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Objevy mlhovin a hvězdokup
malými dalekohledy v éře obřích teleskopů

Alexander Kupčo

Když jsem zjistil, že tento příběh pojí mé 
dva oblíbené objekty, otevřenou hvězdokupu 
NGC 6791 v Lyře a galaxii NGC 6503 v Dra-
kovi, vznikl nápad zkusit sestavit seznam 
objektů objevených malými dalekohledy, do 
průměru řekněme kolem 130  mm (5 palců), 
neznámých z antiky a nezahrnutých ve slav-
ném Messierově katalogu. Pozorovacích se-
znamů vzdálených objektů existuje velké 
množství, kromě zmíněného Messierova 
katalogu to jsou například: Caldwellův se-
znam, O’Mearův Hidden Treasure, Herschel 
400, apod. Proč tedy další seznam? Moji 
hlavní motivací byla zvědavost. Tím, že 
tyto objekty unikly pozornosti astronomů 
ve větších dalekohledech, lze očekávat, že 
mnohé z nich budou něčím zajímavé. Navíc 
pravděpodobně budou zajímavé i osudy je-
jich objevitelů – to, že pozorovali v takhle 
malých dalekohledech v mnoha případech 
znamenalo, že svá pozorování prováděli bez 
zázemí větších astronomických institucí. 
Mají tak blíž k tomu, co dnes označujeme 
souslovím astronom amatér.

Dostat se k informacím o tom, jak a čím 
byl který objekt objeven někdy není jedno-
duché, respektive bez znalosti originálních 
pramenů je někdy těžké posoudit pravdivost 
informací dostupných na internetu. Zde jsem 
většinou čerpal ze stránek NGC/IC projektu 
(www.ngcicproject.org) či Wikipedie. Velmi 
hlubokou studnicí byly O’Mearovy knihy ze 
série Deep Sky Companions (The Caldwell 

Objects a Hidden Treasures, Cambridge 
University Press 2002 a 2007), kde je pěkně 
shrnuta historie objevů prezentovaných ob-
jektů. U mnohých z nich jsou zde uvedeny 
na pravou míru omyly, které se staly při 
tvorbě Dreyerova New General Catalogue 
(NGC) a jeho pozdějších revizí. Naprosto 
nedostižným a prakticky úplným zdrojem 
informací je pak kniha W. Steinickeho 
Observing and Cataloguing Nebulae and 
Star Clusters (Cambridge University Press 
2010). Obsahuje četné citace a odkazy na 
původní prameny a v případě nejasností 
jsem ji bral jako finální autoritu. Pokud se 
chce čtenář dozvědět víc o hektické době 
objevů objektů za hranicí naší Sluneční 
soustavy před nástupem astronomické foto-
grafie, tak tuto knihu vřele doporučuji. 

Vzhledem k nedostatku místa se érou před 
W. Herschelem nebudeme příliš zabývat. 
Objevy Giovanni Battisty Hodierny (1597-
1660), Johna Flamsteeda (1646-1719) a Je-
ana de Cheseaux (1718-1751) patří ostatně 
spíš do éry Messierova katalogu a tedy éry 
malých dalekohledů. V našem seznamu jsou 
pro úplnost uvedeny objekty, které se do to-
hoto katalogu z různých důvodů nedostaly.

Podrobněji se zastavme u Karoliny 
Lukrécie Herschelové (1750-1848). Díky 
spalničkám a tyfu, které prodělala v dětství, 
nikdy pořádně nevyrostla a měla ošklivé 
jizvy. Nepočítalo se, že by se kdy vdala, 
nedostalo se ji vzdělání a čekal ji osud 
služebné. Aby mu unikla, s radostí vyho-
věla pozvání bratra Williama v roce 1772 
do anglického městečka Bath, kde William 
vedl místní pěvěcký sbor. Samozřejmě její 
hlavní povinností byla starost o bratrovu 
domácnost. K tomu patřila výpomoc s výro-
bou a údržbou bratrových dalekohledů. Pro 

Williama však byla hlavně nezastupitelnou 
asistentkou – jak přímo u pozorování, tak 
později při katalogizaci výsledků (obr. 1).

Vlastním astronomickým pozorováním 
se začala věnovat až v roce 1782, kdy se 
William, díky objevu Uranu čerstvě jme-
novaný královský astronom, přestěhoval 
do Datchetu nedaleko Windsoru. Karolina 
dostala malý refraktor a měla s ním pá-
trat po kometách a zaznamenat zajímavé 
mlhoviny či skupinky hvězd, na které při 
hledání narazí. Úspěch se dostavil poměrně 
brzy. V únoru 1783 objevila Karolina svoji 
první hvězdokupu, NGC 2360 v souhvězdí 
Velkého psa. V létě téhož roku dostala od 

Obr. 1: Karolina Herschelová nebyla jen neza-

stupitelnou asistentkou svého bratra Williama. 

Během svého života objevila menšími daleko-

hledy 14 hvězdokup a galaxií a 8 komet. Za tyto 

své objevy byla v roce 1828 oceněna zlatou 

medailí RAC.

Je prosinec roku 1853. V Göttingenu narazil čerstvý student astronomie Friedrich Winnecke při pročesávání oblohy svým 74mm hledačem komet 
Merz na neznámý mlhavý obláček v souhvězdí Lyry. Svůj objev popsal slovy: “velmi slabá; miniatura M74”. Jen o pár měsíců později za ním 
na prázdniny přijel jeho patnáctiletý kamarád Julius Auwers. Ten zase vlastnil Fraunhoferův 63mm refraktor a spolu trávili večery pozorováním 
noční oblohy. To léto roku 1854 bylo velmi plodné, 22. července Auwers objevil neznámou galaxii v souhvězdí Draka a hned další noc Winnecke 
otevřenou hvězdokupu v souhvězdí Štítu. To vše v pidi-dalekohledech a v době dávno poté, co W. Herschel a jeho následovníci pročesali oblohu v 
mnohem větších přístrojích.
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působící ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde se 
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ve Fermilabu a CERN. Kromě toho je také 
zapáleným amatérským astronomem, nejraději 
pozoruje menšími refraktory, od průměru 63  mm 
do 130  mm, kterých vlastní víc než je zdrávo.
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Williama nový dalekohled – 107mm reflek-
tor typu Newton uzpůsobený pro širokoúhlé  
pohledy. Nejmenší použitelné zvětšení bylo 
30× se zorným polem 2° 15'. S tímto daleko-
hledem pak učinila své další objevy. Celkem 
objevila 14 hvězdokup a galaxií, z nichž 
10 se ukázalo jako původních, což ji činí 
největší přispěvatelkou do našeho seznamu. 
Svůj věhlas si však vydobyla především ob-
jevem 8 komet. 

Zdá se, že to byly právě její první ná-
hodné objevy v malém refraktoru a posléze 
v 107mm Newtonu, které udělaly na jejího 
bratra Williama velký dojem a vzbudily jeho 
zájem o tyto mlžné objekty. Do té doby se 
věnoval klasické pozorovatelské astronomii – 
William chtěl prozkoumat podrobně všechny 
hvězdy z Flamsteedova katalogu, zjistit, které 
z nich jsou dvojhvězdy a proměřit je. Možná 
právě prvním objevům Karolíny vděčíme za 
víc jak 2500 objektů, které nakonec William 
během svého života objevil. 

Asi největším klenotem objeveným 
Karolinou Herschelovou je nádherná a bo-
hatá otevřená hvězdokupa NGC 7789 v sou-
hvězdí Kasiopeji. Je to jedna z nejhezčích 
otevřených hvězdokup, které jsem kdy po-
zoroval a „prokoukne“ i v malých daleko-
hledech. Velmi pěkná je i otevřená hvěz-
dokupa NGC 6819 v Labuti. Ve výčtu je 
i jedna nově objevená impozantní galaxie 
NGC 253 v souhvězdí Sochaře. Pokud jste 
ji ještě nepozorovali, tak vřele doporučuji. 
Nachází se hned za humny naší skupiny 
galaxií a je tak na obloze jedna z těch nej-
větších a nejjasnějších. Pro úplnost uveďme, 
že Karolině Herschelové bývají připisovány 
i objevy NGC 381, NGC 891, a NGC 2204. 

Jde však o historické omyly a tyto objekty 
byly objeveny jejím bratrem Williamem.

Karl Ludwig Harding (1765-1834) je 
spíš známější svým objevem planetky Juno. 
Při svých pozorováních objevil osm, pro 
něj neznámých, objektů. Jen jeden objev 
se ukázal být jako původní, za to však jde 
o prvotřídní úlovek. V roce 1824 objevil 
nádhernou planetární mlhovinu NGC 7293 
známou pod jménem Helix. Není však nako-
nec jisté jakým dalekohledem. Podle stránek 
NGC/IC projektu to bylo 102mm meridiá-
novým refraktorem, podle W. Steinickeho je 
to nejednoznačné a pravděpodobněji to bylo 
216mm Newtonem, mimochodem posta-
veným W.  Herschelem. Ať tak či onak, tuto 
planetární mlhovinu stojí za to prozkoumat 
i v malém dalekohledu. Z literatury jsem na-
byl dojmu, že se jedná o velmi slabý, stěží 
viditelný objekt. Opak je pravdou, na trochu 
slušnější obloze vypadá pěkně i v 100mm 
dalekohledu a lze v ní „vykoukat“ i několik 
nepravidelných zjasnění, zvlášť pokud se 
použije UHC filtr. 

Karlem Hardingem se přesouvá těžiště 
objevů v malých dalekohledech z Anglie 
do Německa. Heinricha Louise d’Arrest 
(1822-1875), coby spoluobjevitele planety 
Neptun, není třeba blíže představovat. Většinu 
svých objevů učinil v Kodani při pozorování 
přes 28cm refraktor, do NGC katalogu přispěl 
úctyhodnými 319 objekty. Ale ještě před tím 
učinil několik objevů na observatoři v Lipsku 
malým 117mm refraktorem. NGC 607 se 
ukázala být pouhou dvojhvězdou (bylo ko-
lem ní ale spoustu zmatků, Auwers potvrdil 
mlhovinu kolem hvězdy a uvedl k ní po-
známku, že se jedná asi o novu) a NGC 7005 
zase trojhvězdným asterismem. Jediným “pl-
nohodnotným” objektem tak zůstává pouze 
kulová hvězdokupa NGC 6760. Ale i tady 
jde jen o nezávislý objev dříve pozorovaného 
objektu. Jako nejjasnější kulová hvězdokupa 
v souhvězdí Orla si NGC 6760 zaslouží po-
zornost. Je dobře patrná již v 80mm da-
lekohledu, v 110mm refraktoru pak začíná 
v halu  „vylézat“ několik hvězd a další de-
taily. Nejvýraznější je zhustek na severový-
chodním okraji hala.

Příběhem prvních objevů německých as-
tronomů Friedricha Winneckeho (1835-
1897) a Julia Auwerse (1838-1915) jsme 
naše povídání začali. Oba pánové se stali 
nakonec respektovanými profesionálními 
astronomy. Winnecke často měnil působiště, 
což souviselo s jeho chatrným zdravím pod-
lomeným častým a intenzivním pozorová-

ním. Nakonec byl jmenován profesorem ast-
ronomie a ředitelem hvězdárny nově vzniklé 
university ve Štrasburgu. Auwers si velmi 
rychle svou prací vydobyl mezi astronomy 
jméno a již v 28 letech byl po Enckem jme-
nován ředitelem významné berlínské hvěz-
dárny. Šlo například o výpočet orbitálních 
elementů dvojhvězdy Síria (v té době stále 
nepozorovaného bílého trpaslíka) či změření 
paralaxy hvězdy Groombridge 34 – mimo-
chodem taky malým dalekohledem, 113mm 
Steinheilovým refraktorem. V souvislosti 
s naším seznamem mlhovin a hvězdokup 
určitě stojí za zmínku, že Auwers publikoval 
v roce 1862 respektovanou kompilaci zná-
mých objektů, jakéhosi předchůdce NGC 
katalogu. Bylo mu tehdy pouhých 24 let a na 
tomto projektu začal pracovat již ve svých 
16 letech.

Auwersův objev galaxie NGC 6503 v Dra-
kovi je v našem seznamu dvojnásobným 
rekordmanem. Z objevů učiněných v 19. 
století ve zlaté éře obřích teleskopů byl totiž 
učiněn dalekohledem s nejmenším průmě-
rem, pouhých 63  mm. I věk objevitele, 15 
let, je výjimečný. V 100mm refraktoru se 
NGC 6503 jeví jako krásná, jasná stříbná 
jehla. Je opravdu s podivem, že tuto galaxii 
před tím nikdo neobjevil. Polární oblast sice 
patřila k těm nejméně probádaným, avšak 
oblast kolem hvězdy Ψ Dra W. Herschel pro-
zkoumal. Nejbližší objekt, který zaznamenal, 
byla 3 stupně vzdálená galaxie NGC 6434. 
Otevřená hvězdokupa NGC 6791 je oproti 
tomu velmi náročný objekt. Hvězdokupa je 
sice bohatá, ale má malou plošnou jasnost 
a je relativně rozsáhlá. To může být důvo-
dem, proč unikla pozorovatelům ve velkých 
reflektorech. Používám ji jako test oblohy. 
Pokud jsem ji ze své městské zahrady scho-
pen „vykoukat“, znamená to, že jsou velmi 
dobré podmínky. Na tmavé obloze je to 
velmi nenápadný až éterický kruhový ob-
láček, který se ztrácí v bohatém hvězdném 
poli Mléčné dráhy. Nádherný pohled. 

Z podobného soudku je i kulová hvěz-
dokupa NGC 6366. Za celé léto se mi 
nepodařilo pořádně ji zahlédnout, byla to 
vždy „těžká duchařina“ na hranici deteko-
vatelnosti. Musel to být opravdu úctyhodný 
pozorovatelský výkon objevit takový objekt 
v 74mm dalekohledu. 

Winnecke přispěl do našeho seznamu 
ještě relativně neznámou, ale snadnou hvěz-
dokupou NGC 6704 a jednou galaxií NGC 
1398 v souhvězdí Pece. Objev je o to cen-
nější, že byl učiněn z Karlsruhe, kde galaxie 

Obr. 2: Pamětní deska na zámku v Žamberku 

věnovaná Theodoru Brorsenovi
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vystupuje jen velmi nízko nad obzor. O tuto 
jasnou galaxii jsem se jednou neúspěšně 
pokoušel v 80mm refraktoru na městské 
obloze. Tam je to ale asi marné a chce to vy-
cestovat někam za tmou, kde zejména není 
osvětlený jižní obzor. 

Dalším německým astronomem je Eduard 
Schönfeld (1828-1891). Jako asistent na 
hvězdárně v Bonnu pozoroval a katalo-
gizoval hvězdy. Používal k tomu 78mm 
Fraunhoferův hledač komet, který dával 10× 
zvětšení. Objevil dva objekty: zajímavou re-
flexní mlhovinu NGC 1333 v Perseovi a ga-
laxii NGC 6643 v Drakovi. Mlhovina NGC 
1333 vzbudila ve své době velký rozruch, 
protože ji d’Arrest a další astronomové po-
važovali za proměnnou. Byl jsem překvapen, 
jak snadno je viditelná v 100mm refraktoru, 
a to i z města. Při 33× je to drobná tro-
chu protáhlá skvrnka kolem slabší hvězdy. 
Nachází se v bohaté, velmi fotogenické ob-
lasti Mléčné dráhy, která je zajímavá i visu-
álně. V mém 100mm refraktoru jsou v dvou-
stupňovém zorném poli k vidění tmavé laloky 
temné mlhoviny Barnard 205 a asi stupeň na 
západ se v severojižním směru táhne výrazné 
zjasnění v Mléčné dráze. Zatím co si u NGC 
1333 dovedu představit, že si ji lze všimnout 
při zvětšení 10×, u galaxie NGC 6643 to mu-
sel být opravdu oříšek. V 100mm refraktoru 
vyžadovala zvětšení alespoň 72×, aby o ní 
nebylo pochyb. V těsné blízkosti se totiž 
nachází skupinka 4 slabších hvězd na hranici 
viditelnosti přímým pohledem a ještě při 47× 
celá skupinka spíš vypadá jako podezřelá ml-
žinka, ve které bočním pohledem problikují 
hvězdy. Při zvětšení 130× už nebylo o galaxii 

pochyb a galaxie šla dobře rozlišit od onoho 
řetízku hvězd. Schönfeld tak pravděpodobně 
o viděl podezřelou skupinku hvězd a až po-
hled do většího dalekohledu odhalil pravou 
podstatu objektu. 

Nečekané překvapení čekalo u dánského 
astronoma Theodora Brorsena (1819-1895) 
a jeho objevu kulové hvězdokupy NGC 6539. 
Ten totiž učinil na zámku v Žamberku, kam 
jej povolal John Parish, aby se zde věnoval 
převážně hledání komet (viz obr. 2). Pokud je 
mi známo, je to jediný objekt z NGC katalogu, 
který byl učiněn z území naší republiky. Další 

Jasná reflexní mlhovina NGC 1333 (modrá skvrna napravo od středu snímku) je součástí rozsáhlého kom-

plexu molekulárních mračen v Perseovi. Byla objevena roku 1855 E. Schönfeldem v malém 78mm hledači 

komet. Na jižní hranici reflexní mlhoviny se nachází několik Herbigových-Harových objektů, na fotografii 

vypadají jako malé mlhavé červené flíčky. Tyto objekty jsou neklamným znamením toho, že se zde stále 

rodí hvězdy. Detail této mozaiky vytvořené Pavlem Pechem, kde je NGC 1333 lépe viditelná, přinášíme na 

straně 41 tohoto čísla Astropisu a shodou okolností o tomto objektu píše také Jan Ebr na straně 20.

Galaxii NGC 6503 v souhvězdí Draka objevil A. Auwers v roce 1854. V našem seznamu drží dva 

primáty. Z NGC objektů objevených v době zlaté éry obřích teleskopů byl učiněn dalekohledem o 

nejmenším průměru (63mm refraktor) a zároveň byl také učiněn nejmladším objevitelem (Auwersovi 

bylo tehdy pouhých 15 let).
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významný astronom a přispěvatel do NGC 
katalogu Julius Schmidt též působil na 
našem území, a to v Olomouci, své objevy 
však učinil až na observatoři v Aténách. 

Po Parishově smrti v roce 1858 byla ob-
servatoř v Žamberku uzavřena a dalekohled, 
94mm hledač komet firmy Merz, byl převe-
zen do Vídně a posléze do Španělska. 

Brorsen v Žamberku zůstal ještě dvanáct 
let, místo astronomie se však začal věnovat 
botanice. Theodoru Brorsenovi bylo věno-
váno speciální číslo Kosmických rozhledů 
(Z říše hvězd) 3/2005 věstníku České astro-
nomické společnosti, kde lze nalézt mnohé 
podrobnosti z jeho života.

Samotná kulová hvězdokupa NGC 6539 
je na tmavé obloze relativně snadným objek-
tem pro 100mm refraktor. Nijak však nevy-
bočuje z řady slabších kulových hvězdokup, 
kterých je v této oblasti víc než dost. Vypadá 
jako slabý nevýrazný mlhavý obláček se 
středně silnou centrální kondenzací. Opět 
je s podivem, že na ni nikdo předtím nena-
razil. Vždyť jen 1,5 stupně na jih se nachází 
dokonce ještě slabší kulová hvězdopa NGC 
6517 objevená W.  Herschelem. 

Druhou polovinu článku o objevech E.  W.
Tempela, L. Swifta a dalších přineseme 
v příštím čísle Astropisu, spolu s přehlednou 
tabulkou všech deep-sky objektů nalezených 
malými dalekohledy.
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