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Objevy mlhovin a hvězdokup
malými dalekohledy v éře obřích teleskopů (2. část)

Alexander Kupčo
Druhá a závěrečná část článku o objevech deep-sky objektů malými dalekohledy nás zavede 
zejména na americkou půdu a přinese souhrnnou tabulku objevitelů a jejich vynikajících 
pozorovacích výsledků..

Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. – částicový fyzik 
působící ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde se 
zabývá analýzou srážek částic z urychlovačů 
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.
E-mail: kupco@fzu.cz 

Německý astronom Carl Christian Bruhns 
(1830-1881) také objevil několik komet a je-
den objekt v NGC katalogu – rozsáhlou 
emisní mlhovinu NGC 2175 v souhvědí 
Orion. Bohužel se mi nepodařilo zjistit prů-
měr dalekohledu, dohledal jsem jen to, že 
se jednalo o hledač komet na observatoři 
v Berlíně. Je možné, že mlhovinu dávno 
před Bruhnsem pozoroval G. Hodierna, ale 
identifikace na základě jeho pozorování není 
jistá. Pokud budete hledat mlhovinu v atlase, 
tak zkuste raději pátrat po NGC 2174. Na 
mapách bývá nesprávně NGC 2175 při-
suzováno otevřené hvězdokupě a samotná 

mlhovina bývá označována jako NGC 2174. 
Mlhovina je pro mne na městské obloze těž-
kým objektem. Paradoxně vypadá zřetelněji 
v hledáčku 9x50 než v 80mm refraktoru. Na 
tmavé obloze už o ní ale není pochyb. 

Ernst Wilhelm Tempel (1821-1889) je 
známé jméno a to především díky svým 
objevům několika komet. Přesto jsem s pře-
kvapením zjistil, že díky jeho nedostateč-
nému vzdělání nebylo jednoduché pro něj 
sehnat práci na nějaké známější observatoři. 
Původně se živil litografií, často však střídal 
zaměstnání a nakonec většinu svého po-
zorovatelského života strávil za nevalných 
podmínek na observatoři v Arcetri. Jeho 
pozorovatelská dráha začíná v Benátkách 
na podzim roku 1858. V tomto roce si po-
řídil 108mm Steinheilův refraktor, obr. 3, 
a nechal pro něj vyrobit zajímavou alt-azi-
mutální montáž, obr. 4. Pro zajímavost, nej- delší okulár dával zvětšení 24× a poskytovat 

dvoustupňové zorné pole, největší zvětšení 
pak činilo 300×. Hned v následujícím roce 
učinil Tempel s dalekohledem své dva první 
významnější objevy. Z Lombardského scho-
diště paláce Contarini del Bovolo objevil 
svoji první kometu a také první vzdálený 
objekt: mlhovinu NGC 1435 v Plejádách, 
obr. 5. Na astronoma amatéra je to úcty-
hodný výkon, zvlašť když si uvědomíme, že 
Plejády před Tempelem podrobně zkoumaly 
celé generace hvězdářů. Však také objev 
vzbudil mezi profesionály velké kontro-
verze a diskuse ohledně reálnosti mlhoviny. 
V roce 1861 potvrdil pozorování Pape v 7” 
refraktoru na observatoři v Altoně. Ale ještě 
několik desítek let po objevu někteří astro-

Obr. 3: Wilhelm Tempel se svým 108mm 

Steinheilovým refraktorem (Clausnitzer L., 

1989, Wilhelm Tempel und seine kosmischen 

Entdeckungen. Berlin-Treprow, Archenhold-

Sternwarte Berlin-Treptow Vorträge und Schriften 

Nr. 70.).

Obr. 5: Tempelova litografie hvězd v Plejá-

dách z března roku 1859. mlhovina Merope, 

NGC1435, byla spolu se souřadnicemi ručně 

dokreslena. Z archivu observatoře v Arcetri (S. 

Bianchi, A. Gasperini, D. Galli, F. Palla, P. Brenni 

a A. Giatti, Wilhelm Tempel and his 10.8-cm 

Steinheil telescope, Journal of Astronomical 

History and Heritage, 13(1), 43-58, 2010)

Obr. 4: Nákres alt-azimutální montáže z jednoho 

Tempelova deníku nacházejícího se v archivu 

observatoře v Arcetri (S. Bianchi, A. Gasperini, 

D. Galli, F. Palla, P. Brenni a A. Giatti, Wilhelm 

Tempel and his 10.8-cm Steinheil telescope, 

Journal of Astronomical History and Heritage, 

13(1), 43-58, 2010).
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nomové v její existenci nevěřili. Například 
d’Arrest ji nebyl schopen pozorovat v kodaň-
ském 28cm refraktoru. Byl tak přesvědčený 
o kvalitě tohoto refraktoru a zároveň věřil 
předešlým pozorováním svých kolegů, že 
došel k závěru, že mlhovina NGC 1435 musí 
být proměnná! Za dobrých podmínek jsem 
schopen pozorovat tuto mlhovinu v 100mm 
refraktoru i z města, což se o mnoha dal-
ších mlhovinách říct nedá. Takže to zas 
až tak úplná duchařina není. Zjistil jsem, 
že hodně pomáhá inverzní přístup – tedy 
spíše než snaha pozorovat samotné mlho-
viny v Pleiádách, jsou totiž všude, je lepší se 
spíš koncentrovat na temnější pozadí, které 
v mlhovinách tvoří různá zákoutí. Tempel 
je ve skutečnosti objevitelem i výše zmí-
něné galaxie NGC 1398 v souhvězdí Pece. 
Tu pozoroval již v roce 1861, tedy 7 let 
před tím, než ji nezávisle objevil Winnecke. 
Toto své pozorování publikoval mnohem 
později, až v roce 1882. Dreyer o něm nevě-
děl a jako objevitele uvedl v NGC katalogu 
Winneckeho. 

Ať tak či onak, pořád by tato galaxie skon-
čila v našem seznamu. Lewisem Swiftem 
(1820-1913) se těžiště objevů v malých dale-
kohledech přesouvá do Ameriky. Stejně jako 
E. Tempel, byl i Swift samoukem. V roce 
1857 zakoupil 114mm dalekohled firmy 
Fitz, postavil si k němu hvězdárničku a pus-
til se do hledání komet, obr. 6. Pro zajíma-
vost, nejdelší okulár měl ohnisko 50mm, po-
skytoval zvětšení 23x a zorné pole 3 stupně. 
Se svým 70° zdánlivým zorným polem tak 
byl obdobou dnešních Panoptiků či Pentaxů 
XW. Swift si okuláru tak cenil, že s ním 
později pozoroval i přes velký 16” refraktor. 
Že byl Swift úspěšný víme, ostatně kometě 
Swift-Tuttle nesoucí jeho jméno vděčíme 
za roj letních padajících hvězd, Perseid. 
Během těchto pozorování objevil a zakreslil 
do mapy víc jak 250 objektů. Myslel si, 
že všechny jsou známé, ale ukázalo se, že 
několik z nich ne. Později se na observatoři 
ve Wardenu věnoval systematické prohlídce 
oblohy ve velkém 16” Clarkově refrak-
toru. Objevil celkem 466 vzdálených objektů 
a stal se tak jedním z největších přispěvatelů 
do Dreyerova NGC katalogu. Asi nejhezčím 
objektem, který Swift objevil v malém re-
fraktoru, je planetární mlhovina NGC 1360 
v souhvězdí Pece a je jedním z oněch kle-
notů, které jsem objevil až díky tomuto se-
znamu. Do takhle nízko položených končin, 
jako je souhvězdí Pece, se normálně z města 
nepouštím. Vždyť stejně z něj nevidím ani 

jednu hvězdu. Za dobré noci, tu charakte-
rizuji tak, že jsem schopen volným okem 
spatřit hvězdu γ Eridani, se mi s použitím 
UHC filtru podařilo tuto rozsáhlou plane-
tární mlhovinu alespoň na chvíli mezi mraky 
zahlédnout v 80mm refraktoru. Kdyby v na-
šich zeměpisných šířkách vystupovala výš 
nad obzor, byla by jistě mnohem známější 
a vyhledávanější. Velikostí si nezadá s M27 
a je stále hodně jasná. O galaxii NGC 5707 
nevím, co si myslet. Podle NGC/IC stránek 
byla objevena v onom obřím 16” Clarkově 
refraktoru, podle Steinckeho ji Lewis objevil 
právě v 114mm refraktoru. Objev tak slabé 
galaxie magnitudy 12,5 by v 114mm dale-
kohledu vyžadoval opravdu výjimečného 
pozorovatele. Nicméně, jak jsem si ověřil 
vlastním pozorováním, galaxie je viditelná 
v 100mm refraktoru i z města. Dokonce lze 
při zvětšení 100× spatřit její protáhlý tvar 
a stelární jádro, které se zdá při větších zvět-
šeních dvojité. 

Swiftovým současníkem a přítelem byl 
další americký astronom zvučného jména 
– Edward Emerson Barnard (1857-1923). 
Pocházel z chudé rodiny a byl prakticky 
bez vzdělání. Již od svých 9 let pracoval ve 
fotografickém ateliéru, kde získal rozsáhlé 
znalosti o optice a fotografování. Zde se také 
zrodila jeho láska k astronomii. Nejprve si 
vyrobil 60mm refraktor, a později, ve svých 
20 letech, zakoupil 127mm Byrnův refraktor, 
obr. 7. S ním se pustil do hledání komet, čin-
nosti, ve které byl velmi úspěšný a díky které 

si mezi astronomy vydobyl své jméno. Byla 
zde i finanční stránka věci, mecenáš Warner 
vypsal odměnu 200$ za každou kometu ob-
jevenou Američanem. V roce 1881 objevil 
Barnard svoji první kometu a za utržené 
peníze koupil v Nashvillu pozemek, kde si 
nakonec postavil i dům. Celkem Barnard ob-
jevil komet šestnáct, z toho Warnerovu cenu 
získal 5krát, dost na to, aby splatil hypotéku, 
obr. 8. Objev mlhoviny NGC 281 v témže 
roce byl z tohoto hlediska finančním zkla-
máním. Tato emisní mlhovina v souhvězdí 
Kasiopeji je jediným objektem objeveným 
Barnardem v jeho malém refraktoru, který 

Obr. 7: Edward Emerson Barnard a jeho 127mm 

refraktor firmy Byrne.

Obr. 6: Lewis Swift se svým 114mm dalekohledem firmy Fitz na střeše Duffyho moštárny
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jsem zatím pozoroval. Na tmavé obloze je 
dobře viditelná i v malém 100mm refraktoru. 
S UHC fitlrem jde vytušit i náznak temného 
zářezu, který mlhovině na fotografiích do-
dává její charakteristický tvar. Barnard získal 
záhy po svém prvním objevu komety přístup 
k poněkud většímu 152mm Cookově refrak-
toru na observatoři v Nashvillu. S ním uči-
nil další své objevy mlhovin a hvězdokup. 
Celkem to bylo 18 původních objevů plus 
několik dalších nezávislých. Patří mezi ně 

například známé objekty NGC 1499 (mlho-
vina Kalifornie) či NGC 6822 (Barnardova 
galaxie). U dvou objektů, otevřených hvěz-
dokup NGC 2141 a NGC 2226, se nedocho-
val původní záznam, a tak nevíme, ve kte-
rém z refraktorů byly objeveny. Rozhodně 
je NGC 2141 v souhvězdí Orion viditelná 
i v malém 100mm refraktoru. Vyžaduje však 
temnou oblohu, hvězdokupa je totiž podob-
ného typu jako NGC 6791 v Lyře, obsahuje 
velké množství slabých hvězd a v mém da-

lekohledu je stěží viditelná jen jako 
nevýrazný mlhavý obláček, který se 
ztrácí na bohatém pozadí Mléčné 
dráhy. V Dreyerově NGC katalogu 
byly všechny objevy, až na jeden, 
učiněny vizuálně. Symbolicky tak vy-
dáním tohoto katalogu pomalu končí 
éra vizuálních objevů a začíná nová 
éra fotografie. Už v případě doplňku 
NGC, katalogu IC (Index Catalogue), 
začaly převažovat fotografické objevy, 
o dnešní digitální éře ani nemluvě.

 Přesto však lze i v naší době stále 
na obloze najít vizuálně zajímavé ob-
jekty, které dokáží svou krásou potěšit 
pozorovatelovo oko. Pokud jste někdy 
v binokuláru pozorovali Kembleovu 
kaskádu, dáte mi určitě za pravdu. 
Byť se jedná o pouhý asterismus, jde 
o jeden z nejpěknějších pohledů na 
noční obloze, jaký jsem kdy zažil. 
Dlouhý řetízek jasných hvězd koru-
novaný otevřenou hvězdokupou NGC 
1502 působí opravdu nadpozemským 
dojmem. Je s podivem, že tato sku-
pinka unikala pozornosti pozorovatelů 
nočního nebe tak dlouho.

Na tento asterismus v souhvězdí 

Obr. 8: Comet house v Nashvillu. Domek, 

který Barnard postavil za peníze získané 

za své objevy komet.

Žirafy upozornil až v roce 1980 kanadský 
františkán a amatérský astronom Lucian J. 
Kemble (1922-1999). Narazil na něj v bino-
kuláru 7×35. Není to objev ojedinělý, vybral 
jsem jej do seznamu jako zástupce novodo-
bých objevů. Mezi další objevy podobného 
charakteru uveďme například asterismus 
Alessi J23407 +0757, který nezávisle objevil 
americký astronom O’Meara v binokuláru 
7×50 a o kterém se nejprve domníval, že 
by to mohla být kometa. Oba objekty jsou 

Objevitel Objekt Typ Rok objevu Dalekohled Poznámka

G. Hodierna Mellote 20 Oh před 1654 R α Per hvězdokupa (známá z antiky?)
NGC 2169 Oh před 1654 R pravděpodobně, klasifikace nejasná
NGC 752 Oh 1654 R
NGC 2362 Oh 1654 R τ CMa hvězdokupa

J. Flamsteed NGC 2244 Oh kol. r. 1690 —
J. Cheseaux IC 4665 Oh 1745 R

NGC 6633 Oh 1745 R
K. Herschel NGC 2360 Oh 1783 R

NGC 189 Oh 1783 N107mm
NGC 253 Gal 1783 N107mm
NGC 659 Oh 1783 N107mm
NGC 2349 Oh 1783 N107mm
NGC 6866 Oh 1783 N107mm
NGC 7789 Oh 1783 N107mm
NGC 225 Oh 1784 N107mm
NGC 6819 Oh 1784 N107mm
NGC 7380 Oh 1787 N107mm

K. Harding NGC 7293 Pm 1824 R102mm možná ji našel v 216mm reflektoru
d‘Arrest NGC 6760 Kh 1852 R117mm nezávislý objev, objevitel J. Hind

NGC 607 ** 1855 R117mm
NGC 7005 Ast 1855 R117mm

F. Winnecke NGC 6791 Oh 1853 R74mm
NGC 6704 Oh 1854 R74mm
NGC 6366 Kh 1860 R74mm
NGC 1398 Gal 1868 R114mm nezávislý objev, objevitel E. Tempel

G. Auwers NGC 6503 Gal 1854 R63mm
E. Schönfeld NGC 1333 Mlh 1855 R78mm

NGC 6643 Gal 1858? R78mm
T. Brorsen NGC 6539 Kh 1856? R94mm objev učiněn na zámku v Žamberku
C. Bruhns NGC 2175 Mlh 1857 R berlínský hledač komet
E. Tempel NGC 1435 Mlh 1859 R108mm
G. Rümker NGC 1724 Ast 1864 R100mm
L. Swift NGC 1360 Pm 1859 R114mm

NGC 2237 Mlh 1871 R114mm část mlhovinového komplexu Roseta
NGC 5707 Gal 1878 R114mm
NGC6951 Gal 1878 R114mm

E. Barnard NGC 281 Mlh 1881 R127mm
NGC 5584 Gal 1881 R127mm
NGC 1297 Gal 1885? R127mm
NGC 1302 Gal 1885? R127mm

L. Kemble Kemble 1 Ast 1980 Bin7×35

Objekty objevené v malých dalekohledech, které nebyly známé z antických dob a nejsou součástí Messierova 

katalogu. Kritéria byla následující: průměr dalekohledu do 130 mm a deklinace nad -27°, tak aby objekt byl z 

našich zeměpisných šířek ještě rozumně pozorovatelný. Použité zkratky: Oh - otevřená hvězdokupa, Kh - kulová 

hvězdokupa, Mlh - mlhovina (reflexní nebo emisní), Pm - planetární mlhovina, Ast - asterismus, ** - dvojhvězda, 

R - refraktor, N - Newtonův dalekohled, Bin - binokulár.
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důkazem, že vnímavé oko pozoro-
vatele je schopno na obloze najít 
zajímavá zákoutí dokonce i v naší 
digitální éře.

Radost z objevu, alespoň v malém, 
můžete zažít také. Vždy mě potěší, 
když si při pozorování všimnu nějaké 
podezřelé skupinky hvězd, která není 
zakreslena v mém atlase - používám 
Pocket Sky Atlas. Doma pak třeba 
zjistím v podrobnější Uranometrii 
2000.0, že tam skutečně něco zná-
mého je. Kupodivu nejvíc takových 
“objevů” jsem učinil v těch nejmen-
ších refraktorech, např. IC 2157 
v apochromátu 80/480mm, Roslund 
3 v semi-apochromátu 80/1200mm 
nebo Collinder 421 v 63mm achro-
mátu. Velmi efektivní byl i krátký 
achromát 120/600mm, jen za jedi-
nou noc jsem v něm “objevil” tři 
otevřené hvězdokupy: NGC 6997, 
Collinder 428 a Basel 1. Překvapivě 
se většina těchto objektů nachází 
v místech mě notoricky známých, 
která jsem nesčetněkrát pozoroval 
v různých, i mnohem větších dale-
kohledech. Trocha zkušeností, po-
zorovatelského nadšení a jiná per-
spektiva malého dalekohledu jsou 
asi hlavní příčiny nejen těchto mých 
malých objevů, ale pravděpodobně 
stojí i za objevy v našem seznamu. 

Leží-li vám někde ve skříni zaprá-
šený malý dalekohled, doufám, že 
mu tenhle článek pomůže získat zpět 
alespoň část ztraceného respektu. 
A vytáhnete-li ho občas pod noční 
oblohou, bude rád. Zaslouží si to. 

n

Historie

Barnardův objev malým dalekohledem, mlhovina NGC 281, vypadá opravdu působivě 
na snímku z 0,9metrového dalekohledu WIYN umístěného na Kitt Peak National Obser-
vatory v USA. © T.A. Rector/University of Alaska Anchorage and WIYN/AURA/NSF

 Neobvyklý pohled na Tempelův objev, mlhovinu NGC 1435 v Plejádách, jak jej v roce 
2004 pořídila sonda Spitzer v infračerveném oboru spektra. © NASA/JPL-Caltech/J. 
Stauffer (SSC/Caltech)
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