
P�íloha k ro�nímu výkazu o hv�zdárn� za rok 2004 - p�ehled významných akcí 

 

1. Letní astronomická expedice 

Hv�zdárna v Úpici, 6. – 22. 8. 2004. Ur�eno mládeži od 15 let. Cílem je seznámit �leny 
kroužk� s r�znými pozorovacími metodami, získat z nich zájemce o p�írodní v�dy, ev. 
amatérské pozorovatele a spolupracovníky hv�zdáren. 

 

2. Zimní astronomická expedice 

Hv�zdárna v Úpici, 27.12.2004 – 2.1.2005. Ur�eno zkušen�jším pozorovatel�m z �ad 
mládeže, u nichž je hlubší zájem o astronomii a p�írodní v�dy. 

 

3. Konference �lov�k ve svém pozemském a kosmickém prost�edí 

18. - 20. kv�tna. Interdisciplinární  mezinárodní konference. Zam��ená p�edevším na ekologii, 
hlavn� je �ešena problematika vzájemných souvislostí r�zných p�írodních a fyzikálních 
parametr�. 

 

4. Vydání sborníku z konference �lov�k ve svém pozemském a kosmickém prost�edí 

Sborník všech p�ednesených referát� na konferenci v roce 2004. 

 

5. Do�asná hv�zdárna v Litomyšli 

31.3. – 4.4. Litomyšl. Pozorování no�ní oblohy a Slunce p�enosnými dalekohledy hv�zdárny a 
astronomické prezentace v p�enosném stanu  v Litomyšli v Zámecké zahrad� u p�íležitosti 
oslav 90. výro�í narození významného �eského astronoma Zde�ka Kopala, mezinárodní 
konference v�nované odkazu Z. Kopala  a sjezdu �eské astronomické spole�nosti.   Ur�eno 
ú�astník�m oslav a široké ve�ejnosti. Ve spolupráci s hv�zdárnou a planetáriem Hradec 
Králové. 

 

6. Jednodenní seminá� v�novaný prom�nným hv�zdám 

Hv�zdárna v Úpici, 14.8. Ur�ený ú�astník�m expedice, �len�m astronomické spole�nosti a 
ve�ejnosti. 

 

7. Astronomická pozorování na hudebním festivalu v Trutnov�. 

Organizace astronomických pozorování nep�etržit� po celou dobu konání hudebního festivalu 
Trutnov – open air music festival ve dnech 20. – 22..8.  Ur�eno ú�astník�m festivalu i dalším 
p�íchozím, kte�í m�li možnost vedle hudebního zážitku seznámit se s no�ní oblohou i 
pozorováním Slunce. 

 

 

 



8. Pozorovací soust�ed�ní �len� Klubu mladých astronom� 

Prob�hlo o prodlouženém víkendu na konci školního roku (25. – 27. 6.). Ur�eno �len�m 
klubu. 

 

9. Mikroexpedice 

 1x za dva m�síce, Hv�zdárna v Úpici. Pozorovací víkendy pro ú�astníky expedic a další 
zájemce o samostatné pozorování a zapojení se do pozorovacích program� hv�zdárny a 
zpracovávání dat. 

 
10.  Pozorování p�echodu Venuše p�es slune�ní disk 8.6. na Hv�zdárn� v Úpici 
Mimo�ádné pozorování pro ve�ejnost, probíhalo ve všech prostorách hv�zdárny bu� p�ímo 
dalekohledy nebo ve form� projekce v p�ednáškové místnosti. Po�ízena �ada snímk� a záznam 
pr�b�hu kamerou. P�enášeno on line na internet. 
 
11. Pozorování p�echodu Venuše p�es slune�ní disk 8.6. v Trutnov� 
Mimo�ádné výjezdní pozorování vzácného a zajímavého úkazu p�enosnými dalekohledy. 
Realizováno na Krakonošov� nám�stí v Trutnov� pro ty, kte�í z r�zných d�vod� nemohli 
v dob� viditelnosti tohoto vzácného úkazu vážit cestu do Úpice na hv�zdárnu. Ur�eno široké 
ve�ejnosti a trutnovským školám. 
 
12. Pozorování úplných zatm�ní M�síce 
4. kv�tna a 28. �íjna mimo�ádné pozorování pro ve�ejnost probíhalo všemi dalekohledy 
hv�zdárny, dopln�no projekcí v p�ednáškové místnosti. Po�ízena �ada snímk�. 
 
13. Oslava 45. výro�í otev�ení Hv�zdárny v Úpici 
Hv�zdárna v Úpici 6. listopadu.  Dopoledne den otev�ených dve�í,, odpoledne p�ednáška doc. 
Pokorného Vzácná Zem�. Dopln�no výstavou v�novanou p�ehledu �innosti hv�zdárny 
v pr�b�hu její existence, instalované v p�ednáškovém sále hv�zdárny. 
 
14. Výjezdní pozorování pro ve�ejnost 
Výjezdy s dalekohledy a uskute�n�ní  pozorování no�ní oblohy pro ve�ejnost v odlehlých 
místech, z nichž je problémová doprava  na hv�zdárnu. 

 

15. Výstava  40 let meteorologie na Hv�zdárn� v Úpici 

Výstava v�novaná 40ti leté historii meteorologických m��ení provád�ných na  hv�zdárn� 
instalované v p�ednáškovém sále hv�zdárny. 

 

16. Celoro�ní sout�ž pro školní mládež  

Ur�eno školní a st�edoškolské mládeži, prob�hla  na internetových stránkách Klubu 
astronom� ve dvanácti  kolech. Vyhodnocení probíhalo pr�b�žn�, každý m�síc. 

 

17. Zpravodaj Klubu mladých astronom� – 4 x ro�n� 

Ur�eno �len�m astronomickým kroužk�m, Klubu mladých astronom� i ve�ejnosti. V �asopise 
prob�hla �tená�ská sout�ž, které se zú�astnila i �ada ne�len�. 



 

18. Vydávání Zpravodaje Hv�zdárny v Úpici 

Zpravodaj obsahuje soubor všech dat nam��ených na Hv�zdárn� v Úpici a jejich zpracování, 
v�etn� abstrakt� odborných prací prezentovaných u nás i v zahrani�í, jejímiž autory jsou 
pracovníci Hv�zdárny v Úpici Je zpravidla dopln�n n�kolika zajímavými populárními �lánky. 
Vychází 2x ro�n�. 

 

19. Vydávání astronomického cirkulá�e 

Nejnov�jší informace o objevech v astronomii - 6x ro�n� - ur�eno zájemc�m o novinky v 
astronomii. 

 

20. Vydání Malého astronomického kalendá�e 

M�sí�ní p�ehledy úkaz� na obloze v r. 2005 - ur�eno všem zájemc�m o astronomii a úkazy na 
obloze. 

 

21. Poskytování aktuálních informací 

Hv�zdárna v Úpici zajiš�uje servis zasílání nejaktuáln�jších astronomických informací 
formou SMS na mobilní telefon a na www stránkách. 

 

22. www stránky Klubu mladých astronom� 

Od �ervna 2000 za�ala hv�zdárna provozovat nové webové stránky, ur�ené p�edevším �len�m 
klubu, ale i školám a mládeži jako takové. Obsahují nejnov�jší informace z oboru astronomie 
a kosmonautiky, informují o viditelnosti objekt� vesmíru pro každý den v�etn� p�elet� družic, 
návody na pozorování, p�ehledy �lánk� v astronomických �asopisech a odkazy na další www 
stránky. Aktualizovány každý den. 
 
23. Astronomický Mikuláš 
3.12. odpoledne plné astronomických sout�ží a her pro d�ti ve v�ku od 4 do 10 let, spojené 
s promítáním astronomických film�, besedou a ukázkou loutká�ského um�ní 
 
 
24. Dny otev�ených dve�í 
Akce v rámci Mezinárodního meteorologického dne, Dne Zem� a Mezinárodního dne d�tí - 
prohlídka hv�zdárny, pozorování, sout�že pro d�ti a mládež, besedy, p�ednášky. 
 
25. Mezinárodní kosmický týden 
V rámci Mezinárodního kosmického týdne prob�hla na hv�zdárn� výstava, cyklus p�ednášek 
a beseda s mládeží. 
 
26. Beseda a pozorování pro vozí�ká�e 
Akce pro postižené spoluob�any spojené s prohlídkou hv�zdárny, astronomickým 
pozorováním a besedami 
 


