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Povídání asi nelze začít jinde, než u
„Velké galaxie v Andromedě“, tedy M31,
největší a nejjasnější galaxie viditelné 
z našich severních šířek, známé – díky
poměrně snadné viditelnosti pouhým
okem – nejspíš už některým starověkým
civilizacím, nejbližší velké souputnice
naší domovské Galaxie. Vidět okem ji
můžete mnohdy uprostřed města, triedrem
pak i za dosti špatných podmínek. 
V malém světelném přístroji se táhne přes
tři stupně; pečlivá pozorování po
dlouhodobé akomodaci oka ve výtečných
podmínkách a s přesně seřízeným (byť jen
pěticentimetrovým!) binokulárním dale-
kohledem však vedla ke stanovení
rozměrů na dokonce 5,2 krát 1,1 stupně. 

Už s objektivem okolo 10 cm lze rozlišit
první rysy celkově nepříliš výrazné spirál-
ní struktury galaxie – jasné jádro je totiž 
z jedné strany poměrně jasně ohraničeno
pruhem tmavé látky. Větší přístroj o mno-
ho více podrobností neukáže, neboť obrov-
ská galaxie většinou zorné pole vyplňuje
spíše jako jednolitý mlhavý zákal. Kom-
paktní jádro je však 30 cm dalekohledem
viditelné i při mezní hvězdné velikosti
okolo 3. Stěží však najdete přístroj, který
by vám ukázal  to, co Hubbleův kosmický
dalekohled (HST), totiž že toto jádro je ve

eliptická galaxie 9. velikosti, viditelná i na
přesvětlené obloze (první objevená
eliptická galaxie vůbec), kterou si 
v menším přístroji snadno spletete s hvěz-
dou. Mnoho indicií ukazuje, že její
současný stav je dán silnou interakcí 
s mnohem větší M31, která ji pravdě-
podobně „obrala“ o celou řadu hvězd.
Stopy tohoto působení lze vidět i na
samotné M31. Na sever od jádra Velké
galaxie pak najdete M110, o dost větší, ale
díky tomu také plošně slabou eliptickou
galaxii.

Dva méně známí průvodci M31 se
nacházejí už v souhvězdí Cassiopeii, byť
těsně za jejími hranicemi. Dvojici tvoře-
nou trochu jasnější NGC185 a trochu

skutečnosti dvojité, což by mohlo napoví-
dat dávné kolizi s jinou větší galaxií.

Do historie se M31 zapsala v roce 1923,
kdy v ní Edwin Hubble identifikoval první
cefeidu, tedy proměnnou hvězdu, u níž lze
díky dobře definované závislosti mezi
periodou a skutečnou jasností pouhým
fotometrickým pozorováním poměrně
přesně určit vzdálenost. S konečnou plat-
ností tak vnesl světlo do nejistot, které
tehdy kolem tohoto údaje panovaly, a
položil tak základ dnešnímu chápání ves-
míru na velkorozměrových škálách. Co na
tom, že se tehdy spletl více než dvojná-
sobně vůči dnešním údajům lehce fluktuu-
jícím okolo dvou a tři čtvrtě milionů
světelných let... Je ještě třeba podotknout,
že pro objevení jeho známého zákona
rozpínání vesmíru tehdy potřeboval
pozorovat ještě jiné blízké galaxie, neboť
M31 se k nám přibližuje (v současné době
rychlostí okolo 270 km/s). Podle počí-
tačových simulací nakonec dojde dokonce
i ke „srážce“, tedy spíše prolnutí obou
galaxií do většího celku, provázenému sil-
nou tvorbou hvězd v takto stlačených
oblacích mezihvězdného plynu.

Velmi známí jsou také oba blízcí
průvodci galaxie v Andromedě. Na jižní
straně je to M32, kompaktní jasná

Podzim galaxií
Jan Verfl

Ačkoliv největší přehlídku „extragalaktických mlhovin“ (tedy cizích galaxií, jak jim říkáme
dnes) přináší nesporně obloha jarní (tedy oblast právě opačná), nezůstane podzimní nebe
jejich obdivovatelům nic dlužno. Najdeme zde vedle sebe jak nejjasnější zástupce svého
druhu, které potěší i méně technicky vybavené pozorovatele, tak i – pro někoho možná až přek-
vapivě dlouhou – řadu galaxií slabých, vhodných pro majitele velkých dalekohledů. Jedinou
podmínkou je tak trochu štěstí na jednu z nepočetných jasných nocí v tomto období.

Díky HST můžeme vidět kulovou hvězdokupu
GG11, obíhající ve vzdálenosti 130 tisíc světel-
ných let okolo jádra galaxie M31 v Andromedě,
asi tak dobře, jako hvězdokupy příslušejícík
naší Galaxii pozemními dalekohledy. Podrobné
studie také ukazují, že i její věk a složení je při-
bližně stejné, jako u „našich“ hvězdokup. Nej-
jasnější z řady těchto objektů, náležejících 
k M31 se skládá z asi 300 tisíc hvězd a ze
Země je pozorovatelná středně velkými
dalekohledy jako malá mlhavá skvrnka o jas-
nosti 13,7 mag, a to za lepších podmínek i na
městské obloze. Najdete ji 2,5 stupně jihozá-
padně od jádra M31 na souřadnicích 
0h 32m 47s a 39° 34´ 42˝. © STScI

Galaxie podzimní oblohy jsou už na snímcích půlmetrovým dalekohledem pestré a různorodé. Zleva NGC891, NGC7331 a NGC1023. © Jiří Kubánek
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slabší NGC147 najdete asi v polovině
mezi α Cas (vrchol pravého V obrazce) a
M31, nedaleko na západ od slabší hvězdy
ο Cas. Od hvězdy je dělí stejná
vzdálenost, jako je samotné navzájem,
tedy asi tři čtvrtě stupně. Přes jasnost
kolem 9. velikosti jsou dosti nevýrazné,
neboť dosahují velikosti téměř čtvrt stupně
bez výraznějších jader. Pro jejich sle-
dování se hodí třeba Somet binar 25x100,
či jiný podobně světelný dalekohled. Ve
větších přístrojích bývají pozorovatelné
jen s obtížemi. Kromě nich pak existuje
ještě několik trpasličích souputníků M31,
které jsou samozřejmě mimo dosah vizuál-
ního pozorování.

Z této části oblohy zmiňme ještě několik
osamělých objektů v blízkosti Mléčné
dráhy. Několik stupňů západně od pěkné
dvojhvězdy Alamak (γ And) najdete na
mapách a fotografiích pozoruhodnou
galaxii NGC891, pozorovanou přesně 
z boku, což zviditelňuje prachové struktury
v rovině jejích spirálních ramen. Vizuálně
je však viditelná jen velmi špatně (já sám se
o to neúspěšně snažím při každé příležitosti
již druhým rokem, avšak od kolegů vím o
tom, že je to možné...). O kus dál, již na

území Persea, takže velmi blízko Mléčné
dráhy, září prakticky ve stejné rektascenzi
jako jasná otevřená hvězdokupa M34, jen o
3 a tři čtvrtě stupňů jižněji nevelká
NGC1023, která naopak vyniká poměrně
velkou plošnou jasností (hlavně v centrální
oblasti), takže ji lze najít i za horších
pozorovacích podmínek. Konečně v sou-
hvězdí Cefea, na hranici s letní Labutí,
překvapivě přímo ve zde velmi širokém
pásu Mléčné dráhy, lze na tmavé obloze
vidět NGC6946, plošně dosti velkou
galaxii, ve větším přístroji (přes 20 cm) s
nečekaně krásnou (na to, jak málo je zná-
má) a propracovanou spirální strukturou.

Druhou nejjasnější galaxií na severní
obloze je M33 v souhvězdí Trojúhelníku,
několik stupňů na severozápad od jeho
špičky, tedy hvězdy α Tri. Pozorovatel 
s velmi dobrým zrakem ji snad může
spatřit i prostým okem; určitě je ale na
tmavé obloze viditelná v triedru. V 15ti
centimetrovém dalekohledu lze rozlišit i
jakousi strukturu s nepříliš nápadným
jádrem, avšak k rozlišení dlouhých spirál-
ních ramen je vhodný průměr objektivu 30
centimetrů. Pak ale zaujme také několik
nápadných kompaktních komplexů
mlhovin, které se v M33 skrývají, vzhle-
dem podobných slabým kometám. (Je zaz-
namenán případ, kdy i zkušeného
pozorovatele málem přiměly oznámit
objev...)

Vydáme-li se směrem na jih, narazíme
postupně na dvě slabší Messierovy galax-
ie, jedno z největších úskalí pro jarní
messierovské maratony (kdy se nadšenci
většinou marně snaží vidět všech 110
objektů během jedné noci). V rybách leží
M74, nedaleko na severovýchod od éty
Psc. Z poměrně velké spirální galaxie zná
většina amatérů jen malé jasné jádro
(patrné i na přesvětlené obloze), neboť sle-
dování spirálních ramen vyžaduje vzácně
perfektní podmínky – a také dosti velký a
světelný dalekohled.

Ještě dále na jih, ve velkém ale jinak
nepříliš bohatém souhvězdí Velryby,
východně od delty Cet narazíme na další
nenápadný malý mlhavý obláček o
velikosti pouhých dvou minut, který je
jádrem objektu s označením M77.
Přestože galaxie není vzhledem nijak
poutavá, není vůbec bez zajímavosti,
neboť ji pozorujeme z úctyhodné vzdá-
lenosti okolo 100 milionů světelných let!

Tak jasně ji můžeme vidět jen díky
mimořádně aktivnímu jádru, které ji řadí
do třídy tzv. Seyfertových galaxií. Okolo
něj najdeme prstenec plynných mlhovin
rozpínající se rychlostí stovek kilometrů
za hodinu, v němž probíhá extrémně silná
tvorba hvězd. Zdrojem energie je super-
masivní objekt v centru (jak asi tušíte,
patrně černá díra), o hmotě asi deseti mil-
ionů Sluncí. Kolem něj se nachází
gigantický akreční disk o průměru 5 svě-
telných let. Zdá se, že svoji podstatou patří
Seyfertovy galaxie do stejné třídy objektů,
jako mnohem populárnější kvasary a jiné
„exotické“ objekty, pozorované ale větši-
nou ve výrazně větších vzdálenostech.
Rozdíl mezi jednotlivými formami proje-
vu přítomnosti supermasivního tělesa 
v jádru galaxie je dán jednak její celkovou
hmotou, která je zodpovědná za „živení“
energetických pochodů, jednak úhlem
vůči rovině galaxie, pod kterým ji sle-
dujeme. 

NGC 6946 © Jiří Kubánek

Ačkoliv název Stephanova kvintetu hovoří o pěti
galaxiích, do zorného pole HST se vešly pouze
čtyři, z nichž jedna (ze které je viditelná jen část
napravo) je navíc v jiné vzdálenosti a tak ke
skupině fyzicky nepatří. Neobvyklý vzhled a
rozložení hmoty jsou dány jednak vzájemnou
interakcí jednotlivých galaxií, jednak působením
další, která již na obrázku není vidět – ta pro-
letěla středem skupiny před několika sty miliony
let a má na svědomí například onen dlouhý pruh
vytažené hmoty ve spodní části snímku. Ten je
spolu se spirálními rameny galaxií, prachovými
oblaky v nich a také „bezprizorní" oblastí 
v levém horním rohu obrázku oblastí intenzivní
tvorby hvězd. © STScI

Zatímco na pozemských snímcích galaxie M77
mnoho podrobností nejeví, obrázek z HST
ukazuje řadu detailů v malé části aktivního
jádra. © Jiří Kubánek a STScI
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Slabými galaxiemi je ostatně pokryt 
v podstatě nejen celý Pegas, ale i přilehlé
oblasti Andromedy a Ryb. Většinou jde o
objekty nanejvýš jedenácté, ale spíše
dvanácté, třinácté až čtrnácté velikosti,
jejichž podrobný výčet by asi vydal na
celé jedno vydání Astropisu. Jejich cílené
hledání ovšem není nijak snadné, neboť
většina z nich vyžaduje dosti velký
dalekohled (mnohé také větší zvětšení,
neboť jinak jsou obtížně rozeznatelné od
okolních hvězd), přičemž v hledáčku
samozřejmě vidět nejsou a v nevýrazném
hvězdném poli dosti chybí vhodné
záchytné body. Pokud se přesto rozhod-
nete některé z nich si prohlédnout, lze
doporučit postupovat buď s pomocí
souřadnic (a velice přesně ustaveného
dalekohledu), nebo podrobné mapy např.
z Uranometrie, nebo z některého z ob-
líbených astronomických počítačových
programů (který vám navíc umožní podle
jasnosti vybrat opravdu jen ty, které máte
šanci spatřit).

Není asi nutné upozorňovat, že pohled
na řadu osamělých galaxií v podobě
malých mlhavých obláčků přílišný
pozorovatelský zážitek nepřináší; o to
zajímavější však jsou jejich skupinky
(pomocí astronomického softwaru je
najdete snadno tak, že si nazvětšujete ty
části oblohy, které při přidávání objektů
první začnou být nepřehledné a nečitel-
né…), kdy se do jednoho zorného pole

Velryba nám dobře poslouží také při
hledání dvou galaxií ze zajímavé, ale pro
nás bohužel příliš daleko na jih položené
kupy v Sochaři. Postupujeme-li od β Cet,
spodní hvězdy nápadného, takřka rovnos-
tranného trojúhelníku, který tvoří západní
konec obrazce souhvězdí, směrem k jihu,
narazíme nejprve na slabou NGC247,
viditelnou jen za výborných podmínek.
Ještě dále, již na území Sochaře, pak na
NGC253, naopak jednu z nejjasnějších
galaxií na obloze vůbec! Při deklinaci
-25 stupňů je její viditelnost samozřejmě
krajně závislá na pozorovacích pod-
mínkách, ale pokud se noc vydaří, uvidíte
v binaru téměř půl stupně dlouhou velmi
protáhlou mlhavou skvrnu. Ve 20 cm
dalekohledu bývají okolo jasného jádra
vidět i dvě spirální ramena se složitými
prachovými strukturami, ovšem velmi
zkreslená šikmým úhlem pohledu. 

Nejjasnější galaxií v souhvězdí Pegasa
je bezesporu NGC7331, tvarem i úhlem
pohledu dosti podobná NGC253, ale o
dvě magnitudy slabší, takže vhodná spíše
pro větší přístroje (ačkoliv ji jako skvrnku
ukáže i binar 25x100), a s mnohem méně
nápadnou strukturou. Najdete ji  přibližně
severně od hvězdy η Peg, nedaleko
severozápadní rohu Pegasova čtverce.
V jejím okolí se nachází celá řada dalších
slabších galaxií, z nichž nejpopulárnější
je skupinka známá jako Stephanův kvin-
tet, ležící jen asi půl stupně jihozápadně. 
I s velkými dalekohledy ji však uvidíte
jen stěží, všechny příslušné galaxie jsou
opravdu velmi slabé.

velkého dalekohledu vejde hned několik
různotvarých galaxií. Jako exemplární
příklad lze uvést třeba velmi těsnou (jen
asi 5 obloukových minut v průměru)
skupinu, kterou tvoří extrémně úzká a
protáhlá galaxie NGC7463 spolu se
dvěma naopak téměř kruhovými souput-
nicemi NGC7464 a  NGC7465 (všechny
okolo 13. velikosti). Spolu s poměrně jas-
nou (11,7 mag) NGC7448 ve stejné rek-
tascenzi o čtvrt stupně západněji je
najdete asi jeden stupeň severozápadně od
α Peg. Majitelé přístrojů s menším dosa-
hem potěší dvojice objektů 11. velikosti
NGC7619 a NGC7626 přesně na hranici
Ryb a Pegasa, přes dva stupně severozá-
padně od θ Psc v hlavě západní ryby.

Závěrem nezbývá než varovat:
nenechte se zaskočit tím, že zatímco ně-
které z úhlově malých galaxií jsou viditel-
né i na městské obloze, mnohé „papírově
slabší“, ale příliš „rozplizlé“ objekty
nerozeznáte ani za nejlepších podmínek.
(Pro méně trpělivé pozorovatele,
vybavené alespoň 30 – 40 cm dalekohle-
dem se širokoúhlým okulárem, které přes-
tane bavit pečlivé studování hvězdných
polí na mapách lze doporučit jednoduší,
ale méně spolehlivý způsob vyhledávání
těchto objektů, a sice metodu náhodného
namíření. V takto velkém přístroji je totiž
vzhledem k jejich hustotě pravděpodob-
nost úspěchu docela velká).

�

Jádro galaxie NGC253 je místem překotné tvor-
by hvězd. Zatímco na snímku celé galaxie vyni-
knou velká prachová mračna a spirální struktu-
ra, na detailu z HST je vidět oblast těsně kolem
jasného jádra (jen 1000 sv. let v průměru), v níž
se z horkého plynu rodí jasné otevřené hvěz-
dokupy. © Jiří Kubánek a STScI

NGC604 je nejjasnější a největší (2 obloukové minuty) z difuzních mlhovin ve spirálních ramenech
galaxie M33. V jejím centru se nachází přes dvě stě masivních horkých mladých hvězd o hmotnostech
mezi 15 a 60 hmotnostmi Slunce, jejichž záření a hvězdný vítr mlhovinu nejen zviditelňuje, ale do značné
míry také formuje její neobvyklý tvar. © Jiří Kubánek a STScI


