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AZ3 

A. Ochranný kryt 
(Pred použitím odstrániť) 

B. Slnečná clona 
C. Šošovka 
D. Rozšíriteľný držiak 
E. Hlavná trubica teleskopu 
F. Hľadáčik 
G. Úchyt hľadáčika 
H. Skrutky vyrovnania 
I. Ostriaca trubica 
j. Okulár 
K. Diagonál 
L. Zamknutie zaostrenia 

1. Flexibilný ovládací kábel   
azimutu 
2.Flexibilný ovládací kábel 
výšky 
3. Uzamknutie nastavenia 
azimutu 
4. Trubicové obruče 
a. Zásobník príslušenstva 
b. Nastavenie výšky 
c. Svorka 
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 Túto príručku je možné použiť pre všetky modely 
uvedené na obale. Pokúste sa nájsť model, ktorý sa 
najviac podobá vášmu teleskopu na obrázku 2 a 3. 
Postupujte podľa pokynov pre Váš špecifický model 
z príručky. Pred tým než začnete si pozorne 
prečítajte celú príručku. Teleskop by ste mali skladať 
počas denného svetla. Všetky časti príslušenstva 
rozbaľujte v priestrannej miestnosť. 

 

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TELESKOP NA PRIAME POZERANIE 
SA NA SLNKO MOŽE NASTAŤ PERMANENTNÉ  
POŠKODENIE OČÍ. NA SLEDOVANIE SLNKA POUŽITE 
VHODNÝ SOLÁRNY FILTER. KEĎ SLEDUJETE SLNKO, 
UMIESTNITE NA HĽADÁČIK OCHRANNÉ VIEČKO, ABY STE 
ZABRÁNILI OŽIARENIU. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OKULÁROVÝ 
TYP SOLÁRNEHO FILTRA A NIKDY NEPOUŽÍVAJTE 
TELESKOP NA PREMIETANIE SLNEČNÉHO SVETLA NA INÉ 
POVRCHY, TEPLO, KTORÉ VO VNÚTRI VZNIKNE POŠKODÍ 
OPTICKÉ SÚČIASTKY TELESKOPU.   

. 



Pre AZ1 a AZ2 

Prispôsobenie nôh (Obr.1) 

1) Pomaly uvoľnite svorku nastavenia výšky a jemne 
vytiahnite spodnú časť každej nohy statívu.  
Utiahnite svorky tak, aby nohy držali na mieste. 

2) Roztiahnite nohy statívu od seba tak, aby bol statív 
vo vzpriamenej polohe. 

3) Nastavte výšku každej nohy statívu tak, aby bola hlavica 
statívu správne vyrovnaná. Upozorňujeme, že nohy  
stojanu nemusia mať rovnakú dĺžku, keď je  
ekvatoreálna montáž vyrovnaná.  

Pripevnenie príslušenstva (Obr.2) 

1) Držiak príslušenstva umiestnite na vrchnú časť konzoly a  
zaistite pomocou uzamykacieho gombíka zospodu.  

 
SKLADANIE TELESKOPU

Obr.1 

Obr.5 

Obr.6 

Obr.5 

Obr.6 

PRIPEVNENIE HLAVNEJ TELESKOPICKEJ 
TRUBICE NA DRŽIAK Obr.3, Obr.4, 
Obr.5, Obr.6, 
 
 
1) Odskrutkujte mechanickú skrutku na 
uzamknutí ovládania výšky. 
2) Vložte regulátor výšky do otvoru na 
ovládanie výšky.  
3) Teleskopickú trubicu posúvajte na 
hriadeli montáže použitím skrutky na 
uzamknutie hriadeľa. Skrutku 
neuťahujte príliš tesne.  
4) Odstráňte mechanickú skrutku 
z teleskopickej trubice a použite ju na 
upevnenie zariadenia na ovládanie 
výšky. 

Obr.3 
AZ1 (reflexný)  AZ2 (refrakčný) 

Obr.4             

Obr.2 

Obr.3 

NASTAVENIE STATÍVU 

 

Obr.4  



AZ2 (refrakčný) 

NASTAVENIE HĽADÁČIKA 

AZ1 (reflexný)   AZ2 (refrakčný) 

 

Obr.7 

Obr.8 

Obr.9 

Obr.7 

Obr.8 

NASTAVENIE OKULÁRA 
AZ1 (reflexný) 

VLOŽENIE OKULÁRA (Obr.9) 
1) Odskrutkujte skrutky 

z ostriacej trubice, aby 
ste odstránili koncový  
plastový uzáver. 

2) Vložte okulár a skrutky 
znova utiahnite, aby 
okulár držal na mieste. 

 

PRIPEVNENIE HĽADÁČIKA (Obr.7, Obr.8) 
1) Nájdite optickú zostavu súčiastok 

hľadáčika. 
2) Odstráňte dve ryhované skrutky, ktoré 

sa nachádzajú na konci hlavnej 
teleskopickej trubice. 

3) Umiestnite úchyt hľadáčika na hlavnú 
teleskopickú trubicu. 

4) Upevnite úchyt hľadáčika dvomi 
ryhovanými skrutkami. 

VLOŽENIE OKULÁRA (Obr. 9) 
1) Odskrutkujte skrutky z ostriacej trubice, aby ste 
odstránili koncový plastový uzáver. 
2)  Vložte diagonál a znova utiahnite skrutky tak, 
aby diagonál držal na mieste. 
3)  Uvoľnite skrutky na diagonále. 
4)  Vložte okulár do diagonálu a zabezpečte ho 
opätovným utiahnutím skrutky. 

 
 
 
 
                                    Obr.9 



Pre AZ3 

Obr.1 

Prispôsobenie nôh (Obr.1) 
1) Pomaly uvoľnite svorku nastavenia výšky a jemne 

vytiahnite spodnú časť každej nohy statívu.  
Utiahnite svorky tak, aby nohy držali na mieste. 

2) Roztiahnite nohy statívu od seba tak, aby bol statív 
vo vzpriamenej polohe. 

3) Nastavte výšku každej nohy statívu tak, aby bola hlavica 
statívu správne vyrovnaná. Upozorňujeme, že nohy  
stojanu nemusia mať rovnakú dĺžku, keď je  
ekvatoreálna montáž vyrovnaná.  

 
PRIPEVNENIE PRÍSLUŠENSTVA (Obr. 2) 
1) Držiak príslušenstva umiestnite na vrchnú časť konzoly a  

zaistite pomocou uzamykacieho gombíka zospodu.  
 

                                       SKLADANIE STATÍVU 
 
     

Obr.3 

Obr.4 
 

PRIPEVNENIE HLAVNEJ TRUBICE K 
OBRUČIAM (Obr.4) 

1) Nájdite centrum rovnováhy teleskopickej trubice. 
Teleskopickú trubicu vložte do  trubicových obručí. 
Závesy okolo teleskopu zatvorte a bezpečne ich 
upevnite utiahnutím matíc. Matice neuťahujte 
príliš tesne. 

 

Obr.2 

BEZ MULTIFUNKČNEJ DOSKY 
PRIPEVNENIE   TRUBICOVÝCH 
OBRUČÍ NA DRŽIAK (Obr.3) 

1) Odstráňte trubicové obruče 
z teleskopu tak, že uvoľníte 
matice a otvoríte pánty. 

2) Upevnite trubicové obruče na 
držiaku použitím kľúča. 

S MULTIFUNKČNOU DOSKOU 
PRIPEVNENIE TRUBICOVÝCH 
OBRUČÍ    NA DRŽIAK (Obr.3) 

1) Odstráňte trubicové obruče – 
multifunkčnú dosku z teleskopu 
tak, že uvoľníte matice a otvoríte 
pánty. 

2) Použite jeden z troch závitových 
otvorov na multifunkčnej doske 
a primontuje k montážnej 
platforme trubicové obruče. Otočte 
čierne ryhované koleso priamo 
pod montážnu platformu. Popri 
tom trubicové obruče držte, aby 
teleskop ostal stáť na mieste. 

 
 

   PRIPEVNENIE   HLAVNEJ   
TRUBICE K OBRUČIAM (Obr.4) 

1) Teleskopickú trubicu rozbaľte 
z papierového obalu. 

2) Teleskopickú trubicu vložte do  
trubicových obručí. Závesy okolo 
teleskopu zatvorte a bezpečne ich 
upevnite utiahnutím matíc. Matice 
neuťahujte príliš tesne. 
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Obr.3 

Obr.4 

     NASTAVENIE STATÍVU 



Obr.5 

ZAVEDENIE OVLÁDACÍCH KÁBLOV (Obr.5) 

1) Posuňte kábel cez vstup na konci závitkového súkolesia. Kábel zaistite  
tým, že utiahnete nastavovacie skrutky proti rovnému povrchu na vstupe.  
  

 
 
 

    NASTAVENIE HĽADÁČIKA/ZAMERIAVAČA ČERVENÝCH BODOV

Obr.7 VLOŽENIE DIAGONÁLU A OKULÁRA (Obr.7) 
1) Uvoľnite skrutku na konci zameriavacej trubice. 
2) Do zameriavacej trubice vložte diagonál a opätovne 
ho utiahnite skrutkou, aby držal na mieste. 
3) Uvoľnite skrutky na diagonáli. 
4) Do diagonálu vložte okulár a zabezpečte ho 
opätovným utiahnutím skrutiek.  
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SKLADANIE OKULÁRA 

Obr.6 

Veľký hľadáčik/Zameriavač červeného 
bodu 
PRIPEVNENIE HĽADÁČIKA/ZAMERIAVAČA 
ČERVENÉHO BODU(Obr.6) 
1) (Len pred hľadáčik) Nájdite úchyt hľadáčika a opatrne 
z neho odstráňte gumový krúžok v tvare O. Krúžok 
umiestnite do drážky na trubici hľadáčika. 
2) Zasuňte hľadáčik/Zameriavač do obdĺžnikového 
otvoru a utiahnite ho skrutkou, aby úchyt držal na 
mieste. 

 
 
Obr.6 
 

 

MALÝ HĽADÁČIK 
PRIPEVNENIE HĽADÁČIKA 
(Obr.6) 
1) Nájdite optickú zostavu     
súčiastok hľadáčika. 
2) Odstráňte dve ryhované 
skrutky, ktoré sa nachádzajú na 
konci hlavnej teleskopickej 
trubice. 
3) Umiestnite úchyt hľadáčika na 
hlavnú teleskopickú trubicu. 
4) Upevnite úchyt hľadáčika 
dvomi ryhovanými skrutkami. 

SKLADANIE TELESKOPU 



Rovnako, ako všetky hľadáčiky, aj Zameriavač červeného bodu musí byť 
      pred použitím správne vyrovnaný s hlavným ďalekohľadom. Je to jednoduchý 
      proces, pri ktorom používame azimut a uzamykanie výšky. 

Obr.f 
1. Otvorte kryt batérie tak, že ho zatlačíte nadol (môžete opatrne potiahnúť 

 za dva malé otvory) a odstráňte kryt plastovej prepravky nad batériou 
 (Obr.f). 

2. Zapnite Zameriavač červeného bodu otočením ovládania jasu v smere hodinových ručičiek 
 pokým nebudete počuť kliknutie. Pokračujte v otáčaní ovládacieho gombíka, aby ste zvýšili  
 úroveň jasu. 

3. Vložte okulár s nízkym výkonom do zaostrovacieho prvku teleskopu. 
      Vyhľadajte jasný objekt a ďalekohľad umiestnite do takej polohy, aby  
      bol objekt v strede zorného poľa.  
4. Na objekt sa pozrite s oboma otvorenými očami cez kukátko. Ak červená 

            bodka prekrýva objekt, Zameriavač je dokonale  
 zarovnaný. Ak sa neprekrývajú, otáčajte azimut a nastavenie výšky, pokým  
 sa červená bodka nezlúči s objektom. 
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Toto stabilné zariadenie určené na zväčšenie veľkosti je veľmi 
užitočným doplnkom na optickej trubici. Keď je s teleskopom 
správne vyrovnaný, dokáže rýchlo zamerať a priviesť objekty do 
centra pozornosti. Najlepšie je na vyrovnávaní s teleskopom 
pracovať vonku za denného svetla, keď je vyhľadávanie objektov 
jednoduchšie. Ak znova potrebujete hľadáčik zaostriť, zamerajte ho 
na objekt, ktorý je aspoň 450 metrov ďaleko. Pre hľadáčik 5x24 a 
6x24: krúťte zakončením hľadáčika, dokým nedôjde ku zaostreniu 
(Obr.a). Pre hľadáčik 6x30: uvoľnite uzamykací krúžok 
odskrutkovaním z úchytky. Predný držiak šošoviek je tak možné 
zaostriť dnu a von. Keď dosiahnete zaostrenie, zaistite túto pozíciu 
uzamykacím krúžkom (Obr.b). 

Obr.b 
Obr.a 

Obr.c 

OBSLUHA TELESKOPU 
Zaostrenie hľadáčika 

1. Vyberte si objekt vzdialený aspoň 450 metrov a namierte 
naň teleskopom. Nastavte teleskop tak, aby bol objekt v centre 
zorného poľa okulára. Skontrolovaním obrazu v hľadáčiku sa 
uistite, že cez stred objektu prechádza kríž. 
3. Pri hľadáčiku 5x24 použite tri zarovnávacie skrutky, aby ste 
objekt vycentrovali cez kríž (Obr.c). Pri hľadáčiku 6x30 použite na 
zarovnanie iba dve malé skrutky. 

Používanie Zameriavača červeného bodu 

Zameriavač červeného bodu je nástroj na indikáciu nulového 
zväčšenia. Nachádza sa na ňom pokryté sklo, ktoré slúži na 
prekrytie obrazu malou červenou bodkou na oblohe. Zameriavač 
je vybavený reguláciou jasu, ovládačom na nastavenie azimutu 
a ovládačom na nastavenie výšky (Obr.e). Je poháňaný troj-
voltovou líthiovou batériou, ktorá je umiestnená pod prednou 
časťou. Používa sa tak, že sa pozeráte cez kukátko a posúvate 
teleskop, až kým sa červená bodka nezlúči s objektom. Pri 
pozorovaní sa uistite, že máte otvorené obidve oči. 
 
Vyrovnávanie vyhľadávača červených bodov 

Obr.e 

 
Regulácia 

 jasu 
Ovládač na 
nastavenie výšky 

Ovládač na 
nastavenie 
azimutu 

Kukátko 

Kryt betérie 

Plastová 
 prepravka 



Obsluha montáže AZ1/AZ2 
Tento teleskop má výškovú (hore-dole), atimutovú  
(doprava-doľava) montáž na ovládanie pohybu. Uvoľnite  
uzamykanie azimutu, aby ste mohli teleskopom pohybovať  
doprava-doľava a potom uzamykanie dotiahnite. Uvoľnite  
uzamykanie výšky, aby ste zmenili výšku posúvaním hore-dole.  
Finálnu výšku môžeme dosiahnuť otáčaním ryhovaného  
kolieska, ktorý je na tyči nastavenia finálnej výšky. Koliesko  
otáčame po utiahnutí uzamykania výšky. 

Obsluha montáže AZ3 
Táto montáž má ovládacie prvky pohybu výšky (hore-dole) 
a azimutu (doprava-doľava). Pohyb azimutu nám umožňuje  
uzamykací gombík, ktorý sa nachádza pri hlavici statívu.  
Uvoľnite uzamykanie pre vykonanie veľkých zmien smeru,  
potom ho zaistite a vykonajte finálne úpravy. Pohyb výšky 
nám umožňuje ložisková skrutka. Použite ovládacie káble na 
vykonanie malých zmien pohybu výšky a azimutu, rovnako aj 
na centrovanie objektu vo výhľade. Tieto ovládacie prvky majú 
však obmedzený pohyb, takže je najlepšie najprv ich umiestniť 
na vlákna a potom vykonať hrubé nastavenie (Obr.i). 
 

Použitie Barlowých šošoviek 
Barlowá  šošovka je šošovka, ktorá zvyšuje výkon okulára,  
pričom sa znižuje jeho zorné pole. Tým rozširuje kužeľ zaostreného  
svetla skôr, než dosiahne ohniskovú vzdialenosť, takže ohnisková  
vzdialenosť teleskopu sa zdá byť od okulára vzdialenejšia. 
 
Barlowá šošovka je vložená medzi zaostrovačom a okulárom  
v reflektore a zvyčajne medzi diagonálom a okulárom v refraktore  
alebo katadioptrii (Obr.i). Pri niektorých teleskopoch môže byť tiež  
umiestnená medzi zaostrovačom a diagonálom a v tejto pozícii 
poskytuje ešte väčšie zväčšenie. Napríklad, keď je Barlowá  
šošovka s dvojnásobným zväčšením umiestnená za diagonálom,  
môže sa z nej stať šošovka s trojnásobný zväčšením, ak je  
umiestnená v prednej časti diagonálu. 
 
Výhodou používania Barlowej šošovky je nie len zväčšenie, ale aj 
vylepšený očný reliéf a redukcia sférickej aberácie v okulári. Z tohto 
dôvodu Barlowá šošovka spolu s obyčajnou šošovkou často prevyšujú 
výkon jedinej šošovky, ktorá má rovnaké zväčšenie. Avšak, najväčšou 
výhodou môže byť to, že Barlowá šošovka môže potencionálne  
zdvojnásobiť počet okulárov vo vašej zbierke. 

 

Zaostrovanie 
Pomaly otáčajte gombíkom zaostrenia (Obr.k) jedným, alebo druhým 
smerom, pokým sa obraz v okulári nezaostrí. Obraz je zvyčajne 
potrebné časom znova zamerať, kvôli malým zmenám spôsobeným  
teplotnými zmenami, ohybmi atď. Toto sa často stáva s teleskopom, 
ktorý má krátky ohniskový pomer, najmä, keď ešte nebol vystavený  
vonkajšej teplote. Opätovné zameriavanie je nevyhnutné vždy, keď  
vymeníte okulár, alebo pridáte, či odstránite Barlowú šošovku. 
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Obr.g 

Nastavenie nadmorskej výšky 

Nastavenie nadmorskej 
výšky 

     Nastavenie azimutu 

Obr.h 

Nastavenie 
Nadmorskej výšky 

Nastavenie nadmorskej 
výšky 

Nastavenie azimutu 

Obr.g.i 

Obr.j 

Obr.k 

Ovládač  na uzamknutie  azimutu 

Nastavenie nadmorskej 
výšky 

                                 Nastavenie azimutu 
 

Okulár 

                              Barlowá šošovka 

Diagoáal 

(Refrakčný Teleskop) 

Okulár 
                Barlowá šošovka 

(Reflexný teleskop) 

Fig.h 

 

 



Zameranie teleskopu je pomerne jednoduché. Otočte teleskop okolo roviny rovnobežnej s vašim horizontom a potom ho 
vychýľte nahor a nadol (Obr.c). Môžete si to predstaviť ako otáčanie teleskopu v azimute, pokým nečelí obzoru pod 
nebeským objektom a potom ho nakloníte až do výšky objektu. Avšak, Zem sa pohybuje a tak sú hviezdy v neustálom 
pohybe, takže pri sledovaní musíte neustále posúvať optickú trubicu aj v azimute aj v nastavení výšky, aby ste objekt 
udržali v zornom poli. 
V skutočnosti vzhľadom na vašu miestnu pozíciou bude výška uvedená ako ± stupne (minúty, sekundy) nad alebo pod 
obzorom. Azimut môže byť uvedený v hlavných bodoch kompasu, napríklad N,SW, ENE, atď., ale zvyčajne je uvedený v 
stupňoch (minúty, sekundy) v smere hodinových ručičiek od severu (0°), na východ, juh a západ (90°, 180° a 270 °) 
(Obr.m). 

 

Zenit 

 
  

Poludníková priamka 

Použitie adaptéra na fotoaparát 

Keď k teleskopu pripojíte fotoaparát na fotografovanie zaostrených fotografií, potrebujete na to adaptér, ktorý 
vám umožní fotoaparát zaostriť. Niektoré reflektory potrebujú väčšiu vzdialenosť, než zameriavač dokáže 
dosiahnuť, aby sa fotoaparát zaostril. Niektoré refraktory sú navrhnuté tak, aby sa používali s diagonálom, 
takže keď ho používame iba s fotoaparátom, ich ohnisková vzdialenosť sa musí predĺžiť. Toto platí najmä pri 
fotografovaní blízkych objektov. Váš fotoaparát s teleskopickou šošovkou dokáže zamerať vzdialený objekt 
ako napríklad hviezdu, ale na zameranie blízkeho objektu ako je napríklad vták je potrebný adaptér 2.5.  

Trubicu adaptéra namontujete tak, že ju 
zaskrutkujete na T-závit, ktorý je na držiaku 
okulára. Potom priskrutkujete daný krúžok T-
adaptéra určený na váš fotoaparát do závitov na 
druhom konci trubice adaptéru (Obr.I). Toto 
premení teleskop na objektív, ktorý potom 
pripevníte na váš fotoaparát tak, ako akýkoľvek 
iný objektív. 

Zameriavanie teleskopom 

Obr.l 

Zameriavač 

Držiak   trubica adaptéra 
okulára 

 

  Naklonenie výšky 
 

N 
(90°) 

Nadir 

Otáčanie azimutu 
E 

Nadir 
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T-adaptér 
Fotoaparát 

(270°) 

S 

W 
(0°/360°) 

(180°) 

Obr.m 



Aby sme v tom mali prehľad, mesiac má priemer okolo 0.5 stupňov alebo 30 minút, takže táto kombinácia by bola 
vhodná na zobrazenie celého mesiaca aj s nejakým prázdnym priestorom navyše. Pamätajte, že pri príliš veľkom 
zväčšení a príliš malom zornom poli môže byť hľadanie nejakého objektu veľmi náročné. Zvyčajne je najlepšie začať 
menším zväčšením a širším zorným poľom a následne zväčšovať zväčšenie, keď nájdete to, čo hľadáte. Najprv 
nájdite mesiac a potom sa pozrite na tiene v kráteroch! 

 
Výpočet výstupnej zrenice 

Výstupná zrenica je priemer (v mm) najužšieho bodu kužeľa svetla, odchádzajúceho z teleskopu. Keď poznáte túto 
hodnotu aj s kombináciou hodnoty okulára, viete, či vaše oko zachytáva všetko svetlo, ktoré primárna šošovka alebo 
zrkadlo poskytuje. Priemer úplne rozšírenej zrenice priemerného človeka je asi 7 mm. Táto hodnota sa trochu líši 
u každého človeka, a zmenšuje sa ako človek starne. Na zistenie veľkosti výstupnej zrenice vydeľte priemer 
primárneho zrkadla teleskopu (v mm) zväčšením.  

          Priemer primárneho zrkadla v mm 
 
Výstupná zrenica =                      zväčšenie   
    

Napríklad, 200 milimetrový f/5 teleskop s 40 milimetrovým okulárom produkuje 25 násobné zväčšenie a 8 milimetrovú 
výstupnú zrenicu. Táto kombinácia môže platiť pre mladého človeka, ale nebude platiť pre seniora. Teleskop s 32 
milimetrovým okulárom umôžňuje 31 násobné zväčšenie a 6.4 milimetrovú výstupnú zrenicu, ktorá je vhodná pre oči 
prispôsobené na tmu. Na rozdiel od toho, 200 milimetrový f/10 teleskop s 40 milimetrovým okulárom umožňuje 50 
násobné zväčšenie a 4 milimetrovú výstupnú zrenicu, ktorá je vhodná pre každého. 
                                                                            12

Ohnisková vzdialenosť teleskopu                  800 mm 

Výpočet  zväčšenia (Výkon) 

Zväčšenie vytvorené teleskopom je určené ohniskovou vzdialenosťou okulára, ktorý sa s teleskopom 
používa. Ak chcete zistiť aké je zväčšenie teleskopu, vydeľte jeho ohniskovú vzdialenosť ohniskovou 
vzdialenosťou okulára, ktorý sa chystáte použiť. Napríklad, okulár s ohniskovou vzdialenosťou 10 mm 
poskytne zväčšenie 80x, ak je ohnisková vzdialenosť teleskopu 800mm. 

zväčšenie =  = 80X  =  Ohnisková vzdialenosť okulára 10mm 

Keď sa pozeráte na astronomický objekt, pozeráte sa cez stĺpec vzduchu, ktorý dosiahne okraj priestoru 
a tento stĺpec zriedka zostáva nehybný. Podobne pri pozorovaní objektov na zemi, objekty pozorujete cez 
vlny tepla vyžarujúce zo zeme, domov, budov atď. Teleskop môže byť schopný poskytnúť veľmi veľké 
zväčšenie, ale nakoniec zväčšuje len vírenie vzduchu medzi teleskopom a objektom. Pravidlom je, že 
užitočné zväčšenie teleskopu je za dobrých podmienok približne 2x na jeden milimeter priezoru.  

 
Výpočet zorného poľa 

Rozsah výhľadu, ktorý vidíte cez teleskop sa nazýva pravé (alebo skutočné) zorné pole. Tento rozsah je 
stanovaný dizajnom okulára. Zorné pole sa väčšinou meria v stupňoch a/alebo v  minútach (v jednom stupni 
je 60 minút). Skutočné zorné pole v teleskope vyrátame vydelením viditeľného zorného poľa okulára 
zväčšením ktoré sme vyrátali v predošlej rovnici. Pomôžete si obrázkom v predchádzajúcom príklade na 
zväčšenie. Okulár má 10 mm. Keď má viditeľné zorné pole okulára 52 stupňov, potom má skutočné zorné 
pole 0.65 stupňov a 39 minút.  

   Viditeľné zorné pole 
Skutočné zorné pole =  
   Zväčšenie 

52° 
= 

80X 
= 0.65° 



POZOROVANIE OBLOHY 
Klimatické podmienky 

Za vhodné klimatické podmienky je považovaná dobrá viditeľnosť, stálosť vzduchu, priehľadnosť, rozptyl svetla 
v dôsledku  množstva vodných pár a častíc vo vzduchu. Keď pozorujeme mesiac a planéty a zdá sa nám, akoby nad 
nimi pretekala voda, pravdepodobne to spôsobuje vírivý vzduch. Za ideálnych podmienok sa nám zdajú byť hviezdy 
stále, bez blikania, keď ich pozorujeme voľným okom (bez teleskopu). Ideálne podmienky na pozorovanie teleskopom 
sú vtedy, keď je obloha atramentovo čierna a vzduch nie je znečistený.  
 
 

 Výber miesta na pozorovanie 
Na pozorovanie je potrebné nájsť čo najideálnejšie miesto. Malo by byť čo najďalej od mestského osvetlenia a od 
znečisteného vzduchu. Najlepšie je vybrať si vyvýšené miesto, ktoré je nad mestským osvetlením znečistením 
a hmlou. Snažte sa mať tmavý a neobmedzený výhľad na južný horizont, ak sa nachádzate na severnej pologuli 
a naopak. Avšak, pamätajte, že najtmavšia obloha je zvyčajne na Zenite, priamo nad vašou hlavou. Je to  najkratšia 
cesta cez atmosféru. Nesnažte sa pozorovať žiadny objekt, ktorého svetelná dráha je v blízkosti akéhokoľvek výčnelku 
na zemi. 
Dokonca aj veľmi ľahké vetry môžu spôsobiť veľké vírenie vzduchu, ak prechádzajú cez vrchol budovy alebo steny. 
Ak sa pokúšate pozorovať objekty na ľubovoľnej konštrukcii, alebo dokonca na chodníku, pohyby, ktoré robíte, môžu 
spôsobiť vibrovanie teleskopu. Dlažba a betón môžu tiež vyžarovať teplo, ktoré ovplyvní pozorovanie. 
Pozorovanie cez okno sa tiež neodporúča, pretože sklo na okne výrazne skreslí obrazy. Otvorené okno môže byť 
dokonca horšie, pretože začne zvnútra unikať teplý vzduch, čo spôsobí vírenie, ktoré taktiež  ovplyvní obraz. 
Astronómia je aktivita, ktorá sa vykonáva vo vonkajšom prostredí. 

 
 Zvolenie najlepšieho času na pozorovanie 
Najlepšie podmienky na pozorovanie sú za stáleho vzduchu a samozrejme, aj keď je nám umožnený jasný pohľad na oblohu. Bezoblačná 
obloha však nie je nevyhnutná. Riasová oblačnosť často poskytuje vynikajúcu viditeľnosť. Nepozorujte oblohu ihneď po západe slnka. Po 
západe slnka sa Zem ešte stále ochladzuje a spôsobuje vírenie vzduchu. Po príchode noci sa nie len že zlepší viditeľnosť, ale zníži sa aj 
pozemné osvetlenie a znečistenie ovzdušia. Najlepší pozorovací čas je v skorých ranných hodinách. Objekty sa najlepšie pozorujú, keď 
prechádzajú cez poludník, čo je pomyselná línia, ktorá prechádza cez Zenit, zo severu na juh. Toto je bod, na ktorom objekty dosiahnu ich 
najvyšší bod na oblohe. Pozorovanie v tomto čase redukuje zlé atmosférické efekty. Keď pozorujete v blízkosti obzoru, pozeráte sa cez 
množstvo atmosféry, ktorá sa vyznačuje vírením vzduchu, prachovými časticami a zvýšeným znečistením svetla.  

 
 Ochladzovanie teleskopu  
Teleskopy vyžadujú minimálne 10 až 30 minút na vychladnutie a dosiahnutie teploty vonkajšieho vzduchu. Môže to trvať dlhšie, ak je 
medzi teleskopom a vonkajším vzduchom veľký tepelný rozdiel. Týmto sa minimalizuje skreslenie tepelných vĺn v teleskopickej trubici 
(prúd trubice). Väčšia optika potrebuje aj dlhší čas na ochladenie. Ak používate ekvatoreálnu montáž, využite tento čas na polárne 
vyrovnanie.  
 

 Prispôsobenie vašich očí 
Nevystavujte vaše oči ničomu okrem červeného svetla tridsať minút pred pozorovaním. Toto umožní vašim zreniciam 
rozšírenie na svoj maximálny priemer a vybudovanie úroveň optických pigmentov, ktoré sa rýchlo stratia ak sú 
vystavené jasnému svetlu. Je dôležité pozorovať obidvoma očami. Tým zabránite únave jedného z očí. 
Ak sa vám zdá byť obraz príliš rozptýlený zakryte si jedno oko, ktoré nepoužívate rukou, alebo očnou náplasťou. Stred 
vášho oka je najmenej citlivý na nízku úroveň svetla. Pri pozorovaní nejasných objektov sa nepozerajte priamo na ne. 
Namiesto toho sa pozerajte mimo a objekt sa zobrazí potom jasnejšie. 
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Kolimácia je proces vyrovnania zrkadiel teleskopu tak, aby 
navzájom so sebou spolupracovali a aby ste do okulára  
dostali správne nasmerované svetlo. Pozorovaním hviezdnych 
záberov mimo ohniska môžete otestovať, či je optika teleskopu  
vyrovnaná. Do stredu zorného poľa zamerajte hviezdu a zaostrite 
tak, aby bol obraz mierne zaostrený. Ak sú podmienky viditeľnosti  
dobré, uvidíte stredný okruh svetla (vzdušný disk) obklopený 
množstvom difrakčných krúžkov. Ak sú krúžky symetrické vzhľadom 
na vzduchový disk, optika teleskopu je správne koliminovaná (Obr.n). 
 
Ak nemáte kolimačný nástroj, odporúčame vám vyrobiť si  
„kolimačný uzáver“ z 35 milimetrovej plastovej nádoby 
(čierna so šedým vekom). Vyvŕtajte ale prederavte malý otvor  
v strede veka a odrežte dno nádoby. Tento prístroj bude  
udržiavať vaše oko v strede zameriavacej trubice. 
Kolimačný uzáver vložte na miesto, kde sa nachádza okulár. 
 
Koliminácia je jednoduchý proces a funguje takto: 

Vytiahnite kryt objektívu, ktorý pokrýva prednú časť teleskopu 
a pozrite sa dole cez optickú trubicu. V spodnej časti uvidíte 
primárne zrkadlo, ktoré držia na mieste tri úchyty v uhle 120 
stupňov. Na vrchole sa nachádza malé oválne sekundárne zrkadlo 
naklonené do uhla 45 stupňov, smerom k zaostrovaciemu  
mechanizmu mimo steny trubice (Obr.o). 
 
Sekundárne zrkadlo zarovnáme nastavením troch menších 
skrutiek, ktoré obklopujú strednú skrutku. Primárne zrkadlo sa 
nastavuje pomocou troch nastavovacích skrutiek na zadnej  
strane teleskopu. Tri zaisťovacie skrutky vedľa nich slúžia 
na udržanie zrkadla na mieste po kolimácii (Obr.p). 
 
Vyrovnanie sekundárneho zrkadla 

Nasmerujte teleskop na osvetlenú stenu a namiesto bežného 
okulára zasuňte do zaostrovacieho zariadenia kolimačný 
kryt. Pozrite sa do zaostrovacieho prvku cez kolimátor.  
Možno budete musieť otočiť gombík zaostrenia niekoľkými  
otáčkami, kým sa odrazený obraz zaostrovacieho zariadenia 
nezobrazí. Poznámka: pozerajte sa okom do zadnej strany zaostrovacej 
trubice, ak kolimujete bez kolimačného krytu. Zatiaľ ignorujte  
odrazený obraz kolimačného krytu alebo oka, namiesto toho sa 
pozrite na tri spony držiace primárne zrkadlo na mieste.  
Ak ich nevidíte (Obr.q), znamená to, že budete musieť nastaviť tri 
skrutky na hornej strane držiaka sekundárneho zrkadla, prípadne s  
imbusovým skrutkovačom alebo Phillipovým skrutkovačom.  
Budete musieť striedavo uvoľniť jeden a potom kompenzovať 
uvoľnenie tým, že utiahnete ďalšie dve. Prestaňte, keď uvidíte 
v zrkadle všetky tri spony (Obr.r). Uistite sa, že všetky tri malé vyrovnávacie  
skrutky na zaistenie sekundárneho zrkadla sú utiahnuté.. 

 
                                                            Spona primárneho zrkadla 
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VHODNÁ STAROSTLIVOSŤ O TELESKOP 
Kolimácia 

Fig.n 

Správne zaostrenie Potrebná kolimácia 

Obr.o 

Zameriavač 

Podpora 
sekundárneho 
zrkadla 

 

Primárne zrkadlo 

Obr.p 

Zaisťovacia skrutka 

Obr.q 

Spona primárneho zrkadla 

Obr.r 

 

Sekundárne zrkadlo 

Primárne 
   zrkadlo 

         Zrkadlová 
                           bunka 

Nastavovacia skrutka 

Na moment 
ignorujte zobrazený objekt 

Spona primárneho 
zrkadla 

 

Spona primárneho 
zrkadla 



 
Teraz prejdite rukou okolo prednej časti teleskopu s okom  
pri zaostrovači a uvidíte odrazený obraz svojej ruky. Zmyslom 
toho je zistiť, na ktorú stranu je primárne zrkadlo nastavené.  
Urobíte to tak, že rukou zastavíte na bode, kde je odrazený  
obraz sekundárneho zrkadla  najbližšie ku rohu primárneho  
zrkadla (Obr.s). 
Keď sa dostanete k tomu bodu, zastavte a nechajte ruku v  
tom bode, zatiaľ, čo sa budete pozerať na zadný koniec  
teleskopu. Nachádza sa tam skrutka prispôsobenia? Ak áno, 
mali by ste ju uvoľniť (otočte ju doľava), aby ste odvrátili zrkadlo  
od toho bodu. Ak tam skrutka prispôsobenia nie je, tak sa pozrite 
na druhú stranu a utiahnite skrutku prispôsobenia na druhej strane. 
Tak sa bude zrkadlo postupne otáčať, až kým nedosiahne polohu, 
aká je zobrazená na Obr.t. (Nápomocné by bolo mať pri sebe  
priateľa, aby vám pomohol s kolimáciou primárneho zrkadla.  
Kým sa pozeráte do zaostrovača, váš partner by mal otáčať 
skrutky prispôsobenia smerom k vám). 
Keď sa zotmie, nasmerujte teleskop na Polárku, hviezdu na  
severe. S okulárom v zaostrovači sa prestaňte sústrediť na 
obraz. Uvidíte ten istý obraz, ale teraz bude osvietený  
svetlom hviezdy. Ak je to nutné, zopakujte kolimačný proces, 
no udržiavajte hviezdu v centre , zatiaľ čo budete ladiť zrkadlo. 

 

 

 

Čistenie teleskopu

Uzamykacie skrutky 

Vyrovnanie primárneho zrkadla 

Nájdite tri skrutky na zadnej strane teleskopu a uvoľnite ich tak, že ich niekoľkokrát otočíte. 

Prispôosobovacie skrutky   Uzamykacie skrutky 

Ak vidíte 3 veľké matice 
vyčnievajúce zo zadnej časti 
teleskopu a 3 malé Phillipové 
skrutky pri nich, Phillipové skrutky 
sú uzamykacie skrutky a veľké 
matice sú skrutky na 
prispôsobovanie. 

Prispôsobovacie skrutky 

Ak vidíte 6 Phillipových 
skrutiek, ale 3 z nich 
vyčnievajú zo zadnej časti 
teleskopu, 3 vyčnievajúce 
skrutky sú uzamykacie 
skrutky a tie vedľa nich sú 
skrutky na prispôsobovanie. 

Šesťstranné 
uzamykacie skrutky 

Prispôsobovacie skrutky 

Ak vidíte 3 šesťstranné skrutky a 3 
Phillipové skrutky, šesťstranné skrutky sú 
uzamykacie skrutky a Phillipové skrutky sú 
skrutky na prispôsobenie. Budete 
potrebovať Allenov kľúč na prispôsobenie 
uzamykacích skrutiek. 

Obr.s 

Sekundárne 
zrkadlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Primárne 
zrkadlo 
 
 
              Obr.t 

Zastavte rukou 
sem 

Obidva zarovnané  Obidva zarovnané 
Zrkadlá s kolimačným              zrkadlá, oko hľadiace do 
uzáverom   zaostrovača 

Kedykoľvek teleskop nepoužívate, zakryte ho ochranným krytom. Týmto zabránite tomu, aby na zrkadlo 
alebo na šošovku sadal prach. Nečistite zrkadlo, či šošovku, pokiaľ nie ste oboznámený s ich optickými 
povrchmi. Očistite hľadáčik a okuláre len obrúskom určeným špeciálne na tieto povrchy. S okulármi by ste 
mali zaobchádzať opatrne, snažte sa nedotýkať sa ich optického povrchu.  
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UPOZORNENIE! 

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TELESKOP NA PRIAME POZOROVANIE SLNKA.  
     PERMANENTNÉ POŠKODENIE OČÍ JE VÝSLEDKOM. NA SLEDOVANIE  
     SLNKA POUŽITE VHODNÝ SOLÁRNY FILTER. KEĎ SLEDUJETE SLNKO, 
     UMIESTNITE NA HĽADÁČIK OCHRANNÉ VIEČKO, ABY STE ZABRÁNILI 
     OŽIARENIU. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OKULÁROVÝ TYP SOLÁRNEHO  
     FILTRA A NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TELESKOP NA PREMIETANIE  
     SLNEČNÉHO SVETLA NA INÉ POVRCHY. TEPLO, KTORÉ VZNIKNE VO 
       VNÚTRI, POŠKODÍ OPTICKÉ SÚČIASTKY TELESKOPU. 

 
 

 
 


