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Abstrakt
V práci je pozorovací program skupiny pozorovatelů MEDÚZA z roku 2002 podroben 

analýze z hlediska množství napozorovaných vizuálních dat za období let 2005 a 2006. Tato data 
jsou zároveň konfrontována s daty American Association of Variable Star Observers (AAVSO), daty 
CCD pozorovatelů z databáze MEDÚZA a daty robotických přehlídek ASAS (Pojmanski, 2002),  
NSVS (Wozniak, 2004) a TASS (Droege, 2002). Z výsledků jsou dále vyvozeny závěry, vedoucí k  
revizi pozorovacího programu tak, aby vyhovoval především vizuálním pozorovatelům.

Úvod
V časopise  PERSEUS 3/2006,  v  článku „O pozorovacím programu a  dalším směřování 

Sekce  PPH  ČAS“  autora  Luboše  Bráta,  byly  otištěny  závěry  z  38.  konference  o  výzkumu 
proměnných hvězd. Kromě jiných zde byl zmiňován i projekt MEDÚZA. Závěrem této zmínky 
bylo konstatování, že projekt by měl být zachován především pro vizuální pozorovatele s malými a 
středními dalekohledy, ale měl by být podroben revizi.

Většina  aktivních  pozorovatelů  proměnných  hvězd  v  poslední  době  přechází  na  CCD 
pozorování a vizuálních pozorovatelů zřejmě ubývá. Příčinou tohoto úbytku by mimo jiné mohlo 
být i to, že v současnosti není zcela jednoznačně deklarováno, které z hvězd, třeba z programu 
MEDÚZA, jsou ještě pro vizuální pozorovatele vhodné. Proto jsem se pokusil podrobit pozorovací 
program MEDÚZY právě  takové  revizi,  která  by vizuálním pozorovatelům poskytla  přehled  o 
hvězdách, které jsou zanedbané, ale z pohledu vizuálního pozorovatele stále zajímavé.

Metodika
Při revidování programu MEDÚZY jsem vycházel z následující metodiky.

1)  V  prvním  a  rozhodujícím  kroku  byla  porovnávána  data  z  databáze  vizuálních  pozorování 
MEDÚZA a  data  AAVSO  za  období  od  JD  =  2453371.500  (1.1.2005)  do  JD  =  2454101.500 
(31.12.2006). Porovnání bylo provedeno na základě vykreslení světelných křivek prostřednictvím 
webového  rozhraní,  viz.  MEDÚZA  http://var.astro.cz/meduza/indexcz.htm a  AAVSO 
http://www.aavso.org/data/lcg/.  Každá  světelná  křivka  byla  ohodnocena  podle  následující 
jednoduché stupnice.

Následně bylo ohodnocení vyjádřeno barevně takto:

2) V dalším kroku jsem pomocí stejné hodnotící stupnice a barevného odlišení sestavil obdobné 
hodnocení dat z CCD databáze MEDÚZY a dat robotických přehlídek ASAS, NSVS a TASS. Data 
robotických přehlídek byly získané při porovnání pozorovacího programu MEDÚZY s uvedenými 
robotickými přehlídkami, prováděném mnou v roce 2006 ve spolupráci s Lubošem Brátem.

0 žádný záznam
1 několik nahodilých bodů
2 více bodů, neznatelná křivka
3 dostatek bodů, naznačená křivka
4 plně pokrytá křivka

velmi dobře sledovaná hvězda = 4
dobře sledovaná hvězda = 3
málo sledovaná hvězda = 2
zanedbaná hvězda =< 1
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Závěry
Na  následujících  stránkách  jsou  přehledně  uvedeny  tabulky  hvězd  dle  jednotlivých 

souhvězdí. V tabulkách jsou použitá hodnocení s barevným odlišením. Ke každé proměnné hvězdě 
v  tabulce  je  uveden  stručný  komentář  o  charakteristice  a  k  otázce  ponechání  nebo  vyřazení  z 
pozorovacího  programu  MEDÚZA.  V  komentáři  jsem  se  pokusil  zohlednit  barevný  index, 
amplitudu světelných změn a hlavně typ proměnnosti v kombinaci s ostatními parametry.

Veškeré závěry se týkají pouze výše vymezeného období.

Andromeda / AND

Z And – velmi dobře sledovaná symbiotická proměnná hvězda (ZAND) s barevným indexem 1,12 
a  amplitudou světelných změn 3mag v oboru V.  Její  sledování  zřejmě nebude mít  již  v  rámci 
programu MEDÚZA velký přínos.
RV And – v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s 
barevným indexem 1,59 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Data MEDÚZY však 
zcela chybí. Její sledování vzhledem k dostatečně pokryté světelné křivce v databázi AAVSO také 
zřejmě nebude mít v rámci programu MEDÚZA velký přínos.
RX And – především v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná trpasličí nova (UGZ) s barevným 
indexem -0,46. Její jasnost je v minimu 15mag, což už je za hranicí dosahu středního dalekohledu 
(průměr  zrcadla  10“  =  254mm).  Její  pozorování  je  tedy spíše  nevhodné  vzhledem k  tomu,  že 
většinu času tato hvězda tráví v minimu.
ST And – v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným 
indexem 2,10 a amplitudou světelných změn 3,5mag v oboru V. Křivka však není zcela pokrytá. 
Data MEDÚZY zcela chybí. Vizuální pozorování může být přínosné. Je však nutné při pozorování 
zohlednit její červenou barvu.
TU And – v databázi AAVSO dobře sledovaná klasická mirida (M) s barevným indexem 1,50 a 
amplitudou světelných změn 5,7mag v oboru V. Křivka však není zcela pokrytá. Data MEDÚZY 
zcela chybí. Vzhledem k typu proměnné hvězdy zřejmě vizuální pozorování nebude mít v rámci 
programu MEDÚZA přínos. Pozorování pomocí CCD lze doporučit.
TV And – v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným 
indexem 1,58 a amplitudou světelných změn 2,2mag v oboru V. Křivka však není zcela pokrytá. 
Data MEDÚZY zcela chybí. Vizuální pozorování může být přínosné.
TY And – v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným 
indexem 1,36 a amplitudou světelných změn 2,0mag v oboru V. Křivka však není zcela pokrytá. 
Data MEDÚZY jsou pouze od CCD pozorovatelů. Její další CCD pozorování bude vhodné.
WY And – dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,69  a 
amplitudou světelných změn 1,0mag v oboru V. Křivky však nejsou zcela pokryté. Její vizuální 
sledování v rámci programu MEDÚZA zřejmě nebude mít větší přínos. Pozorování pomocí CCD 
lze doporučit.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

Z And 3 4 2 2
RV And 0 4 2 1
RX And 2 4 0 3
ST And 0 3 0 2
TU And 0 3 0 3
TV And 0 3 2 1
TY And 0 3 3 0
WY And 3 3 0 3
DZ And 0 2 0 3
EK And 0 2 2 0
QR And 0 2 3 3



DZ And – nepříliš sledovaná nepravidelná proměnná hvězda (RCB) s barevným indexem 1,12 a 
amplitudou změn 0,6mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
EK And – nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným indexem 1,12 a 
amplitudou světelných změn 0,5mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
QR  And –  nepříliš  vizuálně  sledovaná  nova  (NL).  Dobře  sledovaná  CCD  a  robotickými 
přehlídkami.  Amplituda světelných změn je 1,6mag v oboru V. Její  vizuální  pozorování  zřejmě 
nebude mít v rámci programu MEDÚZA velký přínos. CCD pozorování lze doporučit.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení Z And, RV And, RX And
Ponechat pro vizuální pozorovatele ST And, TV And, DZ And, EK And
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele TU And, TY And, WY And, QR And

Aquila / Aql

R Aql – v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná klasická mirida (M) s barevným indexem 1,13 a 
amplitudou světelných změn 5mag v oboru V. Velmi dobře sledovaná i robotickými přehlídkami. 
Její další pozorování v rámci programu MEDÚZA nebude mít zřejmě žádný zásadní přínos.
KN Aql –  vizuálně téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s  barevným 
indexem 1,40 a amplitudou světelných změn 1,4mag v oboru V. Velmi dobře sledovaná robotickými 
přehlídkami. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
V1330 Aql – s výjimkou robotických přehlídek nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) 
s  barevným indexem 1,19 a  amplitudou světelných změn 0,9mag v oboru V. Také vhodná pro 
vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení R Aql
Ponechat pro vizuální pozorovatele KN Aql, V1330 Aql
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Auriga / Aur

Z Aur - v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným 
indexem  1,37  a  amplitudou  světelných  změn  2,3mag  v  oboru  V.  Dobře  sledovaná  i  CCD 
pozorovateli  MEDÚZY.  Pozorování  vizuálními  pozorovateli  nebude  mít  v  rámci  programu 
MEDÚZA zřejmě větší přínos. Pozorování CCD lze doporučit.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

R Aql 2 4 2 4
KN Aql 1 1 0 4
V1330 Aql 1 0 0 4

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

Z Aur 1 3 3 2
RW Aur 0 3 2 2
SZ Aur 0 3 3 2
UU Aur 2 4 0 0
VW Aur 0 1 2 0
VX Aur 0 3 3 0
AG Aur 1 2 3 1
BB Aur 1 0 2 1
GS Aur 1 1 0 1
KT Aur 1 0 3 0



RW  Aur -  v  databázi  AAVSO  dobře  sledovaná  nepravidelná  proměnná  hvězda  (T  Tauri)  s 
barevným indexem 0,46 a amplitudou světelných změn 1,6mag v oboru V. Vizuální data MEDÚZY 
zcela chybí. CCD a robotická data jsou nedostatečná. Vzhledem k typu proměnnosti je tato hvězda 
vhodný kandidát na dlouhodobý monitoring vizuálními pozorovateli.
SZ Aur - v databázi AAVSO i CCD MEDÚZY dobře sledovaná klasická mirida (M) s amplitudou 
světelných změn minimálně 5mag v oboru V. Tato hvězda může v minimu klesnout pod hranici 
viditelnosti ve středním dalekohledu. Vzhledem k typu proměnnosti a jasnosti v minimu je tato 
hvězda vhodná spíše pro CCD pozorování.
UU Aur -  v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s 
barevným indexem 2,98 a amplitudou světelných změn 1,4mag v oboru V. CCD i robotická data 
zcela  chybí  zřejmě  díky  tomu,  že  hvězda  je  i  v  minimu  velmi  jasná  (6,7mag).  Pozorování 
vizuálními i CCD pozorovateli nebude mít v rámci programu MEDÚZA zřejmě větší přínos.
VW Aur -  téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,57 a amplitudou světelných změn 0,7mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
VX Aur - v databázi AAVSO dobře sledovaná klasická mirida (M) s amplitudou světelných změn 
minimálně  5mag v  oboru  V.  Tato  hvězda  může  v  minimu klesnout  pod hranici  viditelnosti  ve 
středním dalekohledu. Vzhledem k typu proměnnosti a jasnosti v minimu je tato hvězda vhodná 
spíše pro CCD pozorování.
AG  Aur -  dobře  sledovaná  hvězda  CCD  pozorovateli  MEDÚZY.  Jinak  spíše  zanedbaná 
polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,52 a amplitudou světelných změn 
2,2mag v oboru V. Vzhledem k dobrému pokrytí křivky CCD pozorováním je vizuální pozorování 
již zřejmě zbytečné.
BB Aur - nepříliš dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,88 a amplitudou světelných změn 0,7mag v oboru V. Vizuální pozorování je u této hvězdy určitě 
vhodné.
GS Aur - nepříliš dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 2,18 
a  amplitudou světelných změn 2,2mag v oboru P.  Vizuální  pozorování  je  u  této  hvězdy určitě 
vhodné, avšak je třeba při pozorování vzít v úvahu její minimální jasnost, která je 14mag v oboru P. 
O minimální jasnosti v oboru V není ani v GCVS nic známo. Jasnost 14mag je na hranici dosahu 
středně velkého dalekohledu za dobrých pozorovacích podmínek. Určitě je třeba dát pozor i na to, 
že se jedná již o hodně červenou hvězdu.
KT  Aur -  nepříliš  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda  (SRa/SR)  s  barevným 
indexem  1,33  a  amplitudou  světelných  změn  1,4mag  v  oboru  V.  CCD  data  MEDÚZY  jsou 
dostatečná. Vizuální pozorování již u této hvězdy nebude mít v rámci programu MEDÚZA přínos.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení UU Aur, AG Aur,
Ponechat pro vizuální pozorovatele RW Aur, VW Aur, BB Aur, GS Aur
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele Z Aur, SZ Aur, VX Aur, AG Aur, KT Aur

Bootes / Boo

V  Boo -  v  databázi  AAVSO  velmi  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  (SRa/SRb)  s 
barevným indexem 1,26 a amplitudou světelných změn 2mag v oboru V. V ostatních databázích je v 
podstatě nesledovaná. Hvězda je zřejmě nepříliš vhodná pro CCD pozorování, vzhledem k tomu, že 
i  v  minimu dosahuje  jasnosti  9,9mag.  Díky plnému pokrytí  křivky v  databázi  AAVSO je  její 
pozorování v rámci programu MEDÚZA zřejmě zbytečné.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

V Boo 1 4 1 0



Shrnutí:
Návrh na vyřazení V Boo
Ponechat pro vizuální pozorovatele
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Camelopardalis / Cam

S Cam –  v  databázi  AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná  proměnná hvězda (SRa)  s 
barevným indexem 2,56 a amplitudou světelných změn 2,4mag v oboru V. Data MEDÚZY jsou 
pouze  od  CCD  pozorovatelů  a  nedostatečná.  Vzhledem k  dobrému  pokrytí  křivky  v  databázi 
AAVSO nebude mít zřejmě pozorování v rámci programu MEDÚZA velký přínos. Hvězda je navíc 
velmi červená, což zvyšuje riziko chyb při vizuálním pozorování.
U Cam – v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s 
barevným indexem 4,14 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Ostatní data zcela chybí. 
Hvězda je extrémně červená. Vzhledem k velmi dobrému pokrytí křivky v databázi AAVSO zřejmě 
nemá vizuální pozorování v rámci programu MEDÚZA větší přínos.
Z Cam – velmi dobře sledovaná trpasličí nova s barevným indexem 0,08 a  amplitudou světelných 
změn  3,9mag  v  oboru  V. Kromě  CCD  pozorování  v  databázi  MEDÚZY  jsou  ostatní  data 
dostatečná. Hvězda je v minimu tak slabá, že se nachází téměř na teoretické hranici viditelnosti ve 
středním dalekohledu za dobrých pozorovacích podmínek. Její pozorování zřejmě nebude v rámci 
programu MEDÚZA nijak přínosné.
RR  Cam –  CCD  pozorovateli  MEDÚZY  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda 
(SRa/SR) s barevným indexem 1,33 a amplitudou světelných změn 1,2mag v oboru V. Ostatní data 
nejsou dostatečná. Vizuální pozorování nebude mít zřejmě v rámci programu MEDÚZA zvláštní 
přínos. CCD pozorování je určitě vhodné.
RV Cam – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným indexem 1,44 a 
amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru P. O amplitudě světelných změn v oboru V není nic 
známo. Pro hvězdu navíc neexistuje vyhledávací mapka v souboru mapek MEDÚZA. Pokud by 
byla mapka doplněná, jednalo by se o zajímavý objekt pro vizuální pozorovatele.
SY Cam – velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,51  a  amplitudou  světelných  změn  1,5mag  v  oboru  V.  Její  pozorování  nebude  mít  v  rámci 
programu MEDÚZA větší přínos.
UW Cam – v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným 
indexem 1,60 a amplitudou světelných změn 1,6mag v oboru V. CCD pozorování lze doporučit, 
vizuální sledování nebude mít v rámci programu MEDÚZA větší přínos.
WZ Cam – CCD pozorovateli dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným 
indexem 0,90 a amplitudou světelných změn 1,4mag v oboru P. Její pozorování lze doporučit spíše 
CCD  pozorovatelů  vzhledem k  jasnosti  hvězdy  v  minimu  (13,1mag  v  oboru  P).  Pro  vizuální 
pozorovatele bude tato hvězda hůře viditelná.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

S Cam 0 4 2 1
U Cam 0 4 0 0
Z Cam 3 4 0 4
RR Cam 1 2 3 1
RV Cam 0 1 0 0
SY Cam 4 4 0 2
UW Cam 0 3 0 2
WZ Cam 0 0 3 0
XX Cam 1 3 0 1
AU Cam 0 3 2 2



XX Cam – v databázi AAVSO dobře sledovaná nepravidelná proměnná hvězda (RCB) s barevným 
indexem  0,82  a  amplitudou  světelných  změn  0,8mag  v  oboru  V.  CCD  pozorování  je  zřejmě 
vzhledem  k  vysoké  jasnosti  hvězdy  problematické.  Vizuální  pozorování  v  rámci  programu 
MEDÚZA bude vhodné především vzhledem k nepravidelnosti změn jasnosti hvězdy.
AU Cam – v databázi  AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa/SRb)  s 
barevným indexem 1,48 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. CCD pozorování lze 
doporučit, vizuální nebude mít v rámci programu MEDÚZA větší přínos.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení: S Cam, U Cam, Z Cam, SY Cam
Ponechat pro vizuální pozorovatele RV Cam (chybí mapka), XX Cam
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele RR Cam, UW Cam, WZ Cam, AU Cam

Canes Venatici / CVn

TX CVn - v databázi AAVSO dobře sledovaná symbiotická proměnná hvězda (ZAND) s barevným 
indexem 0,63 a amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Její další pozorování lze doporučit 
spíše CCD pozorovatelům MEDÚZY.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele TX CVn

Canis Minor / CMi

UX  CMi -  polopravidelná  proměnná  hvězda  (SRa)  s  barevným  indexem  1,69  a  amplitudou 
světelných změn 0,8mag v oboru V, dobře sledovaná pouze robotickými přehlídkami. Ostatní data 
téměř chybí. Proto se jedná o vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele UX CMi
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

TX CVn 2 3 1 1

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

UX CMi 1 1 0 3



Cassiopeia / Cas

ST Cas - málo sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR/SRb) s barevným indexem 2,63 a 
amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Její vizuální pozorování lze i nadále doporučit. 
Pozor je třeba dát na její červenou barvu.
UY Cas -  málo sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným indexem 1,39 a 
amplitudou světelných změn 1,2mag v oboru V. Poněkud lepší pokrytí mají robotické přehlídky. Její 
vizuální pozorování lze i nadále doporučit.
VY Cas - málo sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 1,31 a 
amplitudou světelných změn 0,9mag v oboru V. Všechna dostupná data jsou velmi nedostatečná. 
Její vizuální pozorování lze i nadále doporučit.
VZ Cas - v databázi AAVSO dobře sledovaná klasická mirida (M) s amplitudou světelných změn 
minimálně  6mag  v  oboru  V.  Jasnost  hvězdy  v  minimu  je  již  pod  úrovní  dosahu  středních 
dalekohledů. Její vizuální pozorování vzhledem k typu proměnnosti a jasnosti v minimu nebude v 
rámci programu MEDÚZA nijak zvlášť přínosné. CCD pozorování lze doporučit.
WZ Cas - v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s 
barevným indexem 3,05 a amplitudou světelných změn 2mag v oboru V. Její CCD pozorování je 
problematické vzhledem k tomu, že jasnost v minimu je 8,4mag. Pozorování v rámci programu 
MEDÚZA zřejmě nebude mít nijak velký přínos.
BX Cas - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR/SRa) s barevným indexem 1,82 
a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Opět jsou všechna dostupná data nedostatečná 
nebo vůbec neexistují. Její vizuální pozorování lze jedině doporučit.
EQ Cas -  dobře  sledovaná  dlouhoperiodická  proměnná hvězda  (RVa)  s  amplitudou světelných 
změn 1,6mag v oboru V. Její sledování v rámci programu MEDÚZA má význam snad jen s pomocí 
CCD pozorovatelů.
KS  Cas -  CCD  pozorovateli  MEDÚZY  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda 
(SRa/SR) s barevným indexem 1,42 a amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Její vizuální 
pozorování v rámci programu MEDÚZA nebude nijak zvlášť přínosné. Další CCD pozorování lze 
doporučit.
PZ Cas - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRc) s barevným indexem 2,60 a 
amplitudou světelných změn 1,0mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele. Jen je 
třeba dát pozor na to, že hvězda je již výrazně červená.
V365 Cas - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,91 a amplitudou světelných změn 1,0mag v oboru V. CCD data neexistují. Vhodný objekt pro 
vizuální pozorovatele.
V615  Cas -  nepříliš  sledovaná  proměnná  hvězda  bez  určeného  typu  proměnnosti  s  barevným 
indexem  0,63  a  amplitudou  světelných  změn  0,4mag  v  oboru  V.  Vhodný  objekt  pro  vizuální 
pozorovatele,  avšak  amplituda  světelných  změn  už  může  být  u  některých  pozorovatelů 
nepostřehnutelná. Lze ji tedy doporučit jen zkušenějším vizuálním nebo lépe CCD pozorovatelům.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

ST Cas 2 1 2 2
UY Cas 2 1 0 3
VY Cas 2 1 0 0
VZ Cas 2 3 2 3
WZ Cas 2 4 0 0
BX Cas 2 0 0 0
EQ Cas 3 3 2 3
KS Cas 1 1 3 0
PZ Cas 0 2 2 1
V365 Cas 2 2 0 0
V615 Cas 1 2 2 2
V627 Cas 1 1 4 2



V627 Cas - v CCD databázi MEDÚZA velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda 
(SR/ZAND+SR)  s  barevným indexem 2,60  a  amplitudou  světelných  změn  0,8mag v  oboru  V. 
Zřejmě se jedná o hvězdu pro vizuální pozorovatele složitější. Její určení typu není jisté a k dalšímu 
výzkumu je nutná přesná fotometrie. Pro CCD pozorovatele lze doporučit.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení WZ Cas
Ponechat pro vizuální pozorovatele ST Cas, UY Cas, VY Cas, BX Cas, PZ Cas, V365 Cas
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele VZ Cas, EQ Cas, KS Cas, V615 Cas, V627 Cas

Cepheus / Cep

TZ Cep - v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným 
indexem 1,74  a  amplitudou světelných změn  1,8mag v  oboru  V.  Pro  vizuální  pozorovatele  již 
nepříliš zajímavá hvězda. CCD pozorování lze doporučit.
AN  Cep -  v  databázi  AAVSO  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda  (SR/SRb)  s 
barevným  indexem  1,47  a  amplitudou  světelných  změn  2,1mag  v  oboru  V.  Pro  vizuální 
pozorovatele již nepříliš zajímavá hvězda. CCD pozorování lze doporučit.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele TZ Cep,  An Cep

Coma Berenices / Com

SY Com - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 1,34 a 
amplitudou světelných změn 1,0mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele SY Com
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Corona Borealis / CrB

R  CrB -  v  databázi  AAVSO  velmi  dobře  sledovaná  nepravidelná  proměnná  hvězda  (RCB)  s 
barevným indexem 0,59 a amplitudou 8,1mag v oboru V. Jasnost hvězdy v minimu je na hranici 
dosahu středních dalekohledů za dobrých podmínek. Její vizuální pozorování nebude mít v rámci 
programu MEDÚZA příliš velký přínos.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

TZ Cep 2 3 0 4
AN Cep 2 3 1 1

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

SY Com 1 1 1 1

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

R CrB 3 4 0 3
TX CrB 2 1 0 2
VV CrB 2 1 0 2



TX CrB - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR/SRb) s barevným indexem 1,34 
a amplitudou světelných změn 0,9mag v oboru V. Vizuální pozorování v rámci programu MEDÚZA 
bude vhodné.
VV CrB - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 1,36 a 
amplitudou světelných změn 0,5mag v oboru V. Vizuální pozorování v rámci programu MEDÚZA 
bude vhodné. Amplituda světelných změn je však dosti  malá a méně zkušeným pozorovatelům 
může způsobovat potíže.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení R CrB
Ponechat pro vizuální pozorovatele TY CrB, VV CrB
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Cygnus / Cyg

W Cyg -  v  databázi  AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná  proměnná hvězda (SRb)  s 
barevným indexem 1,32  a  amplitudou  světelných  změn  1,3mag v  oboru  V.  Hvězda  je  zřejmě 
nevhodná pro  CCD pozorování  díky velké  jasnosti  v  minimu (6,8mag).  Díky pokryté  světelné 
křivce v AAVSO je sledování v rámci programu MEDÚZA zřejmě zbytečné.
RS Cyg -  v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s 
barevným indexem 3,02  a  amplitudou  světelných  změn  2,7mag v  oboru  V.  Hvězda  je  zřejmě 
nepříliš vhodná pro CCD pozorování díky své jasnosti v minimu 9,7mag. Její pozorování nebude 
mít zřejmě v rámci programu MEDÚZA velký přínos.
RU Cyg - v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa/SRb) s 
barevným indexem 1,45  a  amplitudou  světelných  změn  1,9mag v  oboru  V.  Hvězda  je  zřejmě 
nepříliš vhodná pro CCD pozorování díky své jasnosti v minimu 9,7mag. Její pozorování nebude 
mít zřejmě v rámci programu MEDÚZA velký přínos.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

W Cyg 2 4 0 0
RS Cyg 0 4 0 0
RU Cyg 2 4 2 0
SS Cyg 3 4 2 4
AF Cyg 2 4 0 0
BF Cyg 4 4 3 3
CH Cyg 2 4 3 0
CI Cyg 4 4 3 2
EM Cyg 2 4 0 2
GY Cyg 0 2 2 0
V360 Cyg 1 2 3 4
V441 Cyg 0 2 0 0
V482 Cyg 3 3 0 3
V539 Cyg 2 2 2 1
V927 Cyg 1 2 0 1
V1070 Cyg 0 2 0 0
V1353 Cyg 1 0 0 2
V1742 Cyg 1 0 0 3
V1805 Cyg 3 1 0 3
V1964 Cyg 0 1 2 2
V1970 Cyg 0 3 0 2
V1981 Cyg 2 0 0 0
V2037 Cyg 3 1 0 3



SS Cyg - velmi dobře sledovaná trpasličí nova (UGSS) s barevným indexem 0,09 a amplitudou 
světelných změn 4,5mag v oboru V. Její pozorování nebude mít v rámci programu MEDÚZA větší 
přínos.
AF Cyg -  v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s 
barevným indexem 1,37 a amplitudou světelných změn 1,7mag v oboru V. Její pozorování v rámci 
programu MEDÚZA nebude mít větší přínos.
BF Cyg - velmi dobře sledovaná symbiotická proměnná hvězda (ZAND) s barevným indexem 0,30 
a amplitudou světelných změn 1,6mag v oboru V. Její  pozorování v rámci programu MEDÚZA 
nebude mít větší přínos.
CH Cyg - velmi dobře sledovaná symbiotická proměnná hvězda (ZAND+SR/ZAND) s barevným 
indexem 1,30 a amplitudou světelných změn 3,4mag v oboru V. Její pozorování v rámci programu 
MEDÚZA nebude mít větší přínos.
CI  Cyg -  velmi  dobře  sledovaná  symbiotická  proměnná  hvězda  (EA/GS+ZAND/ZAND)  s 
barevným indexem 0,88 a amplitudou světelných změn 1,5mag v oboru V. Její pozorování v rámci 
programu MEDÚZA nebude mít větší přínos.
EM Cyg - v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná trpasličí nova (UGZ+E/UG) s amplitudou 
světelných  změn  1,9mag  v  oboru  V.  Její  jasnost  v  minimu  je  na  hranici  dosahu  středního 
dalekohledu  za  dobrých pozorovacích  podmínek.  Její  pozorování  v  rámci  programu MEDÚZA 
nebude mít větší přínos.
GY Cyg - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 1,12 
a amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Vizuální data MEDÚZY zcela chybí. Vhodný 
objekt pro vizuální pozorovatele.
V360 Cyg - CCD pozorovateli a robotickými přehlídkami velmi dobře sledovaná dlouhoperiodická 
proměnná hvězda (RVa) s barevným indexem 0,70 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru 
V. Její další vizuální pozorování nemá v rámci programu MEDÚZA zvláštní přínos.
V441 Cyg - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným indexem 1,97 a 
amplitudou světelných změn 1,8mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
V482 Cyg - dobře sledovaná nepravidelná proměnná hvězda (RCB) s amplitudou světelných změn 
1,1mag v oboru V. Její další pozorování má význam spíše pro CCD pozorovatele.
V539 Cyg - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,38 a amplitudou světelných změn 1,5mag v oboru V. Pozorování vizuálními pozorovateli bude v 
rámci programu MEDÚZA vhodné.
V927 Cyg - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa/SRb) s barevným indexem 
1,30 a amplitudou světelných změn 2,1mag v oboru V. Pozorování vizuálními pozorovateli bude v 
rámci programu MEDÚZA vhodné.
V1070 Cyg - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,17 a amplitudou světelných změn 0,7mag v oboru V. Pozorování vizuálními pozorovateli bude v 
rámci programu MEDÚZA vhodné.
V1353 Cyg - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,34 a amplitudou světelných změn 0,7mag v oboru V. Pozorování vizuálními pozorovateli bude v 
rámci programu MEDÚZA vhodné.
V1742 Cyg - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 1,11 a 
amplitudou  světelných  změn  0,8mag  v  oboru  V.  Dobře  sledovaná  robotickými  přehlídkami. 
Pozorování vizuálními pozorovateli nebude mít pro databázi MEDÚZY přínos. CCD pozorování 
lze doporučit.
V1805 Cyg - v databázi MEDÚZY dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR/SRb) s 
barevným indexem 1,19 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Její další pozorování lze 
doporučit spíše CCD pozorovatelům.
V1964 Cyg - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s amplitudou světelných 
změn 0,8mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
V1970  Cyg -  v  databázi  AAVSO  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda  (SR)  s 
barevným indexem 1,52 a amplitudou světelných změn 1,4mag v oboru V. Pozorování vizuálními 



pozorovateli  zřejmě  nebude  mít  pro  databázi  MEDÚZY  větší  přínos.  CCD  pozorování  lze 
doporučit.
V1981 Cyg - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 1,58 
a  amplitudou  světelných  změn  0,8mag  v  oboru  V.  Hvězda  je  nevhodná  pro  CCD  fotometrii 
vzhledem k velké jasnosti v minimu (6,7mag). Pozorování vizuálními pozorovateli bude v rámci 
programu MEDÚZA vhodné.
V2037 Cyg -   v databázi MEDÚZY dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s 
barevným indexem větším než 3,50 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Její další 
pozorování lze doporučit spíše CCD pozorovatelům.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení W Cyg, RS Cyg, RU Cyg, SS Cyg, AF Cyg, BF Cyg,

CH Cyg, CI Cyg, EM Cyg, V360 Cyg
Ponechat pro vizuální pozorovatele GY Cyg, V441 Cyg, V539 Cyg, V927 Cyg,

V1070 Cyg, V1353 Cyg, V1964 Cyg, V1981 Cyg
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele V482 Cyg, V1742 Cyg, V1805 Cyg, V1970 Cyg,

V2037 Cyg

Draco / Dra

W Dra - velmi dobře sledovaná klasická mirida (M) s amplitudou světelných změn 5,2mag v oboru 
V. Její minimální jasnost je již pod hranicí dostupnosti středními dalekohledy. Její další pozorování 
nebude mít zřejmě v rámci programu MEDÚZA velký přínos.
TX Dra -  v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s 
barevným indexem 1,47 a amplitudou světelných změn 1,9mag v oboru V. Její další pozorování 
opět nebude mít v rámci programu MEDÚZA velký přínos.
AG Dra -  v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná symbiotická proměnná hvězda (ZAND) s 
barevným indexem 1,42 a amplitudou světelných změn 1,5mag v oboru V. Její další pozorování 
opět nebude mít v rámci programu MEDÚZA velký přínos.
AO Dra - dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa/SR) s barevným indexem 1,72 a 
amplitudou světelných změn 2,1mag v oboru V. Její další pozorování v rámci programu MEDÚZA 
lze doporučit spíše CCD pozorovatelům.
AY  Dra -  velmi  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda  nebo  mirida  (SRa/M)  s 
amplitudou světelných změn 5,8mag. Její jasnost v minimu spadá až téměř k 17mag, což je zcela 
mimo  dosah  středních  dalekohledů.  Její  další  pozorování  opět  nebude  mít  v  rámci  programu 
MEDÚZA velký přínos.
EQ Dra - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 1,60 a 
amplitudou světelných změn 1,7mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení W Dra, TX Dra, AG Dra, AY Dra
Ponechat pro vizuální pozorovatele EQ Dra
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele AO Dra

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

W Dra 1 4 4 4
TX Dra 1 4 2 0
AG Dra 3 4 2 1
AO Dra 2 3 1 3
AY Dra 3 2 4 4
EQ Dra 2 2 1 3



Gemini / Gem

U Gem –  v  databázi  AAVSO a robotickými přehlídkami velmi dobře sledovaná trpasličí  nova 
(UGSS+E, UG) s amplitudou světelných změn 5,3mag v oboru V. Hvězda je v minimu mimo dosah 
středních  dalekohledů  i  za  dobrých  pozorovacích  podmínek.  Její  sledování  v  rámci  programu 
MEDÚZA nebude přínosné.
ST Gem – dobře sledovaná klasická mirida (M) s amplitudou světelných změn 5,1mag v oboru V. 
Hvězda má dobře pokrytou světelnou křivku i CCD pozorovateli. Její pozorování nebude mít v 
rámci programu MEDÚZA velký přínos.
SW Gem –  v  databázi  AAVSO dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná hvězda  (SRa/SR)  s 
barevným indexem 1,19 a amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Velmi dobře sledovaná 
robotickými přehlídkami.  Její  další  pozorování  nebude mít  v  rámci  programu MEDÚZA velký 
přínos.
DI Gem -   vizuálně téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným 
indexem 1,10 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru P. Velmi dobře sledovaná robotickými 
přehlídkami. Její další pozorování lze doporučit spíše CCD pozorovatelům.
DL Gem -   vizuálně téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa/SR) s barevným 
indexem 1,10 a amplitudou světelných změn 2,2mag v oboru B. Velmi dobře sledovaná robotickými 
přehlídkami. Její další pozorování lze také doporučit spíše CCD pozorovatelům.
DY Gem -   vizuálně téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa/SR) s barevným 
indexem 1,86 a amplitudou světelných změn 1,5mag v oboru P. Velmi dobře sledovaná robotickými 
přehlídkami. Její další pozorování lze opět doporučit spíše CCD pozorovatelům.
GS Gem -  vizuálně téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 
0,71 a amplitudou světelných změn 0,8mag v oboru P. Dobře sledovaná robotickými přehlídkami. 
Její další pozorování lze doporučit spíše CCD pozorovatelům.
IK Gem - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 1,46 a 
amplitudou světelných změn 2,1mag v oboru P. Její pozorování vizuálními pozorovateli v rámci 
programu MEDÚZA lze doporučit
PP Gem -  vizuálně téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 
1,52  a  amplitudou  světelných  změn  1,1mag  v  oboru  P.  Velmi  dobře  sledovaná  robotickými 
přehlídkami. Její další pozorování lze též doporučit spíše CCD pozorovatelům.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení U Gem, ST Gem, SW Gem
Ponechat pro vizuální pozorovatele IK Gem
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele DI Gem, DL Gem, DY Gem, GS Gem, PP Gem

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

U Gem 1 4 1 4
ST Gem 0 3 3 1
SW Gem 1 3 1 4
DI Gem 1 1 1 4
DL Gem 1 0 0 4
DY Gem 2 1 0 4
GS Gem 1 0 0 3
IK Gem 1 0 1 1
PP Gem 1 1 0 3



Hercules / Her

AY Her -  robotickými přehlídkami dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa/M) 
nebo  mirida  s  barevným indexem 0,83  a  amplitudou světelných změn 3,3mag v  oboru  V.  Její 
pozorování bude mít zřejmě smysl prostřednictvím CCD pozorovatelů.
HZ Her - robotickými přehlídkami a databází AAVSO dobře sledovaná těsná dvojhvězda (XPR+E) 
s amplitudou 2,4mag v oboru B. Pozorování této hvězdy bude vhodné pouze pro CCD pozorovatele 
i vzhledem k jasnosti v minimu, která je 15,2mag v oboru B. Vzhledem k spektrálnímu typu obou 
složek lze zřejmě předpokládat, že jasnost v oboru V bude podobná, jako v oboru B. Tedy mimo 
dosah středního dalekohledu.
V818 Her - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s barevným indexem 
1,25 a amplitudou světelných změn 0,7mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
V939 Her - v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR/ dle GCVS 
se však jedná o nepravidelnou hvězdu typu Lb) s barevným indexem 1,25 a amplitudou světelných 
změn 1,1mag v oboru V. Její  CCD pozorování je problematické vzhledem k jasnosti  v minimu 
8,7mag v oboru V. U této hvězdy jsem však zjistil nesrovnalosti v údajích databáze MEDÚZA a 
GCVS, proto by se mohlo jednat o zajímavou hvězdu pro vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele V818 Her, V939 Her
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele AY Her, HZ Her

Lacerta / Lac

SX Lac - málo sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd/SR) s barevným indexem 1,54 a 
amplitudou světelných změn 1,2mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
CX Lac - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,70 a 
amplitudou  světelných  změn  1,1mag  v  oboru  P.   Také  velmi  vhodný  objekt  pro  vizuální 
pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele SX Lac, CX Lac
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

AY Her 0 0 0 3
HZ Her 2 3 0 3
V818 Her 2 1 0 0
V939 Her 2 3 2 0

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

SX Lac 1 2 0 2
CX Lac 0 0 0 2



Leo / Leo

RY Leo - dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SRa) s barevným indexem 1,71 a 
amplitudou  světelných  změn  2,2mag  v  oboru  V.  Její  další  pozorování  lze  doporučit  CCD 
pozorovatelům.
AB Leo -  dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,51 a 
amplitudou světelných změn 2,0mag v  oboru V.  Její  další  pozorování  lze  také  doporučit  CCD 
pozorovatelům.
AF Leo - příliš nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 1,21 a 
amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele AF Leo
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele RY Leo, AB Leo

Leo Minor / LMi

W LMi - téměř nesledovaná, s výjimkou robotických přehlídek, polopravidelná proměnná hvězda 
(SRd) s barevným indexem 1,60 a amplitudou světelných změn 1,8mag v oboru V. I přes dobrou 
sledovanost robotickými prohlídkami vhodný objekt k vizuálnímu pozorování.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele W LMi
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Lynx / Lyn

Y Lyn - v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRc) s barevným 
indexem 1,43 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Její pozorování CCD pozorovateli 
je zřejmě problematické z důvodu jasnosti v minimu (7,8mag v oboru V). Pozorování vizuálními 
pozorovateli v rámci programu MEDÚZA ale nebude zřejmě zvlášť přínosné.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení Y Lyn
Ponechat pro vizuální pozorovatele
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

RY Leo 2 3 1 3
AB Leo 2 3 1 2
AF Leo 2 2 1 0

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

W LMi 1 2 1 4

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

Y Lyn 1 3 0 0



Lyra / Lyr

KP Lyr - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR/SRb) s barevným indexem 1,36 
a amplitudou světelných změn 1,5mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
V491 Lyr - také téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 
1,32 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. I tato hvězda je vhodným objektem pro 
vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele KP Lyr, V491 Lyr
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Monoceros / Mon

SW Mon - s výjimkou robotických přehlídek téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda 
(SRb/SR)  s  barevným  indexem  1,77  a  amplitudou  světelných  změn  2,2mag  v  oboru  V.  Její 
pozorování lze doporučit vizuálním pozorovatelům.
QR Mon - s výjimkou robotických přehlídek nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) 
s barevným indexem 1,31 a amplitudou světelných změn 2,5mag v oboru V. Její pozorování lze také 
doporučit vizuálním pozorovatelům.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele SW Mon, QR Mon
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Ophiuchus / Oph

TT Oph - s výjimkou robotických přehlídek téměř nesledovaná dlouhoperiodická proměnná hvězda 
(RVa) s barevným indexem 0,94 a amplitudou světelných změn 2,1mag v oboru V. Její pozorování 
lze doporučit vizuálním pozorovatelům.
XX Oph - téměř nesledovaná proměnná hvězda bez určeného typu proměnnosti (ani v GCVS) s 
barevným indexem 0,87 a amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Velmi vhodný objekt pro 
vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele TT Oph, XX Oph
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

KP Lyr 2 1 0 0
V491 Lyr 2 2 0 0

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

SW Mon 1 2 0 4
QR Mon 0 0 0 4

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

TT Oph 0 2 0 4
XX Oph 0 2 0 3



Orion / Ori

EV Ori - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,52 a 
amplitudou  světelných  změn 1,8mag v  oboru  V.  V žádné  ze  sledovaných  databází  v  podstatě 
neexistují data za sledované období. Proto je vhodná pro vizuální pozorovatele.
FX Ori - robotickými přehlídkami dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb/SR) s 
barevným  indexem  1,60  a  amplitudou  světelných  změn  2,1mag  v  oboru  V.  Tuto  hvězdu  lze 
doporučit CCD pozorovatelům vzhledem k tomu, že již existují CCD data z robotických přehlídek.
GT Ori - robotickými přehlídkami velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s 
barevným indexem 0,57 a amplitudou světelných změn 1,2mag v oboru V. Tuto hvězdu lze také 
doporučit CCD pozorovatelům ze stejného důvodu, jako u FX Ori.
V351 Ori -  robotickými přehlídkami velmi dobře sledovaná  nepravidelná proměnná hvězda (T 
Tauri) s barevným indexem 0,38 a amplitudou světelných změn 0,8mag v oboru V. Tato hvězda je 
díky  typu  proměnnosti  vhodná  pro  dlouhodobý  monitoring  vizuálními  pozorovateli.  CCD 
pozorování  u  tohoto  typu  proměnnosti  nemá  příliš  velký  význam  pokud  není  prováděno 
dlouhodobě.
V430  Ori -  robotickými  přehlídkami  velmi  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda 
(SRb) s barevným indexem 1,41 a amplitudou světelných změn 1,4mag v oboru P. Tuto hvězdu lze 
také doporučit CCD pozorovatelům ze stejného důvodu, jako u FX Ori a GT Ori.
alfa Ori – v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRc) s 
barevným indexem 1,74 a  amplitudou světelných změn 0,85mag v oboru V. Ostatní  data  zcela 
chybí. Pozorování této hvězdy v rámci programu MEDÚZA nebude mít žádný přínos.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení alfa Ori
Ponechat pro vizuální pozorovatele EV Ori, V351 Ori
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele FX Ori, GT Ori, V430 Ori

Pegasus / Peg

RX Peg – v databázi AAVSO a robotickými přehlídkami dobře sledovaná polopravidelná proměnná 
hvězda  (SRb)  s  barevným  indexem  3,35  a  amplitudou  světelných  změn  1,3mag  v  oboru  V. 
Pozorování pomocí CCD je zřejmě problematické vzhledem k jasnosti v minimu 9,3mag v oboru V. 
Pozorování zřejmě nebude mít v rámci programu MEDÚZA žádný větší přínos. Hvězda je navíc 
velmi červená a tak při vizuálním pozorování hrozí větší chybovost.
SX Peg – v databázi AAVSO a robotickými přehlídkami dobře sledovaná klasická mirida (M) s 
barevným indexem 2,36 a amplitudou světelných změn 4,6mag v oboru V. Pro hvězdu neexistuje 
vyhledávací mapka MEDÚZY. Její pozorování nebude mít v rámci programu MEDÚZA zvláštní 
přínos.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

EV Ori 1 0 0 1
FX Ori 1 2 0 3
GT Ori 1 2 2 4
V351 Ori 1 2 2 4
V430 Ori 1 1 0 4
alfa Ori 1 4 0 0

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

RX Peg 1 3 0 3
SX Peg 1 3 2 4
UW Peg 0 0 0 0
DN Peg 1 1 0 3



UW Peg –  nesledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda  (SRb)  s  barevným  indexem  1,32  a 
amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Ani pro tuto hvězdu neexistuje vyhledávací mapka 
MEDÚZY. Pokud by byla doplněná, jednalo by se o zajímavý objekt pro vizuální pozorovatele.
DN Peg – robortickými přehlídkami dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s 
barevným indexem 1,35 a amplitudou světelných změn 1,1mag v oboru V. Ostatní data zcela chybí. 
Pozorování vizuálními pozorovateli bude určitě vhodné.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení RX Peg, SX Peg
Ponechat pro vizuální pozorovatele UW Peg (chybí mapka), DN Peg
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Perseus / Per

S  Per -  v  databázi  AAVSO  velmi  dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda  (SRc)  s 
barevným indexem 1,50 a amplitudou světelných změn 3,9mag v oboru V. Jiná data za sledované 
období  neexistují.  Přesto  její  pozorování  díky  datům  AAVSO  nebude  mít  v  rámci  programu 
MEDÚZA nijak zvláštní přínos.
T Per - v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRc) s barevným 
indexem 2,28 a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Jiná data za sledované období 
neexistují.  Její  pozorování  díky datům AAVSO nebude mít  v  rámci  programu MEDÚZA nijak 
zvláštní přínos. Doporučit lze spíše CCD pozorování.
W Per - v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRc) s barevným 
indexem 2,50 a amplitudou světelných změn 2,2mag v oboru V. Jiná data za sledované období 
neexistují.  Její  pozorování  díky datům AAVSO nebude mít  v  rámci  programu MEDÚZA nijak 
zvláštní přínos. Doporučit lze opět spíše CCD pozorování.
Y Per - v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná klasická mirida, popř. polopravidelná proměnná 
hvězda (M/SRb) s barevným indexem 2,51 a amplitudou světelných změn 1,45mag v oboru V. 
Vzhledem k nejasnosti  v určení  typu proměnnosti  je  tato hvězda vhodným objektem pro CCD 
pozorovatele.
RU Per -  v  databázi  AAVSO dobře  sledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda  (SRb/SRc)  s 
barevným indexem 1,30 a amplitudou světelných změn 1,8mag v oboru V. Ostatní data jsou pouze 
od CCD pozorování. Tuto hvězdu lze doporučit k pozorování CCD pozorovatelům.
SY Per - v databázi AAVSO dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRa) s barevným 
indexem 2,45 a amplitudou světelných změn 3,3mag v oboru V. Ostatní data jsou nedostatečná. K 
upřesnění dat této hvězdy budou vhodná CCD pozorování.

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

S Per 0 4 0 0
T Per 0 3 0 0
W Per 0 3 0 1
Y Per 2 4 0 2
RU Per 0 3 2 1
SY Per 2 3 2 0
TV Per 0 2 0 1
XX Per 0 2 2 0
AX Per 3 4 3 2
GK Per 2 4 2 3
V402 Per 0 0 2 0
V411 Per 2 0 2 0
V466 Per 1 0 2 0
V500 Per 1 0 2 0



TV Per - nedostatečně sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 3,70 
a amplitudou světelných změn 3,2mag v oboru P. Tato hvězda je vhodným objektem pro vizuální 
pozorovatele. Při jejím pozorování je však třeba mít na paměti její výrazně červenou barvu.
XX Per -  nedostatečně sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRc) s  barevným indexem 
2,02 a amplitudou světelných změn 1,6mag v oboru V.  Ostatní data jsou jen od CCD pozorovatelů 
MEDÚZY. Jsou však také nedostatečná. Pozorování vizuálními pozorovateli bude určitě přínosné.
AX Per -  v databázi  AAVSO velmi dobře sledovaná symbiotická proměnná hvězda (ZAND) s 
barevným indexem 0,75 a amplitudou světelných změn 1,5mag v oboru V. Data MEDÚZY jsou 
také dobrá. Její pozorování však díky velmi dobrým datům AAVSO nebude zřejmě zvlášť přínosné.
GK Per - v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná nova (NA+XP/NR) s amplitudou světelných 
změn 3,6mag v oboru V. Ostatní data nejsou příliš dostatečná. Pozorování této hvězdy může být 
sice zajímavé, ale v rámci programu MEDÚZA nebude zvlášť přínosné.
V402 Per - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 1,62 a 
amplitudou světelných změn 1,4mag v oboru V. Více dat je pouze v databázi CCD pozorovatelů 
MEDÚZY.  Její  monitoring  vizuálními  pozorovateli  v  rámci  programu  MEDÚZA bude  určitě 
přínosem.
V411 Per - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRc) s barevným indexem 1,47 a 
amplitudou  světelných  změn 1,6mag v  oboru  V.  Více  dat  je  pouze  v  databázích  pozorovatelů 
MEDÚZY. I tato hvězda by měla být sledována vizuálními pozorovateli.
V466 Per - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 3,87 a 
amplitudou světelných změn 0,7mag v oboru V. Více dat je pouze v databázi CCD pozorovatelů 
MEDÚZY. Její  monitoring  vizuálními  pozorovateli  v  rámci  programu  MEDÚZA bude  určitě 
přínosem stejně jako u V402 Per.
V500 Per - nepříliš sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 1,66 a 
amplitudou světelných změn 1,4mag v oboru V. Více dat je pouze v databázi CCD pozorovatelů 
MEDÚZY. Závěr je podobný jako u hvězd V402 Per a V466 Per.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení S Per, AX Per, GK Per
Ponechat pro vizuální pozorovatele TV Per, XX Per, V402 Per, V411 Per, V466 Per

V500 Per
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele T Per, W Per, Y Per, RU Per, SY Per

Sagitta / Sge

FG  Sge -  téměř  nesledovaná  proměnná  hvězda  bez  určeného  druhu  proměnnosti  s  barevným 
indexem 1,94 a  amplitudou světelných změn minimálně  5,4mag v oboru  V.  V souboru mapek 
MEDÚZY však pro tuto hvězdu není mapka. Pokud by existovala, byl by to velmi vhodný objekt 
pro vizuální pozorování. Bohužel ale jasnost hvězdy v minimu je cca. 15mag. To je již mimo dosah 
středních dalekohledů. Proto při sledování této hvězdy bude nutná spolupráce s CCD pozorovateli.
V335 Sge - téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 1,74 a 
amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Velmi vhodný objekt pro vizuální pozorování.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele V335 Sge
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele FG Sge

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

FG Sge 0 2 1 2
V335 Sge 0 1 0 3



Scutum / Sct

R Sct -  v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná dlouhoperiodická proměnná hvězda (RVa) s 
barevným indexem 1,28 a amplitudou světelných změn 3,2mag v oboru V. I robotické přehlídky 
dobře  pokrývají  světelnou  křivku.  Další  pozorování  už  zřejmě  nebude  příliš  přínosné  v  rámci 
programu MEDÚZA.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení R Sct
Ponechat pro vizuální pozorovatele
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Taurus / Tau

WW Tau – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,45 a 
amplitudou světelných změn 3,0mag v oboru V. Určitě vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
BG Tau – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 1,64 a 
amplitudou  světelných  změn  2,4mag  v  oboru  P.  Poněkud  lepší  data  jsou  v  databázi  CCD 
pozorovatelů MEDÚZY. Bude jistě vhodné tuto hvězdy sledovat i vizuálně.
BL Tau – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SR) s barevným indexem 1,44 a 
amplitudou  světelných  změn  1,5mag  v  oboru  V.  Robotické  přehlídky  poněkud  lépe  pokrývají 
světelnou křivku. I přesto ji lze doporučit pro vizuální pozorovatele.
EP Tau –  téměř  nesledovaná  polopravidelná  proměnná  hvězda (SRd)  s  amplitudou světelných 
změn 2,0mag v oboru P. Také vhodná pro vizuální pozorovatele.
V1060 Tau – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 2,53 
a amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru V. Tato hvězda je vhodná pro vizuální pozorovatele, 
avšak je třeba dát pozor na její červenou barvu.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele WW Tau, BG Tau, BL Tau, EP Tau, V1060 Tau
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

R Sct 2 4 0 3

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

WW Tau 1 1 0 2
BG Tau 1 0 2 1
BL Tau 0 1 0 3
EP Tau 1 1 0 2
V1060 Tau 0 1 0 1



Ursa Major / UMa

Z UMa – v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s 
barevným indexem 1,31 a amplitudou světelných změn 2,7mag v oboru V. Její další pozorování v 
rámci programu MEDÚZA nebude mít velký přínos.
SV UMa – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,10 a 
amplitudou světelných změn 1,0mag v oboru V. Vhodný objekt pro vizuální pozorovatele.
AZ  UMa –  nesledovaná  nepravidelná  proměnná  hvězda  (Lb)  s  barevným  indexem  1,29  a 
amplitudou světelných změn 1,3mag v oboru P. Velmi vhodný objekt pro vizuální pozorovatele. 
Není pro ni ale žádná mapka. Bylo by určitě vhodné ji doplnit.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení Z UMa
Ponechat pro vizuální pozorovatele SV UMa, AZ UMa (chybí mapka)
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Ursa Minor / UMi

R UMi – v databázi AAVSO velmi dobře sledovaná polopravidelná proměnná (SRb) s barevným 
indexem 1,13 a amplitudou světelných změn 2,4mag v oboru V. Pozorování této hvězdy v rámci 
programu MEDÚZA nebude mít velký přínos.
T UMi –  v  databázi  AAVSO a  CCD MEDÚZY velmi dobře  sledovaná klasická mirida (M) s 
barevným indexem 1,19 a amplitudou světelných změn 4,2mag v oboru V. Pozorování této hvězdy 
v rámci programu MEDÚZA nebude mít také velký přínos.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení R UMi, T UMi
Ponechat pro vizuální pozorovatele
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Virgo / Vir

CK Vir – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRd) s barevným indexem 1,36 a 
amplitudou světelných změn 1,0mag v oboru V. Určitě vhodná hvězda pro vizuální pozorovatele.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele CK Vir
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

Z UMa 2 4 1 0
SV UMa 2 2 1 2
AZ UMa 0 1 0 0

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

R UMi 3 4 0 0
T UMi 3 4 4 1

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

CK Vir 2 1 1 2



Vulpecula / Vul

V335  Vul –  CCD  pozorovateli  MEDÚZY velmi  dobře  sledovaná  polopravidelná  symbiotická 
proměnná hvězda (SR/SRa+ZAND) s barevným indexem 5,13!!! a amplitudovu světelných změn 
3,0mag v oboru V. Hvězda je vhodná pouze pro CCD pozorovatele. Jednak je velmi červená a její 
jasnost  v  minimu  je  téměř  za  hranicí  dostupnosti  středním  dalekohledem  za  velmi  dobrých 
podmínek.
V336 Vul – téměř nesledovaná polopravidelná proměnná hvězda (SRb) s barevným indexem 2,48 a 
amplitudou světelných změn 1,5mag v oboru V. Její pozorování vizuálními pozorovateli bude určitě 
vhodné, avšak je třeba dát pozor na to, že hvězda je již poměrně červená.

Shrnutí:
Návrh na vyřazení
Ponechat pro vizuální pozorovatele V336 Vul
Ponechat pouze pro CCD pozorovatele V335 Vul

Hodnocení
Hvězda VIS MED AAVSO CCD MED Roboti

V335 Vul 2 2 4 3
V336 Vul 1 2 0 2



Vyhodnocení

Při komentování jednotlivých hvězd jsem vycházel z  
údajů, uvedených v katalogu MEKA2002 a odvozovaných z dat  
databáze MEDÚZA. Ve sporných nebo podezřelých případech 
jsem navíc provedl kontrolu proti GCVS. Ve všech případech se  
však pouze potvrdily údaje uvedené v MEKA2002.

V uvedené tabulce jsou ve třech sloupcích uvedeny 
souhrny hvězd, které by bylo vhodné vyřadit, ponechat pro 
vizuální pozorovatele nebo pro CCD pozorovatele.

Nakonec bych rád zdůraznil, že proměnné hvězdy jsou 
stále aktivní a jednou určené parametry nemusí být, a zřejmě ani 
nejsou, konečné. Proto je dle mého názoru potřeba pozorovací  
program pravidelně aktualizovat. Hvězdy, které jsou dnes dobře 
sledované mohou být za několik let na okraji zájmu. Úlohou 
vizuálních pozorovatelů by měl být občasný monitoring co 
možná nejširšího okruhu proměnných hvězd, aby nedošlo k  
úplnému vymizení pozorovacích dat a ztrátě kontinuity.

Jako velmi vhodné objekty pro vizuální pozorovatele  
považuji především ty proměnné hvězdy, které nemají  
pravidelnou světelnou křivku nebo nemají určené základní  
parametry.

CCD pozorování má pak především význam u 
proměnných hvězd, u kterých je potřeba parametry upřesnit. To 
lze provést jen díky přesné fotometrii, se kterou se vizuální  
pozorovatelé nemohou porovnávat.

Vyřadit Vizuální CCD
Hvězda Hvězda Hvězda

Z And ST And TU And
RV And TV And TY And
RX And DZ And WY And
R Aql EK And QR And
UU Aur KN Aql Z Aur
V Boo V1330 Aql SZ Aur
S Cam RW Aur VX Aur
U Cam VW Aur AG Aur
Z Cam BB Aur KT Aur
SY Cam GS Aur RR Cam
WZ Cas RV Cam UW Cam
R CrB XX Cam WZ Cam
W Cyg UX CMi AU Cam
RS Cyg ST Cas TX CVn
RU Cyg UY Cas VZ Cas
SS Cyg VY Cas EQ Cas
AF Cyg BX Cas KS Cas
BF Cyg PZ Cas V615 Cas
CH Cyg V365 Cas V627 Cas
CI Cyg SY Com TZ Cep
EM Cyg TX CrB AN Cep
V360 Cyg VV CrB V482 Cyg
W Dra GY Cyg V1742 Cyg
TX Dra V441 Cyg V1805 Cyg
AG Dra V539 Cyg V1970 Cyg
AY Dra V927 Cyg V2037 Cyg
U Gem V1070 Cyg AO Dra
ST Gem V1353 Cyg DI Gem
SW Gem V1964 Cyg DL Gem
Y Lyn V1981 Cyg DY Gem
alfa Ori EQ Dra GS Gem
RX Peg IK Gem PP Gem
SX Peg V818 Her AY Her
S Per V939 Her HZ Her
AX Per SX Lac RY Leo
GK Per CX Lac AB Leo
R Sct AF Leo FX Ori
Z UMa W LMi GT Ori
R UMi KP Lyr V430 Ori
T UMi V491 Lyr T Per

SW Mon W Per
QR Mon Y Per
TT Oph RU Per
XX Oph SY Per
EV Ori V335 Vul
V351 Ori
UW Peg
DN Peg
TV Per
XX Per
V402 Per
V411 Per
V466 Per
V500 Per
FG Sge
V335 Sge
WW Tau
BG Tau
BL Tau
EP Tau
V1060 Tau
SV UMa
AZ UMa
CK Vir
V336 Vul
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