
Za humny
Alexander Kupčo

V dnešní procházce se vydáme za humna naší Galaxie k dominantnímu členu Místní sku-
piny galaxií, k Velké galaxii v Andromedě. Prozkoumáme i systém jejích satelitů - v dosahu
menších dalekohledů je jich hned několik. A uvidíme, že v našem nejbližším okolí probíhají
procesy, které formovaly a stále formují tvář našeho vesmíru.

Objekt Typ α δ V velikost poznámka
IC 10 Gal 00h 20,3m +59◦ 18′ 10,4 6,8′ × 5,9′
G1 (Mayall II) KHv 00h 32,8m +39◦ 35′ 13,7 20′′ v M 31
NGC 147 Gal 00h 33,2m +48◦ 31′ 9,6 13,2′ × 7,8′
NGC 185 Gal 00h 39,0m +48◦ 20′ 9,3 11,7′ × 10,0′
M 110 Gal 00h 40,4m +41◦ 41′ 8,2 21,9′ × 11,0′
NGC 206 OB 00h 40,5m +40◦ 44′ 12,8 4,2′ v M 31
M 32 Gal 00h 42,7m +40◦ 52′ 8,3 8,7′ × 6,5′
M 31 Gal 00h 44,7m +41◦ 16′ 3,6 190′ × 62′
NGC 278 Gal 00h 52,1m +47◦ 33′ 10,9 2,1′ × 2,0′
LeDrew1/Alessi1 OHv 00h 53,3m +49◦ 36′ 7,8 40′

Skupina galaxií představuje nejmenší hi-
erarchickou jednotku galaxií. Typicky v ní
není víc než 50 větších galaxií gravitačně
vázaných v prostoru o průměru kolem 10
světelných let (ly). Skupina většinou obsa-
huje několik dominantních galaxií doplně-
ných o zástupce menších galaxií a četné tr-
pasličí galaxie. V případě Naší skupiny jsou
zde dvě dominantní galaxie: naše Mléčná
dráha a Galaxie v Andromedě (M31). Obě
to jsou spirální galaxie s příčkou. S průmě-
rem 220 000 ly je M31 ta větší.

Dominantní galaxie si udržují systém sa-
telitních trpasličích galaxií. Mezi nejzná-
mější satelity naší Galaxie patří Velké a
Malé Magellanova mračna. Z našich země-
pisných šířek je asi nejlépe pozorovatelná tr-
pasličí galaxie Leo I (viz. procházka Zmrzlý
Lev).

V případě Galaxie v Andromedě jsou nej-
známějšími satelity galaxie M32 a M110.
Ty je možné pozorovat i v malých daleko-
hledech ve stejném zorném poli s M31. V
dnešní procházce navštívíme i vzdálenější
a ne tak známé satelity: galaxie NGC 147,
NGC 185 a IC 10. Možným satelitem M31
je i třetí největší galaxie skupiny, Galaxie v
Trojúhelníku M33. Tu si však necháme na

jindy. I tak bude dnešní procházka poněkud
delší.

Místní skupina galaxií představuje vý-
borný studijní materiál, na kterém si mů-
žeme demonstrovat některé hlavní procesy
vývoje našeho vesmíru. Byť nám naše nej-
bližší okolí připadá statické, na časových
škálách miliard let se v něm odehrávají
bouřlivé procesy, které formovaly a stále for-
mují tvář našeho vesmíru.

Není to tak dávno, kdy astronomové ne-
tušili, jak se vůbec hierarchická struktura
vesmíru formovala. Sdružovaly se galaxie
nejprve do skupin, ty pak do kup, super-
kup, nadkup? Nebo to bylo naopak? Který
typ galaxií, eliptické či spirální, je vývojově
pozdější? V době, kdy jsem v dětství hltal
astronomickou literaturu, na tyto otázky ne-
existovaly jednoznačné odpovědi.

Dnes se zdá, že je konečně známe. Z kos-
mologických modelů vyplývá, že prvotními
strukturami jsou ty větší a že k diferenciaci
na menší celky dochází postupně s časem.
Podrobné prohlídky oblohy, které mapují
vzdálenosti a pohyby velkého počtu vzdá-
lených galaxií, ukazují, že jsou ve vesmíru
ještě jiné struktury než shluky galaxií. Vy-
padá to spíš jako buněčná struktura s prázd-
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nými bublinami, stěnami, apod. Naše místní
skupina galaxií se nachází zrovna v jedné ta-
kové stěně blízko prázdné bubliny. tzv. Lo-
kální prázdnoty (v angličtině Local Void),
viz. procházka Dračí smyčka. Tato asi 150
milionů světelných let velká prázdná bub-
lina se rozpíná a vytlačuje galaxie do stěny,
která ji obklopuje.

Snímky HST těch nejvzdálenějších částí
vesmíru zase ukazují, že v minulosti byly
početněji zastoupeny spirální galaxie. Elip-
tické galaxie tedy vznikají srážkami galaxií.
Tyto procesy ovlivňují i osud Lokální sku-
piny a nakonec zpečetí i osud naší Galaxie.

Procházku začneme nejjasnějším objek-
tem - Galaxií v Andromedě (M31).

První zmínky o ní se objevují ve středověku,
a to v roce 964 v práci Kniha stálic perského
astronoma al-Sufiho. Určitě byla známá i v
prehistorických dobách. Je totiž vidět vol-
ným okem i z města, pokud tedy nestojíte
zrovna na Václavském náměstí. M31 je z
našich zeměpisných šířek nejsnazším, a pro
mnohé z nás, jediným extragalaktickým ob-
jektem viditelným neozbrojeným okem. Po-
kud se vám to povede, tak vězte, že regis-
trujete fotony, které Galaxii v Andromedě
opustily před 2,5 miliony let.

Na tmavé obloze se můžete pokusit od-
hadnout v triedru nebo menším dalekohledu
s velkým zorným polem, do jaké vzdálenosti
jste schopni vystopovat slabé části galaxie.
Za jedné výjimečné noci na Vsetínské vr-
chovině se mi podařilo v krátkém refraktoru
80/480mm při 18× zaznamenat délku kolem
2,5◦.

Byť je M31 velmi jasná, spatřit v ní ale-
spoň hlavní rysy viditelné na fotografiích
není jednoduché. Většinou jsem schopen z
naší městské zahrádky zaznamenat jen jas-
nější jádro a slabé halo kolem. Spatřit tmavé
pásy v galaxii se mi povedlo rozumně jen
jednou, a to na tmavší Ondřejovské obloze
v 120mm refraktoru při zvětšení 22×. V
malých refraktorech jsem si ještě všiml na-
žloutlého nádechu jasného jádra. Barva je
samozřejmě u těchto objektů problematická
a individuální. Nemám ještě dostatek zkuše-
ností, abych posoudil, jako moc byl ten vjem
reálný. Určitě ale stojí za pozornost.

Dva blízké satelity Galaxie v Andromedě,
eliptické trpasličí galaxie M32 a M110,
lze zahlédnout i v menším triedru. Chce to
přece jenom trochu zkušeností a koncent-
race, tak nebuďte zklamaní, pokud se vám
to hned nepovede. Zvláště drobná M32 byla
v triedru 8 × 40 téměř stelární a vyžado-
vala přesnou identifikaci. M110 pak chví-
lemi vylézala bočním pohledem jako drobný
zřetelně protáhlý obláček. Větší dalekohledy
moc dalších detailů neukázaly.

Galaxie v Andromedě sehrála v histo-
rii našeho chápání vesmíru velkou roli. V
roce 1925 se Edwinu Hubblovi podařilo vel-
kým 2,5 metrovým reflektorem na Mt. Wil-
son pořídit snímky galaxie s dostatečným



rozlišením, takže bylo možno identifikovat
mnoho jednotlivých hvězd galaxie, přede-
vším cefeid — proměnných hvězd, které
umožňují přesně určit vzdálenost objektu.
Jednoznačně tak potvrdil předchozí závěry
Curtise o vzdálenosti M31 založené na po-
zorování nov. Lidstvo tak poprvé spolehlivě
zjistilo, že naše galaxie není ve vesmíru je-
diná a že vesmír je mnohem rozsáhlejší, než
si do té doby většina astronomů myslela.
Byl to důležitý krok k pochopení struktury
vesmíru a jeho vývoje.

V menších dalekohledech jednotlivé
hvězdy Galaxie v Andromedě asi neuvi-
díme, máme ale šanci zahlédnout některé
objekty - hvězdná mračna a kulové hvězdo-
kupy. Mě se zatím poštěstilo pozorovat dva
takové objekty. Prvním z nich je hvězdné
mračno NGC 206. Zaznamenal jej už
W. Herschel, a proto má v NGC katalogu
své vlastní číslo. NGC 206 zabírá objem o
průměru asi 4 000 ly. V Místní skupině jde
o jednu z nejrozsáhlejší a nejjasnější oblastí
s překotnou tvorbou hvězd.

Na detailních fotografiích je zde hustý
protažený oblak jasných hvězd velký asi
4′. Katalogová jasnost činí pouhých 12,8
magnitudy, pravděpodobně bude větší, pro-
tože NGC 206 byla na hranici tušitelnosti
v 63mm refraktoru z městské oblohy. V
110mm refraktoru pod tmavší Ondřejov-
skou oblohou už šlo dokonce studovat tvar
objektu. Nejlépe vypadalo mračno při zvět-
šení 46× a 66×. Byla zde slabá mlhavá
skvrnka zřetelně protažená severo-jižním
směrem. Chvílemi se zdála dvojitá s přívěš-
kem na jižním konci. Jasnější část mračna
pak byla vnořena do slabého oválného ml-
havého hala, viz. připojený náčrtek.

Pokud jste majitelé větších přístrojů, mů-
žete se pokusit jít ve šlépějích Edwina
Hubbla a identifikovat v M31 jednotlivé
hvězdy v M31. Nejjasnější hvězda mračna
totiž dosahuje 16.0 magnitudy. Na internetu
jsou dokumentována pozorování této hvězdy
už v 300-400mm reflektorech1.

Druhým objektem z M31, který se mi po-

1Diskuse a zmíněné zdroje na Cloudy Nights:
www.cloudynights.com/topic/436040-resolving-

stars-in-m31/

dařilo pozorovat, je kulová hvězdokupaMa-
yall II (G1). Novější výzkumy ukazují, že
se možná nakonec jedná o jádro trpasličí
galaxie. To jediné, co z galaxie zůstalo po
srážce s M31. Pro její nalezení budete po-
třebovat přesnou vyhledávací mapku nebo
fotografii.

Tato kulová hvězdokupa šla vytušit na
městské obloze už v 100mm refraktoru. K
viditelnosti objektu přispívají dvě blízké
hvězdy 15. magnitudy. Ty nejsou v tak ma-
lém dalekohledu rozlišitelné od G1, ale zvýší
jasnost někam k magnitudě 13,0, i když sa-
motná hvězdokupa je jen 13,7 magnitudy.
Rozlišit hvězdokupu od oněch hvězd bylo ve
100mm refraktoru nad mé síly.

Dobrým testem, jestli máte šanci hvězdo-
kupu spatřit, je relativně těsný pár hvězd
13,7 a 13,8 magnitudy několik obloukových
minut severně od hvězdokupy. Tento asi 1′

široký pár splýval v 100mm dalekohledu při
176× v jednu hvězdu. O trochu větší 130mm
refraktor dokázal na tmavší ondřejovské ob-
loze zřetelně tento pár při 169× rozlišit.
Samotná kulová hvězdokupa G1 pak měla
vzhled rozmazané hvězdy a chvílemi se je-
vila dvojitá, jak začala problikávat jedna z
hvězd.

V dosahu amatérských přístrojů je ještě
několik kulových hvězdokup a jiných ob-
jektů z galaxie M31. Na internetu je do-
stupné velké množství materiálu, které vám
pomůže je najít.

http://www.cloudynights.com/topic/436040-resolving-stars-in-m31/
http://www.cloudynights.com/topic/436040-resolving-stars-in-m31/


Přesuňme se k trochu vzdálenějším sou-
putníkům Galaxie v Andromedě, dvojici
trpasličích eliptických galaxií NGC 185 a
NGC 147. Obě galaxie jsou sice jasné, do-
sahují 10. magnitudy, nicméně jejich plošná
jasnost je malá. Pokud máte ve vašich pod-
mínkách problém se spatřením M110, tak s
touto dvojicí to bude ještě horší.

Galaxie NGC 185 je jednodušší. Na ří-
čanské obloze ji lze vykoukat za dobrých
podmínek i v 63mm refraktoru. Ve zvětšení
21× vylézá bočním pohledem mírně elip-
tický mlhavý obláček protažený SZ-JV smě-
rem. Rozměr jsem odhadl na 7′. Větší zvět-
šení 53× ukázalo zřetelně mírnou centrální
kondenzaci.

To NGC 147 je mnohem náročnější. Z
Říčan jsem ji pořádně zahlédnul jen jed-
nou v 250mm reflektoru. Při 59× měla ga-
laxie ještě protaženější tvar než NGC 185.
V 63mm refraktoru to byla silná duchařina
na hraně detekovatelnosti i pod tmavší on-
dřejovskou oblohou. Jen na kratičké oka-
mžiky vylézala bočním pohledem jako velmi
slabá mlhavá skvrnka protažená v pozičním
úhlu kolem 30◦.

V blízkém okolí jsou dva objekty, které
sice nezapadají tématicky do dnešní pro-
cházky, ale bylo by škoda je vynechat. Ga-
laxie NGC 278 je drobná kruhová ploška s
docela velkou plošnou jasností. Schovává se
necelé 2,5′ jižně od relativně jasné hvězdy
10. magnitudy. V malém 63mm refraktoru
nebyla na městské obloze do zvětšení 84×
viditelná. Při 105× konečně vylezla. Bočním
pohledem byla překvapivě zřetelná na to, že
jsem si ji při menších zvětšeních nevšiml.
Galaxie byla kruhovou ploškou bez podrob-
ností. Průměr jsem odhadnul na 2′. Díky vy-
soké plošné jasnosti a kruhovému tvaru mi
v 250mm reflektoru NGC 278 připomínala
planetární mlhovinu.

Stejnou noc, kdy jsem pátral v 63mm
refraktoru po dvojici galaxií NGC 147 a
NGC 185, jsem si asi dva stupně severo-
východně od hvězdy o Cas všimnul zretelně
zhuštěné hvězdné pole silně připomínající
otevřenou hvězdokupu. Bylo to v 40mm
okuláru typu Kellner firmy ATC, který dává
v Telementoru při zvětšení 21× zorné pole

široké 2◦. Ze severní strany skupině domino-
valy dvě jasnější hvězdy, celkem jsem napo-
čítal na 25-30 slabších hvězd na ploše troj-
úhelníkového tvaru o průměru asi 30′.

V Uranometrii 2000.0, kterou jsem měl
tu noc s sebou, žádný objekt v daném místě
zakreslen nebyl. Možná jsem opravdu nara-
zil na něco nového. Vzrušení vzrostlo, když
jsem později nic nenašel ani v programu
Carte du Ceil a ani v knihách a atlasech,
které jsem měl doma. Nakonec se mi jej po-
dařilo s pomocí databáze Simbad indentifi-
kovat a k mému zklamání jsem zjistil, že ob-
jekt je už znám. Ne moc dlouho, v roce 2001
Alessi spolu s kolegy tuto skupinu identifiko-
val jako potenciálního kandidáta na otevře-
nou hvězdokupu. Bylo to při analýze vlast-
ního pohybu hvězd z katalogu Tycho-2.

Později jsem se dozvěděl, že objekt byl ob-
jeven ještě o pár let dřív, v roce 1999 a to do-
konce visuálně. Jak mi napsal autor tohoto
objevu, Glenn LeDrew, hvězdokupu našel v
triedru 10 × 50, při stejné činnosti, jako já
- tedy při pátrání po galaxiích NGC 147 a
NGC 185. O tomto objevu napsal i článek,
který mu byl zamítnut. Historii objevu jsem
pak později našel potvrzenu v Archibaldově
a Hinesově knize Star Cluster. Hvězdokupu
tak najdete pod dvojím značením, buď jako
LeDrew 1 nebo Alessi 1.

Bylo to poprvé, co jsem si na obloze
všimnul nečeho, co není zaznamenáno v
tak podrobném atlase, jako je Uranomet-



ria 2000.0. Před tím jsem už takhle po-
dobně náhodně “objevil“ na desítku otevře-
ných hvězdokup. Jenže to bylo tím, že atlas,
který jsem měl venku, byl méně podrobný
Pocket Sky Atlas. Mým snem je, že jednou
narazím na něco úplně nového. V dnešní
době je to pravděpodobně už utopie, ale jak
vidět, ještě před 17 lety, to bylo možné.

Posledním satelitem M31 dnešní pro-
cházky je nepravidelná galaxie IC 10. Zají-
mavá je tím, že se jedná o jedinou známou
tzv. starburst galaxii v Lokální skupině. As-
tronomové studují, jestli překotnou tvorbu
hvězd spustily slapové síly Galaxie v Andro-
medě nebo nedávná srážka s jinou galaxií.

I když dosahuje galaxie 10,4 magnitudy,
jde o visuálně těžký objekt. Mě se ji z měst-
ské oblohy podařilo vykoukat jen jednou. V
250mm reflektoru to byl při zvětšení 59×
bočním pohledem slabě viditelný flíček pro-
tažený při pozičním úhlu kolem 150◦. Na
tmavší obloze jsem pak galaxii spatřil i v
150mm Cassegrainu.

Srážky galaxií jsou ve vesmíru častým je-
vem a je to právě tento proces, který ze
spirálních galaxií časem tvoří galaxie elip-
tické. Srážky rozhodí původní spirálu, po-
hyb hvězd se stává chaotičtějším, časem se
nepravidelný tvar galaxie uhladí a vznikne
eliptická galaxie.

Dynamický vývoj našich nejbližších ga-
laktických sousedů se netýká jen trpasličích
galaxií. I dva hlavní protagonisté Lokální
skupiny, tedy naše Galaxie a Velká galaxie
v Andromedě se nevyhnou tomuto osudu.
Obě galaxie se k sobě nezadržitelně blíží a
zhruba za čtyři miliardy let se čelně srazí.
Dle počítačových simulací pak ještě bude asi
dvě miliardy let trvat než splynou v jednu
obří eliptickou galaxii.

• květen 2016, úpravy XII/2016


