
Zdá sa to možno neuveriteľné, ale každý svietiaci bod na ob-
lohe, viditeľný voľným okom alebo veľkým ďalekohľadom, 
má svoje jednoznačné označenie. Planéty a ich mesiace 
majú svoje mená, niektoré dobre pozorovateľné hviezdy 
tiež, kométy majú zase spravidla meno po svojich objavite-
ľoch. Tie ostatné bezmenné objekty sú starostlivo očíslova-
né a zoradené dnes už do obrích astronomických katalógov. 
Nech už nahliadneme do akéhokoľvek katalógu, pri niekto-
rých objektoch nájdeme i pri súčasnom označení pred čís-
lom objektu písmeno „M“. Takto ostalo zachované pôvodné 
označenie objektu (spravidla hmloviny) francúzskym astro-
nómom Charlesom Messierom. Ním vytvorený zoznam 
viac než stovky objektov nesie dodnes názov Messierov ka-
talóg.

Charles Messier (1730 – 1817)

Charles Messier sa narodil v roku 1730 v Badonvilleri 
v malom kniežatstve na hraniciach Francúzska a Holandska 
ako desiate dieťa Nicolasa Messiera a Françoise rod. Gran-
blaiseovej. Poznal však len päť svojich súrodencov, ostatní už 
v útlom veku zomreli. Otec slúžil u princov zo Salmu a keď 
v roku 1741 zomrel, hlavou rodiny sa stal najstarší syn Hya-
cinthe pôsobiaci tiež ako správca u princov zo Salmu. Char-
les chodil do školy krátko: Keď vypadol z okna a zlomil si 
nohu, vzal ho brat do domáceho vyučovania trvajúceho ce-
lých deväť rokov. To bolo veľmi úspešné – Charlesa vycho-
val k presnej práci so zmyslom pre detail, vynikal pritom  
obrovskou trpezlivosťou. O jeho celoživotnom záujme roz-
hodol letmý pohľad na oblohu v okamihu, kedy nastal pomer-

ne vzácny a neobyčajný úkaz. Vo svojich 14 rokoch totiž po-
zoroval kométu so šiestimi chvostmi a 25. júla 1748 nemenej 
vzácne prstencové zatmenie Slnka.

V roku 1751 priateľ rodiny abbé Thélosen ponúkol Charle-
sovi možnosť presťahovať sa do Paríža. Tam našiel uplatne-
nie ako pisár u astronóma francúzskeho námorníctva Josepha 
Nicolasa Delislea (1688 – 1768). Ubytovanie našiel priamo 
v jeho dome v Collége Royal de France. Keď Delisle poznal 
Messierov krásny rukopis a neobyčajnú dôslednosť, poveril 
ho nakreslením veľkej kópie mapy Číny. To urobil skvelo, 
avšak prácu pisára považoval za nudnú a začal pokukovať po 
Delisleových astronomických prístrojoch. Prácu s nimi mu 
na námornej hvezdárni na streche Hôtela de Cluny sprostred-
koval Delisleov tajomník Libour. 

Hľadanie	Halleyho	kométy	a	objavy	ďalších	komét

Astronomickou rozcvičkou bolo pre Messiera pátranie po ko-
méte, ktorú identifikoval Edmund Halley (1656 – 1742) ako 
vracajúcu sa kométu z rokov 1531, 1607 a 1682, ktorej ďalší 
návrat predpovedal na rok 1758. Tento návrat bol očakávaný 
s veľkým záujmom a napätím, pretože mal byť jedným z tes-
tov Newtonovej teórie všeobecnej gravitácie. Delisle dal 
Messierovi vypočítanú trajektóriu kométy a ten ju začal v da-
nom sektore oblohy hľadať. Mal tak trochu smolu: Jednak 
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Delisleove výpočty boli chybné, takže Messier hľadal na ne-
správnom mieste, a jednak kométa sa vplyvom gravitačného 
pôsobenia veľkých planét oneskorila a dala sa pozorovať až 
na prelome roka. Messier ju na oblohe spozoroval 21. januá-
ra 1759. 

Kométy boli Messierovým pôvodným motívom pre pozo-
rovanie oblohy a napokon sa stali aj jeho akousi vášňou. Po-
čas svojho života pozoroval a zaznamenal celkom 44 komét, 
z nich ide o 20 objavov a 7 spoluobjavov v rokoch 1759 – 
1798. Niekoľko komét objavil so svojím blízkym priateľom 
astronómom a hydrografom Pierrom Méchainom. Kométa 
upúta predovšetkým svojím chvostom a pohybom. Množstvo 
objektov, ktoré vyzerali ako kandidáti na kométy, však nevy-
kazovalo žiadny pohyb. Preto sa Messierov záujem preniesol 
práve na ne a postupne sa stal na určitý čas jeho života jeho 
hlavným záujmom.

Katalóg

Messierove pozorovania však priniesli v roku 1758 i iné plo-
dy. V auguste objavil inú kométu nesúcu názov De La Nux, 
ale hlavne si všimol obláčik v súhvezdí Býk, ktorý spočiatku 
považoval pôvodne za hľadanú Halleyho kométu, ale keďže 
objekt nevykazoval žiadny pohyb, stal sa preňho mimoriadne 
zaujímavým. Tento obláčik je pozostatkom výbuchu super-
novy v roku 1054. Šlo o už skôr pozorovanú hmlovinu, ktorá 
podľa svojho vzhľadu dostala názov Krabia. V neskoršie  
vytvorenom katalógu dostal tento objekt označenie M1. 
V septembri toho istého roka našiel ďalší „obláčik“, tentoraz 
guľovú hviezdokopu v súhvezdí Vodnár (M2). Nebol však jej 
pôvodným objaviteľom, pretože ju prvýkrát pozoroval v roku 
1746 Giovanni Domenico Maraldi (1709 – 1788). Prvým ob-
javiteľom sa stal až pri treťom objekte pozorovanom 3. mája 
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projekt pozorovania severného hviezdneho neba po jednotli-
vých sektoroch. Na to mal technicky tie najdokonalejšie 
predpoklady, pretože disponoval veľkými kvalitnými zrkad-
lovými ďalekohľadmi väčšinou vlastnej výroby. Messier 
o Herschelovej činnosti vedel a získal dojem, že v rámci svo-
jich možností mu nemôže konkurovať.

Takto vyzeral popis prvých objektov Messierovho katalógu vrátane 
údajov z pozorovaní

Messier mal k W. Herschelovi veľmi kladný vzťah. Keď 
ten v roku 1781 objavil pri prehliadke oblohy (náhodne) 

1764 v súhvezdí Poľovné psy. Pravdepodobne v tomto čase 
u neho vznikla myšlienka hmloviny nejako systematizovať, 
a tak ich začal vyhľadávať nielen na oblohe, ale aj v starších 
katalógoch a vytváral si ich vlastný zoznam. O začiatku svo-
jej práce píše vo francúzskej astronomickej ročenke Connais-
sance des Temps pre rok 1801: „K nápadu zostaviť katalóg 
ma priviedla hmlovina, ktorú som objavil nad južným rohom 
Býka 12. septembra 1758 pri pozorovaní kométy z tohto roku. 
Táto hmlovina sa tak podobala kométe svojím tvarom a jas-
nosťou, že som vyvinul úsilie objaviť ďalšie, aby si astronó-
movia neplietli tie isté hmloviny s práve objavenými kométa-
mi.“ 

Kombináciou vlastných pozorovaní a výpisov z katalógov 
(predovšetkým katalóg Edmunda Halleyho, Heveliov, La-
cailleov Katalóg hmlovín južného neba) začal vznikať špeci-
álny zoznam hmlovín (a hviezdokôp). V roku 1769 bola ho-
tová prvá verzia Messierovho katalógu obsahujúceho objekty 
M1 až M45. Postupne – a už oveľa pomalšie – boli doplňova-
né ďalší objekty, až v roku 1780 ich bolo 79 a po veľkej  
snahe katalóg uzavrieť sa dostal v roku 1781 k číslu M103 
(otvorená hviezdokopa v súhvezdí Kasiopeja). Do dnes pou-
žívaného Messierovho katalógu bolo v rokoch 1921 – 1966 
vložených ešte 7 objektov (jeden – M104 – už spomínaným 
Flammarionom), a tak má definitívny katalóg 110 položiek. 

Ponúka sa otázka, prečo Messier v rozširovaní katalógu ne-
pokračoval. Okolo roku 1780 začalo prvé systematické pre-
hliadanie hviezdnej oblohy Williamom Herschelom a jeho 
synom Johnom (1792 – 1871). W. Herschel získal Messierov 
katalóg v roku 1782 a ním motivovaný oznámil rozsiahly 
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Urán, po vlastnom pozorovaní planéty Messier jej objavite-
ľovi napísal: „Nemôžem pochopiť, ako ste sa dokázali viac-
krát vrátiť k tejto hviezde alebo kométe, pretože bolo nutné 
pozorovať ju niekoľko dní za sebou, aby sa dalo postrehnúť, 
že má vlastný pohyb s ohľadom na to, že nemala žiadne z ob-
vyklých znakov komét.“

Z astronomickej práce Messiera na dlhší čas nešťastne vy-
radil úraz. Na konci roka 1781 spadol z osemmetrovej výšky 
do nejakej pivnice a ťažko sa poranil. Celý rok sa nemohol 
postaviť na nohy, a tak ďalší záznam z pozorovaní oblohy je 
až z 12. novembra 1782, kedy po troch dňoch prvej chôdze 
pozoroval prechod Merkúra pred Slnkom. I potom nasleduje 
v pozorovaniach medzera – až do 7. januára 1785, kedy uvá-
dza objav kométy, ktorú neskôr pomenovali Messier-Mécha-
in.

Prístroje

Pozoroval najčastejšie zrkadlovými ďalekohľadmi s kovový-
mi zrkadlami. Odrazová plocha zrkadiel bola vtedy vytvára-
ná zliatinou medi a cínu v pomere 3 : 2 (tzv. zrkadlovina). Až 
v 19. storočí sa začali odlievať a brúsiť lepšie a presnejšie 
sklenené zrkadlá. Messier pozoroval ďalekohľadmi s prieme-
rom zrkadla 8 – 20 cm, najčastejšie ďalekohľadom s prieme-
rom zrkadla 19 cm a ohniskovou dĺžkou 10 metrov, ktorý 
zväčšoval 104-krát. Menej kvalitný reflektor mal na streche  
Hôtela de Cluny. Ten mal síce priemer zrkadla 21 cm, avšak 
ďalšími parametrami sa sťažka vyrovnal šošovkovému  
ďalekohľadu s priemerom asi 6 cm. Najväčší šošovkový ďa-
lekohľad, ktorý mal k dispozícii, zväčšoval 138-krát pri 
ohniskovej vzdialenosti 762 cm. Možno budete prekvapení 
zistením, že množstvo Messierových objektov na oblohe ľah-
ko nájdeme pomerne malým ďalekohľadom, prípadne triéd-
rom. V tabuľke na konci strany ponúkame aspoň niektoré, 
ktoré si môžete na nočnej oblohe prezrieť.

Ocenenia

Charles Messier sa dočkal pomerne veľkých pôct. V roku 
1771 sa stal astronómom francúzskeho námorníctva s platom 
1 700 frankov ročne. Absolvoval okrem iného štvormesačnú 
plavbu po Baltickom mori, počas ktorej testoval a nastavoval 
námorné chronometre. O objave kométy 8. augusta 1769 – 
tzv. veľkej kométy roka – napísal pruskému kráľovi a ten ho 
menoval zahraničným členom berlínskej akadémie vied, 
takmer súčasne dostal členstvo vo švédskej akadémii vied. 
Predtým už bol členom parížskej Académie Royal des Scien-
ces a od roku 1764 bol členom londýnskej Royal Society. 
V roku 1806 mu cisár Napoleon udelil Kríž čestnej légie. 

Veľkou poctou je i pomenovanie planétky 7359 Messier, ale 
k tomu došlo až na konci 20. storočia. Tú objavil M. Tichý 
v roku 1996 z hvezdárne v juhočeskej Kleti.

Galaxia pozorovaná Lacaillom 23. 2. 1752 z Mysu dobrej nádeje, 
Messier ju označil ako M83

Smutný osud

Charles Messier bol krátko ženatý s Máriou Françoise de Ver-
mauchampt, s ktorou sa poznal celých 15 rokov. Po roku 
manželstva sa im narodil syn Antoin-Charles, avšak už po 
11 dňoch zomrel, tri dni po smrti matky. Svoj žiaľ sa snažil 
zmierniť a prekonať pohľadom na oblohu. V deň úmrtia syna 
zaznamenal svoje pozorovanie kométy Montaigne 1772.

V čase Veľkej francúzskej revolúcie, v dobe najväčšieho te-
roru v rokoch 1793 – 1794, pod gilotínou umiera jeho priateľ 
a spolupracovník Jean de Saron, predseda parlamentu repub-
liky, ktorý mu niekoľko rokov robil výpočty dráh komét. Ďal-
ší jeho priateľ Pierre Méchain musel prečkať krvavé obdobie 
revolúcie v Španielsku, zatiaľ čo jeho rodina prišla vo Fran-
cúzsku o všetok majetok. Do Paríža sa vrátil až roku 1795 
a spolu s Messierom založili Národný inštitút pre vedy a ume-
nie.

V roku 1815 vo veku 85 rokov ranila Messiera mŕtvica 
a i keď sa po prechodnom zotavení zúčastnil akademického 
zhromaždenia, čiastočného ochrnutia sa už nezbavil. Zomrel 
12. apríla 1817.

František Jáchim

Niektoré	zaujímavé	Messierove	objekty	pozorovateľné	triédrom
Číslo Názov Rektascenzia Deklinácia Hviezdna	veľkosť Súhvezdie
M1 Krabia hmlovina 5 h 34,5 m +22° 01' 8,4 Býk
M31 Galaxia Androméda 0 h 42,7 m +41° 16' 3,4 Androméda
M42 Veľká hmlovina v Orióne 5 h 35,4 m –5° 27' 4,0 Orión
M45 Plejády 3 h 47,0 m +24° 07' 1,6 Býk
M81 Bodeho hmlovina 0 h 55,6 m +69° 04' 6,9 Veľká medvedica
M82 Galaxia Cigara 0 h 55,8 m +69° 41' 8,4 Veľká medvedica
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