
U s n e s e n í     č. 8 
Rady Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., ze dne 30. 11. 2007 

 
 

1. Rada na základě hlasování per rollam doporučila řediteli podat v rámci akademického 
konkurzu na nákladné přístroje tyto 3 žádosti o investice na rok 2008: Robotický 
dalekohled na pozorování Slunce, 3.etapa realizace (předložil F.Fárník, celkové náklady 
včetně příspěvku AsÚ 1 mil. Kč); robotizace dvoumetrového dalekohledu AsÚ AV ČR, 2. 
etapa realizace (P. Koubský, 2,5 mil Kč) a plně automatizovaná kamera na fotografování 
přeletu jasných meteorů - 2 ks (P. Spurný, 2,26 mil. Kč). Rada nedoporučila projekt 
Širokoúhlá kamera pro detekci gama záblesků GLAST (R. Hudec, 1 mil. Kč), především 
z důvodu nedokončení předchozího projektu stejného žadatele. 

2. Rada souhlasí se záměrem projektu Astronomický park – asteroidální observatoř. 
3. Rada souhlasí se záměrem projektu Centrum pro spolupráci s ESO a ESA v České 

republice (E2S). Rada doporučuje zvážit doplnění projektu o bezprašné místnosti. Rada 
souhlasí, aby odkoupení pozemků ve stavební uzávěře bylo zahrnuto v rámci tohoto 
projektu a byl na nich zřízen lesopark s naučnou stezkou s astronomickou tématikou. 
Navrhovaný robotický dalekohled Rada doporučuje umístit v hlavní budově E2S. 

4. Rada podporuje vytvoření oblastního uzlu ALMA nezávisle na přijetí projektu Centrum 
E2S. Předmětem činnosti českého uzlu bude sluneční radioastronomie a molekulární 
spektroskopie.  

5. Rada podporuje vytvoření společného pracoviště pro spolupráci s ESO a ESA s dalšími 
zainteresovanými pracovišti. 

6. Rada souhlasí s podáním projektu „STIX (Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays) 
for the ESA – Solar Orbiter Project“ v rámci programu PECS – hlavní řešitelka Jana 
Kašparová. 

7. Rada souhlasí s podáním projektu „Solar Orbiter: Low Voltage Power Supply (LVPS) and 
a subsystem of Data Processing Unit for RPW experiment”  v rámci programu PECS  – 
hlavní řešitel Pavel Trávníček. 

8. Rada vzala na vědomí polsko-český projekt v rámci spolupráce polské a české Akademie 
věd „Emisja rentgenowska aktywnych jader galaktyk“ – řešitel V. Karas 

9. Rada souhlasí s expertní účastí AsÚ v konsorciu Solar Orbiter - EUS. 
10. Rada schválila smlouvu mezi Fakultou geodesie University Zagreb (observatoří Hvar) a 

AsÚ o spolupráci v oblasti sluneční fyziky. 
11. Ředitel předložil Radě zápis z atestací a informoval o výsledcích konkurzu na místa 

postdoktorandů. Rada vzala tyto informace na vědomí. 
12. Rada konstatuje, že obor  „Studium gravitačních a negravitačních vlivů na pohyb umělých 

družic Země“ nedosahuje v porovnání s jinými obory řešenými na ústavu dlouhodobě 
srovnatelných výsledků. Z těchto důvodů není v současné době z hlediska AsÚ obor 
prioritní a nemá na AsÚ za stávajících podmínek dlouhodobě perspektivu. Proto Rada 
doporučuje vedení ústavu nadále tento obor personálně nepodporovat. 

13. Rada nepřijala návrh na obnovu referentského vozidla za cenu přesahující 500 000 Kč.  
14. Rada schválila povolování došlých žádostí o oplocení pozemků ve stavební uzávěře (pod 

cestou). 
15. Rada souhlasí s přijetím Dr. Jamese Edwarda Dale v rámci grantu  č. MCRTN - CT-2006-

035890 (řešitel za českou stranu J. Palouš) za smluvní mzdu danou podmínkami 
poskytovatele grantu (EK). 

 
Zapsal: P. Suchan 
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