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                Česká astronomická společnost udělila  
                 čestnou Kopalovu přednášku za rok 2009 

 
 

Česká  astronomická  společnost  udělila  čestnou  Kopalovu  přednášku  2009  Doc.  RNDr. 
Vladimíru  Karasovi,  DrSc.  z   Astronomického  ústavu  Akademie  věd  ČR   za  nedávné 
významné   výsledky   v   relativistické   astrofyzice   zejména   při  studiu  okolí  černých  děr 
a zdařilou  konfrontaci  těchto  teoretických  údajů  s  pozorováním  rentgenových  dvojhvězd 
a aktivních jader galaxií. 

Slavnostní předání ceny proběhne 18. prosince 2009 od 17:30 v budově Akademie věd ČR na 
Národní třídě 3, Praha 1 v sále č. 108 v prvním patře. Po předání ceny bude přednesena 
laureátská přednáška „Bolavé zuby, zlámané kosti, zhroucené hvězdy: co společného má 
jejich studium? aneb o výzkumu kompaktních hvězd a černých děr metodami rentgenové 
astronomie“.  Předání ceny i přednáška jsou přístupné veřejnosti, vstup zdarma. 

      Doc. Vladimír Karas  se  tmito  problémy  zabývá  již  od  dob  svých  vysokoškolských studií 
a zejména v posledním desetiletí dosahuje sám, pop. ve spolupráci se svými studenty  a  domácími 
i zahraniními kolegy prvotídních výsledk, jak o tom svd í obsáhlý seznam 166 prací, které 
získaly až dosud 979 citací, tj. pomr tém  6 citací / práci a Hirschv index H = 17.  Jeho souasná 
v decká produktivita je opravdu výjimená: jen v letech 2007-08 uveejnil 35 prací, což je patrn 
sou asný eský rekord. Obor, který Doc. Karas tak významn ovliv uje, p itom patí v sou asné 
dob  díky kombinaci pozemních a kosmických pozorování i zásluhou velkého pokroku v numerické 
relativit  k nosným programm soudobé astrofyziky, takže v nm panuje zcela mimoádná 
konkurence. 

Z těchto důvodů se Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. stal letošním nositelem ocenění 
Kopalovou přednáškou České astronomické společnosti, historicky jejím třetím nositelem. 

______________________________________ 
  
Kopalovu přednášku z ídila eská astronomická spolenost v roce 2007. Je udlována eským 
astronomm / astronomkám za významné vdecké výsledky, dosažené v nkolika posledních letech 
a uveejn né ve svtovém v deckém tisku. Poprvé byla udlena v r. 2007, tedy v roce 90. výroí 
založení eské astronomické spolenosti.  

 
Numerický  matematik  a astronom  Prof.  RNDr.  Zdeněk  Kopal, DSc.  (1914 -1993)  se  narodil 
4. dubna 1914 v Litomyšli. Ve trnácti letech si postavil dalekohled a peliv  pozoroval oblohu. 
Brzy se dozvd l o existenci  eské astronomické spolenosti,  stal  se  jejím  lenem v  roce 1929  
a docházel na  Štefánikovu  hvzdárnu  na  Petín .  Soustedil  se  na výzkum promnných hvzd. 
V pr b hu t í let vykonal více než 10 000 pozorování. Když mu bylo šestnáct let, stal se pedsedou 
odborné  sekce  pro  pozorování  hvzd  m nlivých.      Pod  jeho  vedením  se  stala  sekce  jedním 
z evropských stedisek pro výzkum promnných hvzd. Po absolvování Karlovy univerzity v roce 
1937 pokraoval Kopal ve studiu v anglické Cambridgi u Arthura Stanleye Eddingtona. Výzkum 
t sných dvojhvzd u nás Kopal pozvedl na svtovou úrove. V roce 1948 vznikla komise pro 
fotometrické dvojhvzdy  Mezinárodní astronomické unie a Kopal se stal jejím prvním pedsedou. 



V roce 1958,  kdy se zaalo uvažovat o letu lov ka na M síc, navázal Kopal spolupráci s NASA. 
V roce 1959 se stal vedoucím projektu, který ml za úkol poídit detailní mapy Msíce. Bhem více 
než ty icetiletého psobení v Manchesteru Kopal pipravil k doktorátu pes sto svých žák. Vydal 
kolem 25 monografií a publikoval zhruba 400 vdeckých lánk . V rodném mst  Litomyšli mu byl 
odhalen  památník  symbolizující  tsnou  dvojhvzdu  na  míst,     kde  kdysi  stával  rodný  dm 
Z. Kopala. 

_______________________________________ 
 

Slavnostní  předání  ceny  a  přednesení  přednášky  proběhne  18.  prosince  2009  od  17:30 
v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3, Praha 1 v sále č. 108 v prvním patře. 

Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. přednese Kopalovu přednášku na téma 

„Bolavé zuby, zlámané kosti, zhroucené hvězdy: co společného má jejich studium?           
aneb o výzkumu kompaktních hvězd a černých děr metodami rentgenové astronomie“. 

Předání ceny i přednáška jsou přístupné veřejnosti, vstup zdarma. 

 

 

 Pavel Suchan 
                                                       tiskový tajemník eské astronomické spolenosti  
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