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Kandidáti na funkci předsedy

Bc. Luboš Brát (* 1978)

Úřadující předseda Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti. 
Proměnnými hvězdami se zabývám od roku 1992 a od roku 1993 jsem členem Sekce PPH a 
ČAS. Ve výboru Sekce působím od roku 1996, od roku 2004 jako místopředseda a od roku
2005 jako předseda. 

Mé pozorovací úspěchy:
Zprvu jsem působil v oboru jako vizuální pozorovatel a na svém kontě mám 170 vizuálně 
napozorovaných okamžiků minim a 10 tisíc vizuálních odhadů fyzických proměnných 
hvězd. Od roku 2004 pozoruji s CCD technikou v Peci pod Sněžkou. Na svém kontě mám 
nyní přes 200 CCD minim zákrytových dvojhvězd, přes 15 tisíc měření fyzických 
proměnných hvězd a kolem 10ti úspěšných pozorování tranzitů exoplanet. 

Milníky v oboru, u kterých jsem pomáhal: 1996 - založení skupiny MEDÚZA, 1997 -
založení serveru var.astro.cz, 2005 - založení časopisu OEJV, 2005 - vznik O-C brány, 2007 
- vznik projektů HERO a TRESCA. 

Co užitečného jsem vytvořil: program XMedGraf, on-line generátor světelných křivek 
MEDÚZY, on-line protokol na odesílání dat do projektů MEDÚZA a HERO, B.R.N.O., 
TRESCA, uživatelské pozorovací deníky, univerzální vyhledávací brána, katalog nových 
proměnných hvězd CzeV, on-line předpovědi minim zákrytových dvojhvězd a tranzitů 
exoplanet, atd. Kompletní server var.astro.cz se všemi jeho užitečnými funkcemi.

Menší bilancování. Za tři roky v "křesle" předsedy Sekce PPH se podařilo podstatně 
zmodernizovat pozorovací program. Naši pozorovatelé začali sledovat objekty, jejichž 
výzkum táhne dnešní stelární astrofyziku - zdroje vysokoenergetického záření (projekt 
HERO) a exoplanety (projekt TRESCA). Zásadní oživení činnosti přišlo s kompletním 
přebudováním našeho domovského serveru var.astro.cz. Ten nyní doslova žije, denně jej 
navštíví téměř stovka uživatelů. Poskytuje ucelený servis pro pozorovatele a to včetně prvků 



spojujících jejich komunitu - on-line propojení pozorujících stanic s možností on-line chatu. 
Podařilo se obnovit vydávání prací B.R.N.O. 

Proč chci ještě pokračovat. Modernizace naší sekce je v plném běhu a přes všechny uvedené 
úspěchy je toho ještě hodně, co je třeba udělat a možné zlepšit. Stále mám energii a chuť 
pokračovat v práci a stále mne napadají nové věci. Cítím tedy, že ještě mohu táhnout Sekci 
PPH kupředu a vzhůru.

Kandidát na funkci hospodáře

Ing. Radek Dřevěný  (*1966)

Jsem členem Sekce pozorovatelů proměnných hvězd od poloviny 90. let minulého století, 
kdy jsem dokončil studium Pomaturitního studia astronomie pod záštitou Gymnázia 
Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Zpočátku jsem byl jen příležitostný pozorovatel 
a astronomii jsem bral jen jako okrajového koníčka. Po roce 2002, kdy jsem založil s přáteli 
Znojemskou astronomickou společnost, jsem  začal astronomii i proměnným hvězdám 
věnovat více času. Nyní jsem aktivní pozorovatel proměnných hvězd vlastní CCD technikou.
V hektickém období roku 2005 jsem kandidoval do vedení Sekce na "nepopulární" funkci 
hospodáře, na tuto jsem byl následně zvolen a vykonávám ji dodnes.
Rád bych se podílel na vedení sekce i v dalším volebním období, neboť jsem poznal, že 
práce ve výboru sekce má smysl. 

Kandidáti na členy výboru

Ing. Radek Kocián (* 1972)

Astronomií se jsem se vážněji začal zabývat od roku 2002, kdy jsem po ročním 
astronomickém kursu začal působit jako demonstrátor na Hvězdárně a planetáriu Johanna 
Palisy v Ostravě. Prakticky okamžitě jsem se na hvězdárně zapojil mezi skupinu 
pozorovatelů proměnných hvězd pracující pod hlavičkou projektu „Eridanus“. V současné 
době působím jako vedoucí této skupiny a spolu se svými kolegy se snažíme vytvořit 
zajímavý a vědecky hodnotný pozorovací program. V okruhu mého zájmu jsou některé 
excentrické zákrytové dvojhvězdy, tranzity exoplanet a v posledním roce i vybrané druhy 
dlouhoperiodických fyzicky proměnných hvězd.
Přestože jsem členem sekce teprve od roku 2007, rád bych nabídl svůj potenciál a jako člen 
výboru se aktivně zapojil do činnosti naší Sekce pozorovatelů proměnných hvězd. 

Mgr. Ondřej Pejcha (* 1984)

V současné době působím v zahaničí: Department of Astronomy, The Ohio State University, 
Columbus, Ohio, USA

Proměnnými hvězdami se zabývám od roku 1998. Pozoroval jsem jak vizuálně, tak pomocí 
CCD techniky. Vystudoval jsem obor teoretická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy. V září roku 2008 jsem začal pracovat na doktorátu v astronomii v USA.

Ve výboru sekce bych rád podpořil nastoupený trend modernizace pozorovacího programu a 
většího vědeckého využití získaných dat. K tomu bych rád využil znalostí a kontaktů 



získávaných během mého studia na Ohio State University, jejíž oddělení astronomie se 
specializuje mimo jiné na časovou proměnnost vesmírných objektů a také na spolupráci s 
amatérskými astronomy. Rád bych také přispěl ke zvyšování odbornosti pozorovatelů a 
využívání pokročilých metod zpracování dat.

Bc. Petr Sobotka (* 1977) 

V Sekci jsem od roku 1993. V roce 1996 jsem spoluzaložil skupinu MEDÚZA pro fyzické 
proměnné hvězdy a od roku 2000 jsem ji vedl. V letech 1999 až 2004 jsem byl 
šéfredaktorem sekčního časopisu Perseus. Od roku 2001 jsem členem výboru Sekce. Jsem 
autorem přes 100 mapek proměnných hvězd. 

V letech 2001 až 2004 jsem byl tajemník výkonného výboru České astronomické 
společnosti. Autorsky se podílím na serveru www.astro.cz. I dnes se snažím VV ČAS 
pomáhat, jak mi to čas dovolí.

Pozorovací úspěchy:
V roce 1994 jsem se stal nejaktivnějším vizuálním pozorovatelem zákrytových dvojhvězd v 
ČR a SR a v letech 1995 a 1998 i nejaktivnějším vizuálním pozorovatelem fyzických 
proměnných hvězd. Za svůj dosavadní život jsem pořídil přes 5400 vizuálních a 6800 CCD 
pozorování fyzických proměnných hvězd a 214 minim zákrytových dvojhvězd. Největším 
úspěchem bylo pozorování druhého vzplanutí záhadné proměnné V 838 Mon.

Zaměstnání. 
Po studiu bakalářského oboru astrofyzika na Masarykově univerzitě, jsem se věnoval 
učitelství matematiky a fyziky. Od roku 2005 jsem nastoupil v Astronomickém ústavu AV v 
Ondřejově. Jsem autorem 22 odborných publikací. Postupně jsem od odborné práce přešel na 
práci popularizační. 

Působení v médiích:
Od roku 2002 jsem spolupracovníkem MF DNES, kde přispívám do sobotní přílohy Věda. 
Od roku 2005 jsem redaktorem v Českém rozhlase. V současné době jsem autorem 
astronomického pořadu Nebeský cestopis, moderuji besedy pořadu Třetí dimenze a od 
listopadu 2008 jsem v týmu, který vytváří známý pořad Meteor. Od července 2008 jsem 
spoluautorem astronomických článků pro časopis 21. století Junior. V médiích se snažím 
popularizovat také proměnné hvězdy a Sekci, je-li k tomu vhodná příležitost.

V případě zvolení do výboru Sekce bych rád pomohl s propagací práce Sekce na veřejnosti. 
Při práci ve výboru a rozhodování o důležitých věcech uplatním své pozorovací i organizační 
zkušenosti.

Ladislav Šmelcer  (* 1966)

Astronomie se stala mým koníčkem už na základní škole. Postupem let se můj zájem 
prohluboval až jsem zakotvil u proměnných hvězd. Tomuto rozhodnutí dopomohlo i 
pomaturitní studium astronomie na hvězdárně ve Valašském Meziříčí, kde jsem v současné 
době zaměstnán. 

Můj pozorovací program je momentálně zaměřen na zajímavé fyzické symbiotické a 
zákrytové proměnné hvězdy. 

Nadále bych chtěl vést redakci časopisu Perseus a popularizovat pozorování proměnných 
hvězd.



RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. (* 1965)

Absolvent Přírodovědecké fakulty dnešní Masarykovy univerzity v Brně a doktorského 
studia na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1989-2006 odborný pracovník Hvězdárny a 
planetária M. Koperníka v Brně. Od r. 2005 působím na Ústavu teoretické fyziky a 
astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

Proměnným hvězdám se věnuji od roku 1981 – nejdříve jako vizuální pozorovatel, později 
CCD a fotoelektrická fotometrie na našich i zahraničních observatořích. Výsledky práce 
prezentuji u nás i v zahraničí. Od konce 80. let do r. 2006 jsem se podílel na vedení 
brněnského pozorovacího programu, v letech 1992-2005 jako předseda Sekce. Spravoval 
jsem databáze pozorovatelů a pozorování okamžiků minim zákrytových dvojhvězd. Vydal 
řadu katalogů BRKA. V r. 1990 jsem stál u zrodu věstníku Perseus a v letech 1994-1999, 
2005 působil jako jeho výkonný redaktor. Při organizaci řady národních i mezinárodních 
konferencí a na řadě stáží jsem získal bohaté kontakty s proměnáři po celém světě, které 
mohu dát k dispozici a využít při práci v Sekci.

Kandidáti na funkci revizora

Pavel Marek (* 1970)

Člen České astronomické společnosti od roku 1985, člen výboru Sekce pozorovatelů 
proměnných hvězd ČAS od roku 2005.  

Pozorovací úspěchy:
Od roku 1985 jsem prošel od pozorování meteorů, planet až po proměnné hvězdy, kde jsem 
zakotvil dodnes. Mám jak vizuální minima či odhady proměnných hvězd, tak se v 
současnosti věnuji již zejména jen CCD pozorování na Skymasteru v Hradci Králové. Z 
mých osobních pozorovatelských úspěchů si nejvíce považuji přeobjevitelská pozorování 
supernovy SN2005cs v galaxii M51 a letošní pozorování exoplanety HD189733 b.


