Hv zdárna v Úpici

Plán práce na rok 2005
Hlavní úkoly:
1. P ednášky pro ve ejnost, exkurze, praktická pozorování na hv zdárn i mimo
hv zdárnu, p edávání informací široké ve ejnosti.
3. Práce s mládeží - astronomické kroužky, klub astronom , dopl ování výuky na školách,
pozorovací ve ery na školách, p ednášky, exkurze na hv zdárnu. Pravidelné sch zky
mladých astronom -amatér na hv zdárn .
4. Styk s kroužky a hv zdárnami v oblasti metodické p sobnosti, konzultace se leny a
vedoucími kroužk , vydávání metodických materiál pro leny astronomických kroužk .
5. Klub mladých astronom - amatér : vydávání zpravodaje Klubu mladých astronom (4x
ro n ), astronomických cirkulá a jiných metodických materiál , mapek a pom cek,
spole né akce, internetová sout ž pro leny klubu.
6. Pozorovací víkendy pro zájemce - leny astronomických kroužk 1krát za 2 m síce
(mikra).
7. Letní astronomická expedice mládeže pro za áte níky.
8. Zimní astronomická expedice.
9. Prázdninové soust ed ní len Klubu astronom
10. innost s amatérskými pozorovateli dle zájmu každý vhodný ve er.
11. innost s t lesn postiženými ob any.
12. P íprava audiovizuálních pásem a hudebních po ad s astronomickou tematikou.
13. P íprava a realizace akcí u p íležitosti Sv tového roku fyziky
14. Spolupráce s d tskými domovy
15. P ednášky zvaných osobností ty ikrát za rok.
16. Vydávání zpravodaje Hv zdárny v Úpici, propaga ních materiál o hv zdárn a jiných
metodických materiál , cirkulá e Klubu astronom a zpravodaj Sb ra (pro ú astníky
pozorovacích expedic a zájemce o pozorování) a p ípadn dalších publikací dle pot eby a
možností.
17. Prezentace v regionálních i celostátních médiích.
18. Pozorování áste ného zatm ní Slunce 3. íjna
19. P íprava expedice za pozorováním úplného zatm ní Slunce 29. b ezna 2006 (Libye,
Turecko)
20. Zpracovávání dat z úplných zatm ní Slunce pozorovaných pracovníky Hv zdárny v Úpici.
21. Práce na sepsání publikace o pozorování zatm ní Slunce.
22. P íprava a konání konference " lov k ve svém pozemském a kosmickém prost edí 2005", p íprava vydání sborníku z r. 2005
23. Uspo ádání seminá e pro u itele základních a st edních škol.
24. Uspo ádání tématického seminá e p i letní astronomické expedici
25. lánky o historii i sou asnosti hv zdárny, prezentace akcí a innosti hv zdárny v tisku.
26. Hv zdárenské webovské stránky v eštin i angli tin
27. Vytvo ení stálé astronomické výstavy v prostorách vestibulu a nové chodby na hv zdárn
28. Rekonstrukce šumových p ístroj .
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29. Výzkum slune ní aktivity - provád ní kreseb, snímk Slunce v bílem sv tle, v oboru Halfa a ve vápníkové á e, rozší ení fotografování protuberancí protuberan ním
dalekohledem.
30. Uvedení do provozu radioteleskopu.
31. Meteorologie - každodenní m ení a p edávání zpráv.
32. Poskytování podklad pro biometeorologické p edpov di
33. M ení oxidu si i itého.
34. Zavést zpracování m ení na po íta i.
35. Pozorovací služba v celosv tovém projektu Gama záblesky.
36. Sledování a výzkum komet - fotografování jasných komet s vyvinutým ohonem,
fotografické sledování zm n jasu slabých komet a korelace zm n se slune ní aktivitou.
37. Sledování asteroid
38. Ve spolupráci s Optickou dílnou AV R v Turnov testování p ístroj pro astronomická
m ení a pozorování
39. Spolupracovat s M stem Úpice na vytvo ení ochranného pásma hv zdárny
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Organiza ní struktura:
editel: RNDr. Eva Marková, CSc.
zástupce editele: Ji í Kordulák
ekonomka: Jana Korduláková
mechanik: Antonín St eda
populariza ní odd lení: 4, 25pracovníci
vedoucí Ji í Kordulák
Jana Mullerová, Leon Miš, Josef Rumler, Mgr.RichardKotrba
odborné odd lení: 5 pracovník
vedoucí: Ladislav K ivský
Jan Klimeš st., RNDr. Libor Vysko il, Jan Klimeš ml., Ing. Marcel B lík,
správce budov, údržbá (0,75 p epo teného pracovníka)
uklize ka – smlouva o dílo

Plán ídící innosti
1. Pracovní porady jednou týdn .

Plán kontrolní innosti
1. Vedoucí odd lení odpovídají za pln ní úkol jednotlivých odd lení.
2. Pln ní úkol bude kontrolováno na pracovních poradách - odpovídá editel.
3. Kontrola pln ní plánu 1x za tvrt roku - odpovídá editel
4. Kontrola docházky 1x za m síc a namátkov - odpovídá editel, ekonomka
5. Požární kontrola 1x ro n , další dle sm rnic - odpovídá K ivský
6. Kontrola erpání financí 1x za tvrt roku - odpovídá editel, ekonomka
7. Kontrola ú etnictví 1x za tvrt roku - odkovídá ekonomka
8. Inventura pokladní hotovosti 4 x ro n - odpovídá pokladní
9. Kontrola bezpe nosti práce 1x za p l roku - odpovídá K ivský, St eda
10. Kontrola erpání pohonných hmot 1x za tvrt roku - odpovídá editel.
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Plán práce na rok 2005 podle jednotlivých oblastí innosti
A) Popularizace astronomie a p írodních v d, estetická výchova
1. Praktická pozorování dalekohledy s odborným výkladem dopln ných velkoplošnou
videoprojekcí a diapozitivy ty ikrát týdn : st eda ve er (p ednáška na vybrané
astronomické nebo p íbuzné téma, film a diapozitivy, poté pozorování oblohy), pátek
ve er (pozorování oblohy s výkladem), sobota dopoledne a ned le odpoledne (pozorování
Slunce s výkladem, filmem a diapozitivy, prohlídka aparatur na m ení slune ní aktivity a
meteorologické stanice). Ohlášené exkurze kdykoliv i mimo návšt vní dobu.
2. Populárn -v decké p ednášky pro ve ejnost 4krát za rok (názvy a termíny budou up esn ny
podle možnosti p ednášejících).
3. Propagace astronomie a p íbuzných v d - nást nka v Úpici s vým nou materiál
dvakrát m sí n (aktuální informace), nást nka p ed budovou hv zdárny (informace pro
návšt vníky o úkazech, innosti hv zdárny i návšt vní dob ).
4. Publika ní innost v okresním i krajském tisku a elektronických médiích Hradecké noviny, Krkonošské noviny, Mladá fronta dnes - informace v p ípad výskytu
mimo ádných astronomických jev . Úpické noviny, ervenokostelecký zpravodaj,
Královédvorské listy, Polický m sí ník - úkazy na obloze každý m síc, ECHO - 2x
m sí n - informace o innosti hv zdárny, akcích a programu: Úpické noviny,
Krkonošské noviny (pravidelná rubrika "SERVIS", redak ní aktuality), Týniš ský
zpravodaj, m stské zpravodaje, celostátní a ostatní tisk dle pot eby a požadavk . Každý
týden p ehled astronomických úkaz na www stránkách AS.
5. Relace v Rádiu erná hora, eský rozhlas HK, eský rozhlas Pardubice, eský rozhlas
Ústí nad Labem, Metuje a dalších dle požadavk .
6. P ednášková innost k jednotlivým obor m astronomie a kosmonautiky dopln né
diapozitivy a filmy.
7. Zpravodaj Hv zdárny v Úpici - informa ní zpravodaj obsahující výsledky m ení
provád ných na hv zdárn dopln né o novinky z astronomie a kosmonautiky - vychází 2x
ro n .
8. Pozorování zajímavých p írodních úkaz a jejich vysv tlování, konzultace.
9. innost Klubu p átel hv zdárny
10. P ednášky z cesty za zatm ními Slunce.
11. Zabezpe ení innosti Klubu astronom - amatér : p ednášky pro leny Klubu, pravidelné
sch zky, 1x ro n pozorovací soust ed ní, 1x ro n zájezd s astronomickou tématikou,
vydávání metodických materiál , pom cek, mapek a klubového zpravodaje ty ikrát
ro n , pravidelná každodenní aktualizace webovských stránek klubu astronom .
12. P íprava výstavy z cest za pozorováním a z pozorování úplných zatm ní Slunce.
13. P íprava audiovizuálních program za využití velkoplošného videa a další audiovizuální
techniky.
14. Spolupo ádání fotosout že „Astrofotografie roku 2005“
15. Pravidelná aktualizace hv zdárenských webovských stránek v eštin i angli tin
B) Dopln ní výuky školám - mimoškolní výchova a vzd lávání
1. P ednášky na školách, letních táborech mládeže a DDM dle objednávek.
2. Exkurze na hv zdárn :
- pozorování Slunce
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- prohlídka za ízení hv zdárny, optiky a optických za ízení (dopln ní školní výuky fyziky,
návaznost na školní osnovy fyziky v ZŠ a gymnáziích)
- seznámení s metodami zkoumání vesmíru, s dalekohledy a p ístroji na sledování
aktivity Slunce (dopln ní výuky 4. ro níku ZŠ - slune ní soustava - s návazností na osnovy
výuky)
- dopln ní výuky zem pisu - meteorologie (návaznost na osnovy). Vše bude dopln no
diapozitivy, velkoplošnou videoprojekcí, praktickými ukázkami a pozorováními, konkrétní
program bude sestaven dle požadavk škol.
3. Školení, p ednášky a konzultace pro pedagogické pracovníky st edních a základních
škol z oblasti metodické p sobnosti dle požadavk .
4. Poskytování aktuálních astronomických informací a nových poznatk z astronomie se
zam ením ke školní výuce (viz metodické materiály).
5. Aktualizace a p íprava nových po ad pro jednotlivé ro níky ZŠ.
6. Pozorovací ve ery p ímo na školách (výjezd s astronomickou technikou).
7. Každodenní aktualizace www stránek pro klub a školy.
8. Realizace sout že pro žáky základních a st edních škol a u ovskou mládež
C) Mládež a volný as
1. P ednášky pro mládež - DDM, školy, u ilišt atd.
2. Vedení astronomických kroužk a kroužk po íta - práce s mládeží na hv zdárn
(pravidelné sch zky na hv zdárn dle plánu innosti a programu kroužku s využitím
metodických materiál , knihovny, film , diapozitiv a audiovizuální techniky).
3. Audiovizuální po ady pro mládež, hudební pásma a nau né PC programy s tematikou
astronomie - kosmonautika.
4. Letní astronomická expedice mládeže (pozorování meteor , kurs astrofotografie, kurs
základ astronomie a výpo etní techniky v astronomii - pro mládež od 15 let). Ú astní
se žáci ZŠ, st edních škol, odborných u iliš , VŠ z R i zahrani í.
5. Pozorovací víkendy pro mládež 1x za 2 m síce, p ípadn ast ji dle zájmu mládeže.
6. Pomoc p i realizaci SO , tematických sout ží a fyzikálních olympiád.
7. Tématické sout že pro školní mládež a studenty.
8. Letní prázdninové soust ed ní len kroužk a Klubu astronom .
9. Zimní expedice.
10. Zájezd s astronomickou tématikou pro mládež
11. Po ádání d tského dne a Mikulášské besídky
12. Astronomická pozorování na hudebním open air music festivalu v Trutnov .
13. Spolupráce s d tskými domovy
14. Spolupo ádání fotosout že „Astrofotografie roku 2005“
D) Metodická pomoc hv zdárnám a kroužk m v oblasti metodické p sobnosti
1. Vydávání zpravodaje Hv zdárny v Úpici - je ur en hv zdárnám, astronomickým
kroužk m a astronom m-amatér m, obsahuje p edevším výsledky všech pozorování
realizovaných na Hv zdárn v Úpici. Vychází v elektronické podob 2x ro n
2. Vydávání zpravodaje Klubu mladých astronom (4x ro n ).
3. Astronomický ob žník Klubu astronom p i hv zdárn v Úpici - obsahuje aktuální
informace pro pozorovatele; je vydáván nepravideln v p ípad výskytu neobvyklých
úkaz na obloze.
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4. Každodenní aktualizace klubových www stránek.
5. Poskytování nejaktuáln jších informací formou SMS na mobilní telefony a e-mail.
6. Po ádání konzultací a metodických sch zek pro vedoucí kroužk .
7. Vydání sborník ze seminá .
8. Osobní návšt vy hv zdáren a kroužk v oblasti metodické p sobnosti - p ednášky,
pomoc p i instalaci a uvád ní p ístroj do provozu, konzultace, zap j ení materiál .
9. Letní astronomická expedice mládeže.
10. Pozorovací expedice v p ípad zajímavých astronomických úkaz , zimní expedice
mládeže, letní víkendová soust ed ní Klubu astronom .
11. Vydání zpravodaj Sb ra – d íve Expedi ník (pro ú astníky expedic a pozorovatele).
12. Pravidelná aktualizace hv zdárenských webovských stránek
E) Pln ní odborných úkol
1. Radioastronomie: provád t m ení SEA a kosmických radiových šum , rekonstrukce a
inovace p ijíma na kosmické rádiové šumy, uvedení radioteleskopu do provozu.
2. Vizuální pozorování Slunce: provád t kresby slune ní fotosféry, pozorování
protuberancí, kresby Slunce zasílat k dalšímu zpracování.
3. Snímání Slunce v bílém sv tle, á e H-alfa a ve vápníkové á e.
4. Testování nových optických p ístroj ve spolupráci s optickou dílnou AV R v Turnov .
5. Zpracovávání napozorovaných dat z úplných zatm ní Slunce,
6. Podílet se na výzkumu vliv slune ní aktivity na biosféru (ve spolupráci s léka i, AsÚ
AV R, GFÚ AV R, UFA AV R, Ústavem bezpe nosti práce a jinými institucemi).
7. Podílet se na výzkumu mechanism podmi ujících slune ní innost s ohledem na
využití pro prognózy slune ní innosti (zpracování námi nam ených materiál ) ve
spolupráci a AsÚ AV R, HMÚ a dalšími institucemi.
8. Fotografování objekt na no ní obloze, zejména komet, uve ej ovat nam ené
hodnoty v astronomickém cirkulá i.
9. Sledování asteroid
10. M ení magnetického pole Zem .
11. Seismická m ení.
12. Meteorologická m ení.
13. Stavba komor na astrofotografii, stavba pomocných za ízení, uvedení do provozu
brousícího stroje LOH 500.
14. P evedení vyhodnocování n kterých m ení na po íta .
15. Údržba stávajícího za ízení.
16. Zpracováni dlouhodobé meteorologické ady.
17. M ení radonu.
18. Sledování komet:
- fotografování a prom ování snímk jasných komet s vyvinutým ohonem
- fotografické sledování zm n jasu slabých komet a sledování korelace náhlých
zm n jasu se slune ní aktivitou
- organizace amatérských pozorování, metodická innost
19. Sledování gama záblesk (ve spolupráci a Astronomickým ústavem AV R v
Ond ejov ), metodické vedení sledování Gama záblesk sítí amatérských pozorovatel ,
zpracovávání získaných dat.
20. Testování p ístroj pro astronomická m ení a pozorování
F) P edávání výsledk v dy do praxe
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1. Každodenní p edávání hlášení o stavu slune ní aktivity a geomagnetického pole do
sd lovacích prost edk .
2. Rozesílání alert v p ípad náhlého zvýšení slune ní aktivity (varovací služba).
3. Sestavování a odesílání podklad pro biometeorologickou p edpov .
4. Podílet se na sestavování p edpov dí slune ní aktivity, výzkumná innost - sestavování
dlouhodobé p edpov di.
5. Meteorologie - sledování stavu po así t ikrát denn a pr b žné sledování po celých 24
hodin, p edávání zpráv INTER každý den (údaje jsou využívány p i sestavování
celostátních p edpov dí), p edávání klimatických zpráv zem d lc m a jiným uživatel m
(policie, pojiš ovna, spoje, kroniká i) dle pot eby a vyžádání. Pravidelné publikování
meteorologických m ení ve Zpravodaji Hv zdárny v Úpici
6. Sledování seismické aktivity
7. Odborná konfernce " lov k ve svém pozemském a kosmickém prost edí"
8. P íprava sborníku referát z konfernce „ lov k ve svém pozemském a kosmickém
prost edí"
9. Pravidelná aktualizace hv zdárenských webovských stránek.
10. Prezentace výsledku v regionálních i celostátních médiích.
G) Ochrana životního prost edí
1. M ení zplodin v ovzduší na hv zdárn (SO2) a jejich vyhodnocování.
2. P íprava a realizace konference " lov k ve svém pozemském a kosmickém prost edí 2005".
3. M ení radonu.
4. Uv domovací innost - ochrana životního prost edí (ekologické p ednášky).
5. Poskytování podklad pro sestavování biometeorologické p edpov di.
6. Spolupráce s Chrán nou krajinnou oblastí Broumov.
H). Údržba a zvelebování hv zdárny
1. Pokra ovat v katalogizaci knih.
2. Dokon it stavbu pozorovací budky pro Zeman v astrograf.
3. Rekonstrukce a inovace p ijíma na kosmické šumy.
4. Testování nového protuberan ního dalekohledu
5. Rekonstrukce radioteleskopu.
6. Úprava p ednáškového sálu v návaznosti na zm nu vstupu.
7. P evedení vyhodnocování n kterých m ení na po íta .
8. Dovybavení a dokon ení úklidu ve skladech.
9. Rekonstrukci zadního domku.
I) Publika ní innost
1.Vydávání zpravodaje Hv zdárny v Úpici.
2. Vydávání astronomického zpravodaje pro mládež 4x ro n .
3. Vydávání astronomických cirkulá Klubu astronom .
4. Vydání sborníku z konference.
5. Vydání publikace p ehled po así za rok 2004
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6. P íprava publikace o cestách za pozorováním a o pozorování úplných zatm ní Slunce.
7. Vlastní publika ní innost všech pracovník hv zdáren v odborném i denním tisku.
8. Vydání publikace "Malý astronomický kalendá 2006".
9. Vydávání metodických materiál (mapek, návod ap.) pro leny astronomických kroužk
a Klubu mladých astronom - dle jejich plánu innosti.
10. Vydání sborníku z letní expedice mládeže.
11. Pravidelné informace o úkazech na obloze a rubrika o úkazech na obloze každý m síc
v Úpických novinách, Úpicku, ervenokosteleckém zpravodaji, Zpravodaji Týništ nad
Orlicí, Královédvorských listech, Polickém m sí níku, 2x m sí n v ECHO, p íležitostn
v celostátním a ostatním tisku.
12. Pravidelné informace o úkazech na obloze a metodách jejich sledování na webovských
stránkách klubu astronom . Každodenní aktualizace.
13. P íprava vydání knihy s Vrabcovými mapami
14. Pravidelná aktualizace hv zdárenských webovských stránek v eštin i angli tivn
15. Vydání publikace „Návod na pozorování zatm ní Slunce“
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