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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 29. května 2019 od 

12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 

 

 
Přítomni za VV: Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Miloš Podařil, Petr Scheirich, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, 

Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Omluveni: Marcel Bělík, Lumír Honzík. Omluveni revizoři: Martin Černický, 

Jan Kožuško, Eva Marková. Host na bod 8 Soňa Ehlerová. 

 

 

1. 100 let IAU a setkání složek 

Akce v Planetáriu Praha 6.-7. dubna u příležitosti 100 let od založení Mezinárodní astronomické unie, proběhla 

podle plánu a setkala se s kladným hodnocením účastníků. Zúčastnila se i prezidentka IAU Ewine van Dishoeck. 

Po finanční stránce skončila akce velkou ztrátou pro ČAS. Celkové výdaje byly 132 000 Kč. Pomohl sponzorský 

dar od firmy Axamit, s.r.o. ve výši 20 000 Kč. Na účastnických poplatcích bylo vybráno 24 800 Kč. ČAS je 

nucena zvýšit poplatek pro zúčastněné členy IAU, kterým ho dle dohody ČNKA uhradí ústavy či univerzity, kde 

dotyční pracují. Faktury rozešle Sobotka. V případě uhrazení těchto nákladů zůstane ČAS celková ztráta akce ve 

výši 42 000 Kč. VV děkuje Planetáriu Praha za skvělé zázemí a ochotu pracovníků.  

 

2. Setkání složek 2020 

VV navrhl uspořádat příští velké setkání složek o víkendu 4.-5. dubna 2020 v Planetáriu Ostrava. Vedení 

planetária souhlasí. Akce proběhne v podobném duchu jako od roku 2018, tedy coby setkání amatérských a 

profesionálních astronomů 

 

3. Kolektivní členové 

Hvězdárna ve Ždánicích, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, se dotázala na možnosti kolektivního členství 

v ČAS. Sobotka zaslal návrh smlouvy. Zatím bez odezvy. 

 

4. Hospodaření ČAS 

Dřevěný informoval, že na účet ČAS přišla dotace RVS v celkové výši 450 000 Kč. Dřevěný připraví smlouvy 

s pobočkami a sekcemi na přerozdělení této dotace. Dřevěný uhradil členský příspěvek ČR v IAU, který činil 

v přepočtu 326 tisíc korun. Sobotka a Dřevěný dořeší neplatiče mezi kolektivními členy.  

 

5. Pobočky ČAS v Ostravě a Brně 

Heinzel navštívil pobočku Fio banky a zřídil pro pobočky nové účty a přidělil k nim práva hospodářům. 

Soumarová vyzvala ke zřízení přístupu hospodáře Brněnské pobočky do členské databáze ČAS, aby mohl 

evidovat své členy. 

 

6. Ceny ČAS 

VV odsouhlasil na návrh komise laureáta Nušlovy ceny pro rok 2019. Předání proběhne poprvé v historii v Brně 

v planetáriu, a to ve středu 4. prosince. VV zvolil komisi pro výběr laureáta Kopalovy přednášky ve složení 

Heinzel, Kulhánek, Scheirich. VV zvolil komisi pro výběr laureáta ceny Littera Astronomica ve složení Bartoš, 

Hejkalová, Kanzelsberger, Kovář, Podařil, Sobotka a Soumarová. K předání ceny dojde tradičně na Podzimním 

knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, a to 11. října. Tentýž den odpoledne bude na veletrhu přednášet čestný 

předseda ČAS Jiří Grygar. 

 

7. Astropis Speciál 2017 

Grygar upozornil na velké zpoždění ve vydání Speciálu ke 100. narozeninám ČAS. Dle redakce Astropisu je 

číslo před dokončením a bude se tisknout do konce června. 

 

8. Pojmenování exoplanety 

Česká republika získala možnost pojmenovat exoplanetu i její mateřskou hvězdu. Jde o projekt ke 100. výročí 

založení Mezinárodní astronomické unie IAU. Pojmenování se řídí pravidly, které zadala IAU, například nesmí 

jít o osobu žijící, či která zemřela po roce 1919. Webovou stránku k projektu zřídila Akademie věd na adrese 

www.pojmenujexoplanetu.cz. Své návrhy můžete posílat do konce září. Mělo by jít o taková pojmenování, která 

umožní další logické rozšiřování, pokud budou u hvězdy objeveny další planety. ČR dostala přidělenu 

exoplanetu XO-5b nacházející se v souhvězdí Rysa. Obíhá kolem hvězdy 12. magnitudy. O jménu rozhodne 

komise, ve které je za ČAS Sobotka. 
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9. Archiv ČAS 

Sobotka, Scheirich a Dřevěný prohlédli archiv ČAS v Ondřejově. Je v poměrně v dobrém stavu, nicméně objekt, 

ve kterém je umístěn, je určen k demolici. V archivu je prostor pro další materiály. Sobotka zde umístil např. 

dokumenty ke 100 letům ČAS či sjezdu ČAS 2017. Petr Bartoš systematicky skenuje archivní materiály ČAS i 

složek ČAS, např. Astronomické olympiády či Sekce proměnných hvězd a exoplanet. Po skenování převáží 

dokumenty do archivu Akademie věd. VV děkuje Bartošovi za jeho práci. 

 

10. Noc vědců 

Další ročník se bude konat 27. září 2019. Mottem je „šetrně k planetě“, k čemuž se za astronomii nabízí téma 

světelného znečištění. Pro rok 2020 bude tématem „Robot a člověk“. Slezák informoval, že bude opět k dispozici 

aplikace ukazující jednotlivá místa konání akcí k Noci vědců. Údaje do aplikace vyplní Slezák. Od letošního 

roku bude na Noc vědců jednotný plakátek s jednotnou grafikou. Program by měl být pro návštěvníky zdarma. 

Pokud některá instituce plánuje vybírat vstupné, je to možné, ale nemůže být uvedena v oficiálním programu. 

 

11. Členské průkazky 

Soumarová apeluje na včasný grafický návrh vzhledu průkazky pro rok 2020. Možnými tématy jsou česky 

pojmenovaná exoplaneta, první foto černé díry nebo start kosmické sondy Solar Orbiter s velkou českou účastí.  

 

12. Přijetí nových členů 

VV ČAS přijal nové členy:  Ivana Dvořáková (Pobočka Brno), René Gebauer (Pražská pobočka), Ivan Hladeček 

(Amatérská prohlídka oblohy), František Hezina (Jihočeská pobočka), Milena Machová (Pobočka Brno) 

Richard Mališka (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jiří Myška (Astronautická sekce), Zdeněk Okáč 

(Pobočka Brno), Judita Revallo (Pobočka Brno), Tomáš Slabý (Pražská pobočka), Ondřej Škoda (Pražská 

pobočka), Ivana Štěpánová (Amatérská prohlídka oblohy), Karel Votruba (Astronautická sekce), Karel 

Vyškovský (Pobočka Brno). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 11. září 2019 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


