
Herkules a dvanáctý úkol
Alexander Kupčo

V dnešní procházce prozkoumáme jihozápadní část souhvězdí Herkula. Hevelius do této
oblasti umístil dva malá souhvězdí - Cerberus a Ramus Pomifer (jabloňová větévka). Sta-
rověký hrdina zde v pravé ruce drží větvičku spolu s Kerberem, bájným netvorem střežícím
přístup mrtvých ven z podsvětí. Odchycení Kerbera bylo posledním, dvanáctým Herkulovým
úkolem, kterým si odpykal trest za zabití vlastní ženy a dětí.

Objekt Typ α δ V velikost
NGC 6210 PMlh 16h 44,3m +23◦ 48′ 8,8 8/48′′

α Her ?? 17h 14,6m +14◦ 23′ 3,5 + 5,4 4,8′′

δ Her ?? 17h 15,0m +24◦ 50′ 3,1 + 8,3 11′′

DoDz8 OHv 17h 26,2m +24◦ 12′ 6,8 13′

NGC 6482 Gal 17h 51,8m +23◦ 04′ 11,3 2,3′ × 2,0′
NGC 6500 Gal 17h 56,0m +18◦ 20′ 12,5 1,4′ × 1,0′
NGC 6501 Gal 17h 56,1m +18◦ 22′ 12,5 1,1′ × 0,9′
95 Her ?? 18h 01,5m +21◦ 36′ 4,9 + 5,2 6,3′′

Kupco 12 Aster 18h 18,7m +13◦ 34′ 15′

Alessi 62 OHv 18h 55,8m +21◦ 35′ 23′

Hevelius situoval souhvězdí Cerberus a
Ramus Pomifer do relativně prázdné oblasti
mezi Herkulem, Hadonošem, Orlem a Ly-
rou. Je zde jen hvězdná drobotina, nejjas-
nější hvězda oblasti, 109 Her, dosahuje 3,8
magnitudy.

Napsat procházku k této části oblohy
pro menší dalekohledy věnovanou objektům
vzdáleného vesmíru je výzva. V Pocket Sky
Atlas je zde zakreslena jen jedna galaxie,
NGC 6482, a jedna planetární mlhovina,
PK 51+9.1. NGC 6482 je ostatně důvodem,
proč jsem si tuto oblast vybral. Nicméně,
pro procházku je potřeba mít alespoň dva
rozumné objekty. A tak jsem si vypomohl
nedalekou planetární mlhovinou NGC 6210.

Procházku začneme tradičně zvolna,
dvojhvězdami. V letních měsících si tak mů-
žeme krátit čekání na tmu. V naší oblasti
nemůžeme vynechat α Her. Tento jasný
pár potěší i v těch nejmenších dalekohle-
dech svým barevným kontrastem. Primární
složka se nachází v pozdním vývojovém
stádiu, tzv. asymptotické větvi obrů. Sytě
oranžová až načervenalá barva tohoto jas-
ného obra kontrastuje v mém 63mm refrak-
toru s jemně namodralým odstínem sekun-

dární složky. Jde pravděpodobně o efekt ba-
revného kontrastu neboť druhá složka je ve
skutečnosti žlutý obr spektrální třídy G8III.

Snažší a barevně zajímavá je i dvojhvězda
95 Her. S barvou je to trochu paradox.
Hlavní složka je poměrně vzácný bílý obr
spektrální třídy A5III, kdežto sekundární
je žluto-bílý obr třídy G8III. Hvězdy by si
měly být barevně docela blízké. Nicméně
popisy, zvláště ty staršího data, jsou docela
barvité - za všechny uvádím pozorování ad-
mirála Smythe. Ten viděl hlavní složku v od-
stínu zeleného jablka, slabší složku pak třeš-
ňově červenou. Divoké a silně rozdílné barvy
reportované u 95 Her různými pozorovateli
dokonce vedly některé astronomy k tomu,
že považovali barvu obou složek za proměn-
nou1.

Proto jsem věnoval při pozorování 95 Her-
culis zvýšenou pozornost barvě hvězd. Vy-
zkoušel jsem na ni i většinu svých refrak-
torů s průměrem od 63mm do 110mm. Ve
všech případech jsem primární složku viděl
mírně namodralou v jemném barevném kon-

1viz. R. Burnham Jr., Burnham’s Celestial Han-
dbook, Vol. 2, Dover Publication Inc., New York,
2nd edition, 1978
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trastu s mírně oranžovým odstínem sekun-
dární složky.

Jako poslední dvojhvězdu procházky jsem
vybral δ Her. Na první pohled se vám může
tato jasná hvězda jevit osaměle, zvláště v
malých dalekohledech. Za dobrých podmí-
nek začne v 63mm refraktoru vylézat u
δ Her slabá hvězdička 9. magnitudy. Větší
82mm refraktor neměl s tímto párem větší
problém. Hvězdy nejsou spolu gravitačně
svázány a netvoří tak fyzický pár. I tak mě
přijde objekt visuálně zajímavý.

Dodnes si pamatuji tu slabou, téměř éte-
rickou jehličku, která se po několika neú-
spěšných pokusech jednou objevila v 63mm
Telementoru. Bylo to při zvětšení 53× v
16mm monocentrickém okuláru TMB. Před
tím jsem měl v okulárovém výtahu 16mm
ortoskopický Zeiss. V něm jsem si slabého
průvodce nevšiml. V monocentrickém oku-
láru byl naopak vidět docela zřetelně. Když
už jsem věděl, kde druhá komponenta je, tak
jsem ji vytušil i v ortoskopickém okuláru.
Tento případ dokumentuje, že u pozorování

na hranici možností optiky mohou hrát pod-
statnou roli i drobné rozdíly mezi okuláry.

Mimochodem δ Her je skutečnou
dvojhvězdou, ovšem asi mimo dosah vi-
suálního pozorování. Nejdále se složky od
sebe dostanou na 0,06′′ a rozlišeny byly až
interferometricky.

V Pocket Sky Atlas jsou v celém sou-
hvězdí Herkula jen dvě galaxie - relativně
známá NGC 6207 v blízkosti kulové hvězdo-
kupy M13 a NGC 6482. Byla to tedy jen
otázka času, kdy na NGC 6482 nara-
zím. První pokusy z říčanské oblohy byly v
80mm a 100mm refraktorech neúspěšné. O
to větší překvapení bylo, že se mi podařilo
pod stejnou oblohou galaxii spatřit v 63mm
Telementoru. Bylo zapotřebí zvolit správné
zvětšení. Galaxie byla neviditelná jak při
34× tak 84×. Problikávalo tam něco div-
ného jen při 53× a 67×. Píši divného, neboť
po většinu času tam byla hvězda a jen chví-
lemi, při poklepání na tubus dalekohledu,
se kolem ní ukazovala mlhavá skvrnka pro-
tažená v pozičním úhlu 70◦.

Doma jsem pak pátral, jestli se na galaxii
opravdu promítá hvězda, abych vyloučil pří-
padnou supernovu. Byl docela oříšek nalézt
dobrý snímek s nepřeexponovaným jádrem.
Nakonec se mi jeden takový povedlo najít
v článku Alamo-Martíneze a jeho kolegů2.
Článek mě zaujal svým názvem: Globular
cluster systems in fossil groups: NGC6482,
NGC1132 and ESO306-017.

Fosilní skupiny galaxií? V životě jsem
tento termín neslyšel. Samozřejmě následo-
valo pátrání na internetu. Zjistil jsem, že
tento pojem zavedl Ponman s kolegy te-
prve v roce 1994. Popisují konečné vývojové
stádium skupiny galaxií, odtud označení fo-
silní, kdy většina jasných galaxií splynula do
jedné jasné galaxie. Ve vzdálenosti 182 mi-
lionů světelných let je NGC 6482 nejbližším
příkladem takové skupiny. O fosilních sku-
pinách se můžete dozvědět víc v disertační
práci S. Liedera3, kde jsou i bohaté citační
odkazy na původní práce.

Pokud jde o onu pozorovanou hvězdu, ne-

2K dispozici na arXiv:1208.4060
3S. Lieder, Fossil Groups in the Course of Ga-

laxy Evolution, University of Heidelberg, 2014

http://arxiv.org/abs/1208.4060
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/16950/1/Lieder_PhDT.pdf
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/16950/1/Lieder_PhDT.pdf


byla to supernova. NGC 6482 se opravdu
schovává v záři hvězdy 12,8 magnitudy.
Hvězda se navíc nachází jen 6′′ západně od
jádra galaxie.

Vybaven těmito poznatky, navštívil jsem
galaxii NGC 6482 ještě jednou. Tentokrát
ve větším 110mm refraktoru a pod tmavší
ondřejovskou oblohou. Galaxie byla nejzře-
telnější při zvětšení 165×. Vypadala jako
slabý, téměř kruhový obláček, mírně prota-
žený přibližně východo-západním směrem.
Jádro se zdálo dvojité. Skutečně, při 258×
šlo pěkně rozlišit jádro galaxie a hvězdu zá-
padně od jádra.

V oblasti jsem se ještě pokoušel o dvo-
jici galaxií NGC 6500 a NGC 6501.
NGC 6501 byla v 100mm refraktoru pod
říčanskou oblohou na hranici detekovatel-
nosti, NGC 6500 jsem nespatřil. Za lepších
podmínek by měl být tento zajímavý izolo-
vaný pár spirální a lentikulární galaxie v po-
dobných přístrojích viditelný. Snad budete
mít větší štěstí. Pokud ne, spravte si chuť
a podívejte se pořádně na jasnou hvězdu
6′ východně od páru galaxií. Je to docela
pěkná těsná dvojhvězda Σ2245 (7,4 + 7,5 a
vzdálenost 2,6′′).

Druhým jasným objektem procházky je
avizovaná planetární mlhovinaNGC 6210.
Je velmi drobná, udávaný rozměr u jasné
části činí pouhých 8′′. Dobrý seeing a velká
zvětšení jsou klíčové pro pozorování detailů.

Už malý 63mm Telementor byl schopen
při 326× odhalit centrální ztmavení. Nevy-
nechejte ale ani malá zvětšení. Při 53× měla
totiž mlhovina krásnou namodralou barvu.

Větší dalekohledy odhalily mírně prota-
žený tvar východo-západním směrem. Prs-
tencová struktura byla také mnohem zřetel-
nější. K vidění bylo i několik zjasnění a ná-
znaků výběžků. Nejzřetelnější byly na vý-
chodním a severním okraji, viz. kresba skrz
82mm refraktor. Centrální hvězdu jsem ne-
byl schopen vykoukat ani v 110mm refrak-
toru. Tento stále se ohřívající bílý trpaslík
13. magnitudy by mohl být v dosahu větších
přístrojů. Stejně tak i charakteristické vý-
běžky severním a jižním směrem tak dobře
patrné na snímcích mlhoviny.

Pro úplnost, v oblasti jsem ještě pozo-

roval dvě otevřené hvězdokupy, Dolidze-
Dzimselejsvili 8 a Alessi 62. Obě to jsou
nevýrazná uskupení, která na mě moc v
okuláru nezapůsobila. DoDz8 byla v 82mm
refraktoru při 42× jen nevýraznou řídkou
skupinou šesti jasnějších hvězd s několika
dalšími slabšími hvězdami. V Alessi 62
mě v 63mm Telementoru při 21× zaujala
krátká mlhavá čárka orientovaná severo-
jižním směrem a tvořená řetízkem jasněj-
ších hvězd. Při 47× jsem v řetízku napočítal
čtyři. V blízkém okolí bylo docela dost slab-
ších hvězd, oblast se ostatně už nachází v
Mléčné dráze. Nejnápadnější byl shluk zá-
padně od čárky. Celkovou velikost hvězdo-
kupy jsem odhadl na 7′, mnohem méně než
udávaný rozměr.

V oblasti mě v 63mm refraktoru při 21×
ještě zaujala skupinka 8 středně jasných
hvězd trojúhelníkovitého tvaru o velikosti
15′. Narazil jsem na ni náhodou na pomezí
souhvězdí Herkula a Hadonoše. Objekt se
mi nepodařilo identifikovat ani jako otevře-
nou hvězdokupu, ani jako známý asterismus.
A tak jsem jej zařadil do svého seznamu
kandidátů na otevřené hvězdokupy - pořád
bláznivě doufám, že se mi podaří narazit
na něco nového. Skupina zde nese označení
Kupco 12. Třeba vás také zaujme.

Jihovýchodní okraj souhvězdí Herkula
nepatří zrovna k těm nejatraktivnějším.
Dnešní procházka měla ukázat, že i v těchto
zanedbávaných oblastech lze narazit na zají-
mavé objekty, případně se i něčemu přiučit.

• červen 2016


