
Centrovanie ďalekohľadu a nastavenie paralaktickej montáže 
 
Pri každom prístroji platí zásada, že môže dokonale fungovať len vtedy, keď sú všetky jeho súčasti 
presne zostavené tak, ako to určil  jeho konštruktér. Tento princíp sa ešte vo väčšej miere uplatňuje 
pri optických prístrojoch a jemnomechanických zariadeniach. Už malá odchýlka niektorej časti 
ďalekohľadu alebo jeho montáže od pôvodne určenej polohy môže spôsobiť veľké nedostatky 
v kvalite obrazu a v presnosti vedenia ďalekohľadu za hviezdami. 
 

Centrovanie reflektora typu Newton 
 
Podmienkou správnej funkcie zrkadlového ďalekohľadu je nastavenie jeho zrkadiel tak, aby svetelný 
lúč, odrazený od stredu hlavného zrkadla, prešiel aj stredom odrazového diagonálneho zrkadielka 
a potom postupoval ďalej stredom okulára do nášho oka. Ide teda o správne vycentrovanie celého 
systému.  
Aby bolo možné uvedenú požiadavku úspešne splniť, musia byť obidve zrkadlá uložené v púzdrach, 
ktoré sa dajú nakláňať tromi regulačnými skrutkami. Diagonálne zrkadielko v ďalekohľade 
Newtonovho typu musí byť v dostatočnej miere posúvateľné aj v smere osi hlavného zrkadla dopredu 
a dozadu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, centrovanie prístroja je veľmi problematické 
a v dôsledku toho potom aj dobrá optika nemusí dávať dobrý obraz. Keďže reflektory sú na presnosť 
centrovania veľmi citlivé - najmä pri prenosných prístrojoch -, ich optická sústava by sa mala 
vycentrovať pred každým pozorovaním. 
Prvou úlohou pri centrovaní je správne nastavenie diagonálneho zrkadielka. Na hlavné zrkadlo 
najskôr upevníme kruhovitý disk z tvrdšieho papiera, ktorého stred súhlasí so stredom hlavného 
zrkadla. Na papierový disk narysujeme niekoľko sústredných kružníc. Potom začneme centrovať 
diagonálne zrkadielko s tubusom okulárového výťahu. Na tento účel nasadíme zvonka na okulárovú 
trubicu papierové alebo plechové viečko, ktoré má presne uprostred otvor s priemerom približne 
1mm. Podobnú clonu s otvorom 1,5mm umiestnime na vnútornom konci okulárového tubusu. 
Centrovanie bude presnejšie, ak na diagonálne zrkadielko umiestnime dva kolmé nite v smere jeho 
veľkej a malej osi, ktoré sa budú krížiť v jeho strede. Potom pozeráme do otvoru vrchného viečka 
a zrkadielkom posúvame v smere osi tubusu dopredu a dozadu, až sa bude stred zrkadielka 
nachádzať v strede okulárovej trubice. 
 

 
 
Skrutky na centrovanie sekundárneho zrkadla: A - Cassegrainovho reflektora; B - Newtonovho 
reflektora (pozdĺžny rez); C - pohľad do tubusu ďalekohľadu: 1 - nosník sekundárneho zrkadielka;  
2 - teleso centračného zariadenia; 3 - centračná skrutka; 4 - matica pozdĺžneho posuvu 



Nakláňaním zrkadielka pomocou jeho regulačných skrutiek sa snažíme dosiahnuť takú polohu, pri 
ktorej uvidíme kružnice clony na hlavnom zrkadle symetricky rozložené podľa stredu a okrajov 
zrkadielka. Tým je zabezpečená správna poloha zrkadielka v strede okulárovej trubice. 
Potom pristúpime k nastaveniu hlavného zrkadla. Najprv odstránime clonu s koncentrickými kruhmi 
a v okulárovom tubuse pozorujeme diagonálne zrkadielko s jeho nosníkmi, ktoré sa odrážajú 
v hlavnom zrkadle. Tento obraz pravdepodobne nebude symetrický podľa stredu diagonálneho 
zrkadielka. 

 
 
Pohľad do okulárového 
tubusu pri nevycentrovanom 
(A) a vycentrovanom 
diagonálnom (sekundárnom) 
zrkadielku (B) 
 
 
 
 
 

 
Centrovanie hlavného zrkadla. 
Pohľad do okulára tubusu pri 
nevycentrovanom (A) 
a vycentrovanom hlavnom 
(primárnom) zrkadle (B): 
1 - obraz objímky sekundárneho 
zrkadla; 
2 - obraz okulárového tubusu; 3 
- objímka sekundárneho 
zrkadielka; 
 4 - obraz hlavného zrkadla. 
 
 
Regulačnými skrutkami hlavného zrkadla nastavíme obraz diagonálneho zrkadielka tak, aby sme ho 
videli symetricky umiestnený podľa stredu zrkadielka. Tým je centrovanie skončené a je predpoklad, 
že ďalekohľad bude dávať kvalitný obraz.  
 

Centrovanie reflektora typu Cassegrain 
 
Našou prvou úlohou bude nastaviť sekundárne zrkadielko do správnej vzdialenosti od hlavného 
zrkadla. Postupujeme pritom tak, že ďalekohľad namierime na Slnko alebo na Mesiac a za prázdnym 
okulárovým tubusom pridržíme tienidlo z hrubšieho bieleho papiera. Posúvaním zrkadielka dopredu 
a dozadu nájdeme takú jeho polohu, pri ktorej sa na tienidle zjaví ostrý obraz pri strednej polohe 
okulárového výťahu. Rovina tienidla je v tomto okamihu totožná s ohniskovou rovinou zrkadla. 
Potom pritiahneme skrutku, ktorá upevňuje sekundárne zrkadielko v osi jeho nosníka. Správnosť 
nastavenia si potom overíme tak, že postupne pozorujeme napríklad Mesiac všetkými okulármi, ktoré 
chceme používať. Ak sa nám podarí vo všetkých prípadoch získať ostrý obraz, je nastavenie správne 
a ohnisková rovina prístroja je vo vyhovujúcej polohe. V opačnom prípade musíme podľa potreby 
posunúť sekundárne zrkadielko bližšie alebo ďalej od hlavného zrkadla tak, aby poloha ohniskovej 
roviny bola v potrebnej polohe.  
Potom sa presvedčíme, či je okulárový tubus správne vycentrovaný tak, aby sa obraz sekundárneho 
zrkadielka nachádzal presne v osi trubice okulárového výťahu. Pomáhame si tu opäť viečkom s malým 



otvorom, ktoré nasadíme na okulárovú trubicu. Na hlavné zrkadlo upevníme clonu s koncentrickými 
kruhmi, ako sme uviedli pri centrovaní Newtonovho reflektora. V ďalekohľade pritom vidíme systém 
sústredných kružníc. 
   

Otáčaním skrutiek regulujúcich sklon 
sekundárneho zrkadielka musíme docieliť to, 
aby bol systém kružníc symetricky rozložený 
podľa stredu a okrajov sekundárneho 
zrkadielka.  
Centrovanie hlavného zrkadla začneme tým, 
že papierový disk s kruhmi odstránime. 
V tubuse okulára potom vidíme hlavné 
zrkadlo a na ňom obraz sekundárneho 
zrkadielka s nosníkmi. Tento obraz 
vycentrujeme regulačnými skrutkami za 
hlavným zrkadlom tak, aby sa obraz 
sekundárneho zrkadielka nachádzal v strede. 

 
 

Presnejšie centrovanie podľa hviezd 
 
Centrovanie ďalekohľadov, ktoré sme opísali, je možné zdokonaliť pozorovaním obrazu jasnejších 
hviezd. Použijeme na to silnejší okulár, ktorý dáva na 1mm priemeru objektívu (zrkadla alebo 
šošovky) 1,5 až 2-násobné zväčšenie. Vyberieme si hviezdu približne 2m. Ďalekohľad, ktorý je správne 
vycentrovaný, nám dáva obraz hviezd pri rozostrení v podobe sústavy sústredných krúžkov. Nemusia 
byť pritom súvislé, no nesmú byť pretiahnuté (tvaru kométy) alebo ináč deformované. Obraz sa 
snažíme vyregulovať do žiadanej podoby tým, že opatrne otáčame regulačnými skrutkami hlavného 
zrkadla.  
Dosiahnuť symetriu krúžkov obrazu hviezdy, ktoré vznikajú pri zasúvaní a vysúvaní okulárového 
výťahu, sa nám podarí vtedy, ak je zrkadlo opticky bezchybné. Ak má zrkadlo nesprávny tvar, ktorý 
vznikol asymetrickou deformáciou pri brúsení a leštení jeho plochy, centrovanie sa nám nepodarí.  
Pretiahnuté alebo ináč deformované obrazy hviezd však vznikajú aj vtedy, ak je oko pozorovateľa 
postihnuté astigmatizmom. V tomto prípade pozorovateľ neuvidí dokonalý obraz, kým nepoužije 
správne okuliare. V prípade, že je oko len krátkozraké alebo ďalekozraké, pozorovateľ nemusí pri 
práci s ďalekohľadom používať okuliare. Tieto chyby zraku sa kompenzujú doostrením obrazu - 
vysunutím alebo zasunutím okulárového výťahu 
Opísané vycentrovanie ďalekohľadu podľa vzhľadu difrakčných krúžkov rozostrením obrazu hviezdy 
môžeme použiť aj pri refraktoroch. Podmienkou však je, aby objímka objektívu bola vybavená 
rekifikačnými skrutkami.  
 

 
     Ohybové krúžky rozostreného obrazu hviezdy:  
     A - pri nevycentrovanom objektíve; 
     B - pri vycentrovanom objektíve. 
 
 

 
Táto podmienka však býva zvyčajne splnená len u refraktorov väčšieho priemeru. 
 
 
 
 

Skrutka na nastavenie hlavného zrkadla:  
A - pozdĺžny rez; B - pohľad na puzdro zrkadla 
a jeho misy s regulačnými skrutkami. 
 



Nastavenie paralaktickej montáže 
 
Okrem malých astronomických ďalekohľadov, ktoré sú vybavené azimutálnou montážou, pre 
astronomické teleskopy sa najčastejšie používa ekvatoreálna, čiže paralaktická montáž. Azimutálna 
montáž má osi otočné vo vodorovnej a zvislej rovine, a preto pri sledovaní astronomických objektov 
treba pohybovať ďalekohľadom v obidvoch týchto rovinách. Paralaktická montáž má jednu os 
namierenú na svetový pól (tzv. polárna či hodinová os), zatiaľ čo druhá od (deklinačná) je na ňu 
kolmá a zabezpečuje pohyb teleskopu do potrebnej výšky nad a pod nebeským rovníkom. 
S orientáciou azimutálnej montáže nie sú žiadne problémy. Ak však má paralaktická montáž plniť 
svoju úlohu. musíme jej polárnu os čo najpresnejšie namieriť na svetový pól, okolo ktorého sa 
zdanlivo otáča celá obloha. Jej výhodou je, že pri sledovaní zdanlivého pohybu vesmírnych objektov, 
spôsobeného rotáciou Zeme, postačí, ak otáčame prístroj okolo polárnej osi. Paralaktická montáž 
preto umožňuje dlhšie nerušené pozorovanie a najmä fotografovanie oblohy. 
Je potrebné pripomenúť, že údaje o pohybe hviezd v zornom poli zodpovedajú astronomickému 
ďalekohľadu, ktorý má v porovnaní so skutočnosťou obrátené zorné pole. Ak pri uvedených úkonoch 
použijete pravouhlý zenitový hranol alebo inú prevracajúcu optickú sústavu, musíte si túto 
skutočnosť uvedomiť a pozorované javy hodnotiť s ohľadom na použitý optický systém. 
Pri nastavovaní paralaktickej montáže do správnej polohy sa ju snažíme čo najpresnejšie namieriť na 
svetový pól, ktorý sa nachádza na oblohe neďaleko Polárky v súhvezdí Malý voz. Pritom sa musíme 
predovšetkým snažiť o to, aby sa polárna os dostala do roviny miestneho poludníka. Druhou 
požiadavkou potom je nastaviť túto os do správneho uhla vzhľadom na vodorovnú rovinu.  
Na splnenie podmienok správnej orientácie montáže sa používajú rôzne spôsoby, jednak podľa toho, 
akú presnosť v orientácii požadujeme, a jednak podľa technického vybavenia montáže. Pre prácu 
s malými prenosnými prístrojmi stačí, ak hodinovú os namierime približne smerom k pólu, alebo 

aspoň na Polárku. Tento spôsob nastavenia polárnej osi 
nám zabezpečí, že pri pozorovaní malým ďalekohľadom 
budeme môcť vybraný objekt dlho sledovať otáčaním 
ďalekohľadu okolo polárnej osi bez opráv v deklinácii. 
Jednoduchú kontrolu správnej orientácie polárnej osi 
vykonáme pozorovaním hviezd v okolí svetového pólu 
oblohy. Postupujeme pritom tak, že ďalekohľad namierime 
presne v smere polárnej osi, takže v zornom poli slabšieho 
okulára (potrebujeme zorné pole približne s priemerom 2˚) 
uvidíme Polárku a podľa ostatných hviezd nájdeme aj 
svetový pól. Tento sa snažíme umiestniť do stredu zorného 
poľa, a to reguláciou polohy celej montáže alebo podstavca. 
Postupnou reguláciou osi sa snažíme dosiahnuť to, aby pri 
pohybe ďalekohľadu v rektascenzii (podľa polárnej osi) 
Polárka opisovala v zornom poli prístroja sústrednú kružnicu 
vzhľadom na okraj zorného poľa okulára.  Správnu polohu 
polárnej či hodinovej osi dosiahneme jemnými zmenami jej 

sklonu voči vodorovnej rovine a súčasným otáčaním montáže okolo zvislej osi. Veľmi jednoduchý 
a rýchly spôsob orientácie paralaktickej montáže umožňuje malý ďalekohľad, ktorý je namontovaný 
do dutej polárnej osi. Pri orientácii takejto montáže nastavíme celé zariadenie tak, aby oblasť pólu 
bola v zornom poli pomocného ďalekohľadu, a rektifikáciou montáže a podstavca ďalekohľadu 
postupne nastavíme svetový pól oblohy na stred zorného poľa. Tým je táto presná orientácia 
skončená.  
Ak chceme presne orientovať montáž väčšieho prístroja, použijeme Scheinerovu metódu. Na tento 
účel budeme potrebovať okulár s vláknovým krížom, ktorý otočíme tak, aby jeho vlákna boli 
orientované podľa osí montáže. Potom si vyberieme v okolitom teréne vhodný bod, vzdialený 
najmenej 1km. Pri otáčaní ďalekohľadu okolo polárnej osi sa musí zvolený objekt pohybovať pozdĺž 
jedného vlákna (tzv. hodinového) a pri otáčaní okolo deklinačnej osi sa bude objekt pohybovať pozdĺž 

Mapka okolia severného svetové 
pólu oblohy 



druhého (deklinačného) vlákna. Otáčaním okulára okolo jeho osi nastavíme vlákna do správnej 
polohy. Vlastné nastavenie montáže uskutočníme v noci. Montáž postavíme tak, aby polárna os bola 
orientovaná na Polárku. Potom si vyhľadáme hviezdu blízko poludníka a v dostatočnej výške nad 
obzorom  a nastavíme si ju do priesečníka vlákien kríža. Potom ju sledujeme otáčaním ďalekohľadu 
okolo polárnej osi (ručným alebo iným pohonom) a udržujeme ju na priesečníku vlákien. Podľa 
deklinačnej osi však prístrojom nehýbeme. Sledujeme, či sa po uplynutí niekoľkých minút hviezda 
odchyľuje smerom na juh (v astronomickom ďalekohľade smerom nahor), južný koniec polárnej osi 
treba pootočiť smerom na východ. Ak sa hviezda pohybuje smerom na sever (v ďalekohľade smerom 
nadol), koniec polárnej osi musíme pootočiť smerom na západ. Uvedený úkon niekoľkokrát 
opakujeme. 
Ak už nezistíme žiadnu odchýlku v pohybe hviezdy od vlákna, orientácia montáže do roviny poludníka 
je skončená. 
Pri nastavovaní správneho sklonu polárnej osi si vyberieme niektorú jasnejšiu hviezdu na západne 
oblohe, približne 6 hodín po jej vrcholení. Potom už opísaným spôsobom sledujeme v ďalekohľade, či 
hviezda stúpa nad hodinové vlákno, alebo klesá podeň.  
Ak hviezda klesá pod vlákno, treba zmenšiť sklon polárnej osi k obzoru, ak hviezda stúpa nad vlákno, 
musíme zväčšiť uhol polárnej osi. Uvedené korekcie urobíme buď priamo na polárnej osi, ak to 
konštrukcia montáže umožňuje, alebo použijeme regulačné skrutky, na ktorých stojí podstavec.  
Celý postup nastavenia (retifikácie) polárnej osi niekoľkokrát opakujeme, až docielime to, že sa 
hviezda od hodinového vlákna neodchýli aspoň počas 20-30 minút. 
 

Nastavenie deklinačného a hodinového deleného kruhu 
 
Väčšie, paralakticky montované ďalekohľady sú vybavené delenými kruhmi, ktoré umožňujú 
ďalekohľad nastaviť na určitý objekt podľa údajov o jeho deklinácii a rektascenzii. Aby sme tieto 
zariadenia mohli aj využívať, musíme preskúšať presnosť ich funkcie a nastaviť ich do správnej 
polohy. 
Ak sa uspokojíme s menšou presnosťou, môžeme použiť jednoduchšiu metódu ich preskúšania. 
Najprv otočíme ďalekohľad tak, aby s polárnou osou zvieral uhol 90˚. Deklinačný kruh by mal 
ukazovať 0˚. Odchýlku väčšiu ako 5˚ opravíme pootočením deklinačného kruhu alebo posunom 
príslušnej značky (indexu), pri ktorej odčítavame údaje deklinačného kruhu.  
Hodinový delený kruh preskúšame tak, že prístroj nastavíme na deklináciou 50˚ a otáčaním podľa 
hodinovej osi postavíme ďalekohľad nastavili do polohy, v ktorej deklinačná os nasleduje za 
ďalekohľadom, alebo ho predchádza. 
 
Pohyb hviezdy pri nastavovaní paralaktickej montáže do roviny poludníka: 
 A - hviezda sleduje hodinové vlákno, montáž je správne nastavená do roviny 
poludníka ; B - hviezda sa vychyľuje nad vlákno, južný koniec polárnej osi treba 
posunúť smerom na východ; C - hviezda sa pohybuje pod vlákno, južný koniec 
polárnej osi musíme posunúť smerom na západ 
 
Presnejšie nastavenie deklinačného kruhu uskutočníme zameraním na 
dostatočne vzdialený objekt (najmenej 1km). Aby bola kontrola jednoduchšia, 
nastavíme kruh približne na deklináciu 40˚ a hodinový uhol na 0 alebo 12h. 
Potom sa snažíme namieriť ďalekohľad na zvolený objekt, a to predovšetkým 
otáčaním okolo zvislej osi. Montáž nemusí byť pritom presne orientovaná na 
severný pól oblohy. Ak máme objekt v strede zorného poľa, odčítame údaje 
deklinačného kruhu. Potom nastavíme ďalekohľad do druhej polohy (s 
predchádzajúcou alebo nasledujúcou deklinačnou osou) a opäť zamierime na 
zvolené miesto. Rozdiel v deklinácii v prvej a druhej polohe ďalekohľadu svedčí 
o tom, že deklinačný kruh nie je správne nastavený. Opravu na deklinačnom 
kruhu nastavíme tak, že prístroj necháme v druhej polohe a deklinačný kruh 



nastavíme tak, aby ukazoval priemernú hodnotu, ktorú vypočítame z údajov odčítaných v prvej 
a druhej polohe ďalekohľadu. Deklinačný kruh by potom mal ukazovať v obidvoch polohách rovnakú 
deklináciu. 
Pri oprave polohy hodinového kruhu si najprv vypočítame doby prechodu Slnka miestnym 
poludníkom. Na to potrebujeme údaj z Astronomickej ročenky o kulminácii Slnka v deň pozorovania, 
ktorý opravíme o časový rozdiel, vyplývajúci z rozdielu v zemepisnej dĺžke miesta pozorovania 
a miesta, pre ktoré platí údaj v ročenke. Už pred kulmináciou udržujeme obraz Slnka v zornom poli. 
V okamihu kulminácie by mal hodinový uhol ukazovať 0 alebo 12h. Prípadný rozdiel potom opravíme 
pootočením hodinového kruhu. Súčasne si môžeme prekontrolovať, či deklinačný kruh ukazuje 
deklináciu, aká je pre Slnko v deň pozorovania uvedená v ročenke. 


