
 

 NÁVOD NA POUŽITIE 
 
Ďalekohľady s EQ1 a EQ2 Montážou 
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(Remove before Viewing) 
Dew Cap/Sun Shade 
Objective Lens 
Telescope Main Tube 
Piggyback Bracket 
Finderscope 
Finderscope Bracket 
Finderscope Alignment  
Screws 
Eyepiece 
Diagonal 
Focus Tube 
Focus Knob 

1.  
Cable 

2. Altitude Adjustable T-Bolt 
3. Azimuth Lock Knob 
4. Counterweight 
5. Counterweight Locking 

Thumb screw 
6. Counterweight Rod 
7. R.A. Flexible Control Cable 
8. R.A. Axis Scale 
9. R.A. Lock Knob 

10. 
11.  
12. Tube Rings 

a.  
b. 
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A. Dust Cap/Mask 

B. 
C.  
D. 
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F.  
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I.  
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L.  

Dec. Flexible Control 

Dec. Scale 
Dec. Lock Knob  
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Tripod Leg 
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A. Krytka (Odokryte pred 
používaním)  
B. Slnečná clona  
C. Objektív  
D. Telo ďalekohľadu  
E. Objímky  
F. Hľadáčik  
G. Držiak na hľadáčik  

H. Zaisťovacie skrutky 
zaostrenia 
 I. Zarovnávacia skrutka  
J. Ohnisko  
K. Okulár 
L. Optický hranol  
M. Zaostrovanie 
 
1. Kontrola flexibility  
2. Kontrola flexibility  
3. Skurtka na uzamknutie  
4. Držiak na spektograf (nie 
je na obrázku)  
5. Protizávačie 
6. Skrutka na protizávaží  
7. Tyč na protizávažia  
8. R.A. Osová mierka 
9. Dec. mierka 
10. Dec. skrutka na 
uzamknutie  
11. Montážna doska pre 
objímky 
12. Objímky 
 
a. Nosič pre príslušenostvo  
b. Noha statívu 

A. Krytka (Odokryte pred 
používaním)  
B. Slnečná clona  
C. Objektív  
D. Telo ďalekohľadu  
E. Objímky  
F. Hľadáčik  
G. Držiak na hľadáčik  

H. Zaisťovacie skrutky 
zaostrenia 
 I. Okulár  
J. Optický hranol  
K. Ohnisko  
L. Zaostrovanie 
 
1. Kontrola flexibility  
2. Kontrola flexibility  
3. Skurtka na uzamknutie  
4. Protizávačie 
5. Skrutka na protizávaží  
6. Tyč na protizávažia  
7. R.A. Flexibilný ovládací 
kábel  
8. R.A. Osová mierka 
9. R.A. skrutka na 
uzamknutie  
10. Dec. Mierka  
11. Dec. skrutka na 
uzamknutie  
12. Objímky 
 
a. Nosič pre príslušenostvo  
b. Noha statívu 
c. skrutka na uzamknutie  
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      Vyhľadávač červeného bodu 

      Zaisťovacia skrutka zaostrenia 

Okulár 

Hranol 

       Zaostrovacia skrutka
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Ochranný kryt (nezobrazený, 
odstrániť pred prezeraním), 

   1/4"-20 Adapter 

A. Secondary Mirror Position
B. Dust Cap / Mask 

(Remove before Viewing) 
C. Focus Tube 
D. Finderscope Bracket 
E. Finderscope 
F. Finderscope Alignment 

Screws 
G. Eyepiece 
H. Focus Knob 
I. Piggyback Bracket 

J. Telescope Main Tube 
K. Primary Mirror Position 

1. R.A. Scale  
2.  
3. Altitude Adjustment T-bolt
4. Azimuth Lock Knob 
5. R.A. Flexible Control Cable
6. Counterweight 
7. Counterweight Locking 

8. Counterweight Rod 
9. R.A. Lock Knob 

10. Dec. Scale 
11. Dec. Lock Knob 
12. Tube Rings 

a.  
b.  

A. Secondary Mirror Position 
B. Dust Cap / Mask 

(Remove before Viewing) 
C. Focus Tube 
D. Finderscope Bracket 
E. Finderscope 
F. Finderscope Alignment 

Screws 
G. Eyepiece 
H. Focus Knob 
I. Piggyback Bracket 

J. Telescope Main Tube 
K. Primary Mirror Position 

1. Dec. Flexible Control Cable  
2. R.A. Flexible Control Cable 
3. Altitude Adjustment T-bolt 
4. Azimuth Lock Knob 
5. Counterweight 
6. Counterweight Locking 

Thumb Screw 
7. Counterweight Rod 
8. R.A. Scale 
9. Dec. Scale 

10. Dec. Lock Knob 
11. Tube Rings 

REFLECTOR/MAKSUTOV 

EQ1 

EQ1 EQ2 

a.  
b.  

Accessory Tray 
Tripod Leg 

Dec. Flexible Control Cable

Thumb Screw 

Accessory Tray 
Tripod Leg (pozri vyššie montážny diagram)  MAKSUTOV 

A. Sekundárne zrkadlo 
B. Ochranný kryt 
(Pred použitím odstrániť) 
C. Ostriaca trubica 
D. Úchyt hľadáčika 
E. Hľadáčik 
F. Skrutky prispôsobenia 
hľadáčika 
G. Okulár 
H. Zamknutie zaostrenia 
I. Objímky 
J. Hlavná trubica teleskopu 
K. Primárne zrkadlo 
 
1. Dec. Flexibilný ovládací kábel 
2. R.A. Flexibilný ovládací kábel 
3. Nastavenie výšky T‐skrutka  
4. Skrutka na uzamknutie 
Azimutu. 
5. Protizávačie 
6. Skrutka na protizávaží  
7. Tyč na protizávažia  
8. R.A. Osová mierka 
9. Dec. mierka 
10. Dec. skrutka na uzamknutie  
11. Objímky 
 
a. Nosič pre príslušenostvo  
b. Noha statívu 

A. Sekundárne zrkadlo 
B. Ochranný kryt 
(Pred použitím odstrániť) 
C. Ostriaca trubica 
D. Úchyt hľadáčika 
E. Hľadáčik 
F. Skrutky prispôsobenia 
hľadáčika 
G. Okulár 
H. Zamknutie zaostrenia 
I. Objímky 
J. Hlavná trubica teleskopu 
K. Primárne zrkadlo 
 
1. R.A. Osová mierka  
2. Dec. Flexibilný ovládací kábel 
3. Nastavenie výšky T‐skrutka  
4. Skrutka na uzamknutie  
5. R.A. Flexibilný ovládací kábel 
6. Protizávačie 
7. Skrutka na protizávaží  
8. Tyč na protizávažia  
9. R.A. skrutka na uzamknutie 
10. Dec. mierka 
11. Dec. skrutka na uzamknutie  
12. Objímky 
 
a. Nosič pre príslušenostvo  
b. Noha statívu 
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Tento návod na použitie sa vzťahuje na všetky NIKDY SA CEZ TELESKOP NEPOZERAJTE 
modely uvedené na úvodnej strane. Zistite, ktorý      PRIAMO NA SLNKO, MÔŽE TO SPÔSOBIŤ  
z uvedených modelov na obr. 2 a obr. 3 sa najviac   TRVALÉ POŠKODENIE OČÍ. 
podobá na model, ktorý máte vy.  .                PRI POZOROVANÍ SLNKA VYUŽITE ŠPECIÁLNY    
Riaďte sa návodom na váš konkrétny.                       SOLÁRNY FILTER, NA HĽADÁČIK UMIESTNITE 
model. Predtým, než začnete, pozorne si OCHRANNÝ KRYT, ABY STE PREDIŠLI OŽIARENIU 
návod prečítajte.                      NIKDY PRI TOM NEPOUŽÍVAJTE OKULÁROVÝ 
Teleskop by ste mali skladať počas  denného.   SOLÁRNY FILTER A NIKDY NEPOUŽÍVAJTE 
svetla. Skladajte ho vo veľkom, otvorenom TELESKOP NA PREMIETANIE OBRAZU NA INÝ 
priestranstve, aby ste mohli rozložiť                    POVRCH, PRETOŽE TEPLO, KTORÉ SA VO 
všetky časti.     VNÚTRI TELESKOPU VYTVORÍ HO POŠKODÍ. 
 



Na montáž EQ1 

PRISPÔSOBENIE NÔH STATÍVU (Obr. 1) 

1) Pomaly uvoľnite svorku na prispôsobenie výšky 
a zľahka vytiahnite nohy statívu.  
Svorku pevne utiahnite, aby sa nohy nehýbali.  

2) Nohy roztiahnite tak, aby statív stál vo vzpriamenej polohe. 
3) Prispôsobte výšku každej nohy, aby bol statív  

správne vyrovnaný.  
Poznámka: Nohy statívu nemusia byť rovnako dlhé,  
ak je ekvatoriálna montáž vyrovnaná. 

PRIPEVNENIE NOSIČA PRÍSLUŠENSTVA (Obr. 2) 

1) Nosič príslušenstva položte na držiak a zaistite ho 
skrutkou na uzamknutie, ktorá je naspodu. 

PRIPEVNENIE MONTÁŽE NA STATÍV (Obr. 3) 

1) Vložte ekvatoriálnu montáž do montážnej  
     platformy statívu.  
2) Otočte skrutkou na uzamknutie azimutu  
     a zaskrutkujte skurtku do diery, ktorá je  
     na spodnej časti montáže.

Uvoľnite Dec. 
skrutku na 
uzamknutie 
Otočte o 180°. 

Uvoľnite skrutku na                   Otočte o 180°.         Zatiahnite skrutku na 
uzamknutie výšky.                                                    nastavenie výšky  
Uhol nastavte na                                                       a skrutky DEC a R.A. 
miestnu nadmorskú výšku.  

Obr. 1 

Obr. 2. 

Obr. 3 

Obr. 4.5 

PREMIESTNENIE MONTÁŽNEJ HLAVICE (Obr. 4.1 _ 4.5) 

Podľa obrázkov umiestnite montáž do vzpriamenej polohy. 

Obr. 4.3 

Obr. 4.1 Obr. 4.2 

(uvoľniť) 

(uvoľniť) 

Uvoľnite R.A skrutku 
na uzamknutie na druhej 
strane. 
Otočte o 180°. 

PRÍPRAVA MONTÁŽE NA SKLADANIE 

Obr. 4.4 

NASTAVENIE STATÍVU



PRIPEVNENIE TELA ĎALEKOHĽADU 
NA MONTÁŽ (Obr. 9) 

1) Umiestnite telo ďalekohľadu na vrch 0, 25 palcového- 20 
adaptéra. Otočte čierne ryhované koliesko, ktoré je naspodu, 

             zatiaľ, čo držíte trubicu na mieste, aby ste teleskop zaistili. 
2) Pripevnite trubicu teleskopu na montáž pomocou  

            poskytnutého kľúča. 

6

SKLADANIE TELESKOPU 

NASTAVENIE PROTIZÁVAŽIA (Obr. 5) 

1) Vsuňte závažie do polovice tyče. V jednej ruke 
držte protizávažie a v druhej tyč. Tyč vložte do     
závitového otvoru na montáži. 
Tyč upevnite na montáž. 

2) Utiahnite skrutky, aby sa protizávažie nehýbalo. 

NASTAVENIE OVLÁDACÍCH KÁBLOV (Obr. 6) 

1) Posuňte koniec kábla cez vsuvku na konci 
     závitkového prevodu. Utiahnite kábel oproti  
     rovinnému povrchu na vsuvke pomocou  
     nastavovacej skrutky. 

Obr. 6 
Obr. 5 

(dlhý) 

(krátky) 

Obr. 7 

(len na Maksutov  
Teleskop) 

PRIPEVNENIE OBJÍMKOV NA MONTÁŽ (Obr. 7) 

1) Odstráňte objímky z teleskopu tak, že uvoľníte matice 
a otvoríte závesy. 

2) Umiestnite objímky na vrch montážnej dosky, ktorá sa 
nachádza na tele ďalekohľadu a priskrutkujte ich na montáž. 

PRIPEVNENIE TELA  ĎALEKOHĽADU 
K OBJÍMKOM (Obr. 8) 

1) Vyberte telo ďalekohľadu z papierového obalu. 
2) Na tele ďalekohľadu nájdite ťažisko.  

Miesto ťažiska umiestnite medzi dva objímky. 
Zatvorte závesy okolo ďalekohľadu a zaistite ich 
utiahnutím matíc.    
Neuťahujte ich príliš tesne.  

Obr. 8 

NASTAVENIE TELESKOPU 



(refraktor a Maksutov) 

 VKLADANIE OKULÁRA (Obr. 14) 

1) Uvoľnite skrutky na konci trubice zaostrenia. 
2) Vložte optický hranol do trubice zaostrenia 

a skrutky znova utiahnite, aby sa nehýbal. 
3) Uvoľnite skrutky na optickom hranoli. 
4) Do optického hranolu vložte požadovaný okulár  

a zaistite ho utiahnutím skrutiek. 

Obr. 14

PRIPEVNENIE HĽADÁČIKA (Obr. 10, 11) 

1) Nájdite optickú zostavu hľadáčika. 
2) Odstráňte dve ryhované skrutky pri konci  

Tela ďalekohľadu (pri prednej časti 
Tela ďalekohľadu v prípade reflektora). 

3) Umiestnite úchyt hľadáčika na otvory na skrutky, 
ktoré sú  na tele ďalekohľadu. 
4) Zaistite hľadáčik pomocou dvoch ryhovaných 
    skrutiek. 

Obr. 10   Obr. 11 

SKLADANIE HĽADÁČIKA 

SKLADANIE VYHĽADÁVAČA 
ČERVENÉHO BODU

PRIPEVNENIE VYHĽADÁVAČA 
ČERVENÉHO BODU (Obr. 12) 
Vložte držiak vyhľadávača červeného 
bodu do obdĺžnikovej dierky a utiahnite 
skrutkou, aby sa nehýbal. 

Obr. 12 

SKLADANIE OKULÁRA 
(reflektor) 

Obr. 13 

7

VKLADANIE OKULÁRA (Obr. 13) 

1) Uvoľnite skrutky  
na konci ostriacej trubice, aby ste  
odstránili čierny plastový 
ochranný kryt. 

2) Vložte požadovaný  
okulár, potom skrutku  
znova utiahnite, aby  
sa nehýbal. 



Na montáž EQ2 

Obr. 15 
PRISPÔSOBENIE NÔH STATÍVU (Obr. 15) 

1) Pomaly uvoľnite svorku na prispôsobenie výšky a  
zľahka vytiahnite spodnú časť každej nohy.  
Svorku utiahnite, aby nohy držali na mieste. 

2) Nohy roztiahnite tak, aby statív stál vo vzpriamenej  
polohe.  

3) Prispôsobte výšku každej nohy, aby bol statív  
správne vyrovnaný.  
Nohy statívu nemusia byť rovnako dlhé, ak je 
ekvatoriálna montáž vyrovnaná. 

PRIPEVNENIE NOSIČA NA PRÍSLUŠENSTVO (Obr. 16) 
Obr. 16 

1) Nosič na príslušenstvo položte na držiak a zaistite  
Skrutkou na uzamknutie, ktorá je naspodu. 

PRIPEVNENIE MONTÁŽE NA STATÍV (Obr. 17) 
1) Vložte ekvatoriálnu montáž do montážnej  

platformy statívu. 
2) Otočte skrutkou na uzamknutie azimutu 

a zaskrutkujte skrutku do diery, ktorá je 
na spodnej časti montáže. 

SKLADANIE TELESKOPU

NASTAVENIE OVLÁDACÍCH KÁBLOV (Obr. 19) 

NASTAVENIE PROTIZÁVAŽIA (Obr. 18) 

1) Vsuňte závažie do polovice tyče. V jednej ruke držte protizávažie a v druhej tyč. Tyč 
vložte do závitového otvoru na montáži. 
Tyč upevnite na montáž. 
2) Utiahnite skrutky, aby sa protizávažie nehýbalo. Obr. 19 

(dlhý)

Obr. 18 
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1) Nájdite ovládacie káble. Ovládacie káble 
sú odlišne dlhé.  
Hoci môžete pripojiť káble ku každej 

smerovej osi, dlhší kábel saodporúča 
namontovať na os deklinácie a kratší kábel 
na os rektascenzie (nastavovacím krúžkom)
2) Posuňte koniec kábla cez vsuvku na 
konci závitkového prevodu. Utiahnite kábel 
oproti rovinnému povrchu na vsuvke 
pomocou nastavovacej skrutky. 

 

(krátky) 

Obr. 17 

NASTAVENIE STATÍVU 

 

 



SKLADANIE TELESKOPU 

PRIPEVNENIE OBJÍMKOV NA MONTÁŽ (Obr. 20) 

1) Odstráňte objímky z teleskopu uvoľnením tak, že 
          uvoľníte matice a otvoríte závesy. 

2) Umiestnite objímky na vrch objímkovej montážnej dosky 
a priskrutkujte ich pomocou poskytnutého kľúča.  

PRIPEVNENIE TELA ĎALEKOHĽADU K OBJÍMKOM (Obr. 21) 

1) Vyberte telo ďalekohľadu z papierového obalu. 
2) Na tele ďalekohľadu nájdite ťažisko. Bod ťažiska umiestnite medzi dve objímky. 

         Zatvorte závesy okolo teleskopu a zaistite ich utiahnutím matíc.  
         Neuťahujte ich príliš tesne.

Obr. 20 

Obr. 21 

PRIPEVNENIE TRUBICE TELESKOPU 
NA MONTÁŽ (Obr. 22) 

1) Umiestnite telo ďalekohľadu na vrch 0, 25 
palcového- 20 adaptéra. Otočte čierne 
ryhované koliesko, ktoré je naspodu, 
zatiaľ, čo držíte trubicu na mieste, aby ste 
teleskop zaistili. 

2) Pripevnite trubicu teleskopu na montáž 
pomocou poskytnutého kľúča. 

Obr. 22 

SKLADANIE HĽADÁČIKA 
(Malý hľadáčik) 

PRIPEVNENIE HĽADÁČIKA (Obr. 23) 

(Veľký hľadáčik) 
PRIPEVNENIE DRŽIAKA  
HĽADÁČIKA (Obr. 24) 

1) Nájdite optickú zostavu hľadáčika.  
2) Vsuňte držiak hľadáčika do obdĺžnikovej 

dierky a utiahnite skrutkou, aby sa 
montáž nehýbala. 

Obr. 24 

1) Nájdite optickú zostavu    
hľadáčika. 
2) Odstráňte dve ryhované skrutky 
pri konci tela ďalekohľadu (pri 
prednej časti tela ďalekohľadu 
v prípade reflektora). 
3) Umiestnite úchyt hľadáčika na 
otvory na skrutky, ktoré sú na    
tele ďalekohľadu. 
4) Zaistite hľadáčik pomocou 
dvoch ryhovaných skrutiek. 
 

Obr. 23 

9

(reflektor) (refraktor)

(len na Maksutov 
Teleskop)    SKLADANIE TELESKOPU



(reflektor) 

Obr. 26 
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SKLADANIE VYHĽADÁVAČA 
ČERVENÉHO BODU 

Obr. 25 PRIPEVNENIE VYHĽADÁVAČA ČERVENÉHO  
BODU (Obr. 25) 

Vložte držiak vyhľadávača červeného bodu do 
obdĺžnikovej dierky a utiahnite skrutkou, aby sa  
nehýbal. 

SKLADANIE OKULÁRA 
(refraktor a Maksutov) 

VLOŽENIE OKULÁRA (Obr. 27) 

1) Uvoľnite skrutky na konci ostriacej trubice.
2) Vložte optický hranol do ostriacej trubice a 
   skrutky znova utiahnite, aby sa nehýbal. 

3) Uvoľnite skrutky na optickom hranoli. 
4) Do optického hranolu vložte požadovaný 

okulár a zaistite ho utiahnutím skrutiek. 
  

Obr. 27 

VLOŽENIE OKULÁRA (Obr. 26) 

1) Uvoľnite skrutky  
na konci ostriacej trubice, aby ste  
odstránili čierny plastový 
ochranný kryt. 

2) Vložte požadovaný  
okulár, potom skrutku  
znova utiahnite, aby  
sa nehýbal. 



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

Obr.b1 
1. Otvorte kryt batérie tak, že ho zatlačíte nadol (môžete opatrne zatiahnúť 
       za dva malé otvory) a odstráňte kryt plastovej prepravky nad batériou (Obr. b1). 
2. Zapnite vyhľadávač červeného bodu, tým, že otočíte ovládanie jasu  
     v smere hodinových ručičiek, pokým nebudete počuť kliknutie.  
     Pokračujte v otáčaní ovládacej skrutky, aby ste zvýšili úroveň jasu. 
3. Vložte okulár s nízkym výkonom do ostriaceho 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 červený 
      bod prekrýva objekt, vyhľadávač je dokonale zaostrený. Ak sa neprekrývajú, 
      otáčajte azimut a nastavenie výšky, pokým sa červená bodka nezlúči s objektom. 
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Vyhľadávač červeného bodu je nástroj na indikáciu nulového 
zväčšenia. Nachádza sa na ňom pokryté sklo, ktoré slúži na 
prekrytie obrazu na nočnej oblohe malou červenou bodkou. 
Vyhľadávač je vybavený reguláciou jasu, ovládačom na 
nastavenie azimutu a ovládačom na nastavenie výšky (Obr. b). 
Je poháňaný troj-voltovou líthiovou batériou, ktorá je 
umiestnená pod prednou časťou. Použijete ho tak, že sa 
pozeriete cez kukátko a posúvate teleskop, až kým sa červená 
bodka nezlúči s objektom. Pri pozorovaní sa uistite, že máte 
otvorené obidve oči. 
 
Zaostrenie vyhľadávača červeného bodu 

Obr.b 

Regulácia  
jasu  

Ovládač na  
nastavenie  
výšky  

Ovládač na 
nastavenie 
azimutu 

Kukátko 

Kryt betérie 

Plastová 
prepravka 

1) 

Obr.a3 

2) 

3) 

Používanie vyhľadávača červeného bodu 

Nájdite objekt vzdialený aspoň 500 metrov a namierte 
naň teleskopom. Nastavte teleskop tak, aby bol objekt 
v strede zorného poľa okulára.  
 
Skontrolovaním obrazu v hľadáčiku sa uistite, že cez stred 
objektu prechádza kríž. 
Pri hľadáčiku 6x24 použite tri zarovnávacie skrutky, aby ste 
objekt vycentrovali cez kríž (Obr. a2). Pri hľadáčiku 6x30 
použite na zarovnanie iba dve malé skrutky. 
 

OBSLUHA TELESKOPU 
Zaostrenie hľadáčika 

Toto stabilné zariadenie určené na menenie veľkosti je veľmi 
užitočným doplnkom na optickej trubici. Keď je hľadáčik s 
teleskopom správne vyrovnaný, dokáže rýchlo zamerať a 
priviesť objekty do stredu zorného poľa. Na vyrovnávaní s 
teleskopom je najlepšie pracovať vonku za denného svetla, 
keď je vyhľadávanie objektov jednoduchšie. Ak znova 
potrebujete hľadáčik zaostriť, zamerajte ho na objekt, ktorý je 
aspoň 500 metrov ďaleko. Pre hľadáčik 6x24: krúťte 
zakončením hľadáčika, dokým nedôjde ku zaostreniu (Obr. a). 
Pre hľadáčik 6x30: uvoľnite skrutku na uzamknutie 
odskrutkovaním z úchytky. Predný držiak šošoviek je tak 
možné zaostriť dnu a von. Keď dosiahnete zaostrenie, zaistite 
túto pozíciu skrutkou na uzamknutie (Obr. a1). 

Obr.a1 Obr.a 

Obr.a2  
 



Na montáži EQ1 môžete prispôsobiť výšku (hore- dole)  
a azimut (vľavo- vpravo).  
Tieto dva spôsoby prispôsobenia sa odporúčajú na veľké  
zmeny smeru a na pozorovanie pozemských objektov. Použite veľkú  
ryhovanú skrutku umiestený na spodnej časti  prispôsobenia  
azimutu. Uvoľnite skrutku a otáčajte montážou okolo azimutovej  
osi. Použite skrutky T na prispôsobenie výšky (Obr. d). 
 
Okrem toho má táto montáž funkciu zemepisnej šírky (v hodinových uhloch)  
a funkciu ovládania smeru deklinácie na polarizované 
astronomické pozorovanie. Uvoľnite skrutky na uzamknutie na  
veľké zmeny smeru. Použite ovládacie káble na presné 
prispôsobenie po tom, ako ste uzamkli obidve skrutky 
na uzamknutie (Obr. d1). Výšková os má pridanú mierku.  
Umožňuje tak polárne vyrovnanie s miestnou zemepisnou šírkou (Obr. d2). 
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Vyváženie teleskopu 

Teleskop by mal byť vyvážený pred každým pozorovaním. Vyváženie znižuje namáhanie držiaka a umožňuje 
presné mikro- nastaviteľné ovládanie. Vyvážený ďalekohľad je obzvlášť dôležitý pri používaní voľiteľného 
hodinového pohonu pre astofotografiu. Teleskop by mal byť vyvážený po tom, ako pripevníte všetko 
príslušenstvo (okulár, fotoaparát, atď.). Pred vyvážením teleskopu sa uistite, že je tiež vyvážený a je na rovnom 
povrchu. Ak chcete vytvoriť fotografiu, namierte teleskop smerom k miestu, ktoré budete fotiť, až potom vykonajte 
vyváženie teleskopu. 
Vyváženie R.A.  

1) Pre najlepší výsledok nastavte montáž do uhla  

Obr. c 

Vyváženie DEC.  

Všetko príslišenstvo by malo byť pripevnené k teleskopu pred vyvážením okolo osi deklinácie. R.A. by ste mali 
vyvážiť skôr, než začnete vyváženie Dec.  
1) Pre lepší výsledok, nastavte výšku montáže na uhol od 60º do 75º.  

Obr. d 

Uzamykací gombík R. A. 

Prispôsobenie výšky 
(hore- dole) 

Prispôsobenie azimutu (vľavo- vpravo)

od 15º do 30º pomocou T- skrutky na nastavenie 
výšky. 
Pomaly uvoľnite skrutky na uzamknutie R.A. a Dec. 
Otáčajte teleskopom, pokým obidve optické trubice 
a tyč protizávažia nebudú v horizontálnej polohe 
a trubica teleskopu na strane montáže. (Obr. c) 
 
Zatiahnite uzymakcí gombík Doc. 

2) 

3) 
4) Posúvajte protizávažie pozdĺž tyče protizávažia along 

Pokým nebude teleskop vyvážený a stojí 
nehybne. 
 
Zatiahnite skrutku protizávažia, sa nehýbalo. 5) 

2) 

3) 
4) 

Uvoľnite skrutku na uzamknutie R.A. a otáčajte okolo osi R.A. tak, aby bolo prot izávažie 
v horizontálnej polohe. Utiahnite skrutku R.A. 
Uvoľnite skrutku Dec. A otáčajte telom ďalekohľadu, pokým nebude paralelne k zemi. 
Pomaly teleskop uvoľnite a určite, v ktorom smere sa otáča. Uvoľnite objímky a posúvajte telo ďalekohľadu 
v svorkách dopredu a dozadu, pokým nebude teleskop vyvážený. 

5) Keď už sa teleskop neotáča zo začiatočnej paralelnej pozície, znova utiahnite objímky 
a uzamykací gombík Dec. Výškovú os reštartujte podľa miestnej zemepisnej šírky. 

Obsluha montáže EQ1 



  
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 optickým hranolom a okulárom v refraktore  
alebo katadioptrii (Obr. f). Pri niektorých teleskopoch môže byť tiež  
umiestnená medzi zaostrovačom a optickým hranolom a v tejto pozícii 
poskytuje ešte väčšie zväčšenie. Napríklad, keď je Barlowá  
šošovka s dvojnásobným zväčšením umiestnená za optickým,  
hranolom, môže sa z nej stať šošovka s trojnásobný zväčšením, ak je  
umiestnená v prednej časti optického hranolu. 
 
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. 
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Obr. d1 

Obr. d2 
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Obsluha montáže EQ2 Uzamykací gombík Dec. 

Mierka R.A. 

Presné 
     nastavenie  
     R.A. 

Presné 
nastavenie
Dec.  

Osová mierka Dec. 

Na montáži EQ1 môžete prispôsobiť výšku (hore- dole)  
a azimut (vľavo- vpravo). Tieto dva spôsoby prispôsobenia 
sa odporúčajú na veľké zmeny smeru a na pozorovanie 
pozemských objektov. Použite veľkú ryhovanú skrutku 
umiestenú na spodnej časti  prispôsobenia azimutu. Uvoľnite 
skrutku a otáčajte montážou okolo azimutovej osi. Použite 
skrutky T na prispôsobenie výšky (Obr. e). 
 
Okrem toho má táto montáž funkciu zemepisnej šírky (v 
hodinových uhloch) a funkciu ovládania smeru deklinácie na 
polarizované astronomické pozorovanie. Uvoľnite skrutky na 
uzamknutie na veľké zmeny smeru. Použite ovládacie káble 
na presné prispôsobenie po tom, ako ste uzamkli obidve 
skrutky na uzamknutie (Obr. e1). Výšková os má pridanú 
mierku. Umožňuje tak polárne vyrovnanie s miestnou 
zemepisnou šírkou (Obr. d2). 

Obr. e1 
Mierka Dec. 

Osová 
mierka R.A. 

Presné nastavenie R.A. 

Obr f

Obr. e 

Prispôsobenie výšky 
(hore- dole) 

Prispôsobenie azimutu  
(vľavo- vpravo) 

Používanie Barlowých šošoviek 

Uzamykacia skrutka Dec. 

Uzamykacia skrutka R.A. 

Presné nastavenie Dec. 

Okulár 
Barlowá šošovka 

(Reflektný Teleskop) 

Okulár 

Barlowá šošovka 

Optický hranol 

(Refraktný a 
Maksutov Teleskop) 



  Zaostrovanie 
Pomaly otáčajte ostriacou skrutkou (Obr. g) 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. 

Polárne vyrovnanie 
Aby ste cez teleskop mohli pozorovať objekty na oblohe, musíte ho  
najprv vyrovnať. Otočťe hlavicou tak, aby ukazoval smerom na severný 
(alebo južný) pól. Pre ľudí nachádzajúcich sa na severnej pologuli to je 
jedoduchšie, pretože sa tam nachádza jasná hviezda Polárka.  
Na bežné pozorovanie stačí len hrubé polárne vyrovnanie. Skôr, než začnete, 
uistite sa, že ekvatoriálna montáž a vyhľadávač červeného bodu sú 
zarovnané s teleskopom. 
Vyhľadajte si na mape vašu zemepisnú širku. Cestovné mapy sú na to 
najvhodnejšie. Pozrite sa zboku na montážnu hlavicu, uvidíte tam  
stupnicu od 0 po 90 stupňov. Uvoľnite závesy montáže tak, že zľahka  
zatiahnete za uzamykaciu páčku proti smeru hodinových ručičiek. Zospodu 
hlavice sa nachádza skutka, ktorá tlačí na jazyk pod závesom a tým mení  
uhol. Otáčajte ňou, pokým sa vaša zemepisná šírka neukáže na  
stupnici pri indikátorovom kolíku, potom závesy uzamknite (Obr. h). 
Polárka je menej než jeden stupeň od severného pólu (SP).  
Pretože Polárka nie je presne na severnom póle, krúži okolo neho 
počas toho, ako sa točí Zem. Polárka je kúsok od severného 
pólu (SP), naproti Kasiopeji a naproti rukoväti Veľkého vozu na druhej 
strane (Obr. i). 
EQ1: Uvoľnite uzamykaciu skrutku DEC a otáčajte trubicou teleskopu, 
        pokým ukazovateľ neukazuje 90°. Skrutku DEC znova 

utiahnite. Uvoľnite skrutku na uzamknutie azimutu a horizontálne 
          otáčajte montážou, pokým os R. A. neukazuje na Polárku.  

  Skrutku azimutu znova utiahnite. Ak chete presnejšie polárne 
         vyrovanie, pozrite sa cez hľadáčik a vycentrujte Polárku  
         do stredu kríža tak, že prispôsobíte nastavenie 
         azimutu a zemepisnej šírky.

Malý voz +SP 

uvoľniť 
uvoľniť 

EQ2 

Veľký voz 

Obr.g 

Obr.h 

0 

EQ1 

Obr. i 

Polárka 

Po chvíli si všimnete, že váš cieľ pomaly prechádza cez sever alebo juh v závislosti od smeru tyče vzhľadom na 
Polárku. Aby ste cieľ udržali v zornom poli, otočte kábel spomaleného záberu R. A. Po tom ako teleskop polárne 
vyrovnáte, na montáži nebudú potrebné ďalšie nastavenia azimutu a zemepisnej šírky. Nemali by ste pohybovať 
ani statívom. Aby ste udržali objekt v zornom poli, pohybujte iba osami R. A. a DEC. 

14 

Kasiopeja 

EQ2: 

Uvoľnite uzamykaciu skrutku DEC a otáčajte trubicou teleskopu, 
pokým ukazovateľ neukazuje 90°. Skrutku DEC znova utiahnite. Na 
vrchole hlavného hriadeľa sa nachádza biela čiara s písmenom "R" 
a s písmenom "A" na druhej strane. Uvoľnite skrutku na uzamknutie 
azimutu a horizontálne otáčajte montážou, pokým biela čiara 
neukazuje na Polárku. Skrutku azimutu znova utiahnite. Ak chete 
presnejšie polárne vyrovanie, pozrite sa cez hľadáčik a vycentrujte 
Polárku  do stredu kríža tak, že prispôsobíte nastavenie azimutu a 
zemepisnej šírky. 
 



Používanie nastavovacích krúžkov 

Najrýchlejší spôsob, akým nájdete objekty, je naučiť sa 
súhvezdia a používať Vyhľadávač červeného bodu. Ale ak 
objekt nie je jasný, mali by ste použiť nastavovacie krúžky 
na montáži. Nastavovacie krúžky vám umožnia vyhľadať 
nebeské objekty, ktorých súradnice boli určené z hviezdnych 
tabuliek. 

Predtým, než začnete používať nastavovacie krúžky, teleskp 
Musí byť polárne vyrovnaný a nastavovací krúžok musí byť kalibrovaný.  
Nastavovací krúžok DEC. je nastavený na továrenske nastavenie 
a nie je potrebné kalibrovať ho tak ako nastavovací krúžok R. A. 
Čítanie nastavovacieho krúžku R. A. 

Nastavovací krúžok R. A. má mierku v hodinách od 1 do 24,  
s malými čiarami pomedzi, ktoré reprezentujú 10 minútové 
úseky. Horná časť čísel sa používa na pozorovanie na severnej 
pologuli, zatiaľ, čo čísla dole sa používajú na pozorovanie 
na južnej pologuli. (Obr. k). 
Nastavenie (kalibrovanie) uzamykacieho krúžku R. A. 

Na nastavenie krúžku R. A. musíte najprv nájsť vo vašom 
zornom poli hviezdu so známymi súradnicami. Vhodná by 
bola hviezda Vega v súhvezdí Lyra s rozsahom 0.0.  
Z hviezdnych tabuliek vieme, že R. A. súradnice tejto hviezdy 
sú 18h 36m. Uvoľnite skrutky R. A a DEC na montáži a  
nastavte teleskop tak ,aby bola hviezda Vega v okulári v strede 
zorného poľa. Utiahnite skrutky R. A. a DEC., aby sa 
montáž nehýbala. Teraz otočte nastavovacím krúžkom 
R. A., pokým nebude ukazovať 18h36m. Teraz, keď sú  
krúžky nastavené, môžete pozorovať oblohu. 
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Obr. k 

Uzamykacia 
skrutka R.A.  

EQ1 

Nastavovací 
krúžok R.A. 

Ukazovateľ

EQ2 

Nastavovací 
krúžok R.A. 

Keď sa pozeráte cez teleskop, astronomické objekty sa pomaly pohybujú cez zorné pole teleskopu. 
Ak je teleskop správne polárne zameraný, stačí len zapnúť spomalený záber R. A., aby ste pozorovali pohyb 
objektov v zornom poli. Na pozorovanie nepotrebujete spomalený záber DEC. Pohon R.A. motora 
môže automaticky zaznamenávať nebeské objekty tým, že ide proti rotácii Zeme. Aby sa hviezdy v okulári 
teleskopu objavili stacionárne, rýchlosť otáčok R. A. pohonu je zhodná s rýchlosťou otáčania Zeme. V niektorých 
modeloch sú k dispozícii aj rôzne rýchlosti otáčania. Na získanie DEC ovládania užitočného pri astrofotografii, 
môžete k zariadeniu pridať ďalšie zariadenie.  

beta 
Centauri 

 
Becrux 

 
Acrux

Južná pologuľa 

Ak sa nachádzate na južnej pologuli, montáž musíte vyrovnať 
s južným pólom (JP), tým, že určíte jeho polohu so vzormi 
hviezd, bez prítomnosti jasnej hviezdy. Najbližšia hviezda, o 
stupeň vzdialená od južného pólu, je 5.5-mag. Sigma Octanis. 
Dva ukazovatele, ktoré vám pomôžu vyhľadať južný pól sú 
Acrux a Becrux (v súhvezdí Južný kríž) a ukazovateľ v pravom 
uhle ku línii, ktorá spája hviezdy alfa a beta Centauri. (Obr. j). 

 

Pozorovanie nebeských objektov 

Obr .j 

JP + 

alpha 
Centauri 



Hľadanie objektov použitím nastavovacích krúžkov 

Príklad: Hľadanie nejasnej planétovej hmloviny M57; „Prstencová hmlovina“ 

Z hviezdnych tabuliek vieme, že súradnice Prstencovej hmloviny sú Dec. 33º a R.A. 18h52m. Uvoľnite uzamykaciu skrutku 
DEC a otočte teleskopom, pokým ukazovateľ na nastavovacom krúžku DEC neukazuje 33º. Znova utiahnite uzamykaciu 
skrutku DEC. Uvoľnite uzamykaciu skrutku R. A. a otočte teleskopom, pokým ukazovateľ na nastavovacom krúžku R. A. 
neukazuje 18h52m (nehýbte krúžkom R. A.). Znova utiahnite uzamykaciu skrutku R. A. Pozrite sa cez Vyhľadávač červeného 
bodu, aby ste zistili, či ste našli M57. Nasravte teleskop pomocou káblov R. A. a DEC., pokým nebude M57 v strede vyhľadávača 
červeného bodu. Teraz sa pozrite cez teleskop s použitím okulára s nízkym výkonom. Vycentrujte M57 do zorného poľa okulára. 
Nastavovacie krúžky vám priblížia objekt, ktorý chcete pozorovať, ale nie sú presné natoľko, aby ho dostali do zorného 
poľa vyhľadávača červeného bodu/ hľadáčika. Presnosť nastavovacích krúžkov závisí aj od presnosti polármeho 
vyrovnania. 
 

Mierenie teleskopom 

Nemecká akvatoriálna montáž poskytuje vyrovanie, občas nazývané klin, ktoré nakloní polárnu os montáže tak, aby 
ukazovala na správny pól (severný alebo južný). Akonáhle je polárne vyrovnaná, je potrebné otočiť ju okolo polárnej osi, 
aby bol objekt vycentrovaný. Nepohybujte podložkou montáže, ani nemeňte nastavenia zemepisnej šírky. Montáž už je správne 
vyrovnaná podľa vašej geografickej polohy (zemepisnej šírky) a ostatné mierenie teleskopom vykonáte otáčaním optickej 
trubice okolo polárnej (R. A.) a deklinačnej (DEC) osi.  
Problém pre mnoho začiatočníkov je rozoznať, že polárne vyrovnaná ekvatoriálna montáž sa správa ako alt- azimutová 
montáž, ktorá je vyrovnaná podľa pólu. Klin otáča montáž do uhla, ktorý je zhodný s vašou zemepisnou šírkou a preto sa 
otáča okolo roviny, ktorá je rovnobežná s nebeským (a zemským) rovníkom (Obr. I). Teraz je to jeho horizont, ale 
pamätajte, že časť nového horizontu je väčšinou blokovaná Zemou.  
Tento nový pohyb azimutu sa nazýva rektascenzia (R. A.). Okrem toho, montáž sa otáča na sever (+) a na juh (-) od 
nebeského rovníka, smerom k nebeským pólom. Táto nadmorská výška od nebeského rovníka označená ako plus 
a mínis sa nazývajú deklinácia (Dec) 
 
 

Ekvatoriálna montáž 
(Severná pologuľa) 

Obr. l 
Zenit 

Montáž vyrovnaná na severný pól

Objekt, 
ktorý 
pozorujete

Deklinácia 

W

Rektascenzia 

Poludník 

S 

Polárka 

Zemepisná 
šírka 

N 

E 

Zdanlivý 
pohyb hviezd 

Rovina nebeského rovníka 
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Rovina miesteho 
horizontu 

Nadir



2. 

Teleskop mieriaci na východ 
Protizávažie mieriace na sever 

Otáčanie osi R.A.  

Otáčanie osi Dec. 

Teleskop mieriaci na západ 
Protizávaýie mieriace na sever 
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Mierenie na severný pól 

V následujúcich príkladoch sa 
predpokladá, že sa nachádzate na 
severnej pologuli. V prvom prípade 
(Obr. m2) mieri optická trubica na 
severný pól.  Toto je 
pravdepodobne jeho poloha, ak ste 
postupovali podľa krokov polárneho 
vyrovnania. Keďže teleskop mieri 
paralelne na polárnu os, stále 
mieri na severný pól, kedže je 
otočený okolo osi v smere (Obr. 
m3) alebo v protismere 
hodinových ručičiek (Obr. m1). 
Mierenie na západný alebo 
východný horizont 

Teraz namierte teleskop na 
západný (Obr. n1) alebo 
východný (Obr. n2) horizont. Ak 
protizávažie mieri na sever, 
teleskop môžete otáčať z jedného 
horizontu na druhý, okolo osi Dec 
v oblúku, ktorý prechádza 
severným pólom (akýkoľvek oblúk 
Dec prechádza severným pólom, 
ak je montáž správne polárne 
vyrovnaná). Ak je potrebné 
optickú trubicu namieriť na objekt 
na sever alebo juh od tohto oblúku, 
je tiež potrebné otočiť ju aj okolo 
osi R. A. 

Obr. m 

2. 

1. 

Obr. n 

1. 

3.

Severný pól

Severný pól 

+ 

+



Obr. o 

Examples of the telescope moved in R.A. and Dec 

Obr. p 

1. 2. 

Teleskop mieriaci na juh  
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Mierenie iným smerom, než na sever 

Mierenie iným smerom, než na sever si vyžaduje 
kombináciu pozícií R.A. a Dec (Obr. o). Vyzerá to 
ako séria oblúkov Dec, z ktorej každý vyplýva 
z polohy otáčania osi R. A. Avšak v praxi sa 
teleskop s pomocou hľadáčika väčšinou namieri 
uvoľnením skrutiek na uzamknutie R. A. a Dec 
a otočením montáže okolo obidvoch osí, pokým 
nebude objekt v strede zorného poľa okuláru. Pri 
otáčaní položte jednu ruku na optickú trubicu 
a druhú ruku na tyč protizávažia, aby bol pohyb 
obidvoch osí jemný. Keď je objekt vycentrovaný, 
uistite sa, že skrutky na uzamknutie R.A a Dec 
sú znova utiahnuté, aby objekt udržali v zornom 
poli a aby bolo možné pozorovať ho len pomocou
prispôsobovania R.A. 
Mierenie na objekt 

Mierenie na objekt, napríklad smerom na juh 
(Obr. p), možete dosiahnúť, keď optickú trubicu 
namierite inú stranu montáže. 
Ak si môžete vybrať stranu, najmä ak budete 
teleskop používať dlhšiu dobu, východnú stranu 
(Obr. p2) na severnej pologuli vyberiete 
pomocou pozorovania v R. A, a taktiež 
nepohybujte nohami montáže. Je to dôležité, keď 
používate motor R. A., pretože ak optickú trubicu
pripevníte k nohám montáže, môžete natrvalo 
poškodiť motor a pohon. 



Teleskopy s dlhou ohniskou vzdialenosťou 
majú často slepé miesto, ak mierite blízko 
zenitu, pretože zakončenie okulára naráža 
do nôh montáže (Obr. q1). Aby ste sa tomu 
prispôsobili, optickú trubicu môžete opatrne 
posunúť dovnútra objímkov (Obr. q2). 
Môžete to urobiť bezpečne, pretože trubica 
Mieri takmer vertikálne a tým pádom, keď ňou 
Pohybujete, nevytvárate problém Dec balancie. 
Je veľmi dôležité pohybovať trubicou späť do 
Dec balancovanej pozície predtým, než 
Začnete pozorovať oblohu. 

Problémom môže byť to, že optická trubica 
Sa často otáča, takže okulár, hľadáčik a ostriace 
Skrutky sú v menej vhodných pozíciach.  
Aby ste nastavili okulár, môžete otočiť 
Optickým hranolom. Avšak na nastavenie pozície 
Hľadáčika a ostriacich skrutiek, uvoľnite objímky 
Držiace optickú trubicu a jemne ňou zatočte. 
Urobte tak, keď idete objekty pozorovať len 
Na chvíľu, no nie je vhodné, keď tak robíte 
Zakaždým, keď idete pozorovať nové objekty. 
 
Na záver, existuje niekoľko vecí, ktoré by 
Ste mali zvážiť, aby ste sa uistili, či sa cítite 
Počas pozorovania pohodlne. Poprvé, 
Nastavte výšku montáže nad zem tým, že 
Nastavíte nohy statívu. Musíte zvážiť výšku, 
V ktorej chcete, aby bol okulár. Ak je to možné, 
Sadnite si počas pozorovania na stoličku 
Alebo na stolček. Veľmi dlhé optické trubice 
Musíte namontovať vyššie, inak pri pozorovaní 
Objektov blízko zenitu budete musieť čupieť 
Alebo ležať. Na druhej strane, krátka optická 
Trubica by mala byť namontovaná nižšie, 
Aby kvôli zdrojom vibrácie (napr. vietor)  
vznikal menší pohyb. O tomto by ste  
mali rozhodnúť pred tým, než začnete  
montáž polárne vyrovnávať.

1. 2. 

Teleskop mieriaci na Zenit 

Obr.q
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Aby sme v ���������	
����������������	
����
��������������	�����������������t, takže táto kombinácia by bola 
vhodná na zobrazenie celého mesiaca aj s nejakým prázdnym priestorom navyše. Pamätajte, že pri 	
��������om 
 �!"������ príliš malom zornom poli �#$���%&�����������'��(�����'������������
�"�(��)�%"�'���'����'��	���� �"�&�
������� �!"������� ��
���� �
�*��	����� ��������� �!"����&� �!"���������+���'���������"����������Najprv 
nájdite mesiac a potom sa pozrite na tiene v kráteroch!

V�������	�
�������������

,*���	��� 
������'��	
����
�-����.���'�$�������������$����������������� �'������ �������	���/�+�	� ����������
hodnotu aj s kombináciou hodnoty oku��
����������"����������� ���%��va všetko svetlo, ktoré primárna šošovka alebo 
zrkadlo 	���%��'���0
����
��	����
� ��
���'� 
������	
����
�(���"�������'������1�����2����������������
����������
u ��$�(���"���������  �����'���������"���������
����3�  �����������������*���	��'� 
�������%�����	
����
�
	
���
����� 
�������������	��-����.� �!"�������

          Priemer primárneho zrkadla v mm

Výstupná zrenica =                       �!"�������

Napríklad, 200 milimetrový f/5 teleskop s 40 milimetrov*�������
���	
�����'��4��������(� �!"������� 8 milimetrovú 
výstupnú zrenicu. 2����������������#$��	����&�	
������(���"�������������������	����&�	
�������
���2������	�� 32
�������
��*�������
�����#$��'���5�������(� �!"������� 6.4 milimetrovú výstupnú zrenic������
��'���������	
���"��
prispôsobené na tmu. Na rozdiel od toho, 200 milimetrový f/10 teleskop s 6���������
��*�������
������$��'�����
������(� �!"������� 4 milimetrovú výstupnú zrenicu, ktorá je vhodná pre každého.
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7���������� ��������&��������	�                  800 mm

V������� �	������� (Výkon)

)�!"�������%���
��(��������	���'���
"��(������������� ��������&��������
������
*����� teleskopom
	��$�����8��������� ����&���(�'�� �!"�������������	����%�����'��������������� ��������&������������
vzdial����&��������
������
*������%������	��$�&��3�	
������������
�� ������������ ��������&���5�����
	���%���� �!"������9�:�����'������������� ��������&��������	��9�����

 �!"����� = = 80X=7���������� ��������&������
� 10mm

/�+����	� �
����������
�������*���'�����	� �
��������� ���;	ec vzduchu, ktorý dosiahne okraj priestoru 
a ��������;	��� 
������ ����������%��*��0�������	
��	� �
��������'��������� �������'���%�	� �
�'������ �
���%���	����%$�
�'���� �� ��������������������+��2������	��#$���%&�����	�*�	���%���&���������(�
 �!"�������������������� �!"��'��������
������ ��������� ���������	���� objektom. Pravidlom je, že 
�$���"�(� �!"�������������	��'�� �����
ých podmienok približne 2x na jeden milimeter priezoru. 

V�������������������

<� �����*���������
*���������� ��������	������ *�� 	
��(�-�����������"�(.� �
�(�	�����2�����
� ����'��
��������*��� �'���������
���)�
�(�	��������!"��������
���� ���	������=������� minútach (v jednom stupni 
'��>�������.��?����"�(� �
�(�	����� �������	���%
�������%���������������(��� �
�(���	��������
��
z�!"���������
(������%
������� predošlej rovnici. Pomôžete si obrázkom v predchádzajúcom príklade na 
 �!"�������7����
����5������/�+�����������(� �
�(�	���������
� �4����	�����	�������������"�(� �
�(�
	������>�����	����� 39 minút. 

,������(� �
�(�	���
?����"�(� �
�(�	���=

)�!"�����

52°
=

80X
= 0.65°



POZOROVANIE OBLOHY
Klimatické podmienky

Za vhodné klimatické podmienky je považovaná dobrá ��������s&��������&�� �������	
��������&��
� 	�%���������
v dôsledku  množstva vodných pár a "���������� �������/�+�	ozorujeme mesiac a planéty a zdá sa nám, akoby nad 
nimi pretekala voda, pravdepodobne to spôsobuje vírivý vzduch. Za ideálnych podmienok sa nám  ��'���%&����� �%�
��������� �������������+�����	� �
�'�������*�������-�� ��������	�.��@�������	�������%����	� �rovanie teleskopom 
�������%����+�'�����������
���������"��
���� vzduch nie je  ��"�����*��

Výber miesta na pozorovanie
3��	� �
�������'��	��
���(���'�&�"����'�������'������������A�����%��%&�"����'+���'����������(��������������� od
 ��"�����(���� �������3�'��	����'���%�
�&�����%�*���(������������
(�'������������*������������� ��"��������
a �������?��$��������&�����*���������� ��*��*�������'�$�*���
� ����������������� �����������
��'�	���B����
a ���	����8������	��!��'����$����'���������������'�� �%"�'������)enite, priamo nad vašou hlavou. Je to  najkratšia 
cesta cez atmosféru. Nesnažte sa 	� �
���&�$����%���'��������
(�� svetelná dráha je v ��� ��������(���������*"������
na zemi.
C��������'���������(����
%��#$���	#����&����(���
������ ����������	
����� �'� cez vrchol budovy alebo steny. 
8�����	��������	� �
���&���'���%�����������'������
����������������������������������	��%�%�����
(�
��������#$��
�	#����&����
��������������	���C��$���� ���D���#$�����$��%$�
���&���	�������
(���	�%����	� �
�������
Pozorovanie cez okno sa tiež neod	�
�"���	
���$����������������*
� �����
�������
� %��7���
��(�������#$���%&�
dokonca horšie, pretože  �"��� ����
�������&���	�*�� ������"���	#�������
���������
(�������$����	�%������
� ��
Astronómia je aktivita, ktorá sa vykonáva vo vonkajšom prostredí.

Z	��������������������
�����������	����
Najlepšie podmienky na pozorovanie sú za stáleho vzduchu asamozrejme,�'���+�'���������$���*�'���*�	����������������E� ����"���
obloha však nie je nevyhnutná. Ri����������"���&"����poskytuje �%����'�������������&��3�	� �
�'��������������+�	�� �	�����������0��
západe slnka sa Zem ešte stále ochladzuje aspôsobuje vírenievzduchu. Po príchode noci sa nie lenžez��	������������&������ ��$�sa aj 
pozemné osvetlenie a ��"���������� �������Najlep���	� �
������"���'���skorých ranných hodinách. 7�'���%������'��	����	� �
�'�����+�
	
����� �'���� �	���������"��'��	��%������línia, ktorá prechádza cez Zenit, zo severuna juh. Toto jebod, na ktorom objekty dosiahnu ich 
najvyšší bod na oblohe. Pozorovanie v tomt��"����
�����'�� �(������F(
���(efekty. /�+�	� �
�'�����blízkosti obzoru, pozeráte sa cez 
���$����������F(
%�����
������% ��"�'����
������ �������	
�����*���"���������� �*���*�� ��"����������������

Ochladzovanie teleskopu
Teleskopy vyžadujú minimálne 10 až 30 minút na vychladnutie a ��������������	���%������'������� �������A#$������
��&������������'��
medzi teleskopom a �����'����� ����������*���	���*�
� ������2*��������������� �'����
����������	���*����;��� teleskopickej trubici 
(prúd trubice).,!"�����	�����	��
���'��aj ������"���na ochladenie. Ak používate ekvatoreálnu montáž, vy�$����������"������	���
���
vyrovnanie. 

Prispôsoben���	���������
Nevystavujte ������"����"������
���"�
���(�����������
����&�������	
���	� �
��������2��� umožní vašim zreniciam 
rozšírenie na svoj maximálny priemer a vybudovanie �
������	����*���	�B�����������
(����
*�������
�����������
�%������(�'���(�����������G���#��$��(�	� �
���&�����������"�����2*�� ��
������������'���(��� ��"�.
Ak sa vám  ����%&���
� �	
�����
� 	�*�ený zakryte si jedno oko, ktoré nepoužívate 
�������������"������	���&����Stred 
����������'����'����'�������*������ ����
�������������0
��	� �
������nejasných objektov sa nepozerajte priamo na ne. 
Namiesto toho sa pozerajte mimo a objekt sa zobrazí potom jasnejšie.
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Kolimácia je proces vyrovnania zrkadiel teleskopu tak, aby
navzájom so sebou spolupracovali a aby ste do okulára 
dostali správne nasmerované svetlo. Pozorovaním hviezdnych
 ���
�����������������#$������������&��"��'���	������������	��
�%
��������C����
���� �
�(���	��� ���
�'������� ���� zaostrite
�������%�������
� ����
��� ����
��*��8�����	�������%�������������
dobré, uvidíte stredný okruh svetla (vzdušný disk) obklopený
���$��������F
��"�*����
�$�����8������
�$�%��%���
���(�� �����
na vzduchový disk, optika teleskopu je správne koliminovaná (Obr.n).

8���������������"�* nástroj, odpo
�"���������%
���&����
„kolim�"�*�� ���
H� 35 milimetrovej plastovej nádoby
-"��
����� ���*�������.��,%�I��'�������	
���
��������*�����
�
v strede veka a odrežte dno nádoby. Tento prístroj bude 
��
$����&����������� strede zameriavacej trubice.
K�����"�*�� ���
 vložte na miesto, kde sa nachádza okulár.

Koliminácia je jednoduchý proces a funguje takto:

,%����������
%����'�����������
*�	��
*���	
�����"��&��������	�
a pozrite sa dole cez optickú trubicu. V �	����'�"������������
primárne zrkadlo, ktoré držia na mieste tri úchyty v uhle 120
���	�����3���
��������������� �����(���������������
�� zrkadlo
��������(���������6�����	��������
���� 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 �������	���2
�� ���&���������
���%��������������$��
na udržanie zrkadla na mieste po kolimácii (Obr.p).

Vyrovnanie sekundárneho zrkadla

Nasmerujte teleskop na osvetlenú stenu a namiesto bežného
�����
�� ���������� ����
��������� �
��������������"�*
kryt. Pozrite sa do zaostrovacieho prvku cez kolimátor. 
A�$���������������&����"�&�B������ ����
�����������*���
���"�������*�������
� ��*���
� � ����
��������� �
�������
nezobrazí. Poznámka: pozerajte sa okom do zadnej strany zaostrovacej
�
����������������'������ �������"�(����
%����)������B��
�'���
��
� ��*���
� �������"�(����
%������������������������������
pozrite na tri spony držiace primárne zrkadlo na mieste. 
8���������������-7�
�J.�� �����������$��������������&��������&��
�
skrutky na hornej strane držiaka sekundárneho zrkadla, prípadne s
�������*����
������"���������0�����	��*����
������"����
E�����������&���
������������&�'������ 	��������	�� ���&
���neni���*���$������������+�����������0
�����������+����díte
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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Obr.r
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Teraz prejdite rukou okolo 	
����'�"������������	��� okom 
	
�� ����
���"��������������
� ��*���
� ����'�'�
��%��)�%����
�����'�� ����&��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).
/�+��������������� tomu bodu, zastavte a nechajte ruku v 
tom bode, z������"������������	� �
�&���� ���*��������
teleskopu. Nachádza sa tam skrutka prispôsobenia? Ak áno,
������%�����'�������&�-���"���'�������.����%��������
������ 
������
od toho bodu. Ak tam skrutka prispôsobenia nie je, tak sa pozrite
na druhú stranu a utiahnite skrutku prispôsobenia na druhej strane.
2����������� 
������	����	������"�&���$��*�������������	������
aká je zobrazená na Obr.t. (3�	�����(��%��������&�	
�������
	
���������%�����	�������� kolimáciou primárneho zrkadla. 
Kým sa pozeráte do zao��
���"�������	�
���
��%��������"�&
skrutky prispôsobenia smerom k vám).
/�+���� ������������
�'����������	����0���
�������� ������
severe. S okulárom v  ����
���"�����	
������������
���&���
obraz. Uvidíte ten istý obraz, ale teraz bude osvietený 
svetlom ���� �%��8��'���������(�� �	���'���������"�*�	
�����
no udržiavajte hviezdu v ����
���� �����"�������������&� 
������

�istenie teleskopu

Uzamykacie skrutky

Vyrovnanie primárneho zrkadla

Nájdite tri skrutky na zadnej strane teleskopu a �����������������$��������������
������"���.

Prispôosobovacie skrutky   Uzamykacie skrutky

Ak vidíte 3 v��(���tice 
�%"�����'���� �� ����'�"�����
teleskopu a 3 malé Phillipové 
skrutky pri nich, Phillipové skrutky 
sú uzamykacie skrutky a ���(�
matice sú skrutky na 
prispôsobovanie.

Prispôsobovacie skrutky

Ak vidíte 6 Phillipových 
skrutiek, ale 3 z nich 
�%"�����'�� �� ����'�"�����
�������	������%"�����'����
skrutky sú uzamykacie 
skrutky a �����������������
skrutky na prispôsobovanie.

K��&��
���(�
uzamykacie skrutky

Prispôsobovacie skrutky

8��������������&��
���(���
���%�� 3
0�����	��(���
���%�����&��
���(���
���%����
uzamykacie skrutky a Phillipové skrutky sú 
skrutky na prispôsobenie. Budete 
	��
�����&�8���������"����	
��	#��������
uzamykacích skrutiek.

Obr.s
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Primárne 
zrkadlo

              Obr.t

Zastavte rukou
sem

Obidva zarovnané Obidva zarovnané
Zrkadlá s ������"�*��������������� 
���������������������
uzáverom  ����
���"�

/��%�������������	���	��$������� ��
%���������
���*���
%�����2*���� ��
��������������%���� 
������
alebo na ��������������	
�����3�"������� 
�������"�����������	���������������� �����*�� ich optickými 
	��
������7"�����������"���� okuláre len obrús�����
"��*���	�����������������	��
��%� S okulármi by ste 
����� ������� �&��	��
�������$�����������*��&���������	����(���	��
����
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UPOZORNENIE!

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TELESKOP NA PRIAME POZOROVANIE SLNKA. 
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����EDKOM. NA SLEDOVANIE 
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    OŽIARENIU. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OKULÁROVÝ TYP SOLÁRNEHO 
    FILTRA A NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TELESKOP NA PREMIETANIE 
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