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2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ - 2007 

2.1. PROJEKTOVÝ TÝM A ŘEŠITELSKÉ TÝMY 

2.1.1. PROJEKTOVÝ TÝM 

IČ organizace 67985815

Obchodní jméno - název Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Zkratka názvu ASÚ AV ČR

Role organizace příjemce - koordinátor

Vazba na organizaci 67985815

Druh organizace Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích)

Adresa sídla, spojení na organizaci

- ulice, čp./č.or. Fričova  298/ 1

- PSČ, obec 25165  Ondřejov

- stát Česká republika

- telefon 323620116

- http://  www.asu.cas.cz

Bankovní spojení

-DIČ CZ67985815

- banka kód, název 0710 - Česká národní banka, Na příkopě 28, 110 03 Praha 1

- číslo účtu, sp.symbol 69025011/0710,   

Statutární zástupce 

- titul před, jméno, příjmení, titul 

za  

Doc. RNDr.  Petr  Heinzel  DrSc.

- funkce  ředitel

- telefon  +420 323620 113

- mobil  

- fax  +420 323620 117



- email  director@asu.cas.cz

 



IČ organizace 47813059

Obchodní jméno - název Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 

Zkratka názvu SU

Role organizace příjemce

Vazba na organizaci 47813059

Druh organizace Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách)

Adresa sídla, spojení na organizaci

- ulice, čp./č.or. Na Rybníčku  626/ 1

- PSČ, obec 74601  Opava

- stát Česká republika

- telefon 553 684 111

- http://  www.slu.cz

Bankovní spojení

-DIČ CZ47813059

- banka kód, název 0300 - ČSOB Ostrava

- číslo účtu, sp.symbol 8010-0209702433,   

Statutární zástupce 

- titul před, jméno, příjmení, titul 

za  

Prof. PhDr.  Zdeněk  Jirásek  CSc.

- funkce  rektor

- telefon  684 278 553 218 019

- mobil  

- fax  

- email  rektorat@slu.cz

 



IČ organizace 00216208

Obchodní jméno - název Univerzita Karlova v Praze

Zkratka názvu UK

Role organizace příjemce

Vazba na organizaci 00216208

Druh organizace Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách)

Adresa sídla, spojení na organizaci

- ulice, čp./č.or. Ovocný trh  / 3/5

- PSČ, obec 11636  Praha 1

- stát Česká republika

- telefon 224491111

- http://  www.cuni.cz

Bankovní spojení

-DIČ CZ00216208

- banka kód, název 0100 - Komerční banka

- číslo účtu, sp.symbol 84735-011,   

Statutární zástupce 

- titul před, jméno, příjmení, titul 

za  

Prof. RNDr.  Václav  Hampl  DrSc.

- funkce  rektor

- telefon  224491312

- mobil  

- fax  

- email  rektor@cuni.cz

 



2.1.2. ŘEŠITELSKÝ TÝM 

Celé jméno, RČ  Abramowicz  Marek  Prof.  PhD   PL

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  553 684 286    553 684 948  marek@fy.chalmers.se

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Bakala  Pavel  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Bárta  Mirek  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620324    323620210  barta@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Bičák  Jiří  Prof. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912499 22191249    221912496  Jiri.Bicak@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 



Celé jméno, RČ  Bursa  Michal  Mgr.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103064    272769023  bursa@astro.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Čížek  Martin  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Doležel  Tomáš  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

 



Celé jméno, RČ  Dovčiak  Michal  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103045    272769023  dovciak@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Ehlerová  Soňa  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103064    272769023  sona@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.    mateřská dovolená 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  0 

Celé jméno, RČ  Goosmann  René    PhD   DE

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        goosmann@astro.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Hadrava  Petr  doc. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103348    272769023  had@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Heinzel  Petr  doc. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu



Spojení  323620113    323620117  pheinzel@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Heyrovský  David  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912494    221912496  David.Heyrovsky@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Hladík  Jan  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta   

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

 



Celé jméno, RČ  Hledík  Stanislav  RNDr.  PhD  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  553 684 286    553 684 948  hle10uf@axpsu.fpf.slu.cz

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Horáček  Jiří  Prof. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu řešitel

Spojení  221 912 497    221 912 496  Jiri.Horacek@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Horák  Jiří  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103062    272769023  horak@sirrah.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Houfek  Karel  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  mfktf@mbox.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ustav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Jáchym  Pavel  Mgr.    CZ



Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103062    272769023  jachym@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Jungwiert  Bruno  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103069    272769023  bruno@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Karas  Vladimír  doc. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103045    272769023  

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

 



Celé jméno, RČ  Karlický  Marián  RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620356    323620210  karlicky@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kašparová  Jana  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  +420-323620150    +420-323620210  kasparov@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci     Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kawka  Adéla    PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620361    323620250  kawka@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kofroň  David  Mgr    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Kolorenč  Přemysl  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu



Spojení  221912493    221912496  

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Kološ  Martin  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Korčáková  Danka  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620143    323620250  kor@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Kotrlová  Andrea  Ing.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kovář  Jiří  Mgr.  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Krtouš  Pavel  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kubát  Jiří  RNDr.  CSc. CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620127    323620250  kubat@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 



Celé jméno, RČ  Kučáková  Hana  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Ledvinka  Tomáš  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912504    221912496  Tomas.Ledvinka@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Malijevský  Alexandr  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Mrázová  Kristina  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Palouš  Jan  Prof. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu řešitel - koordinátor

Spojení  267 103 065  602-324280  272 769 023  palous@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Pecháček  Tomáš  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103069    272769023  pechacek_t@seznam.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Petrásek  Martin  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 



Celé jméno, RČ  Plašková  Kamila  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Podolský  Jiří  Doc. RNDr.  CSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912505    221912496  Jiri.Podolsky@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Růžička  Adam  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103062    272769023  adam@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

 



Celé jméno, RČ  Schee  Jan  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Semerák  Oldřich  Doc. RNDr.  Dr.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912506    221912496  Oldrich.Semerak@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Šidlichovský  Miloš  RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103078    272769023  sidli@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Slaný  Petr  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  553 684 286    553 684 948  sla10uf@axpsu.fpf.slu.cz

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Šrámková  Eva  RNDr.    CZ



Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Štěpán  Jiří  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620225    323620210  jiri.stepan@volny.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Stoklasová  Ivana  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103069    272769023  ivana@sirrah.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

 



Celé jméno, RČ  Stuchlík  Zdeněk  Prof. RNDr.  CSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu řešitel

Spojení  553 684 200    553 716 948  Zdenek.Stuchlik@fpf.slu.cz 

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Šubr  Ladislav  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912575    221912496  Ladislav.Subr@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Astronomický ústav 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Svítek  Otakar  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Svoboda  Jiří  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.    oddělení Galaxie a planetární systémy 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Tarana  Michal  Mgr.    CZ



Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Univerzita  Karlova  v  Praze    Matematicko-fyzikální  fakulta  Ústav  teoretické 

fysiky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Török  Gabriel  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Urbanec  Martin  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

 



Celé jméno, RČ  Votruba  Viktor  Mgr.  Ph.D.  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620147    323620250  votruba@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.    Stelární oddělení 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Wunsch  Richard  Mgr.  PhD  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103064    272769023  richard.wunsch@matfyz.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Yaqoob  Tahir    PhD  GB

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  410-516-0557      

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  10 

Celé jméno, RČ  Žofka  Martin  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912494    221912496  mfktf@mbox.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



2.1.3. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM A ŘEŠITELSKÝCH TÝMECH - rok 2007 

Pč. Typ Popis 

1 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Dr.  M.  Bárta  byl  na  základě úspěšných  atestací  převeden mezi  kmenové pracovníky 

Astronomického  ústavu  AVČR,  v.v.i.

 

2 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Dr. R. Chappelle ukončil svou činnost v Centru a odešel do zahraničí. 

3 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Dr. S. Ehlerová je na mateřské dovolené. 

4 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Mgr. T.  Doležel,  PhD ukončil  svou činnost  v Centru  ke dni  30.11.  2007 o odešel  do 

zahraničí. Na jeho místo nastoupil Mgr. D. Kofroň.  

5 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Dr. A. Kawka byla převedena mezi kmenové pracovníky Astronomického ústavu AVČR, 

v.v.i. 

6 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Dr.  D.  Korčáková  byla  na  základě  úspěšných  atestací  převedena  mezi  kmenové 

pracovníky Astronomického ústavu AVČR, v.v.i. 

7 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Dr. R. Wunsch byl na základě úspěšných atestací převeden mezi kmenové pracovníky 

Astronomického ústavu AVČR, v.v.i. 

8 změny v projektovém 
týmu a řešitelských 
týmech 

Dr. V. Votruba byl na základě úspěšných atestací převeden mezi kmenové pracovníky 

Astronomického ústavu AVČR, v.v.i.  

 



2.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ 

Komentář k metodice a časovému postupu prací a průběhu aktivit za uplynulé období

Rok 2007 byl druhým rokem trvání projektu Centra Teoretické Astrofyziky. Plánované aktivity se dařilo 
plnit v souladu s předpoklady. V první části roku bylo vynaloženo značné úsilí na dokončení editace a 
publikaci tří rozsáhlých sborníků z Valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), které se 
uskutečnilo v Praze a na jehož organizaci se mnozí pracovníci CTA spolupodíleli. Editory sborníků 
vytištěných ve spolupráci s Cambridge University Press jsou členové týmu CTA J. Palouš a V. Karas.

V druhé části roku se CTA podílelo na přípravě a financování workshopu RAGtime 9 v Opavě, jehož 
hlavním organizátorem byl Ústav fyziky na Slezské Univerzitě. V závěru roku se potom připravoval k 
tisku sborník této konference.

Průběžně se na třech řešitelských pracovištích CTA konaly pravidelné odborné semináře našich a 
zahraničních expertů.

Po celý rok 2007 probíhala odborná práce řešitelského týmu, jejímž výsledkem je řada publikovaných 
odborných prací. Tyto výstupy uvádíme v další části předložené zprávy.

Doplňující informace je možné nalézt na internetových stránkách Centra teoretické astrofyziky, . 

 



2.2.0. PŘEHLED DÍLČÍCH CÍLŮ SCHVÁLENÉ- SKUTEČNOST 2007 

 Číslo Dílčí cíl Datum plnění 

 V2006 

Zahájení činnosti Centra. Matematicky přesné formulování modelů relevantních pro 

analýzu  očekávaných  observačních  dat.  Rozpracování  teoretických  východisek  a 

postupů.  

 

- 31.12.2006 

 V2007 

Analýzy  datových  výstupů.  Detailní  rozpracování  teoretických  modelů.  Pochopení 

vlastností  významných  zářivých  prostoročasů.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2007 

 V2008 

Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretických 

modelů  analýza  numerických  dat.  Aplikace  numerické  relativity  a  nelineární 

elektrodynamiky.  Aplikace  NRM  na  některé  astrofyzikální  molekuly.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2008 

 V2009 

Modelování  časově  proměnných  akrečních  toků.  Získávání  dalších  informací  z 

numerických  modelů  akrečních  disků.  Astrofyzikálně  motivované  modely  zdrojů  v 

rámci  obecné  relativity.  Role  molekul  v  ranných  stadiích  vývoje  vesmíru.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2009 

 V2010 

Rozpracování inovativních metod spektrální analýzy. Srovnání výstupů numerických 

modelů  a  aktuálních  observačních  dat.

Kosmologie.  Problematika  gravitačních  čoček.  Vznik  nových  numerických  metod 

řešení  dynamických  rovnic.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2010 

 



2.2.1. AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ v roce 2007 

Číslo aktivity 
01 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů rentgenové emise akrečních disků 
v blízkosti kompaktních objektů 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
V nových publikacích (autoři Dovciak, Karas, Goosmann a kol.) jsme studovali světelné křivky a spektra 
(ekvivalentni šírky čáry železa a jiné spektrální charakteristiky), které vznikaji odrazem od ozareneho 
akrečního disku. Primarním zdrojem jsou bodové rentgenovské záblesk vznikající mimo osu rotace 
systému a v těsné blízkosti povrchu disku. V našich výpočtech jsou brány v úvahu relativistické efekty 
(gravitační a Dopplerův posuv, ohyb světla, časové zpozdení) ovlivňující pohyb světla a jeho vlastnosti v 
blízkosti rotující černé díry. Zahrnutí všech relativistických efektů je pro výpočet důležité, nevyjímaje 
zesílení intenzity způsobené pohybem skvrny a následným nerovnoměrným příchodem fotonu k 
pozorovateli. Pro některé hodnoty parametru převyšuje intenzita odraženého světla intenzitu primarniho 
záření. Změny ekvivalentní šířky v průběhu orbity mohou dosahovat až 30% její střední hodnoty pro 
inklinaci pozorovatele 30 stupnu a mnohem více pro větší inklinace. Poměr intenzity odraženého k 
primarnímu a tvrdého k mekkému záření se tak významně měni v závislosti na fázi orbitálního pohybu. 
Tyto variace nám umožňují stanovit dolni limitu pro spin černé díry. V publikacích uvádíme výsledky pro 
různé polomery orbit. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Rovněž jsme se zabývali aplikací výše uvedených postupů na objekt Sagittarius A* (Karas & Dovciak ve 
spolupraci se skupinou Koln University). V několika pracích pro Astronomy and Astrophysics jsme 
ukázali, že model orbitující skvrny je možné přizpůsobit situaci v jádru
Galaxie a popsat tak základní vlastnosti infračervených a rentgenovych záblesků s charakteristickou 
dobou trvani několika desítek minut. Obsah těchto publikací je shrnut ve zvaném konferenčním příspěvku 
(Karas et al, 2007) předneseném na workshopu, který byl spoluorganizovan CTA.

Klíčová publikace v tomto oddíle:
Karas, V.; Šubr, L., Enhanced activity of massive black holes by stellar capture assisted by a self-
gravitating accretion disc, Astronomy and Astrophysics, Volume 470, Issue 1, July IV 2007, pp.11-19

Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
V. Karas, M. Dovciak, A. Eckart, L. Meyer (2007): Flares from spiral waves by lensing and time-delay 
amplification? Proceedings of the Workshop on the Black Holes and Neutron Stars, eds. S. Hledik and Z. 
Stuchlik, 19-21 September 2007 (Silesian University, Opava), in press (http://arxiv.org/abs/0709.3836).

Goosmann, R. W.; Mouchet, M.; Czerny, B.; Dovciak, M.; Karas, V.; Rozanska, A.; Dumont, A.-M.
(2007): Iron lines from transient and persisting hot spots on AGN accretion disks, Astron. & Astrophys. 
475, pp.155-168

Goosmann, R. W.; Czerny, B.; Karas, V.; Ponti, G. (2007): Modeling time delays in the X-ray spectrum 
of the Seyfert galaxy MCG-6-30-15, Astron. & Astrophys. 466, pp.865-873

Goosmann, R. W.; Gaskell, C. M. (2007): Modeling optical and UV polarization of AGNs. I. Imprints of 
individual scattering regions, Astron. & Astrophys. 465, pp.129-145 



Číslo aktivity 
02 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Stelární astrofyzika 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
We studied the ultraviolet properties of the hot white dwarfs in the post-common envelope binaries Feige 
24, EUVE J0720-317, BPM 6502, and EUVE J2013+400. We compared FUSE spectra of these objects to 
white dwarf synthetic spectra to obtain estimates of the their effective temperature, surface gravity and 
helium abundance. Furthermore, we measured the abundances of various trace elements (C, O, P, N, Si, 
Fe) detected in the hot atmospheres of the white dwarf. We also used the FUSE spectra to measure the 
radial velocities traced by the white dwarf stars which helped us constrain the binary properties of these 
systems. During the trip to Florida Institute of Technology in October and November 2007, I worked on 
the analysis of GALEX (Galaxy Evolution Explorer) of hot white dwarfs with Dr. Stephane Vennes. In 
particular, we were looking at how to accurately estimate their temperature and see how we can predict 
their temperature, gravity and metallicity using GALEX ultraviolet photometry. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Byla studována ultrafialová fotometrie a spektroskopie vybraných bílých trpaslíků. Tato data byla 
porovnávána s našimi teoretickými modely. Na základě tohoto porovnání jsme odvodili atmosferické 
parametry, jako jsou efektivní teplota, povrchové gravitační zrychlení a chemické složení.

Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Kawka, A., Vennes, S., Dupuis, J., Chayer, P., & Lanz, T.: "Orbital Parameters and Chemical 
Composition of Four White Dwarfs in Post-Common Envelope Binaries", 2007, ApJ, 675, in press

Číslo aktivity 
03 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Pochopení vlastností významných zářivých prostoročasů 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
V minulém roce jsme se v sérii článků zabývali tématika černých děr ve vícedimenzionální obecné 
relativitě. Ve spolupráci se skupinou na University of Alberta se podařilo ukázat řadu vlastností 
prostoročasů obecně rotujících nenabitých černých děr s NUT parametry, zejména byla ukázána úplná 
integrabilita geodetického pohybu a separabilita pro Hamiltonovu-Jacobiho a Kleinovu-Gordonovu 
rovnici. Vedle toho bylo zkoumáno elektromagnetické pole na pozadí zmíněných prostoročasů a jejich 
zobecnění pro nabité zdroje. Tyto výsledky byly též prezentovány na hlavní relativistické konferenci 
"18th International Conference on General Relativity and Gravitation" v Sydney v červenci 2007. Dále 
byla provedena analýza jednoduchého modelu interakce gravitačních vln s látkou, založeného na 
generování sekundárních vln quadrupólovým momentem. Model byl aplikován v linearizované teorii a 
také zobecněn na křivé pozadí se sférickou geometrií. Byl spočten útlum pro nejjednodušší příklad. Na 
závěr bylo provedeno srovnání se specifickým perturbativním přístupem, který dává negativní výsledek 



ohledně existence interakce. Analýzou rovnic však bylo zjištěno, že jde o artefakt použité 
vysokofrekvenční aproximace. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
V několika pracích byly studovány vlastnosti významných tříd přesných řešení Einsteinových rovnic jak 
v klasické obecné relativitě tak v jejím zobecnění do vyšších dimenzí. 

Článek [Žofka a Bičák, 2008] shrnuje vlastnosti statických, cylindricky symetrických prostoročasů s 
nenulovou kosmologickou konstantou, uvádí jejich možné slupkové zdroje a vyjasňuje souvislost těchto 
řešení se čtyřdimenzionálními černými strunami. V publikaci [Podolský a Kofroň, 2007] bylo ukázáno, že 
pohyby testovacích částic ve třídě zářivých Kundtových prostoročasů mohou mít velice složitou 
strukturu, která je v rigorózním smyslu chaotická. Článek [Griffiths a Podolský, 2007] byl věnován 
ujasnění fyzikálního významu parametrů v metrice popisující rotující Kerrovy-NUTovy-(anti-)de 
Sitterovy černé díry. Různé aspekty zobecnění těchto prostoročasů do více než čtyř prostoročasových 
dimenzí byly studovány v sérii článků . . . 4 x KRTOUŠ [viz email ze včerejšího dne]. . . Jinou 
významnou třídu vícerozměrných prostoročasů jsme studovali v práci [Ortaggio, Podolský a Žofka, 
2008]. Byla nalezena všechny expandující řešení Einsteinových-Maxwellových rovnic (bez twistu a 
shearu) v libovolné dimenzi.

Klíčové práce v tomto oddíle: 

Krtouš P., Electromagnetic Field in Higher-Dimensional Black-Hole Spacetimes, Phys. Rev. D 76, 
084035 (2007), arXiv:0707.0002

J. Bicak and B. G. Schmidt, Helical Symmetry in Linear Systems, Phys. Rev. D, 76 (2007) 104040 (11 
pages)

J. Podolský and J. Kofroň, Chaotic motion in Kundt spacetimes, Classical and Quantm Gravity 24 (2007) 
3413

Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Výše uvedené výsledky byly publikovány v předních časopisech oboru a také na hlavní mezinárodní 
konferenci GRG18 v Sydney ve formě přednášek i posterů. Na této konferenci jsme navíc shrnuli 
výsledky předchozích několika článků věnovaných podrobné analýze zrychlených rotujících nabitých 
černých děr (Griffiths a Podolský).

Další publikace:

M Žofka, J Bičák, Cylindrical spacetimes with Lambda and
their sources, Class. Quantum Grav. 25 (2008) 015011, Cylindrical spacetimes with Λ ≠ 0 and their 
sources

Kyrian K. and Semerak O. (2007), Spinning test particles in a Kerr field – II, Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society 382 (2007) 1922-1932

J. B. Griffiths and J. Podolský (2007), A note on the parameters of the Kerr–NUT–(anti-) de Sitter 
spacetime, Class. Quantum Grav., 24, 1687, 

J. Bicak, V. Karas and T. Ledvinka (2007), Black Holes in Magnetic Fields, in "Black Holes: from Stars 
to Galaxies", IAU Symposium No. 238 (21-25 August 2006, Prague), eds. V. Karas & G. Matt 
(Cambridge University Press)

D. Lynden-Bell, J. Katz and J.Bicak (2007), Energy and angular momentum densities of stationary 
gravity fields, Phys. Rev. D, 75, 024040 (9 pages)

J. Bicak, J.Katz and D. Lynden-Bell (2007), Cosmological perturbation theory, instantaneous gauges and 
local inertial frames, Phys. Rev. D, 76, 063501 (31 pages)



Číslo aktivity 
04 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Studium slunečních erupcí 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Užitím 2.5D PIC kódu bylo studováno urychlování elektronů během fragmentace tenké proudové vrstvy. 
Na úrovni disipační škály tak bylo přímo potvrzeno zjištění, že elektrony které získaly během tohoto 
procesu maximum kinetické energie, jsou soustředěny kolem separatrix magnetického pole. Nově byl 
rozpoznán a popsán mechanismus urychlování elektronů působením časově proměnného magnetického 
pole v nerovnovážné konfiguraci magnetických ostrovů tvořených během fragmentace proudové vrstvy. 
Díky použitému částicovému přístupu bylo možno i kvantitativně sledovat vznik plazmových vln 
generovaných jako důsledek kinetických mikro-nestabilit a jejich transformaci do přímo pozorovatelných 
radiových vln. Studium tohoto obecného procesu bylo aplikováno na proudovou vrstvu ve sluneční 
erupci, modelované radiové záření z tohoto procesu bylo diskutováno ve vztahu k radiovému vzplanutí 
typu Drifting Pulsating Structure pozorovanému v impulsové fázi slunečních erupcí. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
M. Karlický vyvinul plně relativistický 2.5D PIC paralelní algortimus, schopný běhu i na superpočítačích 
s distribuovanou architekturou (počítačových clusterech) užitím systému MPI (Mesage Passing Interface). 
Plná funkčnost programu v paralelním režimu byla ověřena realizací numerických simulací používajících 
tento kód na ondřejovském clusteru OCAS (http://wave.asu.cas.cz/ocas). 
Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Karlický, M., Bárta, M. (2007): Drifting pulsating structures generated during tearing and coalescence 
processes in a flare current sheet, Astron. & Astrophys. 464, pp. 735 - 740 

Číslo aktivity 
05 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Teoretické studium nelokálního rezonančního modelu s důrazem na numerické aplikace 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Bylo provedeno detailní studium korelačních efektů při srážce pomalého elektronu s molekulou F2. 
Výpočty byly provedeny ve třech stupních náročnosti: 1. static exchange approximation, 2. static 
exchange plus polarizace a 3. kompletní CI výpočet. Byly studovány závislosti energií a šířek na 
vzdálenosti jader a byly vytvořeny podklady pro konstrukci nelokálního rezonančního modelu, které v 
budoucnu umožní studovat dynamiku neelastických procesů, ke kterým dochází při srážce elektronu s 
molekulou. Tato práce má zásadní význam pro další studium srážek pomalých elektronů s molekulami, 
které mají astrofyzikální význam. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Očekáváme, že navazující výzkum uvedeného tématu bude pokračovat i v následujících letech řešení 
tohoto projektu.



Klíčová publikace v tomto oddíle:

M. Tarana and J. Horáček, Correlation effects in R-matrix calculations of electron-F2 elastic scattering, J. 
Chem. Phys. 127(2007) 154319,

Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace a odborné přednášky na konferencích. Výsledkem těchto aktivit jsou rovněž studentské 
bakalářské, magisterské a doktorandské práce, pro jejichž vedení mají všechna pracoviště Centra 
příslušné akreditace. 

Číslo aktivity 
06 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Tvar hala Mléčné dráhy podle pohybu jejích satelitů 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Studovali jsme vzájemné ovlivňování naší Galaxie s jejích satelitních galaxií Velkého a Malého 
Magellanova oblaku. Vyvinuli jsme 3D numerický model galaktické interakce a soustředili jsme se na 
problém nalezení vhodných kombinací vstupních parametrů pro tento model. Analýza prostoru parametrů 
představuje zásadní úskalí při teoretickém studiu pozorovaných systémů, neboť tento více-rozměrný 
prostor je velmi rozsáhlý. Proto jsme navrhli metodu automatizované optimalizace evolučními algoritmy, 
která umožňuje rychlé nalezeni nejvhodnější varianty modelu. Kvalita modelu pro jednotlivé kombinace 
vstupních parametrů byla ověřována víceúrovňovým srovnáním s pozorovaným rozložením neutrálního 
vodíku, který je v důsledku interakce pozorovatelný do velkých vzdáleností od Magelanových oblaků. 
Jedním ze zásadních parametrů ovlivňujících jejich dráhy je rozložení temné hmoty v halu naší Galaxie 
(cca 90% celkové hmoty). Vlastnosti a distribuce temné hmoty v galaxiích představují jednu z důležitých 
otázek současné kosmologie. Proto jsme se v první části tohoto projektu zaměřili na studium tvaru hala 
naší Galaxie. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Byl vyvinut 3D numerický model gravitační (slapové) interakce Galaxie s Magellanovými oblaky vhodný 
pro automatizované prohledávání prostoru parametrů. Díky zvolené metodě jsme ukázali, že vývoj 
studovaného systému může probíhat způsoby odlišnými od scénářů popsaných dříve jinými autory. 
Ukázali jsme, že modely s nesférickým rozložení temné hmoty v Galaxii lépe reprodukují pozorování.

Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Růžička, A., Palouš, J., & Theis, C. 2007, Magellanic Clouds in Interaction: Evolutionary Search for 
Good Models, in Galaxies in the Local Volume, eds. B. Koribalski & H. Jerjen, in press

Číslo aktivity 
07 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Modelování struktury rotujících neutronových hvězd 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 



Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Byl vytvořen základ vlastního numerického modelu pro výpočet struktury rotujících neutronových hvězd, 
založený na Hartleho-Thornove metrice určující prostoročas uvnitř i vně pomalu rotující neutronové 
hvězdy. Tento model je ovšem použitelný v případě všech nejrychleji rotujících pozorovaných 
neutronových hvězd. Pro modelování vnitřní struktury jsme zatím používali Skyrmeho stavové rovnice, v 
budoucnu připravujeme testovaní dalších rozsáhlých souborů možných stavových rovnic, včetně případu 
kvarkových a hybridních hvězd. Výsledky modelování byly úspěšně konfrontovány s observačnímí 
limitami na parametry neutronových hvězd získanými z pozorování kHz kvaziperiodických oscilací 
pozorovaných u binárního systému 4U 1636 obsahujícího neutronovou hvězdu. Pro počítačové 
zpracování byly poprvé úspěšně využity metody genetických algoritmů. V našich výzkumech hodláme 
pokračovat i v dalších letech, neboť jde o nesmírně slibnou oblast na pomezí relativistické astrofyziky a 
fyziky elementárních částic. Pokračovalo zkoumání záchytu neutrin v extrémně kompaktních 
neutronových (kvarkových , hybridních) hvězdách, byly uvažovány modely s uniformním rozložením 
hustoty v bránových prostoročasech. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Naplňuje se záměr vytvoření široké škály modelů rotujících objektů pro různé stavové rovnice, centrální 
vlastnosti a pro různé frekvence rotace. Tyto modely jsou efektivně testovany metodou genetických 
algoritmů

Klíčová publikace : 
Z. Stuchlík, P. Čermák, G. Török, M. Urbanec and P. Bakala; "Genetic Selection of Neutron Star 
Structure Matching the X-Ray Observations"; in The 11th World Multi-Conference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics: WMSCI 2007, Orlando, USA, 2007 
Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Získané výsledky byly porovnány se stávajícími modely a také s observačními daty. Prezentovány byly 
na mezinárodních konferencích a workshopech a publikovány ve sbornících. Připravují se publikace v 
mezinárodních periodikách. Očekáváme, že navazující výzkum uvedeného tématu bude po upřesnění 
pokračovat i v následujících letech řešení tohoto projektu.

M. Urbanec, Z. Stuchlík, G. Török, P. Bakala & P. Čermák (2007), "Neutron star equation of state and 
QPO observations" in in Hledík, S. & Stuchlík, Z., editors (2007), Proceedings of RAGtime 
8/9:Workshops on black holes and neutron stars, Opava, Hradec nad Moravicí, 15–19/19–21 September 
2006/2007, Silesian University in Opava, Opava, ISBN 978-80-7248-419-5. 

Z. Stuchlík, J. Hladík & M. Urbanec, "Trapping of neutrinos in brany extremely compact stars.", in 
Hledík, S. & Stuchlík, Z., editors (2007), Proceedings of RAGtime 8/9:Workshops on black holes and 
neutron stars, Opava, Hradec nad Moravicí, 15–19/19–21 September 2006/2007, Silesian University in 
Opava, Opava, ISBN 978-80-7248-419-5. 

Číslo aktivity 
08 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Simulace optických efektů v blízkosti relativistických kompaktních objektů 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Metody vyvinuté pro simulaci optické projekce ve sféricky symetrickém gravitačním poli a za 



přítomnosti repulzivní kosmologické konstanty byly zobecněny pro axiálně symetrické metriky. Zajímavé 
výsledky byly získány pro optické efekty ve Schwarzschildově-de Sitterově geometrii. Předpokládáme 
další rozšíření těchto modelů na případ gravitačního lensingu u blízkých i vzdálených galaxií. Zahájili 
jsme rozsáhlé modelování optických efektů na pozadí bránových rotujících černých děr, kdy lze vliv 
přídavné dimenze popsat jediným parametrem, tzv. přílivovým nábojem. Očekáváme, že tyto modely 
umožní předpovědět vlivy přílivového naboje na tvar siluety cěrné díry a prifily spekrálních čar 
vytvářených akreující hmotou v okolí černé díry. Tyto výsledky v principu umožní nalézt z observačních 
údajů omezení na velikost přílivové náboje, tedy i vlivu hypotetické přídavné dimenze na pozorovatelné 
fyzikální procesy. Předpokládáme tedy zásadní aplikace i pro fyziku elementárních částic v podobě 
omezení na přípustné hodnoty základních fyzikálních parametrů vícedimenzionálních teorií. Věnovali 
jsme se modelování QPOs pozorovaných v rentgenovském spektru záření akrečních disků kolem černých 
děr a neutronových hvězd. Byl rozvíjen multirezonanční orbitální model. Zaměříme se převážně na 
Kerrovo a Hartle-Thorneovo řešení, která je astrofyzikáně relevantní pro popis prostoročasu rotujících 
černých děr a neutronových hvězd včetně nenulové kosmologické konstanty. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Výsledkem je softwarový kód generující statické i dynamické výstupy pro profilované spektrální čáry a 
spektra, výsledky gravitačního lensingu černými děrami a případné časové posuvy pozorovatelné ve 
světelných křivkách časově proměnlivých zdrojů. Klíčovou pro další modelování bude simulace časově 
proměnných zdrojů, především v souvislosti s modelováním kvaziperiodických oscilací pozorovaných v 
poli černých děr. V současnosti jsme zahájili rozsáhlé modelování těchto optických efektů a zpracování 
odpovídajících observačních dat. Předpokládáme, že tento výzkum založený na zpracování dat z 
rentgenovských satelitů bude pokračovat i v dalších letech.

Klíčové publikace:
Blaes O. M., Sramkova E., Abramowicz M. A., Kluzniak W., Torkelsson U. (2007), "Epicyclic 
oscillations of fluid bodies: Newtonian nonslender torus", Astrophysical Journal, 665, 642-653 

P. Bakala, P. Čermák, S. Hledík, Z. Stuchlík, K. Truparová; "Extreme
gravitational lensing in vicinity of Schwarzschild-de Sitter black holes.";
Central European Journal of Physics, volume 5/4, 2007, p.599 

Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Prezentace byla realizována na konferencích a workshopech. Publikace v mezinárodních periodikách. a v 
impaktových časopisech. Očekáváme, že navazující výzkum uvedeného tématu bude pokračovat i v 
následujících letech řešení tohoto projektu.

Srámková, E.; Torkelsson, U.; Abramowicz, M. A.,
Oscillations of tori in the pseudo-Newtonian potential,
Astronomy and Astrophysics, Volume 467, Issue 2, May IV 2007, pp.641-646 

G. Török, P. Bakala, Z. Stuchlík and P. Čech (2007), "Modelling the twin peak QPO distribution in the 
atoll source 4U 1636−53.", in Hledík, S. & Stuchlík, Z., editors (2007), Proceedings of RAGtime 
8/9:Workshops on black holes and neutron stars, Opava, Hradec nad Moravicí, 15–19/19–21 September 
2006/2007, Silesian University in Opava, Opava, ISBN 978-80-7248-419-5. 

G. Török, Z. Stuchlík, P. Bakala; "A remark about possible unity of the neutron star and black hole high 
frequency QPOs."; Central European Journal of Physics, volume 5/4, 2007, p.457 

Z. Stuchlík, H. Kučáková, P. Slaný (2007), "Equilibrium configurations of perfect fluid in Reissner–
Nordström–de Sitter spacetimes.", in Hledík, S. & Stuchlík, Z., editors (2007), Proceedings of RAGtime 
8/9:Workshops on black holes and neutron stars, Opava, Hradec nad Moravicí, 15–19/19–21 September 
2006/2007, Silesian University in Opava, Opava, ISBN 978-80-7248-419-5. 



G. Török, P. Bakala, Z. Stuchlík & E. Šrámková, "On a multi-resonant origin of high frequency QPOs in 
the atoll source 4U 1636−53" in Hledík, S. & Stuchlík, Z., editors (2007), Proceedings of RAGtime 
8/9:Workshops on black holes and neutron stars, Opava, Hradec nad Moravicí, 15–19/19–21 September 
2006/2007, Silesian University in Opava, Opava, ISBN 978-80-7248-419-5. 

G. Török, M. Bursa, J. Horák, Z. Stuchlík & P. Bakala, "On mutual relation of kHz QPOs", in Hledík, S. 
& Stuchlík, Z., editors (2007), Proceedings of RAGtime 8/9:Workshops on black holes and neutron stars, 
Opava, Hradec nad Moravicí, 15–19/19–21 September 2006/2007, Silesian University in Opava, Opava, 
ISBN 978-80-7248-419-5. 

Číslo aktivity 
09 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Modely vzniku velmi hmotných hvězdokup 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Studovali jsme chování hvězdného větru mladých hvězd ve vznikajících hmotných hvězdokupách, tzv. 
super star clusters. Aproximativní analytický výpočet byl doplněn jednorozměrným hydrodynamickým 
výpočtem pomocí kódu ZEUS, kde byla upravena část uvažující zářivé ztráty hvězdného větru. Původní 
dříve publikované adiabatické řešení vhodné pro méně hmotné hvězdokupy, kde energetické ztráty díky 
ochlazování větru zářením nejsou zahrnuty, je doplněno o tepelné ztráty podle publikované funkce 
ochlazování. Pro dostatečně velké hmotnosti vznikajících hvězdokup se centrální část hvězdokupy stává 
tepelně nestabilní a dostáváme tzv. bimodální řešení, kdy hvězdný vítr vzniká pouze ve vnější části 
hvězdokupy, zatímco vnitřní část je tepelně nestabilní. V této části hvězdokupy vznikají chladné shluky 
mezihvězdné hmoty, které jsou místy další tvorby hvězd, což vysvětluje rozdíly v chemickém složení 
jednotlivých členů velkých hvězdokup. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Vyvinuli jsme přesnější a stabilnější algoritmus pro výpočet zářivých ztrát v hydrodynamickém kódu, 
který modifikuje časový krok integrace podle míry chlazení. Časový krok je možné změnit lokálně, což 
umožňuje počítat intenzivní chlazení ve velmi hustých oblastech, aniž by tím dramaticky klesla 
výkonnost kódu v jiných pomaleji chladnoucích oblastech. Současně jsme vytvořili přibližný analytický 
model hvězdného větru, který umožňuje určit zda se hvězdokupa nachází v bimodálním řešení, a 
odhadnout v takovém případě množství hmoty, která opouští hvězdokupu ve formě větru. 

Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
R. Wunsch, S. Silich, J. Palouš, G. Tenorio-Tagle (2007): Super stellar clusters with a bimodal 
hydrodynamic solution: an approximative analytic approach, Astron. & Astrophys. 471, pp. 579 – 583

Číslo aktivity 
10 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 



Vyfukování plynu v kupách galaxií 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Pomocí N-částicového tree/SPH kódu jsme prováděli numerické simulace vyfukování mezihvězdného 
plynu (ISM) z galaxií vlivem dynamického tlaku řídkého a horkého plynu v mezigalaktickém prostředí 
(ICM) kup galaxií. Tento proces je jednou z možností, jak vysvětlit pozorované deformace v rozložení 
plynu nebo náhlá pozastavení tvorby hvězd v discích některých galaxií. Spolu se slapovými interakcemi 
mezi galaxiemi představuje vyfukování plynu důležitý mechanismus ovlivňující vývoj galaxií v kupách a 
skupinách. Studovali jsme vliv rozložení ICM v kupách, význam tvaru oběžné dráhy a typu galaxie na 
účinnost vyfukování. Zjistili jsme, že důležitým faktorem je sloupcová hustota mezigalaktického plynu, 
kterým galaxie při svém pohybu kolem centra kupy proletí. Porovnáním výsledků našich simulací s 
předpovědí podle analytických výpočtů jsme nalezli limity platnosti dříve publikované analytické 
aproximace. Zároveň jsme navrhli nové kritérium, které lépe vystihuje průběh vyfukování plynu. Námi 
navržená aproximace platí i pro časově krátké interakce, kdy je odfouknuta pouze část plynu a kdy po 
odeznění dynamického tlaku dochází k návratu části odfouknutého plynu zpět do galaktického disku. V 
simulacích byl dále studován vznik rázové vlny, která se vytváří před galaxií pohybující se nadzvukovou 
rychlostí v kupě. Výsledky byly porovnávány se simulacemi jiných autorů, které používají zcela odlišné 
hydrodynamické metody. Klíčová publikace v tomto oddíle: Jáchym, P., Palouš, J., Köppen, J., & 
Combes, F., 2007, Gas stripping in galaxy clusters: a new SPH simulation approach, Astronomy & 
Astrophysics, 472, pp. 5-20 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Upravili jsme paralelní N-částicový kód GADGET se zabudovanou stromovou gravitací a metodou 
Smooth Particle Hydrodynamics pro simulace soustav složených ze dvou plynných fází odlišné hustoty a 
teploty – ISM a ICM. 
Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Jáchym, P., Palouš, J., Köppen, J., & Combes, F., 2007, Gas stripping in galaxy clusters: a new SPH 
simulation approach, Astronomy & Astrophysics, 472, pp. 5-20 

Číslo aktivity 
11 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
N-částicové a hydrodynamické simulace izolovaných a interagujících galaxií 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Ve spolupráci s kolegy ze zahraničních pracovišť (University of California-Riverside; University of 
Hawaii; Space Telescope Science Institute, Baltimore; Carnegie Observatories; California Institute of 
Technology) jsme provedli optickou plošnou fotometrii pěti obřích eliptických galaxií (rudý posuv z = 
0.15–0.2) s aktivním jádrem (kvazarem). Cílem práce bylo zjistit, zda v těchto galaxiích existuje dříve 
nepozorovaná jemná struktura v rozložení hvězd (tzv. hvězdné slupky, slapová ramena, apod.), která by 
naznačovala, že v minulosti došlo ke srážce s jinou galaxií. Jednalo se o pilotní studii, která v současné 
době pokračuje analýzou většího souboru aktivních i neaktivních eliptických galaxií. Naše snímky s 
dlouhou expozicí (cca 3h), pořízené pomocí kamery ACS (Advanced Camera for Surveys) na Hubbleově 
kosmickém dalekohledu, a následné modelování plošné jasnosti ukázaly jemnou strukturu na škálách 
kiloparseků až desítek kiloparseků ve čtyřech z pěti pozorovaných objektů. V případě galaxie MC2 
1635+119 jsme provedli N-částicové modelování vzniku a vývoje hvězdných slupek, které umožnilo 
přibližné datování srážky galaxií. Odhad času srážky – cca před jednou miliardou let – se přibližně 
shoduje se stářím relativně mladé hvězdné populace, jež byla odhalena v centrálních částech galaxie díky 



analýze a modelování hvězdných spekter získaných pomocí Keckova dalekohledu. Rovněž jsme 
pokračovali v rozvoji N-částicového počítačového programu pro studium radiálního proudění hmoty a 
chemického vývoje ve spirálních galaxiích. Na tomto projektu se podílel formou diplomové práce M. 
Křížek (školitel B. Jungwiert, obhájeno 2007). V rámci této činnosti bylo vytvořeno a testováno nové 
pravděpodobnostní schéma pro výměnu hmoty mezi hvězdnou a plynnou složkou galaktických disků; 
také byla aktualizována a modelována data nutná pro implementaci časové závislosti ztráty hmoty hvězd. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
Výsledky tohoto projektu jsou publikovány v článcích Canalizo, Bennert, Jungwiert et al. (2007) a 
Bennert, Canalizo, Jungwiert et al. (2007, 2008). V jeho rámci také zpracovávala svou diplomovou práci 
I. Ebrová a M. Křížek (školitel B. Jungwiert, práce obhájeny v září 2007). Na první z těchto publikací, 
jakož i na doprovodné snímky a video N-částicové simulace srážky, odkazuje mj. i tiskové prohlášní 
Space Telescope Science Institute z října 2007 
(http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2007/39/). Ve spolupráci s kolegy z Observatoire de 
Lyon jsme pokračovali v analýze a modelování plošných spektroskopických dat (tzv. 3D spektroskopie) 
pořízených spektrografem OASIS (v době pozorování umístěn na 3.6m-dalekohledu CFHT na 
Havajských ostrovech). Jedná se o spektra centrálních kiloparseků souboru 16 blízkých Seyfertových 
galaxií. Cílem práce, která zahrnuje modelování spekter hvězdných populací a profilů rychlosti hvězd a 
plynu podél zorného paprsku, je vytvoření 2D map rychlostních polí a excitačních vlastností plynu, 
rozložení extinkce a elektronové hustoty. Tato činnost je náplní dizertační práce I. Stoklasové. 
Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Canalizo, G., Bennert, N., Jungwiert, B., Stockton, A.,Schweizer, F., Peng, C., Lacy M., 2007, 
"Spectacular Shells in the Host Galaxy of the QSO MC2 1635+119", ApJ 669, 801

Bennert, N., Canalizo, G., Jungwiert, B., Stockton, A.,Schweizer, F., Peng, C., Lacy, M., 2008, "Evidence 
for merger remnants in early-type host galaxies of low-redshift QSO's", ApJ, accepted, arXiv:
0801.0832[astro-ph]

Bennert, N., Canalizo, G., Jungwiert, B., Stockton, A., Schweizer, F., Peng, C., Lacy, M., 2007 
"Searching for Mergers in Early-Type QSO Host Galaxies and a Control Sample of Inactive Ellipticals", 
in: Proceedings of IAUS 245, "Formation and Evolution of Galaxy Bulges," M. Bureau, E. Athanassoula, 
and B. Barbuy (eds.), in press, arXiv:0710.1504

Křížek, M., "Stellar mass-loss in galactic dynamics", 2007, diplomová práce, MFF UK, školitel B. 
Jungwiert

Ebrová I., "N-body simulations of shell galaxies", 2007, diplomová práce, MFF UK, školitel: B. 
Jungwiert

Číslo aktivity 
12 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2007 - Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... 
Název (cíl)aktivity 
Semináře pro členy CTA a studenty doktorského programu konané na pražském pracovišti v průběhu r. 
2007 
Zahájení aktivity 
1.1.2007 
Ukončení aktivity 
31.12.2007 
Popis aktivity 
Byla zorganizována řada seminářů českých a zahraničních odborníků na témata související s řešeným 
projektem. 
Skutečné Indikátory dosažení - výsledky aktivity 
* Michael Prouza: Why, how and what to observe at European Southern Observatory (Institute of 



Physics, Academy of Sciences, Prague), Dec 03, 14:00

* Bozena Czerny: Winds in active galaxies (Copernicus Astronomical Center, Warszaw), Nov 19, 14:00

* Tomas Pechacek: Modelling an accretion disc stochastical variability (Astronomical Institute, Academy 
of Sciences, Prague), Nov 12, 14:00

* Martina Bohacova: Detection of cosmic rays of extremely high energy (Institute of Physics, Academy 
of Sciences, Prague), Oct 22, 15:00

* Stepan Urban: Microwave high-resolution spectroscopy in Prague and its astrophysical context 
(Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences, Prague), Oct 15, 14:00

* Jaroslava Schovancova: Determination of the mass distribution in the Galactic Centre from stellar 
motions (Astronomical Institute, Charles University, Prague), Sep 10, 14:00

* Anabela Goncalves Darbon: Active Galactic Nuclei and Ultraluminous X-ray sources: "The answer is 
blowing in the wind" (LUTH, Paris Observatory, & CAAUL, Lisbon Observatory), Sep 03, 14:00

* Lecture Day -- Andreas Eckart, Rainer Schoedel, Leonhard Meyer, Mohammad Zamaninasab: Topics 
on Galactic Center (I. Physikalisches Institut, Universitaet zu Koeln), Aug 29, 14:00

* Thomas Preibisch: Observations of feedback and triggered star formation in OB associations (Max-
Planck Institut fuer Radioastronomie, Bonn), Aug 06, 14:00

* Tapas K. Das: Analogue gravity phenomena (Harish Chandra Research Institute, India), Jul 17, 14:00

* Spyridon Kitsionas: Hydrodynamic simulations of star formation -- early evolution of clusters of 
protostellar discs (Astrophysikalisches Institut, Potsdam), Jul 11, 10:00

* Fernando de Felice: A new principle of relativity (Department of Physics 'Galileo Galilei', University of 
Padova), Jul 04, 14:00

* David Hubber: Numerical simulations of binary star formation (Cardiff University, UK), Jun 22, 10:00

* James Dale: Formation of star clusters and feedback from massive stars (Lund University, Lund), Jun 
11, 10:00

* Agata Rozanska: Distance to the Warm Absorber (Copernicus Astronomical Center, Warszaw), May 
28, 14:00

* Asaf Pe'er: Analysis of the thermal emission component in Gamma-Ray Bursts (Astronomical Institute 
'Anton Pannekoek', Amsterdam), May 17, 14:30

* Badie Korany: Analysis of X-ray sources in the MKN 205 field (Helwan Observatory, Cairo), May 11, 
10:00

* Gabriele Ponti: X-ray spectral variability and the 'rms' characteristic (Universita di Bologna, Bologna), 
May 10, 15:00

* Stefano Bianchi: An XMM-Newton catalogue of radio-quiet AGN (Universita Roma Tre, Rome), May 
09, 15:00

* Matteo Guainazzi: Walk through SAS (European Space Astronomy Centre, Madrid), May 08, 15:00

* Michal Dovciak: Current status of the relativistic 'ky' model (Astronomical Institute, Academy of 



Sciences, Prague), May 07, 15:00

* Matteo Guainazzi: Walk through XSPEC (European Space Astronomy Centre, Madrid), May 07, 10:00

* Tomas Pechacek: Stochastical modeling of accretion dics variability (Astronomical Institute, Academy 
of Sciences, Prague), May 03, 14:00

* Leah Jakaitis: Status of Pluto (Rensselaer Polytechnic Institute, NY), Apr 26, 14:00

* Andrea Martocchia: Supernovae astrophysics from Middle Age documents (INAF, Bologna), Apr 23, 
14:00

* Ibrahim Selim: Galaxy pairs in compact groups (Helwan Observatory, Cairo), Apr 03, 14:00

* Michael Prouza: LSST – The Large Synoptic Survey Telescope (Columbia University, NY, and 
Institute of Physics, Academy of Sciences, Prague), Mar 19, 13:00

* Tomas Dolezel: Introduction to multi-dimensional cosmology. I. (Institute of Theoretical Physics, 
Charles University, Prague), Mar 12, 14:00 
Skutečné prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 

 



2.2.2. AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ v roce 2007 

Číslo aktivity 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
Název (cíl)aktivity 
Zahájení aktivity 
Ukončení aktivity 
Popis aktivity 
Důvody, proč se aktivitu nepodařilo uskutečnit 

 



2.3.NÁKLADY PROJEKTU - 2007 

2.3.1. NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ SUBJEKTY 

Rok 2007

Typ skutečné

Organizace Univerzita Karlova v Praze

Role organizace

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady skutečně 

vynaložené

tis. Kč

z toho skutečně hrazené z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

1367 1367 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
31 31 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
35 35 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
22 22 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

0 0 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
232 232 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

390 390 

F9. CELKEM 2077 2077 



 
PŘEVOD DO fondu

tis. Kč

POUŽITÍ Z fondu 

tis. Kč

  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 0 0 

 



Rok 2007

Typ skutečné

Organizace Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 

Role organizace

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady skutečně 

vynaložené

tis. Kč

z toho skutečně hrazené z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

1236 1236 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
7 7 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
6 6 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
22 22 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

25 25 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
288 288 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

255 255 

F9. CELKEM 1839 1839 

 
PŘEVOD DO fondu

tis. Kč

POUŽITÍ Z fondu 

tis. Kč



  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 61 61 

 



Rok 2007

Typ skutečné

Organizace Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Role organizace

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady skutečně 

vynaložené

tis. Kč

z toho skutečně hrazené z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

2384 2384 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
48 48 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
49 49 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
47 47 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

78 78 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
612 612 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

320 320 

F9. CELKEM 3538 3538 

 
PŘEVOD DO fondu

tis. Kč

POUŽITÍ Z fondu 

tis. Kč



  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 0 0 

 



 



2.3.2. NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT 

Rok 2007

Typ skutečné

PROJEKT LC06014 - CELKEM

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady skutečně 

vynaložené

tis. Kč

z toho skutečně hrazené z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

4987 4987 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
86 86 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
90 90 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
91 91 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

103 103 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
1132 1132 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

965 965 

F9. CELKEM 7454 7454 

 PŘEVOD DO fondu POUŽITÍ Z fondu 



tis. Kč tis. Kč

  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 61 61 

 



2.3.3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN V ČERPÁNÍ 

Finanční dotace byla čerpána na třech spolupracujících institucích v souladu se schváleným návrhem 
tohoto projektu CTA. Mzdové prostředky byly vyčerpány v souladu s celkovou výší a rozpisem dle 
původního plánu. Rovněž cestovné na konference bylo čerpáno ve stanoveném rozsahu (pracoviště 
Slezské univerzity požádalo písemně MŠMT o navýšení cestovného převodem z ostatních položek 
věcných prostředků - této žádosti bylo vyhověno, a tato upravená skladba pak byla dodržena). Menší 
přesuny v položkách věcných prostředků a služeb jsme provedli na základě aktuální potřeby v průběhu 
kalendářního roku a souvisí především s vyšší potřebou dotace při přípravě konferenční publikace (nyní 
odevzdána do tisku). 

 



2.3.4. NEVYUŽITÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY 

Finanční prostředky byly vyčerpány v plánované výši. Převod do Fondu účelově určených prostředků byl 
využit pouze na pracovišti Slezské univerzity: 64 tisíc Kč převedených do tohoto fondu z účelových 
prostředků roku 2006 bylo využito v roce 2007. Do Fondu účelově určených prostředků převádí Slezská 
universita z účelových prostředků na rok 2007 částku 61 tisíc CZK. Tyto prostředky budou použity v 
původně plánované skladbě v průběhu roku 2008. 

 



2.3.5. Seznam hmotného a nehmotného majetku pořízeného za sledované období 

  

Pořadí  

Název 

Centrum teoretické  astrofyziky  působí  v  rámci  tří  řešitelských 

pracovišť  na Astronomickém ústav AV ČR, v.v.i,  Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Ústavu fyziky 

Slezské  univerzity  v  Opavě.  Hmotný  a  nehmotný  majetek  je 

inventarizován na těchto třech institucích. 

Podíl užití majetku pro řešení v %  

Pořizovací cena v tis. Kč  

Uznaný náklad v tis. Kč  

Uhrazeno z dotace v tis. Kč  

Datum dodání  

Datum zprovoznění  

Dodavatel  

  

 



3. ZÁMĚR A NÁVRHY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ - rok 2008 

3.1. PROJEKTOVÝ TÝM A ŘEŠITELSKÉ TÝMY 

3.1.1. PROJEKTOVÝ TÝM 

IČ organizace 67985815

Obchodní jméno - název Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Zkratka názvu ASÚ AV ČR

Role organizace příjemce - koordinátor

Vazba na organizaci 67985815

Druh organizace Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích)

Adresa sídla, spojení na organizaci

- ulice, čp./č.or. Fričova  298/ 1

- PSČ, obec 25165  Ondřejov

- stát Česká republika

- telefon 323620116

- http://  www.asu.cas.cz

Bankovní spojení

-DIČ CZ67985815

- banka kód, název 0710 - Česká národní banka, Na příkopě 28, 110 03 Praha 1

- číslo účtu, sp.symbol 69025011/0710,   

Statutární zástupce 

- titul před, jméno, příjmení, titul 

za  

Doc. RNDr.  Petr  Heinzel  DrSc.

- funkce  ředitel

- telefon  +420 323620 113

- mobil  

- fax  +420 323620 117



- email  director@asu.cas.cz

 



IČ organizace 47813059

Obchodní jméno - název Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 

Zkratka názvu SU

Role organizace příjemce

Vazba na organizaci 47813059

Druh organizace Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách)

Adresa sídla, spojení na organizaci

- ulice, čp./č.or. Na Rybníčku  626/ 1

- PSČ, obec 74601  Opava

- stát Česká republika

- telefon 553 684 111

- http://  www.slu.cz

Bankovní spojení

-DIČ CZ47813059

- banka kód, název 0300 - ČSOB Ostrava

- číslo účtu, sp.symbol 8010-0209702433,   

Statutární zástupce 

- titul před, jméno, příjmení, titul 

za  

Prof. PhDr.  Zdeněk  Jirásek  CSc.

- funkce  rektor

- telefon  684 278 553 218 019

- mobil  

- fax  

- email  rektorat@slu.cz

 



IČ organizace 00216208

Obchodní jméno - název Univerzita Karlova v Praze

Zkratka názvu UK

Role organizace příjemce

Vazba na organizaci 00216208

Druh organizace Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách)

Adresa sídla, spojení na organizaci

- ulice, čp./č.or. Ovocný trh  / 3/5

- PSČ, obec 11636  Praha 1

- stát Česká republika

- telefon 224491111

- http://  www.cuni.cz

Bankovní spojení

-DIČ CZ00216208

- banka kód, název 0100 - Komerční banka

- číslo účtu, sp.symbol 84735-011,   

Statutární zástupce 

- titul před, jméno, příjmení, titul 

za  

Prof. RNDr.  Václav  Hampl  DrSc.

- funkce  rektor

- telefon  224491312

- mobil  

- fax  

- email  rektor@cuni.cz

 



3.1.2. ŘEŠITELSKÝ TÝM 

Celé jméno, RČ  Abramowicz  Marek  Prof.  PhD   PL

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  553 684 286    553 684 948  marek@fy.chalmers.se

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Bakala  Pavel  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Bárta  Mirek  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620324    323620210  barta@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Bičák  Jiří  Prof. RNDr.  DrSc. CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912499 22191249    221912496  Jiri.Bicak@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 



Celé jméno, RČ  Bursa  Michal  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103064    272769023  bursa@astro.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Čížek  Martin  RNDr.  PhD  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Dovčiak  Michal  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103045    272769023  dovciak@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Ehlerová  Soňa  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103064    272769023  sona@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.    mateřská dovolená 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  0 

Celé jméno, RČ  Goosmann  René    PhD   DE

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        goosmann@astro.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Hadrava  Petr  doc. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103348    272769023  had@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Heinzel  Petr  doc. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620113    323620117  pheinzel@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Heyrovský  David  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu



Spojení  221912494    221912496  David.Heyrovsky@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Hladík  Jan  Mgr.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta   

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Hledík  Stanislav  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  553 684 286    553 684 948  hle10uf@axpsu.fpf.slu.cz

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Horáček  Jiří  Prof. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu řešitel

Spojení  221 912 497    221 912 496  Jiri.Horacek@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Horák  Jiří  Mgr.  PhD  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103062    272769023  horak@sirrah.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Houfek  Karel  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  mfktf@mbox.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Jáchym  Pavel  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103062    272769023  jachym@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Jungwiert  Bruno  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu



Spojení  267103069    272769023  bruno@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Karas  Vladimír  doc. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103045    272769023  

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Karlický  Marián  RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620356    323620210  karlicky@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Kašparová  Jana  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620150    323620210  kasparov@asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci     Astronomický ústav AV ČR 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kawka  Adéla    PhD  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620361    323620250  kawka@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kofroň  David  Mgr    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  22191 2493      

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Kolorenč  Přemysl  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Kološ  Martin  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu



Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Korčáková  Danka  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620143    323620250  kor@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kotrlová  Andrea  Ing.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Kovář  Jiří  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Krtouš  Pavel  Mgr.  PhD  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Univerzita  Karlova  v  Praze    Matematicko-fyzikální  fakulta  Ústav  teoretické 

fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kubát  Jiří  RNDr.  CSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620127    323620250  kubat@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Kučáková  Hana  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 



Celé jméno, RČ  Ledvinka  Tomáš  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912504    221912496  Tomas.Ledvinka@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Malijevský  Alexandr  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Palouš  Jan  Prof. RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu řešitel - koordinátor

Spojení  267 103 065  602-324280  272 769 023  palous@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

 



Celé jméno, RČ  Pecháček  Tomáš  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103069    272769023  pechacek_t@seznam.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Petrásek  Martin  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Podolský  Jiří  Doc. RNDr.  CSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912505    221912496  Jiri.Podolsky@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Růžička  Adam  Mgr.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103062    272769023  adam@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Schee  Jan  Mgr.  CZ



Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Semerák  Oldřich  Doc. RNDr.  Dr.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912506    221912496  Oldrich.Semerak@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Šidlichovský  Miloš  RNDr.  DrSc.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103078    272769023  sidli@ig.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Slaný  Petr  Mgr.  PhD CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  553 684 286    553 684 948  sla10uf@axpsu.fpf.slu.cz

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Šrámková  Eva  RNDr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Štěpán  Jiří  Mgr.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620225    323620210  jiri.stepan@volny.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Stoklasová  Ivana  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103069    272769023  ivana@sirrah.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Stuchlík  Zdeněk  Prof. RNDr.  CSc. 500819067  CZ



Role osoby při řešení projektu řešitel

Spojení  553 684 200    553 716 948  Zdenek.Stuchlik@fpf.slu.cz 

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  40 

Celé jméno, RČ  Šubr  Ladislav  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912575    221912496  Ladislav.Subr@mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Astronomický ústav 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Svítek  Otakar  RNDr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912493    221912496  

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

 



Celé jméno, RČ  Svoboda  Jiří  Mgr.   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.    oddělení Galaxie a planetární systémy 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Tarana  Michal  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Univerzita  Karlova  v  Praze    Matematicko-fyzikální  fakulta  Ústav  teoretické 

fysiky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Török  Gabriel  RNDr.  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Truparová  Kamila  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 



Celé jméno, RČ  Urbanec  Martin  Mgr.    CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení        

Příslušnost k organizaci Slezská  univerzita  v  Opavě,  Filozoficko-přírodovědecká  fakulta    Filozoficko-

přírodovědecká fakulta  Ústav fyziky 

Pracovní poměr pracovník přijatý na dobu řešení projektu

Pracovní kapacita v %  100 

Celé jméno, RČ  Votruba  Viktor  Mgr.  Ph.D.  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  323620147    323620250  votruba@sunstel.asu.cas.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.    Stelární oddělení 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

Celé jméno, RČ  Wunsch  Richard  Mgr.  PhD  CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  267103064    272769023  richard.wunsch@matfyz.cz

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



Celé jméno, RČ  Yaqoob  Tahir    PhD   GB

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  410-516-0557      

Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.     

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  10 

Celé jméno, RČ  Žofka  Martin  Mgr.  PhD   CZ

Role osoby při řešení projektu člen řešitelského týmu

Spojení  221912494    221912496  mfktf@mbox.troja.mff.cuni.cz

Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze    Ústav teoretické fyziky 

Pracovní poměr kmenový pracovník organizace

Pracovní kapacita v %  20 

 



3.1.3. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM A ŘEŠITELSKÝCH TÝMECH - rok 2008 

Pč. Typ Popis 

1 návrhy změn v 
projektovém týmu a 
řešitelských týmech 

Nový  člen  řešitelského  týmu:

Mgr. David Kofroň, MFF UK, 100% na Centrum, r.c. 820131/2207 

2 návrhy změn v 
projektovém týmu a 
řešitelských týmech 

Nový  člen  řešitelského  týmu:

Mgr. Michal Tarana, MFF UK, 100% na Centrum, r.c. 830722/7621 

3 návrhy změn v 
projektovém týmu a 
řešitelských týmech 

Mgr. M. Bursa, PhD bude převeden na základě atestací do kmenových pracovníkú ASU, 

AVČR, v.v.i. 

4 návrhy změn v 
projektovém týmu a 
řešitelských týmech 

Mgr.  Kristyna  Mraázová  ukončila  studium  a  účast  na  projektu  CTA.

 

5 návrhy změn v 
projektovém týmu a 
řešitelských týmech 

Mgr. Kamila Plašková je na mateřské dovolené a přerušila svoji účast na projektu CTA.

 

 



3.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2008 

3.2.0. PŘEHLED DÍLČÍCH CÍLŮ PLÁNOVANÉ 2008 

 Číslo Dílčí cíl Datum plnění 

 V2006 

Zahájení činnosti Centra. Matematicky přesné formulování modelů relevantních pro 

analýzu  očekávaných  observačních  dat.  Rozpracování  teoretických  východisek  a 

postupů.  

 

- 31.12.2006 

 V2007 

Analýzy  datových  výstupů.  Detailní  rozpracování  teoretických  modelů.  Pochopení 

vlastností  významných  zářivých  prostoročasů.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2007 

 V2008 

Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretických 

modelů  analýza  numerických  dat.  Aplikace  numerické  relativity  a  nelineární 

elektrodynamiky.  Aplikace  NRM  na  některé  astrofyzikální  molekuly.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2008 

 V2009 

Modelování  časově  proměnných  akrečních  toků.  Získávání  dalších  informací  z 

numerických  modelů  akrečních  disků.  Astrofyzikálně  motivované  modely  zdrojů  v 

rámci  obecné  relativity.  Role  molekul  v  ranných  stadiích  vývoje  vesmíru.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2009 

 V2010 

Rozpracování inovativních metod spektrální analýzy. Srovnání výstupů numerických 

modelů  a  aktuálních  observačních  dat.

Kosmologie.  Problematika  gravitačních  čoček.  Vznik  nových  numerických  metod 

řešení  dynamických  rovnic.  

Publikace  výsledků.

 

- 31.12.2010 

 



3.2.1. AKTIVITY PLÁNOVANÉ NA DALŠÍ OBDOBÍ - rok 2008 

Číslo aktivity 
01 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Na základě teoretických modelů analýza numerických dat v oblasti rentgenové astronomie. Aplikace 
obecné relativity na astrofyzikální systémy. 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Příprava a testování numerických modelů, analýza observačních údajů pro akreční disky, zaměření 
pozornosti na kvaziperiodické oscilace a rezonanční efekty mezi oscilačními mody u mikrokvazarů. 
Příprava numerických modelů pro vznik výtrysků z akrečních disků kolem černých děr. Zahrnutí vlivu 
magnetických polí do teoretických a numerických modelů. Rozšíření spektroskopických postupů do 
oblasti spektropolarimetrie rentgenového záření. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Publikace v renomovaných a recenzovaných mezinárodních periodikách, účast na mezinárodních 
konferencích. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
V dlouhodobém výhledu očekáváme obdobná kritická kriteria dosažení dílčích cílů, především potřebu 
udržení výkonných expertů a pokračování v těsném kontaktu se zahraničním partnery v oboru. 

Číslo aktivity 
02 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Stelární astrofyzika 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Optická a ultrafialová spektra bílých trpaslíků budou studována pomocí modelů hvězdných atmosfér. 
Tato analýza nám dovolí určit vlastnosti atmosfér těchto hvězd (chemické složení, efektivní teplotu a 
gravitační zrychlení na povrchu hvězdy). Naše studie zahrne i vývoj modelů, které umožní vysvětlit 
spektra chemicky pekuliárních bílých trpaslíků. Modely budou porovnávány s daty z přístrojů SDSS, 
GALEX, FUSE a s daty získanými pomocí dalekohledů na observatořích ESO a CTIO. Dále se budeme 
zabývat studiem dvojvězd s kompaktními složkami (např. soustavou Cyg X-1), které jsou důležité z 
hlediska stelární i relativistické astrofyziky. Analýza optických spekter v korelaci s proměnností v X-
oboru umožní ověřit teoretické modely interakce složek soustavy. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Porovnání předpovědí s pozorováním prověří platnost našich teoretických modelů studovaných objektů. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace v mezinárodních recenzovaných časopisech. 

Číslo aktivity 



03 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Studium vícedimenzionálních prostoročasů. 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Budeme dále pokračovat v systematickém studiu klasických i vícerozměrných přesných prostoročasů. 
Mimo jiné budeme studovat zářivé a globální vlastnosti C-metriky i obecnějších prostoročasů třídy 
Plebanski-Demianski, které popisuji urychlené, nabité a rotující černé díry s nenulovou kosmologickou 
konstantou. Zaměříme se i na impulzní sférické gravitační vlny v de Sitterově a anti-de Sitterově vesmíru 
a další prostoročasy popisující přesné kosmologické gravitační vlny. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Velkou pozornost hodláme věnovat vícedimenzionálním prostoročasům rotujících černých děr (např. 
zobecnění integrability na úroveň operátorů či fyzikální interpretace užívaných souřadnic). Dále se 
budeme zabývat Kundtovými prostoročasy v libovolné dimenzi (vakuovými, s kosmologickou konstantou 
i s elektromagnetickým polem) a speciálně pak problematikou gyratonů. Předmětem našeho zájmu bude 
také obecná analýza relativních pohybů testovacích částic ve vícerozměrných prostoročasech. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Výsledky budou opět publikovány v předních časopisech oboru a předneseny také na hlavních 
mezinárodních konferencich. 

Číslo aktivity 
04 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Modelování procesů ve slunečních erupcích 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Sluneční erupce je komplexní jev ve sluneční atmosféře zahrnující mhoho provázaných procesů od 
globální rekonfigurace magnetického pole v aktivní oblasti, jejíž topologické změny mají ovšem původ v 
anomální elekrické rezistivitě lokálně generované kinetickými mikro-nestabilitami v plazmatu, přes 
formování svazků urychlených částic a jejich interakci s látkou až po zářivé procesy a jejich zpětný vliv 
na stav plazmatu. V rámci aktivity 04 se chceme v roce 2008 zaměřit na modelování těchto vybraných 
procesů ve slunečních erupcích: S užitím paralelního 3-D PIC kódu budeme studovat nástup anomální 
resistivity v důsledku dvousvazkové nestability. Tento proces má vztah k samotnému zažehnutí sluneční 
erupce - ať již samozážehu v důsledku pokročilé filamentace proudové vrstvy nebo i k zážehu jiné, 
vzdálené erupce působením svazku urychlených částic (pozorování tzv. sympathetic flares). Dále s 
použitím tohoto kódu budeme studovat distribuční funkci elektronů ve zpětném proudu formovaném v 
důsledku elektromagnetické odezvy na průnik svazku nabitých částic do plazmatu. V návaznosti na 
předchozí práci (Štěpán et al. 2007, Astron. Astrophys. 472L, 55) bude nadále rozvíjena metodika 
spektrální diagnostiky zpětných proudů v chromosferické části erupce a bude studován jejich vliv na 
polarizaci v čáře H-alfa. Vývoj zářivě-hydrodynamického (RHD) kódu pro numerické simulace 
slunečních erupcí: zaměříme se zejména na numerické simulace formování spektrálních čar v 
chromosféře a přechodové oblasti vystavené ohřevu urychlenými částicemi. Charakteristiky urychlených 
částic budou odvozeny z rentgenových dat družice RHESSI pro vybrané erupce. Provedeme analýzy 
korelace rychlých časových změn rentgenové emise urychlených částic a modelované optické emise. 
Pomocí paralelního 2.5-D MHD kódu se silně adaptivním gridem budeme studovat postupnou 



fragmentaci proudové vrstvy v rekonexi, zvláště pak interakci mezi procesy na jednotlivých škálách 
předpokládané fragmentační kaskády. Dlouhodobým cílem je korektní popis vzájemě provázaných 
procesů v rekonexi na škálách od globálních rozměrů erupce (~10 Mm) až po disipační (kinetickou) škálu 
(~10 m). 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Vývoj nových kódů pro numerické simulace (3-D PIC, adaptivní 2.5-D MHD) a vylepšení a rozšíření 
stávajících (RHD). Možnost porovnání modelovaných výsledků s pozorováními. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace připravené pro odborné časopisy, zejména pak práce podrobené recenznímu řízení v 
mezinárodních periodikách.

Číslo aktivity 
05 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Studium rezonančních srážek elektronů s dvouatomovými molekulami. Aplikace metod NRM v 
astrofysice. 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Budeme pokračovat ve studiu rezonančních srážek elektronů s dvouatomovými molekulami a to jak v 
časově nezávislém formalizmu jako dosud, tak i ve formalizmu, který umožní sledovat časový vývoj 
těchto procesů. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Provedeme R-maticové výpočty 
srážek pomalých elektronů s molekulárním litiem a to ve zdokonalené formě, kde bude explicitně 
započtena polarizace molekulárního terče. Budeme studovat možnost extrakce absolutních hodnot 
některých účinných průřezů z dat změřených na Univerzitě v holandském AArhusu. Ktomu bude 
rozvedena metodika fázové analýzy polárních molekul založená na použití aproximací Padé. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace odborných příspěvků a přednášky na konferencích. 

Číslo aktivity 
06 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Interakce Mléčné dráhy s Magellanovými oblaky v Místní skupině galaxií 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Studium interakcí naší Galaxie (Mléčné dráhy) a jejích satelitních galaxií Velkého a Malého Magellanova 
oblaku. Naším záměrem je přispět k intenzivní diskusi, která byla v minulém roce vyvolána 
neočekávaným výsledkem měření vlastních pohybů Magellanových oblaků Hubbleovým vesmírným 
dalekohledem. Nové údaje naznačují výrazně vyšší prostorové rychlosti obou galaxií vůči Mléčné dráze, 
než bylo očekáváno na základě dřívějších pozorování. První teoretické studie této galaktické interakce s 
uvážením nových hodnot ukázaly, že fyzikální procesy považované za klíčové pro vznik dnes 



pozorovaného rozložení hmoty v systému (slapová a hydrodynamická interakce) nejsou pravděpodobně 
za této situace dostatečně účinné. Nicméně s určitostí je na tuto otázku možno odpovědět pouze po 
úplném prohledání prostoru parametrů interakce, které vyloučí nebo potvrdí existenci specifických 
kombinací prostorových pohybů Magellanových oblaků umožňujících simulaci vývoje systému s 
použitím současných modelů. K tomuto záměru lze velmi dobře uplatnit námi v předchozím roce 
vyvinutý program na automatizovanou analýzu prostoru parametrů galaktických srážek. V rámci projektu 
budeme tedy používat vlastní N-částicový numerický model galaktické interakce společně s efektivní 
optimalizační procedurou pro nalezení nejvhodnější varianty modelu. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Výsledky našich modelů budou srovnány s pozorovaným rozložením neutrálního vodíku, který je 
asociován s Magellanovými oblaky, což umožní určit nejpravděpodobnější kombinace prostorových 
rychlostí obou galaxií. Doplňkovým výsledkem bude také revize předchozích údajů o odpovídajícím 
tvaru hala Mléčné dráhy tvořeného temnou hmotou. Tento krok je žádoucí, jelikož nové hodnoty 
vlastních pohybů Magellanových oblaků se nacházejí v dosud nestudované oblasti prostoru parametrů. 
Získané informace pomohou zpřesnit současné znalosti o tvorbě a vývoji Místní skupiny galaxií.

Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace v mezinárodních časopisech. 

Číslo aktivity 
07 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Modelování struktury rotujících neutronových hvězd 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Budeme pokračovat ve vylaďování počítačového modelu struktury neutronových hvězd, založeného na 
použití Hartleovy-Thorneovy metriky reflektující vliv rotace a kvadrupolového momentu. Struktura bude 
určována pro širokou škálu stavových rovnic používaných pro popis hmoty neutronových, případně 
kvarkových a hybridních hvězd. Konfrontace parametrů získaných z modelů neutronových hvězd s 
omezeními na tyto parametry plynoucími z fitování observačních dat u QPOs pozorovaných v systémech 
obsahujících neutronovou hvězdu, pak umožňuje efektivní testování různých typů stavových rovnic a 
získání významných omezení na použitelnost modelů elementárních částic. Pro toto testování budou 
používány velice efektivní genetické algoritny, jež výrazně urychlují numerické výpočty. Předpokladáme 
vytvoření první verze kompletního numerického kódu založeneho na genetických algoritmech. Při popisu 
vnější geometrie neutronové hvězdy se zaměříme převážně na Kerrovo a Hartle-Thornovo řešení, která 
jsou astrofyzikáně relevantní pro popis prostoročasu rotujících černých děr a neutronových hvězd. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Předpokládané výsledky: Modely pomalu rotujících neutronových hvězd konstruované pro širokou škálu 
stavových rovnic, vytvoření numerického kódu, založeného na genetických algoritmech, který bude 
realizovat fitováni teoretických modelů (a stavových rovnic) na data získaná z pozorování 
kvaziperiodických oscilací rentgenovského záření vznikajícího v binárních systémech obsahujících 
neutronové hvězdy. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace výsledků v mezinárodních recenzovaných časopisech a na mezinárodních konferencích a 
workshopech. 

Číslo aktivity 
08 



Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Simulace optických efektů v blízkosti relativistických objektů 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Metody vyvinuté pro simulaci optické projekce ve sféricky symetrickém gravitačním poli a za 
přítomnosti repulzivní kosmologické konstanty budeme zobecňovat pro axiálně symetrické metriky. 
Zaměříme se převážně na Kerrovo a Kerrovo-de Sitterovo řešení, jež jsou astrofyzikáně relevantní pro 
popis prostoročasu rotujících černých děr. Budeme rovněž dále rozpracovávat modelování optických 
efektů ve sféricky symetrických prostoročasech s repulsivní kosmologickou konstantou. Předpokládáme 
vytvoření rozsáhlé studie popisující základní optické efekty v poli bránových rotujících černých děr, jež 
jsou popsány Kerrovou-Newmanovou metrikou s tzv. přílivovým nábojem. Pozornost zaměříme i na 
modelování profilovaných spektrálních čar a světelných křivek zdrojů na povrchu Keplerovských 
akrečních disků rotujících v poli bránových černých děr. Optické efekty hodláme zkoumat i v případě 
silných gravitačních polí kolem neutronových hvězd modelovaných v rámci bránových prostoročasů. 
Velkou pozornost hodláme i nadále věnovat modelování rentgenovských QPOs pozorovaných v binárních 
systémech obsahujících černou díru (mikrokvasarech), či neutronovou (kvarkovou) hvězdu, zaměříme se 
na vypracování teoretických modelů a jejich srovnání s observačními údaji pro jejichž zpracování 
připravujeme nové postupy. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Výsledkem budou teoretické modely a na nich založené softwarové kódy generující statické i dynamické 
vizualizační výstupy. Získané numerické výstupy budou porovnávány s s observačními výstupy z 
rentgenovských satelitů.
Modelování bude prováděno pro
a) Černoděrové prostoročasy s repulsivní kosmologickou konstantou,
b) Černoděrové prostoročasy v bránových modelech se skrytou dimenzí,
c) QPOs v binárních systémech s černými děrami a neutronovými hvězdami. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Prezentace na konferencích a workshopech a publikace v mezinárodních impaktových periodicích. 

Číslo aktivity 
09 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Vlastnosti hmotných hvězdokup: modely a pozorování 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Hydrodynamický model hmotných hvězdokup přepovídá existenci dvou oblastí s odlišnými vlastnostmi: 
poblíž středu hvězdokupy, uvnitř tzv. poloměru stagnace, je oblast tepelné nestability. Zde je hvězdný vítr 
nestabilní, vytváří husté a chladné shluky, které mohou být místy tvorby hvězd druhé generace se 
zvýšeným obsahem kovů. Ve vnější oblasti hvězdokupy, vně poloměru stagnace, vzniká hvězdný vítr, 
který odnáší část produktů hvězdného vývoje do mezihvězdného prostoru. Hodláme navrhnout 
pozorování, kterými by pomocí dalekohledů ESO VLT observatoře na Mt. Paranal byla získána optická a 
infračervená spektra vybraných mladých a hmotných hvězdokup. Šířky spektrálních čar bude možno 
porovnat s přepovědí podle hydrodynamického modelu. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Hodláme testovat hydrodynamický model mladých a hmotných hvězdokup pomocí pozorování. Pozitivní 



výsledek by byl důkazem platnosti navrženého modelu. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech. 

Číslo aktivity 
10 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Slapy a vyfukování plynu v kupách galaxií 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Galaxie v kupách a skupinách galaxií mohou být vlivem dynamického tlaku okolního řídkého a horkého 
plynu (ICM) zbavovány svého mezihvězdného plynu (ISM). To vede k nestandardnímu průběhu procesu 
tvorby hvězd: k jeho pozastavení ve většině míst galaktického disku, ale současně k náhlým lokálním 
vzplanutím vlivem stlačení ISM vnějším tlakem. Pomocí námi upraveného N-částicového kódu, který 
využívá metodu SPH pro výpočet hydrodynamických interakcí, budeme studovat účinnost vyfukování v 
kupách s různým rozložením ICM v závislosti na orientaci galaxie vůči směru jejího orbitálního pohybu. 
Simulace budou doplněny podrobným semi-analytickým výpočtem, který umožní identifikovat efekty 
ovlivňující vyfukování u obecně orientovaných galaxií. Tak navážeme na výsledky dosažené v rámci této 
aktivity v předchozím období. Vývoj galaxií je v kompaktních kupách také ovlivňován vzájemnými 
slapovými interakcemi, které zahrneme do našeho numerického kódu. Budeme zkoumat vliv kombinace 
slapových sil s vyfukováním plynu na vývoj galaxií v kupách. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Nové simulace budou prováděny pomocí N-částicového kódu GADGET, který jsme upravili pro výpočty 
soustav složených ze dvou plynných fází (ISM a ICM) a do kterého bude doplněn algoritmus pro 
modelování tvorby hvězd a výpočet slapových sil od sousedních galaxií. Výstupy numerických simulací 
budou konfrontovány s výsledky publikovanými jinými autory a s pozorováními.

Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech. 

Číslo aktivity 
11 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Observační a numerické studium dynamiky a aktivity galaxií 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
B. Jungwiert bude ve spolupráci se svými doktorandy (I. Stoklasová, I. Ebrová a M. Křížek) vyvíjet N-
částicové a hydrodynamické simulace izolovaných a interagujících galaxií. Ve spolupráci se zahraničními 
pracovišti (především ESO; University of California - Riverside; Institute for Astronomy, Hawaii; Space 
Telescope Science Institute, Baltimore; Center for Astronomical Research, Lyon; Instituto de Astrofísica 
de Andalucía) bude tato skupina analyzovat, modelovat a interpretovat fotometrická a spektroskopická 
observační data (stěrbinová spektroskopie a 3D spektroskopie v optickém oboru) z velkých pozemských a 
kosmických dalekohledů (ESO Very Large Telescope, Keck Telescope, Hubble Space Telescope a další), 



se zaměřením na studium aktivních galaxií a kvazarů v různých kosmologických vzdálenostech 
(rozložení, kinematika a excitace plynu v okolí aktivních galaktických jader, především oblasti NLR; 
hvězdné populace; přenos hmoty z kiloparsekových vzdáleností do centrálních oblastí; souvislost mezi 
aktivitou galaxií a jejich srážkami). 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Publikace v impaktovaných mezinárodních časopisech věnujících se studované tématice. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace v mezinárodních časopisech. 

Číslo aktivity 
13 
Ke kterému dílčímu cíli se aktivita vztahuje 
V2008 - Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... 
Název (cíl)aktivity 
Spolupráce s European Southern Observatory -- návrhy projektů, získání a interpretace observačních dat z 
velkých teleskopů. 
Zahájení aktivity 
1.1.2008 
Ukončení aktivity 
31.12.2008 
Popis aktivity 
Získání prvních observačních dat z velkých teleskopů v rámci Evropské jižní observatoře (ESO) a jejich 
teoretickou interpretaci. Očekáváme další zpracování dat získaných moderními satelity plánovanými pro 
toto období. V tomto roce rovněž očekáváme publikaci konferenčních sborníků a monografií založených 
na konfrenčních příspěvcích z předchozího roku. Hydrodynamické simulace gravitačních nestabilit v 
expandujících obálkách s různými počátečními a okrajovými podmínkami umožní sledovat možné 
odchylky od doposud studovaných sféricky symetrických modelů. Nově zaváděné procesy v N-
částicových simulacích povedou k fyzikálně dokonalejším modelům vývoje galaxií a jejich vzájemných 
interakcí i k posouzení vlivu mezigalaktického prostředí. Rozšíření programu pro výpočet akrece v okolí 
kompaktních objektů umožní sledovat veličiny, které budou měřitelné novými typy astrofyzikálních 
přístrojů. 
Plánované indikátory dosažení - očekávané výsledky aktivity 
Pořízení observačních dat a jejich analýza. 
Plánované prostředky ověření - forma zpracování a předání výsledku aktivity 
Publikace v renomovaných a recenzovaných mezinárodních periodikách, účast na mezinárodních 
konferencích. 

 



3.2.2. NÁVRH ZMĚN V ŘEŠENÍ PROJEKTU - rok 2008 

Pč. Typ Popis 

*   

 



3.3. NÁKLADY PROJEKTU - rok 2008 

3.3.1. NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ SUBJEKTY 

Rok 2008

Typ požadované

Organizace Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Role organizace příjemce - koordinátor

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady skutečně 

vynaložené

tis. Kč

z toho skutečně hrazené z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

2383 2383 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
55 55 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
50 50 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
50 50 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

75 75 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
665 665 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

336 336 

F9. CELKEM 3614 3614 



 
PŘEVOD DO fondu

tis. Kč

POUŽITÍ Z fondu 

tis. Kč

  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 0 0 

 



Rok 2008

Typ požadované

Organizace Univerzita Karlova v Praze

Role organizace příjemce

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady skutečně 

vynaložené

tis. Kč

z toho skutečně hrazené z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

1367 1367 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
25 25 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
20 20 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
30 30 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

35 35 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
330 330 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

405 405 

F9. CELKEM 2212 2212 

 
PŘEVOD DO fondu

tis. Kč

POUŽITÍ Z fondu 

tis. Kč



  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 0 0 

 



Rok 2008

Typ požadované

Organizace Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 

Role organizace příjemce

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady skutečně 

vynaložené

tis. Kč

z toho skutečně hrazené z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

1286 1286 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
20 20 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
10 10 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
25 25 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

30 30 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
310 310 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

300 300 

F9. CELKEM 1981 1981 

 
PŘEVOD DO fondu

tis. Kč

POUŽITÍ Z fondu 

tis. Kč



  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 0 0 

 



 



3.3.2. NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT 

Rok 2008

Typ požadované

PROJEKT LC06014 - CELKEM

POLOŽKA UZNANÝCH NÁKLADŮ

tis. Kč

Náklady požadované

tis. Kč

z toho požadované z 

účelové podpory

tis. Kč

  F1.  -  Osobní  náklady  nebo  výdaje  na  zaměstnance, 

kteří  se  podílejí  na  řešení  projektu  a  jim  odpovídající 

povinné zákonné odvody a případné příděly do FKSP

5036 5036 

  F2.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  pořízení  hmotného  a 

nehmotného majetku (investice, kapitálové)
0 0 

  F3.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  provoz  a  údržbu 

hmotného majetku používaného při řešení projektu
100 100 

  F4. - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti 

s řešením projektu
80 80 

  F5. - Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé 

souvislosti s řešením projektu
105 105 

  F6.  -  Náklady  nebo  výdaje  na  zveřejnění  výsledků 

projektu včetně nákladů nebo výdajů na zajištění práv k 

výsledkům výzkumu

140 140 

  F7.  -  Cestovní  náhrady  vzniklé  v  přímé souvislosti  s 

řešením projektu
1305 1305 

  F8. - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé  souvislosti  s  řešením  projektu,  např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, enegii a služby neuvedené výše

1041 1041 

F9. CELKEM 7807 7807 

 PŘEVOD DO fondu POUŽITÍ Z fondu 



tis. Kč tis. Kč

  F0. - Zúčtování s Fondem účelově určených prostředků 0 0 

 



3.3.3. NÁVRH ZMĚN V NÁKLADECH - rok 2008 

Pč. Typ Popis 

*   

 



4. PŘÍLOHY 

4.1. ZPRÁVA O POSTUPU ŘEŠENÍ PROJEKTU - rok 2007 

4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU - seznam 

 Pořadí Soubor 

 01

Postup  prací  v 

rámci aktivit CTA 

Práce  v  rámci 

Centra  teoretické 

astrofyziky  je 

rozdělena celkem do 

12  atematických 

aktivit,  které  byly  v 

roce  2007  nazvány 

takto:  01  Analýzy 

datových  výstupů. 

Detailní 

rozpracování 

teoretických  modelů 

rentgenové  emise 

akrečních  disků  v 

blízkosti 

kompaktních 

objektů,  02  Stelární 

astrofyzika,  03 

Pochopení vlastností 

významných 

zářivých 

prostoročasů,  04 

Studium  slunečních 

erupcí,  05 

Teoretické  studium 

nelokálního 

rezonančního 

modelu  s  důrazem 

na  numerické 

aplikace,  06  Tvar 

hala  Mléčné  dráhy 

podle  pohybu  jejích 

satelitů,  07 

Modelování struktury 

rotujících 

neutronových hvězd, 

08  Simulace 

optických  efektů  v 

blízkosti 



relativistických 

kompaktních 

objektů,  09  Modely 

vzniku  velmi 

hmotných 

hvězdokup,  10 

Vyfukování  plynu  v 

kupách  galaxií,  11 

N-částicové  a 

hydrodynamické 

simulace 

izolovaných  a 

interagujících 

galaxií, 12 Semináře 

pro  členy  CTA  a 

studenty 

doktorského 

programu konané na 

pražském  pracovišti 

ASU  AV  ČR. 

Výsledky 

jednotlivých  aktivit 

za  rok  2007  jsou 

uvedeny  v  bodech 

2.2.1.  a  4.1.2.  této 

zprávy. 

 ( kB  ) 

 02

Webové  stránky 

CTA 

Předložená  zpráva 

shrnuje  průběh 

řešení  projektu 

Centra  teoretické 

astrofyziky v r. 2007. 

Zaměřuje  se 

především  na 

dosažené  výsledky, 

organizaci  projektu, 

popis  řešitelského 

týmu  a  finanční 

otázky.  Dále  pak 

tato  zpráva 

předkládá  výhledy 

pro  rok  2008. 

Doplňující  informace 

a aktuality  o  Centru 

teoretické 

astrofyziky lze nalézt 

na  internetové 



adrese 

http://cta.cas.cz 

cta.cas.cz.png (82 

kB  ) 

 

03

Věková  struktura 

projektového 

týmu CTA 

Diagram  věkové 

struktury  CTA 

prokazuje  zaměření 

Centra  na  končící 

studenty 

doktorského studia a 

post-doktorandy. 

cta_histogram07.jpg 

(40 kB  ) 

 

file:///home/karas/txt/grants/msmt/centra/cta06/07/../Soubory/Zpravy/LC06014/PRI0411/cta.cas.cz.png%3FD=11.2.2008&T=20:15:30&VarIdS=81310753&VarUziv=LC06014&VarUzivId=151&VarId=LC06014&VarZpravaRok=2007&VarZpravaTyp=PEZ&VarIDz=3287&VarRecCount=3&VarVsTyp=MSMT_LC&VarNTTyp=
file:///home/karas/txt/grants/msmt/centra/cta06/07/../Soubory/Zpravy/LC06014/PRI0411/cta_histogram07.jpg%3FD=11.2.2008&T=20:15:30&VarIdS=81310753&VarUziv=LC06014&VarUzivId=151&VarId=LC06014&VarZpravaRok=2007&VarZpravaTyp=PEZ&VarIDz=3600&VarRecCount=3&VarVsTyp=MSMT_LC&VarNTTyp=


4.1.2. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/01/2007

Název výsledku

Bicak J., Karas V., Ledvinka T. (2007), "Black holes and magnetic fields"

Abstrakt

The  exact  mechanism  of  formation  of  highly  relativistic  jets  from galactic  nuclei  and  microquasars  remains 

unknown but most accepted models involve a central black hole and a strong external magnetic field. This idea is 

based on assumption that the black hole rotates and the magnetic field threads its horizon. Magnetic torques 

provide a link between the hole and the surrounding plasma which then becomes accelerated. We first review our 

work  on  black  holes  immersed  in  external  stationary  vacuum  (electro)magnetic  fields  in  both  test-field 

approximation and within exact general-relativistic solutions. A special attention will be paid to the Meissner-type 

effect of the expulsion of the flux of external axisymmetric stationary fields across rotating (or charged) black holes 

when they approach extremal states. This is a potential threat to any electromagnetic mechanism launching the 

jets at the account of black-hole rotation because it inhibits the extraction of black-hole rotational energy. We show 

that the otherwise very useful "membrane viewpoint of black holes" advocated by Thorne, Price and Macdonald 

does not represent an adequate formalism in the context of the field expulsion from extreme black holes. After 

briefly summarizing the results for black holes in magnetic fields in higher dimensions - the expulsion of stationary 

axisymmetric fields was demonstrated to occur also for extremal black-hole solutions in string theory and Kaluza-

Klein theory - we shall review astrophysically relevant axisymmetric numerical simulations reported recently by 

Gammie, Komissarov, Krolik and others. Although the field expulsion has not yet been observed in these time-

dependent simulations, they may still  be too far away from the extreme limit at which the black-hole Meissner 

effect  should  show  up.  We  mention  some  open  problems  which,  according  to  our  view,  deserve  further 

investigation.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  BN,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU 

Celé jméno Karas  Vladimír  Doc. RNDr.  DrSc. 



Spojení        

Organizace   Astronomický ústav AC ČR, Centrum Teoretické Astrofyziky,   Bocni II   1401  

  14131  Praha 4 - Spořilov  cta.cas.cz 

5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE

Číslo Název dokumentu Typ Jazyk 

01 Bicak J., Karas V., Ledvinka T. (2007), "Black holes 

and magnetic  fields",  in  the proceedings  of  Black 

Holes: from Stars to Galaxies, IAU Symposium No. 

238 (21-25 August 2006, Prague), eds. V. Karas & 

G. Matt, Cambridge University Press, 139-144 

D  -  Článek  ve  sborníku  z 

akce (publikovaná přednáška 

– proceeding) 

ANG 

    

 



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/02/2007

Název výsledku

Blaes O. M., Sramkova E., Abramowicz M. A., Kluzniak W., Torkelsson U. (2007), "Epicyclic oscillations of fluid 

bodies: Newtonian nonslender torus"

Abstrakt

We study epicyclic oscillations of fluid tori around black holes (in the Paczyński-Wiita potential) and derive exact 

analytic expressions for their radial and vertical eigenfrequencies νr and νz to second-order accuracy in the width 

of the torus.  We prove that pressure effects make the eigenfrequencies smaller than those for free particles. 

However,  the  particular  ratio  νz/νr=3/2,  which  is  important  for  the  theory  of  high-frequency  quasi-periodic 

oscillations (QPOs), occurs when the fluid tori epicyclic frequencies νr and νz are about 15% higher than the ones 

corresponding to free particles. Our results therefore suggest that previous estimates of black hole spins from 

QPOs have produced values that are too high.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  BN,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU 

Celé jméno Abramovich  Marek  Prof.   

Spojení        

Organizace   Institute of Physics, Silesian University in Opava  Bezručovo náměstí  13    

74601  Opava  cta.cas.cz 

5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE

Číslo Název dokumentu Typ Jazyk 

02 Blaes  O.  M.,  Sramkova  E.,  Abramowicz  M.  A., 

Kluzniak  W.,  Torkelsson  U.  (2007),  "Epicyclic 

J  -  Článek  v  odborném ANG 



oscillations  of  fluid  bodies:  Newtonian  nonslender 

torus", Astrophysical Journal, 665, 642-653 

periodiku 

    

 



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/03/2007

Název výsledku

Canalizo G., Bennert N., Jungwiert B., Stockton A., Schweizer F., Lacy M., Peng C. (2007), "Spectacular shells in 

the host galaxy of the QSO MC2 1635+119"

Abstrakt

We present  deep HST ACS images and  Keck  spectroscopy of  MC2 1635+119,  a  QSO hosted  by a  galaxy 

previously classified as an undisturbed elliptical galaxy. Our new images reveal dramatic shell structure indicative 

of a merger event in the relatively recent past. The brightest shells in the central regions of the host are distributed 

alternately in radius, with at least two distinct shells on one side of the nucleus and three on the other, out to a 

distance  of  ~13  kpc.  The light  within  the  five  shells  comprises  ~6% of  the  total  galaxy  light.  Lower  surface 

brightness ripples or tails and other debris extend out to a distance of ~65 kpc. A simple N-body model for a 

merger reproduces the inner shell structure and gives an estimate for the age of the merger of between ~30 Myr 

and ~1.7 Gyr, depending on a range of reasonable assumptions. While the inner shell structure is suggestive of a 

minor merger, the total light contribution from the shells and extended structures is more indicative of a major 

merger. The spectrum of the host galaxy is dominated by a population of intermediate age (~1.4 Gyr), indicating a 

strong starburst episode that may have occurred at the time of the merger event. We speculate that the current 

QSO activity may have been triggered in the recent past by either a minor merger, or by debris from an older 

(~Gyr) major merger that is currently ``raining''  back into the central regions of the merger remnant. Based on 

observations made with  the NASA/ESA Hubble  Space Telescope, obtained at  the Space Telescope Science 

Institute,  which  is  operated  by the  Association of  Universities  for  Research in  Astronomy,  Inc.,  under  NASA 

contract NAS 5-26555. These observations are associated with program GO-10421. 

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  BN,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU 

Celé jméno Jungwiert  Bruno     PhD 

Spojení        

Organizace   Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Boční II 



1401, 141 31 Prague 4, Czech Republic.  Bocni II  1401    14131  Praha 4 - 

Spořilov  cta.cas.cz 

5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE

Číslo Název dokumentu Typ Jazyk 

03 Canalizo  G.,  Bennert  N.,  Jungwiert  B.,  Stockton A., 

Schweizer F., Lacy M., Peng C. (2007), "Spectacular 

shells in the host galaxy of the QSO MC2 1635+119", 

Astrophysical Journal, 669, 801–809 

J  -  Článek  v  odborném 

periodiku 

ANG 

    

 



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/04/2007

Název výsledku

Dovciak M., Karas V., Matt G., Goosmann R. (2007), "Variation of the primary and reprocessed radiation from an 

orbiting spot around a black hole"

Abstrakt

We study light curves and spectra (equivalent widths of the iron line and some other spectral characteristics) which 

arise by reflection on the surface of an accretion disc, following its illumination by a primary off-axis source - an X-

ray 'flare', assumed to be a point-like source just above the accretion disc resulting in a spot with radius dr/r<1. We 

consider General Relativity effects (energy shifts, light bending, time delays) near a rotating black hole, and we 

find them all important, including the light bending and delay amplification due to the spot motion. For some sets of 

parameters the reflected flux exceeds the flux from the primary  component.  We show that  the orbit-induced 

variations  of  the equivalent  width  with  respect  to  its  mean value  can  be  as  high  as  30% for  the  observer's 

inclination of 30 degrees, and much more at higher inclinations. We calculate the ratio of the reflected flux to the 

primary flux and the hardness ratio which we find to vary significantly with the spot phase mainly for small orbital 

radii. This offers the chance to estimate the lower limit of the black hole spin if the flare arises close to the black 

hole.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  BN,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU 

Celé jméno Dovciak  Michal    PhD 

Spojení        

Organizace   Astronomický  ústav  AV  ČR  Boční  II  1401    14131  Praha  4  -  Spořilov  

cta.cas.cz 

5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE

Číslo Název dokumentu Typ Jazyk 



04 Dovciak M., Karas V., Matt G., Goosmann R. (2007), 

"Variation of  the primary and reprocessed radiation 

from an orbiting spot around a black hole", Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society, in press 

J  -  Článek  v  odborném 

periodiku 

ANG 

    

 



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/05/2007

Název výsledku

Genzel R., Karas V. (2007), "The Galactic Center"

Abstrakt

In the past  decade high resolution measurements in the infrared employing adaptive  optics imaging on 10m 

telescopes have allowed determining the three dimensional orbits stars within ten light hours of the compact radio 

source SgrA* at the Center of the Milky Way. These observations show that SgrA* is a three million solar mass 

black hole, beyond any reasonable doubt. The Galactic Center thus constitutes the best astrophysical evidence for 

the existence of black holes which have long been postulated, and is also an ideal 'lab' for studying the physics in 

the vicinity of such an object. Remarkably, young massive stars are present there and probably have formed in the 

innermost stellar cusp. Variable infrared and X-ray emission from SgrA* are a new probe of the physics and space 

time just outside the event horizon.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  BN,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU 

Celé jméno Karas  Vladimír  doc.  DrSc. 

Spojení        

Organizace   Astronomický  ústav  AV  ČR  Boční  II  1401    14131  Praha  4  -  Spořilov  

cta.cas.cz 

5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE

Číslo Název dokumentu Typ Jazyk 

05 Genzel R., Karas V. (2007), "The Galactic Center", 

in  the  proceedings  of  Black  Holes:  from  Stars  to 

D  -  Článek  ve  sborníku  z 

akce (publikovaná přednáška 

ANG 



Galaxies,  IAU Symposium No. 238 (21-25 August 

2006, Prague), eds. V. Karas & G. Matt, Cambridge 

University Press, 173-180 

– proceeding) 

    

 



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/06/2007

Název výsledku

Goosmann R., Czerny B., Karas V., Dovciak M., Ponti G., Mouchet M. (2007), "Constraints on a strong X-ray flare 

in the Seyfert galaxy MCG-6-30-15"

Abstrakt

We discuss implications of a strong flare event observed in the Seyfert galaxy MCG-6-30-15 assuming that the 

emission  is  due  to  localized  magnetic  reconnection.  We conduct  detailed  radiative  transfer  modeling  of  the 

reprocessed radiation for a primary source that is elevated above the disk. The model includes relativistic effects 

and Keplerian motion around the black hole. We show that for such a model setup the observed time-modulation 

must be intrinsic to the primary source. Using a simple analytical model we then investigate time delays between 

hard and soft X-rays during the flare. The model considers an intrinsic delay between primary and reprocessed 

radiation, which measures the geometrical distance of the flare source to the reprocessing sites. The observed 

time delays are well  reproduced if  one assumes that the reprocessing happens in magnetically confined, cold 

clouds.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  BN,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU 

Celé jméno Goosmann  René    PhD 

Spojení        

Organizace   Astronomický  ústav  AV  ČR  Boční  II  1401    14131  Praha  4  -  Spořilov  

cta.cas.cz 

5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE

Číslo Název dokumentu Typ Jazyk 



06 Goosmann  R.,  Czerny  B.,  Karas  V.,  Dovciak  M., 

Ponti  G.,  Mouchet  M.  (2007),  "Constraints  on  a 

strong  X-ray  flare  in  the  Seyfert  galaxy 

MCG-6-30-15", in the proceedings of Black Holes: 
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Číslo výsledku:  LC06014/07/2007

Název výsledku

Goosmann R., Czerny B., Karas V., Ponti G. (2007), "Modeling time delays in the X-ray spectrum of the Seyfert 

galaxy MCG-6-30-15"

Abstrakt

Aims.We propose a reflection model of the time delays detected during an exceptionally bright,  single flare in 

MCG-6-30-15. We consider a scenario in which the delays of the hard X-rays with respect to the soft X-rays are 

caused by the presence of the delayed reflection component. Methods: We employ a model of the flare, which is 

accompanied by reprocessed emission. We consider two geometries/thermal states of the reprocessing medium: a 

partially  ionized  accretion  disk  surface  and  a  distribution  of  magnetically  confined,  cold  blobs.  Results:  The 

reprocessing by cold blobs predicts positive time delays and a saturation in the time delay - energy relation, which 

is likely present in the data. The model requires a strong reflection component and relies on the apparent pivoting 

of the combined primary and reflected spectrum. The reflection by the ionized disk surface does not reproduce the 

observed delays.  We discuss the relation between the two reflection scenarios and argue that  they are both 

present in MCG-6-30-15.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/08/2007

Název výsledku

Goosmann R.,  Gaskell  C.  M.,  Shoji  M.  (2007),  "Modeling optical  and UV polarization of  AGNs I.  Imprints of 

individual scattering regions"

Abstrakt

Context:  Spectropolarimetry of AGNs is a powerful tool for studying the structure and kinematics of the inner 

regions of quasars. Aims: We wish to investigate the effects of various AGN scattering region geometries on the 

polarized flux. Methods: We introduce a new, publicly available Monte Carlo radiative transfer code, stokes, which 

models polarization induced by scattering off free electrons and dust grains. We model a variety of regions in 

AGNs. Results: We find that the shape of the funnel of the dusty torus has a significant impact on the polarization 

efficiency. A compact torus with a steep inner surface scatters more light toward type-2 viewing angles than a 

large torus of the same half-opening angle, θ_0. For θ0 < 53 °, the scattered light is polarized perpendicularly to 

the symmetry axis, whilst for θ0 > 60 ° it is polarized parallel to the symmetry axis. In between these intervals the 

orientation of the polarization depends on the viewing angle. The degree of polarization ranges between 0% and 

20% and is wavelength independent for a large range of θ_0. Observed wavelength-independent optical and near-

UV polarization thus does not necessarily imply electron scattering. Spectropolarimetry at rest-frame wavelengths 

less than 2500 Ĺ may distinguish between dust and electron scattering but is not conclusive in all cases. For polar 

dust, scattering spectra are reddened for type-1 viewing angles, and made bluer for type-2 viewing angles. Polar 

electron-scattering cones are very efficient polarizers at type-2 viewing angles, whilst the polarized flux of the torus 

is weak. Conclusions: .We predict that the net polarization of Seyfert-2 galaxies decreases with luminosity, and 

conclude that the degree of polarization should be correlated with the relative strength of the thermal IR flux. We 

find  that  a  flattened,  equatorial,  electron-scattering  disk,  of  relatively  low  optical  depth,  reproduces  type-1 

polarization. This is insensitive to the exact geometry, but the observed polarization requires a limited range of 

optical depth.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/09/2007

Název výsledku

Goosmann R., Mouchet M., Czerny B., Dovciak M., Karas V., Rozanska A., Dumont A.-M. (2007), "Iron lines from 

transient and persisting hot spots on AGN accretion

Abstrakt

Aims.We model the X-ray reprocessing from a strong co-rotating flare above an accretion disk in active galactic 

nuclei. By performing detailed radiative transfer computations we explore the horizontal structure and evolution of 

the underlying hot spot. The main goal is to study how the resulting spectral features manifest themselves in short 

exposure time spectra. Methods: We analyze both the vertical and the horizontal spot structure and its dynamical 

reprocessed spectrum. To obtain the spectral evolution seen by a distant observer, we apply a general relativity 

ray-tracing technique. We concentrate on the energy band around the iron K-line, where the relativistic effects are 

most pronounced. Persistent flares lasting for a significant fraction of the orbital time scale and short, transient 

flares are considered. Results: In our time-resolved analysis, the spectra recorded by a distant observer depend 

on the position of the flare/spot with respect to the central black hole. If the flare duration significantly exceeds the 

light travel time across the spot, then the spot horizontal stratification is unimportant. On the other hand, if the flare 

duration is comparable to the light travel time across the spot radius, the lightcurves exhibit a typical asymmetry in 

their time profiles. The sequence of dynamical spectra proceeds from more strongly to less strongly ionized re-

emission.  At  all  locations  within  the  spot  the  spectral  intensity  increases  towards  edge-on  emission  angles, 

revealing the limb brightening effect. Conclusions: Future X-ray observatories with significantly larger effective 

collecting areas will enable to spectroscopically map out the azimuthal irradiation structure of the accretion disk 

and to localize persistent flares. If the hot spot is not located too close to the marginally stable orbit of the black 

hole, it  will  be possible to probe the reflecting medium via the sub-structure of the iron K-line. Indications for 

transient flares will only be obtained from analyzing the observed lightcurves on the gravitational time scale of the 

accreting supermassive black hole.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/10/2007

Název výsledku

Griffiths J. B., Podolsky J. (2007), "A note on the parameters of the Kerr–NUT–(anti-) de Sitter spacetime"

Abstrakt

Different forms of the metric for the Kerr NUT (anti-)de Sitter spacetime are being widely used in its extension to 

higher  dimensions.  The purpose of  this  note  is  to  relate the parameters that  are  being used to the physical 

parameters (mass, rotation, NUT and cosmological constant) in the basic four-dimensional situation.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/11/2007

Název výsledku

Jáchym P., Palouš J., Koepen J., Combes F. (2007), "Gas stripping in galaxy clusters: a new SPH simulation 

approach"

Abstrakt

Aims.The influence of a time-varying ram pressure on spiral galaxies in clusters is explored with a new simulation 

method based on the N-body SPH/tree code GADGET. Methods: We have adapted the code to describe the 

interaction of  two different  gas phases,  the diffuse hot  intracluster medium (ICM) and the denser  and colder 

interstellar medium (ISM). Both the ICM and ISM components are introduced as SPH particles. As a galaxy arrives 

on a highly radial orbit from outskirts to cluster center, it crosses the ICM density peak and experiences a time-

varying wind. Results: Depending on the duration and intensity of the ISM-ICM interaction, early and late type 

galaxies  in  galaxy clusters  with  either  a large  or  small  ICM distribution are  found to  show different  stripping 

efficiencies, amounts of reaccretion of the extra-planar ISM, and final masses. We compare the numerical results 

with analytical approximations of different complexity and indicate the limits of the Gunn & Gott simple stripping 

formula. Conclusions: Our investigations emphasize the role of the galactic orbital history to the stripping amount. 

We discuss the contribution of ram pressure stripping to the origin of the ICM and its metallicity. We propose gas 

accumulations  like  tails,  filaments,  or  ripples  to  be  responsible  for  stripping  in  regions  with  low overall  ICM 

occurrence. Appendix A is only available in electronic form at http://www.aanda.org 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/12/2007

Název výsledku

Karas V., Subr L. (2007), "Enhanced activity of massive black holes by stellar capture assisted by a self-gravitating 

accretion disc"

Abstrakt

Aims. We study the probability of close encounters between stars from a nuclear cluster and a massive black hole 

(10^4; M_s < M_b < 10^8 M_s). The gravitational field of the system is dominated by the black hole in its sphere of 

influence. It is further modified by the cluster mean field (a spherical term) and a gaseous disc/torus (an axially 

symmetric term) causing a secular evolution of stellar orbits via Kozai oscillations. Intermittent phases of high 

eccentricity increase the chance that  stars become damaged inside the tidal  radius of the central  hole.  Such 

events can produce debris and lead to recurring episodes of enhanced accretion activity. Methods: We introduce 

an effective loss cone and associate it with tidal disruptions during the high-eccentricity phases of the Kozai cycle. 

By numerical integration of the trajectories forming the boundary of the loss cone, we determine its shape and 

volume. We also include the effect of a relativistic advance of the pericentre. Results: The potential of the disc has 

the efffect of enlarging the loss cone, therefore, the predicted number of tidally disrupted stars should grow by 

factor of 10^2. On the other hand, the effect of the cluster mean potential, together with the relativistic pericentre≃  

advance,  act  against  the  eccentricity  oscillations.  In  the  end  we  expect  the  tidal  disruption  events  to  be 

approximately ten times more frequent in comparison with the model in which the three effects - the cluster mean 

field, the relativistic pericentre advance, and the Kozai mechanism - are all ignored. The competition of different 

influences suppresses the predicted star-disruption rate as the black hole mass increases. Hence, the process 

under consideration is more important for intermediate-mass black holes, M_b ~ 10^4 M_s.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/13/2007

Název výsledku

Karlicky M., (2007), "Separation of accelerated electrons and positrons in the relativistic reconnection"

Abstrakt

We study an acceleration of electrons and positrons in the relativistic magnetic field reconnection using a 2.5-D 

particle-in-cell  electromagnetic  relativistic  code.  We consider  the  model  with  two  current  sheets  and periodic 

boundary  conditions.  The  electrons  and  positrons  are  very  effectively  accelerated  during  the  tearing  and 

coalescence processes of the reconnection. We found that near the X-points of the reconnection the positions of 

electrons and positrons differ. This separation process is in agreement with those studied in the previous papers 

analytically or by test particle simulations. We expect that in dependence on the magnetic field connectivity this 

local  separation  can  lead  to  global  spatial  separation  of  the  accelerated  electrons  and  positrons.  A  similar 

simulation in the electron-proton plasma with the proton-electron mass ratio m_i/m_e = 16 is made.
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Číslo výsledku:  LC06014/14/2007

Název výsledku

Karlicky M., Barta M. (2007), "Drifting pulsating structures generated during tearing and coalescence processes in 

a flare current sheet", 

Abstrakt

Aims.Based  on  particle-in-cell  simulations,  drifting  pulsating  structures  are  interpreted  as  the  radio  emission 

generated during tearing and coalescence processes in the current sheet of a flare. Methods: A 2.5D particle-in-

cell  electromagnetic relativistic  code was used considering two versions of  the model:  a) the model with one 

current  sheet  with  free boundary conditions and b) the model with  two current sheets and periodic boundary 

conditions.  The  dispersion  diagrams  of  electromagnetic  waves  we  then  constructed  using  the  2D  Fourier 

transform. Results: It is found that electrons are accelerated most efficiently in the region near the x-point of the 

magnetic field structure in the phase at the end of tearing process and at the beginning of plasmoid coalescence. 

The most energetic electrons are distributed mainly along the x-lines of the magnetic field structure. During these 

processes,  Langmuir  waves  are  generated,  along  with  the  electromagnetic  (radio)  ones.  It  looks  as  these 

electromagnetic  waves  can  be  observed  mainly  on  the  second  harmonics  of  the  plasma  frequencies 

corresponding to the plasma densities in the external parts of the plasmoids. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/15/2007

Název výsledku

Kawka A., Vennes S., Dupuis J., Chayer P., Lanz T. (2007), "Orbital parameters and chemical composition of four 

white dwarfs in post-common envelope binaries"

Abstrakt

We present FUSE observations of the hot white dwarfs in the post-common envelope binaries Feige 24, EUVE 

J0720-317, BPM 6502, and EUVE J2013+400. The spectra show numerous photospheric absorption lines which 

trace the white dwarf orbital motion. We report the detection of C III, O VI, P V, and Si IV in the spectra of Feige 

24, EUVE J0720-317 and EUVE J2013+400, and the detection of C III, N II, Si III, Si IV, and Fe III in the spectra of 

BPM 6502. Abundance measurements support the possibility that white dwarfs in post-common envelope binaries 

accrete material from the secondary star wind. The FUSE observations of BPM 6502 and EUVE J2013+400 cover 

a complete binary orbit. We used the FUSE spectra to measure the radial velocities traced by the white dwarf in 

the four binaries, where the zero-point velocity were fixed using the ISM velocities in the line of sight of the stellar 

systems. For BPM 6502 we determined a white dwarf velocity semi-amplitude of K_WD = 18.6+/-0.5km/s, and with 

the velocity semi-amplitude of the red dwarf companion (K_RD = 75.2+/-3.1 km/s), we estimate the mass ratio to 

be q = 0.25+/-0.01. Adopting a spectroscopic mass determination for the white dwarf, we infer a low secondary 

mass of M_RD = 0.14+/-0.01 M_solar. For EUVE J2013+400 we determine a white dwarf velocity semi-amplitude 

of K_WD = 36.7+/-0.7 km/s. The FUSE observations of EUVE J0720-317 cover approximately 30% of the binary 

period and combined with the HST GHRS measurements (Vennes et al. 1999, ApJ 523, 386), we update the 

binary properties. FUSE observations of Feige 24 cover approximately 60% of the orbit and we combine this data 

set with HST STIS (Vennes et al. 2000, ApJ, 544, 423) data to update the binary properties.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/16/2007

Název výsledku

Subr L. et al (2007), Modeling dense stellar systems

Abstrakt

In the past decade, considerable progress has been made in the observations of dense stellar systems owing to 

more and more powerful telescopes and instrumentation. At optical wavelenghts, breakthroughs in resolving dense 

stellar systems have been made not only due to the superior resolution of the Hubble Space Telescope (most 

recently epitomized by the Advanced Camera for Surveys), but also by the ongoing e orts of developing adaptive 

optics systems that allow us to study the central regions of such systems from the ground. To name just two 

examples, these new observational techniques now permit us (1) to study the luminosity and mass functions even 

of young, massive, dust-obscured clusters, giving direct insight on the modalities of mass segregation, and (2) to 

study a high-density environment like our Galactic center, revealing the motions of stars around the central black 

hole. New multi-object spectrographs (e.g., at the Very Large Telescope of the European Southern Observatory) 

help  us to  measure  the  kinematics  of  individual  stars  in  dense  stellar  systems,  vital  for  determining velocity 

dispersions, masses, and other fundamental cluster parameters.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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Studying these systems teaches us about stellar evolution and the impact of feedback as well as the origin and 

evolution of exotic objects, and provides insight into many unanswered problems in stellar evolution, e.g.,  the 

second-parameter  problem or light  element abundance anomalies.  Globular cluster systems and disruption of 

individual  clusters  are  unique  traces  of  galactic  potentials.  Dense  star  clusters  are  the  best  laboratories  for 

studying the formation and physical nature of extreme stellar populations (like X-ray binaries or blue stragglers), 

and thus are ideal testbeds for population synthesis models and stellar evolution tracks, which in turn are essential 

to  analyse  the  formation  and  evolution  of  galaxies.  The  proposed  symposium  promises  to  provide  a 

comprehensive view of many aspects of these important components of the universe.

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

The simultaneous advent of advanced simulations of dense stellar systems on powerful computers, and multi-

wavelength observations of those same systems has led to a revolution in stellar research. The purpose of this 

meeting was to bring together researchers in stellar evolution, stellar dynamics, and stellar hydrodynamics, in a 

joint attempt to realistically model systems where stellar interactions are important. We began with an overview of 

the current observations of star clusters and galactic nuclei. Next we had sessions on modelling local interactions 



(e.g. direct stellar collisions, perturbed binary evolution) and global interactions (e.g. whole cluster models, star 

formation in crowded regions). This Joint Discussion culminated with discussion of the most complete models of 

stellar  systems which include feedback between stellar  dynamics,  evolution and hydrodynamics,  and a  panel 

discussion on the future of this emerging and exciting field.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/17/2007

Název výsledku

Meyer L., Schoedel R., Eckart A., Duschl W. J., Karas V., Dovciak M. (2007), "On the orientation of the Sagittarius 

A* system"

Abstrakt

Context: The near-infrared emission from the black hole at the Galactic center (Sgr A*) has unique properties. The 

most striking feature is a suggestive periodic sub-structure that has been observed in a couple of flares so far. 

Aims: Using near-infrared polarimetric observations and modelling the quasi-periodicity in terms of an orbiting blob, 

we  try  to  constrain  the  three  dimensional  orientation  of  the  Sgr  A*  system.  Methods:  We report  on  so  far 

unpublished polarimetric data from 2003. They support the observations of a roughly constant mean polarization 

angle of ~60° ± 20° from 2004-2006. Prior investigations of the 2006 data are deepened. In particular, the blob 

model fits are evaluated such that constraints on the position angle of Sgr A* can be derived. Results: Confidence 

contours in the position - inclination angle plane are derived. On a 3σ level the position angle of the equatorial 

plane normal is in the range ~60°-108° (east of north) in combination with a large inclination angle. This agrees 

well  with  recent  independent  work  in  which  radio  spectral/morphological  properties  of  Sgr  A*  and  X-ray 

observations,  respectively,  have  been  used.  However,  the  quality  of  the  presently  available  data  and  the 

uncertainties in our model bring some ambiguity to our conclusions.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/18/2007

Název výsledku

Palous J. (2007), "Triggering and the gravitational instability in shells and supershell"

Abstrakt

The instability of supershells and its relevance to triggering of star formation at rims of expanding structures is 

discussed. The environmental effects include the large and small-scale distribution of the ambient ISM, its density 

and temperature. The relation of the power and time distribution of the energy inputs to the gravitational instability 

of supershells is described.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  BN,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

4. KONTAKTNÍ ÚDAJE GARANTA VÝSLEDKU 

Celé jméno Palouš  Jan  Prof. RNDr.  DrSc. 

Spojení        

Organizace   Astronomický  ústav  AV  ČR  Boční  II  1401    14131  Praha  4  -  Spořilov  

cta.cas.cz 

5. DOSTUPNÁ DOKUMENTACE

Číslo Název dokumentu Typ Jazyk 

18 Palous J.  (2007),  "Triggering and the gravitational 

instability  in  shells  and  supershell",  in  the 

proceedings  of  Triggered  Star  Formation  in  a 

Turbulent Interstellar Medium, IAU Symposium No. 

237  (14-18  August  2006,  Prague),  eds.  B.  G. 

Elmergreen  &  J.  Palous,  Cambridge  University 

D  -  Článek  ve  sborníku  z 

akce (publikovaná přednáška 

– proceeding) 

ANG 



Press, 114-118 

    

 



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/20/2007

Název výsledku

Bennert, N., Canalizo, G., Jungwiert, B. et al. "Evidence for merger remnants in early-type host galaxies of low 

redshift QSO's"

Abstrakt

We present results from a pilot HST ACS deep imaging study in broad-band V of five low-redshift  QSO host 

galaxies classified in the literature as ellipticals. The aim of our study is to determine whether these early-type 

hosts formed at high redshift and have since evolved passively, or whether they have undergone relatively recent 

mergers that may be related to the triggering of the nuclear activity. We perform two-dimensional modeling of the 

light distributions to analyze the host galaxies' morphology. We find that, while each host galaxy is reasonably well 

fitted by a de Vaucouleurs profile, the majority of them (4/5) reveal significant fine structure such as shells and tidal 

tails. These structures contribute between ~5% and 10% to the total V-band luminosity of each host galaxy within 

a region of r ~ 3 r_eff and are indicative of merger events that occurred between a few hundred Myr and a Gyr 

ago.  These  timescales  are  comparable  to  starburst  ages  in  the  QSO  hosts  previously  inferred  from  Keck 

spectroscopy. Our results thus support a consistent scenario in which most of the QSO host galaxies suffered 

mergers with accompanying starbursts that likely also triggered the QSO activity in some way, but we are also left 

with considerable uncertainty on physical mechanisms that might have delayed this triggering for several hundred 

Myr after the merger. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/21/2007

Název výsledku

Stepan J., Heinzel P., Sahal-Brechot S. (2007), "Hydrogen H-alpha line polarization in solar flares. Theoretical 

investigation of atomic polarization by proton 

Abstrakt

Context:  We present a theoretical review of the effect of impact polarization of a hydrogen Hα line due to an 

expected proton beam bombardment in solar flares. Aims: Several observations indicate the presence of the linear 

polarization  of  the  hydrogen Hα line  observed  near  the solar  limb  above  5% and  preferentially  in  the radial 

direction. We theoretically review the problem of deceleration of the beam originating in the coronal reconnection 

site due to its interaction with the chromospheric plasma, and describe the formalism of the density matrix used in 

our  description  of  the  atomic  processes  and  the  treatment  of  collisional  rates.  Methods:  We solve  the  self-

consistent NLTE radiation transfer problem for the particular semiempirical chromosphere models for both intensity 

and linear polarization components of the radiation field. Results: In contrast to recent calculations, our results 

show  that  the  energy  distribution  of  the  proton  beam at  Hα  formation  levels  and  depolarizing  collisions  by 

background electrons and protons cause a significant reduction of the effect below 0.1%. The radiation transfer 

solution shows that tangential resonance-scattering polarization dominates over the impact polarization effect in all 

considered models. Conclusions: . In the models studied, proton beams are unlikely to be a satisfying explanation 

for the observed linear polarization of the Hα line.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/22/2007

Název výsledku

Stepan J., Kasparova J., Karlicky M., Heinzel P. (2007), "Hydrogen Balmer line formation in solar flares affected by 

return currents"

Abstrakt

Aims.We investigate the effect of the electric return currents in solar flares on the profiles of hydrogen Balmer 

lines. We consider the monoenergetic approximation for the primary beam and runaway model of the neutralizing 

return current. Methods: Propagation of the 10 keV electron beam from a coronal reconnection site is considered 

for the semiempirical chromosphere model F1. We estimate the local number density of return current using two 

approximations for beam energy fluxes between 4 × 1011 and 1 × 1012 erg cm-2 s-1. Inelastic collisions of beam 

and return-current electrons with hydrogen are included according to their energy distributions, and the hydrogen 

Balmer  line  intensities  are  computed  using  an  NLTE radiative  transfer  approach.  Results:  In  comparison  to 

traditional NLTE models of  solar flares that  neglect the return-current effects, we found a significant increase 

emission in the Balmer line cores due to nonthermal excitation by return current. Contrary to the model without 

return current, the line shapes are sensitive to a beam flux. It is the result of variation in the return-current energy 

that is close to the hydrogen excitation thresholds and the density of return-current electrons.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/23/2007

Název výsledku

Bennert, N., Canalizo, G., Jungwiert, B., et al. "Searching for Mergers in Early-Type QSO Host Galaxies and a 

Control Sample of Inactive Ellipticals"

Abstrakt

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  ,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

We present very deep HST/ACS images of five QSO host galaxies, classified as undisturbed ellipticals in earlier 

studies. For four of the five objects, our images reveal strong signs of interaction such as tidal tails, shells, and 

other fine structure, suggesting that a large fraction of QSO host galaxies may have experienced a relatively recent 

merger event. Our preliminary results for a control sample of inactive elliptical galaxies do not reveal comparable 

fine structure. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/24/2007

Název výsledku

Wunsch R., Silich S., Palous J., Tenorio-Tagle G. (2007), "Super stellar clusters with a bimodal hydrodynamic 

solution: an approximate analytic approach",

Abstrakt

Aims.We  look  for  a  simple  analytic  model  to  distinguish  between  stellar  clusters  undergoing  a  bimodal 

hydrodynamic solution from those able to drive only a stationary wind. Clusters in the bimodal regime undergo 

strong radiative cooling within their densest inner regions, which results in the accumulation of the matter injected 

by supernovae and stellar winds and eventually in the formation of further stellar generations, while their outer 

regions  sustain  a  stationary  wind.  Methods:  The analytic  formulae  are  derived  from the  basic  hydrodynamic 

equations. Our main assumption, that the density at the star cluster surface scales almost linearly with that at the 

stagnation radius, is based on results from semi-analytic and full numerical calculations. Results: The analytic 

formulation allows for the determination of the threshold mechanical luminosity that separates clusters evolving in 

either of the two solutions. It is possible to fix the stagnation radius by simple analytic expressions and thus to 

determine the fractions of the deposited matter that clusters evolving in the bimodal regime blow out as a wind or 

recycle into further stellar generations.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/25/2007

Název výsledku

Hadrava P., Optical spectroscopy of Cyg X-1

Abstrakt

The star HDE 226868 known as an optical counterpart of the black hole candidate Cyg X-1 has been observed in 

H_alpha region using spectrograph at Ondrejov 2-m telescope. The orbital parameters are determined from HeI-

line by means of the author's method of Fourier disentangling. 

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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Popis inovačních aspektů daného výsledku

Preliminary results are also presented of disentangling the H_alpha-line into a P-Cyg profile of the (optical) primary 

and an emission profile of the circumstellar matter (and a telluric component).
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/26/2007

Název výsledku

Bičák & Schmidt (2007), Helical symmetry in linear systems

Abstrakt

We investigate properties of solutions of the scalar wave equation and Maxwell’s equations on Minkowski space 

with helical symmetry. Existence of local and global solutions with this symmetry is demonstrated with and without 

sources. The asymptotic properties of the solutions are analyzed. We show that the Newman-Penrose retarded 

and advanced scalars exhibit specific symmetries and generalized peeling properties.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/27/2007

Název výsledku

Bičák, Katz, Lynden-Bell (2007), Cosmological perturbation theory, instantaneous gauges, and local inertial frames

Abstrakt

Linear perturbations of Friedmann-Robertson-Walker universes with any curvature and cosmological constant are 

studied in a general gauge without decomposition into harmonics. Desirable gauges are selected as those which 

embody best Mach’s principle: in these gauges local inertial frames can be determined instantaneously via the 

perturbed Einstein field equations from the distributions of energy and momentum in the universe. The inertial 

frames are identified by their “accelerations and rotations” with respect to the cosmological frames associated with 

the “Machian gauges.” In closed spherical universes, integral gauge conditions are imposed to eliminate motions 

generated  by  the  conformal  Killing  vectors.  The  meaning  of  Traschen’s  integral-constraint  vectors  is  thus 

elucidated. For all three types of Friedmann-Robertson-Walker universes the Machian gauges admit much less 

residual freedom than the synchronous or generalized harmonic gauge. Mach’s principle is best exhibited in the 

Machian gauges in closed spherical universes. Independent of any Machian motivation, the general perturbation 

equations and discussion of gauges are useful for cosmological perturbation theory.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/28/2007

Název výsledku

Lynden-Bell, Katz, Bičák (2007), Energy and angular momentum densities of stationary gravitational fields

Abstrakt

We give physical explanations of explicit invariant expressions for the energy and angular momentum densities of 

gravitational fields in stationary spacetimes. These expressions involve nonlocally defined conformal factors. In 

certain coordinates these become locally defined in terms of the metric. These results are derived via expressions 

for total gravitational potential energy from the difference between the total energy and the mechanical energy. 

The latter involves kinetic energy seen in the frame of static observers. When in the axially symmetric case we 

consider zero angular momentum observers (who move orthogonally to surfaces of constant time), we find that the 

angular momentum they attribute to the gravitational field is solely due to their motion.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/29/2007

Název výsledku

Zofka & Bicak (2007), Cylindrical spacetimes with a cosmological constant and their sources

Abstrakt

We review and  investigate  some basic  properties  of  static,  cylindrically  symmetric  spacetimes with  non-zero 

cosmological constant, find non-singular sheet sources of these spacetimes and discuss their characteristics, and 

clarify their relation to the 4D black-string solutions.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/30/2007

Název výsledku

Krtouš (2007), Electromagnetic Field in Higher-Dimensional 

Abstrakt

A special test electromagnetic field in the spacetime of the higher-dimensional generally rotating NUT (anti-)de 

Sitter black hole is found. It is adjusted to the hidden symmetries of the background represented by the principal 

Killing-Yano tensor. Such an electromagnetic field generalizes the field of charged black hole in four dimensions. 

In higher dimensions, however, the gravitational backreaction of such a field cannot be consistently solved.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/31/2007

Název výsledku

Kyrian & Semerák (2007), Spinning test particles in a Kerr field - II

Abstrakt

The motion of small spinning free test bodies is usually treated within the `pole-dipole' approximation, which - in 

general relativity - leads to Mathisson-Papapetrou (MP) equations. These have to be supplemented by three side 

constraints in order to provide a unique solution. Several different `spin conditions' have been proposed and used 

in the literature, each leading to different worldlines. In a previous paper, we integrated the MP equations with the 

pσSμσ = 0 condition numerically in Kerr space-time and illustrated the effect of the spin-curvature interaction by 

comparing the trajectories obtained for various spin magnitudes. Here we also consider other spin conditions and 

clarify their interrelations analytically as well  as numerically on particular trajectories. The notion of a `minimal 

worldtube' is introduced in order to judge the individual supplementary conditions and to expose the limitations of 

the pole-dipole approximation.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/32/2007

Název výsledku

Podolský & Kofron (2007), Chaotic motion in Kundt spacetimes

Abstrakt

We demonstrate that  geodesics in exact  vacuum Kundt gravitational  waves may exhibit  a highly  complicated 

behaviour. In fact, as in the previously studied case of non-homogeneous pp-waves, for specific choices of the 

structural function the motion appears to be genuinely chaotic. This fact is demonstrated by the fractal method.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/33/2007

Název výsledku

Ortaggio,  Podolsky  &  Zofka  (2007),  Robinson–Trautman  spacetimes  with  an  electromagnetic  field  in  higher 

dimensions 

Abstrakt

We investigate higher dimensional Robinson-Trautman spacetimes with an electromagnetic field aligned with the 

hypersurface  orthogonal,  non-shearing,  expanding  geodesic  null  congruence.  After  integrating  the  system of 

Einstein-Maxwell equations with an arbitrary cosmological constant, we present the complete family of solutions. In 

odd  spacetime dimensions they represent  (generalized)  Reissner-Nordstrom-de Sitter  black  holes.  The event 

horizon (more generically, the transverse space) may be any Einstein space, and the full metric is specified by 

three independent parameters related to mass, electric charge and cosmological constant. These solutions also 

exhaust the class of Robinson-Trautman spacetimes with an aligned Maxwell-Chern-Simons field (the CS term 

must  vanish  because  of  the  alignment  assumption  and  of  the  Einstein  equations).  In  even  dimensions  an 

additional  magnetic  "monopole-like"  parameter  is  also  allowed  provided  now  the  transverse  space  is  an 

(almost-)Kahler Einstein manifold. The Weyl tensor of all such solutions is of algebraic type D. We also consider 

the possible inclusion of aligned pure radiation.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/34/2007

Název výsledku

Palouš & Combes (2007), Galaxy Evolution across the Hubble Time

Abstrakt

This last decade has witnessed a revolution in our observations of galaxies; in particular deep imaging with HST 

and spectroscopy with 10m-class ground-based telescopes have uncovered many objects that are difficult to place 

along the Hubble sequence. High resolution spectroscopy of extremely faint objects has enabled the study of the 

kinematic  evolution  and,  hence,  the  mass  assembly  of  galaxies  to  unprecedented  look-back  times for  direct 

comparison with cosmological structure formation scenarios. Thus, it is now possible to study all three aspects of 

galaxy evolution - their morphological-dynamical, chemical and spectral evolution out to redshift larger than six, 

exploring more than 95% of the age of the universe. These Proceedings of the IAU Symposium 235 report the 

considerable progress made in recent years on galaxy formation and evolution, and look forward to the expected 

breakthroughs in the domain of remote galaxies, with ALMA, the ELT and the next generation space telescopes. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/35/2007

Název výsledku

Elmegreen & Palouš (2007), Triggered Star Formation in a Turbulent Interstellar Medium

Abstrakt

New stars form in the dense turbulent gas clouds of galaxies. A wide variety of processes, with scales ranging 

from the size of a galaxy to the size of an individual star, drive interstellar turbulence and trigger dense cloud 

formation. The formation of these clouds is the subject of the IAU S237. This book is the most up-to-date review of  

all aspects of cloud and star formation. It summarizes the current state of understanding of triggered star formation 

in a turbulent interstellar medium. Topics covered range from observations and theory of turbulence in the ISM, to 

the formation of shells and young stars inside of shells, and molecular clouds, star clusters, and galaxies, all with a 

view toward understanding how star formation begins in these various environments. It is the first comprehensive 

overview of triggered star formation, and one of the few compendiums available on ISM turbulence.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/36/2007

Název výsledku

Karas & Matt (2007), Black Holes - From Stars to Galaxies 

Abstrakt

Until  recently,  black holes were often considered as exotic  objects  of  dubious existence.  In the last  decade, 

observations have provided overwhelming evidence in favour of the presence of supermassive black holes at the 

centre of galaxies, including the Milky Way; of stellar-mass black holes in binary stellar systems; and, possibly, of 

intermediate-mass black holes in ultraluminous X-ray sources in nearby galaxies.  Black holes are now widely 

accepted as real physical entities, playing an important role in modern astrophysics. IAU S238 brought together 

observers and theoreticians working in black hole astrophysics - from stellar-mass black holes to supermassive 

ones residing at the centre of galaxies - with the aim of highlighting and discussing similarities in the physics 

involved. Leading researchers review the subject and report on recent results on accretion discs, relativistic jets, 

spectroscopy in different spectral bands - from X-rays to radio - and other aspects of black hole astrophysics.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/37/2007

Název výsledku

Srámková, E.; Torkelsson, U.; Abramowicz, M. A. (2007), Oscillations of tori in the pseudo-Newtonian potential

Abstrakt

The  high-frequency  quasi-periodic  oscillations  (HF  QPOs)  in  neutron  star  and  stellar-mass  black  hole  X-ray 

binaries may be the result of a resonance between the radial and vertical epicyclic oscillations in strong gravity. In 

this paper we investigate the resonant coupling between the epicyclic modes in a torus in a strong gravitational 

field. Methods: We perform numerical simulations of axisymmetric constant angular momentum tori in the pseudo-

Newtonian potential. The epicyclic motion is excited by adding a constant radial velocity to the torus. Results: We 

verify that slender tori perform epicyclic motions at the frequencies of free particles, but the epicyclic frequencies 

decrease as the tori grow thicker. More importantly, and in contrast to previous numerical studies, we do not find a 

coupling  between  the  radial  and  vertical  epicyclic  motions.  The  appearance  of  other  modes  than  the  radial 

epicyclic motion in our simulations is rather due to small numerical deviations from exact equilibrium in the initial 

state of our torus. 

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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2. INOVAČNÍ ASPEKTY
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/38/2007

Název výsledku

Bakala, Čermák, Hledík, Stuchlík & Truparová (2007), Extreme gravitational lensing in vicinity of Schwarzschild-de 

Sitter black holes

Abstrakt

We have developed a realistic, fully general relativistic computer code to simulate optical projection in a strong, 

spherically symmetric gravitational field. The standard theoretical analysis of optical projection for an observer in 

the vicinity of a Schwarzschild black hole is extended to black hole spacetimes with a repulsive cosmological 

constant, i.e, Schwarzschild{ de Sitterspacetimes. Infuence of the cosmological constant is investigated for static 

observers and observers radially free-falling from the static radius. Simulations include e ects of the gravitational 

lensing, multiple images, Doppler and gravitational frequency shift, as well as the intensity amplifcation. The code 

generates images of the sky for the static observer and a movie simulations of the changing sky for the radially 

free-falling observer. Techniques of parallel programming are applied to get a high performance and a fast run of 

the BHC simulation code.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/39/2007

Název výsledku

Török, Stuchlík & Bakala (2007), A remark about possible unity of the neutron star and black hole high frequency 

QPOs

Abstrakt

In a series of papers it was discussed, on the basis of phenomenological arguments, whether the high frequency 

quasiperiodic oscillations (kHz QPOs) observed in the neutron-star and black-hole X-ray sources originate in the 

same physical mechanism. Recently it was suggested that a general trend seen in neutron star kHz QPOs instead 

excludes such a uniform origin. Using the example of the atoll source 4U 1636-53 we illustrate that this is not 

neccesarily true.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/40/2007

Název výsledku

Stuchlík, Čermák, Török, Urbanec & Bakala (2007), Genetic Selection of Neutron Star Structure Matching the X-

Ray Observations

Abstrakt

Assuming a resonant origin of the quasiperiodic oscillations observed in the X-ray neutron star binary systems, we 

apply a genetic algorithm method for selection of neutron star models. It was suggested that pairs of kilo-hertz 

peaks in the X-ray Fourier power density spectra of some neutron stars reflect a non-linear resonance between 

two modes of accretion disk oscillations. We investigate this concept for a specific neutron star source. Each 

neutron star model is  characterized by the equation of  state (EOS),  rotation frequency   and mass M. These 

determine the spacetime structure governing geodesic motion and position dependent radial and vertical epicyclic 

oscillations related to the stable circular geodesics. Particular kinds of resonances (KR) between the epicyclic 

frequencies, or the frequencies derived from them, can take place at special positions assigned ambiguously to the 

spacetime structure. The pairs of resonant eigenfrequencies relevant to those positions are therefore fully given by 

KR,M,Omega, EOS and can be compared to the observationally determined pairs of eigenfrequencies in order to 

eliminate  the  unsatisfactory  sets  (KR,M,  Omega,  EOS).  For  the  elimination  we  use  the  advanced  genetic 

algorithm.  Genetic  algorithm  comes  out  from  the  method  of  natural  selection  when  subjects  with  the  best 

adaptation  to  assigned  conditions  have  most  chances  to  survive.  The chosen  genetic  algorithm with  sexual 

reproduction contains one chromosome with restricted lifetime, uniform crossing and genes of type 3/3/5. For 

encryption of physical description (KR,M,Omega, EOS) into chromosome we used Gray code. As a fitness function 

we use correspondence between the observed and calculated pairs of eigenfrequencies. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/41/2007

Název výsledku

Varlikli, Bakala, Tarhan (2007), K některým vlastnostem gödelovských prostoročasů vyplněných viskózním plynem 

a skalárním polem.

Abstrakt

Tato studie je věnována vlastnostem zobecněných rotujících gödelovských prostoročasů vyplněných hmotným 

skalárním polem a viskózním plynem za přítomnosti tepelného toku a kosmologické konstanty. Protože některé 

pozorované nehomogenity v CMB mohou být interpretovány také jako indicie kosmologické rotace, je studován 

kosmologický model expandujícího a rotujícího vesmíru s anizotropickou expandující gödelovskou metrikou jako 

alternativa  standardního kosmologického modelu  popsaného Robertson-Walkerovou metrikou.  Je ukázáno,  že 

řešení  Klein-Gordonovy  rovnice  pro  skalární  pole  v  takovém  prostoročase  lze  vyjádřit  jako  superpozici 

Besselových funkcí prvního a druhého druhu. Hustota vizkózního plynu v tomto vesmíru tlumeně osciluje kolem 

střední hodnoty a masivní skalární pole zde hraje roli vakuové energie či kvintesence. Speciálním nastavením 

počátečních podmínek lze získat řešení s časově symetrickou evolucí vzhledem k význačné události v čase t=0 – 

big bangu.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/42/2007

Název výsledku

Bakala,  Šrámková,  Stuchlík,  Török (2007),  Dipole  magnetic field  on a Schwarzschild  background and related 

epicyclic frequencies.

Abstrakt

Several models of the X-ray flux modulation observed in the low-mass X-ray binaries (LMXBs), in particular the 

neutron  star  LMXBs,  deal  with  Keplerian  and  epicyclic  frequencies  of  geodesic  orbital  motion.  We discuss 

nongeodesic corrections to the orbital and epicyclic frequencies of charged test particles caused by a presence of 

a  neutron  star  magnetic  field.  The magnetic  field  is  considered  to  be generated by an intrinsic  static  dipole 

magnetic moment of a slowly rotating neutron star on a background of the Schwarzschild geometry. We present 

fully general relativistic formulae for the orbital and epicyclic frequencies, obtained using the appropriate equations 

governing  perturbations  of  the  circular  motion.  The  most  significant  correction  arises  for  the  radial  epicyclic 

frequency. The zero point of the corrected radial epicyclic frequency defines a radius of the effective innermost 

stable circular orbit "(EISCO)". The dipole magnetic field also violates equality of the orbital and vertical epicyclic 

frequencies corresponding to spherical symmetry of the Schwarzschild geometry
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/43/2007

Název výsledku

Stuchlík,  Kučáková,  Slaný  (2007),  Equilibrium configurations  of  perfect  fluid  in  Reissner–Nordström–de Sitter 

spacetimes

Abstrakt

Marginally stable perfect fluid tori with uniform distribution of specific angular momentum are determined in the 

Reissner–Nordström–de Sitter black-hole and naked-singularity spacetimes. Perfect fluid toroidal configurations 

are  allowed only  in  the  spacetimes admitting  existence  of  stable  circular  geodesics.  The configurations  with 

equipotential surfaces crossing itself in a cusp allow accretion (inner cusp) and/or excretion (outer cusp) of matter 

from the toroidal configuration. The classification of the Reissner–Nordström–de Sitter spacetimes according to the 

properties of the marginally stable tori is given.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/44/2007

Název výsledku

Török, Bakala, Stuchlík & Čech (2007), Modelling the twin peak QPO distribution in the atoll source 4U 1636−53

Abstrakt

Relation between the lower and upper frequency mode of twin peak quasiperiodic oscillations observed in neutron 

star X-ray binaries is qualitatively well  fitted by the frequency relation following from the relativistic precession 

model. Assuming this model with no preferred radius and the probability of a twin QPO excitation being uniform 

across the inner edge of an accretion disc, we compare the expected and observed twin peak QPO distribution in 

the case of atoll  source 4U 1636−53.We find these two distributions highly incompatible.We also find that the 

observed distribution roughly corresponds to the expected one if an additional consideration of preferred resonant 

orbits is included. We notice that our findings are relevant for some disc-oscillation QPO models as well.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/45/2007

Název výsledku

Török, Bakala, Stuchlík & Šrámková (2007), On a multi-resonant origin of high frequency QPOs in the atoll source 

4U 1636−53

Abstrakt

The kHz quasiperiodic  oscillations (QPOs) observed  in  low-mass X-ray  neutron  star  binaries are  most  likely 

connected to the orbital motion in the accretion disc and show datapoint clustering of frequency ratio between the 

upper and lower QPOs in small natural numbers. It is shown for the atoll sources 4U 1636−53 that using the 

Hartle–Thorne metric to describe the neutron star spacetime, the data clustered around the frequency ratios 3/2 

and  5/4  could  be  fitted  by  three  models  (Relativistic  Precession,  Vertical  Precession  and  Total  Precession) 

involving  the  hot  spot  orbital  motion  with  Keplerian,  radial  epicyclic  and  vertical  epicyclic  frequencies.  We 

demonstrate  that  with  taking  into  account  the  hotspots  interaction  with  the  neutron  star  magnetic  field  the 

discussed three models can provide good fits implying reasonable values of the neutron star mass and angular 

momentum. Therefore the hypothesis of more instances of one orbital resonance has the potential to explain the 

kHz QPO nature in the source 4U 1636−53.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/46/2007

Název výsledku

Török, Bursa, Horák, Stuchlík & Bakala (2007), On mutual relation of kHz QPOs

Abstrakt

We further investigate the issue of clustering of kHz QPO frequency ratios in neutron star low mass X-ray binaries. 

In  this  note  we report  on the recent  analysis  of  occurrences and properties of  kHz QPOs in  the source 4U 

1636−53. Assuming that kHz QPOs occur in pairs whose frequencies are linearly correlated, we find a prominent 

frequency (or a narrow frequency region) that separates upper and lower QPO observations. The two QPO modes 

are  then  simultaneously  detected  mainly  in  the  vicinity  of  this  transition  points.We  show  that  this  can  be 

understood in terms of correlations of QPO properties with frequency, such as quality factor and rms amplitude.We 

find that rms amplitudes and quality factors of both QPOs nearly equal at the transition point. In addition, the QPO 

frequencies are nearly commensurable there. We investigate also five other atoll sources obtaining similar results.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/47/2007

Název výsledku

Urbanec, Stuchlík, Török, Bakala & Čermák (2007), Neutron star equation of state and QPO observations

Abstrakt

Assuming a resonant origin of the twin peak quasiperiodic oscillations observed in the X-ray neutron star binary 

systems, we apply a genetic algorithm method for selection of neutron star models. It was suggested that pairs of 

kilohertz peaks in the X-ray Fourier power density spectra of some neutron stars reflect a non-linear resonance 

between two modes of accretion disk oscillations. We investigate this concept for a specific neutron star source. 

Each neutron star model is characterized by the equation of state (EOS), rotation frequency and central energy 

density. These determine the spacetime structure governing geodesic motion and position dependent radial and 

vertical epicyclic oscillations related to the stable circular geodesics. Particular kinds of resonances (KR) between 

the oscillations with epicyclic frequencies, or the frequencies derived from them, can take place at special positions 

assigned  ambiguously  to  the  spacetime  structure.  The  pairs  of  resonant  eigenfrequencies  relevant  to  those 

positions are therefore fully given by KR, central energy density, EOS and can be compared to the observationally 

determined  pairs  of  eigenfrequencies  in  order  to  eliminate  the  unsatisfactory  sets  of  parametres.  For  the 

elimination we use the advanced genetic algorithm. Genetic algorithm comes out  from the method of natural 

selection when subjects  with  the  best  adaptation to  assigned conditions have  most  chances to  survive.  The 

chosen genetic  algorithm with  sexual  reproduction contains one  chromosome with  restricted  lifetime,  uniform 

crossing and genes of type 3/3/5. For encryption of physical description into the chromosome we use Gray code. 

As a fitness function we use correspondence between the observed and calculated pairs of eigenfrequencies.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/48/2007

Název výsledku

Stuchlík, Hladík & Urbanec (2007), Trapping of neutrinos in brany extremely compact stars

Abstrakt

Trapping  of  neutrinos  in  brany  extremely  compact  stars  is  studied,  using  the  simplest  model  with  massless 

neutrinos and uniform-density star. The influence of bulk tension on trapping is given for two solutions, namely with 

the Reissner–Nordström-type of geometry described by a single brany parameter, and the second one determined 

by the energy density of the star and the brane tension.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/49/2007

Název výsledku

Karas V. (2007), překlad knihy Stručná historie času

Abstrakt

Kniha se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Jeden z nejvýznamnějších 

vědců současnosti, britský matematik a astrofyzik Stephen Hawking, v ní odpovídá na otázky jako: Jaká je povaha 

prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? Co se stane astronautovi v černé díře? Do češtiny přeložil 

Doc.  RNDr.  Vladimír  Karas,  DrSc.  z Astronomického ústavu AV ČR.  Knihu vydalo  nakladatelství  Dokořán ve 

spolupráci s nakladatelstvím Argo. Další informace o publikaci na http://www.nva.cz. Pražské nakladatelství Argo a 

Dokořán společně vydávají v edici Aliter překlad slavné "The Brief History of Time" - vědecko-populární knížky od 

neméně proslulého britského teoretického fyzika Stephena Hawkinga. První vydání vyšlo před více než dvěma 

desetiletími. Kniha se okamžitě stala bestselerem svého žánru a už v r. 1987 vydala tehdejší Mladá Fronta český 

překlad pod názvem "Stručná historie času". Hawking je autorem zásadní objevů na poli astrofyziky černých děr a 

kosmologie. Ve svém oboru je uznávanou autoritou, jež ráda provokuje nekonformními názory a občas i jejich 

změnou. Ve své první knížce pro laiky rozebírá Hawking své názory na vesmír a hovoří o zásadní roli gravitace v 

jeho vývoji. Přes kosmologii se rychle dostává k otázkám víry a náboženství. I zde má vyhraněné názory a svými 

pregnantními formulacemi snadno a rád kolegy-fyziky konsternuje a provokuje. Nebylo proto velkým překvapení, 

že se kniha setkala s rozporuplnými přijetím - od nadšených ovací až po značně rezervované mlčení. Tak či onak, 

počtem jazyků, do nichž byla přeložena a množstvím prodaných výtisků patrně předčila všechny populární knížky 

podobného zaměření. Postupně byla Hawkingova knížka přetavena do několika variant, jejichž překlady mohou 

naši  čtenáři  nalézt  na  pultech  knihkupectví.  Jedná  se  například  o  výpravnou  "Stručná  historie  času  v 

obrazech" (2002) nebo naopak zkrácenou "Stručnější historie času" (2006). Podle knižní předlohy vznikly televizní 

pořady ("Vesmír Stephena Hawkinga", 1998) a prodávají se i celé seriály na DVD. Zároveň knihkupci zaznamenali 

během uplynulého desetiletí neobyčejný boom vědecko-populárních knížek, filmů a televizních pořadů o vesmíru. 

Stručná historie tento veskrze záslužný byznys do značné míry nastartovala. "Jakkoli jsou nové varianty Stručné 

historie důvtipně podané, výpravné a barevné, myslím si, že její klasickou podobu (hladký text s pouze černobýlími 

pérovkami)nemohou  překonat.  Mimo  jiné  z  toho  důvodu,  že  v  pozdějších  vydáních  bral  Hawking  ohled  na 

nejrůznější komentáře, připomínky a výtky svých kolegů ohledně některých příliš zjednodušujících a kategorických 

tvrzení, jimiž je původní vydání prošpikováno," říká Vladimír Karas z Astronomického ústavu Akademie věd, který 

všechna  česká  vydání  Stručné  historie  přeložil.  Pozdější  verze  obsahují  umírněnější  formulace,  které  jsou 

přesnější, avšak neilustrují tak dobře Hawkingův přístup a povahu. V Argu si uvědomili, že první vydání "Stručné 

historie času" bylo již dávno vyprodáno a vzhledem k tomu, že od něj uplynula příliš dlouhá doba, jednoduchý 

dostisk nebyl možný. Čtenáři však nyní mají možnost zakoupit si nový překlad, který v tomto předvánočním období 

právě putuje na pulty knihkupectví. K dokreslení celkové atmosféry vzniku knížky, souvislostí a lidských aspektů 

Hawkingova  výzkumu a jeho neobyčejného životního osudu je  však přeci  jen třeba zabrousit  i  do angličtiny. 

Poutavá a pozoruhodná "Music to Move the Stars" od Jane Hawkingové zatím přeložena nebyla.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  ,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  



2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

Ve dvacátém století učinila fyzika neuvěřitelné pokroky. Jejich výsledky se natolik vzdalují běžnému chápání, že 

se i vědci uchylují k metaforám – elementární částice mají barvy a vůně; ve vesmíru vskutku číhají černé díry, 

které „nemají vlasy“, aby mohly natahovat astronauty jako špagety; vesmír se rozpíná jako dětský balónek (nebo 

taky  ne);  a  na  fyzikální  zákony  je  všemohoucí  krátký.  Stehen  Hawking  o  tomto  vesmíru  poutavě  vypráví  a 

upozorňuje nás na úchvatnou skutečnost,  že kdyby byl vesmír jen trochu jiný než je, nebyli  bychom tu my a 

nemohli bychom ho pozorovat a zkoumat.

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

Obsah: * Jaká je povaha prostoru a času? * Kde se vzal vesmír a kam směřuje? * Mohl se na jeho vzniku podílet 

Bůh? * Dá se cestovat časem? * Co se stane astronautovi v černé díře? 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/50/2007

Název výsledku

Subr et al (2007), Kozai resonance model for Sagittarius A* stellar orbits

Abstrakt

We study a possibility of tidal disruptions of stars orbiting a supermassive black hole due to eccentricity oscillations 

driven  by  Kozai’s  mechanism.  We apply  the  model  to  conditions  relevant  for  the  Galactic  Centre  where  we 

consider two different sources of the perturbation to the central potential, which trigger the resonance mechanism. 

Firstly, it is a disc of young massive stars orbiting Sgr A  at r > 0.08 pc, and, secondly, a molecular circumnuclear⋆  

disc. Each of the two possibilities appears to be capable of exciting eccentricities to values sufficient for the tidal 

disruption of  100 stars from the nuclear stellar cluster on a time-scale of 0.1–10Myrs. Tidally disrupted stars may 

cause periods of increased accretion activity of Sgr A  .⋆

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  ,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

Kozai resonance (Kozai 1962, Lidov 1961) is a process that leads to secular evolution of the orbital elements of a 

particle moving in the central Keplerian potential perturbed by an axisymmetric perturbation. In such a system a 

component L_z of the angular momentum vector parallel to the symmetry axis is conserved. The total angular 

momentum, evolves in time with the lower limit > L_z. According to the analysis of Kozai (1962) and Lidov (1961) 

there  exists  an  additional  integral  of  motion  in  the  system,  which  poses  further  constraint  on  the  angular 

momentum. This integral appears to be an average of the perturbing (non-Keplerian) part of the Hamiltonian over 

one orbital revolution, V_p. The maximum eccentricity attained during the orbital evolution depends on the form of 

the (axisymmetric) perturbing potential. An additional, spherical perturbation of the Keplerian potential decreases 

the eccentricity oscillations. In this paper we discuss two different kinds of perturbations that damp the Kozai 

oscillations,  preventing  the  stars  from  being  tidally  disrupted:  (i)  smoothed  potential  of  the  stellar  cluster 

gravitationally bound to the central BH and (ii) relativistic pericentre advance.

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele

Zvaná přednáška a následný příspěvek v konferenčním sborníku připravený a publikovaný ve spolupráci členů 

CTA.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/51/2007

Název výsledku

Kovář, Stuchlík & Karas (2007), On existence of halo orbits in Kerr–Newman spacetimes

Abstrakt

Being inspired by existence of non-equatorial  circular (halo) stable orbits of charged particles in composite of 

gravitational, dipole magnetic and co-rotational electric fields near some planets, we find possible existence of 

these orbits in strong gravitational fields described by the Kerr–Newman geometry. By using the general relativistic 

inertial forces formalism combined with the effective potential approach, we show that the stable halo orbits do 

exist there. But it seems that they are out of the astrophysical importance, being hidden under the inner black-hole 

horizon, or appearing in the naked singularity spacetimes.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  ,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/52/2007

Název výsledku

Schee & Stuchlík (2007a), Optical effects in brany Kerr spacetimes

Abstrakt

In the framework of the branymodels, rotating black holes are described by the Kerr metric with a tidal charge 

representing the influence of the shear effects of the bulk space Weyl tensor onto the black hole spacetime. Here 

we study the influence of the tidal charge onto some optical phenomena in rotating black hole spacetimes. The 

photon motion is given in terms of constants of the geodetical motion related to the spacetime symmetries and 

escape photon cones are given for special families of locally non-rotating, circular geodetical and radially freely-

falling observers. The shadow of a rotating black hole and the shape of an equatorial thin accretion disk are given 

and classified in terms of the black hole rotational and tidal parameters.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)

1.-  ,   2.-  ,   3.-  ,   4.-  ,   5.-  

2. INOVAČNÍ ASPEKTY

Popis inovačních aspektů daného výsledku

3. PŘÍNOSY

Popis konkrétních přínosů daného výsledku pro jeho uživatele
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/53/2007

Název výsledku

Schee & Stuchlík (2007b), Spectral line profile of radiating ring orbiting a brany Kerr black hole

Abstrakt

In the framework of the branymodels, rotating black holes are described by the Kerr metric with a tidal charge 

representing the influence of the non-local gravitational (tidal) effects of the bulk space Weyl tensor onto the black 

hole spacetime. Here we study the influence of the tidal charge onto profiled spectral lines generated by radiating 

tori orbiting in vicinity of a rotating black hole.We showthatwith lowering the negative tidal charge of the black hole, 

the profiled line becomes to be flatter and wider.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/54/2007

Název výsledku

Stuchlík & Kotrlová (2007), Orbital resonance model of QPOs in braneworld Kerr black hole spacetimes

Abstrakt

Rotating black holes in the brany universe of  the Randall–Sundrumtype with  infinite additional  dimension are 

described by the Kerr geometry with a tidal charge b representing the interaction of the brany black hole and the 

bulk  spacetime.  We investigate  the  role  of  the  tidal  charge  in  the  orbital  resonance  model  of  quasiperiodic 

oscillations (QPOs) in black hole systems. The orbital Keplerian frequency and the radial and vertical epicyclic 

frequencies of the equatorial, quasicircular geodetical motion are discussed, and the local maxima of their radial 

profiles related to Keplerian accretion discs are given, assuming the inner edge of the disc located at loci of the 

innermost stable circular geodesic. The resonant conditions are given for possible direct (parametric) resonances 

of the oscillations with the radial and vertical epicyclic frequencies and for some trapped oscillations of the warped 

discs with resonant combinational frequencies involving the Keplerian and radial epicyclic frequencies. It is shown, 

how the tidal  charge  could  influence  matching  of  the observational  data  indicating the  3  :  2  frequency  ratio 

observed  in  GRS  1915+105  microquasar  with  prediction  of  the  orbital  resonance  model.  The  “magic” 

dimensionless black hole spin enabling presence of strong resonant phenomena at the radius, where ratio of 

frequencies = 3:2:1, is determined in dependence on the tidal charge. Such strong resonances could be relevant 

even in sources with highly scattered resonant frequencies, as those expected in SgrA. 

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/55/2007

Název výsledku

Stuchlík, Kotrlová & Török (2007b), Multi-resonance models of QPOs

Abstrakt

Using known frequencies of the accretion disc twin peak quasiperiodic oscillations (QPOs) and the known mass of 

the central black hole, the black hole dimensionless spin a can be determined, assuming a concrete version of the 

orbital resonance model. However, because of large range of observationally limited values of the black holemass, 

its  spin  can be estimated with  a low precision only.  Higher  precision of  the black hole spin  measurement  is 

possible in the framework of multi-resonance model of QPOs inspired by complex high-frequency QPO patterns 

observed in some black hole and neutron star systems. In the simple orbital resonance models we determine the 

spin and mass dependence of the twin peak frequencies for non-linear resonances of oscillations with the epicyclic 

and Keplerian frequencies or their combinations in the case of a general rational frequency ratio n :m, n > m. In the 

multi-resonant model, the twin peak resonances are combined properly to give the observed frequency set. The 

multi-resonant model is proposed in three distinct versions. In the first one, related probably to the neutron star 

binary  systems,  more  instances  of  one  resonance  occur  at  more  specific  radii.  In  the  second  case,  more 

resonances are sharing one specific radius, allowing for “cooperative” resonant phenomena in the field of black 

holes with a specific value of spin. In the third (“ugly”) case, more resonances occur at more specific radii; we 

restrict  our attention to the case of two such resonant radii.  For special  values of  the spin,  only triple-set  of 

frequencies is observed because of coincidence of some frequencies, allowing determination of the spin from the 

triple frequency ratio set. The spin is determined precisely, but not uniquely as the same frequency set could be 

relevant for more than one concrete spin and combination of resonant oscillations.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo výsledku:  LC06014/56/2007

Název výsledku

Török, Stuchlík & Čermák (2007d), Reverse of twin peak kHz QPO inter relationship in the six atoll sources

Abstrakt

Several models have been outlined to explain the (upper and lower) kilohertz quasiperiodic oscillations (QPOs) 

detected inmany accreting neutron  star  X-ray binaries.  When facing the  theory  to  observation,  rather  limited 

attention has been payed to the mutual relations between the (correlated) QPO amplitudes and quality factors till 

now. In this paper we report  on recent  results on these relations.  For six neutron star atoll  sources (namely 

4U1728−34,  4U1608−52,  4U1636−53,  4U 0614+09,  4U 1820−30 and  4U 1735−44)  spanning  wide  range  of 

frequencies  we  investigate  whether  the  relationship  between  the  rms  amplitudes  and  quality  factors  of  the 

observed kHz QPOmodes display features that could have a significantmeaning in terms of the proposed QPO 

models.We find for all the six sources that after the twin kHzQPOs pass a point (or the narrowinterval)where their 

ratio  R  equals  1.5  the  lower/upper  oscillation  becomes  stronger/weaker  than  other  onewith  increasing  QPO 

frequency. Existence of a similar effect close to R = 1.33 or R = 1.25 is also indicated. Moreover, for increasing 

QPO frequency, shortly after passing 3/2 ratio, the difference betweenQPO amplitudes as well  as lower QPO 

quality factor reaches its maxima on a narrow frequency interval  where lower QPO is much stronger than the 

upper one. This interval  lies between frequencies corresponding to 3/2 and 4/3 (or 5/4) frequency ratio. This 

finding implies restrictions to the orbitalQPO models (both hot spot- and disc oscillations- like) and also to QPO 

modulation mechanism. In a wider context, our results may indicate the existence of an energy overflow between 

the upper and lower QPO mode when their ratio is close to ratio of small integral numbers.

Hlavní (1) a další (2-5) obory řešení výsledku (dle číselníku CEP, RIV)
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4.1.3. PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ 

4.1.3.1. ZPRÁVA O DOSAŽENÍ DÍLČÍHO CÍLE 

Číslo dílčího cíle V2007

Název dílčího cíle Analýzy  datových  výstupů.  Detailní  rozpracování  teoretických  modelů. 

Pochopení  vlastností  významných  zářivých  prostoročasů.  Publikace 

výsledků.

Plánované datum dosažení dílčího cíle 31.12.2007

INDIKÁTORY  DOSAŽENÍ  VÝSTUPU  -  SKUTEČNĚ  DOSAŽENÉ

Byly publikovány první odborné výsledky a předneseny odborné semináře. Byly organizovány odborné 

konference,  především  se  Centrum  významnou  měrou  podílelo  na  publikaci  sborníků  Valného 

shromáždění  Mezinárodní  astronomické  unie  v Praze a workshopu Neutron Stars and Black Holes v 

Opavě.

Jak  jsme  již  uvedli  v  oddíle  2  (Uskutečněné  aktivity),  Dovciak,  Karas,  Goosmann  a  kol.  studovali 

světelné křivky a spektra (ekvivalentní šířky čáry železa a jiné spektrální charakteristiky), které vznikaji 

odrazem  od  ozářeného  akrečního  disku.  Primárním  zdrojem  jsou  bodové  rentgenovské  záblesky 

vznikající mimo osu rotace systému a v těsné blízkosti povrchu disku. V našich výpočtech jsou brány v 

úvahu  relativistické  efekty  (gravitační  a  Dopplerův  posuv,  ohyb  světla,  časové  zpozdení)  ovlivňující 

pohyb světla a jeho vlastnosti v blízkosti rotující černé díry. Zahrnutí všech relativistických efektů je pro 

výpočet důležité, nevyjímaje zesílení intenzity způsobené pohybem skvrny a následným nerovnoměrným 

příchodem fotonu k pozorovateli.  Dále  jsme se zabývali  aplikací  výše  uvedených  postupů na  objekt 

Sagittarius  A*.

Spektrum  a  polarizace  aktivnich  galaxii

Aktivní galaxie představují zajímavou kategorii objektu, jejichž záření má vyrazně netermální charakter a 

je  proměnné  na  ruzných  časových  škálách  včetně  neobyčejně  krátkých.  Spektrální  a  spektro-

polarimetrické  studie  nám umožňují  stanovit  geometrickou  strukturu  jednotlivých  komponent  aktivní 

galaxie  a  poskytují  informaci  o  orientaci  jejího  jádra  vzhledem  k  pozorovateli.

Naše skupina ve spolupráci se zahraničními spolupracovníky publikovala v uplynulém období sérii prací 

zabývajících  se  detailními  spektrálními  vlastostmi  těchto  objektů  včetně  polarizace.  Nejpodstatnější 



články byly uveřejněny v časopise Astronomy and Astropysics  v roce 2007 a navazují  na předchozí 

rovněž  publikované  práce.

Mimo jiné se zde studují se vzájemná časová zpoždění různě energetických fotonů svedčící o postupném 

"reprocesování"  jednotlivých  složek  záření  a  rozebírají  se  specifické  efekty  polarizace,  jež  prokazují 

přítomnost odrazu a rozptylu na toroidálních a diskovitých strukturách obklopujících centrální  černou 

díru. Tyto postupy umožňují stanovit hmotnost černé díry a upřesnit geometrii aktivního jádra. Konkrétni 

příklad byl aplikován na Seyfertovu galaxii MCG-6-30-15, jejíž pozoruhodné vlastnosti jsou předmětem 

intenzívního  výzkumu  především  právě  metodami  rentgenové  astronomie.

Do budoucna věříme, že vyvinuté postupy také umožní lépe popsat mechanizmy elektromagnetického 

urychlování  částic  procesem magnetické  rekonexe,  které  se  v  aktivních  galaktických  jádrech  patrně 

uplatňují.

V další  studované tématice dynamického vyfukování plynu z galaxií  v kupách jsme se soustředili  na 

jednu z možností, jak vysvětlit tato pozorování, a to působením dynamického tlaku difúzního a horkého 

mezigalaktického prostředí (ICM) kupy na mezihvězdný plyn (ISM) v galaxiích.  Je-li hodnota tohoto 

tlaku  větší  než  vazebná  gravitační  síla  galaxie,  může  být  mezihvězdný  plyn  z  daného  místa  disku 

vyfouknut.  Vyfukování  plynu,  spolu  se  slapovými  interakcemi  mezi  galaxiemi,  představuje  důležitý 

mechanismus  ovlivňující  galaktický  vývoj.  Pomocí  paralelního  N-částicového  kódu  se  zabudovanou 

stromovou  gravitací  a  metodou  Smoothed  Particle  Hydrodynamics,  který  jsme  upravili  pro  výpočty 

soustav  složených  ze  dvou plynných  fází  odlišné  hustoty  a  teploty  –  ISM a  ICM – jsme  prováděli 

numerické  simulace  vyfukování  plynu  z  galaxií  obíhajících  v kupách.  Galaxie  na  radiálních  drahách 

prolétají  skrz  hustotní  rozložení  ICM,  jehož  maximum  se  nachází  v  centru  kupy  a  pociťují  časově 

proměnlivý  dynamický tlak.  Studovali  jsme  vliv  rozložení  ICM, význam tvaru  oběžné  dráhy a  typu 

galaxie  na  účinnost  vyfukování.  Zjistili  jsme,  že  důležitým  faktorem  je  sloupcová  hustota 

mezigalaktického  plynu,  kterým  galaxie  při  svém  pohybu  kolem  centra  kupy  proletí.  Porovnáním 

výsledků našich simulací s předpověďmi podle analytických výpočtů jsme nalezli limity platnosti dříve 

publikované analytické aproximace. Zároveň jsme navrhli nové kritérium, které lépe vystihuje průběh 

vyfukování  plynu.  Námi  navržená aproximace platí  i  pro časově krátké interakce,  kdy je odfouknuta 

pouze část plynu, a kdy po odeznění dynamického tlaku dochází k návratu části odfouknutého plynu zpět 

do  galaktického  disku.  Tyto  krátkodobé  ISM-ICM  interakce  mají  význam  při  průletu  galaxie  přes 

pozůstatky z předešlých případů vyfukování. V simulacích jsme dále studovali vznik rázové vlny, která se 

vytváří před galaxiemi pohybujícími se nadzvukovými rychlostmi. Výsledky byly porovnávány také se 

simulacemi jiných autorů, kteří používají odlišné hydrodynamické numerické metody. Diskutovali jsme 

význam procesu dynamického vyfukování plynu z galaxií v kupách v otázce původu mezigalaktického 

materiálu  a  jeho  zvýšené  metalicity  (Jáchym  et  al.  2007).  



PROSTŘEDKY  OVĚŘENÍ  VÝSTUPU  -  SKUTEČNĚ  DOSAŽENÉ

Přednesené  semináře  (viz  seznamu  seminářů).

Publikace uveřejněné v mezinárodních odborných časopisecha prezentované na konferencích (viz seznam 

publikací).

Zejména:  

Karas,  V.;  Šubr,  L.,  Enhanced  activity  of  massive  black  holes  by stellar  capture  assisted  by a  self-

gravitating accretion disc, Astronomy and Astrophysics, Volume 470, Issue 1, July IV 2007, pp. 11-19

V. Karas, M. Dovciak, A. Eckart, L. Meyer (2007): Flares from spiral waves by lensing and time-delay 

amplification? Proceedings of the Workshop on the Black Holes and Neutron Stars, eds. S. Hledik and Z. 

Stuchlik, 19-21 September 2007 (Silesian University, Opava), in press (http://arxiv.org/abs/0709.3836).

Goosmann, R. W.; Mouchet,  M.; Czerny,  B.; Dovciak, M.; Karas, V.; Rozanska, A.; Dumont,  A.-M.

(2007): Iron lines from transient and persisting hot spots on AGN accretion disks, Astron. & Astrophys. 

475,  pp.  155-168

Goosmann, R. W.; Czerny, B.; Karas, V.; Ponti, G. (2007): Modeling time delays in the X-ray spectrum 

of  the  Seyfert  galaxy  MCG-6-30-15,  Astron.  &  Astrophys.  466,  pp.  865-873

Goosmann, R. W.; Gaskell, C. M. (2007): Modeling optical and UV polarization of AGNs. I. Imprints of 

individual  scattering  regions,  Astron.  &  Astrophys.  465,  pp.  129-145

Jáchym, P., Palouš, J., Köppen, J., & Combes, F., 2007, Gas stripping in galaxy clusters: a new SPH 

simulation  approach,  Astronomy  &  Astrophysics,  472,  pp.  5-20

Wünsch, R.; Silich, S.; Palouš, J.; Tenorio-Tagle, G.: Super stellar clusters with a bimodal hydrodynamic 

solution: an approximate analytic approach, Astronomy and Astrophysics, Volume 471, Issue 2, August 

IV  2007,  pp.579-583  

Karlický M., Bárta M. (2007), "Drifting pulsating structures generated during tearing and coalescence 

processes  in  a  flare  current  sheet",  Astronomy  and  Astrophysics,  464,  735-740  

Kawka  A.,  Vennes  S.,  Dupuis  J.,  Chayer  P.,  Lanz  T.  (2007),  "Orbital  parameters  and  chemical 

composition of four white dwarfs in post-common envelope binaries", Astrophysical Journal, in press  



P. Bakala, P. Čermák, S. Hledík, Z. Stuchlík, K. Truparová: Extreme gravitational lensing in vicinity of 

Schwarzschild-de Sitter  black  holes;  Central  European Journal  of  Physics,  volume 5/4,  2007,  p.599  

Žofka,  M.;  Bičák,  J.:  Cylindrical  spacetimes  with  a  cosmological  constant  and  their  sources,  Class. 

Quantum  Grav.  25,  015011  (in  press)  

Kromě odborných prací prováděli  členové CTA pravidelnou popularizaci pro laickou veřejnost (např. 

články pro časopis Vesmír, překlady knih, rozhovory pro rozhlas a televizi apod.). Významnější práce 

rovněž uvádíme v sekci dosažených výsledků.

 



4.1.4. REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA 

Centrum teoretické astrofyziky pokračovalo v r. 2007 v badatelské činnosti v souladu se schváleným 
projektem. První čtvrtletí bylo především ve znamení redakčních a grafických úprav tří sborníků ze 
sympozií uspořádaných v rámci Valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie, na jehož pořádání 
se CTA spolupodílelo v předchozím roce v Praze. Tři sborníky, každý v rozasahu cca 500 stran, byly 
vydány tiskem ve spolupráci s Cambridge University Press a jsou zahrnuty v seznamu dosažených 
výsledků CTA za letošní rok.

Centrum významně rozšiřuje možnosti vzájemné spolupráce mezi řešitelskými týmy a rovněž umožňuje 
jejich těsné propojení s obdobně zaměřenými akademickými a univerzitními pracovišti v zahraničí. 
Předmětem činnosti Centra je v souladu s původním návrhem teoretický výzkum v oblasti astrofyziky a 
kosmické fyziky. 

V souladu s tím je i spolupořádání mezinárodního workshopu RAGtime 9 (Black Holes and Neutron 
Stars), který se uskutečnil v Opavě v září 2007 a jehož hlavním organizátorem byl Ústav fyziky na 
Slezské univerzitě. V současnosti finalizujeme sborník této konference, který bude vydán tiskem v 
nejbližší době.

V rámci CTA jsme letos uspořádali řadu odborných seminářů našich i hostujících pracovníku (viz seznam 
seminářů v příloze), jejichž přednášky se konali v rámci pravidelného semináře pro studenty doktorského 
programu a postdoky na Astronomickém ústavu AV. Obdobné semináře se konaly na MFF UK v Praze 
na FPF SU v Opavě. Všechna tři pracoviště CTA se tak i v tomto roce soustředila na podporu mladých 
odborníků na postdoktorální úrovni. 

CTA působí i jako teoretické a interpretační zázemím pro stávající a budoucí observační aktivity 
prováděné jak vlastními přístroji zúčastněných institucí, tak i v mezinárodní spolupráci – např. v rámci 
ESO (Evropská jižní observatoř), jejímž členem se Česká Republika stala od počátku r. 2007, nebo ESA 
(Evropská kosmická agentura), ke které je ČR již dnes smluvně přidružena v rámci projektu PECS. 
Uspořádali jsme několik seminářů na téma přípravy odborných pozorovacích projektů pro přístroje ESO a 
ESA.

V souladu s předpoklady založení Centra výrazně zlepšuje podmínky výzkumu. Potřeba teoreticky a 
interpretačně zaměřeného pracoviště a úzce propojujícího akademickou a univerzitní obec, zahrnujícího 
významné naše a zahraniční osobnosti byla v tomto oboru pociťována již delší dobu. V oblasti 
astrofyziky a kosmologie dosáhli naši vědci v minulosti mnoha světově uznávaných výsledků. Vytvoření 
navrhovaného Centra vedlo ke snadnější spolupráci mezi řešitelskými týmy a jejich výraznému propojení 
do zahraničí, což podstaně zlepšuje podmínky výzkumu v oblasti astrofyziky.

Založení Centra také umožnilo, aby partneři překonali bariéry, především finančního charakteru, ztěžující 
dosud vzájemnou spolupráci. Nově vybudované Centrum tak představuje moderní koncepci spojení 
výzkumu a kvalitní výuky. Centrum umožňuje společné konference a dlouhodobé studijní pobyty na 
výzkumných pracovištích v zahraničí. První z takových konferencí již byly pracovníky Centra 
uskutečněny. Jsou zváni špičkoví zahraniční odborníci přijíždějící k pobytům v řešitelských týmech 
Centra, byli například přijati zahraniční lektoři a graduovaní studenti, kteří nyní působí na řešitelských 
pracovištích v ČR. Tím jsou zjevně překonávány hlavní obtíže, které dosud ztěžovaly vzájemnou 
spolupráci.

Ke zhodnocení projektu za rok 2007 bylo na pracovišti řešitele-koordinátora, Astronomického ústavu AV 
ČR, v.v.i., uskutečněno sektkání Rady Centra spojeneé s odbornou konferencí. Byly vypracovány a 
projednány tři odborné posudky renomovaných expertů, jejichž text je obsažen v příloze zprávy a které 
kladně hodnotí dosavadní působení Centra teoretické astrofyziky. 

 



4.1.5. PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU 

Projekt CTA se zaměřuje na podporu mladých vědců.

Řešitelský tým se v roce 2007 skládl z mladých vědců i renomovaných odborníků v oboru astronomie a 
astrofyziky. Mzdové prostředky jsou však soustředěny výlučně na podporu mladých vědců zaměstnaných 
na řešitelských pracovištích na postdoktorální (výjimečně též predoktoprální) úrovni. Věková skladba 
těchto postdoktorálních pracovníků v roce 2007 byla:

Bakala Pavel Mgr. 1968
Bursa Michal PhD 1977
Doležel Tomáš PhD 1968
Goosmann René PhD 1974
Horák Jiří PhD 1978
Jáchym Pavel PhD 1978
Kofroň David Mgr. 1982
Kolorenč Přemysl PhD 1978
Kučáková Hana Mgr. 1981
Mrázová Kristina Mgr. 1977
Růžička Adam PhD 1978
Šrámková Eva RNDr. 1982
Stoklasová Ivana Mgr. 1978
Svítek Otakar RNDr. PhD 1977
Tarana Michal Mgr. 1983
Truparová Kamila Mgr. 1979
Urbanec Martin Mgr. 1979 

 



4.1.6. PLNĚNÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI 

Příloha 4.1.5. Plnění smlouvy o spolupráci - se pro tento program nezpracovává.

 



4.2. DALŠÍ PŘÍLOHY - rok 2007 

4.2.1. Odborné a věcné přílohy zprávy - seznam 

 Pořadí Soubor 

  V elektronické podobě soubor nebyl řešitelským týmem poskytnut.

 



4.2.2. Ostatní (např. možné využití výsledků) - seznam 

 Pořadí Soubor 

  V elektronické podobě soubor nebyl řešitelským týmem poskytnut.

 



4.2.3. Zápisy z projednání (oponentské posudky) - seznam 

 Pořadí Soubor 

 

1

Posudek 

periodické  zprávy 

o  řešení  projektu 

LC06014  - 

Centrum 

teoretické 

astrofyziky 

Oponentský 

posudek CTA za rok 

2007 od Prof. Jiřího 

Chýly  z  Fyzikálního 

ústavu AV ČR, člena 

Rady CTA. 

chyla.pdf (1773  kB 

 ) 

 

2

Posudek 

periodické  zprávy 

o  řešení  projektu 

LC06014  - 

Centrum 

teoretické 

astrofyziky 

Oponentský 

posudek  činnosti 

CTA v roce 2007 od 

Prof.  RNDr.  Jan 

Novotného,  CSc.  z 

Přírodověděcké 

fakulty  MU, 

Kotlářská  2,  61137 

Brno. 

novotny.pdf (1093 

kB  ) 

 3

Posudek 

file:///home/karas/txt/grants/msmt/centra/cta06/07/../Soubory/Zpravy/LC06014/PRI0423/novotny.pdf%3FD=11.2.2008&T=20:15:32&VarIdS=81310753&VarUziv=LC06014&VarUzivId=151&VarId=LC06014&VarZpravaRok=2007&VarZpravaTyp=PEZ&VarIDz=4000&VarRecCount=3&VarVsTyp=MSMT_LC&VarNTTyp=
file:///home/karas/txt/grants/msmt/centra/cta06/07/../Soubory/Zpravy/LC06014/PRI0423/chyla.pdf%3FD=11.2.2008&T=20:15:32&VarIdS=81310753&VarUziv=LC06014&VarUzivId=151&VarId=LC06014&VarZpravaRok=2007&VarZpravaTyp=PEZ&VarIDz=3845&VarRecCount=3&VarVsTyp=MSMT_LC&VarNTTyp=


periodické  zprávy 

o  řešení  projektu 

LC06014  - 

Centrum 

teoretické 

astrofyziky 

Oponentní  posudek 

činnosti  CTA v roce 

2007 od Dr. Lukáše 

Richtereka,  Ph.D.  z 

katedry 

experimentální 

fyziky  PřF  UP 

Olomouc. 

richterek.pdf (109 

kB  ) 

 

file:///home/karas/txt/grants/msmt/centra/cta06/07/../Soubory/Zpravy/LC06014/PRI0423/richterek.pdf%3FD=11.2.2008&T=20:15:32&VarIdS=81310753&VarUziv=LC06014&VarUzivId=151&VarId=LC06014&VarZpravaRok=2007&VarZpravaTyp=PEZ&VarIDz=3837&VarRecCount=3&VarVsTyp=MSMT_LC&VarNTTyp=


4.2.4. Zápisy a dokumenty z jednání se styčnými pracovníky zadavatele - seznam 

 Pořadí Soubor 

 

1

Dopis 

MŠMT  ze 

dne 

10/12/2007 

Souhlas  s 

přesunem 

finančních 

prostředku 

na 
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pracovišti 
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univerzity  v 

Opavě. 
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opava07.pdf 

(236 kB  ) 
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4.2.5. Zápisy z jednání Rady projektu (Centra) - seznam 

 Pořadí Soubor 

 

1

Zápis  z  2. 
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Prezenční 
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Prezenční 
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Rady  CTA  - 

14. 1. 2008 

prezence-14.1

.2008.pdf (33

5 kB  ) 
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4.2.6. Návrh dodatku ke smlouvě na řešení projektu se zdůvodněním - seznam 

Příloha 4.2.6. Návrh dodatku ke smlouvě na řešení projektu se zdůvodnění - se pro tento program nezpracovává.


