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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 25. září 2017 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Petr 

Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Omluven: Vladislav Slezák. Revizoři omluveni: Martin Černický, 

Jan Kožuško, Eva Marková. Host: Jan Vondrák (na bod 2). 

 

1. Astro.cz 

Sobotka přednesl podrobnou zprávu o stavu astro.cz. Denní návštěvnost za posledních 10 let spíše stagnuje, než 

že by stoupala, její průměrná hodnota je 3645 lidí denně. Podobné je to i s počtem článků, který činí v průměru 

515 článků ročně, tedy cca 1,5 článku denně. Počet novinek zaznamenal od roku 2012 strmý pád z 374 ročně na 

pouhých 75 v současnosti, což je dáno méně nápadnou polohou novinek na titulní straně – mělo by v tomto 

směru dojít k úpravě rozmístění prvků na titulce. Podle statistik za měsíce červen až září publikovalo na astro.cz 

své články 37 autorů, z nich 14 vložilo své články samo – články ostatních autorů vložila trojice Gembec, 

Horálek, Sobotka. Vkládání článků je jedna z hlavních zátěží redakce. Autorské řady atro.cz opustili dva velmi 

mladí autoři, jejichž články neměly dostatečnou kvalitu. Naopak má šéfredaktor příslib od dvou nových autorů, 

že se zapojí zejména do psaní novinek z astronomie. Sobotka pojmenoval některé problémy chodu redakce: 

vkládání článků zcela náhodné v čase, výběr témat článků zcela náhodný, jazyková korektura v 25 % nestihne 

proběhnout před vyjitím článku, neexistuje komunikace mezi autory, kolísající kvalita článků, chybí kvalitní 

autoři. Sobotka představil své návrhy opatření: obsah: zvýšit počet novinek a posunout je na viditelnější místo, 

úpravy redakčního systému tak, aby šly články sdílet na sociálních sítích včetně obrázků, zvýšit počet článků, 

reagovat na aktuální dění, nové nápady ne jen údržba; redakce: najít kvalitní autory (alespoň 4 lidi, 1x týdně 

článek), zapojit profesionály, zvýšit počet lidí udržujících obsah webu, vyřešit otázku šéfredaktora. VV 

diskutoval o pozici šéfredaktora – nemáme vhodného dobrovolníka, jde o náročnou práci, kterou v dnešní době 

zdarma asi nikdo dělat nebude a student se na tuto pozici nehodí pro nedostatek zkušeností. VV potvrdil ve 

funkci prozatímního šéfredaktora Sobotku. VV diskutoval finanční stránku astro.cz a rozhodl navýšit rozpočet 

astro.cz. Dřevěný sdělí přesnou částku, kterou lze v roce 2017 utratit a výhled na rok 2018. VV pověřil Sobotku, 

aby prostředky účelně rozdělil do kapitol hardware, software, redakce. Sobotka vyzdvihl jazykovou kontrolu 

článků, kterou od května provádí Pavel Hrdlička. VV na návrh Sobotky jmenoval Martina Gembece zástupcem 

šéfredaktora. VV děkuje všem, kteří se na chodu astro.cz podílejí. Sobotka informoval o strmém nárůstu 

uživatelů facebookového profilu ČAS z 680 v roce 2014 na 5743 k září 2017. 

 

2. Keplerovo muzeum 

Situace s budoucností Keplerova muzea se během posledních měsíců významně změnila. Majitel přilehlých 

nemovitostí nezískal stavební povolení na přebudování domů na hotel Kepler, což by muzeu zajistilo klientelu a 

větší propagaci. Proběhla schůzka s Národním technickým muzeem. To velmi pokročilo v představách o převzetí 

Keplerova muzea. V horním patře vyčlenilo prostory na novou expozici o rozloze asi 3x větší, než je současná 

plocha Keplerova muzea. Návštěvníci by se měli dostat i na střechu, kde by byly repliky dalekohledů. NTM by 

přestěhovalo stávající exponáty na své náklady. ČAS by byla garantem nové expozice. VV schválil přesun 

Keplerova muzea do NTM, o tomto výsledku bude NTM informovat dopisem Heinzel. S navrženým postupem 

souhlasí jak majitelka nemovitosti J. Steinwaldová, tak provozovatel muzea V. Sedláček. Dřevěný upozornil, že 

je třeba letos utratit celou dotaci na Keplerovo muzeum ve výši 200 000 Kč, část prostředků ještě zbývá.  

 

3. 100 let ČAS 

VV podpořil křest poštovní známky ke 100 letům ČAS, ke kterému dojde na brněnské hvězdárně 8. 11. 2017. 

Iniciativa vzešla od filatelistů, kteří ve spolupráci s hvězdárnou připravili celodenní program. Za ČAS se 

zúčastní Suchan, Podařil, Dřevěný. VV děkuje hlavnímu organizátorovi MegaEventu lovců kešek Petru 

Bartošovi za skvěle odvedenou práci a velkou propagaci ČAS. MegaEventu v Ondřejově se 9. 9. zúčastnilo na 

2000 lidí. Bartoš se svými spolupracovníky vydal publikaci o 100 astronomech, umístili do terénu jejich 100 

kešek a vyrobili výstavu ke 100 letům ČAS o 25 panelech. VV podpořil částkou 2000 Kč konání semináře o 

historii ČAS 4. 11. v prostorách Štefánikovy hvězdárny. VV děkuje Josefu Jírovi za organizaci mnoha akcí 

převážně v Západních Čechách u příležitosti 100 let ČAS. 

Sobotka představil předběžný program akce ke 100. založení ČAS 8. prosince. Slavnostní shromáždění začne 

přibližně ve 12:30 a skončí přibližně v 17:30, následovat bude raut do 20 hod. Heinzel rezervoval Modrou 

posluchárnu a aulu, obojí v Karolinu. Scheirich připraví návratku. Jde o prioritní akci ČAS v následujících dvou 

měsících. Sobotka připraví seznam úkolů, které je třeba splnit, aby akce proběhla úspěšně. Suchan osloví 
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studenty Slezské univerzity v Opavě, zda by udělali videozáznam z akce. Sobotka vytvoří sdílenou tabulku 

seznamu pozvaných a oceňovaných lidí. Sobotka požádá A. Majera z KaL o grafický návrh čestného uznání. 

Sobotka připraví slavnostní prezenční listinu. Na akci by měl být pozván profesionální fotograf a mělo by 

vzniknout i společné foto. Sobotka požádal Šmelcera o vytvoření tabla ke 100 letům ČAS. V suterénu Karolina 

by mohla být umístěna výstava P. Bartoše ke 100 letům ČAS. VV zvažuje při příležitosti slavnostního 

shromáždění vydat pamětní listy či čestná uznání. 

 

4. Noc vědců 

Slezák z jednání VV omluven. Sobotka informoval o nižším zájmu astronomických subjektů o Noc vědců 2017 

pravděpodobně v důsledku kombinace úplňkového termínu a absence dotace již 4. rok po sobě. Sobotka 

upozornil, že hvězdárna Vlašim si o své vůli změnila termín akce a navíc vybírá vstupné, což je v rozporu 

s pravidly akce. Souhrnný program ze všech stanovišť pro Noc vědců na astro.cz připravuje Sobotka. 

 

5. Ceny ČAS 

VV dlouze diskutoval o systému udílení cen. Sobotka představil analýzu laureátů všech cen ČAS, rozdělil je na 

tři skupiny podle zaměstnání v době obdržení ceny a spočítal jejich počet. Ceny obdrželo celkem 26 astronomů 

amatérů, 13 pracovníků hvězdáren a 36 vědců. Zajímavý je vývoj u Nušlovy ceny – před jejím zrušením roku 

1953 byla výlučně pro ty, kteří se zasloužili o ČAS (převládali amatéři) a po obnově ceny roku 1999 ji získávají 

vědci za celoživotní dílo. Kopalova přednáška je určena výhradně pro vědce. Kvízovu cenu, cenu Littera 

Astronomica a Cenu Jindřicha Zemana může obdržet jak amatér, tak profesionál. Podařil připraví úpravy statutů 

cen tak, aby bylo možné ocenit i zahraniční astronomy dlouhodobě působící v ČR. Cena Littera Astronomica 

bude předána na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 20. října, členové ČAS jsou srdečně zváni.  

 

6. Žádost o dotaci RVS 

Honzík informoval, že složky žádají na rok 2018 o 237 000 Kč. Jako každoročně není možné všechny 

požadavky splnit. VV rozhodl, že dotaci složkám poskytne v celkové výši minimálně 190 000 Kč. ČAS musí 

podat žádost o dotaci na RVS do 20. října. Žádost připraví Sobotka a Dřevěný. 

 

7. Kvalita průvodců Mobilního planetária 

Firma Mobilní planetárium se stala počátkem roku novým kolektivním členem ČAS. Suchan informoval o 

závažném případu, kdy lektor v mobilním planetáriu podával naprosto zavádějící informace o Měsíci ve smyslu: 

„Na odvrácené straně Měsíce astronauti objevili nějaký kvádr a NASA se pak kvůli mimozemšťanům bála poslat 

na Měsíc další astronauty, a tak lety Apollo 18, 19 a 20 byly zrušeny.“ VV apeluje na Mobilní planetárium, aby 

vyškolilo své lektory nebo přijímalo lektory, kteří už mají astronomické vzdělání. Situaci může zlepšit i důsledná 

kontrola. Pokud budou hlášeny podobné případy, VV ČAS už roční smlouvu o kolektivní členství neprodlouží.  

 

8. Český národní komitét astronomický v ČAS 

ČAS byla požádána Akademií věd, aby se Český národní komitét astronomický stal součástí ČAS. ČNKA 

zastupuje ČR v mezinárodních institucích jako je IAU nebo ESO. Předseda ČNKA prof. Jan Palouš podal ČAS 

oficiální žádost o začlenění. VV žádosti jednomyslně vyhověl a schválil vznik nové pracovní skupiny uvnitř 

ČAS s názvem Český národní komitét astronomický. VV zároveň schválil zřizovací listinu ČNKA. VV potvrdil 

prof. Palouše ve funkci vedoucího skupiny. Všichni stávající členové ČNKA dostanou od ČAS jmenovací 

dekret, podobně jako dříve, kdy byli jmenováni Akademií věd. V určeném termínu požádá ČAS o speciální 

dotaci RVS na úhradu členského poplatku ČR do IAU. 

 

9. Pobočky ČAS 

VV obdržel oznámení Valašské astronomické společnosti (kolektivního člena se statutem pobočky) o ukončení 

činnosti v roce 2018. Důvodem je nezájem a neaktivita členské základny. VV tuto skutečnost bere s politováním 

na vědomí. Sobotka informoval o zájmu amatérských astronomů z Chomutova stát se buď novou pobočkou či 

kolektivním členem ČAS. 

 

10. Výše členských příspěvků 

VV rozhodl, že výše příspěvků na rok 2018 zůstává stejná jako v předchozím roce, tj. výdělečně činní 500 Kč, 

nevýdělečně činní 400 Kč, členové ze Slovenska mohou platit v Eurech: 18, resp. 14 Eur, zahraniční členové 700 

Kč, tedy 25 Eur. Připomínáme, že platby v Eurech se posílají na čísla účtu složek u Fio banky s odlišným číslem 

za lomítkem. 

 

11. Sjezd Polské astronomické společnosti 
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VV souhlasil v elektronickém hlasování v červenci, aby Heinzel přijal pozvání na zářijový sjezd PTA. VV získá 

zkušenosti, jak funguje zahraniční astronomická společnost, která je orientována na profesionální astronomy. VV 

Heinzelovi uhradí ubytování. Heinzel podá o sjezdu zprávu na příštím jednání VV. 

 

12. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy: Stanislav Boula (Pražská pobočka), Jan Dvořák (Kosmologická sekce), Karel Hlinka 

(Pražská pobočka), Petr Holý (Pražská pobočka), Iveta Husincová (Pražská pobočka), Hana Chromá (Společnost 

pro meziplanetární hmotu), Pavel Korima (Pražská pobočka), Mária Krajčovičová (Společnost pro 

meziplanetární hmotu), Dita Ondrová (Pražská pobočka), Jan Pfannenstiel (Amatérská prohlídka oblohy), Hana 

Réblová (Pražská pobočka),  Jakub Vích (Pražská pobočka), Jakub Vošmera (Pražská pobočka). 

 

 

Termínem příští schůze VV ČAS je úterý 14. listopadu 2017 od 12:30 na AsÚ Spořilov. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


