
Okno do centra Galaxie
Alexander Kupčo

Byla to magická svatojánská noc, na kterou nezapomenu. Kamarád mi ten den věnoval
starý dalekohled, kterým před 30 lety pozoroval v dětství: PVC tubus a na něj nasazený
63mm tmelený dublet Zeiss C63/840. Dalekohled opravdu kouzlil, pohledy na velké difusní
mlhoviny typu Severní Amerika nebo Laguna (M8) byly jedny z nejlepších, co jsem zažil.
Okulárový výtah byl velmi jednoduchý, nebyla šance pozorovat se zenitovým hranolem, a
tak jsem hodně času věnoval pozorování nízko položených objektů. Oblast, kterou jsem takto
poprvé navštívil, byl řetězec kulových hvězdokup táhnoucích se od mlhoviny Laguna (M8)
na jih směrem k hvězdě γ Sagitarii. Jak jsem pak doma zjistil, nevědomky jsem podnikl
cestu do samotného nitra naší Galaxie. A na tuto procházku vás dnes zvu.

Objekt Typ α δ V velikost
Djorgovski 2 KHv 18h 01,8m −27◦ 50′ 9,9 9,9′

B 86 TMl 18h 01,0m −27◦ 52′ 5′

NGC 6520 OHv 18h 03,4m −27◦ 53′ 7,6 6′

NGC 6522 KHv 18h 03,6m −30◦ 02′ 8,3 5,6′

M8 Mlh+OHv 18h 04,1m −24◦ 24′ 90′ × 40′

NGC 6528 KHv 18h 04,8m −30◦ 03′ 9,6 3,7′

NGC 6540 KHv 18h 06,1m −27◦ 46′ 10 1,5′

NGC 6544 KHv 18h 07,3m −25◦ 00′ 7,5 8,9′

NGC 6553 KHv 18h 09,3m −25◦ 54′ 8,3 9,2′

Postupem času se malé refraktory stávají
mojí srdcovou záležitostí. Fascinuje mě,
co lze s trochou zkušeností a trpělivosti
v těchto mini-dalekohledech spatřit. A
tak, jen co jsem dostal malý refraktor
vybavený 63mm objektivem, hned jsem se
vypravil pln očekávání ještě téhož večera do
pozorovatelny v Ondřejově.

Dalekohled neměl hledáček a daly se
k výtahu připevnit jen 0,965′′ okuláry.
Naštěstí jsem jich několik doma měl. Na
výpravu jsem vzal 25mm Carl Zeiss Jena
Huygens (CZJ H-25). Ten sloužil jako hlavní
vyhledávací okulár, poskytoval zvětšení 34×
a 1,5 stupňové zorné pole. Větší zvětšení
jsem docílil pomocí CZJ ortoskopických
okulárů O-12.5 a O-10 a starého ATC Erfle
8mm okuláru, který jsem měl ještě z dětství.
Bohužel jsem zapomněl 6mm okulár, což
byla trochu škoda. Čekání na tmu jsem
totiž trávil pozorováním Saturna a různě
náročných dvojhvězd, a tam by se hodil.

Dalo se pozorovat i s 40mm ATC
Kellnerem zakončeným závitem M44. Po
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vytažení 0,965′′ redukce se dal zapřít o
okulárový výtah. Při tak malé světelnosti šel



kupodivu obraz udržet v ruce pěkně ostrý.
Pak jsem měl k dispozici dvoustupňové
zorné pole při zvětšení 21×.

Z objektů vzdáleného vesmíru mě
upoutaly kulové hvězdokupy. Vím, zní
to bláznivě, trávit s nimi tolik času v
63mm průměru. Mě ale fascinovalo, že
mnoho jasnějších cílů vykazovalo zajímavé
individuální rysy a některé se začaly
rozpadaly i na hvězdy. V M13 vylézaly při
84× v halu desítky slabých hvězd, dokonce
i centrální část byla silně žmolkovitá s
několika lokalizovanými zjasněními. Stejně
tak tomu bylo i v případě M5, kde
jsem si navíc všimnul řetízku kopírující
okraj jasnějšího jádra v severním až
severo-východním směru. Překvapením
byla hvězdokupa M4, ta totiž zřetelně
zrnila již při 34×. Při větším zvětšení
vylezlo v halu pekně několik desítek
hvězd, z nich některé byly na hranici
pozorovatelnosti přímým pohledem! Ještě
jsem si všimnul , že jádro hvězdokupy
je protažené severo-jižním směrem. M62
se mi na hvězdy nepodařilo rozložit,
všimnul jsem si za to zajímavého zjasnění
v severo-západní části hala. Dokonce i
tak slabé kulové hvězdokupy, jako třeba
NGC 6144 poblíž M4, nevypadaly, na tak
malý průměr, vůbec špatně.

Po několika hodinovém pozorování výše
položených objektů mě už pěkně za krkem
bolelo a tak skok k jižnímu obzoru byl
prakticky nutnost. V Pocket Sky Atlase
mě upoutal řetízek kulových hvězdokup,
které jsem ještě nepozoroval. Táhnul se
od mlhoviny Laguna (M8) na jih směrem
k hvězdě γ Sgr. Rozhodl jsem se k
relaxačnímu přístupu a 25mm okulár
(zvětšení 34×) jsem z výtahu vůbec
nevytáhnul.

Dalekohled opravdu kouzlil. I když
nenastávala astronomická noc, vynikající
transparentnost více než vynahradila tento
hendikep. Pohled na Lagunu (M8) je zatím
tím nejlepším, co jsem kdy předtím i
potom viděl. Mlhovina byla velmi jasná
a vykazovala mnoho detailů. Jako na
fotografiích, byla dvojitá. Západní část
byla velmi intenzivní, na jejím východním

okraji byla jasná hvězda. Východní část
obsahovala zřetelnou otevřenou hvězdokupu
zahalenou ve slabém mlhavém závoji.
Mlhovinu jsem později pozoroval ze stejného
místa 110mm refraktorem. Nevím, jestli to
nebyl optický klam, ale zdála se mi při 41×
nazelenalá. Kromě klasických dvou jasných
oblastí jsem si na severní straně všimnul
ještě třetí separovanou mlhavou plošku.

Udávaná vzdálenost tohoto obrovského
mezihvězdného mračna vykazuje velký
rozptyl od 4 000 do 6 000 světelných let (ly).
Lineární rozměr mlhoviny tak odpovídá
kolem 100 ly.

Hned první kulová hvězdokupa
NGC 6544 skýtala překvapení. V 63mm
refraktoru to byl velmi jasný, jemně zrnitý,
stříbřitý mrak. Netušil jsem, že se v
tak těsné blízkosti Laguny nachází tak
pěkná kulová hvězdokupa. Dle O’Meary
její nejasnější hvězdy dosahují visuální
magnitudy V = 12,8 a horizontální větev
pak V = 15. Ve větších přístrojích půjde
jistě hravě rozložit na velké množství hvězd.

Udávaná vzdálenost hvězdokupy je
9 800 ly1, tedy asi dvakrát dál než Laguna.
A protože dnešním cílem procházky je
dojít, co nejblíž ke galaktickému centru,
budu udávat i vzdálenost hvězdokup od
jádra naší Galaxie. Ta v případě NGC 6544
činí 16 600 ly.

Další kulovou hvězdokupou NGC 6553
se přiblížíme k centru Galaxie na
pouhých 7 200 ly. Tato 19,600 ly vzdálená
hvězdokupa nebyla v 63mm refraktoru při
34× ničím než malou kruhovou ploškou.
Bočním pohledem byla docela intenzivní.

Přibližně ve stejné vzdálenosti, asi
9,200 ly od jádra a 17,000 ly od nás, se
nachází i kulová hvězdokupa NGC 6540.
V době prvního pozorování jsem netušil, že
jde visuálně o kontroverzní objekt, a tak
jsem ji věnoval jen zběžnou pozornost. Do
pozorovacího deníku jsem si zaznamenal:

C63 - 34x (H-25): u okuláru
jsem měl dojem, že se spíš
jedná o otevřenou hvězdokupu.

1Údaje o vzdálenostech hvězdokup pochází
z databáze organizace SED a to ze stránek
http://spider.seds.org/spider/MWGC/



Slabá mlhavá ploška protažená
v východo-západním směrem.
Bočním pohledem v ní problikávají
tři hvězdy.

Doma mě hned zarazila udávaná jasnost
objektu: V = 14,5. Něco tak slabého
bych neměl v 63mm průměru vidět.
Uklidnil mě popis v O’Mearově knize
Herschel 400 Observing Guide. Docela
souhlasil. Kromě menšího, asi 1,5′ velkého
jádra, které obsahovalo jasnější řetízek
běžící východo-jižním směrem, zaznamenal
O’Meara ještě asi 5′ velké slabé kruhové
halo. Toho jsem si ani při pozdějších
pozorováních nevšimnul.

Později se mi dostala do ruky vynikající
kniha Archinala a Hynese Star Clusters
(Willmann-Bell, Inc., 2003). Zde je
dopodrobna vylíčen jednak zajímavý
způsob objevu, tak i přehled dalších
visuálních pozorování. NGC 6540 objevil
William Herschel, který ji klasifikoval jako
slabou mlhovinu. Jeho syn John připsal
poznámku, že se jedná asi o hvězdokupu.
Jako otevřenou hvězdokupu ji klasifikoval
i Collinder (Cr364), ten se podivoval nad
tím, že objekt na hranici detekovatelnosti
tehdejších přístrojů byl Herschel schopen
vůbec objevit. V roce 1986, při prohlídce
IRAS katalogu bodových zdrojů, nezávisle
hvězdokupu objevil Djorgovski. V článku
z roku 1987 reportoval tři takto objevené
hvězdokupy (k druhé se dostaneme za
chvíli). Objekt označil Djorg 3 a učinil
poznámku, že se pravděpodobně jedná o
kulovou hvězdokupu. To skutečně nakonec
prokázal Bica a jeho kolegové v roce 1994.
Ten umístil hvězdokupu mnohem blíž k
naší zemi, do vzdálenosti asi 11,500 ly (tak
si vyberte, jak je nakonec daleko).

Nějakou chvíli trvalo, než se ujasnil vztah
mezi NGC 6540 a Djorg 3. Ještě v roce
1993 je považovali Djorgovski a Meylan za
dva různé objekty. O Djorg 3 psali jako o
kompaktní hvězdokupě promítající se do pole
NGC 6540, mnohem jasnější a rozsáhlejší
otevřené hvězdokupy. Poprvé si všimnul,
že jde o stejný objekt v roce 1994 B.
Skiff. Objekt sice leží ve skupině jasnějších
hvězd, ale Herschelův popis “docela slabá,

malá, nepravidelně protažená, jednoduše
rozložitelná” (poslední poznámka vypadá
v rozporu s tím, že objekt zařadil do
kategorie II mezi slabé mlhoviny a ne mezi
hvězdokupy), zřetelně ukazuje, že ten neměl
na mysli.

Kromě již zmíněného O’Mearova
pozorování bych uvedl ještě jedno
pozorování Luginbhula a Skiffa v 30cm
reflektoru, kde se jim hvězdokupa jevila
při menších zvětšeních silně protažená.
Při 225× se ono protažení rozpadlo na
oblouček 7-8 slabých hvězd. Hvězdokupa
pak vypadala jako 30′′ velká mlhavá
skvrnka ve středu onoho obloučku hvězd.

Zajímavá je i O’Mearova poznámka, že
jsou reportována pozorování NGC 6540 i
z 50mm průměru. Jedno takové jsem na
internetu našel a to od J. Freemana v 55mm
refraktoru2. Velmi poučně počtení, vřele
doporučuji.

NGC 6540 jsem ještě několikrát navštívil
v 110mm refraktoru. Při 41× to byl
prakticky neviditelný objekt jen s obtížemi
viditelný za lepších podmínek. Vyžadoval
zvětšení kolem 70×, aby šel aspoň tušit, a
100×, aby byl jakž takž pozorovatelný. Až
jsem začal pochybovat, co jsem to vlastně v
63mm refraktoru viděl. Ale ať jsem pátral
po okolí sebevíc, nebylo tam nic, s čím bych
si mohl objekt splést. Snad se k ní někdy
zase v 63mm refraktoru vrátím.

Kousek západně od NGC 6540 se nachází
jedno velmi hezké zákoutí, které by bylo
škoda vynechat. Je to otevřená hvězdokupa
NGC 6520. Kromě toho, že se promítá
do hustého hvězdného mračna, je u jejího
západního okraje malá, ale zato zřetelná
temná mlhovina B86 přezdívaná Černá
inkoustová skvrna. V 63mm refraktoru při
34× se mi NGC 6520 jevila jako hezká
drobná skupinka asi 8 hvězd, protažená
západo-východním směrem ve tvaru úzkého
klínu. Uprostřed klínu bylo mlhavé kruhové
zjasnění. Západně od hvězdokupy byla jasná
hvězda, na jih od ní pak byla v Mléčné dráze
drobná zřetelně prázdná oblast bez hvězd.

Většinu temných mlhovin objevil Barnard

2http://www.jayreynoldsfreeman.com/Aux/
AstroPDFs/RRSaga.text.pdf



fotograficky. B86 je výjimkou, objevil ji v
roce 1883 ve svém vlastním 5” refraktoru,
tedy v době svých pozorovatelských
začátků. Možná, že ho tento objev inspiroval
k pozdějšímu systematickému pátrání po
temných mlhovinách.

Ještě se chvíli v této oblasti zdržme. Jen
20′ minut západně od B86, prakticky ve
stejném zorném poli s NGC 6520, se nachází
druhá obskurní kulová hvězdokupa, kterou
v roce 1986 Djorgovski objevil. Djorg 2
vypadá na snímcích podobně nenápadně,
jako NGC 6540. S celkovou jasností V = 9,9
by měla být pozorovatelná v dalekohledu.
Skutečně lze najít na internetu mnoho
zpráv, většinou z velkých dobsonů, kde je
prý snadným terčem. Jednou jsem po ní
v 110mm refraktoru bez úspěchu pátral.
Nenechte se tím však odradit. Na internetu
jsem našel zprávy o pozorování právě v
11cm dalekohledu. Pokud se vám podaří
tuto hvězdokupu spatřit, tak vězte, že jste
se přiblížili k jádru galaxie na 5,900 ly.

Dva stupně jižně od NGC 6520 se nachází
pár hvězdokup NGC 6522 a NGC 6528
a cíl naší procházky. Drobnější a slabší
NGC 6528 se mi tu noc nepodařilo spatřit.
Až později v 110mm refraktoru, kdy se
při 83× stále vešla do zorného pole s
NGC 6522. Byl to ale stále jen drobounký
flíček. NGC 6522 byla všimnutelná i v
63mm refraktoru, kde při 34× vypadala jako
drobná stříbřitá skvrnka mírně protažená
severo-jižním směrem.

K mému překvapení jsem doma zjistil,
že astronomové situují obě hvězdokupy jen
2,000 ly od jádra Galaxie (a téměř 26,000 ly
od naší Země). Netušil jsem, že je možné
dostat se k jádru tak blízko3.

Směrem k NGC 6522 se totiž nachází
díra s menším množstvím mezihvězdného
materiálu. Nese název Baadeho okno.
Není velká, na obloze zabírá půl stupně,
tedy průměr Měsíce. Je pojmenovaná
po astronomu Walteru Baadem, který si

3Novější zdroje, např. Barbuy a kol. z roku 2009,
citováni v O’Mearově knize Deep Secret, posouvají
hvězdokupu NGC 6522 dál od jádra na vzdálenost
6,000 ly. Stále se však jedná o první identifikovanou
hvězdokupu, která je součástí centrální galaktické
výdutě.

všimnul její důležitosti a který je ve 40.
letech 20. století použil k prvním studiím
polohy a struktury jádra naší Galaxie.

Hvězdokupa NGC 6522 má i jeden
astrofyzikální primát. Barbuy a kolegové
odhadly stáří na 14 miliard let, což z ní činní
pravděpodobně nejstarší hvězdokupu v naší
Galaxii. Údaj je o trochu víc než současné
odhady stáří vesmíru, je ale samozřejmě
zatížen chybou. Astronomové se domnívají,
že hvězdokupa musí pocházet ještě z dob
formování naší Galaxie. Je tak pro ně
extrémně zajímavá z hlediska studia tvorby
prvních hvězd. A tak není divu, že se články
o NGC 6522 občas dostanou i do prestižního
časopisu Nature.

Noc pak pokračovala brouzdáním v okolí
Severní Ameriky a mlhovin v okolí γ Cygni.
Tentokrát jsem zase používal 40mm ATC
Kellner okulár s 2◦ zorným polem. Opět
to byly až nečekaně neskutečné pohledy.
Takhle dobře definovaný obrys Severní
Ameriky jsem ještě neviděl.

Během noci jsem učinil i jeden “objev”.
Severně od γ Cygni jsem narazil na
zřetelnou otevřenou hvězdokupu, která
nebyla zanesena v Pocket Sky Atlase. Dle
Uranometrie 2000.0 jsem ji pak identifikoval
jako Cr 421. Divil jsem se, jak je možné, že
unikla tolika generacím pozorovatelů, když
je tak pěkně vidět v 63mm průměru.

Při cestě od Denebu k Severní Americe
jsem si všimnul dalšího mlhavého obláčku.
Chvíli to trvalo, než mi došlo, že je
to Pelikán (IC 5070). Hned jsem si
vzpoměl, kolik času jsem v minulosti ztrávil
neúspěšným pátráním po tomhle flíčku než
se mi ho nakonec podařilo za pomocí UHC
filtru spatřit v 120/600mm refraktoru. Tady
na mě mlhovina hned vyskočila.

Poslední poznámky asi víc než kvalitu
malého refraktoru, která určitě sehrála svou
roli, dokumentují výjmečnost oné noci.
Nebuďte moc zklamaní, pokud uvedené věci
hned v malém dalekohledu neuvidíte. Chce
si to prostě vybrat magickou svatojánskou
noc.


