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Pozorování

Procházku tímto zákoutím souhvězdí Draka za-
čněme zvolna u ν1,2 Dra (Kuma), jedné z hvězd 
tvořící charakteristický lichoběžník hlavy Draka. 
Jak odhalí už i triedr, je to ve skutečnosti široký 
pár hvězd, které jakoby si z oka vypadly. Jsou 
to ve všem téměř identická dvojčata: v jasnosti 
se liší jen o 2 % a obě to jsou hvězdy hlavní po-
sloupnosti bílého spektrálního typu A. Dvojice, 
ve skutečnosti trojice – jedna ze složek je spekt-
roskopickou dvojhvězdou, obíhá kolem sebe ve 
vzdálenosti nejméně 2000 AU a nachází se od 
nás ve vzdálenosti 99 světelných let.

Na tuto dvojhvězdu jsem narazil více méně 
náhodou. Byla výchozím bodem pro hledání 
galaxie UGC 10822, ke které se ještě dosta-
neme. Netušil jsem, že pohled na široký pár 
může být v dalekohledu tak atraktivní. Při 
zvětšení 16× mě v mém 10cm refraktoru tato 
dvojhvězda doslova hypnotizovala. Jak jsem 
později zjistil, má docela pěknou přezdívku 
Oči draka, trefně vystihující její charakter. 

V blízkém okolí najdeme 
mnoho zajímavých dvojhvězd, 
zmiňme zde v krátkosti ales-
poň další identické dvojče 
µ1,2 Dra a ψ Dra. Oba jasné 
páry jsou vhodnými terči i pro 
malý 60mm dalekohled.

V oblasti se nachází i jeden 
nápadný asterismus Kemble 2, 
který opět potěší majitele tri-
edrů. Se jménem kanadského 
františkána a amatérského ast-
ronoma Luciána Kembleho má 
čtenář spíš spojen asterismus 
v souhvězdí Žirafy, Kembleho 
kaskádu. Kemble 2 vizuálně za 
svým známějším jmenovcem 
zaostává. I tak pohled na tuto 
nápadnou skupinku šesti jas-
nějších hvězd potěší. Hvězdy 

jsou  sestaveny do charakteristického obrazce 
písmene W. Není divu, že se mu přezdívá Malá 
královna nebo Malá Kasiopeja. Prostřední 
hvězda je stejně jako v souhvězdí Kasiopeji 
nejjasnější a i v mém malém 63mm refraktoru 
byla dobře patrná její naoranžovělá barva. 

Na naší cestě prostorem a časem se pře-
suňme k planetární mlhovině NGC 6543, která 
se nachází ve vzdálenosti asi 3 000 světelných 
let. NGC 6543 je jednou z nejhezčích a nejjas-
nějších planetárních mlhovin, které můžeme 
na obloze pozorovat. V relativně nedávné době 
získala poetickou přezdívku Kočičí oko. Její 
původ se mi nepodařilo vypátrat, ale např. ještě 
ani Robert Burnham, Jr. ve svém obsáhlém 
třídílném průvodci hvězdnou oblohou z roku 
1977 toto jméno nezmiňuje. Krása a kom-
plexnost NGC 6543 plně vynikne na snímcích 
z Hubbleova teleskopu. Kromě zvláštní šrou-
bovicové struktury, způsobené pravděpodobně 
neznámým průvodcem, obklopuje centrální 
hvězdu i několik kulových slupek. Ty jsou svě-
dectvím o agónii umírající hvězdy, která v mi-
nulosti v nepravidelných, asi sto až tisíciletých 
intervalech odhazovala část své obálky.

Mlhovina sehrála i důležitou historickou 
roli. Byla prvním objektem svého druhu, na 
který v roce 1864 zamířil anglický amatérský 
astronom William Huggins svůj spektroskop 
a na kterém pozoroval, že září silně pouze 
v několika čarách. Rozhodl tak dlouhotrvající 
spor ohledně existence mlhovin. Silné emisní 
spektrum NGC 6543 nemohlo pocházet od 
hvězd, ale jen od excitovaného plynu.

V dalekohledu je mlhovina nápadná přede-
vším svou namodralou barvou. Byť tato plošně 
jasná planetární mlhovina snáší velká zvětšení 
dobře, doporučuji strávit alespoň chvíli při 
zvětšení malém. Dodnes mám vryto v paměti 
její syté zbarvení v 30cm reflektoru při zvětšení 
80×. Takhle intenzivní barvy jsem u žádného 

Dračí smyčka
Drak je rozsáhlé souhvězdí, které se vine od Herkula a Kefea až 
někam k souhvězdí Žirafy. V článku se zaměříme na jeho část 
nacházející se nad hlavou Draka v místech, kde se jeho tělo stáčí 
o 180 stupňů. Vybrané objekty na tomto malém kousku oblohy nám 
umožní nahlédnout do kosmologických vzdáleností a udělat si tak 
aspoň trochu představu o rozlehlosti a struktuře našeho vesmíru.

Objekt Typ Rektascenze Deklinace V (mag) velikost

ν1,2 Dra dvojhvězda 17h 32m +55° 11ʹ 4,9+4,9 63˝

NGC 6503 galaxie 17h 49m +70° 09ʹ 10,6 6,2ʹ×2,3ʹ
NGC 6543 planetární mlhovina 17h 59m +66° 38ʹ  8,1 23˝×17˝

NGC 6643 galaxie 18h 20m +74° 34ʹ 11,5 3,8ʹ×1,9ʹ
KUV 1821+643 kvasar 18h 22m +64° 20ʹ 13,3

Kemble 2 asterismus 18h 35m +72° 23ʹ 20ʹ×10ʹ

Asterismus 

Kemble 2
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jiného vzdáleného objektu neviděl. Kupodivu 
lze hlavní rysy, centrální prstenec a náznaky 
výběžků, zahlédnout i v malém dalekohledu. 
Vyžaduje to použití velmi velkých zvětšení, 
trochu zkušenosti a trpělivosti a samozřejmě 
dobrý seeing. V mém 10cm refraktoru byl při 
zvětšení 350× k vidění zřetelný prstýnek mírně 
protáhlý severo-jižním směrem. Na severní 
stráně byl prstýnek zjasněný a na protilehlé 
jižní straně se rýsoval malý výběžek. Centrální 
hvězdy jsem si nevšimnul,  její jasnost sice do-
sahuje 11. magnitudy, ale zřejmě okolní jasná 
mlhovina silně ztěžuje její spatření v menších 
dalekohledech. 

Delší expozice odhalí kolem jasné centrální 
části ještě jednu rozsáhlou slabou obálku. 
Vizuálně asi zaznamenat nepůjde, kromě jed-
noho malého zjasnění v západní části. Dostalo 
dokonce separátní číslo v IC katalogu: IC 4677. 
Tato drobná skvrnka byla dlouho považována 
za vzdálenou galaxii, která se promítá do blíz-
kosti planetární mlhoviny. Můžete ji dokonce 
nalézt ve čtyřech hlavních katalozích galaxií. 
Majitelé větších dalekohledů mají s OIII filt-
rem určitě šanci tuto strukturu zahlédnout.

S dalším objektem se přesuneme za hra-
nice naší Galaxie. Trpasličí spirální galaxie 
NGC 6503, kterou vidíme téměř z boku, je 
relativně snadným cílem. Vždyť byla objevena 

v roce 1854 v dalekohledu o průměru pouhých 
63 mm. Její objevitel, Julius Auwers navíc měl 
v době objevu 15 let!

NGC 6503 je zvláštní svojí osamělostí. Je 
to sice relativně blízká, jen 17 milionů svě-
telných let vzdálená galaxie. Nachází se ale 
na okraji oblasti zvané „Lokální nicota‘‘, což 
je obrovská, přes 150 milionů světelných let 
velká prázdná bublina, ve které je jen velmi 
málo galaxií. Ty jsou navíc většinou osamělé, 
jako NGC 6503, a nebo tvoří jen velmi řídké 
a chudé skupiny. V 10cm refraktoru vypadala 
galaxie při zvětšení 72× jako krásná, relativně 
jasná, stříbřitá, dlouhá jehla délky asi 5ʹ. Při 
větším 130× zvětšení už začínala žmolkovatět.

Díky Lokální nicotě moc dalších jasnějších 
galaxií v naší oblasti není. Přesto bych vy-
bral ještě jednu, NGC 6643. Jedná se, stejně 
jako u NGC 6503, o osamělou spirální galaxii. 
Tahle je však mnohem dál, nachází se ve vzdá-
lenosti 75 milionů světelných let. Pozoruhodné 
je, že byla také objevena ve velmi malém da-
lekohledu. A to i navzdory své relativně malé 

Pozorování

Planetární mlhovina NGC 6543, Kočičí oko. 

Nahoře: halo obklopující mlhovinu z dalekohledu 

Nordic Optical Telescope (NOT). Vlevo: detail 

z Hubbleova vesmírného dalekohledu (HST).

©
 N

or
di

c 
O

pt
ic

al
 T

el
es

co
pe

 a
nd

 R
om

an
o 

C
or

ra
di

©
 E

S
A

/H
ubble &

 N
A

S
A



4 2 / 2 0 1 3

Pozorování

jasnosti (V = 11,5). Tentokrát to bylo v roce 
1858, kdy si jí Eduard Schönfeld všimnul 
v 78mm hledači komet. Nejedná se samo-
zřejmě o náhodu. Vzhledem k technickým po-
tížím při používání Herschelova dalekohledu 
v oblastech kolem pólu byly cirkumpolární ob-
lasti těmi nejméně probádanými. A tak se zde, 
ještě sedmdesát let po Williamu Herschelovi, 
daly objevit i relativně jasné objekty.

Jak jsem si ověřil ve svém 10cm refraktoru, 
není jednoduché tuto galaxii v malém daleko-
hledu zaregistrovat. Schovává se totiž u drobné 
skupinky hvězd, se kterou při malých zvět-
šeních splývá. Ještě při zvětšení 49× je v da-
ném místě k vidění divný mlhavý obláček, ve 
kterém bočním pohledem problikuje hvězda. 
Větší 72× zvětšení odhalilo podivnou mlhavou 
skupinku 4 slabých hvězd na hranici viditel-
nosti přímým pohledem. Až zvětšení 130× 
ukázalo, že onen mlhavý shluk je separovaný 
od oné skupinky hvězd. Bočním pohledem vy-
padala galaxie jako relativně zřetelný protáhlý 
obláček bez dalších podrobností. Vzhledem 
k tomu, že Schönfeld používal 78mm dale-
kohled při práci na katalogu hvězd Bonner 
Durchmusterung při zvětšení 10×, všimnul 
si pravděpodobně onoho mlhavého asterismu 
a až poté při podrobnějším prozkoumání obje-
vil separovanou mlhovinu.

Další naší zastávkou je kvasar KUV 
1821+643 (také QSO J1821+643), se kterým 

se dostaneme do vpravdě kosmologických 
vzdáleností. Jeho rudý posuv z = 0,30 je totiž 
dvakrát větší než rudý posuv nejznámějšího 
a nejsnadněji pozorovatelného kvasaru 3C273 
v Panně. Znamená to, že nás od něj dělí asi 
3,6 miliardy světelných let. Vzhledem k celko-
vému věku vesmíru 13,7 miliardy let pozoru-
jeme kvasar tak, jak vypadal v době, kdy byl 
vesmír o čtvrtinu mladší. Přesto jej lze stále 
spatřit i v relativně malém dalekohledu. Jeho 
vizuální magnituda V=13,3 z něj činí dostupný 
cíl i pro 10cm refraktor.

Kvasar byl objeven v roce 1984 jako zdroj 
rentgenového záření kosmickou observatoří 
Einstein. Je jedním z nejsvítivějších známých 
kvasarů a nachází se v kupě galaxií. Její část 
je dokonce patrná na přiloženém snímku jako 
podezřelá mírně zahnutá čárka kousek na 
jihozápad od kvasaru. Ve skutečnosti se jedná 
o řetízek galaxií z oné kupy. Myslím, že sní-
mek pěkně dokumentuje, o jak silně zářivý 
kvasar se jedná.

Díky blízké jasné hvězdě 36 Dra je vy-
hledání příslušného hvězdného pole relativně 
snadné. Je však zapotřebí mít připravenou 
podrobnou vyhledávací mapku, nejlépe vyro-
benou z fotografie. V mém 10cm refraktoru 
nešel kvasar ani při zvětšení 130× mezi tou zá-
plavou hvězd pořádně rozeznat. Až při zvětšení 
180× se mi ho podařilo bočním pohledem na 
kraťoučké okamžiky spatřit. Tu noc jsem zare-
gistroval také blízkou hvězdu 13,7 magnitudy. 

Kvasar se jevil mírně jasnější, zdá se tedy, že 
jasnost V = 13,3 docela odpovídá. Zdroje, které 
uvádějí vizuální magnitudu V = 14,1, se zdají 
být trochu pesimistické.

Shodou okolností se kvasar nachází na již-
ním konci slabé, relativně velké planetární 
mlhoviny Kohoutek 1-16 (také PK 94+27.1). 
Tato mlhovina (V = 14,2, průměr necelé 2ʹ) 
bude výzvou i pro zkušené majitele větších 
dalekohledů. Spatřit centrální hvězdu, zajíma-
vého pulsujícího bílého trpaslíka DS Dra 15,1 
magnitudy, by nemělo ve větších přístrojích 
činit potíže.

A pokud máte rádi opravdové výzvy, vy-
braná oblast Draka nabízí jednu prvotřídní. 
Je jí sferoidální trpasličí galaxie UGC 10822. 

UGC 10822

ν1,2 Dra
lm 11

Galaxie NGC 6503 na snímku z HST



2 / 2 0 1 3 5

Pozorování

NGC 6643

NGC 6503

NGC 6543

lm 10

χ Dra

ψ Dra

ω Dra

42 Dra

Kemble 2

Tenhle satelit naší Galaxie je astrofyzikálně zajímavý například 
tím, že je jedním z objektů s největším známým poměrným obsa-
hem temné hmoty. Měření rozptylu radiálních rychlostí jednotli-
vých hvězd naznačuje, že v galaxii je 150×–300× víc temné hmoty, 
než té viditelné. Přitom v průměru je ve vesmíru temné hmoty jen 
asi pětkrát víc než běžné.

Galaxie sice má celkovou jasnost V = 10,9, ale na obloze zabírá  
plochu asi jako Měsíc a tak její plošná jasnost dosahuje pouhé 
17. magnitudy na čtvereční obloukovou minutu. Pod naší oblohou 
je problém tento objekt vyfotografovat, natož pozorovat. Mě se to 
ještě nepovedlo. Jako trénink doporučuji nejprve zkusit vyhledat tr-
pasličí galaxii Leo I, ta je relativně snadná, a v druhém kroku další 
trpasličí galaxii IC 1613 ve Velrybě. Pokud uspějete i u téhle gala-
xie, tak je čas pustit se do trpasličí galaxie v Drakovi. Samozřejmě 
pod jinou než excelentní oblohou asi nemáte šanci. Povzbuzením 
může být, že na internetu lze nalézt několik zpráv o pozorování 
této galaxie v různých dalekohledech o průměru 11 cm a výše. 
Hodně štěstí.

■ Alexander Kupčo
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Galaxie NGC 6503 (vlevo) a NGC 6643 (vpravo) 
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KUV 

1821+643

lm 15

Vyhledávací mapky jsou doplněny o snímek blízkého okolí kvasaru 

KUV 1821+643 spolu s planetární mlhovinou Kohoutek 1-16. Čísla 

zobrazují vizuální jasnost vybraných hvězd v desetinách magnitudy. 

Pozor, oproti mapkám (a obloze) je snímek stranově převrácen! (Sever 

je nahoře, západ vlevo). Hvězdy, u nichž je uvedeno označení, jsou 

zakresleny také ve velké mapě na následující dvojstraně.

DS Dra

KUV 

1821+643

36 Dra


