
Zápis z jednání výboru Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické 
společnosti, 19. 4. 2009, Jihlava

Přítomní členové výboru: Brát, Sobotka, Šmelcer, Dřevěný, Kocián, Zejda (přes Skype z 
Brna), Pejcha (přes Skype z USA) a revizor sekce P. Marek
Přítomní hosté: Fischerová 

1) Hospodář sekce Radek Dřevěný probíral některé detaily účetnictví s tajemníkem ČASu (a 
místopředsedou SPHE) Petrem Sobotkou. Sekce hospodaří v kladných číslech a řádně vede 
účetnictví. 
R. Dřevěný zakoupí z prostředků sekce uzamykatelný trezor – pokladničku na hotovost sekce.

2) M. Zejda informoval o konferenci BINKEY (Binaries - Key to Comprehension of the 
Universe), Brno, 8. až 12. 6. 2009. Velký zájem odborníků – 150 zahraničních účastníků! 
Sekce bude přítomna jen formou posteru (o ETD a představení SPHE ČAS). L. Brát se 
nemůže zúčastnit z důvodu dovolené. Personálně zastoupí sekci M. Zejda.
L. Brát připraví postery. Abstrakty dodat co nejdříve organizátorům.

3) M. Zejda informoval o připravovaném projektu archivování CCD snímků pořízených 
českými (a slovenskými?) pozorovateli. Technicky zajistí ÚTFA Př. Fakulty Masarykovy 
Univerzity a fakulta Informatiky Univerzity ve Zlíně. Sekce zajistí kontakt s pozorovateli a 
propagaci projektu. Z archívu by mělo být možné získat jak fotometrii každé hvězdy v poli 
(engine ASAS3), tak i surové snímky. 
L. Brát dodá statistiky počtu CCD snímků za roky 2007 a 2008  z databází BRNO, MEDÚZA 
a TRESCA. 

4) Papírový archív protokolů BRNO a dalších materiálů sekce na Brněnské hvězdárně. L. Brát
informoval o nabídkách členů sekce na skenování archívu. Přihlásili se zatím L. Moravec, M. 
Lehký, Š. Paschke, L. Šindelář, J. Trnka, Z. Češka, J. Mánek. M. Lehký dodal i návrh 
metodiky na skenování. 
Materiály budou do konce dubna vyzvednuty z brněnské hvězdárny (zařídí R. Dřevěný) a po 
krabicích rozeslány ke skenování. Metodika jak skenovat bude dopracována po zkušebním 
naskenování R. Dřevěným několika protokolů. 
Co s papírovými protokoly po naskenování? Uložení v archívu AV ČR? Možný kontakt P. 
Suchan (navrhl Zejda).
L. Brát rozešle ještě jednu výzvu a vyvěsí na web.

5) Nové logo Sekce PHE ČAS. Původní návrh L.Šmelcera (vypustit písmena B.R.N.O. ze 
znaku dvojhvězd a přidat trajektorii planety) připravil v el. formě P. Sobotka. Shoda na tomto 
návrhu, graficky dopracuje Sobotka a Marek i s přípravou nového razítka.

6) Projekt BRNO. L. Brát navrhuje přidat bodování astrofyzikální zajímavosti (jako bylo již 
v minulosti). Připraví podle O-C diagramů L. Šmelcer. Astrofyzikální atraktivita se bude 
zobrazovat barevně v předpovědích. 
O. Pejcha navrhuje zajímavé kategorie zákrytových dvojhvězd – málo hmotné a hodně 
hmotné zákrytovky. Low-mass binaries – zajímavé z důvodu studia hvězdné stavby, high-
mass binaries – zajímavé z důvodu hledání možných kandidátů na SN.
O. Pejcha se podívá po katalozích low-mass a high-mass systémů.



L. Brát opraví chybu v předpovědích – zobrazuje se často P i S minimum v jeden čas. 
Bodování zanedbanosti bude upraveno tak, že bude pro primární i sekundární minima 
jednotné.
R. Dřevěný navrhuje přidat filtrování předpovědí podle výšky nad obzorem. Dodá L. Brát 
(filtr podle výšky nad obzorem i azimutem).

7) Projekt MEDÚZA. Je třeba umožnit stahování databáze MEDÚZY ve formátu DBF pro 
XMedGraf. U nových pozorování došlých do databáze uvádět příjmení pozorovatele, stejně 
jako u ostatních projektů. Zlepší to motivaci vizuálních pozorovatelů (Sobotka). Dodá L. Brát.
P. Sobotka připraví žebříčky pozorovatelů fyzických proměnných hvězd, Zlatá, stříbrná a 
bronzová MEDÚZA.

8) Projekt TRESCA. Nad očekávání dobře rozjetý projekt se spoustou nových pozorování 
tranzitů a ohlasy a přispěvateli ze zahraničí.

9) Projekt HERO. Mnoho objektů je bohužel příliš slabých. Nízká motivace pozorovatelů a 
tedy i málo pozorování. L. Brát doporučuje soustředit se na pár objektů a u nich co nejhustěji 
pokrýt křivku. Vyhlásit kampaň na V347 Aql  za účelem získání barevné BVRI křivky. 
Vyhlásí L. Brát

10) Fotometrie pomocí digitálních zrcadlovek Canon EOS. M. Bělík navrhuje vypracovat 
podrobný manuál – kuchařku pro majitele DSLR přístrojů, jak s pomocí nich dělat fotometrii 
proměnných hvězd. Potenciálně velký přínos v získávání nových pozorovatelů, neboť mnoho 
astronomů amatérů toto vybavení vlastní. 
L. Brát oslovil předsedu POSECu Z. Řehoře s žádostí o proměření linearity a navržení 
postupu konverze z RAW do FITS formátu snímků. Praktické vyzkoušení a vypracování 
správných postupů bude provedeno na letošním srpnovém praktiku pro pozorovatele. 
M. Zejda navrhuje oslovit s žádostí o radu jak zpracovávat DSLR prof. Druckmüllera, 
případně požádat o přednášku pro praktikum. Prověří Brát a Zejda při tvorbě programu 
praktika.

11) Praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd. Termín byl stanoven na 15. až 23. 8. 
2009, lokalita opět v Peci pod Sněžkou, chaty ALENA a ELIŠKA. Maximální kapacita 31 
osob včetně doprovodu. V programu bude vizuální odhadování (výuka začátečníků), CCD 
fotometrie. Opět pozorování tranzitu exoplanety, nově fotometrie pomocí DSLR. Letos bude 
k dispozici „volný“ dalekohled + CCD kamera pro lidi bez vlastní techniky (Sekční set). Do 
přihlášky přidat bod, co by účastníci chtěli pozorovat / naučit se. Podle přihlášek pak bude 
upřesněn program. 
Přihlášky připraví Brát podle zprávy od Z. Řehoře o testu linearity DSLR.

12) Listopadová konference o výzkumu proměnných hvězd. Termín byl stanoven na víkend 
27. až 29. 11. 2009. Předpokládaná lokalita Praha. 
L. Brát projedná se S. Poddaným možnost konání akce na Petřínské hvězdárně. 

13) Konference Planetární soustavy ve vesmíru, Valašské Meziříčí, říjen 2009. Sekce PHE je 
spoluorganizátorem.  V SOC je L. Brát, v LOC L. Šmelcer. Finanční spoluúčast Sekce výbor 
projedná až budou známé náklady na listopadovou konferenci o výzkumu proměnných hvězd. 
Návrhy na přednášející: Budaj, Šidlichovský, Hrudková, Poddaný, Brát.



14) Sborník ze 40. konference o výzkumu proměnných hvězd, listopad 2008 přebírá od P. 
Sobotky R. Kocián.

15) Kontrola zápisu z minulého jednání (Znojmo, 5. 4. 2008). Nebyly splněny tyto úkoly, 
zbývá dodělat: 

- databáze MEDÚZY ke stažení ve formátu DBF
- opravit nefunkční link z osobního profilu pozorovatele na var.astro.cz na má 

pozorování v databázi MEDÚZY (prolinkovat na statistické centrum) 
- TRESCA – návod na pozorování tranzitů – prolinkovat na návod od B. Garyho (EN)
- Na titulní stranu var.astro.cz dát odkaz Staňte se členy SPHE – pod Seznamte se: 

SPHE ČAS
- Do osobního profilu dát kolonku na zadávání svých publikací a potom zobrazovat na 

var.astro.cz publikace našich členů.
- Doplnit starší proběhlé akce se zápisy z konferencí
- Ve statistickém centru udělat klikatelné názvy hvězd -> světelné křivky (MEDÚZA) 

či O-C diagramy (BRNO)

16) R. Kocián navrhuje umožnit pozorovatelům převádět instrumentalní měření na standardní 
formou webového formuláře (namísto současného skriptu v Perlu). V osobním profilu 
možnost definovat své transformační koeficienty (možno i pro více soustav). Ve formuláři 
import dat v diferenciálních magnitudách tak jak vylezou z muniwinu, možnost ručně vepsat 
barvené magnitudy srovnávaček (pokud nepoužiji standardní), možnost výběru export  
formátu (např. formát pro DB MEDUZA). 

Sepsal: L. Brát, P. Sobotka, R. Kocián


