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Refraktory pro

vizuální pozorování

Profesionálnímu i amatérskému nebi dnes 
kralují reflektory. Právem, jsou levnější než 
čočkové dalekohledy a lze je postavit s 
větším průměrem objektivu. Pro vizuální 
pozorování je z hlediska poměru výkonu a 
ceny nedostižný Newtonův dalekohled na 
Dobsonově montáži. Přesto jsou refraktory 
mezi astronomy amatéry stále oblíbeny, 
o čemž svědčí vzkvétající trh s těmito 
dalekohledy. Je k dispozici nepřeberné 
množství typů od supermarketových hraček 
až po velké apochromáty, jejichž cena se 
pohybuje v milionových částkách.

V tomto článku se podíváme na hlavní 
typy refraktorů a probereme jejich silné 
a slabé stránky. Nakonec bych popsal mé 
zkušenosti s refraktory a na svém příkladu 
ukázal, co mě motivovalo k jejich koupi. 
Snad to pomůže čtenáři zorientovat se v ši-
roké nabídce a vybrat si pro sebe ten pravý 
dalekohled, ať už reflektor či refraktor. Pro 
detailnější vhled do světa refraktorů dopo-
ručuji knihu Neila Englishe Choosing and 
Using a Refracting Telescope (Springer 
Science + Business Media, LCC 2011), bo-
hužel k dispozici jenom v angličtině.

Dobrý dalekohled zobrazí hvězdy jako 
krásné ostré jehličky na tmavém pozadí. 
Stejně tak je obraz planet a Měsíce nád-

herně kontrastní. Jak si dále ukážeme, do-
cílit takového chování u reflektorů je těžší 
než u refraktorů. Možná i proto můžeme od 
astronomů amatérů slýchat, jak o svých zr-
cadlových dalekohledech s pýchou hovoří 
o tom, že „kreslí jako refraktor“.

Velká výhoda refraktoru oproti zrca-
dlovému dalekohledu je jeho konstrukční 
jednoduchost – jen objektiv a okulár 
(nepočítáme-li teď zenitové zrcátko). 
Objektiv a případné zenitové zrcátko lze 
navíc mechanicky pevně zafixovat a tak 
refraktory drží velice dobře kolimaci, 
a to i při drsnějším zacházení (třeba 
jízda po dálnici D1 za tmavou oblohou). 
Nutnost kolimace refraktoru tak bývá 
velmi vzácná.

Další výhodou je fakt, že objektiv re-
fraktoru není ničím stíněný, což má dva 
důsledky. Difrakční rozptyl světla na cent-
rálním stínění, které je vlastní většině pou-
žívaných zrcadlových systémů, totiž snižuje 
kontrast výsledného obrazu. Má-li být ztráta 
kontrastu u reflektoru minimální, je potřeba 
volit co nejmenší průměr centrálního stí-
nění. Jenže čím je menší průměr stínění, 
tím menší část oblohy daný dalekohled 
zobrazí. Zvláště u menších dalekohledů 
s průměrem objektivu pod 20 cm je volba 
velikosti centrálního stínění volbou mezi 

maximálním zorným polem dalekohledu 
a přijatelným poklesem kontrastu optiky. 
U refraktorů není potřeba podobné dilema 
řešit, lze mít obojí, jak plně osvětlené ši-
roké zorné pole, tak i velmi dobrý kontrast 
při pozorování planet a Měsíce při velkých 
zvětšeních. Refraktory jsou tak z tohoto 
hlediska velmi univerzální dalekohledy. Jak 
uvidíme později, u achromatických objek-
tivů musíme díky barevné vadě nakonec 
stejně řešit obdobné dilema, pokud chceme 
zůstat u běžně dostupných 2″ okulárů.

Zatím jsme si shrnuli hlavní optické vý-
hody čočkových dalekohledů. Refraktory 
mají ale ještě další přednosti, které jsou 
spjaty s používáním dalekohledu v reál-
ných podmínkách. První souvisí s pozo-
rováním v městských podmínkách, kdy 
je dalekohled osvětlován z různých stran. 
V zrcadlových dalekohledech typu Newton 
je prakticky nemožné všechno parazitní 
světlo odstínit. Např. v mém 250mm 
Newtonu s plně vyčerněným tubusem je 
slabým místem okulárový výtah. Občas to 
při pozorování slabých mlhovin a galaxií 
vadí. U refraktorů lze naopak vhodným 
umístěním vnitřních clon prakticky veš-
keré takové světlo potlačit, což opět ve 
finále vede k lepšímu kontrastu. U svých 
refraktorů jsem problémy s bočním svět-
lem nezaregistroval.

Nezanedbatelnou výhodou refraktoru je 
pak jeho menší náchylnost na vliv nedoko-
nalé temperace dalekohledu. U reflektorů 
dělá největší problém teplejší vrstvička 
vzduchu, která se vytváří nad primárním 
zrcadlem. Světlo tímto nestabilním pro-
středím musí navíc procházet dvakrát. 
Refraktory jsou vůči tomuto problému 
mnohem odolnější. Světlo totiž prochází 
nestabilní vrstvou vzduchu jenom jednou 
a navíc je tato vrstva v otevřeném pro-
storu nad dalekohledem, takže je rychle 
rozfoukávána do okolí a nevzniká ani 
komínový efekt typický třeba pro dale-
kohledy typu Newton s plným tubusem. 
Výsledkem je pak klidnější obraz.

Problémem čočkových dalekohledů 
je barevná vada. Zatímco zrcadlo od-
ráží každou vlnovou délku světla stejně, 
u lomu světla to neplatí. Krátkovlnné 
modré světlo se ve skle šíří pomaleji než 
dlouhovlnné červené. Tomuto jevu se říká 
disperze. Modré světlo se tak na povrchu 
čočky víc láme a ohnisková rovina ost-
rého obrazu v modré barvě je blíž k ob-
jektivu, ohnisková rovina v červené barvě 
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Obr. 1: Lom světla na jedné čočce. Díky různé rychlosti světla pro různé vlnové délky se modré světlo (na na-

šem obrázku nejtmavší šedá) láme víc než červené (středně tmavý odstín šedé; nejsvětlejší šedá pak odpovídá 

zelené barvě). Ostrý obraz v modré barvě se tak nachází blíž k objektivu než ostrý obraz v barvě červené.
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Obr. 2: Schematické znázornění průchodu světla achromátem. Díky volbě skel s různými disperzními 

vlastnostmi lze zároveň zaostřit dvě barvy – typicky červenou (středně tmavý odstín šedé na našem ob-

rázku) a modrou (nejtmavší šedá). Zelené světlo (nejsvětlejší šedá) má však ohniskovou rovinu trochu 

posunutou, což vede ke zbytkové barevné vadě.

pak dál od objektivu (obr. 1). V 18. století 
přišel obhájce a amatérský optik Chester 
Hall na myšlenku zkombinovat objektiv 
ze dvou skel s různými disperzními vlast-
nostmi. U takto navrženého objektivu je 
možné zaostřit do jedné ohniskové roviny 
dvě různé barvy (typicky červenou a mod-
rou) – světlo světa spatřil první achromát 
(obr. 2). Právě tento typ kraloval světu 
refraktorů v 19. století a dodnes je to nej-
rozšířenější typ čočkových dalekohledů 
mezi astronomy amatéry. Achromatický 
objektiv velmi silně zmenšuje barevnou 
vadu, ale nepotlačuje ji úplně. V okuláru 
je barevná vada viditelná jako barevný, 
nejčastěji namodralý až nafialovělý lem 
u kontrastních hran, jako je osvětlený 
okraj Měsíce nebo Venuše, a nebo jako 
sytě modrý až fialový obláček kolem jas-
nějších hvězd. To ale není jediný projev. 
Nezaostřené světlo snižuje, obdobně jako 
centrální stínění, výsledný kontrast.

Objektivům, které zbytkovou barevnou 
vadu potlačují na zanedbatelnou úroveň, 
se obecně říká apochromatické. Bohužel 
neexistuje standard, původní Abbého de-
finice apochromátu jako objektivu, který 
zaostří tři různé vlnové délky (plus další 
podmínky eliminující ostatní optické 
vady), je velmi striktní a naprostá vět-
šina dnešních dalekohledů prodávaných 
jako apochromáty ji nesplňuje. Různí 
výrobci používají různé definice, a tak 
se apochromát stává spíš marketingovým 
označením. Apochromatické dalekohledy 
se také velmi liší typem konstrukce. 
Objektivy se mohou skládat buď ze dvou 
(dublet) nebo tří čoček (triplet), ale 
některé apochromáty mají čočky i čtyři 
(např. dalekohledy konstrukce Petzval). 
Každá z těchto konstrukcí má svoje 
vlastní výhody a nevýhody. Dublety se 
velmi rychle temperují, jsou lehčí, na 
druhou stranu není možné dosáhnout ta-
kové korekce optických chyb jako u tri-
pletu. Tyto objektivy tak vyhovují hlavně 
pro vizuální pozorování. Dalekohledy 
konstrukce Petzval jsou zase díky vel-
kému, dobře korigovanému zornému poli 
vhodné pro astrofotografii na velké čipy.

Podívejme se nyní blíže na nejběž-
nější typy refraktorů dostupné na trhu. 
Můžeme je rozdělit do tří skupin: svě-
telné achromáty, dlouhé achromáty a 
apochromáty. 

Světelné achromáty

Světelné achromáty, přezdívané také hle-
dače komet, mají typicky světelnost kolem 
f/5–f/6. Na trhu jsou například k dispo-
zici dalekohledy firmy Sky Watcher nebo 
Teleskop-Service od průměru objektivu 
80 mm (cena kolem 3 000 Kč i s montáží) 
až po 150 mm (kolem 16 000 Kč bez mon-
táže). Svým zaměřením to jsou specializo-
vané dalekohledy vhodné především pro 
širokoúhlé pohledy při malých zvětšeních. 
Krátký achromát se tak výborně hodí jako 
doplňující dalekohled k většímu daleko-
hledu, protože poskytne přesně to, co ta-
kovému dalekohledu chybí – velké zorné 
pole. Hlavně menší apochromáty nekladou 
tak velké nároky na montáž, ta může být 
velmi lehká a skladná, a tak jejich další 
předností bude snadná přenositelnost.

Světelné achromáty vykazují velkou 
barevnou vadu, která bude obraz při vel-
kých zvětšeních degradovat. Měl jsem 
možnost několik nocí používat refraktor 
Sky Watcher 120 / 600 mm (cena kolem 
7 000 Kč i s montáží). Obraz velmi rychle 
měkl již při zvětšení kolem 70 ×, což bylo 
patrné například na kulových hvězdoku-
pách. Avšak s okulárem Panoptic 27 mm 
poskytoval 22 × zvětšení a nádherné tří-
stupňové zorné pole. Díky tomuto velkému 
zornému poli jsem při pozorování během 
jedné noci „objevil“ tři otevřené hvěz-
dokupy, které nebyly zakresleny v mém 
atlase a o kterých jsem předtím nevěděl. 
Je potřeba ale upozornit, že ani špič-
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kový okulár typu Panoptic nevykreslil celé 
zorné pole ideálně – u krátkých refraktorů 
je totiž zakřivení roviny, ve které je obraz 
ostrý, již docela znatelné. Z tohoto hle-
diska vypadají zajímavě Neo-Achromáty 
firmy Vixen. Jsou totiž odvozeny od kon-
strukce typu Petzval, což znamená, že 
jsou vybaveny rovnačem pole, který na-
víc i snižuje barevnou vadu objektivu. 
Bohužel neměl jsem možnost tyto daleko-
hledy vyzkoušet.

Dlouhé achromáty

Zbytkovou barevnou vadu achromatických 
objektivů lze potlačit prodloužením oh-
niska. V literatuře můžeme najít několik 
orientačních vztahů pro výpočet světel-
nosti, při které barevná vada achromátu 
přestává hrát výraznou roli. Nejznámější 
je asi Sidgwickovo kritérium pro klasické 
achromáty malých průměrů. Světelnost 
achromatického dalekohledu má být podle 
tohoto kritéria alespoň 1,2násobek prů-
měru objektivu uvedeného v centimetrech. 
Zjednodušeně můžeme říct, že ztráta kon-
trastu achromátu splňujícího Sidgwickovo 
kriterium je podobná jako u reflektoru 
s 25% centrálním stíněním. Orientačně, 
pro 80mm refraktor začíná být barevná 
vada při vizuálním pozorování na malé 
úrovni pro světelnosti kolem f/10 (ohnisko 
f=800 mm). Ještě pro 10cm achromát dosta-
neme rozumně velký dalekohled: světelnost 
f/12 a ohnisko kolem 1200 mm. Ale už pro 
15cm průměr se dostaneme na světelnost 
f/18 a ohnisko 2700 mm!

Dlouhé achromáty poskytují velmi 
dobrý obraz i při velkém zvětšení a hodí 
se dobře i na pozorování planet. Levné 
dalekohledy ze supermarketu jsou vět-
šinou tohoto typu, ale dají se pořídit 
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Obr. 3: Vlevo: apochromatický triplet LOMO 80 / 480 mm firmy Stellarvue je používán především pro fotografování oblohy. Ve spojení s lehkou alt-azimutální 

montáží Voyager velmi dobře poslouží jako cestovní dalekohled. Vpravo: apochromatický dublet ED100 firmy Sky Watcher je používán jako hlavní pozorova-

telský dalekohled za nocí, kdy je autor článku líný tahat ven velký Dobson.

i velmi kvalitní dlouhé achromáty od re-
nomovaných výrobců. Velice dobré jméno 
má např. 10cm achromát firmy TAL 
o světelnosti f/10. K dispozici jsou pak 
běžně na trhu i větší achromáty (127 mm 
a 150 mm f/9 a f/8). Ty už jsou spíš ale 
kompromisem mezi praktičností (rozuměj 
hmotností a délkou) a rozumně velkou 
barevnou vadou. Větší achromáty jsou 
výjimečné, ve světě je sériově vyrábí 
několik firem (např. D&G, Istar Optical), 
ale i zde v Česku je možná zakázková vý-
roba u několika firem (např. VOD Turnov, 
Jiří Drbohlav). Měl jsem možnost krátce 
pozorovat dvěma většími achromatickými 
objektivy o průměrech 172 mm a 210 mm 
a světelnostech kolem f/9–f/10. Obraz 
v nich je překvapivě velmi příjemný 
a kontrastní i při velkých zvětšeních ko-

lem 300 ×, byť ani zdaleka nedosahují 
Sidgwickova kritéria. Pro milovníky este-
tických pohledů představují velké achro-
máty jistě zajímavou alternativu k větším 
zrcadlovým dalekohledům. Kladou však 
velký nárok na místo a montáž, a tak ne-
jsou vhodné pro každého.

Apochromáty

Trh s apochromáty je velmi široký. 
Mezi špičku patří refraktory firem jako 
TeleVue, Takahashi, TEC, Astro-Physics. 
Cena je astronomická, např. u daleko-
hledu TeleVue NP101 s průměrem ob-
jektivu pouhých 10 cm hovoříme o ceně 
100 000 Kč, a to bez montáže! Už vzhle-
dem k ceně nepatří tyto apochromáty 
mezi dalekohledy, které by si člověk 
pořídil jako první dalekohled. Většinou 

si je pořizují zkušenější astronomové, 
kteří vědí, za jakým účelem a co od nich 
očekávat. Nebudeme proto do detailů 
rozebírat konstrukční možnosti ohledně 
počtu skel, jejich typu, objektivů se vzdu-
chovými či olejem plněnými mezerami 
mezi čočkami v objektivu, apod. Jen pro 
ilustrační příklad, dalekohledy Takahashi 
FSQ-106ED a FSQ-85EDX představují 
svou světelností f/5 a svým výborně ko-
rigovaným širokým zorným polem špičku 
pro fotografii na velké čipy. Naopak da-
lekohled Takahashi řady TSA (například 
TSA-102 o světelnosti f/7,8) bude exce-
lovat při vizuálním pozorování, i když 
samozřejmě s ním půjde pořídit velmi 
kvalitní astronomické snímky. Krása 
kvalitních apochromátů spočívá v jejich 
univerzálnosti a ty nejkvalitnější z nich 
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ukazují prakticky maximum možného, 
co daný průměr dovolí. Ve spojení s pří-
slušným rovnačem pole (pokud již není 
rovnač zakomponován do designu dale-
kohledu) mohou sloužit jako špičkový 
astrograf, při vizuálním pozorování zase 
excelují jak při širokoúhlých pohledech, 
tak i při pozorování planet a Měsíce při 
velkých zvětšeních.

Pro mnohé z nás byly ještě před pár lety 
kvalitní apochromáty cenově prakticky ne-
dostupné. S trochou nadsázky se dá říct, že 
dalekohled, který vše změnil, byl refraktor 
ED 80 / 600 mm firmy Sky Watcher. Cena 
tohoto apochromátu je velmi příjemná 
(v dnešní době kolem 9 000 Kč) a před-
stavuje zlomek ceny tehdy běžně dostup-
ných špičkových apochromátů, přitom 
však je obraz stále velmi kvalitní. Tento 
dalekohled je oblíbený pro svoji cenu 
a kvalitu i u astrofotografů. Je též vhod-
ným doplňkem k většímu zrcadlovému 
dalekohledu pro vizuální pozorování. Po 
úspěchu 80mm verze následovaly 100mm 
(kolem 18 000 Kč) a 120mm verze (ko-
lem 28 000 Kč). Vlastním verzi ED100 f/9 
a mohu potvrdit její optické kvality. Podle 
různých recenzí je rozdíl oproti absolutní 
špičce (např. zmiňovaný TSA-102) ještě 
stále viditelný, avšak nijak velký. 

Na závěr bych rád shrnul své zkušenosti 
s ED100 a důvody, které mě ke koupi to-
hoto dalekohledu vedly. V té době jsem 
už vlastnil Newton 250 / 1600 mm na 
Dobsonově montáži, Newton 150 / 750 mm 
a 80mm apochromatický triplet. Velký 
Newton má dvě nevýhody. Nemám mož-
nost jej skladovat při venkovní teplotě, 

a tak musím pozorování planet dopředu 
plánovat. V praxi takový dalekohled vy-
tahuji, jen když je dobrá předpověď pro 
většinu noci. Druhá nevýhoda je jeho 
velikost, která neumožní rozumně nalo-
žit dalekohled do auta a odvézt jej pod 
tmavou oblohu. Tento účel plnil dobře 
150mm Newton, ten však velmi často 
zaostával při pozorování planet za malým 
80mm refraktorem. Po dobrých zkuše-
nostech s refraktorem mě lákalo pořídit 
si větší průměr, přitom však moc neztra-
tit z mobility 80mm refraktoru (obr. 3, 
vlevo).

ED100 splnil všechna moje očekávání. 
Po záměně originálního hliníkového sta-
tivu mé azimutální montáže Voyager od 
firmy Astro-Tech za dřevěný je tato mon-
táž ještě na hranici únosnosti použitel-
nosti s ED100 (obr. 3, vpravo). Celý kom-
plet, dalekohled i s montáží, je dostatečně 
lehký, abych ho bez problémů vynesl 
najednou ven na zahradu. A dalekohled 
se díky tomu, že se jedná o dvoučočkový 
objektiv, také relativně rychle temperuje, 
takže pozorování planet při velkých zvět-
šeních není během čtvrthodiny problém. 
Jen ve velkých mrazech je nutné čekat 
víc než půl hodiny, než je možné provádět 
kritické pozorování těsných dvojhvězd.

Pro mě osobně je rozdíl oproti 80mm 
dalekohledu vizuálně velmi znatelný. Při 
průměru 100 mm začne spousta objektů 
ožívat – na Jupiteru začnou být vidět 
zajímavé detaily v pásech i mezi nimi 
(obr. 4 vlevo) a mnoho objektů začne 
vykazovat, zvláště pod tmavou oblohou, 
detaily, o kterých jsem si myslel, že jsou 

mimo dosah takhle malého dalekohledu. 
Při zvětšení 180 × se například známá 
kulová hvězdokupa M13 začne po celé 
své ploše rozpadat na stovky hvězd a jsou 
pozorovatelné i drobné detaily v malých 
planetárních mlhovinách (obr. 4 vpravo). 
Není bez zajímavosti, že někteří přední 
světoví pozorovatelé upřednostňují pro 
svá pozorování právě refraktory s průmě-
rem kolem 100 mm. Například Stephen 
O’Meara a jeho série tří knih Deep-Sky 
Companions  (Cambridge University 
Press, The Messier Objects 1998, The 
Cadwell Objects 2002 a Hidden Treasures 
2007) názorně ukazuje, jaké detaily do-
káže trpělivý pozorovatel pod tmavou 
havajskou oblohou v takto malém daleko-
hledu zaznamenat.

Každý člověk má samozřejmě jiné pre-
ference a jiné pozorovací podmínky, a tak 
mu vyhovuje jiný typ dalekohledu. Mému 
naturelu a stylu pozorování, kdy musím da-
lekohledy tahat z vyhřívané místnosti ven 
a často i vyjíždět za tmavší oblohou, vy-
hovuje právě 10cm refraktor, a tak ED100 
výrazně předčí v užívanosti daleko větší 
Newton 250 / 1600 mm, který toho samo-
zřejmě ukáže víc. Poetiku nočního pozo-
rování si lze užít snad v každém daleko-
hledu. Velký zrcadlový dalekohled a menší 
refraktor ukáží krásy nočního nebe každý 
z jiné perspektivy. Refraktory, svou neustá-
lou připraveností a schopností poskytovat 
stabilní a kontrastní obraz, pro mě předsta-
vují prostředek, jak si tuto noční poetiku 
plně vychutnat i za ne zrovna ideálních 
podmínek. ■
Obr. 4: Ukázky kreseb přes 100mm refraktor 

(Sky Watcher ED100).

Vlevo: Jupiter s obnovujícím se jižním rovníkovým 

pásem (14. 1. 2011 v 16:10 UT, zvětšení 180 ×).

Dole: planetární mlhovina NGC6543 (Kočičí 

oko) při 350 × zvětšení.

Refraktory


