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Byť se Lev řadí mezi jarní souhvězdí, jeho západní část stále u mě asociuje chladné noci.
Obloha je z naší městské zahrady totiž nejtmavší severovýchodním směrem a tak se na hlavu
Lva dostane někdy začátkem března, kdy ještě často bývají noci mrazivé. Kromě několika
skupin galaxií, jimiž se Lev jen hemží, se v této části nachází i jedna zajímavá a neznámá
protoplanetární mlhovina, jejíž jméno jsem si vypůjčil pro název článku.

Objekt Typ α δ V velikost
NGC 2903 Gal 09h 32m +21◦ 30′ 9.0 13′ × 6′

IRAS 09371+1212 PNeb 09h 40m +11◦ 59′ 11 3′′ (25′′)
Leo I Gal 10h 08m +12◦ 18′ 10.5 9.8′ × 7.4′

NGC 3190 Gal 10h 18m +21◦ 50′ 11.1 4.4′ × 1.5′

NGC 3193 Gal 10h 18m +21◦ 54′ 11.2 3.0′ × 2.7′

γ Leo ?? 10h 20m +19◦ 50′ 2.4 + 3.6 4.6′′

NGC 3226 Gal 10h 24m +19◦ 54′ 11.7 3.2′ × 2.8′

NGC 3227 Gal 10h 24m +19◦ 52′ 10.9 5.4′ × 3.6′
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Západní část Lva sice neobsahuje žádnou
galaxii z Messierova katalogu, je zde ale
jedna, která by si to rozhodně zasloužila. Ga-
laxie NGC 2903 je jasná spirální galaxie s
příčkou nacházející ve vzdálenosti asi 30 mili-
onů světelných let. Její hlavní rysy, jak příčku
tak i spirální ramena, lze spatřit i v malých
dalekohledech. Jako u většiny galaxií to však
vyžaduje alespoň trochu slušně tmavou ob-
lohu.

Při malém zvětšení 36× má NGC 2903 v
mém 10cm refraktoru vzhled jasné protažené
skvrnky se zřetelným centrálním zjasněním.
Při větších zvětšeních začne galaxie s trochou
trpělivosti vydávat svá tajemství. Nejlépe ga-

laxie vypadá při zvětšeních 72× a 100×.
Kromě jasného téměř bodového centrálního
jádra vylezá pěkně i protáhlá mírně zalomená
příčka. Severní strana příčky je méně výrazná
a chvílemi v ní problikuje separátní zjasnění –
hvězdné mračno NGC 2905. Mračno vděčí
samostatné položce v NGC katalogu svému
objeviteli Williamu Herschelovi. Tomu se ga-
laxie jevila dvojitá a tak ji ve svém katalogu
přiřadil dvě označení I 56 a I 57.

Dále lze spatřit zahnutá spirální ramena
navazující na příčku. Galaxie snáší velká zvět-
šení dobře, ještě při 130× vylézají nové de-
taily. Například na jihozápad od jižního spi-

Galaxie NGC2903. Kredit: M. Antoš.



rálního ramene se nacházelo další mlhavé
zjasnění. Na snímcích v dané oblasti není
žádná hvězda, prochází tam ale jedno slabší
rameno. Mohl jsem tedy zaznamenat jeho ně-
jakou jasnější část. Ještě větší zvětšení, 176×
odhalilo v blízkosti galaxie dvě slabé hvězdy
13.9 a 14.0 magnitudy. Jednu východně od
jádra, druhou pak směrem na sever.

Nejvýraznějšími hvězdami v oblasti jsou
Regulus (α Leo) a Algieba (γ Leo). Ty nám
poslouží jako výchozí body pro vyhledání ná-
sledujících tří objektů. Bylo by ale škoda ne-
zastavit se aspoň na chvíli u γ Leo a nepro-
zkoumat ji při trochu větším zvětšení. Al-
gieba je totiž atraktivní dvojhvězdou, se kte-
rou si hravě poradí i malý dalekohled. V
mém 63mm refraktoru je to při 105× krásný
těsný pár separovaný od sebe zřetelenou tem-
nou mezírkou. Hlavní složka má mírné žluto-
oranžové zabarvení, které je v jemném barev-
ném kontrastu s téměř bílou sekundární slož-
kou. Obě hvězdy jsou obři spektálního typu
K0III a G7III a obě tak ve svém jádru už
ukončily spalování vodíku na hélium. Měření
radiálních rychlostí složek navíc indikuje, že
se v systému nachází planeta asi dvakrát tak
těžká jako Jupiter.

V půli cesty mezi Algiebou a hvězdou ζ Leo
nalezneme skupinu galaxií Arp 316 (také
Hickson 44). Ta je od nás vzdálená asi 60
milionů světelných let. Nejjasnější členka, ga-
laxie NGC 3190, měla v 11cm dalekohledu
oválný tvar při PA∼ 110◦. Z jasného kruho-
vého jádra pak při zvětšení 103× vykykovaly
podle hlavní osy dva výběžky. Fotografie uka-
zují na zřetelný tenký temný pás táhnoucí
se podél celé galaxie. Majitelé větších pří-
strojů mají určitě šanci jej zahlédnout. Všim-

Skupina galaxií Arp 316 (NGC 3190,
NGC 3193 a NGC 3187). Kredit: H. Arp,

Atlas of Peculiar Galaxies, 1966.

nul jsi jej Lord Parson ve svém obří reflek-
toru a oddělený jižní okraj galaxie dostal v
NGC katalogu separátní číslo (NGC 3189).
Další nápadná galaxie NGC 3193 byla kru-
hová se silnou centrální kondenzací a ste-
lárním jádrem. Galaxie NGC3185 (V=12.0,
2.3′ × 1.6′) byla těžká díky menší plošné jas-
nosti a abseneci nějakého zřetelného jasněj-
šího centra. Nicméně po chvíly koukání za-
čla bočním pohledem pěkně vylézat. Poslední
členku skupiny, galaxiiNGC 3187 (V=12.7,
3.0′ × 1.3′) jsem nespatřil.

Necelý stupeň východně od γ Leo leží
další zajímavá dvojice galaxií. Interagující
pár spirální galaxie s aktivním Seyfertovým
jádrem NGC 3227 a eliptické trpasličí gala-
xie NGC 3226 se nachází ve vzdálenosti 80



Pár interagujících galaxii NGC 3226/27
(Arp 94). Kredit: H. Arp, Atlas of Peculiar

Galaxies, 1966.

milionů světelných let. Byl také zařazen do
Arpova katalogu podivných galaxií, kde nese
označeníApr 94. V 10cm refraktoru vypadal
tento pár jako zřetelný dvojitý mlhavý shluk.
Větší a jasnější NGC 3227 se nachází na již-
ním konci. V dalekohledu byla podlouhlá se
zřetelným stelárním jádrem a náznakem jas-
nější příčky. NGC 3226 byla jen mírně pro-
táhlá, téměř kruhová s nevýrazným centrál-
ním zjasněním.

Další naší zastávkou je trpasličí sférická
galaxie Leo I (UGC 5470). Pravděpodobně
je to nejvzdálenější satelitní galaxie obíhající
naši Galaxii. Nachází se ve vzdálenosti 800 ti-
síc světelných let, tedy asi pětkrát dál než nej-
známnější satelit Velké Magellanovo mračno.
Mezi galaxiemi je Leo I opravdovým trpaslí-
kem, jeho hmotnost se odhaduje na pouhých
20 milionů hmotností Slunce.

Stejně tak visuálně není Leo I nijak zář-
ným objektem. Sice je relativně jasná s cel-
kovou magnitudou V=10.5, ale toto světlo je
rozptýleno na velké ploše. Není zde žádné jas-
nější centrum a tak má galaxie velmi nízkou
plošnou jasnost. Její jedna čtvereční minuta
v průměru září jako hvězda magntitudy 15.2
(pro srovnání, normální galaxie mají plošnou
jasnost asi 5× větší). To je asi hlavní dů-
vod proč unikla visuálním pozorovatelům a
byla objevena až v roce 1950 A. Wilsonem
při prohlídce snímků pořízených v rámci Pa-
lomarské prohlídky oblohy. Další komplikací
při pokusu o její spatření je její poloha. Ga-

Trpasličí galaxie Leo I. Kredit: autor.

laxie se totiž schovává v záři Regula. Nachází
se od něj jen 12′ směrem na sever.

Není překvapením, že galaxie vyžaduje
tmavou oblohu. V 10cm refraktoru to byl i na
Ondřejovské obloze velmi těžký objekt. Nej-
prve jsem ji chvilkama zahlédl bočním po-
hledem při zvětšení 72×, poté i v menším
36×. Samozřejmě bylo nutné schovat Regula
za okraj zorného pole. U okuláru jsem si ne-
byl stoprocentně jistý, ale zakreslil jsem si její
polohu vzhledem k okolním hvězdám a doma
jsem se ujistil, že to opravdu byla ona. Něko-
lik dní nato jsem měl možnost pozorovat ze
stejného místa tuto galaxii znova, tentokrát v
15cm achromátu. Při zvětšení 72× o ní nebyl
pochyb a nebyla to nijak hrozná duchařina. I
přítomní neastronomové ji byli schopni spat-
řit.

Posledním objektem je protoplanetární ml-
hovina Zmrzlý lev (v anglickém originále
Frosty Leo Nebula). Vyjmečný charak-
ter tohoto objektu byl objeven až v roce
1987, kdy si astronomové všimly u infračer-
veného zdroje IRAS 09371+1212 nezvyklého
infračerveného spektra, kterému dominovaly
emisní čáry krystalického ledu - odtud také
pochází název mlhoviny. Centrální hvězda
(v anglickém originále pojmenovaná Frosty
Leo) je oranžový jasný obr spektrálního typu
K7II. Objekt je vzácným příkladem přecho-
dové fáze mezi závěrečnými vývojovými stá-
dii hvězdy AGB (asymptotickou větví obrů) a
planetární mlhovinou. Tato fáze je z hlediska
celkové doby života hvězdy velmi krátká, trvá
typicky jen kolem 10 000 let.

Mlhovina má na snímcích bipolární struk-
turu. Dva jasné laloky, které září i ve vidi-
telném světle, jsou od sebe vzdáleny jen asi
3′′. Není tedy jednoduché tento bipolární cha-



Protoplanetární mlhovina Frosty Leo.
Kredit: ESA/Hubble & NASA.

rakter vypozorovat. Při menších zvětšeních
se mi objekt v 11cm refraktoru jevil jako
dobře zřetelná hvězda 11. magnitudy. Neste-
lární charakter se projevil zřetelně až při zvět-
šení 320×. Při zvětšení 410× už šlo poznat, že
je mlhovina mírně protažená severozápadně-
jihovýchodním směrem a dokonce byl patrný
i její dvojitý charakter. Plná krása protopla-
netární mlhoviny vynikne až na snímcích z
Hubblova vesmírného dalekohledu. I tak je
překvapivé, že některé hlavní rysy tohoto do-
nedávna naprosto neznámého objektu lze vi-
suálně spatřit. Máme tak vzácnou příležitost
pozorovat agónii skomírající hvězdy takřka v
přímém přenosu.


