
Země nikoho
Alexander Kupčo

Dnes se vypravíme do oblasti na pomezí souhvězdí Vozky, Blíženců a Rysa. Není zde moc
výrazných hvězd a ani v atlasech zrovna neoplývá objekty vzdáleného vesmíru. Nakonec i v
této zemi nikoho lze v menších dalekohledech na něco zajímavého narazit.

Objekt Typ α δ V velikost
IC 2149 PMlh 05h 56m +46◦ 06′ 10,8 8′′

ϑ Aur ?? 06h 00m +37◦ 13′ 2,7 + 7,2 3.8′′

NGC 2126 OHv 06h 02m +49◦ 52′ 10,2 6′

NGC 2165 OHv 06h 11m +51◦ 41′ — 6′

NGC 2281 OHv 06h 48m +41◦ 04′ 5,4 14′

NGC 2419 KHv 07h 38m +38◦ 53′ 10,3 4,1′

V oblasti se nachází nevýrazný asterismus
deseti slabých hvězd, který Bayer označil
souhrnným řeckým písmenem Ψ. Všechny
jsou v souhvězdí Vozky, jen ta poslední
Ψ10 Aur dnes patří do souhvězdí Rysa a
nese novodobé značení 16 Lyn. V čínském
systému souhvězdí tvoří tato skupinka jeden
z 28 domů, jeho volně přeložený název by
mohl znít Heraldické prapory. Dómy jsou
obdobou našich zodiakálních souhvězdí, ne-
vztahují se však k pohybu Slunce nýbrž
Měsíce. Na počest objevů W. Herschela
umístil M. Hell do této oblasti nikoho v
roce 1789 souhvězdí Telescopium Herschelii.
Neujalo se a dnes je už dávno zapomenuto.

Dnešní procházku začneme tradičně,
dvojhvězdou. Vybral jsem náročný pár
ϑ Aur. Sekundární složka je téměř stokrát
slabší než primární a nachází se od ní ve
vzdálenosti pouhých 3,8′′. To z ní činí těžký
cíl i pro velké dalekohledy. S hodně velkou
trpělivostí a štěstím na podmínky, dobrý
seeing kombinovaný s dobrou transparent-
ností oblohy, se mi podařilo sekundární
složku zahlédnout i v 63mm refraktoru při
140×. Šance na spatření slabého průvodce
v 80mm dalekohledu silně stoupají.

Dvojhvězdu používám na testování op-
tiky, především jejího chování při temperaci.
V zimních měsících bývá vysoko nad obzo-
rem a je tak ideálním objektem. Své dale-
kohledy držím doma při pokojové teplotě
a je poučné vidět, jak se optika vystavená
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velkému rozdílu teplot chová. Lze sledovat,
jak dlouho ji trvá než od vytažení ven začne
aspoň trochu rozumně sekundární složku
ukazovat.

Tento experiment jsem provedl
několikrát, naposledy s Cassegrainem
150/2250mm. Teplotní rozdíl byl asi 20◦C
a dalekohledu trvalo asi hodinu, než začala
druhá složka chvílemi vykukovat. Z legrace
jsem pak vytáhl ven malý Telementor
s 63mm tmeleným achromatickým
objektivem. Trvalo mu to jen 15 minut.
V minulosti jsem takhle testoval i 100mm
f/9 ED refraktor firmy Skywatcher. Tehdy



Planetární mlhovina IC 2149. Snímek: Pavel
Böhm.

mrzlo pořádně, teplotní rozdíl byl kolem
35◦C a optika ze začátku vykazovala
známky tlaku na sklo. Druhá složka nebyla
vidět ani po půl hodině. Začala se ukazovat
asi po tři čtvrtě hodině a teprve po hodině
se obraz vyčistil.

Pokud jste uspěli s ϑ Aur, a je tedy
dobrý seeing a dobrá transparentnost ob-
lohy, máte šanci rozumně vidět další objekt
naší procházky, titěrnou planetární mlho-
vinu IC 2149.

Pro svůj téměř stelární vzhled unikla
pozornosti visuálních pozorovatelů. Mlho-
vinu objevila Williamina Flemingová v
roce 1906 na fotografických deskách poříze-
ných 8-palcovým f/5.5 refraktorem Harvard
College observatoře vybaveným disperzním
hranolem umístěným před objektiv1. Ob-
servatoř Harvardovy university, v té době
pod Pickeringovým vedením, měla takové
přístroje dva. Jeden byl umístěný v univer-
zitní observatoři v Cambridži, druhý pak
v Peru. Sloužily primárně k vytvoření ka-
talogu hvězdných spekter jasnějších hvězd.
Williamina Flemingová takhle objevila ně-
kolik planetárních mlhovin.

V této souvislosti musel Pickering řešit
ožehavou otázku, kdo bude mít právo být
označován za objevitele. Zda ten, kdo sní-

1E.C. Pickering, Proceedings of the Ame-
rican Philosophical Society, Vol. 51, No. 207
(Oct. - Dec., 1912), pp. 564-567. K dispozici na
http://www.jstor.org/stable/984019

mek prohlížel a objekt našel, a nebo ten,
kdo snímek pořídil. Jak Pickering uzná-
val, pořízení technicky dobrého snímku bylo
mnohem náročnější a onen astronom si dle
jeho názoru také zasloužil mít kredit z
daného objevu. Problém se vyostřil, když
pozorovatelé ze skupiny z Peru začali desky
prohlížet sami a označovat zajímavé objekty
na místě. Flemingová se vzepřela a odmítla
pak takové snímky prohlížet. Nakonec si
svůj prostor vybojovala, zvlášť poté, co z
ní ředitel učinil kurátorkou fotografických
desek2.

Mlhovina je jasná, není problém ji spat-
řit ani v těch nejmenších dalekohledech.
Problém je rozlišit mlhovinu od centrální
hvězdy, u té se udává jasnost V = 10,5.
Ještě při 120× se jevila IC 2149 v 80mm
refraktoru jako stelární objekt. Obdobné
to bylo v 100mm refraktoru, i když při
podrobném pohledu při 90× a 106× bylo
přece jenom na hvězdě něco podezřelého.
Mlhovina snáší vysoká zvětšení velmi dobře.
Dokonce i při 465× to byla v 80mm refrak-
toru stále relativně jasná drobná kruhová
ploška s jasnějším, stelárním jádrem, prav-
děpodobně centrální hvězdou. Stejně jako u
planetární mlhoviny NGC 6826 zde dochá-
zelo při použití přímého a bočního pohledu
k problikávání mezi stelárním vzhledem a
mlhavou ploškou. Pokud si nejste jisti, je
dobré porovnat vzhled plošky s obdobně
jasnou hvězdou.

IC 2149 vykazuje na fotografiích zřetelný
bipolární charakter. Ten se mi nepodařilo
vypozorovat, ale mělo by to být v silách
i menších dalekohledů. Alespoň dánskému
amatérskému astronomovi Thomasovi Jen-
senovi se to v 100mm dalekohledu povedlo.
Musel ale vyhnat zvětšení až k 743×.

V oblasti se nachází jen několik otevře-
ných hvězdokup. Z nich je NGC 2281
asi nejvděčnějším objektem pro malé da-
lekohledy. V 63mm refraktoru byla nej-
hezčí při menších zvětšeních. Při 21× tvoří
šest nejvýraznějších hvězd obrazec připomí-
nající delfína s dlouhým ocasem. Bočním
pohledem vylezlo celkem asi 15 hvězd a

2Detailnější popis lze najít knize O’Meary The
Secret Deep.



ještě jedno slabší rameno, takže hvězdo-
kupa začala spíš připomínat řecké písmeno
λ. V západní části se nacházel zřetelný
mlhavý zhustek. Při 34× byla hvězdokupa
stále velmi hezká, přibylo trochu hvězd (od-
hadem jich celkem obsahovala asi 20) a
slabší členové byli lépe viditelní. Hvězdo-
kupa teď místo delfína začala připomí-
nat štíra se zahnutým bodcem směřujícím
severo-západním směrem. Průměr jsem od-
hadl na 15′.

Otevřená hvězdokupa NGC 2126 je
mnohem těžším cílem. Nejen, že je slabá,
ale krčí se navíc u jasné hvězdy 6. magni-
tudy. K jejímu pozorování je potřeba čistá
obloha a pak je možné spatřit ji i v menších
dalekohledech. V 63mm refraktoru ji bylo
možno vytušit při 21× jako slabý mlhavý
přívěšek u oné jasné hvězdy. Při 34× to
začalo být zajímavější. Hvězdokupa byla
drobná kruhová mlhavá skvrnka, ve které
bočním pohledem problikávalo odhadem asi
pět hvězd. Větší zvětšení 84× víc hvězd
neukázalo. Průměr jsem odhadl na 3′.

Na hvězdokupu jsem se kouknul i přes
100mm refraktor. Ten ukázal při 90× asi 15
členů 11. magnitudy a slabší.

V oblasti jsem pozoroval ještě jeden
objekt značený v atlasech jako otevřená
hvězdokupa. Dle revidovaného NGC kata-
logu však v místě nálezu Johna Herschela
není žádný objekt a NGC 2165 je pravdě-
podobně spíš jen náhodným asterismem.

V 100mm refraktoru vypadala skupinka
při malém zvětšení 23× podezřele jako pro-
tažený asi 10’ dlouhý mlhavý obláček s pěti
hvězdami. Bočním pohledem jich šlo tušit
tak k deseti. Objekt skutečně vypadá jako
řidší hvězdokupa. Při větším zvětšení 53×
dojem hvězdokupy slábne. Je zde jen drobný
asi 4′ dlouhý, silně protáhlý lichoběžník čtyř
hvězd 10. až 11. magnitudy doplněný o
několik slabších hvězd.

Poslední naší zastávkou je kulová hvězdo-
kupa NGC 2419. S jasností V = 10,3
a průměrem jen 4′ nepůjde o nijak zářný
příklad objektu tohoto typu. Přesto ji roz-
hodně nevynechejte. NGC 2419 je nejvzdá-
lenější známou hvězdokupou v gravitač-
ním vlivu naší Galaxie. Udávaná vzdálenost

Kulová hvězdokupa NGC 2419, kresba autor.

300 000 ly ji umisťuje dvakrát dál než Velké
Magellanovo Mračno (160 000 ly). Hvězdo-
kupa proto získala přezdívku Extragalak-
tický poutník.

NGC 2419 jsem zatím pozoroval jen dva-
krát. Hledá se relativně dobře, protože se
nachází jen 4′ východně od relativně jasné
hvězdy 8. magnitudy. V 150mm Newtonově
dalekohledu byla patrná už při zvětšení
28× jako pěkný mlhavý obláček. Detailněji
jsem ji pak studoval v 250mm Newtonu.
Hvězdokupa vykazovala při 200× středně
silnou centrální kondenzaci, halo pak sahalo
do vzdálenosti kolem 2′, viz. nákres. Nebyl
zde ani náznak rozlišení na hvězdy, což se
ostatně u tak vzdáleného objektu nedá v tak
malém dalekohledu ani nedá očekávat.

Mimochodem, všechny objekty z katalogu
NGC, které jsme v rámci dnešní procházky
navštívili, byly skutečně objeveny Hersche-
lovým dalekohledem. William Herschel byl
první, kdo provedl systematické pátrání po
vzdálených objektech vesmíru. Z NGC jich
objevil téměř 2 5003, tedy asi třetinu kata-
logu. I když se nakonec Hellovo souhvězdí
nevžilo, Herschel si vydobyl místo na obloze
svým heroickým výkonem.
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3Dle W. Steineckeho objevil W. Herschel 2406
nových objektů z NGC katalogu, viz. Steineckeho
kniha Observing and Cataloguing Nebulae and Star
Clusters


