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Ve většině atlasů nenajdete v souhvězdí Pegase jiný typ vzdálených objektů než galaxie,
samozřejmě kromě kulové hvězdokupy M15 a všudypřítomných dvojhvězd a proměnných
hvězd. V severní oblasti souhvězdí, v tradičním zobrazení pod břichem okřídleného oře, na
nás čeká v dnešní procházce jedno překvapení.

Objekt Typ α δ V Velikost Poznámky
NGC 7320 Gal 23h 36,1m +33◦ 57′ 12,6 2,0′ × 1,2′ člen Stephanova kvintetu
NGC 7331 Gal 23h 37,1m +34◦ 25′ 9,7 11′ × 3,7′

Jones 1 PMlh 23h 35,9m +30◦ 28′ 12,1 5,5′

NGC 7457 Gal 23h 01,0m +30◦ 09′ 11,2 4,3′ × 2,3′

NGC 7753 Gal 23h 47,1m +29◦ 29′ 12,2 3,3′ × 2,1′ Arp 86
Σ3050 ?? 23h 59,3m +33◦ 43′ 6,5 + 6,7 2,4′′

Začneme tradičně, zvolna dvojhvězdou.
Σ3050 je těsný téměř stejně jasný pár
v souhvězdí Andromedy. Vzdálenost složek
2,4′′ je blízká Dawesovu limitu pro 50mm
objektiv. Dvojhvězda se tedy hodí na otes-
tování malých dalekohledů. Za ne moc dob-
rých podmínek se mi ji podařilo horko
těžko rozlišit v 63mm refraktoru při zvět-
šení 140×. Problém byla hlavně slabá jas-
nost složek. Navíc v době mého pozorování
byly komponenty o 0,2′′ blíž.

Nejjasnější galaxií v oblasti je 40 milionů
světelných let vzdálená galaxie NGC 7331.
Je jednou z prvních “spirálních mlhovin”,
přesněji jedenáctou, indentifikovaných Lor-
dem Rossem a jeho pomocníky v obřím 72-
palcovém reflektoru. Zvláštností je nezvyklá
rotace vnitřního jádra v opačném směru než
zbytek galaxie. NGC 7331 bývá pro svoji
podobnost s naší Galaxií také často ozna-
čována jako její dvojče.

Kromě protaženého tvaru, centrálního
zjasnění a asi 7′ velkého slabého těla se mi
moc detailů v 100-130mm refraktorech po-
zorovat nepodařilo. Náznaky žmolkovatění
dávají naději, že za lepších podmínek, nebo
ve větších dalekohledech, přibudou další de-
taily. Možná se vám také, jako Rossovi, po-
vede pozorovat spirální ramena.

Východně od galaxie NGC 7331 se na-
chází čtveřice slabších galaxií. Jejich jas-
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nosti a velikosti jsou uvedeny v tabulce
na další straně. Často bývají označovány
za satelity NGC 7331, ale nejsou. Nachází
se téměř desektrát dál ve vzdálenostech
v rozmezí 300 až 350 milionů světelných
let. V okolí NGC 7331 je několik dalších



SDSS snímek NGC 7331 a okolí.

NGC objektů. Ne všechny jsou však gala-
xie. NGC 7325, 7326, 7333 a 7338 jsou jen
hvězdy nebo v lepším případě dvojhvězdy.

Při identifikaci těchto galaxií se v menších
dalekohledech neobejdeme bez podrobné
vyhledávací mapky, nejlépe fotografie. Jsou
opravdu drobounké, vyžadují použití vět-
ších zvětšení, snadno se přehlédnou nebo je
lze zaměnit za skupinku slabších hvězd. Mě
se povedlo jednu noc z Ondřejova identifiko-
vat v 110mm refraktoru dva členy skupiny.
NGC 7340 byla tušit již při 103×. Hodně ale
rušila blízká hvězda 14,1 magnitudy. Zvět-
šení 132× stačilo na to, abych bočním po-
hledem viděl tuto galaxii zřetelně oddělenou
od oné hvězdy. Při tomto zvětšení jsem si
ještě všiml galaxie NGC 7335. Netřeba zdů-
razňovat, že obě galaxie byly téměř stelární
a obtížně pozorovatelné.

Skupina galaxií u NGC 7331 je dobrou
rozcvičkou pro další nedalekou skupinu zná-
mou pod jménem Stefanův kvintet. Najít
jej bez podrobné mapky nebo fotografie v

Objekt V Velikost
NGC 7335 13,4 1,3′ × 0,6′

NGC 7336 14,6 1,0′ × 0,4′

NGC 7337 14,6 1,1′ × 0,9′

NGC 7340 13,9 0,9′ × 0,6′

Členové skupiny galaxií NGC 7331.

SDSS snímek Stephanova kvintetu.

menším dalekohledu je docela problém. Ně-
kolikrát jsem to zkoušel pod ondřejovskou
oblohou v refraktorech průměru 110mm a
130mm a ani relativně podrobná Urano-
metria 2000.0 mi nestačila. Nakonec se mi
Stephanův kvintet podařilo najít v 110mm
refraktoru až s předem připravenou fotogra-
fií širšího okolí.

Nejjasnější člen skupiny, galaxie
NGC 7320, byl viditelný už při zvětšení
103× a to včetně protaženého tvaru. Bylo
možno vytušit i galaxii NGC 7318B. Obě
galaxie byly zřetelnější při 132×. Hvězda
13,4 magnitudy severně od NGC 7317
začala být mlhavá, ale samotnou galaxii
se mi nepodařilo čistě pozorovat ani při
zvětšení 194×. NGC 7318 vypadala stále
jen jako jeden slabý mlhavý flíček, neroz-
padla se na dvojici a nepodařilo se mi tak
spatřit dalšího člena skupiny NGC 7318A
(UGC 12099). Stejně tak jsem nevykoukal
ani poslední galaxii NGC 7319.

Objekt V Velikost
NGC 7317 13,6 0,6′ × 0,5′

NGC 7318A 13,4 1,2′ × 1,1′

NGC 7318B 13,2 1,6′ × 1,0′

NGC 7319 13,5 1,3′ × 0,7′

NGC 7320 12,6 2,0′ × 1,2′

Galaxie ze Stefanova kvintetu.



Jako v případě NGC 7331, i nejjasnější
člen Stefanova kvintetu, galaxie NGC 7320,
do skupiny nepatří. Je mnohem blíž, jen asi
39 milionů světelných let, zatímco ostatní
členové kvintetu se nacházejí ve vzdálenos-
tech 210 až 340 milionů světelných let.

Další zastávkou na naší procházce je ga-
laxie NGC 7457. V 100mm refraktoru byla
tato lentikulární galaxie při 90× jen slabou
stěží viditelnou mlhavou skvrnkou. Myslím,
že ani větší dalekohledy neukáží o moc víc
detailů.

Pro svoji tuctovitost si tuto 40 milionů
světelných let vzdálenou galaxii vybral HST
tým a v srpnu roku 1990 pořídil její detailní
snímek jako vůbec první “normální” ga-
laxie. Astronomové předpokládali, že HST
bude schopen rozlišit jednotlivé hvězdy i v
samotném jádře. K jejich překvapení byla
hustota hvězd v okolí jádra tak velká, že
to nezvládl ani HST. Rozložení kulových
hvězdokup svědčí o tom, že tato osamocená
lentikulární galaxie vznikla splynutím dvou
nestejně velkých galaxií.

Poslední galaktickou zastávkou pro-
cházky je NGC 7753. Pozoroval jsem ji
zatím jen jednou v 110mm refraktoru z
Ondřejova. Šla vytušit už při zvětšení 41×.
Při 103× začala bočním pohledem zřetelně
vylézat, jako slabá mlhavá eliptická ploška
protažená v pozičním úhlu kolem 70◦.
Ani větší zvětšení 165× neodhalilo další
podrobnosti. Po průvodci, malé galaxii
NGC 7752 (V = 14,0, 0,8′ × 0,5′) na
jihozápadním okraji NGC 7753, nebylo v
dalekohledu ani stopy.

Tento pár zařadil Arp do svého katalogu
podivných galaxií do třídy spirálních gala-
xií s průvodcem, který má velkou plošnou
jasnost. Nese zde označení Arp 86. Jedno
rameno NGC 7753 směřuje přímo k malé
galaxii NGC 7752, podobně jako u Vírové
galaxie M51 (M51 s NGC 5175 je s číslem
Arp 85 ostatně v Arpově katalogu hned před
NGC 7753). Vzhledem k udávané vzdále-
nosti 220-270 milionů světelných let, musí
být spirální galaxie NGC 7753 vskutku ob-
rovská.

Slíbené překvapení jsme si nechali na ko-
nec. Mimo nepřeberného množství galaxií

se v souhvězdí Pegase nachází jedna roz-
sáhlá planetární mlhovina, která je v do-
sahu i menších dalekohledů. Nenechte se
zmást udávanou jasností planetární mlho-
viny Jones 1 (PK 104-29.1). Celková jas-
nost V = 12,1 rozptýlená na ploše o prů-
měru 5,5′ nedává moc šancí na její spatření
v 100mm a menších dalekohledech. Přesto
je to možné.

První náznaky jsem pozoroval v roce 2013
v 100mm ED refraktoru. S pomocí UHC fil-
tru jsem si při zvětšení 36× všiml náznaku
kruhové plošky o průměru asi 3−4′ dokonce
i z naší říčanské zahrádky. Nebyl jsem si ale
příliš jistý pozorováním. Stejně tak pozoro-
vání přes 110mm refraktor z Ondřejova při
41× a 66× s OIII filtrem byla na hraně tu-
šitelnosti.

Až teprve letos se mi povedlo mlhovinu
s jistotou pozorovat. Nakonec na to stačil
95mm refraktor při 21× za použití OIII fil-
tru. Bylo to během jedné malé pozorovatel-
ské sešlosti. Čtyři další pozorovatelé mlho-
vinu v tomto malém refraktoru viděli také a
to bez mého předchozího popisu, kde se ob-
jekt v zorném poli nacházel. Museli jsme ji
pak samozřejmě najít i ve větších dalekohle-
dech. Překvapil mě pohled 180mm refrakto-
rem, s OIII filtrem byl dokonce vidět bublin-
kový charakter objektu. Bez OIII filtru jsme
mlhovinu skrz 140mm refraktor neviděli.

Povzbuzen těmito úspěchy, pokusil jsem
se znovu o pozorování mlhoviny Jones 1 z
městské zahrádky. V 150mm reflektoru se
mi to nakonec při zvětšení 56× s OIII filtrem
podařilo. Mlhovina vyžadovala silnou kon-
centraci, bočním pohledem v místech pro-
blikávala na krátké okamžiky mlhavá záře
neurčitého vzhledu.

Vyhledávací mapku a fotografii, kterou
jsem použil při hledání mlhoviny Jones 1,
jsem připojil na konec procházky. Snad po-
může s vyhledáváním i vám.
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Jones 1 Peg

Planetary Nebula α = 23h 35m 53.3s, δ = +30◦ 28′ 06′′

Magnitude: 12.1
Size: 330′′

Type: 3b

Notes: ATC82-, Ba95+, ED100?

Digital Sky Survey

FOV: 2◦

Box FOV: 20′

Mag cut: 11.7
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