
Ďalekohľad – encyklopedické heslo. 
 

Ďalekohľad – teleskop, je opticko mechanický prístroj, ktorý umožňuje zväčšiť zorný 
uhol pozorovaného predmetu a sústredením svetla na malú plochu zvýšiť jeho jasnosť 
a rozlišovaciu schopnosť. 
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Ďalekohľad – čo si má zapamätať žiak. 
 

V astronómii sa ďalekohľadom pozoruje obloha. Hlavnou časťou ďalekohľadu je 
objektív, ktorý vytvára obraz pozorovaného objektu v obrazovej rovine. Tento sa sleduje  
okulárom, ako lupou. Objektív tvoria buď sústavy šošoviek, sférické, alebo parabolické 
zrkadlá a kombinovaná sústava šošovky a zrkadla. Ďalekohľady so šošovkovou optikou sú 
šošovkové ďalekohľady – refraktory, so zrkadlovými objektívmi zrkadlové ďalekohľady 

– reflektory. Mechanická časť ďalekohľadu, montáž, umožňuje ovládanie a vedenie 
ďalekohľadu za sledovaným objektom a je poháňaná  hodinovým strojom. 

Astronomický ďalekohľad je namontovaný na mechanickom pohone - montáži, ktorej 
osi sú usporiadané tak, aby umožnili pozorovanie v ľubovoľnom bode na oblohe a súčasne 

sledovanie denného pohybu oblohy. Na jednej strane montáže je ďalekohľad, na druhej 
protizávažie, ktoré umožňuje jeho ľahké ovládanie. Montáž s pohonom je umiestnená na 
stojane.  

Teleskop je zakrytý spravidla otáčavou kupolou, ktorá má otvárateľnú pozorovaciu 
štrbinu.  
 

 
 

Obr. 1 – 60 cm zrkadlový ďalekohľad Astronomického ústavu SAV  
na observatóriu Skalnaté pleso 

 
 
 
 
 



Ďalekohľad – čo má k dispozícii na prípravu učiteľ. 
 

Ďalekohľad – teleskop, je opticko mechanický prístroj, ktorý umožňuje zväčšiť zorný 
uhol pozorovaného predmetu a sústredením svetla na malú plochu zvýšiť jeho jasnosť 
a rozlišovaciu schopnosť. 

V astronómii sa ďalekohľadom pozoruje obloha. Hlavnou časťou ďalekohľadu je 
objektív, ktorý vytvára obraz pozorovaného objektu v obrazovej rovine. Tento sa sleduje  
okulárom, ako lupou. Objektív tvoria buď sústavy šošoviek, sférické, alebo parabolické 
zrkadlá a kombinovaná sústava šošovky a zrkadla. Ďalekohľady so šošovkovou optikou sú 
šošovkové ďalekohľady – refraktory, so zrkadlovými objektívmi zrkadlové ďalekohľady 

– reflektory. Mechanická časť ďalekohľadu, montáž, umožňuje ovládanie a vedenie 
ďalekohľadu za sledovaným objektom a je poháňaná  hodinovým strojom. 

 
Princíp ďalekohľadu. 

 
Ďalekohľad je dnes základným nástrojom pozorovania vzdialených kozmických 

objektov. Jednak zväčšuje zorný uhol pod ktorým pozorujeme objekt a jednak zosilňuje 

svetlo prichádzajúce z pozorovaného objektu tým, že zberná plocha objektívu je mnohokrát 
väčšia ako plocha očnej dúhovky (clony). Základným optickým princípom je tzv. 
teleskopická sústava pomocou ktorej sa rovnobežný zväzok transformuje zasa do 
rovnobežného zväzku, avšak s rôznymi parametrami. Základnú zostavu obsahuje tzv. 
Keplerov ďalekohľad, (obr. 2). 
 

 
                                               Obr. 2 - Keplerov ďalekohľad   
 
Objektív  O1  s priemerom  d1  a ohniskovou vzdialenosťou  f1 ( hovoríme, že má svetelnosť 
d1/ f1 )   zobrazí predmet viditeľný pod uhlom α do ohniskovej roviny F’. Tam má položené 
predné ohnisko okulár  O2, s ohniskovou vzdialenosťou  f2. Výstupná pupila je v mieste jeho 
zadného ohniska. Zväčšenie ďalekohľadu  ( z )  je dané pomerom : 
                                                                z = f1/ f2    a 

svetelný zisk  ( zs )  pomerom : 
                                                            zs = ( d1/ d2  )

2  
, 

kde d2  je priemer výstupnej pupily.  
       
Hoci sa všeobecne v astronómii považuje za vynálezcu ďalekohľadu Galileo, nie je to tak. Je 
ním holandský očný optik Hans Lippershay z Middeburgu, ktorý dňa 2. októbra 1608 ponúkol 
holandským úradom ďalekohľad („kijker“) zložený z dvoch šošoviek, spojky a rozptylky. 
Jeho zväčšenie bolo asi 3 – 4 násobné.  Galilei získal v marci 1609 popis vynálezu z Paríža 
a ešte v tom istom roku si zostrojil zdokonalený ďalekohľad („perspicillum“). Neskôr 



z vlastnoručne vybrúsených šošoviek zostrojil ďalekohľad, ktorý zväčšoval až 30x. Roku 
1611 ukázal J. Kepler v spise „Dioptrice“, že sa dá zostrojiť ďalekohľad kombináciou dvoch 
spojných šošoviek. Tak sa stal Kepler vynálezcom astronomického ďalekohľadu, hoci ho sám 
nezostrojil, ani ho pri svojich pozorovaniach nepoužíval. To urobili o niekoľko rokov neskôr 
Ch. Scheiner a F. Fontana. 
 

Okuláry. 

 
Pri moderných pozorovaniach je okulár skôr anachronizmom. Obraz obyčajne 

pozorujeme na monitoroch rôznych prídavných zariadení, alebo až po zázname na obrazovke 
počítača. Treba však vedieť, že najlepším okulárom na vizuálne pozorovania detailov je 
okulár Huygensov. Je zložený z dvoch ploskovypuklých šošoviek obrátených vypuklou 
stranou k objektívu. Obe šošovky sú vybrúsené tak, že ich sférické a farebné chyby sa 
vzájomne rušia. Jeho nevýhodou je, že musí byť umiestnený tak, že ohnisko objektívu je vo 
vnútri okuláru. Preto sa nedá použiť na astrometrické merania, kde sa v primárnom ohnisku 
umiestňuje nitkový kríž. Na tieto účely sa používajú ortoskopické okuláry. 
 

Objektívy. 

 
Objektív je hlavnou časťou ďalekohľadu. Môže ním byť šošovka, alebo zrkadlo. 

Podľa toho delíme ďalekohľady na refraktory  a reflektory. 

 

Refraktory. 

 
Okrem špeciálnych zariadení (napr. koronograf) nie je objektívom jednoduchá spojná 

šošovka, ale sústava šošoviek, v ktorej sú aspoň čiastočne kompenzované optické chyby. 
Najjednoduchším takýmto objektívom je achromát, kombinácia spojnej šošovky 
z korunového skla a rozptylky z flintovýho skla s presne určenými polomerami krivosti. 
Dokonalejším objektívom je trojšošovkový B – objektív a ešte kvalitnejší obraz poskytuje 
aplanát – kombinácia dvoch symetrických achromátov. Pre astronomické účely vyrába firma 
Zeiss aplanát „Vierlinser“.  

Refraktory sú dnes väčšinou prístrojom pre amatérov a pre profesionálov slúžia hlavne 
ako hľadáčiky pre väčšie prístroje. Najpoužívanejšie typy objektívov používaných pre menšie 
refraktory,  približne do priemeru 200 mm sú uvedené na  obr. 3. 

                                                 Obr. 3 – Typy objektívov refraktorov 
 

 

                                                    Obr. 4 – Optická schéma refraktoru.                        



Objektív refraktora slúžiaci na zosilňovanie svetla je tvorený jednou, alebo viacerými 
šošovkami, ktorých priemer môže byť maximálne do 1 metra. 
 
Reflektory. 
 

Éra veľkých refraktorov skončila spolu s 19. storočím. Najväčší má priemer 102 cm 
a bol inštalovaný v roku 1897 (USA, Yerkes Observatory). Pre objektív väčších 
ďalekohľadov sa dnes takmer výlučne volí zrkadlo. Hlavnou výhodou je absencia 
chromatickej vady a to, že sa s optickou presnosťou opracováva iba jedna plocha. Optické 
závody už v minulom storočí zvládli technológiu tzv. retušovania guľovej plochy na 
parabolickú, pri ktorej absentuje aj sférická vada.  

Ďaľšou výhodou zrkadlových objektívov je, že nemusia byť zo skla, ktoré je 
bezchybne priehľadné, dokonca v poslednej dobe sa zrkadlá vyrábajú z materiálov, ktoré 
majú lepšie optické vlastnosti, ako sklo (tvrdosť, tepelná vodivosť ) a pritom majú nižšiu 
mernú hmotnosť a väčšiu pevnosť. Teleso zrkadla sa potom odľahčí mnohými dutinami, 
pričom stena s opticky opracovanou plochou môže mať hrúbku iba niekoľko milimetrov. 

Pri tomto type ďalekohľadov je objektívom zrkadlo a teda obraz je na tej istej strane 
ako predmet, preto sa sekundárnymi zrkadlami prenáša, aby pozorovateľ neprekážal 
pozorovaniu. V priebehu vývoja od pôvodného Newtonovho (1664), prípadne 
Cassegrainovho (1672) ďalekohľadu s priemermi pod 10 cm, do dnešných dní, kedy sa 
budujú ďalekohľady s priemermi nad 10 m, s hmotnosťou stoviek ton, ale s presnosťou 
navedenia tisícin sekundy, prešli ich typy, t.j. schémy zostavenia jednotlivých častí,  mnohými 
premenami.  

V podstate ide a vždy išlo o to, aby sme mali vyváženú požiadavku čo najväčšej 
svetelnosti, rozlíšenia a kvality obrazu. Nemalo by zmysel konštruovať veľkopriemerové 
ďalekohľady, keby ich veľké teoretické rozlíšenie nebolo aj prakticky realizované príslušnou 
kvalitou opracovania plôch a prislušných montáži.  Pri tomto vývoji vznikli mnohé moderné 
technologické postupy, umožňujúce konštruovanie veľkých a kvalitných ďalekohľadov. 
Základné typy, Newtonov a Cassegrainov sú znázornené na obr. 5. 
 

                         

              Obr. 5 – Optické schémy reflektorov typu Cassegrain (hore) a Newton (dole)  
 
Na registráciu svetla sa používa zrkadlo, alebo sústava zrkadiel, pomocou ktorých sa svetlo 
odráža do ohniskovej roviny. V prvom je hlavné zrkadlo prevrtané a vypuklé sekundárne 
zrkadlo prenáša obraz do osi, za zrkadlo, kde pozorujeme prevrátený obraz, podobne ako 
v Keplerovom ďalekohľade. Pri druhom sa obraz prenáša na bok tubusu rovinným šikmým 
sekundárnym zrkadlom.   



  
Montáž ďalekohľadov. 
 

Potrebnosť montáže ďalekohľadu sa prejaví v skutočnosti, že aj keď sa podarí 
zamieriť a zaostriť na nejaký objekt, ten sa hneď stratí pri zdanlivom pohybe oblohy. A tu sa 
dostávame k funkcii montáže. Má to byť zariadenie, na ktoré sa dá pripevniť náš prístroj, 
umožní nám ho zamieriť na pozorovaný objekt. Najviac používaná v astronómii je 
ekvatoriálna, alebo tzv. paralaktická montáž. Pri tejto montáži je zvislá os sklonená tak, aby 
bola rovnobežná so zemskou  osou  viď obr. 6. Potom sa namiesto výšky nastavuje 
deklinácia a namiesto azimutu hodinový uhol.  

                                      Obr. 6 – Princíp paralaktickej montáže 
 

V takom prípade sa jednoduchým mechanickým spôsobom  dá dosiahnuť, že 
ďalekohľad stále sleduje vybraný kozmický objekt, ktorý sa pohybuje rovnomerne s oblohou. 
Technické prevedenie ekvatoreálnej montáže môže byť rôzne, v závislosti od hmotnosti 
a zemepisnej šírky observatória. Najpoužívanejšie konštrukcie sú na obr. 7. 

V našich šírkach sa najviac používa nemecká montáž. Polárna os je v tomto prípade 
upevnená iba na jednom pilieri. Deklinačná os, kolmá na polárnu, má na jednom konci 
ďalekohľad a na druhom protizávažie. Nevýhodou tejto montáže je, že ňou nemožno sledovať 
hviezdu nepretržite od východu po západ. Po prechode hviezdy cez meridián ďalšiemu 
pozorovaniu bráni pilier, na ktorom je montáž upevnená. Výhodnejšia z tohto dôvodu je 
anglická montáž, pri ktorej sú obidva konce polárnej osi upevnené na konštrukcii budovy. 
Najdokonalejšou montážou, pri ktorej sú odstránené všetky protizávažia je vidlicová alebo 
podkovová. Tieto typy montáže sa používajú iba pri reflektoroch. Ťažké zrkadlo na kratšom 
konci tubusu vyvažuje oveľa dlhší zvyšok tubusu. 

 
 

 

 

 

 



 

Obr. 7 – Rôzne typy monáží 
 
 
 Kozmické ďalokohľady. 

 

Patria medzi najdokonalejšie, ale aj najdrahšie prístroje využívané na výskum a 
pozorovanie vesmíru. Sú konštruované ako plnoautomatické satelity vybavené spravidla  
veĺmi kvalitným reflektorovým teleskopom. Najznámejšími sú Hubbleov teleskop (priemer 
primárneho zrkadla 2,4 m) a Spitzerov kozmický teleskop pozorujúci vesmírne objekty 
v ultrafialovej oblasti spektra.  

Pozorovania týmito ďalekohľadmi sú veĺmi kvalitné vzhľadom na to, že je vylúčené 
„rušenie“ pozorovaní atmosférou Zeme a pozorovanie je možné v celej spektrálnej oblasti 
svetla. 
 

 

 



 

 
Obr. 8 – Hubbleov  kozmický  ďalekohľad 

 
 

 
 

Obr. 9 – Spitzerov ultrafialový kozmický ďalekohľad 
 



 
 
Obr. 10 – Najväčším kompaktným teleskopom na svete je ďalekohľad BTA na špeciálnom 
astrofyzikálnom observatóriu Zelenčukskaja na Kaukaze v Rusku s priemerom zrkadla 605cm 
                                            
 

                                   
 
Obr. 11 – Najmodernejším a najlepšie technicky vybaveným ďalekohľadom súčasnosti je 
NTT teleskop umiestnený na observatóriu La Silla v Chile, kde sú mimochodom najlepšie 
pozorovacie podmienky na Zemi. 
 
 



 
 

Obr. 12 – Najväčším ďalekohľadom na Slovensku je 105cm reflektorový ďalekohľad na 
observatóriu Kolonica na východnom Slovensku. 

 
 
 

Ďalekohľady na www stránkach:  
http://www.dalekohlady.sk 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Refraktor 
http://www.astrooptik.sk/?page=pozorovanie 
http://www.vesmir.sk/index.php?id=hst 
 


