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ÚVOD
Hv zdárna v Rokycanech je jediným za ízením svého typu nejen v bývalém okrese
Rokycany, ale i v celém Plze ském regionu. I toto její výjime né postavení je d vodem, pro
je Hv zdárna v Rokycanech kulturním za ízení z izovaným po ínaje rokem 2003 Plze ským
krajem.
Rokycanská hv zdárna vznikla krátce po druhé sv tové válce p i in ním aktivních zájemc , astronom
amatér , kte í svá pravidelná sledování oblohy zahájili již roku 1942. Na soukromém pozemku jednoho z
len vyrostla ve druhé polovin ty icátých let tzv. "stará hv zdárna", v níž byl p vodn umíst n o kový
dalekohled o pr m ru objektivu 80 mm a pozd ji teleskop typu
Cassegrain.
Aktivita len rokycanského astronomického klubu vedla v
polovin padesátých let k rozhodnutí vybudovat nový, v tší objekt
a zakoupit pro Rokycany mohutn jší profesionální p ístroj. V akci
"Z" tak do roku 1961 vznikl základ hlavní budovy dnešní
Hv zdárny v Rokycanech. Do její hlavní kopule byl zakoupen
refraktor typu Coude vyrobený firmou Carl Zeiss Jena, který
zájemc m o astronomii v Rokycanech slouží dodnes.
Výraznou zm nou ve vzhledu hv zdárny byla rozsáhlá
p ístavba objektu zahájená na konci roku 1992. V následujících
letech došlo i k rozší ení technického vybavení. Od podzimu 1999
užívají astronomové k odborným pozorováním nový zrcadlový
dalekohled o pr m ru objektivu 355 mm a ohnisku 1,6 m. V roce
2003 byl do provozu uveden chromosférický dalekohled
specializovaný na pozorování Slunce ve spektrální á e H .
Hlavním
úkolem
Hv zdárny
v
Rokycanech
je
zprost edkovávání a popularizace poznatk z astronomie a
p íbuzných obor
širokému spektru zájemc . Nejmenšími
návšt vníky jsou p edškoláci. Následují žáci a studenti škol všech
stup
a typ . A pak p es širokou ve ejnost se dostáváme
k druhému pólu návšt vník , ke klub m d chodc a senior m.
Pracovníci hv zdárny se snaží aby u nás všichni našli odpov di na své etné otázky. Samostatnou skupinu
tvo í zájemci s hlubším vztahem k astronomii. Uspokojit takto široké spektrum návšt vník p edstavuje
p ípravu a uvád ní nejr zn jších po ad v p ednáškovém sále, zvané p ednášky uznávaných odborník ,
besedy, ale i pozorování u dalekohledu i práci s mládeží. Nemalá pozornost je v nována i spolupráci s
tiskem, rozhlasem a televizí.
K nejpopulárn jším akcím, které si v astronomickém sv t získaly své místo pat í prázdninové Kursy
broušení astronomických zrcadel a voln navazující stavby dalekohled . Minimáln stejnou oblibou se
mohou chlubit i tradi ní Seminá e pro majitele a stavitele astronomické techniky. Do t etice lze jmenovat
akci nazvanou Dovolená s dalekohledem, což je každoro ní více než týdenní setkání zájemc o astronomii a
jejich rodin, spojené se spole ným pozorováním a nep eberným množstvím dalších doprovodných akcí.
Pro vážné zájemce o pozorování no ní oblohy vydává hv zdárna jako nepravidelník (ale s již tradi ní
m sí ní periodou), od roku 1992 zpravodaj ASTRONOMICKÉ informace. Do škol je rozesílán nabídkový
program, pod ozna ením Astronomický zpravodaj. Zájemci o astronomii mají na hv zdárn možnost
využívat její rozsáhlou knihovnu, která nabízí nejen studium na míst , ale p i spln ní ur itých podmínek též
výp j ní službu.
Hv zdárna v Rokycanech je i centrem Západo eské pobo ky eské astronomické spole nosti, k níž
náleží celý region Plze a Karlovy Vary. eská astronomická spole nost v Rokycanech našla své zázemí již
v šedesátých letech minulého století a využívá je k oboustranné spokojenosti dodnes.

Naší snahou je ovšem nejen reprodukovat známé poznatky, ale i se p ímo podílet na poznávání vesmíru a
shromaž ování nových údaj . Vzhledem k p ístrojovému vybavení a pozorovacím podmínkám jsou
možnosti našeho za ízení sice výrazn omezeny, ale ne zcela znemožn ny. Letitou tradici má v Rokycanech
pozorování zákryt hv zd t lesy slune ní soustavy. Hv zdárna je jedním ze zakladatel sít vzniklé již v
šedesátých letech a m ení zde od té doby
probíhají
dodnes.
Hv zdárna
v Rokycanech v posledních letech též
úsp šn
ídí organizování expedic za
„te nými“ a „planetkovými“ zákryty. Na
svém kont má i n kolik skute n
mimo ádných úsp ch
v této oblasti
pozorovatelské aktivity.
V minulém desetiletí se poda ilo
navázat i na tradici pozorování Slunce.
V sedumdesátých letech minulého století
se jednalo p edevším o radioteleskopická
sledování. Ta se dnes v Rokycanech
neprovád jí a byla již p ed adou let
p edána do Úpice. Naopak se rozvinulo
zakreslování slune ní fotosféry. Dlouhá
léta se hv zdárna úsp šn podílela na
projektu Fotosferex Každoro n bylo
zpracováno kolem 220 až 270 pozorování zasílaných pravideln týdenn k dalšímu zpracování na
Astronomický ústav AV R v Ond ejov . S rozvojem internetu však tento projekt prakticky zanikl. Práv od
roku 2004 se snažíme na tuto tradici navázat zahájením sledování slune ní chromosféry.
P edevším díky mladým zájemc m o astronomii se za ala v Rokycanech op t rozvíjet i astronomie
meteorá ská a prom ná ská. Tyto obory však bohužel již v sou asné dob v tšinou slouží spíše k podchycení
hlubšího zájmu mládeže, než k získávání odborných výsledk .
Rokycany, 12. února 2005

Karel Halí
editel Hv zdárny v Rokycanech

INNOST
Rok 2004 byl bezesporu z astronomického hlediska rokem velmi zajímavým.
Nejo ekávan jším úkazem se stal vzácný p echod planety Venuše p es slune ní
disk. V pr b hu roku pak bylo možno sledovat r zné další zajímavé úkazy,
které sice už nem ly takovou mediální publicitu, ale p esto daly p edevším
astronom m amatér m získat nové a neopakovatelné zážitky. Byly to p edevším
te né zákryty hv zd M sícem a zákryty hv zd planetkami. Expedice za t mito
úkazy p inesly adu nových zkušeností a Hv zdárna v Rokycanech si i v roce
2004 díky nim udržela dobrou pozici mezi nejúsp šn jšími institucemi v oblasti
sledování zákryt hv zd t lesy slune ní soustavy v Evrop .
V pr b hu roku 2004 se v samém záv ru roku díky mimo ádné dotaci
z prost edk ur ených na ekologii poda ilo uskute nit úpravy areálu hv zdárny
z nichž nejviditeln jší je osázení živého plotu.
Hlavním úkolem hv zdárny samoz ejm stále z stalo zajiš ování popularizace astronomie a
p íbuzných obor , které bylo i v roce 2004 provád no s nezten enou intenzitou.
Návšt vnost Hv zdárny v Rokycanech charakterizují následující ísla: akcí všech typ se v pr b hu roku
zú astnilo 10966 návšt vník . Celkov pro n bylo p ipraveno 127 jednorázových akcí a 57 krát se
uskute nilo i pozorování v kopuli (1575 zájemc ). Dalekohled si však prohlédli prakticky všichni výše
uvedení návšt vníci jednorázových akcí i když s ohledem na
mimo ádn nep íznivé po así prakticky v pr b hu celého
roku nemohli vždy sledovat oblohu. Vedle toho lze zmínit i
dlouhodobé vzd lávací akce. P i osmnácti akcích tohoto
charakteru se sešlo 429 ú astník . Pravd podobn
nejzda ilejším dlouhodobým zástupcem této kategorie
cyklické innosti naší hv zdárny jsou setkání zájemc o
astronomii a len
AS po ádané ve spolupráci s PF
Západo eské univerzity a Hv zdárnou a planetáriem Plze (v
pr b hu roku 2004 za velkého zájmu prob hla ty i) a byla
zahájena tradice tzv. ASUF (Astronomický seminá pro
u itele fyziky). Z cyklických akcí je nutno v první ad
jmenovat Dovolenou s dalekohledem a rokycanský Seminá
konstruktér dalekohled a další astronomické techniky p i
nichž se do Pivon , respektive do Rokycan sjíždí kolem
stovky zájemc o astronomii z celé republiky.
Podstatnou ást nápln práce pracovník hv zdárny tvo í
zajiš ování program v rámci rozši ování školní výuky
v oboru astronomie a p íbuzných oblastí. I rok 2004 byl
bohatý na návšt vy školních t íd na hv zdárn a naopak
pracovníci hv zdárny se svými programy zavítali do
n kolika škol, p edevším okresu Rokycany. Pro lepší
informovanost
u itel
byl
vydáván
nepravideln
Astronomický zpravodaj p inášející plány akcí, nabídky pro školy, ale i lánky zam ené na astronomické
zajímavosti a novinky. Sou asn je nabídka Hv zdárny v Rokycanech prezentována i prost ednictvím
WWW stránek, které jsou pravideln aktualizovány.

Z hojn navštívených akcí pro širokou ve ejnost lze p edevším jmenovat p ednášku uskute n nou
ve
spolupráci se Zákrytovou a astrometrickou sekcí eské astronomické spole nosti. Jednalo se o p ednášku
Ing. Jana Vondráka, DrSc. (Astronomický ústav AV R), který hovo il o rotaci Zem a jejích
nerovnom rnostech a zem pisn -astrronomickou informaci Jana Mánka o již 23 setkání ESOP (European
Symposium on Occultation Projects), které se v roce 2003 uskute nilo v Pa íži.
Krom „zvaných“ p ednášek je nutno zmínit i množství akcí pro ve ejnost p ipravovaných p ímo
pracovníky hv zdárny. Jejich obsah byl sm rován p edevším na aktuální d ní na obloze. Na za átku roku se
uskute nila již tradi ní beseda o astronomickém roce 2004. Zna ný zájem ve ejnosti o d ní na obloze se
projevil p edevším p i prvním (za dvou) úplných zatm ní M síce, které nastalo v p íznivém ase
v podve erních hodinách 4. kv tna. I v tomto p ípad
nám letošní po así nebylo p íliš naklon no, ale alespo
ást úkazu bylo možno vid t. Jednozna n
nejzajímav jší akcí roku 2004 se stal p echod planety
Venuše p es slune né kotou 8. ervna 2004. Mediální
propagace úkazu (s ohledem na jeho vzácnost –
naposledy k p echod Venuše došlo v roce 1882) ve
spojení s dobrým po asím napomohlo k vysoké
návšt vnosti školních t íd, které se p išly na vzácnou
podívanou kouknout. Krom toho na hv zdárn celý
úkaz sledovaly dv skupiny mladých astronom
zapojených do celoevropského projektu Venus Transit
2004. Krom toho samoz ejm i v pr b hu celého roku
pokra ovala tradice tzv. pozorovacích tvrtk , kdy
ve ejnost m že navšt vovat hv zdárnu a sledovat no ní
oblohu nebo se dozv d t novinky z astronomie a
p íbuzných obor .
V roce 2004 nebyla p erušena ani velice dobrá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západo eské
university v Plzni v rámci popularizace astronomie (k této aktivit se od roku 2001 p ipojila i Hv zdárna a
planetárium Plze ). Hv zdárna v Rokycanech p ímo v Plzni, na p d pedagogické fakulty ve spolupráci se
Západo eskou pobo kou AS a Hv zdárnou a planetáriem Plze po ádala Setkání zájemc o astronomii a
len AS. Tyto akce se tradi n t ší velkému zájmu ve ejnosti (26.2.; 22.4.; 30.9. a 25.11.). Vedle setkání
uskute ovaných v Plzni (na pedagogické fakult ) byla pro ve ejnost organizována každý první tvrtek
v m síci tzv. Setkání na hv zdárn (v Rokycanech). Spole n s již vzpomínanými pozorovacími tvrtky byla
i tato setkání využívána k seznamování zájemc s aktuálním d ním na obloze v daném m síci i
astronomickými novinkami ze sv ta. Všechny výše zmín né p ednášky a besedy byly provázeny
videozáznamy i po íta ovými prezentacemi, což ješt zvýšilo jejich p itažlivost a p sobivost pro
návšt vníky.
V roce 2004 se s mimo ádnou intenzitou
v novaly astronomii i sd lovací prost edky. P isp l
k tomu p edevším již zmi ovaný vzácný p echod
Venuše p es Slunce. Pozornosti tisku však neunikla
ani dv úplná zatm ní M síce a v záv ru roku ani
relativn jasná kometa Machholz na ve erní
obloze. Je pot šující, že i mimo tyto nejzajímav jší
události lze k popularizaci našeho oboru a
Hv zdárny v Rokycanech p i íst i nespo et dalších
relací v rozhlase a lánk v novinách a asopisech
zabývajících se astronomií.
Velice úsp šn dopadly i další celodenní akce
po ádané na hv zdárn již tradi n u p íležitosti
Dne Zem (24.4. ve spolupráci s SOP). Spole n
se sdružením Korálky (zdravotn postižené d ti)
prob hlo na hv zdárn „pálení arod jnic“ (30.4.),
poté o víkendu 18. – 19. 6. setkání pod oblohou s plánovaným no ním pozorováním a na podzim tradi ní
„Drakiáda“ (15.10.). V roce 2004 se Hv zdárna v Rokycanech zapojila také do oslav dne Rokycan –

„Setkání pod v ží“. V chodb radnice byla instalována výstava pojednávající o astronomii v plze ském kraji
a sou asn probíhalo pozorování slune ní fotosféry. Akce se t šila velké pozornosti ve ejnosti a to jak z ad
obyvatel m sta tak i návšt vník z jiných míst. Jednalo se o velice vítanou propagaci našeho za ízení.
Vedle populariza ních aktivit je stále v tší pozornost na Hv zdárn v Rokycanech v nována práci s
astronomy amatéry. Ta je realizována p edevším spoluprací s eskou astronomickou spole ností a
jejími složkami. V celostátním m ítku jsou vedle toho organizovány i akce pro konstruktéry
dalekohled a další astronomické techniky.
Jak již bylo zmín no velice široká spolupráce se rozvíjí s eskou astronomickou spole ností a p edevším
pak s její Západo eskou pobo kou a Zákrytovou a astrometrickou sekcí.
Západo eská pobo ka AS a Zákrytová a astrometrická sekce AS mají na Hv zdárn v Rokycanech svá
oficiální sídla. V rámci spolupráce hv zdárny se složkami AS jsou vydávány m sí ní zpravodaje
Astronomické informace s p ílohou Za AS a Zákrytový zpravodaj. V pr b hu roku 2004 bylo na Hv zdárn
v Rokycanech v rámci t sné spolupráce uspo ádáno n kolik akcí a to jak pozorovacích (jarní a podzimní
pozorovací víkend), tak vzd lávacích (výše uvedené p ednášky v Rokycanech i Plzni, které byly p ístupné i
široké ve ejnosti), jakož i organiza ních
(výborové sch zky Západo eské pobo ky a
Zákrytové a astrometrické sekce). Svým
rozsahem a náplní mimo ádnou akcí bylo
setkání len Zákrytové a astrometrické
sekce - ZARok 2004. Ú astníci setkání
nejen, že vyslechli adu odborných p ednášek
(J. Mánek, K. Halí , L. ehák), ale také se
zú astnili
doprovodného
kulturního
programu (návšt va rokycanské radnice a
rokycanských v ží a v ži ek).
Jako dlouhodobý projekt, probíhající již
od p edešlého roku, lze zmínit p ípravu
expedic za pozorováním prstencového
zatm ní Slunce – Špan lsko 2005 a
p edevším pak za úplným zatm ním Slunce Turecko 2006. Ve spolupráci s AS se
uskute nil v b eznu (Technické muzeum a planetárium) a kv tnu (kino IMAX a Národní muzeum) dva
jednodenní výjezd do Prahy. Následn na za átku prázdnin se uskute nil trojdenní výjezd po hv zdárnách
severozápadních ech – Cesta na severozápad (3. - 5. 7. 2004, návšt va ady astronomických a kulturních
za ízení) a na p elomu ervence a srpna prob hlo, za organiza ní spoluú asti hv zdárny, dvanáctidenní
pozorovací soust ed ní len Západo eské pobo ky v Bažantnici (Plze – sever).
Koordinace
aktivit
spojených
v celostátním m ítku s konstruktérskou
inností na poli amatérské astronomie se
váže k trojici akcí organizovaných
Hv zdárnou
v Rokycanech
pro
konstruktéry,
stavitele
a
majitele
astronomické techniky.
Již
tradi n
v
prvních
dvou
prázdninových týdnech pod vedením O.
Procházky prob hly na hv zdárn kursy
Broušení astronomických zrcadel (1 – 7.7.)
a Stavby astronomických dalekohled (7.
– 10.7.). V roce 2004 Hv zdárna v
Rokycanech organizovala (ve spolupráci
s Hv zdárnou a planetáriem hl.m.Prahy)
také další, již patnáctý, ro ník Dovolené
s dalekohledem s podtitulem „dovolená s

Messierem“. Do areálu rekrea ního st ediska v Pivoni se na
sklonku letních prázdnin (14. - 22. 8.) sjela tém stovka
astronom profesionál i amatér , v etn rodin, aby zde
strávili více než týden vypln ný praktickou (spole ná
pozorování vlastními dalekohledy) a teoretickou astronomií
(deset p ednášek), ale i odpo inkem. Na podzim, o víkendu 5.
– 7. listopadu 2004, se v budov ZŠ T.G.M. v Rokycanech
uskute nil další ro ník odborného seminá e pro stavitele a
konstruktéry dalekohled zam ený tentokrát na výpo etní
techniku ve spojení s pozorovací technikou a astronomickými
p ístroji.
Pracovníci Hv zdárny v Rokycanech se také v nují práci
s mládeží. S pravidelnou trnáctidenní periodou se uskute ují
sch zky Kroužku mladých astronom , které jsou mimo tento
plán „prokládány“ pozorovacími ve ery p ípadn i víkendy
v novanými sledování oblohy. Na hv zdárn prod lalo své
letní praktikum také kolem dvaceti mladých astronom z Prahy
- absolvent kurz po ádaných Hv zdárnou a planetáriem hl.
m. Prahy (17. - 25.7.).
I v roce 2004 pokra ovala poradenská a konzulta ní innost
hv zdárny. Pro astronomy amatéry z celé republiky bylo
vydáno dalších 12 ísel ASTRONOMICKÝCH informací, které pomáhají k rozvoji praktické pozorovatelské
aktivity zájemc o astronomii.
Na Hv zdárn v Rokycanech není opomíjena ani odborná ást innosti. Dále pokra ovalo
p edevším m ení as zákryt hv zd M sícem a dalšími t lesy slune ní soustavy. V rámci této
aktivity byly sledovány nejen klasické totální zákryty hv zd M sícem, ale sou asn byly pozorovány
další p íbuzné úkazy a organizovány expedice za te nými a také „planetkovými“ zákryty.
Rok 2004 se bohužel ukázal být mimo ádn nep íznivým s ohledem na neobvykle vysoké procento
obla ných dn a nocí. I p esto se z Hv zdárny v Rokycanech poda ilo získat adu m ení as totálních
zákryt hv zd M sícem, dopln ných n kolika pokusy o získávání as zákryt hv zd planetkami (p i emž
jedno m ení bylo korunování úsp šným získáním as vzácného „planetkového“ zákrytu). V této
souvislosti je nutno zd raznit, že i negativní výsledky „planetkových“ m ení mají v ur itých p ípadech
velký význam a hlášení o všech sledováních
byla
p edána
prost ednictvím
internetu
p íslušným složkám mezinárodních organizací
IOTA-ES, ILOC a EAON.
Zvláštní pozornost si zaslouží již zmín né
úsp šné pozorování zákrytu hv zdy planetkou
Eva z 22. dubna 2004 provedené J. Jírou.
K pozorování byl využit dalekohled Newton
355/1600 do jehož ohniska byla p ipojena
televizní kamera. Vyhodnocením video záznamu
úkazu, do n hož se p ímo vkopírovával v decký
asový signál, byly ur ený okamžik za átku a
konce zákrytu hv zdy planetkou s absolutní
p esností na 0,02 s. Hv zdárna Rokycany se tak
stala jednou ze ty Evropských stanic, které
p isp ly k ur ení p esných rozm r planetky
(164) Eva.
V pr b hu roku bylo také p ipraveno hned
n kolik expedic za te nými zákryty hv zd
M sícem
podle
p edem
p ipraveného
harmonogramu. Bohužel v roce 2005 se

nepoda ilo s ohledem na po así získat ani jediné úsp šné m ení as . Výjezdy byly bu s p edstihem
odvolány nebo se ú astníci sešli na Hv zdárn v Rokycanech a výjezd byl zrušen až na základ aktuálního
nevyhovujícího po así.
Vedle p ípravy výše zmi ovaných mimo ádných pozorování p ímo na Hv zdárn v Rokycanech
pokra ovalo m ení as totálních zákryt hv zd M sícem. I tento nejobecn jší typ pozorování však byl
ovlivn n vysokou obla ností a v porovnání s jinými roky se poda ilo získat pouze zlomek as .
Hv zdárna v Rokycanech se též zapojila do pozorovací kampan Venus Transit.
Opomenuty by nem ly z stat ani odborné výsledky výše zmín ných pozorovacích víkend a aktivity
jednotlivc i malých skupin pozorovatel , kte í využívali v pr b hu roku hv zdárnu k provád ní svých
pozorovacích projekt (prom nné hv zdy, meteory atp.). Veškeré výsledky, podle typu pozorování jsou
zasílány k dalšímu zpracování.
P ínosem pro Hv zdárnu v Rokycanech je pokra ující spolupráce Hv zdárny v Rokycanech se
Západo eskou universitou. V roce 2004 pokra oval v rámci této aktivity sb r dat a zpracovávání další
diplomové práce s tématikou „Ur ení rychlosti sv tla z pozorování zákryt Jupiterových m síc “. V tomto
p ípad se samoz ejm nejedná o objevování n eho nového, ale o nalezení metodiky jak již dávno použitou
metodu ur ení rychlosti sv tla zp ístupnit žák m vyšších ro ník základních a p edevším pak st edních škol
a umožnit jim tak kontakt s postupy užívanými skute nou v dou.
Hlavním úkolem pro rok 2005 je udržet na dosažené výši všeobecn vzd lávací a populariza ní
innost hv zdárny. S tímto zám rem bude pokra ovat pr b žná p íprava nových prezentací
založených na využití po íta ové a video techniky. Hlavním cílem bude dokon ení nových výstavních
prostor hv zdárny a jejich zprovozn ní. Avšak nejd ležit jším úkolem je získání nového hlavního
dalekohledu, který by nahradil již dosluhující (s ohledem na množící se mechanické závady) teleskop
Coude, který na hv zdárn slouží již od jejího rozší ení v roce 1961.
V odborné ásti innosti Hv zdárny v Rokycanech je nutno se zam it na další modernizaci
za ízení, která by vedla k možnosti získávání dat na takové úrovni, aby byla použitelná pro následné
v decké zpracování. Konkrétn se jedná o pokra ování práce se CCD TV kamerami a rozší ení práce
se CCD komorou. V roce 2005 již také bude pracovat chromosférický dalekohled, který umožní
plnohodnotn znovuobnovit sledování Slunce na zcela nové kvalitativní úrovni (za ízení bude
využíváno jak pro odbornou innost, tak i v oblasti popularizace astronomie). Nejv tší p ínos však
bude mít p edpokládaná instalace nového velkého hlavního dalekohledu, který významn rozší í
možnosti Hv zdárny v Rokycanech v oblasti pozorování zákryt hv zd t lesy slune ní soustavy.

Rokycany, 10. února 2004

Karel Halí
editel Hv zdárny v Rokycanech

OPRAVY A ÚDRŽBA
BUDOV
Po významné rekonstrukci st echy a vým n oken v prostorách kancelá í Hv zdárny
v Rokycanech loni, nedošlo v letošním roce k žádné takto rozsáhlé stavební akci. P esto i rok
2004 p isp l k vylepšení prost edí jak samotné budovy hv zdárny tak p edevším rozsáhlého
areálu.
Hv zdárna v Rokycanech sídlí v budov , jejíž základ tvo í objekt postavený ve druhé polovin 50. let
minulého století v akci „Z“. Pokud nebudeme po ítat p ístavbu objektu, která se uskute nila v první
polovin 90. let a rozší ila hv zdárnu o vstupní aulu, klubovnu a prostor p vodn p ipravovaný na instalaci
malého projek ního planetária, neprob hly do roku 2003, za více než 40 let provozu od dobudování hlavní
budovy, žádné generální opravy ani rekonstrukce. K výraznému zlepšení stavu p isp la nepochybn až
v lo ském roce uskute n ná komplexní rekonstrukce st echy. Ta nejen, že napravila technicky havarijní stav
budovy (zamezila zatékání a byla nahrazena i p vodní omítka), ale zlepšila i populariza ní možnosti
hv zdárny nebo sedlová st echa byla nahrazena pozorovací terasou, která je užívána jak pro ve ejnost tak i
p i odborných pozorováních. V letošním roce se poprvé mohl p ízniv projevit i vliv vým ny oken
v kancelá ích. Lepší izolace objektu vedla ke snížení náklad za vytáp ní.
V roce 2004 jsme pokra ovali ve vým n oken a dve í, tentokrát p išly na adu vstupní dve e Hv zdárny
v Rokycanech. Jejich nahrazení nebylo tentokrát motivováno ani tak úsporami tepla jako bezpe nostním
hlediskem. Zcela nevyhovující vstup se stal po výrob a instalaci nových dvouk ídlých dve í firmou A-Z
Euro Interier nejen d stojným, ale i lépe chrán ným. Sou asn s vým nou byl zajišt n i bezbariérový p ístup
do p ízemních prostor za ízení.
Bezprost edn po skon ení zimy bylo též p istoupeno k provedení nát r p vodních oken (klubovna,
vstupní prostory, p ednáškový sál), všech parapet a veškerých okap a okapových svod . Práce provád la
firma Zden k Fuchs opravy a kovovýroba (Litohlavy). Sou asn s nát ry se uskute nila i oprava vstupní
branky Hv zdárny v Rokycanech, která v závislosti na teplot vykazovala p edevším v zimním období
problémy p i svém otevírání, p ípadn zamykání.
V interiéru hv zdárny se v záv ru roku za ala budovat zcela nová expozice. Nejedná se sice o klasické
stavební práce, ale p esto výsledkem bude
zcela nový vzhled místnosti p vodn
zamýšlené pro instalaci planetária. Tento
plán se ovšem bohužel ukázal být natolik
finan n
náro ný (p vodn
pražskou
Hv zdárnou a planetáriem p islíbený p evod
starého planetária SKP1 z konce 50. let
minulého století od firmy Carl Zeiss Jena se
nepoda ilo realizovat a nový p ístroj
p edstavuje investici v ádu milion korun),
že bylo nutno p istoupit k jinému ešení.
Prostor bude využit jako prostorný výstavní
sál s ochozem, kde bude možná instalace jak
obm ovaných výstav, tak i velkoplošné
projekce
a
instalace
trojrozm rných
exponát . V listopadu a prosinci se
uskute nil investi ní nákup techniky –

dataprojektor, elektrické plátno a ovládací notebook. V samém záv ru roku pak byl po ízen materiál na
výrobu ochozu a byly provedeny hrubé práce na jeho stavb .
V posledním tvrtletí roku 2004 (dopis ze 4.
11. 2004) se poda ilo získat formou ú elové
dotace navýšení neinvesti ního p ísp vku
Hv zdárny
v Rokycanech
z prost edk
z rozpo tové oblasti Životního prost edí
Plze ského kraje o ástku 150 000,- K . Ú elem
dotace byly úpravy okolí hlavní budovy
hv zdárny, srovnání terénu, jeho zatravn ní a
odvodn ní a osazení živého plotu. S ohledem na
nedostatek asu bylo okamžit osloveno n kolik
firem a b hem týdne za aly práce na odvodn ní
zahrady
provád né
firmou
Josef
Jíra
(Rokycany). V polovin listopadu soub žn
za ala na terénních úpravách, osazení obrubník
a oprav stávající zámkové dlažby pracovat
firma František Chvojka zednické práce
(Rokycany). A kone n na záv r nastoupila firma Lesy m sta Rokycany s.r.o., která již v prosinci provedla
výsadbu živého plotu. Jediným plánovaným úkolem, který se nepoda ilo vzhledem k ro nímu období zajistit
bylo zatravn ní terénu, které bude nutno uskute nit na ja e následujícího roku. Veškeré výše uvedené úpravy
provád né v areálu hv zdárny stály 163 480,50 K . Na jejich úhradu tedy byla použita nejen celá ú elová
dotace, ale v menší mí e i prost edky b žného rozpo tu Hv zdárny v Rokycanech.
I p es rozsáhlou rekonstrukci st echy, která se uskute nila v roce 2003 a další pokra ování aktivit,
vedoucích k významnému zlepšení stavu objektu Hv zdárny v Rokycanech i celého areálu, bude i
v následujícím období nutno pokra ovat ve snaze stále vylepšovat stav dlouhodob zanedbávaných objekt i
venkovních prostor. Zm nu k lepšímu nelze samoz ejm o ekávat b hem roku i dvou, ale pot šující
zprávou je, že se na zlepšování Hv zdárny v Rokycanech systematicky za alo pracovat.
Prioritou roku 2005 bude dokon ení nových výstavních prostor a jejich zp ístupn ní ve ejnosti. Nemalé
úpravy bude nutno uskute nit také v souvislosti s nákupem nového 50 cm dalkohledu pro centrální kopuli.
P ed jeho instalací však bude nutno zajistit celkovou rekonstrukci hlavní kopule, p i níž bude nutno
zdvihnout podlahu, vyrobit nový nástavec pilí e dalekohledu a zcela nov rozvést elektrické a propojovací
obvody v této ásti budovy. V havarijním stavu se nachází budova „staré hv zdárny“, kde je umíst n sklad a
dílna. Tento objekt si však bohužel bude muset na svou opravu v roce 2005 ješt po kat.
Rokycany, 12. února 2005

Karel Halí
editel Hv zdárny v Rokycanech

EKONOMIKA
Již na konci zá í roku 2003 p edala Hv zdárna v Rokycanech prost ednictvím odboru kultury
Krajskému ú adu p edb žný návrh rozpo tu a odpisový plán na rok 2004. Zastupitelstvo Plze ského
kraje rozhodlo svým usnesením . 455/03 ze dne 16. 12. 2003 o rozpo tu Plze ského kraje pro rok
2004. Hv zdárn v Rokycanech byly vy len ny finan ní prost edky z rozpo tu kraje, formou
závazného ukazatele, v rozsahu 1 780 000,00 K neinvesti ní p ísp vek a 150 000,00 K investi ní
p ísp vek.
Na základ této informace byl zpracován návrh finan ního plánu, p edložený p íslušným orgán m kraje
15. ledna 2004. Plán Hv zdárny v Rokycanech byl zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši
2 006 440,00 K .
Na své sch zi dne 20. dubna 2004 usnesením . 2811/04 vyslovila Rada Plze ského kraje souhlas se
zp sobem vypo ádání výsledk hospoda ení Hv zdárny v Rokycanech a rozd lení hospodá ského výsledku
roku 2003 v souladu s naším návrhem. Fondy byly posíleny o ástky 103 248,22 K (96 025,22 K –
rezervní fond; 7 223,00 K – fond odm n).
V pololetí bylo provedeno pr b žné vyhodnocení pln ní plánu. Celkový hospodá ský výsledek
184 065,94 K za období 1–6/2004 dával dobré p edpoklady pro hospoda ení ve druhém pololetí roku, které
v souladu s plánem m lo být finan n náro n jší (prázdninové akce, podzimní celostátní seminá a setkání
ZARok, plánovaná úprava výstavních prostor, ...).
V pr b hu posledního tvrtletí 2004 byl Hv zdárn v Rokycanech usnesením Rady Plze ského kraje .
3447/04 ze dne 12. 10. 2004 zm n n závazný ukazatel povýšením neinvesti ního p ísp vku o 150 000,- K .
Tato ástka byla sm rována pro použití p i úpravách vzhledu okolí hv zdárny (ú elová dotace na srovnání,
zatravn ní a odvodn ní terénu, osazení živého plotu). Na základ této zm ny a s p ihlédnutím na dosavadní
vývoj rozpo tu byla provedena úprava plánu na rok 2004 (7. 12. 2004). Celkový rozpo et Hv zdárny
v Rokycanech byl zvýšen na 2 186 600,- K a byla zachována jeho vyrovnanost. Zvýšení rozpo tu o
180 200,- K bylo vyrovnáno vedle výše zmín né ú elové dotace i vyššími p íjmy tržeb za prodej služeb
(+30 000,- K ) a ostatními výnosy.
K p ehledn jšímu pohledu na hodnocení hospoda ení hv zdárny v roce 2004 byla zpracována tabulka
náklad a výnos , která je p ílohou tohoto materiálu. Je možno konstatovat, že prakticky všechny položky
plánu byly pln ny v p edpokládané výši a p esahy nad i pod 100% jsou, až na jednotlivé výjimky,
zanedbatelné. Celkový hospodá ský výsledek Hv zdárny v Rokycanech za rok 2004 je kladný (17,2 tis. K ).
Nepodstatná p e erpání jednotlivých položek výdajové ásti rozpo tu je ve v tšin p ípad nutno p i íst
na vrub úpravám okolí hlavní budovy hv zdárny a rozší ení výstavních prostor. U položky spot ebované
nákupy (99,0%) se jedná o kolonku prodané zboží (109,3%) do níž spadají nákupy prodejních pom cek
(nákup byl nutný v rámci vyššího prodeje a pr b žného dopl ování zásob). Je nutno si uv domit, že zmín né
p ekro ení rozpo tu v absolutních ástkách p edstavuje pouhých 2200,00 K . Podobná je situace ohledn
položky služby (100,2%). Konkrétn u oprav a údržby (100,6%) je absolutní p ekro ení plánu 1 700,- K a
u ostatních služeb (100,6%) 1 900,- K . Tato p ekro ení jsou spojena s nejv tšími akcemi roku 2004 – tedy
úpravami okolí hv zdárny a p ípravy nové rozší ené expozice v dosud nevyužívaných prostorách. Nepatrné
navýšení bylo nutné provést také v odpisech (101,3%). V prosinci se projevily odpisy z nov po ízené ásti
investic (dataprojektor, plátno) realizovaných v roce 2004 v plánované výši (150 000,- K ). Absolutní
p ekro ení odpis iní 1 500,- K . Naopak kladn se v nákladové ásti rozpo tu projevil vývoj spot eby
energií, (96,0%), kdy p i záv re ném vyú tování na konci roku došlo k absolutní úspo e 3 600,- K (a oproti
p vodnímu plánu dokonce o více než 23 tis. K ). Tento výsledek lze áste n p i íst mírn jší zim
2003/2004, ale p edevším vým n oken v kancelá ské ásti objektu hv zdárny.
Absolutní úspora nákladové ásti rozpo tu tedy iní 9,7 tis. K (99,6%). Hlavní podíl této úspory p ipadá
na nižší erpání spot eby energie a áste n i mzdových prost edk a od nich se následn odvíjejících
odvod .

Další vylepšení hospodá ského výsledku Hv zdárny v Rokycanech je dáno p ekro ením vlastních p íjm
organizace. Významné p ekro ení plánu a to nejen v procentuálním vyjád ení, ale i v absolutní ástce, se
projevilo u tržeb z prodeje služeb – vstupné (101,4%, absolutn 3 200,- K ; v porovnání s p vodním plánem
dokonce 116,6%, absolutn 33 200,- K ) a u tržeb z prodeje zboží – prodejní pom cky (118,0%, absolutn 4
300,- K ; p vodní plán nebyl p i úprav zm n n). V nákladové ásti rozpo tu se samoz ejm v pr b hu roku
nejvýrazn ji projevilo navýšení neinvesti ního p ísp vku ze strany Plze ského kraje ve výši 150 000,- K
(+8,4% p vodní ástky p ísp vku), který Hv zdárn v Rokycanech dovolil uskute n ní úprav okolí hlavní
budovy.
Absolutní p ekro ení výnosové ásti rozpo tu iní 7,5 tis. K (101,4%; v porovnání s p vodním plánem
se pak jednalo o 109,4%, respektive 187 700,- K v absolutní ástce).
erpání investi ního p ísp vku Plze ského kraje se uskute nilo v záv ru roku (aby byl minimáln
ovlivn n plán odpis ). V listopadu byl realizován nákup dataprojektoru s p íslušenstvím a elektrického
plátna (88 253,- K ). V prosinci byl pak zakoupen ídící notebook s p íslušenstvím (61 747,- K ), ímž byla
ástka dotace beze zbytku vy erpána.
Obecn lze konstatovat, že p íznivý hospodá ský výsledek roku 2004 (+17,2 tis. K ) je d sledkem
hospodárného nakládání s finan ními prost edky. Po jejich p id lení do rezervního fondu (bude-li
akceptován náš návrh na rozd lení hospodá ského výsledku zaslaný kraji) budou tyto prost edky užity
v následujícím období v p ípad nutnosti p i finan n náro ném nákupu nového hlavního dalekohledu
Hv zdárny v Rokycanech, což je hlavní aktivita roku 2005.
Rokycany, 15. b ezna 2005

Karel Halí
editel Hv zdárny v Rokycanech

ORGANIZACE: Hv zdárna v Rokycanech

P EHLED O HOSPODA ENÍ
Rozpo et 2004
v tis. K
NÁKLADY
Spot ebované nákupy

Upravený Skute nost rok % pln ní
rozpo et 2004 v tis. K

2006,4

2186,6

2176,9

99,6

333,8

344,0

340,5

99,0

Spot eba materiálu

501

199,8

230,0

227,9

99,1

Spot eba energie

502

110,0

90,0

86,4

96,0

Prodané zboží

504

24,0

24,0

26,2

109,3

424,3

627,3

628,8

100,2

Služby
Opravy a udržování

511

100,0

283,0

284,7

100,6

Cestovné

512

25,0

25,0

22,9

91,7

Ostatní služby

518

299,3

319,3

321,2

100,6

1071,8

1071,8

1063,3

99,2

Osobní náklady
Mzdové náklady

521

780,5

780,5

777,5

99,6

Zákonné sociální pojišt ní

524

268,1

268,1

262,0

97,7

Zákonné sociální náklady

527

23,2

23,2

23,7

102,0

Dan a poplatky

0,0

0,0

0,0

x

Ostatní náklady

61,3

28,3

27,6

97,3

61,3

28,3

27,6

97,3

115,2

115,2

116,7

101,3

115,2

115,2

116,7

101,3

0,0

0,0

0,0

x

2006,4

2186,6

2194,1

100,3

226,2

256,2

263,7

102,9

Jiné ostatní náklady

549

Odpisy, prod.maj.,rez.a op.p.
Opisy DNHM a HM

551

Da z p íjmu
0
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tžby za prodej služeb

602

202,2

232,2

235,4

101,4

Tžby za prodej zboží

604

24,0

24,0

28,3

118,0

Zm ny stavu vnitroorg.zásob

0,0

0,0

0,0

x

Aktivace

0,0

0,0

0,0

x

Ostatní výnosy

0,2

0,4

0,4

80,9

Patby za odepsané pohlednice

643

0,0

0,0

0,0

x

Úroky

644

0,2

0,4

0,4

80,9

Zú tování fond

648

0,0

0,0

0,0

x

Jiné ostatní výnosy

649

0,0

0,0

0,0

x

0,0

0,0

0,0

x

1780,0

1930,0

1930,0

100,0

1780,0

1930,0

1930,0

100,0

0,0

0,0

17,2

x

Tržby za prodej majetku, rez.a op.p.
P ísp vky a dotace na provoz
P ísp vky a dotace na provoz
HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK

691

Rozpo et 2004
v tis. K
Dotace na investice od z izovatele

Skute nost
rok 2004
v tis.
K
150,0

% pln ní

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

x

150,0

150,0

150,0

100,0

6

6

6

100,0

3,5

3,5

3,5

100,0

Dotace na investice ostatní
Po ízení investic

Upravený
rozpo et

Pr m r. po et zam stnanc
Pr m r. po et zam stnanc - p epo .

100,0

Fondy a jejich krytí za období celorok 2004
Z statek fondu
Fond sociální
Fond odm n *
Fond rezervní *
Fond reprodukce majetku *
B žný ú et
Ostatní ú ty

*

Finan ní krytí fondu

10,8
50,0
215,6
309,8
605,9
0,0

10,8
50,0
215,6
309,8
605,9
0,0

sou ást b žného ú tu

V Rokycanech dne 31. ledna 2005
Zpracoval: Karel HALÍ

Zodpovídá:

Karel HALÍ

SEZNAM
PRACOVNÍK
Jedním ze závazných ukazatel , které Hv zdárn v Rokycanech byly na rok 2004
stanoveny z izovatelem je p epo tený stav pracovník . Pro naše za ízení iní 3,5 pracovníka.
Na Hv zdárn v Rokycanech pracovali v roce 2004 následující zam stnanci:
jméno
CVRKOVÁ Dagmar
ESAL Marek
HALÍ Karel
HONZÍK Lumír
LUKEŠOVÁ Vladimíra
EHÁK Ladislav

úvazek

za azení (p ípadn období)

3,5 h
5,5 h
8,0 h
1,5 h
8,0 h
1,5 h

kulturn osv tový pracovník
kulturn osv tový pracovník
editel
elektromontér
kulturn osv tový pracovník
údržba elektronických za ízení

V pr b hu roku Hv zdárna v Rokycanech spolupracovala formou dohod o pracovní innosti a dohod o
provedení práci s adou externích pracovník . U dohod o pracovní innosti se jednalo o Lukešovou
Vladimíru – ekonomická a personální agenda Hv zdárny v Rokycanech, Josefa Jíru – opravá údržbá a
Dagmar Cvrkovou – úklid. Dohody o provedení práce jsou uzavírány na jednotlivé úkoly, jakými jsou nap .
provedení odborné p ednášky, vedení odborných kurz , spolupráce p i zajiš ování akcí a provedení
drobných oprav a prací.

Rokycany, 12. února 2004

Karel Halí
editel Hv zdárny v Rokycanech

