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Vážení čtenáři,
první číslo Persea 2011 přináší tradičně několik hodnotících článků, jak se vedlo
členům sekce v oblasti pozorování a dalších aktivitách. K tomuto tématu připravil
povídání Luboš Brát a Radek Dřevěný. Jak byla využita naše pozorování, konkrétně
zákrytových dvojhvězd, je sepsáno v článku o citacích za rok 2010. Připomínám také
jeden velmi zajímavý případ dvojice zákrytových dvojhvězd v souhvězdí Herkula V 994 a připojuji výzvu k jejímu pozorování v letošním roce. Ale hned na začátku
tohoto vydání se dozvíte něco o čínské astronomii a cestách dalšího našeho
zahraničního zpravodaje Miloslava Zejdy.
S přáním dlouhých jasných nocí
Ladislav Šmelcer
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Časopis pro pozorovatele proměnných hvězd
Vydává Sekce proměnných hvězd a exoplanet
České astronomické společnosti

Na obálce k článku o V994 Her:

Čtyři spektra, která byla použita pro určení radiálních rychlostí a rozlišení jednotlivých složek.
Černá čára jsou pozorovaná spektra ve čtyřech různých spektrálních oblastech – Ca II 393,3 nm,
He I 447,1 nm, Mg II 448,1 nm a He I 587,5 nm. Červená čára představuje spektrum dvou složek
systému A s periodou 2,083264 dne, modrá čára představuje spektrum dvou složek systému B
s periodou 1 ,420033 dne. Interstelární čára FWHM kolem –3 nm v blízkosti čáry Ca II byla odstraněna pro snadnější interpretaci variací široké hvězdné čáry.
Four examples of how we measure radial velocities using the spectrum disentangling method with
template spectra. In this analysis, we used the four most distinguishable spectra. Black lines are
observed spectra, which are displayed at four spectral regions of Ca II λ 3933, He I λ 4471 , MgII λ
4481 andHe I λ 5875. Red lines represent synthetic spectra of two components in the system A with
a period of 2.083 264 d, and blue lines represent synthetic spectra of two components in the system B with a period of 1 .420 033 d. Observation times and corresponding orbital phases for each
system are also marked. The very sharp and fixed interstellar lines with a FWHM of 0.3 Å near
Ca II 3933 Å were removed for easier inspection of broad stellar line variations. The tick interval of
horizontal axis is 1 .0 Å.
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Česko – čínská osa:Brno-Kunming
Miloslav Zejda

Začalo to vlastně náhodou. V roce 2005 jsem se zúčastnil konference na řeckém ostrově
Syros, o které se psalo v Perseu 2/2005. Jedním z účastníků tam byl i tehdy pro mě exotický a neznámý prof. Sheng-bang Qian (čti čchian) z Yunnanské astronomické observatoře v Číně. O rok později jsme se potkali v Praze na Valném shromáždění Mezinárodní
astronomické unie. Po nějakém čase jsem si náhodou všiml na stránkách ministerstva
školství, že je možnost ucházet se o podporu česko-čínských projektů. Na ministerstvu
jsem se dověděl, že mnoho českých badatelů i firem prostě naslepo zkouší štěstí, zkouší
najít partnera pro spolupráci v Číně. Pokud už nějaký kontakt v Číně máte, je šance na
získání podpory podstatně větší. Řekli jsme si tedy s doc. Mikuláškem, proč to nezkusit.
Napsal jsem tedy dotaz prof. Qianovi, zda by neměl zájem využít této možnosti a přihlásit se o podporu společného projektu. Z toho, že budu dále psát o našich dojmech
z Číny je zřejmé, že jsme nakonec uspěli a podporu získali. Dovolte ale přeci jen drobné
zastavení u způsobu, jakým vše probíhalo. Běžně - odevzdáte návrh projektu, stejně tak
váš partner ve své zemi. Pak se sejde společná, v tomto případě česko-čínská komise,
projekty posoudí a(ne)přizná podporu. Následuje podepisování různými hodnostáři až
po ministra, oficiální oznámení a můžete začít. Někdy to ale probíhá docela zajímavě.
Například setkání česko-čínské komise se domlouvalo zhruba rok! Nejprve česká strana
navrhla termín schůzky, ten čínská odmítla, navrhla jiný české straně (tuším, že na den
upálení Jana Husa), takže tentokrát to nepřijala česká strana… atd. Mimochodem,
i když se vám komise sejde a váš projekt odsouhlasí, ještě nemáte vyhráno. U českopolského projektu se čekalo na podpis na polské straně, jenže pak spadlo polské vládní
letadlo a najednou se v Polsku nepodepisovalo nic. Když už se to podepsalo tam, byly
u nás volby a zase nic… Ale vraťme se k Číně. S ročním zpožděním jsme tedy dostali
vyrozumění, že mámě prostředky na výměnné pobyty s čínskými kolegy. Začala příprava první cesty a společných plánů. Od té doby jsme spolu s doc. Mikuláškem byli v
Číně třikrát a musím říci, že Čína nás stále něčím překvapuje. Řada českých astronomů
se do Číny vydala při úplném zatmění Slunce v roce 2009 a tak mi dá jistě za pravdu.
Astronomii v Číně je hodně starobylá záležitost. Její kořeny spadají do dávné minulosti. Stopy této astronomické minulosti můžete najít na řadě míst. Nás zaujala starobylá
observatoř hned vedle jedné z nejrušnějších pekingských tříd. Návštěva observatoře připadla na pondělí, což byl ale zavírací den. Nicméně po chvilce vyjednávání a oznámení,
že jsme učitelé astronomie z České republiky, ze srdce Evropy, jsme se dostali do areálu
observatoře. Jako vstupné posloužila moje vizitka v češtině.
Observatoř má pěknou sbírku starobylých přístrojů (viz obrázek na straně 5) včetně
slunečních i měsíčních hodin. V zahradě jsme pak objevili i kouzelné malé planetárium,
kde v kulové střeše jsou malé dírky a jako zdroj světla pro hvězdičky je použito slunečního světla. Bohužel na nové moderní pekingské planetárium nám už nezbyl čas.
Samozřejmě jsem postupně při našich setkáních s čínskými astronomy vyzvídal, jak
je na tom současná čínská astronomie. Musím přiznat, že některé odpovědi mě dost překvapily. Tak například – zkuste si tipnout, kolik je vlastně v Číně astronomických
ústavů jako ten náš český v Ondřejově? Zjistili jsme, že jsou pouze čtyři! Samozřejmě
4

1/2011

PERSEUS
PERSEUS

jsou zde univerzity a na nich někde také mají astronomická oddělení, ale astronomické
ústavy akademie věd jsou jen čtyři. Zájem mladých o přírodní vědy není prý velký
a tak se to vláda snaží všemožně podporovat. Podpora je vyjádřena například v platech
astronomů a jejich různých odměnách, třeba za každý publikovaný článek, ale
i v možnostech získávat granty z několika zdrojů. Pro mladé má být také značným
lákadlem to, že se čínská vláda snaží budovat velké projekty, stavět velké observatoře,
velké dalekohledy, rozvíjet vesmírný program a podobně. Osobně mi to nepřipadá jako
nejlepší cesta. Je to, jako bychom chtěli vybudovat nejlepší fotbalové mužstvo na světě, a proto postavili nejlepší a největší stadion, a pak z té hrstky zájemců poskládali
mužstvo. Domnívám se, že rozumnější by bylo investovat do popularizace vědy a jejímu přiblížení mládeži. Je třeba vychovat mladé lidi k zájmu o vědu a pak z velké
množiny lidí vybírat ty nejlepší, s největším nadáním, talentem a chutí pracovat na sobě. Čas ukáže, který přístup je lepší.
Samozřejmě jsme kromě pracovních povinností měli chvíle i na cestování.
V Pekingu jsme shlédli největší atrakce – Zakázané město (oficiálně se mu teď říká
Palácové muzeum), Chrám nebes nebo Letní palác. Mimochodem silueta nebo snímek
Chrámu nebes jsou ikonou čínského turistického ruchu. Je třeba říci, že olympijské hry
místní lidi v Pekingu změnily. Jsou dost „vyškolení“ – mnohokrát se nám stalo, že nás
lidé na ulici pozdravili, uvítali v Pekingu, popřáli hezký pobyt a snažili se vést rozhovor, aby si procvičili svoji angličtinu. Naše pobyty v Pekingu byly vždy bezproblémové, tedy až na ten poslední, kdy se nám zdálo, že místní taxikáři byly asi na
návštěvě v Praze a odkoukali tam některé manýry pražských taxikářů a taky jsme měli
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jednu špatnou zkušenost s hotelem u letiště. Naše varování na Zhu Hang hotel si lze
ostatně přečíst na cestovatelském portálu tripadvisor.com.
Jednou z největších čínských atrakcí je samozřejmě velká čínská zeď. Bohužel během naší návštěvy bylo počasí jak v prádelně – mlha, vlhko a teplo. Čtenářům nabízím
ale pohled, jaký se nám naskytl z letadla při návratu domů (viz obrázek na straně 7). Já
si od velké zdi kromě jiného odnesl zajímavý zážitek. Samozřejmě kromě zdolání vlastní zdi a výstupu na jednu z bašt, se mi podařilo zamknout dveře WC tak, že nešly odemknout. Pomoc se dostavila za chvilku – místní zaměstnanec mě osvobodil tím, že
dveře vyrazil, takže abych citoval klasika – Járu Cimrmana – otevřel dveře tak, že nešly
zamknout …
Peking byl pro nás vždy jen přestupní stanicí. Cílovou destinací bylo město Kunming, což v překladu znamená město věčného jara. Kunming je středisko provincie
Yunnan, ležící v nadmořské výšce 2000 m. Počtem obyvatel nepatří mezi největší čínská
města – „jen“ kolem tří milionů lidiček. Zdrobnělina je tu na místě, protože i když je
Yunnan oblastí s mnoho národnostmi a národnostními menšinami, naprostá většina lidí
je spíše drobnějšího vzrůstu. Jinak národnostních menšin je tu několik desítek a jejich
početnost je velmi různorodá – od několika desítek osob až po menšinu čítající kolem
15 milionů členů. Jedna z menšin žije v oblasti, kde je tzv. kamenný (pra)les. Oblast asi
90 km od Kunmingu určitě stojí za zhlédnutí (viz obrázek na straně 6). V okolí Kunmingu jsou také rozsáhlé krasové jeskyně. Navštívili jsme (dle sdělení místních) jen ty
menší, ale i tak jsme jeskyní nasvícenou šantánovými barevnými světly prošli od konce
k východu bez zastávky za půl hodiny svižnou chůzí. Přímo v srdci Kunmingu se na-

6

1/2011

PERSEUS
PERSEUS

chází 1200 let starý chrám, který na mě působil jako oáza klidu a pohody. Na severozápadě se doslova za branami města zvedají kopce hor. Výborný výhled na město pak
nabízí Dračí brána – místo na v těchto kopcích, kde je vybudována na starobylé stezce
brána a místo s výhledem na město téměř u vrcholu kolmé stěny. Stačí, abyste se mírně
vyklonili přes nevysoké zábradlí a pod vámi je kolmá 300 metrů vysoká stěna. Skutečně nic pro slabé povahy trpící závratěmi.
Ale zpět k astronomii. Astronomický ústav v Kunmingu, tedy přesně Yunnanská astronomická observatoř má několik pracovišť. Kromě hlavního areálu na hoře Phoenix
v Kunmingu, je to zejména pozorovací stanoviště u Lijiangu a pak několik menších pozorovacích stanovišť v okolí Kunmingu. V Kunmingu se nachází dva dalekohledy používané pro stelární astronomii o průměrech 0,6 m a 1 m, oba vybavené CCD kamerami
Andor. Dominantou je ale 40metrový radioteleskop využívaný pro sledování čínských
astronomických družic, teď konkrétně satelitu Měsíce. Během prvního pobytu v Číně
jsme absolvovali i návštěvu pracoviště poblíž Lijiangu. V nadmořské výšce 3500 m je
umístěn dalekohled o průměru 2,4 m využívaný pro fotometrii a v budoucnu i pro spektroskopii. Na místě se ale staví i další menší kopule… Samotný Lijiang je město se starobylým asi 700 let centrem, zapsaným na seznam památek UNESCO. Od Kunmingu je
vzdálen asi 700 km. Dálnice je zatím ve stavbě, ale brzy již prý bude dokončena a tak
bude spojení příjemnější než naše více než půldenní cesta. V dubnu 2011 se v Lijiangu
uskuteční jarní škola pro mladé astronomy a mezinárodní konference, které se, doufejme, budeme moci zúčastnit i my. Jestli se cesta uskuteční, rád se podělím s čtenáři o
další zážitky.
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V994 Her:systém s čtyřčárovým spektrem a dvěmi
zákrytovými dvojhvězdami
C.U. Lee, S.L. Kim, J.W. Lee, C.H. Kim,Y.B. Jeon, H.I. Kim

MNRAS 389, 1630-1636 (2008)

Abstrakt:
V práci byl oznámen objev systému dvou zákrytových dvojhvězd V994 Her (ADS 11373
AB) na základě fotometrických dat a spektroskopie s vysokým rozlišením. Jednotlivé
složky byly označeny jako A a B. Systém A se skládá ze dvou hvězd spektrálních tříd
B8V+A0V s oběžnou dobou 2,083264 dne a systému B z hvězd spektrální třídy
A2V+A4V s oběžnou dobou 1,420033 dne. Ze světelných křivek je zřejmé, že se jedná o
oddělené systémy. Na základě měření radiálních rychlostí a analýze syntetické světelné
křivky byla určena hmotnost všech čtyř složek (Aa, Ab, Ba a Bb). Hmotnosti vychází pro
složky A a B  MAa = 2,83 ± 0,20 Msl, MAb = 2,30 ± 0,16 Msl, MBa = 1,87 ± 0,12 Msl a
MBb = 1,86 ± 0,12 Msl. Poloměry hvězd pak vychází RAa = 2,15 ± 0,05 RSl, RAb = 1,71 ±
0,04 RSl, RBa = 1,59 ± 0,08 RSl
a RBb = 1,50 ± 0,08 RSl.
Abstract:
We report the discovery of a multiple system with a quadruplelined spectrum and a
double eclipsing feature. Our photometric and highresolution spectroscopic data show
that V994 Herculis (V994 Her; ADS 11373 AB) is composed of two pairs of doubleli
ned eclipsing binaries, which we designate as A and B. System A consists of a
B8V+A0V binary with an orbital period of 2.083 264 d and system B of a A2V+A4V bi
nary with 1.420 033 d.
Our light curves show that both of them have a detached binary configuration. We de
rive masses and radii of four components (Aa, Ab, Ba and Bb) from the synthetic analy
ses of light curves and radial velocity curves. The masses of systems A and B are MAa =
2.83 ± 0.20MS,MAb = 2.30 ± 0.16MS,MBa = 1.87 ± 0.12MS and MBb = 1.86 ± 0.12MS,
with radii RAa = 2.15 ± 0.05RS,RAb = 1.71 ± 0.04RS,RBa = 1.59 ± 0.08RS and RBb = 1.50
± 0.08RS, respectively. These masses and radii are well consistent with the empirical re
lation for doublelined eclipsing binaries.

V nedávné době byl objeven podobný systém Shkolnikem a kol. (2008) BD-22 5866 jako čtyřnásobná spektroskopická dvojhvězda, kde jedním systémem je zákrytová
dvojhvězda spektrálních tříd K7+K7 a druhým systémem je nezákrytová dvojhvězda
z hvězd M1+M2. Tento případ byl mohl poskytnout odpověď na formování a vývoj takovýchto čtyřnásobných systémů. Odvodit přesné fyzikální vlastnosti nezákrytových
dvojhvězd je velmi komplikované, z tohoto důvodu jsou vícenásobné zákrytové systémy velmi zajímavé. Bohužel ze 179 známých systémů se čtyřmi a více složkami (141
čtyřhvězd, 28 pětihvězd a 10 šestihvězd – Tokovinin 1997) jsou zákrytové systémy vel8
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mi vzácné. Jediným známým systémem je vizuální dvojhvězda ADS 9537 AB objevený
Battenem a Hardiem (1965). Tento systém se skládá ze dvou zákrytových dvojhvězd
typu W UMa , pojmenované jako BV Dra (ADS 9537A) a BW Dra (ADS 9537B), které
dělí vzdálenost kolem 1150 AU (Batten a Lu 1986).

Obrázek 1 : Pozorovaná světelná křivka, která byla fázována na periodu 2,083264 dne (horní část)
a dvě spodní světelné křivky pro dvě orbitální periody ve filtrech B a V, které jsou již rozlišené.
Sloučená křivka a dvě spodní v obrázku jsou řešením odpovídající parametrům v tabulce 1 .
Figure 1 : The observed light curve, which has been shown with a period of 2,083 264 d (the upper
panel) and two resolved light curves with two orbital periods (the middle and lower panels), is
shown in B, V bands. The upper light curves show strong light variations at out-of-eclipse phases,
which are analysed to be an effect from another eclipsing binary. The middle and lower light curves
with two orbital periods are extracted by an iterative light-curve disentangling method. The continuous curves in the middle and the lower represent the solution corresponding to the model parameters in Table 1 .
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V 994 Her je první případ, kdy byly jednotlivé složky pozorovány spektrálně a zároveň se jedná o zákrytové dvojhvězdy. Ačkoliv byly použity čtyři rozlišitelná spektra a
změřeny radiální rychlosti, není možné vyloučit, že se může jednat o vícenásobný systém (2 + 3 nebo 3 + 3).
Poznámka pod čarou:
Pro daný systém je patrné, že může docházet i k situacím, kdy je možné pozorovat zákryty obou dvojhvězd během jedné noci. Takové situace nastanou v letošním roce v následujících dnech
Aa + Ab – Ba + Bb - 31.5./1.6. 2011 - 20:54 UT - 21:34 UT
Aa + Ab – Ba + Bb - 27/28.6. 2011 - 22:52 UT - 21:05 UT
Aa + Ab – Ba + Bb - 24/25.7. 2011 - 00:51 UT - 20:38 UT
Proto si tyto termíny nenechte ujít a pozorujte !!
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Citace publikovaných prací okamžiků minim
zákrytových dvojhvězd v roce 2010
Ladislav Šmelcer

Následující přehled Vám přináší informace o výsledcích naší pozorovatelské práce. Na
dalších řádcích si můžete přečíst, kterým ze zákrytových dvojhvězd námi
pozorovaných se dostalo privilegia a byla využita k sepsání odborné práce. Pokud máte
zájem, na následujících odkazech se můžete dočíst podrobnosti, případně o těchto
úspěších podrobněji napsat článek do Persea !!

Citace práce B.R.N.O. č. 36 - Open European Journal on Variable Stars, vol. 0107
(OEJV 2009..107….1B) v roce 2010
2010NewA…15..530W, 08/2010
Wolf, M., Šmelcer, L., Kučáková, H., Hynek, T., Onderková, K., Svoboda, P.,
Chrastina, M.,
Rapid apsidal motion in V381 Cassiopeiae
2010PASJ…62.1109L, 08/2010
Wen-Ping Liao, Sheng-Bang Qian
Orbital Period Changes and Their Explanations in Two Algol Binaries: WY Per and

RW Leo
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Citace práce B.R.N.O. č. 35 - Open European Journal on Variable Stars, vol. 0094
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The Near-contact Binary RZ Draconis with Two Possible Light-time Orbits
2010PASP..122.1311K, 11/2010
Kim, Seung-Lee; Lee, Jae Woo; Lee, Chung-Uk; Youn, Jae-Hyuk
Algol-Type Eclipsing Binaries with δ Scuti-Type Pulsating Components: IV Cas
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010

Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti
Luboš Brát

1.Projekt B.R.N.O.

Pozorování zákrytových dvojhvězd má u nás dlouholetou tradici a zároveň představuje
každoročně největší objem pozorování. Nejinak tomu bylo i v roce 2010. V roce 2010
bylo zasláno do databáze BRNO celkem 723 minim zákrytových dvojhvězd, 70 510
měření / odhadů a to od 33 pozorovatelů. Celkem je ke konci roku 2010 v databázi
B.R.N.O. 19 805 minim.
V tabulce 1 si můžete prohlédnout nejúspěšnější pozorovatele v roce 2010. Na prvním
místě je tradičně Ladislav Šmelcer z hvězdárny ve Valašském Meziříčí s počtem 247
minim / rok.
V tabulkách není zohledněna metoda pozorování – CCD či vizuální. Ale většina minim je pořízena CCD technikou. Vizuálních minim je méně než 5 %.
Zde bych rád ještě vyzdvihl počin Martina Lehkého a Dalibora Hanžla, kteří se na tři
týdny vypravili do pouště Atacama v Chile pozorovat zde zákrytové dvojhvězdy. Expedice proběhla v dubnu 2010. Jako pozorovací přístroj použili montáž CG-5 z našeho
sekčního setu, kterou jsme jim za tímto účelem zapůjčili. Celkem sledovali 7 hvězd a
získali 49 okamžiků minim. Vedlejším produktem se stal objev čtyř nových zákrytových
proměnných hvězd typu EW, u kterých se nám podařilo získat 40 okamžiků minim.
Dále bylo v rámci projektu B.R.N.O. v roce 2010 učiněno:
Byly vytvořeny předpovědi zákrytů pro globální použití – po zadání souřadnic pozorovacího místa jsou vypsána pozorovatelná minima.
Několikrát do roka byl proveden upgrade orbitálních elementů (z O-C brány od
A. Paschkeho) a přepočítáno bodování zanedbanosti po publikaci nových minim v odborné literatuře.
U on-line předpovědí minim jsme přidali možnost označit hvězdičkou objekty
přednostně žádané k pozorování.
Pro příznivce O-C diagramů byla přidána nová funkce. Ze seznamu protokolů minim
je možné vykreslit si do O-C diagramu všechna vložená minima pro konkrétní hvězdu.
Funkce je dostupná jen po nalogování do serveru.
Ke konci roku jsme ve spolupráci s Dr. Petrem Zaschem vydali kampaň na sledování
dlouhoperiodické zákrytové dvojhvězdy V643 Ori. Objekt je astrofyzikálně zajímavý
náznakem velmi rychlého apsidálního pohybu, který je třeba podložit observačně.
Na bibliografickém serveru ADS jsme zjistili, že práce BRNO č. 36 (2009) jsou citované již 5x, práce BRNO č. 35 (2008) 8x a práce BRNO č. 34 (2007) 28x. Celkem tedy byla naše pozorování použita v 41 odborných pracích zahraničních i českých autorů.
Je vidět, že okamžiky minim publikované v Pracech B.R.N.O. v OEJV jsou využívána
a práce pozorovatelů tak dostává smysl.
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List1
#

JMENO (OS. ČÍSLO)
MINIM

MĚŘENÍ/ODH.

1 Šmelcer L.

247

13491

2 Lehky M.

167

22020

3 Trnka J.

46

7739

4 Lehky M., Hanzl D.

45

4721

5 Přibík V.

33

5046

6 Corfini G.

33

2449

7 Lomoz F.

26

7998

8 Vrašťák M.

23

4134

9 Brát L.

17

2223

11

512

10 Starzomski J.
11 Marchi F.

9

655

12 Polák J.

8

2358

13 Dřevěný R.

8

554

14 Kocián R.

6

846

15 Zejda M.

6

549

16 Poddaný S.

6

1024

17 Mašek M.

5

685

18 Marchi F., Garofalo R.

4

148

19 Kučáková H.

3

682

20 Moudrá M.

2

31

21 Naves R.

2

381

22 Smyčka T.

2

26

23 M. Klos, T. Smyčka, J. Trnka 2

381

24 Zahajský J.

2

105

25 Klos M.

2

369

26 Pejcha O.

1

246

27 Ruocco N.

1

208

28 Ehrenberger R.

1

167

29 Suchan J.

1

18

30 Uhlař R.

1

156

31 Vieira J.

1

291

32 J. Trnka, M. Klos

1

202

33 T. Smyčka, J. Trnka

1

95

723

80510

CELKEM

Tabulka 1 . Žebříček pozorovatelů zákrytových dvojhvězd, počet pozorování odeslaných do databáze BRNO v roce 201 0.
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2.Projekt MEDÚZA a HERO
V roce 2010 převažovali v projektu MEDÚZA a HERO vizuální pozorovatelé. Celkem
se sešlo do databáze 5309 (vloni 3849) vizuálních odhadů od 8 pozorovatelů a 1239
(vloni 4699) CCD měření od 4 pozorovatelů s CCD technikou. U CCD pozorování již
třetí rok zaznamenáváme výrazný pokles - jak počtu pozorování. Lze to přičíst na vrub
snad jen větší angažovanosti pozorovatelů v jiných projektech (hlavně TRESCA).
Svým dílem k těmto statistikám přispívá i fakt, že pozorování fyzické (obzvláště
dlouhoperiodické) proměnné hvězdy CCD technikou je řádově náročnější na zpracování a tak se tomuto oboru pozorovatelé spíše vyhýbají.
Celkem je ke konci roku 2010 v databázi MEDÚZY 162 395 CCD měření a 145 319
vizuálních odhadů. Dohromady máme tedy 307 714 pozorování.
List1
1 Pavol A. Dubovský (DPV) 2567

1 Martin Lehký (LEH)

475

2 Jerzy Speil (SP)

2 Radek Kocián (KOC)

473

3 Luboš Brát (L)

277

3 Jan Starzomski (JST)

1961
719

4 Peter Fidler (FI)

25

5 Martin Lehký (LEH)

21

6 Libor Šindelář (SIN)

8

7 Jan Konášek (KON)

4

8 Milada Moudrá (MMO)

4

CELKEM

5309

4 Robert Uhlář (RU)

CELKEM

14

1239

Tabulka 2: Žebříček pozorovatelů podle počtu pozorování zaslaných v roce 201 0

3.Projekt TRESCA
Celý rok 2010, stejně jako předtím roky 2008 a 2009, byl velmi významný na aktivity
v rámci projektu TRESCA (TRansiting ExoplanetS and CAndidates), tedy vše okolo
pozorování tranzitů exoplanet přes disk mateřské hvězdy.
V roce 2010 bylo do databáze TRESCA zasláno neuvěřitelných 477 pozorování
tranzitů exoplanet. V minulých letech to bylo tranzitů 251 (2009), 26 (2008) a 3 (2007).
Jsme tak svědky obrovského nárůstu pozorování, které nemá v minulosti v žádném
pozorovacím projektu obdoby. Čím to je? Většina pozorování vložených do databáze
TRESCA totiž pochází od zahraničních pozorovatelů a observatoří. Náš projekt TRESCA je jediný funkční projekt svého druhu na světě a přitom obliba pozorovatelů ve sledování tranzitů stále prudce roste. Databáze TRESCA se svým on-line protokolem na
16
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List1
1 Stan Shadick

38

2 Patrick Wiggins

30

3 Toni Scarmato

27

4 Ramon Naves

23

5 Ivan Curtis

21

6 Joe Garlitz

19

7 František Lomoz

17

8 Nello Ruocco

16

9 Luboš Brát

16

10 Jaroslav Trnka

15

11 Thomas Sauer

14

12 Ken Hose

14

13 Dieter Husar

11

14 roberto zambelli

11

15 Shawn Dvorak

11

16 Brian Tieman

10

17 vanhuysse michael

10

18 Claudio Lopresti

7

19 Matej Mihelčič

7

20 Anthony Ayiomamitis

6

21 Hana Kučáková

6

22 Gavin Milne

6

23 Phil Evans

6

24 Felix Hormuth

5

25 Martin Vrašťák

5

26 J. Világi, Š. Gajdoš

5

27 Giorgio Corfini

5

28 TG Tan

4

29 Dean Drumheller

4

30 S. Shadick & M. Patrick

4

31 Joao Vieira

4

32 Gary Vander Haagen

4

33 Radek Kocián

3

34 Gerhard Dangl

3

35 Fernandez-Lajus E., Miguel Y., Fortier A., Di Sisto R.

3

36 Tomáš Hynek

3

37 Fernando Tifner

3

38 Esteban Reina Lorenz

3

39 Stanislav Poddaný

3

40 Stacy Irwin

3

41 W. Dauberman, S. Irwin

2

42 Š. Gajdoš, J. Világi

2

43 Dale Gary

2

44 Nan SONG

2

45 Vladimir Benishek

2

46 Kenneth Westall

2

47 Panagiotis Ioannidis, Chrysa Avdellidou

2

48 Radek Dřevěný

2

49 Angel Luis Marrero

2

50 Manuel Mendez

2

Tabulka 3: Žebříček pozorovatelů v projektu TRESCA v roce 201 0
Stránka 1
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List1

50 Manuel Mendez

2

51 Jan Qvam

2

52 Darryl Sergison

2

53 Frans Nieuwenhout

2

54 George Hall

2

55 Stan Shadick, Kent Kowalski, Christine Shiels

1

56 Giuseppe Marino

1

57 Crystal Latham, Erich Geisert, Stacy Irwin

1

58 Sauer Thomas

1

59 S. Irwin, S. Durrance, W. Dauberman, S. Gordon

1

60 Gozde Saral

1

61 Samuel Durrance, Stacy Irwin

1

62 Stephen Riley

1

63 Alessandro Marchini

1

64 Edward Schwieterman

1

65 David Trowbridge

1

66 Zhao Sun

1

67 Šárka Dyčková

1

68 Veli-Pekka Hentunen

1

69 Enric Herrero

1

70 S. Gordon; S. Irwin; W. Dauberman

1

71 Erich Geisert, S. Durrance, N. Ashoura, S. Irwin

1

72 Adam Gibson

1

73 Václav Přibík

1

74 Francisco Jiménez Alvarado

1

75 Gustavo Muler

1

76 Juan Pablo Colque

1

77 Johannes Ohlert

1

78 Melanie Good

1

79 Chen CAO

1

80 Mark Salisbury

1

81 Marcin Wardak

1

82 Korotkiy S., Sokolovsky K., Slavolubov B., Gerke V.

1

83 Laurent Potin

1

84 C. Latham, E. Schwieterman

1

85 A.Gené, L.López & P.Oliver

1

86 Jean Strajnic, Thomas Kmieckowiak and all

1

87 Nick Trautman

1

88 Colin Littlefield

1

89 Inge van de Stadt

1

90 Robert Uhlař

1

91 Kevan McEntee

1

92 R. Fafet

1

93 Javier Ruiz

1

94 Jean Strajnic, Stephane Genard

1

95 Audejean Maurice

1

96 Paulo Lobao

1

97 Peter Veres

1

98 Ruth ODougherty Sanchez

1

CELKEM

477

Tabulka 3: Žebříček pozorovatelů v projektu TRESCA v roce 201 0 (pokračování)
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zasílání dat, je zcela unikátní a jako taková je mnoha zahraničními odborníky i astronomickými servery doporučována jako místo, kam posílat pozorování.
Snad ještě významnější ukazatel nárůstu obliby pozorování tranzitů než počet pozorování je počet pozorovatelů. V roce 2010 poslalo data celkem 98 pozorovatelů, zatímco rok předtím to bylo jen 50. Nejaktivnějším českým / slovenským pozorovatelem je
František Lomoz na 7. místě žebříčku. V první desítce je ještě Luboš Brát (9. místo)
a Jaroslav Trnka (10. místo).
Do Exoplanet Transit Database vkládáme všechny publikované dostupné tranzity.
Zatímco v roce 2009 bylo vloženo do ETD celkem 654 tranzitů a z toho 253 bylo zveřejněno v databázi TRESCA. V roce 2010 bylo přes náš projekt TRESCA publikováno
475 tranzitů z 492 tranzitů celkem! Tedy téměř všechna pozorování učiněná ve světě
a publikovaná. Zbývající tranzity do celkového čísla 492 byly publikovány v odborné
literatuře.
V průběhu celého roku jsme pečlivě sledovali nově vydávané práce na arxiv.org
(a nejen tam) a přidávali nové tranzitery do databáze TRESCA a ETD. Oproti roku minulému, kdy byl publikován objev 13 nových tranziterů (2009), letos byla úroda podstatně hojnější. V roce
2010 vyšlo 44 objevových
prací a rok byl zakončen
na počtu známých tranzitujících exoplanet 104.
Mezi objevy byla multiplanetární tranzitující
soustava: Kepler-9 b, c, d.
Naše databáze však již od
počátku
počítala
s možností více planet u
jedné hvězdy, takže to po
technické stránce nečinilo
žádné potíže.
Kvůli výrazným výkyvům v TTV u planet
Kepler-9 b a c však musel být zdokonalen výpočet předpovědí tranzitů. Přidali jsme
možnost počítat předpovědi podle ne-lineárních elementů.
V lednu a únoru 2010 probíhala pozorovací kampaň na zákrytový systém
s exoplanetou či podobným malým třetím tělesem – AV CMi. Několika pozorovatelům
se podařilo zachytit jak primární zákryt dvojhvězdy, tak i drobný sekundární zákryt
způsobený pravděpodobně třetím tělesem v systému.
V dubnu se pozorovatelům Kučáková a Brát podařilo jako vůbec prvním amatérským pozorovatelům napozorovat tranzit super-Země GJ 1214 b, která byla objevena
v prosinci 2009.
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V dubnu dále probíhala mezinárodní kampaň na hledání tranzitu HAT-P-13 c. O její
vyhlášení v rámci ETD jsme byli požádáni Floridskou univerzitou. Do kampaně se zapojili jak naši tak zahraniční pozorovatelé, ovšem bez pozitivní detekce tranzitu.
V červnu 2010 byl publikován týmem kolem družice Kepler seznam 300 kandidátů
na tranzitující exoplanety. Během několika dní jsme pro něj připravili speciální stránku
v ETD a rovněž tak i předpovědi tranzitů (zařídil Poddaný, Brát). Stránka se setkala
s velkým ohlasem pozorovatelů, především ze zahraničí.
Díky Stanislavu Poddanému jsme publikovali ETD formou posteru na mezinárodní
konferenci Detection and dynamics of transiting exoplanets v Paříšské observatoři
OHP ve dnech 23. až 27. 8. 2010. Náš poster „Exoplanet Transit Database – Reduction
and processing of the photometric data of exoplanet transits“ zde získal ocenění za nejužitečnější publikaci v oboru tranzitů.
I další počin v projektu TRESCA zařídil Stanislav Poddaný. Vytvořil interaktivní
mapu světa se zobrazením poloh jednotlivých pozorovatelů zapojených do projektu
TRESCA. Přestože se pozorovatelé prozatím stále přidávají, je vidět již nyní, že
pokrytí máme ze všech kontinentů (viz poslední strana obálky).

4.Publikace
4.1. časopis Perseus
V roce 2010 vyšla 4 čísla: 4/2009, 1/2010, 2/2010 a 3/2010. Poslední uvedené číslo byla vytištěno na konci roku a rozesláno až po novém roce. Šéfredaktor, který se stará o
stále velmi zajímavý obsah je Ladislav Šmelcer, sazečem se stal na začátku roku Petr
Kliment, který nahradil Jakuba. Mráčka.

4.2. sborník ze 41. konference
Ze 41. ročníku konference byl opět sestaven sborník a publikován v Open European
Journal on Variable stars. Vyšel jako OEJV číslo 125: Proceedings of the 41st Conference on Variable Stars Research, autoři jsou R.Kocian, E.Plavalova, N.A.Solovaya,
E.M.Pittich, O.V.Kiyaeva, L.Smelcer , P.Zasche, V.Simon, R.V.Simon, C.Polasek,
M.Jelinek, R.Hudec, J.Strobl, M.Chrastina, M.Zejda, Z.Mikulasek. Ve sborníku vyšlo
6 prací, 32 stran. Hlavním editorem sborníku byl Radek Kocián.

4.3. Open European Journal on Variable stars
V roce 2010 vyšlo v OEJV celkem 11 prací. Redakční rada pracuje nadále ve složení
Brát, Paschke, Pejcha, Dubovský, Dall (NL/USA), Andronov (Ukraina), Poretti (Italy),
Hübscher (DE). Editoři OEJV kladou důraz na to, aby byly při publikaci zjištěny a publikovány všechny kolonky uváděné v GCVS a zdrojová data pozorování.
20

1/2011

PERSEUS
PERSEUS

Obrázek 3: Obálka časopisu Perseus, číslo 1 /201 0. Obálka je plnobarevná,
vnitřek černobílý.

4.4. Publikace minim B.R.N.O
V roce 2010 jsme souhrnné práce BRNO nevydali. Zůstává to jako závazek do roku
2011.

4.5. Návod jak pozorovat proměnné hvězdy s DSLR
Po přípravách a testování které trvalo téměř rok jsme v březnu 2010 vydali elektronicky
publikaci „Fotometrie s DSLR, podrobný návod“. Publikace má formát PDF souboru
o devíti stránkách a pokrývá kompletně problematiku jak měřit proměnné hvězdy pomocí digitálních zrcadlovek. Sepsal L. Brát. Práce je dostupná na našem webu ke stažení.
Jako podporu této práci přednesl L. Brát příspěvek na podzim na Astrofotografickém
semináři na hvězdárně ve Valašském Meziříčí.
Tématika zaujala pozorovatele a ke konci roku se v databázi BRNO objevily již
první měření minim zákrytových dvojhvězd pomocí DSLR.
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4.6. Popularizace proměnných hvězd a exoplanet ve sdělovacích prostředcích
Petr Sobotka hojně zahrnuje proměnné hvězdy a exoplanety do svého pořadu na ČRo
Leonardo – Nebeský cestopis. V roce 2010 vyšlo 12 rozhovorů či příspěvků na toto téma (Sobotka a zpovídaní astronomové), 11 článků na webu www.rozhlas.cz (Sobotka,
Sobotková).

5.Software a internet
5.1. Proměnnářský portál var.astro.cz
Nejviditelnější činností Sekce je provoz našeho portálu o proměnných hvězdách
a tranzitujících exoplanetách var.astro.cz. Co bylo v této oblasti učiněno v roce 2010?
V únoru jsme založili Facebookovou stránku pro Sekci PHE ČAS. Stránka je propojená se stránkami sekce odkazem a „likeboxem“ z titulní stránky.
Během února rovněž proběhl přesun celého webu sekce na jiný, novější rychlejší
a bezpečnější server České astronomické společnosti axis.astro.cz (ze staršího atlas.astro.cz). Díky za to patří především Karlu Mokrému, který nám pomohl technickou podporou. Převod samotný provedl L. Brát.
V listopadu pak vytvořil L. Brát na stránkách sekce novou funkci. Možnost psát komentáře ke konkrétním hvězdám nebo ke konkrétnímu vloženému pozorování. Je to jakási moderní forma známé rubriky "Zvěsti a neřesti od dalekohledu" z našeho časopisu
Perseus, kde pozorovatelé hlásili své nálezy posunutých minim a jiného neobvyklého
chování proměnných hvězd.
Kde je možné komentáře psát: v pozorovacím deníku, v protokolech B.R.N.O.,
v protokolech TRESCA, u světelných křivek projektu MEDÚZA a na samostatné nové
stránce.
Kde se komentáře zobrazují: v předpovědích minim zákrytových dvojhvězd, v pozorovacím deníku, v protokolech B.R.N.O., v protokolech TRESCA, u světelných křivek
projektu MEDÚZA a na samostatné stránce
Jsou dva druhy poznámek: pro konkrétní objekt (tyto poznámky se zobrazují
i v předpovědích minim) a pro konkrétní stránku (tyto poznámky se zobrazují tam, kde
jsou vloženy, pozorovatelé si takto mohou např. vzájemně komentovat pozorování
v pozorovacím deníku.)
Když nyní zjistíte, že minimum nějaké zákrytové dvojhvězdy je posunuté, neváhejte
a zadejte poznámku na web. U předpovědí se zobrazí Vaše zpráva.
Do našeho portálu se již zaregistrovalo 233 pozorovatelů / uživatelů (ke konci roku
2009 jich bylo 126, rok předtím 67). Většina z letos nově zaregistrovaných uživatelů
jsou zahraniční pozorovatelé ze všech koutů světa. Je vidět, že anglická verze stránek je
velmi zatraktivnila pro zahraniční pozorovatele. Přístup do administrace má 11 redaktorů (Brát, Pejcha, Sobotka, Šindelář, Paschke, Poddaný, Trnka, Kocián, Dřevěný, Šmelcer, Zejda).
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5.2. O-C brána, http://var.astro.cz/ocgate
A. Paschke pokračoval v doplňování nových minim a zákrytových dvojhvězd do databáze.
Současný stav: 195 347 minim (meziroční nárůst přes 5000), 4 496 hvězd, 6 750 orbitálních elementů. Kopie databáze na 2 různých serverech (astro.sci.muni.cz a axis.astro.cz).

5.3. CzeV katalog, http://var.astro.cz/newvar.php
V roce 2007 bylo přidáno 14 nových proměnných hvězd
V roce 2008 bylo přidáno 26 nových proměnných hvězd
V roce 2009 bylo přidáno 16 nových proměnných hvězd
V roce 2010 bylo přidáno 20 nových proměnných hvězd
Celkem obsahuje katalog 210 hvězd od 32objevitelů (či skupin objevitelů).
Na 42. konferenci o výzkumu proměnných hvězd v listopadu 2010 přišel Mgr. Jiří
Liška s návrhem, že bude koordinovat vydávání publikací o nových proměnných
hvězdách z katalogu CzeV v rámci obnoveného projektu Prosper.

6.Akce
6.1. 50. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd
Ve dnech 7. až 15. 8. 2010 proběhlo praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd v
Peci pod Sněžkou na chatě ALENA a soukromé hvězdárně L. Bráta ALTAN.Observatory.
Akce se zúčastnilo 14 pozorovatelů (Petr Kliment, Josefína Klimentová, Tomáš
Smyčka, Luboš Brát, Michal Klos, Bohuslav Hladík, Míla Moudrá, Petr Sobotka, Zuzana Sobotková, Hana Kučáková, Tomáš Kalisch, Radek Dřevěný, Reinhold Friedrich
Auer, Martin Mašek)
Zazněly přednášky na téma jak pozorovat, jak zpracovávat ale např. i představení
diplomové práce Z. Sobotkové. Hlaví téma pro letošní rok: Napozorovat nějakou novou
proměnnou hvězdu z katalogu CzeV, analyzovat data a sepsat práci do OEJV.
Vybrali jsme CzeV 173. Každý z účastníků se podílel na přípravě práce (pozorování,
mapka, sběr dat, periodová analýza, sepsání textu práce, …) a všichni jsou spoluautoři
práce: New Variable Star Near V1073 Cyg, Dřevěný a kol.. Práce je nyní v recenzním
řízení – máme tam připomínky, které je nutné zapracovat.
Z akce jsme připravili videoprezentaci sestavenou z fotografií pořízených jednotlivými pozorovateli. Je zde: http://www.youtube.com/watch?v=4C_KIiy6NYI
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6.2. 42. konference o výzkumu proměnných hvězd
V roce 2010 jsme uspořádali tradiční listopadovou konferenci o výzkumu proměnných
hvězd, tentokrát již 42. ročník. Akce se konala opět v Praze a to na Štefánikově
hvězdárně na Petříne ve dnech 19. až 21. listopadu 2010. Na akci se sjelo celkem 34
účastníků a zaznělo 20 příspěvků (viz níže). Kromě odborného přínosu mnoha zajímavých mluvených přednášek splnila konference i svůj sociální úkol. Po roce se opět
sešli pozorovatelé, teoretici, astronomové amatéři i profesionálové a to vše v přátelském prostředí Štefánikovy hvězdárny, kolébky České astronomické společnosti. Jako
každoročně, i letos byl uspořádán společenský večer v prostorách hvězdárny, který
okořenily debaty nad sklenkou vína.
Přestože zpočátku panovaly obavy, aby ubytování a stravování v Praze nebylo příliš
drahé, proběhla i po této stránce akce nadmíru úspěšně. Podařilo se nám zajistit levné
ubytování na Strahovských kolejích, jen 5 minut chůze od hvězdárny a na obědy účastníci docházeli do menzy přímo v areálu strahovských kolejí, rovněž jen několik minut
chůze od hvězdárny.
Vedení hvězdárny nám vyšlo vstříc a zaměstnanci hvězdárny i demonstrátoři nám
byli nápomocni se vším, co bylo potřeba. Za to patří velké díky řediteli hvězdárny Jakubu Rozehnalovi a Stanislavu Poddanému, zaměstnanci hvězdárny a našemu aktivnímu pozorovateli. Dovolte mi na závěr vyzdvihnout naprosto mimořádný přínos tří
osob, které se lvím podílem zasloužily o hladký průběh konference. Jsou to Josefína
Klimentová a Tereza Kolářová a Petr Kliment. Tito lidé vzali na svá bedra veškerý catering (občerstvení, snídaně, atd.), který je na konferenci nezbytný a navíc připravili i
celý společenský večer na hvězdárně. Děkujeme!
Zde je seznam příspěvků jež zazněly na konferenci (řazen chronologicky).
J. Rozehnal – Exokomety
L. Šmelcer – Zajímavé případy zákrytových dvojhvězd
M. Lehký – Star Chille 2010
P. Sobotka, L. Brát – Exotické exoplanety
T. Krejčová – Exoplanetární systém Wasp-10
S. Poddaný – ETD po dvou letech provozu
P. Zasche – CCD fotometrie vybraných systémů
R. Uhlář – Vývoj vzdáleně ovládaného dalekohledu
N. A. Virnina – Two Binary Systems with Unusually Asymetric Light Curves
M. Lehký – Nové elementy V1060 Her
V. Šimon – Co nám mohou barevné indexy říci o optických protějšcích vysokoenergetických zdrojů
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M. Vrašťák – Čtyři nové slovenské proměnné hvězdy
N. A. Virnina – Discovering, Investigation and classification of New Variable Stars
M. Wolf, M. Lehký – Poznámky ke studiu excentrických dvojhvězd
J. Liška – PROSPER – pokračování projektu
P. Machálek – Dalekohled Kepler po roce a půl činnosti (telemostem z USA)
L. Šmelcer – T UMi v roce 2010
M. Skarka – Blažkův jev – sto let trvající výzva
J. Liška – Dvojhvězdy se změnami period
L. Pilarčík – Fotometrický výskum trpasličej novy EX Draconis
V průběhu konference se uskutečnila i plenární schůze Sekce, na které zazněla zpráva o
činnosti a byla předána cena Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2010 Martinu Lehkému
z Hradce Králové.

7. Ze společnosti
7.1. Členská základna, členské příspěvky
Ke dni 31. 12. 2010 má naše Sekce 77 členů, což je meziroční nárůst o 3 členy. Již
několik let tak naše Sekce zvyšuje členskou základu, což je pozitivní jev. Členské pří26
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spěvky udržujeme na hodnotě 150,- Kč výdělečně činní / 110,- Kč studenti. Příspěvky
je možné hradit bankovním převodem na náš účet u ČSOB, složenkou na adresu hospodáře nebo v hotovosti při různých akcích (tradičně konference).

7.2. Cena Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2010
Cenu obdržel Martin Lehký. Z textu diplomu:
Česká astronomická společnost, Sekce proměnných hvězd a exoplanet uděluje za
úspěšnou expedici za jižními zákrytovými dvojhvězdami do Chille a za ostatní intenzivní pozorovací činnost
Cenu Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2010
Martinu Lehkému
Gratulujeme!

7.3. Sekční přístrojový set
V září 2010 převzala na další rok náš přístrojový set Milada Moudrá z Prahy, kterou
jednomyslně vybral výbor sekce z přihlášených zájemců.
Bohužel se ukázalo, že i nový zapůjčitel je nucen řešit hardwareové komplikace související s tím, že dnešní notebooky nemají LPT port a naše CCD kamera se přes LPT
vyčítá. Na podzim jsme tedy požádali naše členy, zda by někdo nebyl ochoten nám darovat nebo prodat za nějakou symbolickou částku postarší ale funkční notebook s LPT
portem. Ozvalo se více lidí za což jím patří díky. Nakonec nám notebook daroval Martin Vrašťák, od kterého jsem přístroj převzal v prosinci 2010. Nainstalovali jsme zde
veškerý potřebný software k řízení dalekohledu a CCD kamery a hned další den putoval notebook poštou současnému zapůjčiteli přístrojového setu – M. Moudré.
Nadále bude přístrojový set zapůjčován i s tímto notebookem, takže zapůjčitelé by
již neměli řešit problémy týkající se techniky, ale mohou se soustředit již jen na
samotné pozorování.

8. Závěrečné shrnutí
Za nejdůležitější události v roce lze považovat mezinárodní rozmach projektu projektu
TRESCA a Exoplanet Transit Database.
Jsme jediné publikační medium pro amatérské pozorovatele tranzitů na světě. Přispívá i
řada profesionálů z observatoří věhlasných jmen.
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Pozorovatelé zákrytových dvojhvězd mají za sebou velmi úspěšný rok s mnoha pozorováními. Díky projektu TRESCA dochází k většímu zapojení zahraničních pozorovatelů i do projektu B.R.N.O.
Byl sepsán návod jak dělat fotometrii s DSLR. Zaujmou proměnné hvězdy i astrofotografy?
Proběhlo jubilejní 50. pozorovací praktikum. Je to velký závazek pro příští půlstoletí, aby zaškolování nových pozorovatelů probíhalo i nadále.

Poděkování
Na prvním místě bych rád poděkoval všem aktivním pozorovatelům.
Děkuji Janu Zahajskému a firmě SUPRA s.r.o. za vstřícnost při opravě montáže našeho
přístrojového setu.
Děkuji Jaroslavu Trnkovi za práci s protokoly B.R.N.O. a za zápůjčku data projektoru
na letní praktikum.
Děkuji Stanislavu Poddanému za práci na databázi ETD.
Děkuji Antonu Paschkemu za jeho práci na O-C bráně.
Děkuji Ladislavu Šmelcerovi a Petru Klimentovi za práci na našem časopisu Perseus.
Děkuji Radku Kociánovi za sestavení sborníku z konference.
Děkuji Petru Sobotkovi za propagaci proměnných hvězd v médiích.
Velké díky patří Radku Dřevěnému, bez jehož pečlivého vedení účetnictví by naše
Sekce nemohla fungovat.
Děkuji i Martinu Vrašťákovi, za to, že daroval naší sekci notebook, který se stal součástí sekčního pozorovacího setu.

28

Zpráva o hospodaření Sekce proměnných hvězd
a exoplanet ČAS za rok 2010.
Radek Dřevěný

V následujícím textu je uvedena zpráva o hospodaření Sekce proměnných hvězd a
exoplanet ČAS (dále jen SPHE) za účetní rok 2010 ke dni 31.12.2010 .

1) Finance SPHE v roce 2010
Na počátku roku 2010 SPHE disponovala následujícími částkami:

pokladna 19 404,00 Kč
bankovní účet 20 947,81 Kč

A/ Přehledová tabulka příjmů a výdajů v roce 2010
Položka

Pokladna rok 2010
Příjem-p

Banka 2010

Výdej-p

Příjem-b

Bilance 2010

Výdej-b

příspěvky ČAS

4 000,00 Kč

0,00 Kč

4 000,00 Kč

20 100,00 Kč

24 100,00 Kč

-4 000,00 Kč

0,00 Kč

řádné SPPH

1 750,00 Kč

0,00 Kč

1 750,00 Kč

8 560,00 Kč

0,00 Kč

8 560,00 Kč

10 310,00 Kč
2 232,28 Kč

mimořádné příspěvky

515,00 Kč

150,00 Kč

365,00 Kč

1 867,28 Kč

0,00 Kč

1 867,28 Kč

příspěvky ČAS 2011

4 300,00 Kč

0,00 Kč

4 300,00 Kč

19 100,00 Kč

22 800,00 Kč

-3 700,00 Kč

600,00 Kč

řádné SPHE 2011

1 750,00 Kč

0,00 Kč

1 750,00 Kč

8 310,00 Kč

0,00 Kč

8 310,00 Kč

10 060,00 Kč
1 389,31 Kč

620,00 Kč

800,00 Kč

-180,00 Kč

1 569,31 Kč

0,00 Kč

1 569,31 Kč

internetový a jiný prodej zboží

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

úroky

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

55,15 Kč

0,00 Kč

55,15 Kč

55,15 Kč

5 000,00 Kč

1 364,00 Kč

3 636,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

-5 000,00 Kč

-1 364,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

-5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-5 000,00 Kč

10 300,00 Kč

7 794,00 Kč

2 506,00 Kč

0,00 Kč

17 975,00 Kč

-17 975,00 Kč

-15 469,00 Kč

Časopis Perseus- sazba, tisk, distribuce

0,00 Kč

246,00 Kč

-246,00 Kč

0,00 Kč

18 977,64 Kč

-18 977,64 Kč

-19 223,64 Kč

Dotace ČAS

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

24 000,00 Kč

0,00 Kč

24 000,00 Kč

24 000,00 Kč

Poplatky banka

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

2 949,00 Kč

-2 949,00 Kč

-2 949,00 Kč

28 235,00 Kč

15 354,00 Kč

12 881,00 Kč

83 561,74 Kč

91 801,64 Kč

-8 239,90 Kč

4 641,10 Kč

mimořádné příspěvky 2011

provozní náklady Sekce
Pozorovací praktikum 2009
42. konference

SOUČTY

Poznámky:
Prvních šest řádků zahrnuje vybírání členských popl. za rok 2010 a za rok 2011. Mimořádné příspěvky jsou vlastně dary členů, vzniklé zaplacení větší než stanovené částky.
Výdaje u mimořádných příspěvků pak jsou platby čl. příspěvků těch členů, kteří v minulých letech touto formou „předplatili členství“ a tímto způsobem se jim z deponované částky členství v jednotlivých letech platí. Přeplatek 600,- Kč u příspěvků ČAS
2011 vznikl pozdní platbou jednoho člena, která byla odvedena do pokladny ČAS až v
letošním roce.
Provozní náklady představují jek přesun z účtu na pokladnu, nákup kancelářských
potřeb a 2 odměny za cenu Proměnář roku. V rámci tohoto ocenění se platí členství na
příslušný rok, letos tedy 2x 550,-Kč.
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Pozorovací praktikum - to jsou náklady spojené s pozorovacím praktikem tradičně
konaným v srpnu každého roku.
Konference – náklady na pořádání konference, letos je tento výdaj vyšší, neboť zahrnuje fa 6000,-Kč za pronájem sálu konference r. 2009. Skutečná letošní bilance konference je tedy záporná – 9.469,- Kč.
Časopis Perseus – zde jsou uvedeny náklady na sekční časopis v roce 2010 a
konkrétně dopl. distribuce č. 3/2009, č. 4/2009, č. 1/2010, 2/2010, část (jen tisk) č.
3/2010.
Dotace ČAS – částka přidělené dotace z centrály ČAS z dotačního titulu RVS.
Poplatky banka – částka představuje bankovní poplatky, letos jsou poněkud vyšší, je
to dané tím, že se letos vybíraly čl. poplatky za 2 roky.

B/ Tabulka pohybu a stavu finančních prostředků
PŘEVOD Z ROKU 2009

POHYB V ROCE 2010

SOUČASNÝ STAV

POKLADNA

19 404,00 Kč

12 881,00 Kč

32 285,00 Kč

BANKOVNÍ ÚČET

20 947,81 Kč

-8 239,90 Kč

12 707,91 Kč

SOUČTY

40 351,81 Kč

4 641,10 Kč

44 992,91 Kč

2) Majetek SPHE
V následujících textech je uveden majetek SPHE.
Sekce vlastní i dalekohled s CCD kamerou v následující sestavě:

A/ CCD kamera

SBIG ST-7s níže uvedeným příslušenstvím a ve stavu, který je popsán v poznámce:
A.1. CCD kamera SBIG ST-7 v.č. 97041172, dvoučipová kamera s datovým propojení
s PC přes paralelní port se CCD čipy:
- hlavní čip Kodak KAF-0400, 756x510 pixlů
- trackingový čip Texas Instruments TC211 CCD, 192x164 pixlů
A.2. Filtrový karusel SBIG CFW-8 včetně kabelové redukce pro napojení na tělo kamery
A.3. Clear a fotometrické filtry UBVRI dle specifikace Bessel 1990 v objímkách pro
okuláry 1.25"
A.4. Mechanické a optické doplňky:
- redukce s vnějším T-závitem (M42x0.75 mm) na uchycení do 1.25" okulárového výtahu včetně krytky
- redukce Canon 9 - RJ12 pro autoguiding při řízení kamerou bez instalace karuselu
30
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- čtvercová příruba s vnitřním T-závitem při užití kamery bez karuselu
- záslepka otvoru po silikagelové patroně vysoušeče včetně náhradního O-kroužku
A.5. Napájecí zdroj kamery 220V s evropskou koncovkou
A.6. Plastový přepravní kufřík na kameru a příslušenství zn. Doskocil TM
A.7. Propojovací kabely (paralelní kabel a kabel pro autoguiding s konektory RJ12)
A.8. Originální návody v angličtině:
- CCD Camera Operating Manual
- CFW-8 Color Filter Wheel
- CCDOPS version 3.5 (for DOS)
- CCDOPS for Windows
A.9. Doplňková dokumentace
- průběhy spektrální citlivosti CCD čipu KAF-0400 a fotometrických filtrů UBVRI
- popis knihoven k ovládání kamery Parallel Drivery/Library
- Limited Product Warranty prokazující původ kamery včetně jejího v.č.
A.10. Programové vybavení CCDOPS ver. 3.5 for DOS a CCDOPS for Windows ver.
1.0, vše na 3.5"
disketách

Poznámka:
a) ve filtrovém kole jsou osazeny filtry:
- pozice 1: Clear
- pozice 2: B
- pozice 3: V
- pozice 4: R
- pozice 5: I
b) Filtr U je oložen mimo karusel v ochranné plastové krabičce.
Označení pozic v karuselu viz. originální návod.
c) Stav kamery, filtrového karuselu, filtrů a příslušenství odpovídá době používání (asi
8 let)
d) Filtr V vykazuje v okrajových partiích známky ztráty homogenity (odlupování vrchních vrstev), které ale nevstupují do cesty světelného svazku při snímání hlavním
čipem
e) Filtr B má na sobě dvě tenké rýhy, které jsou zvláště patrny při bočním pohledu.
f) Fitrový karusel jen pevně přišroubován k tělu kamery a pro uchycení k okulárovému
je vybaven vnitřním T-závitem
f) záslepka otvoru po silikagelové patroně vysoušeče se instaluje do kamery v době,
kdy je vysoušecí patrona mimo kameru např. z důvodu vypékání silikagelu z důvodu
obnovení schopnosti absorbace vodních par (tato záslepka sice neobsahuje silikagel.
ale zabraňuje vstupu vodních par do prostoru CCD čipu v době vypékání silikagelové
patrony)
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B/ Dalekohled
Náš sekční přístrojový set sestával až do září 2009 z dalekohledu Vixen RF 80/910 mm
na paralaktické montáži Vixen GP-2. Zkušenosti přechozích zapůjčitelů však ukázaly,
že uvedený přístroj ve spojení s CCD kamerou ST-7 není přiliš vhodný. Kamera má poměrně malý čip a téměř 1m dlouhé ohnisko na něm zobrazovalo velmi malé zorné pole.
Montáž GP-2 bez Go-To a možnosti autoguidingu pak nedovolovala plně využít potenciál CCD kamery (zdlouhavé ruční vyhledávání objektu a nemožnost pořizovat delší expozice než 60s).
Situaci nám pomohla vyřešit firma SUPRA Praha (www.celestron.cz), zastoupená
štědrým sponzorem České astronomické společnosti Ing. Janem Zahajským. Firma
SUPRA Praha nám směnila optiku RF 80/910 mm + montáž GP-2 za RL 150/750 mm +
montáž CG-5 GoTo s možností autoguidingu, za což bych jí na tomto místě rád velice
poděkoval.
S novým přístrojovým setem se podstatně zvýší dosah, nejen z důvodu většího objektivu, ale i díky možnosti provádět autoguiding. CCD kamera ST-7 má totiž integrovaný
druhý, naváděcí čip a lze ji přímo propojit s autoguiding portem montáže. Kamera pak
sama může korigovat periodickou chybu i nepřesné ustavení montáže a expozice bude
možné prodloužit libovolně nad 60s. Pozorovatel tak s tímto vybavením snadno může
pozorovat nejen proměnné hvězdy, ale i tranzity exoplanet (až do 12 mag). Nová automatizovaná montáž CG-5 GoTo navíc sama najíždí na vybraný objekt na obloze, což řádově zrychlí vyhledávání.
Zrcadlový dalekohled typu Newton RL 150/750mm na automatizované montáži CG5 GoTo s možností autoguidingu Součástí dalekohledu je i fotografický objektiv, dar
Sedlčanské hvězdárny z minulých let. Jedná se o fotografický objektiv Aeroxenar
90/320 mm, který je velmi světelný. Na rozdíl od světelnosti f/11 současného sekčního
dalekohledu má tento objektiv světelnost f/4 a přitom větší průměr objektivu a tedy
větší dosah.

C/ dalekohled AeroXenar 90/320 mm s příslušenstvím, dle níže uvedeno výpisu:
C.1.Objektiv AeroXenar, světelnost 1:3,5, 90mm/320mm
C.2. Nástavec objektivu se závitem
C.3. Redukce pro kameru ST7
C.4. Upínací držák
C.5. Krytka objektivu (pouze náhražka)
C.6. Doplňující protizávaží
Součástí objektivu je irisová clona pro nastavení světelnosti 1:3,5 až 16, použitelná pro
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velmi jasné objekty. Velmi tímto děkuji Sedlčanské hvězdárně a Františku Lomozovi za
jejich velkorysý dar a věřím, že pozorovatelé, kteří s ním budou pracovat jej ocení!

D/ notebook Toschiba s operačním systémem, LPT portem a příslušenstvím v
podobě brašny a myši USB
Notebook typ : Toshiba SA60-332, model no. PSA60E-00H04LCZ, serial no.
74625278G
Display (uhlopříčka): 15"
Operační systém: Windows 2000 Professional SP4
Velikost HD: 40GB, RAM: 256MB, Procesor: Intel Pentium 4, 2.80GHz,
příslušenství: Brašna Toshiba, Zdroj LiteOn 19V, 4,74A ,Myš USB Centa Trust
Jako dar jej získala Sekce od svého člena a pozorovatele Martina Vrašťáka ze Žiliny.
Velice mu tímto děkujeme!! Jako dar jej získala Sekce od svého člena a pozorovatele
Martina Vrašťáka ze Žiliny. Velice mu tímto děkujeme!!

3) Faktury
Došlé faktury
číslo dokl.-uskutečnění platby

číslo dokladu

Text položky

7.1.10

ČSOB100101

fa č. 610088

Pronájem sálu Petřínská hvězdárna 41. konference

6 000,00 Kč

12.3.10

ČSOB100302

fa č. 100234

Perseus 4/2009 - Rudi a.s. / tisk Persea

3 480,00 Kč

17.3.10

ČSOB100303

fa č. 201002

Perseus 4/2009 sazba

18.3.10

ČSOB100306

fa č. 2009000549

Distribuce Perseus 3/2009 - Adlex s.r.o. - dopl.

26.3.10

ČSOB100309

fa č. 2010000091

Distribuce Perseus 4/2009 - Adlex s.r.o.

8.4.10

ČSOB100407

fa č.10044

Perseus 4/2009 RIKA/ distrib. Persea SR

18.6.10

ČSOB100602

fa č. 100838

Perseus 1/2010 - Rudi a.s. / tisk Persea

3 480,00 Kč

14.7.10

ČSOB100701

fa č. 2010000254

Distribuce Perseus 1/2010 - Adlex s.r.o.

1 376,28 Kč

3.11.10

ČSOB101104

fa č. 101535

Perseus 2/2010 - Rudi a.s. / tisk Persea

3 480,00 Kč

15.11.10

ČSOB101112

fa č.2010000404

Distribuce Perseus 1/2010 - Adlex s.r.o.

1 142,16 Kč

18.11.10

10Vczk008

fa č..110087

zajištění pozorovacího praktika – Brát

5 000,00 Kč

13.12.10

ČSOB101204

fa č. 20102

Perseus 2/2010 RIKA/ distrib. Persea SR

29.12.10

ČSOB101206

fa č.101890

Perseus 3/2010 - Rudi a.s. / tisk Persea

3 420,00 Kč

29.12.10

ČSOB911207

fa č.32710

Příprava 42. konf. o výzkumu PH/Aldebaran

3 000,00 Kč

500,00 Kč
414,72 Kč
1 209,48 Kč
277,00 Kč

198,00 Kč

Odeslané faktury
číslo dokl.-uskutečnění platby

číslo dokladu

žádné
Cestovní příkazy
žádné
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4) Vyúčtování dotace pro RVS

List1

Sekce proměnných hvězd a exoplanet
Vyúčtování dotace RVS 2010

datum

č. dokladu
7.1.2010 ČSOB10010

účel

zálohu na dotaci jsme
obdržrli ve výši 24000 Kč
dotace tvoří max. 70%

úhrada fa 610088 – pronájem sálu Petřínská hvězd. 41. konf.

6 000,00 Kč

12.3.2010 ČSOB100302

úhrada fa 100234-Perseus 4/2009-Rudi a.s. / tisk Persea

3 480,00 Kč

17.3.2010 ČSOB100303

úhrada fa 201002-Perseus 4/2009 – sazba

18.3.2010 ČSOB100306

úhrada fa 2009000549-Distrib.Persea 3/2009 Adlex s.r.o.

26.3.2010 ČSOB100309

úhrada fa 2010000091-Distribuce Persea 4/2009 - Adlex s.r.o.

8.4.2010 ČSOB100407

nutno vyúčtovat navíc z
vlastních zdrojů min. 10286
Kč vlastní výdaje min. 30%

500,00 Kč
414,00 Kč
1 209,48 Kč

úhrada fa 100044-Perseus 4/2009-RIKA /distrib. Persea SR

277,00 Kč

18.6.2010 ČSOB100602

úhrada fa 100838-Perseus 1/2010 - Rudi a.s. / tisk Persea

3 454,00 Kč

14.7.2010 ČSOB100701

úhrada fa 2010000254-Distribuce Persea 1/2010 Adlex s.r.o.

1 376,28 Kč

3.11.2010 ČSOB101104

úhrada fa 101535-Perseus 2/2010 - Rudi a.s. / tisk Persea

3 480,00 Kč

26,00 Kč

15.11.2010 ČSOB101112

úhrada fa 2010000404-Distribuce Persea 2/2010 - Adlex s.r.o.

18.11.2010 10 Vczk008

úhrada fa 110087-zajištění pozorovacího praktika - Brát

1 142,16 Kč

19.11.2010 10 Vczk011

Nákup jmenovek na 42. konferenci

19.11.2010 10 Vczk010

Rozehnal – odměna přednesení příspěvku 42. konf.DPP

1 275,00 Kč

19.11.2010 10 Vczk012

Virnia – odměna přednesení příspěvku 42 konf.DPP

1 275,00 Kč

19.11.2010 10 Vczk013

ubytování zahr. přednášejícího Virnia UKR, 42. konf.

650,00 Kč

19.11.2010 10 Vczk015

Časopis Perseus rozesílání, poštovní styk

20.11.2010 10 Vczk016

Krejčová odměna přednesení příspěvku 42. konf.DPP

20.11.2010 10 Vczk017

Klimentová – technické a log. zajištění 42. konf. DPP

850,00 Kč

20.11.2010 10 Vczk018

Kolářová – technické a log. zajištění 42. konf. DPP

850,00 Kč

13.12.2010 ČSOB101204

úhrada fa 20102 – Perseus 2/2010-RIKA / distrib. Persea SR

29.12.2010 ČSOB101206

úhrada fa 101890 - Perseus 3/2010-Rudi a.s. / tisk Persea

29.12.2010 ČSOB101207

úhrada fa 372010 – příprava 42. konf.o výzkumu PH /Aldeberan

5 000,00 Kč
280,00 Kč

246,00 Kč
1 275,00 Kč

198,00 Kč
3 420,00 Kč
3 000,00 Kč

doloženo celkem:

24 000,00 Kč

15 679,00 Kč

částka musí být ve výši
přiznané dotace
dotace tvoří:

60,5% toto číslo musí být
max. 70 %

Stránka 1

39,5% toto číslo musí být
min. 30 %

Tolik tedy stručný výtah z účetnictví SPHE za rok 2010. Pokud by měl někdo dotaz, poznámku, či požadavek na detailnější informace, ať se ozve hospodářovi Sekce
proměnných hvězd a exoplanet.
Ve Znojmě 4.1. 2011
Ing. Radek Dřevěný, hospodář SPHE
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Pozvánka na 51. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd
V letošním roce se uskuteční v termínu 20.8. 2011 – 27.8. 2011 na tradičním
místě v Peci pod Sněžkou v Krkonoších.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách sekce:
http://var2.astro.cz

PERSEUS
Časopis pro pozorovatele proměnných hvězd
Vydává Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti
Adresa redakce:
Redakce Persea, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: (+420) 571 611 928; e-mail: lsmelcer@astrovm.cz
Výkonný redaktor:
Ladislav Šmelcer
Redakční rada:
Petr Hejduk, Ondřej Pejcha, Dr. Vojtěch Šimon, PhD.
Sazba:
Petr Kliment (p_kliment@seznam.cz)
Vychází 4x ročně. Ročník 21. ISSN 1213-9300. MK ČR E14652.
Číslo 1/2011 dáno do tisku 20. 4. 2011, náklad 120 kusů.

