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Honících ps
i Velkého Magellanova mra na lze vid t i snímky galaxií
pom rn neznámých. Naší snahou však bylo nejen p iblížit velmi zajímavý a
p ínosný astronomický výzkum, ale zárove ukázat mimo ádné estetické i
p ímo výtvarné kvality v deckých snímk . M žeme tak žasnout nad
prolínáním nejmodern jších technologií s podivuhodnou krásou vzdáleného
vesmíru a pono it se do hlubin vzdáleného vesmíru. ( íjen – prosinec 2008)

Výstavy na Observato i Kle :
•

Na léto roku 2008 rozší ila Hv zdárna Kle výstavu pod názvem „Z
KLETI DO VESMÍRU“. Výstava ukazuje zejména planetky a komety,
neopomíjí ani vzdálený vesmír – mlhoviny, hv zdokupy a galaxie.
Barevné i ernobílé snímky byly po ízeny r znými dalekohledy
Observato e Kle – velkou fotografickou komorou, 0,57-m zrcadlovým
dalekohledem i nejnov ji mohutným teleskopem KLENOT o pr m ru
hlavního zrcadla 1 metr, vybaveným moderní elektronickou kamerou.
Fotografie jsou dopln ny informacemi o jménech planetek objevených
na Kleti i nov vytvo enou družicovou mapou jižních
ech
s vyzna enými místy, po nichž se kle ské planetky jmenují. Nebyl
opomenut ani návrat periodické komety 196P/Tichý na po átku roku
2008. Vystavené snímky v sob spojují v deckou preciznost s krásou,
poezií a tajemstvími vesmíru.

5) VÝZKUMNÝ PROGRAM
Vedení programu : Ing. Jana Tichá
Odpov dní pracovníci: Bc. Miloš Tichý, Dr. Michal Ko er
Asistenti: Mgr. Michaela Honková, Mgr. Petr Jelínek
V oblasti astronomického výzkumu se dlouhodob soust edíme na vyhledávání,
astrometrii a astrofyzikální výzkum planetek a komet, zejména t les
s neobvyklými typy drah. Program, známý pod jménem pobo ky Hv zdárny
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(Observato e) Kle , je vysoce hodnocen u nás, ale hlavn
celosv tovém srovnání.

v mezinárodním

Valná v tšina výsledk výzkumného programu byla získána s pomocí 1,06-m
teleskopu KLENOT, hlavního p ístroje Observato e Kle . Název KLENOT
znamená, že jde o kle ský teleskop pro sledování asteroid a komet s neobvyklými
drahami. S pr m rem zrcadla 106 cm se jedná o druhý nejv tší dalekohled v
eské republice a zárove nejmodern jší dalekohled u nás. V sou asnosti je to
nejv tší specializovaný p ístroj ur ený pouze pro sledování planetek v Evrop . Pro
snímkování oblohy slouží velmi výkonný elektronický detektor CCD chlazený
kapalným dusíkem (první svého druhu v R), s nímž má KLENOT teleskop dosah
na nejslabší objekty z R v bec.
Pro pozorování byl v roce 2008 využíván hlavn 1,06-m teleskop KLENOT
vybavený CCD kamerou Photometrics (s IAU kódem 246), ale i 0,57-m reflektor
vybavený CCD kamerou SBIG ST-8 (pod IAU kódem 046). Od 10.zá í 2008
probíhala rekonstrukce paralaktické montáže teleskopu KLENOT, který tak byl
do asn mimo provoz.
V roce 2008 bylo pozorováno 28 nocí s 1,06-m KLENOT teleskopem a 16 nocí s
0,57-m zrcadlovým dalekohledem.
• Za rok 2008 bylo objeveno 53 dosud neznámých planetek a ur eny parametry
jejich drah. V tšina z nich jsou typické planetky hlavního pásu, jedna z nich – 2008
CY22 - má dráhu typu Hungaria (t lesa s vyššími sklony ve vnit ní ásti hlavního pásu)
a jedna typu Phocaea – 2008 EE69.
• Pro up esn ní drah jsme sledovali i t lesa objevená na Kleti v p edchozích
letech. Díky t mto pozorováním po et potvrzených kle ských objev k 31.12.2008
dosáhl celkového po tu 910 planetek (tzv. íslovaných) a Kle je tak ve statistice
nejproduktivn jších planetkových observato í i p es rostoucí celosv tovou
konkurenci na prvním míst ze stále fungujících evropských observato í a
v první celosv tové dvacítce za velkými, p evážn americkými, observato emi. Ve
stejné statistice jsme ovšem. Kle ské objevy pocházejí už ze t í dalekohled (0,63fotografické komory, 0,57-m reflektoru s CCD a 1,06-m KLENOT teleskopu
s CCD). P i zapo tení všech objev a spoluobjev na Kleti je naším (a tedy i
eským) nejúsp šn jším objevitelem planetek kle ský astronom Miloš Tichý.
• V tšinu asu se ovšem v nujeme potvrzování nových objev a m ení
p esných poloh blízkozemních t les s dosud nedostate n p esn ur enou
dráhou. ást t chto pozorování je provád na ve spolupráci i p ímo na žádost
Minor Planet Center IAU (celosv tové centrum pro sledování planetek Mezinárodní
astronomické unie p sobící p i Harvard-Smithsonianské astrofyzikální observato i v
Cambridge, Massachusetts v USA), p ípadn
jednotlivých zahrani ních
pozorovacích projekt (CSS, MLSS, SSS, LINEAR, Spacewatch, LONEOS, NEAT,
radioteleskopy Goldstone a Arecibo aj.) nebo z mezinárodní hlídkové sít
observato í zabývajících se následnou astrometrií nov objevených t les jen
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málokteré mají dosah až do 22. magnitudy a tedy tato naše pozorování jsou
celosv tov nezastupitelná.
• Bylo zm eno 1437 p esných poloh 147 asteroid pat ících do kategorie
Near-Earth Objects (NEO), tj. t lesa blížící se i k ižující dráhu Zem (12 typu
Aten, 86 typu Apollo a 49 typu Amor), z toho je 25 nov objevených tzv. PHA
(potenciáln
nebezpe ných asteroid ). V po tu zm ených p esných pozic
blízkozemních asteroid (NEOs) je Observato na Kleti na p edním míst na sv t
mezi profesionálními observato emi za velkými americkými projekty a tedy první v
Evrop .
• K nejzajímav jším blízkozemním asteroid m, pro n ž byla na Kleti
po ízena v íjnu 2008 p esná astrometrická m ení, pat il ur it malý asteroid typu
Apollo 2008 TC3, který vniknul do zemské atmosféry, zazá il jako jasný bolid nad
Súdánem a jehož zbytky byly posléze v Súdánu jako meteority nalezeny. Jednalo se
vlastn o první p edem p edpov zenou srážku planetky se Zemí, našt stí
vzhledem k malým rozm r m p vodního t lesa (n kolik metr ) pro tentokrát bez
nebezpe í pro lidskou civilizaci.

• Sou ástí projektu astrometrie asteroid s neobvyklými drahami je
znovuvyhledávání t ch t les, která byla pozorována pouze v jedné (objevové)
opozici (tzv. recovery).
získána astrometrická pozorování i dalších typ planetek s neobvyklými
drahami – 17 k íži dráhy Marsu, 115 t les s v tším sklonem i výst edností dráhy, 5
k íži drah vn jších planet a 2 t lesa pohybující se ve vzdálených oblastech slune ní
soustavy (tzv. Kentau i) i p ímo za drahou planety Neptun (transneptunická
t lesa TNOs i t lesa rozptýleného disku SDOs).
• Byla

• Ve spolupráci s Central Bureau for Astronomical Telegrams of IAU jsme
p ímo potvrzovali 1 objev (návrat) komety, u nichž jsme ov ovali, zda dané
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t leso je opravdu kometárního charakteru : C/2008 C2 (viz dále).

• K nejvýznamn jším výsledk m pat í znovunalezení periodické komety
196P/Tichý, jediné komety objevené v nyn jší eské republice, na Observato i Kle a
zp esn ní její dráhy slune ní soustavou. Kometa byla na Kleti poprvé pozorována
v íjnu 2000. Jejíž první poobjevový návrat ke Slunci se o ekával na p elomu roku
2007/2008. Vzhledem ke geometricky nevýhodné poloze znovunalezli kle ští
astronomové kometu Tichý teprve na snímcích hv zdné oblohy po ízených v lednu a
únoru 2008 poblíž p edem vypo tené polohy. Jevila se cc. t ikrát slabší než p i objevu
p ed sedmi lety. Kometa je obklopena malým oblakem prachu a plyn , takzvanou
komou, nemá však viditelný ohon. Nebyla vid t pouhým okem. Po sérii letošních
pozorování z Kleti, z Arizony (CSS – Mt.Lemmon) a Itálie, má kometa p epo ítanou
dráhu ze dvou návrat ke Slunci a tak v Minor Planet Circulars z 21. února 2008 M.P.C. No. 61921 - obdržela kometa po adové íslo jako periodická kometa s alespo
dv ma pozorovanými návraty ke Slunci. Takže nové zna ení komety je 196P/2000 U6
= 2008 C2 (Tichý) neboli definitivn 196P/Tichý.
• Spolehlivá dráha byla spo tena a následn bylo o íslováno t
našich planetek:
173165 173208 175017 175697 175707 178337 179650 180523
183560 188152 188209 189424 190333 191282 191899 192439 192458
192588 192928 194004 196298 196948 197871 197952 200104 200204

chto 37
181766
192466
200529

• Výsledky pozorování – p esné pozice, nové objevy, identifikace - byly
publikovány v m sí ních cirkulá ích Minor Planet Circular vydávaných
International Astronomical Union.
• Výsledky pozorování nov objevených asteroid s neobvyklou dráhou a
nov objevených komet byly publikovány zárove vy 1 cirkulá i IAUC
(International Astronomical Union Circulars) a 82 speciálních cirkulá ích MPEC
(Minor Planet Electronic Circulars).
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• Celkem bylo v roce 2008 publikováno 6.844 p esných pozic, v etn ur ení
magnitud pozorovaných objekt , z toho:
6.509 p esných pozic planetek
335 p esných pozic komet
• Publikované p vodní v decké práce sbornících aj. :

lánky v mezinárodních

asopisech,

- lánek Tichá J., Tichý M., Ko er M., Honková M., : KLENOT PROJECT 20022008 Contribution to NEO Astrometric Follow-up byl p ipraven na základ posteru
prezentovaného na konferenci ACM2008 a výsledn byl p ijat k publikování
v recenzovaném mezinárodním asopise Meteoritics & Planetary Science
lánek
autor
Gilmore, Alan C.;
Samus, Nicolay N.;
Aksnes, Kaare;
Green, Daniel W. E.;
Marsden, Brian G.;
Nakano, Syuichi;
Roemer, Elizabeth;
Tichá, Jana; Yamaoka, Hitoshi : Commission 6: Astronomical Telegrams byl
publikován v Transactions IAU, Volume 4, Issue 27A, Reports on Astronomy 20062009. Edited by Karel van der Hucht. Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p. 370-370
lánek
autor
Tichá, Jana;
Marsden, Brian G.;
Bowell, Edward L. G.;
Williams, Iwan P.;
Marsden, Brian G.;
Green, Daniel W. E.;
Aksnes, Kaare;
Schulz, Rita M.;
A'Hearn, Michael F.;
Fernández, Julio A.;
Kilmartin, Pamela;
Kozai, Yoshihide;
Lazzaro, Daniela;
Nakano, Syuichi;
Noll, Keith S.;
Schmadel, Lutz D.;
Shor, Viktor A.;
West, Richard M.;
Williams, Gareth V.;
Yeomans, Donald K.; Zhu, Jin : Division III / Working Gruop Committee on Small
Bodies Nomenclature byl publikován v Transactions IAU, Volume 4, Issue 27A,
Reports on Astronomy 2006-2009. Edited by Karel van der Hucht. Cambridge:
Cambridge University Press, 2008, p. 187-189
- lánek autor Fernández, Julio A.; Yoshikawa, Makoto; Valsecchi, Giovanni B.;
Chesley, Steven R.; Chernetenko, Yulia A.; Gilmore, Alan C.; Lazzaro, Daniela;
Muinonen, Karri; Pravec, Petr; Spahr, Timothy B.; Tholen, David J.; Tichá, Jana;
Zhu, Jin : Commission 20: Positions and Motions of Minor Planets, Comets and
Satellites byl publikován v Transactions IAU, Volume 4, Issue 27A, Reports on
Astronomy 2006-2009. Edited by Karel van der Hucht. Cambridge: Cambridge
University Press, 2008, p. 169-170
• Ú ast na mezinárodních konferencích, workshopech aj. :
V termínu od 10. do 24. ervence 2008 se dva pracovníci (J. Tichá, M. Tichý)
aktivn zú astnili mezinárodní astronomické konference Asteroids, Comets, Meteors
2008 v Baltimore v USA. Asteroids, Comets, Meteors (ACM 2008) pat í do série velmi
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významných mezinárodních
konferencí profesionálních astronom v novaných
výzkumu malých t les slune ní soustavy. Zú astnili se jí profesionální astronomové
z více než dvaceti zemí.
Prezentovali jsme dva p ísp vky-postery, v nované jednak astrometrii blízkozemních
asteroid na Kleti s 1,06-m teleskopem KLENOT (KLENOT Project 2002-2008),
v emž má Hv zdárna Kle v sou asnosti mezinárodn uznávané výsledky, a jednak
dohledávání a m ení p esných pozic jasn jších t les za drahou Neptunu na Kleti
s využitím dat z teleskopu KLENOT (TNO Precovery Survey Using the KLENOT
Telescope Archive). Nejvýznamn jším výsledkem této práce je nalezení
p edobjevových pozic ob ího transneptunického t lesa 2005 FY9, dnes už známého pod
jménem Makemake. Abstrakty obou poster byly publikován v materiálech konference
a publikování návazného lánku (v angli tin ) se p ipravuje.
O naši práci byl zájem už na míst , mnozí ú astníci (USA, Japonsko, Polsko) si
vyžádali kopie zejména p ísp vku o sledování blízkozemních asteroid
i další
informace. Obšírn jí jsme jednali s J. Pittichovou z University of Hawaii (komety,
výstava k Mezinárodnímu roku astronomie 2009) atd. Na konferenci jsme též jednala
s n kterými z koleg z komise pro nomenklaturu a jména planetek a komet ve slune ní
soustav (the CSBN) Mezinárodní astronomické unie (IAU), jíž jsem nyní p edsedkyní.
Krom vlastního programu konference jsme cestu využili k seznámení
s možnostmi prezentace astronomie pro širokou ve ejnost v míst konání konference
v Baltimore. Navštívili jsme Maryland Science Center v Baltimore, jehož sou ástí je
krom jiných expozic i planetárium vybavené p ístrojem Minolta a shlédli po ad pro
ve ejnost. Dále jsme shlédli výstavu astronomických snímk z Hubblova kosmického
teleskopu ve Walters Art Museum. Porovnání ukázalo, že náš p ístup k ve ejnosti je
srovnatelný a pln na úrovni. Inspirativní byly n které interaktivní exponáty a projekce
v Maryland Science Center.
Naše ú ast na jednáních konference ACM 2008 i získané podklady jsou velmi p ínosné
jak pro naši další práci, tak pro rozší ení mezinárodních kontakt i pro reprezentaci
hv zdárny a potažmo Jiho eského kraje. Poznatky získané na konferenci budou dále
využity i v rámci vzd lávacích a populariza ních aktivit hv zdárny a planetária,
zejména s ohledem na p ípravy aktivit k Mezinárodní roku astronomie IYA 2009.
Aktivní ú ast na výše uvedené mezinárodní konferenci profesionálních astronom
pln potvrdila, že je pro nás nanejvýš nutné se orientovat na širší než jen domácí
spolupráci v našem oboru a že jsme zejména díky projektu KLENOT pro
mezinárodní astronomii pln akceptovanými partnery .
• lenství v mezinárodních astronomických organizacích :
J. Tichá je lenkou Mezinárodní astronomické unie (IAU), nejv tší
celosv tové prestižní organizace profesionálních astronom . Zde je lenkou
6.komise IAU (pro astronomické telegramy) a 20.komise IAU (pro astrometrii
planetek a komet), v roce 2003 byla zvolena p edsedkyní the Committee for Small
Bodies Nomenclature (CSBN - komise pro nomenklaturu, schvalující též jména
planetek a komet), a to jako v bec první a jediná eská (i eskoslovenská) lenka
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této komise a lenkou organiza ního výboru 6.komise IAU (pro astronomické
telegramy) Mezinárodní astronomické unie. Práce v t chto mezinárodních výborech
a komisích je podn tná a p ínosná pro innost HaP, zárove však je reprezentací
našeho regionu a R v mezinárodním m ítku.
J. Tichá je lenkou eského národního komitétu astronomického p i Rad
pro zahrani ní styky AV R. Komitét je ur en pro lenství eských astronom v
Mezinárodní astronomické unii (IAU), nov se v sou asné dob v nuje i otázkám
souvisejícím s lenstvím R v Evropské jižní observato i (ESO) a podílí se na
p íprav Mezinárodního roku astronomie IYA 2009.
M. Tichý je též konzultantem 6.komise Mezinárodní astronomické unie.
Dva lenové výzkumného týmu (J. Tichá, M. Tichý) jsou leny The
Spaceguard Foundation, mezinárodní organizace pro výzkum blízkozemních
planetek a jejich potenciálního nebezpe í pro Zemi, a J. Tichá a M. Tichý jsou též
hostujícími leny The Spaceguard UK (britské organizace pro ochranu Zem p ed
kosmickými t lesy).
• V roce 2008 byly pojmenovány následující planetky, objevené na Kleti a
jejich jména s p íslušnou citací byla po schválení Mezinárodní astronomickou unií
publikována v mezinárodním m sí níku Minor Planet Circulars :
(4662) Runk - Ferdinand R., schwarzenbergský malí , autor pohled z Kleti (1830)
(4663) Falta - Josef F., autor první mapy rozhled z vrcholu Kleti (1831)
(8143) Nezval - Vit zslav Nezval, eský básník
(31109) Janpalouš - eský astronom, editel AsÚ AV R
(33061) Václavmorava - jiho eský psychiatr, výtvarník, básník
(45299) Stivell - Alan S., francouzský hudebník, proslavil keltskou harfu
(52665) Brianmay - hudebník ze skupiny Queen, vystudoval astrofyziku
(90279) Dev tsil – eská avantgardní um lecká skupina 20./30. let 20.stol.
(129595) Vand – Vladimír Vand, eský astronom
(145768) Petiška - Eduard Petiška, eský spisovatel a p ekladatel
(166570) Adolfträger – jiho eský malí a památká
(170306) Augustzátka – podn coval hosp. i kult. rozvoj Jižních ech koncem 19.stol.
• Pojmenování planetek se spolehliv ur enou dráhou a p id leným
po adovým íslem pat í mezi astronomické tradice. Jména navrhují jednotliví objevitelé
i objevitelská hv zdárna, nebo odborníci podílející se na identifikacích pozorování a
výpo tech drah, a schvaluje je p íslušná komise Mezinárodní astronomické unie (the
Committee for Small Bodies Nomenclature). Jména jsou pak celosv tov závazná a
používaná. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru výzkumu planetek nesou i kle ské
planetky jak jména zahrani ních osobností, tak osobností, míst i reálií eských.
Z kle ských pojmenovaných planetek vzbudily v roce 2008 nejv tší zájem z ejm
(op t) planetka pojmenovaná na po est zachránce židovských eskoslovenských d tí
Sira Nicholase Wintona, planetka (61208) Stona ov p ipomínající 200 let pádu
stona ovských meteorit a planetka (149728) Klostermann.
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• Na našem vlastním webserveru (viz dále) provozujeme mirror MPCORB
databází drah planetek a komet z Minor Planet Center v etn automatických denních
update, který je hojn navšt vovaný – download cca 6 GB m sí n a mirror ASTORB
databází drah planetek a komet z Lowell Observatory v etn automatických denních
update, který je hojn navšt vovaný – download cca 3 GB m sí n .
• Sou ástí výzkumného programu je též spravování, rozši ování a udržování
archivu negativ a elektronických astronomických snímk
po ízených na
Observato i Kle , samoz ejm v etn p íslušných databází. Archiv uložený
z prostorových d vod ve staré ásti budovy HaP v . Bud jovicích obsahuje cc.
10.000 fotografických negativ po ízených na Kleti r znými dalekohledy od roku
1968 do roku 1996 a více než 125.000 elektronických snímk po ízených CCD
kamerami umíst nými na 0,57-m zrcadlovém dalekohledu a na 1,06-m teleskopu
KLENOT. Elektronické snímky jsou n kolikanásobn zálohovány. Archiv slouží jak
k vlastní výzkumné práci pracovník HaP, tak po dohod je možné vyhledání podklad
i pro zájemce z jiných výzkumných institucí. Snímky zajímavých astronomických
objekt zárove používáme do vzd lávacích po ad , výstav i propaga ních materiál
HaP.
• Ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV R, odd. radia ní dozimetrie
je na Observato i Kle dlouhodob umíst n detektor neutron (Ing.Karel Turek,
CSc).
• Ve spolupráci s P írodov deckou fakultou Masarykovy univerzity je na
Kleti umíst n též detektor pro pasívní vzorkování obsahu zne iš ujících látek v
ovzduší v r zných místech a nadmo ských výškách
R. (RECETOX –
Výzkumné centrum pro chemii životního prost edí a ekotoxikologii – Ing.Ji í
Kohoutek).
Výzkumný program hv zdárny p ináší ve svém oboru nep ehlédnutelný
p ísp vek k celosv tovému astronomickému výzkumu, je vysoce hodnocen
initeli Mezinárodní astronomické unie (IAU), a nadto p edstavuje
nedocenitelný prost edek k propagování a ší ení dobrého jména Jižních ech i
celé eské republiky v zahrani í.
Výzkumný program zárove našim pracovník m umož uje návšt vník m
poskytovat objektivní informace o nových objevech ve slune ní soustav a dostatek
aktuálních podklad pro p ednášky, odpov di p i po adech, na besedách i
dopl ování internetových stránek.
6) OCEN NÍ, VÝZNAMNÍ HOSTÉ
•

St íbrnou Pam tní medaili Jiho eského kraje p edal 11. b ezna 2008
jiho eský hejtman Jan Zahradník astronomovi Miloši Tichému z Hv zdárny a
planetária eské Bud jovice s pobo kou na Kleti jako výraz ocen ní jeho
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v decké innosti a výborné reprezentace Jiho eského kraje.

•

Hv zdárnu Kle navštívil 24.6.2008 Sir Nicholas Winton, zachránce 669
eskoslovenských d tí p ed II.sv tovou válkou. Bylo velmi vzácné a milé
p ivítat sira Nicholase u nás na Kleti, p ímo v kopuli kde byla p ed deseti lety
objevena „jeho“ planetka (19384) Winton. P es sv j vysoký v k (narozen
v roce 1909) se živ zajímal o svojí planetku, o metody používané p i hledání
planetek a po ítání jejich drah, o jejich rozm ry atd. Sira Nicholase doprovázela
jeho dcera Barbara, jeho ze , který vyu uje ve Velké Británii ve školách
astronomii a jeho vnuk, který práv za al studovat fyziku na univerzit . Cesta N.
Wintona do R i na Kle se uskute nila zásluhou ministryn obrany Vlasty
Parkanové letecky, tak aby byla pro pana Wintona i v jeho v ku sch dná. Ze
strany vládní letky a pracovník ministerstva vše prob hlo velmi profesionáln .
Zajímavé a inspirativní pro nás bylo též setkání a popovídání s paní ministryní,
která N. Wintona na Kle doprovázela. V rámci své návšt vy ocenila práci
kle ských astronom pam tní plaketou ministra obrany. Návšt vu
doprovázel též filmový štáb režiséra Mat je Miná e. Celá návšt va prob hla
v p íjemném, p átelském a neformálním duchu.
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7) PROPAGACE, SPOLUPRÁCE S MÉDII, INTERNET
• Hv zdárna používá od roku 1994 vlastní logo s motivem stylizované komety
na CCD snímku, v etn ur ených základních barev (oranžová, erná, bílá) a
vybraného typu písma. Logo i barvy se uplat ují na všech tišt ných materiálech HaP i
na informa ních tabulích, šipkách, p íležitostných razítcích, služebních vozidlech a
v r zných formách v grafické podob internetových WWW stránek.
• Každý lichý m síc je vydáván plakát formátu B2 s programem na
následujícíc dva m síce a vylepován na frekventovaných místech . Bud jovic i
rozesílán dalším institucím. Každom sí n je program HaP rozesílán sd lovacím
prost edk m a webovým p ehled m v regionu, jimiž jsou informace o našich
po adech pr b žn publikovány ( eskobud jovické listy a další regionální deníky,
eský rozhlas, Hit Rádio Faktor, kabelové televize, eskobud jovický p ehled, aj.).
Zmín ným sd lovacím prost edk m HaP dodává i základní astronomická data.
Školám jsou n kolikrát ro n rozesílány nabídkové listy s podrobným p ehledem
po ad hv zdárny a planetária pro školy. Na vybrané akce (p ednášky, výstavy aj.)
jsou vydávány speciální plakáty a pozvánky. K mimo ádn významným
dosaženým výsledk m HaP p ipravuje Informa ní bulletin, který elektronickou i
klasickou poštou rozesílá noviná m. To se ukázalo jako velmi efektivní možnost
pro spolupráci s médii.
• Údaje o aktuálním programu pro ve ejnost, novinkách v naší práci i
zajímavých astronomických úkazech jsou sou ástí našich internetových WWW
stránek. Webovské stránky jsou vytvo eny v eské (www.hvezdarnacb.cz) a
anglické verzi (www.klet.org a www.klet.eu), jsou systematicky aktualizovány,
dopl ovány o nové snímky planetek a komet po ízené na Kleti, obsahují i seznam
objevených planetek a jejich jmen, odkazy na jiné astronomické instituce u nás i v
zahrani í aj. Je to nejkomplexn jší a nejoperativn jší systém prezentace hv zdárny. Pro
informování zájemc o nejr zn jších novinkách a aktualizacích, nov p ipravených
akcích HaP i nových láncích slouží automatický informa ní kanál RSS. Jako
interaktivní sou ást našich webových stránek funguje interaktivní Kle ská
astronomická ro enka, umož ující on-line p esné výpo ty poloh, východ a
západ Slunce, M síce a planet jak pro vybranná místa v R tak pro vlastní zadané
zem pisné sou adnice. Tako služba je využívána a vysoce cen na jak jednotlivými
zájemci z ad ve ejnosti, student i amatérských astronom tak i institucemi jako
Policie R i HMÚ.
Na t chto webových stránkách též informujeme o aktuálním po así na
hv zdárn v . Bud jovicích a na Kleti (on-line meteostanice a web kamera). Velký
zájem je zejména o aktuální informace o po así na vrcholu Kleti, a to nejen ze strany
návšt vník hv zdárny samé, ale téz ze strany turist , rekrea ních sportovc a pod.
Na podzim 2008 byla ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les instalována
obdobná meteostanice ve Vyšném u .Krumlova a je tak možné zajímavé srovnání
po así na vrcholu a na úpatí Kleti.
Návšt vníci stránek jsou jak tuzemští, tak zahrani ní. Ke konci roku 2008
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bylo od doby z ízení v roce 1996 na eské stránce zaznamenáno více než 258 tisíc
návšt vník ( ili cca. 45 tisíc návšt vník za rok 2008), na anglické pak více než
211 tisíc zaznamenaných návšt vník ( ili cca. 45 tisíc návšt vník za rok 2008),
vše dle counter.cnw.cz.
• Jako samostatné internetové WWW stránky v nované planetkám, jejich
výzkumu, nejnov jším poznatk m o nich, populárn v deckým lánk m o
planetkách v eském jazyce, p ehledu odkaz na další stránky v novaném planetkám
aj. provozují pracovníci hv zdárny server www.planetky.cz.
eským národním
st ediskem p i Státní technické knihovn bylo tomuto on-line asopisu/e-zinu
p id leno Mezinárodní standardní íslo seriálových publikací ISSN 1214-6196. Ke
konci roku 2008 bylo od doby z ízení v roce 2001 na stránkách zaznamenáno více
než 199 tisíc návšt vník ( ili cca. 35 tisíc návšt vník za rok 2008) dle
counter.cnw.cz.
• Po zhodnocení úsp šnosti serveru www.planetky.cz a zárove zájmu o
druhou výraznou skupinu malých t les slune ní soustavy – komety – jsme se
rozhodli založit i pro komety specializovaný server www.komety.cz jako
samostatné internetové WWW stránky v nované kometám, jejich výzkumu,
nejnov jším poznatk m o nich, populárn v deckým lánk m o kometách v eském
jazyce, p ehledu odkaz na další stránky v novaném kometám aj. eským národním
st ediskem p i Státní technické knihovn bylo tomuto on-line asopisu/e-zinu
p id leno Mezinárodní standardní íslo seriálových publikací ISSN 1214-620X. Ke
konci roku 2008 bylo od doby z ízení v roce 2003 na stránkách zaznamenáno více
než 141 tisíc návšt vník ( ili cca. 19 tisíc návšt vník za rok 2008) dle
counter.cnw.cz
•
Internetové magazíny www.planetky.cz a www.komety.cz jsou
svébytnou formou napln ní naší hlavní innosti – prezentace, popularizace a výuky
astronomie pro ve ejnost, jednak pro internetovou komunitu a jednak pro zájemce
pro n ž je z nejr zn jších d vod obtížné i nemožné navšt vovat programy p ímo
na hv zdárn . Mnohé z nich však stránky k návšt v inspirují. Oba e-ziny už jsou
natolik uznávané, že je na n odkazováno jako na kvalitní zdroj informací v médiích,
školách i jednotlivými zájemci.
-

• Naše internetové WWW stránky:
jsou registrovány prakticky ve všech tuzemských i zahrani ních vyhledáva ích
využívají databáze v MySQL v etn fulltextového vyhledávání (jména planetek)
využívají cgi-bin skripty (pro interaktivní astronomickou ro enku)
využívají Java skript a MySQL (pro animace drah planetek)
využívají PHP + MySQL (pro lánkový server planetky.cz a komety.cz)
využívají automatický informa ní kanál RSS
jsou na n p ímé odkazy z web nejr zn jších astronomických a kulturních institucí

• Sou asné práci HaP, našim po ad m a host m, astronomickým
zajímavostem a novinkám, i programu sledování a objev planetek a komet na Kleti
byly v novány reportáže i naše p ísp vky v tisku ( eskobud jovické listy a další
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regionální deníky, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Hospodá ské noviny, týdeník
Vlasta, Kosmické rozhledy, Holubovský zpravodaj, Moje Lhenicko, Jiho eský
kurýr, Jiho eské noviny, 14 dní, Národní 3 – revue Akademi v d R, Obnovená
tradice Historického spolku Schwarzenberg aj.), v rozhlase ( eský rozhlas .
Bud jovice i Praha, Ro Leonardo, Hit Rádio Faktor), i televizi ( eská televize,
NOVA, GIMI-Prima) i materiálech
TK s jejichž pracovníky udržujeme
dlouhodobou spolupráci. Spolupráce trvá s redakcí internetových Instantních
astronomických novin, internetovým deníkem Neviditelný pes, internetovým
serverem eské astronomické spole nosti a internetovým serverem Aktuáln .cz,
kde byl 12.2.2008 též on-line rozhovor s Milošem Tichým „astronomem, jehož
kometa se te vrátila k Zemi“. Jednotlivé zahrani ní interentové zdroje, pravideln
se v nující astronomii neuvádíme.
• Mezi nejp itažliv jší témata pro publicisty
v roce 2008 pat ilo
znovunalezení periodické komety 196P/Tichý na Observato i Kle a zp esn ní její
dráhy slune ní soustavou (leden-únor) a následné ud lení st íbrné Pam tní medaile
hejtmanem Jiho eského kraje astronomu Miloši Tichému (b ezen), dále úsp šné a
široce navštívené ve ejné pozorování áste ného zatm ní Slunce 1.srpna v eských
Bud jovicích i na Kleti a nov instalovaná výstava „Ve víru galaxií“ v hale HaP
v eských Bud jovicích (podzim). Nep ehlédnutelný zájem noviná
vyvolala
mimo ádn vzácná návšt va zachránce židovských d tí Sira Nicholase Wintona na
Observato i Kle v doprovodu ministryn obrany R paní Vlasty Parkanové a
filmového štábu M.Miná e ( erven). Velkou pozornost médií rovn ž sklidila další
významná fáze modernizace teleskopu KLENOT na Observato i Kle , obnášející
pokovení hlavního zrcadla a rozebírání stáré a budování nové paralaktické montáže (od
zá í). Dále pojmenování planetek a stále i potenciální nebezpe í, které p edstavují
blízkozemní planetky pro lidskou civilizaci, v roce 2008 zejména v souvislosti
s pr letem malého asteroidu 2008 TC3 atmosférou a výsledn zaznamenaným bolidem
nad Súdánem.
• Na roku 2008 byla do tisku p ipravena aktualizovaná reedice skláda ky
p edstavující Observato Kle , její výzkumný program i programy pro ve ejnost
ve t ech jazykových mutacích ( /A/N).
• B hem roku jsou kvalifikovan - ústn , telefonicky, internetov i písemn zodpovídány stovky dotaz na nejr zn jší astronomické jevy a otázky
organizacím (školy, hromadné sd lovací prost edky, Policie R, Armáda R
aj.) i jednotlivc m.
8) PROVOZ, EKONOMIKA A OSTATNÍ
Naším z izovatelem je Jiho eský kraj. Jiho eský kraj zajiš uje pevnou
základnu pro sou asnou práci i pro budoucí rozvoj Hv zdárny a planetária
eské Bud jovice s pobo kou na Kleti, kterážto je jedinou profesionální
astronomickou institucí v kraji.
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• Hlavním zdrojem financování naší innosti v roce 2008 byl p ísp vek na
provoz ve výši 7 641 tis. K a p ísp vek na investice v celkové výši 5 000 tis. K ,
obojí od našeho z izovatele Jiho eského kraje.
• HaP dále získává tržby z vlastní innosti (vstupné a kursovné – 406 tis.
K , prodej astromateriálu - astronomických map, pom cek, pohlednic a literatury
– 205 tis. K ). Vstupné nebylo v roce 2008 zvyšováno. Prodej tzv. astromateriálu je
službou ve ejnosti, nikoliv obchodní inností. Prodej vstupenek i astromateriálu
zajiš ují odborní pracovníci HaP, k prodávaným pom ckám a materiál m poskytují
kvalifikované informace. V roce 2008 vzbudily velký zájem nový sortiment 3D
pohlednic s planetami slune ní soustavy, které jsou vytvo eny na základ snímk
NASA z kosmických sond.
• Další podporu pro svou innost získala HaP v nefinan ní podob hlavn od
zahrani ních astronomických institucí, s nimiž spolupracuje v oblasti výzkumu
malých t les slune ní soustavy (literatura, informa ní zdroje, p ístupy na neve ejné
servery aj.).
Název položky
Spot ebované nákupy
Spot eba materiálu
Spot eba PHM
Nákup drob. Neinv.majetku
Spot eba energie
Služby
Služby - poštovné
Služby - telefony
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní
P ísp vky na stravování
P íd l do FKSP
Jiné ost.náklady - pojišt ní
Jiné ost.náklady - l.p ísp.
Odpisy hm.inv. majetku
Náklady celkem

Plán
80 000,00 K
400 000,00 K
95 000,00 K
81 000,00 K
450 000,00 K
342 000,00 K
30 000,00 K
100 000,00 K
315 000,00 K
231 000,00 K
73 000,00 K
3 150 000,00 K
1 120 000,00 K
42 000,00 K
63 000,00 K
50 000,00 K
1 350 000,00 K
7 972 000,00 K
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Skute nost
175 600,99 K
333 332,70 K
97 516,50 K
321 969,00 K
428 933,25 K
437 714,67 K
33 858,00 K
84 179,90 K
252 866,50 K
235 736,99 K
2 440,00 K
46 640,00 K
3 150 000,00 K
1 105 143,00 K
39 265,60 K
63 155,00 K
46 198,00 K
4 000,00 K
1 349 739,00 K
8 208 289,10 K

% pln ní
219,50%
83,33%
102,65%
397,49%
95,32%
127,99%
112,86%
84,18%
80,28%
102,05%
63,89%
100,00%
98,67%
93,49%
100,25%
92,40%
99,98%
102,96%

Název položky
Tržby za vlastní výkony
Tržby za prodej astromateriálu
Ostatní tržby
Úroky
Výnosy celkem

Plán
280 000,00 K
100 000,00 K
1 000,00 K
381 000,00 K

Skute nost
406 315,00 K
205 142,90 K
1 748,50 K
1 680,65 K
614 887,05 K

% pln ní
145,11%
205,14%
168,07%
161,39%

HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2008 je 1 355,55 K
Komentá k jednotlivým položkám :
• Jako materiálové náklady byly po ízeny zejména tisky na výstavy
Evropská kosmonautika a Ve víru galaxií v . Bud jovicích, panely na dopln ní
výstavy pro ve ejnost na Kleti, propaga ní karti ky (kontakty na HaP, letní exkurze
Kle atd.), CD a DVD média, letní pneumatiky na služební vozidlo HaP, materiál
k prezentaci Mezinárodního roku astronomie 2009, dopl ován byl odborný knižní a
asopisecký fond HaP v etn zahrani ní literatury, byl po izován materiál k obnov
a zdokonalování po íta ové sít (zejm. rozší ení pam ti v tšiny PC), což bylo
v tšinou provád no vlastními odbornými pracovníky, dále kapalný dusík na chlazení
CCD kamery, istící a úklidové prost edky, papíry do kopírky, tonery a cartridge,
materiál na drobné opravy budov a vybavení atd.
• DKP zahrnuly za rok 2008 zejména tablet pro grafické práce pro p ípravu
nových po ad , LCD monitory jako náhrada dosluhujících CRT monitor , kolostav
do . Bud jovic, notebook, PC pro p ístup na internet pro ekonomku a pro
bezpe nostní odd lení ekonomických dat od sít a PC pro (Kle ), MDA, digitální
fotoaparát, k ovino ez na údržbu zahrady na Kleti, laserová ukazovátka, nábytek
k dovybavení pracoven, prvky pro zkvalitn ní a zrychlení (1 GB) strukturovaného
propojení po íta ové sít mezi kopulemi na Kleti atd.
• Položky služby zahrnují zejména služby telekomunika ní a datové
(telefony – uvedené zvláš , internet - pevné linky, b hem r.2008 p echod k novému
providerovi zajiš ujícímu kvalitn jší spojení pro Kle , poplatky za domény),
poštovné z n hož nejv tší ást tvo í rozesílání programových nabídek školám a další
propagace v . Zlatých stránek, a další pravidelné služby – výlepovou službu plakát ,
požárního a BOZP technika, odvoz odpad v . zahrady, prádelna, hlídací služby
EZS a PCO v .B., údržba strom na zahrad v .B. Dále seminá o komunika ních
dovednostech pro pracovníky HaP v . Bud jovicích a instalace kvalitn jšího
datového spojení mezi kopulemi na Kleti.
• K významn jším opravám a úpravám budov i p ístrojového vybavení HaP
za rok 2008 lze po ítat zejména nát ry okenních rám a parapet i rekonstrukci
rozd lova e a sm šova e kotelny v budov HaP v . Bud jovicích, barevné nát ry
st n pro stálou výstavky k asovým pásm m v . Bud jovicích, opravy WC v .
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Bud jovicích. Dále byly provád ny periodicky se opakující opravy - servis
vzduchotechniky v B, servis plynových ho ák , servis služebních vozidel, servis
hasících p ístroj , zabezpe ovacího za ízení v .B., ist ní koberc aj.
• Položka spot eba energie zahrnuje spot ebu plynu na vytáp ní v
.Bud jovicích, spot ebu el. energie, vodné a sto né. Spot ebu energií v roce 2008
ovlivnila, nová vzduchotechnika a klimatizace v sálech pro ve ejnost v .
Bud jovicích (stará vzduchotechnika byla v havarijním stavu a v podstat se
nepoužívala) i p ibývající nezbytná po íta ová technika.
Zam stanci byli
opakovan proškoleni jak s novou vzduchotechnikou zacházet a dbát p i tom na
hospodárnost a úspory el. energie. Další cesty budeme hledat.
• Položka cestovné zahrnuje hlavn stravné poskytované pracovník m na
službách na Kleti, kde nelze zajistit jiné stravování, a dále tuzemské i zahrani ní
cesty na konference a další odborná jednání. Jedna zahrani ní cesta v roce 2008
m la za cíl seznámení s nejnov jší technologií datových projekcí pro p ípravu
koncepce dalšího rozvoje HaP a následné p ípravy projekt (N mecko, Carl Zeiss,
Jena) – spolu s radním pro oblast kultury J . kraje a vedoucím odd. z izovaných
organizací OKPCR KÚ J . kraje. Cílem druhé zahrani ní cesty v r.2008 byla aktivní
ú ast na mezinárodní astronomické konferenci ACM2008 v Baltimore (viz podrobn
kap. 5)
• Zákoné sociální pojišt ní k daným mzdám
• Tzv. sociální náklady - p ísp vek na stravování a p íd l do sociálního
fondu (FKSP)
• Odpisy hmotného investi ního majetku - dle odpisového plánu
• Jiné ostatní náklady - zahrnují zejména pojišt ní movitého majetku HaP,
nezahrnuté do pojistek Jiho eského kraje, zahr. cest. pojišt ní

INVESTICE
- z p ísp vku KÚ ve výši K 5 000 000,byly v roce 2008 použity na akci „Nová paralaktická montáž pro teleskop
KLENOT - Kle “:
vy erpáno v roce 2008

K 3 117 800,-

akce bude vzhledem k technické náro nosti i nep íznivému po así dokon ena v roce
2009
- z fondu reprodukce HaP ve výši K 754 840,byly v roce 2008 použity na :
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- Projekt rekonstrukce kinosálu a foyeru v . B.
(v etn projektu ozvu ení kinosálu)
- dokon ovací práce na akci „Voda Kle “
(oplocení a odlážd ní studny)
- rackový mail server HP DL 360
- Po íta ové vybavení
(HP XW4600 + ventilátory k racku)

K
K

550 375,35 700,-

K
K

101 959,66 806,-

Nejvýznamn jší investi ní položkou roku 2008 byla akce „Nová paralaktická montáž
pro teleskop KLENOT - Kle “ tj. nová mechanická i elektronická pohyblivá ást
dalekohledu („stativ“) o hmotnosti cc. 5 tun, v níž bude v tubusu umíst na stávající
velmi kvalitní optika teleskopu KLENOT (zrcadlo o pr m ru 106 cm + optický
korektor) a stávající moderní dusíkem chlazený CCD detektor. Nová paralaktická
montáž bude unikátní technické dílo v souladu s nejnov jšími trendy v astronomické
technice, ízená po íta em, automatizovaná, zajistí pracovník m HaP kone n pracovní
podmínky na soudobé úrovni. P vodní montáž teleskopu pocházela z 50.let minulého
století, a byla n kolikrát opravována, je zastaralá, již za hranici životnosti, a
neumož uje pozorování na všech ástech oblohy. Vým na montáže je záv re nou
velkou etapou budování teleskopu KLENOT (nová optika – nová kopule – nová
montáž), se kterým již bylo objeveno šest stovek planetek v etn n kolika
blízkozemních asteroid . Nová montáž umožní lepší využití stávající optiky KLENOTu
a rozší í možnosti práce jiho eských astronom v pátrání po neobvyklých planetkách a
kometách a jejich studiu. Velmi náro ná akce bude vzhledem k technické náro nosti i
nep íznivému po así dokon ena v roce 2009.
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Druhou ástí investic v roce 2008 byla p íprava projektu rekonstrukce kinosálu a
foyeru (vstupní haly) v etn projektu ozvu ení kinosálu a obnova výpo etní techniky
na HaP . Bud jovice.

HOSPODA ENÍ S FONDY ZA ROK 2008
Rezervní fond
Stav k 1.1.2008
Stav k 31.12.2008

K 19 958,62
K 24 399,75

Fond reprodukce majetku
Stav k 1.1.2008
Odpisy, prodej hm.in.m.

K
K

4 559 592,47
1 349 739,--

erpání 2008 ,--(viz p ehled investic
Stav k 31.12.2008

K
K

754 840,--(viz z FRIM)
5 154 491,47

Fond odm n
Stav k 1.1.2008
erpání 2008
Stav k 31.12.2008

K
K
K

142 339,10
7 555,-134 784,10

K
K
K
K

32 350,01
63 155,-58 574,40
36 930,61

Fond kulturních a sociálních pot eb
Stav k 1.1.2008
do FKSP 2008
erpání 2008
Stav k 31.12.2008

• Podstatným východiskem pro pln ní úkol je personální obsazení HaP.
B hem roku 2008 došlo k významným zm nám v personálním obsazení HaP,
z hlediska celkového po tu zam stnanc rozsáhlým, což kladlo velké nároky
zejména na nejužší vedení HaP. Jednalo se o odchod ekonomky do d chodu a nástup
nové ekonomky, návrat jedné z kulturn -výchovných pracovnic planetária
z rodi ovské dovolené a odchod dosavadní náhrady z tohoto místa, zm nu na míst
technicko-odborného pracovníka, definitivní nástup nové odborné pracovnice na
Kle po dokon ení VŠ studia a pokus o nalezení dalšího vhodného kulturn výchovného pracovníka (kterýžto se ovšem neukázal být p ínosem pro HaP a odešel
ve zkušební dob ).
34

Ke konci roku 2008 má 8 odborných pracovník vysokoškolské vzd lání
(z toho jeden pokra uje v navazujícím vyšším stupni – magisterské studium
teoretická fyzika a astrofyzika), jedna pracovnice má SŠ vzd lání, pat í však mezi
klí ové zkušené a kvalitní pracovníky a od zá í 2008 si rozši uje svou kvalifikaci
(kombinované bakalá ské studium u itelství pro MŠ) a technicko-odborný pracovník
má SŠ vzd lání. HaP umož uje svým zam stnanc m další vzd lávání
prost ednictvím odborné literatury, internetu, ú astí na p ednáškách pozvaných
odborník , školeních, konzultacemi s výzkumnými pracovníky atd.
Souhrnn lze íci, že stávající personální obsazení HaP je slušným
východiskem pro další rozvoj HaP a v tšina zam stnanc vyhovuje nárok m na n
kladeným (viz výše), je však nezbytné pokra ovat v optimalizaci a postupném
rozší ení personálního obsazení pro pln ní stále náro n jších úkol poskytování
ve ejné služby v oboru prezentace astronomie.
P ehled zam stnanc HaP v roce 2008:
editelka – Ing.Jana Tichá
Ekonomka – Zde ka Grycová (od 25.3.2008)
Dagmar Rásochová (do 30.4.2008)
Výzkumný pracovník (a zástupce editele) – Dr.Michal Ko er (0,5 úvazek)
Výzkumný pracovník – Bc. Miloš Tichý (vedoucí Observato e Kle )
Výzkumný pracovník – Mgr. Michaela Honková (do 30.6. úvazek 0,5)
Kult. vých. pracovník – Jana Vyžralová (provozní vedoucí . Bud.)
- Mgr. Vlasta Faltusová
- Ing.Štefan Méry
- Ing. Gabriela Milerová (0,5 úvazek)
- Mgr. Hana Znachorová (od 1.9.2008 - návrat z RD)
- Mgr. Ivana Remiášová (do 16.8.2008)
- Mgr.Pavel Chadima (1.10. - 31.10.2008)
- Jana Volná (rodi ovská dovolená)
Technický a kult. vých. pracovník –Vladimír Adámek (od 1.4.2008)
- Ing.Marek Fu ík (do 30.4.2008)
Mechanik optických p ístroj – Václav Stropek (0,5 úvazek)
Domovník-údržbá – Ing.Ladislav Semrád (0,5 úvazek)
Uklíze ka – Jaroslava Plchová
Studenti – demonstráto i (OON) – Mgr. Petr Jelínek, Libor Peltan,
Bc.Jind ich Žižka, Vojt ch Blažek
V tšina zam stnanc p ispívá k pln ní úkol HaP jak prost ednictvím svého
formálního vzd lání, tak dalšími znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi i zájmem o
obor. Odborní pracovníci HaP nevyhnuteln pot ebují jak rozsáhlé a stále
dopl ované znalosti jak v oboru samém, tak v pedagogickém p sobení a komunikaci
v etn práce se speciálními skupinami (d ti r zného v ku, handicapovaní,
vysokoškolští studenti, senio i), obsluze složitých p ístroj , po íta ové grafice,
propagaci, marketingu, cizích jazycích i osobnostních charakteristikách (schopnost
týmové práce atd). Personální obsazení je vzhledem k rozsahu provozu HaP na
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hranici únosnosti. V p ípad onemocn ní, delších dovolených i jiných zm n m že
docházet k problém m s pokrytím služeb a po ad . V p ípad zavedení nových
technologií zejména do HaP . Bud jovcie bude nezbytné rozší ení stavu minimáln
o jednoho odborného pracovníka, na což je složité jak získání prost edk tak
nalezení vhodného kvalitního kandidáta.
HaP se krom co nejefektivn jšího rozvržení práce kmenovým pracovník m
snaží spolupracovat se studenty-vysokoškoláky jako brigádníky. Snažíme se být též
v kontaktu s odbornými pracovnicemi na mate ské a rodi ovské dovolené, pokud je
ovšem i ze strany konkrétní pracovnice projeven skute ný a seriózní zájem.
Vzhledem k tomu, že výrazná ást akcí pro ve ejnost se odehrává v
odpoledních a ve erních hodinách a to i o víkendech a svátcích, vyžaduje práce na
HaP velké osobní nasazení i ob tavost pracovník . Totéž se týká v ješt v tší mí e
no ních pozorování a turnusových služeb v rámci výzkumného programu.
Odborní pracovníci vykonávají v rámci svého pracovního úvazku krom lektorské i
výzkumné innosti další agendy nezbytné pro zajišt ní provozu HaP – jako je nap íklad
pokladní, správa sítí a další IT agenda, správcovství a evidence knižního fondu, CD a
videokazet, evidence prodeje astromateriálu, agendu BOZP a CO, ízení referentských
vozidel, obsluha plynové kotelny atd.
Mzdové podmínky pracovník HaP byly ešeny podle na ízení vlády 469/2002Sb.
(katalog prací) a na ízení vlády . 330/2003 Sb. ve zn ní 564/2006 Sb.
Pr m rný m sí ní plat zam stnanc HaP byl v roce 2008 K 21.927,- K p i p epo tu
na pr m rných p epo etných 12 osob.
• editelka HaP (nebo ve výjim ných p ípadech její zástupce) se pravideln
zú ast uje porad editel p ísp vkových organizací v oblasti kultury z izovaných
Jiho eským krajem, po ádaných odborem kultury, památek a cestovního ruchu KÚ a
zú astnila se též vzd lávacích seminá
pro editele na Hluboké n. Vlt. a
v etenicích. Dalších školení a porad zam ených na ekonomickou a související
agendu se zú astnila též ekonomka organizace.
• Pro zam stnance HaP v . Bud jovicích, zejména pro lektory po ad pro
ve ejnost i školy byl uspo ádán vzd lávací seminá na téma „Komunika ní
dovednosti“ – p ístup ke klient m, komunikace, krizové situace, asertivita
• B hem celého roku 2008 probíhala p íprava podklad pro z izovatele a
orgány státní správy a samosprávy dle jejich pot eb a dle naší z izovací listiny, byla
zajiš ována vnit ní kontrola dle p íslušných zákon a vnitropodnikové sm rnice,
zejména byla pr b žn provád na kontrola erpání rozpo tu na jednotlivých položkách,
byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2008, byla provedena kontrola BOZP na
všech pracovištích ve spolupráci s odborovou organizací, prob hlo školení ochrany a
bezpe nosti práce a požární prevence pro všechny zam stnance v etn zaškolení nov
nastoupivších pracovník . V prosinci 2008 byla provedena kontrola hlavní innosti
pracovníky OKPC KÚ J .kraje.
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•

Vy izování žádostí, dotaz , stížností dle zákona 106/1999 Sb. : V roce 2008
jsme neobdrželi ani nevy izovali žádnou žádost dle zákona 106/1999 Sb.

•

Zam stanci byli seznámeni s aktuálními dodatky pracovního ádu HaP a
organiza ního schématu HaP, s nov vytvo enými sm rnicemi HaP
k používání FKSP a vnit ním mzdovým p edpisem.

•

N kolik pracovník HaP se podílelo na p íprav projektu „Vesmírná
stezka“, který by v historickém centru eských Bud jovic p edstavil r zné
typy slune ních hodin v kombinaci s informacemi o jednotlivých t lesech
slune ní soustavy.

•

Pracovníci HaP se též v novali udržení unikátních kvalitních pozorovacích
podmínek pro Observato Kle ve spolupráci se Správou CHKO Blanský
les, Lesy R v . Krumlov a dalšími p íslušnými ú ady/institucemi
(Stavební ú ady . Krumlov a K emže atd.).

Na záv r je t eba pod kovat jak všem pracovník m Hv zdárny a planetária,
kte í se podíleli na dosažení vynikajících výsledk v oblastech popularizace,
mimoškolní výuky i astronomického výzkumu v roce 2008, tak zárove též
z izovateli Hv zdárny a planetária Jiho eskému kraji, zastupovanému
v každodenních kontaktech zejména pracovníky odboru kultury, památkové
pé e a cestovního ruchu Krajského ú adu Jiho eského kraje a radnímu pro
oblast kultury Jiho eského kraje za stálou podporu a d v ru v nás vkládanou.

V . Bud jovicích 13.dubna 2009

Ing. Jana Tichá
editelka HaP
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