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Jako Dobson obyčejně označujeme zrca-
dlový dalekohled Newtonova typu, umís-
těný na specifické jednoduché azimutální 
montáži. Nejedná se tedy o žádný zvláštní 
typ optického systému (jako jsou například 
Newton nebo Cassegrain), charakteristická 
je spíše samotná montáž (proto se někdy 

mluví i o Dobsonově montáži) 
a její kombinace s Newtonovým 

dalekohledem. Celý kon-
cept je postavený na ma-
ximální jednoduchosti, 

nenáročnosti na výrobu (ta 
je tudíž velmi levná) i ob-

sluhu. Montáž obvykle 
sestává ze základní 

desky, která se 
pokládá na zem 

a tzv. dob-
s o n o v s k é 

bedýnky. 
D e s k a 
je s be-
dýnkou 
spojená 

centrál-
ním šrou-
bem tak, 

že je možné volné otáčení bedýnky kolem 
tohoto šroubu, přičemž bedýnka po desce 
klouže. Takto je zajištěný pohyb celého da-
lekohledu v azimutu. Pro zlepšení  kluzných 
vlastností je spodní strana dobsonovské be-
dýnky opatřena laminem a na vrchní straně 
základní desky jsou umístěné malé teflonové 
bloky. Kombinace teflonu klouzajícího po la-
minu má mechanické vlastnosti vhodné pro 
typický způsob použití Dobsonu, kterým je 
drobné postrkávání dalekohledu při sledo-
vání pozorovaného objektu. Tubus daleko-
hledu je vložen do dobsonovské bedýnky 
a ze dvou stran podepřen ve dvou jednodu-
chých kluzných ložiskách, která umožňují 
pohyb dalekohledu ve výšce. Dalekohled, 
pokud je správně vyvážený, nepotřebuje 
žádnou aretaci a sám drží ve zvolené po-
loze. Pozorovatel tak může dalekohledem  
jednoduše a pohodlně manipulovat jednou 
rukou pouhým uchopením tubusu a jeho 
navedením na zvolené místo na obloze. 
Dobsony jsou určené výlučně pro vizuální 
pozorování. Fotografování s nimi sice není 
úplně nemožné, ale vzhledem k absenci 
poháněné montáže je k tomuto účelu nelze 
v žádném případě doporučit. 

Od dob prvních Dobsonových da-
lekohledů se mnohé změnilo a dnes si 
již svůj vlastní přístroj staví málokdo. 
Nepřekonatelný poměr cena/výkon však 
zůstal. Především sériová výroba v asij-

ských zemích srazila ceny Dobsonů tak 
nízko, že si dnes může kvalitní a výkonný 
dalekohled dovolit téměř každý. S tím, 
jak klesala cena, se zároveň zvětšovaly 
dostupné velikosti, takže zatímco dnes 
jsou 25–30cm dalekohledy mezi amatéry 
zcela běžné, ještě před dvaceti lety bylo 
vlastnictví takových teleskopů naprosto 
ojedinělé. Mnoho pozorovatelů-začáteč-
níků, uvažujících o nákupu svého prvního 
seriózního dalekohledu, má poměrně limi-
tovaný rozpočet, který většinou nepřesa-
huje  částku 10 tisíc korun. Není proto pře-
kvapivé, že volba nejčastěji padne právě 
na Dobson. Možná i vy jste ve stádiu po-
dobného rozhodování. Nenechte se proto 
odradit na první pohled málo atraktivním 
a neastronomickým vzhledem Dobsonů 
a dejte jim šanci. Vždyť i největší daleko-
hledy na světě jsou vlastně jen takové větší 
Dobsony 

Ještě než se podíváme, s čím se můžeme 
na trhu setkat, je vhodné zdůraznit zlaté 
pravidlo Dobsonů: čím větší, tím lepší. 
Hlavním parametrem dalekohledu je prů-
měr objektivu. Velikost objektivu rozhoduje 
o tom, kolik světla je schopný zachytit 
a tedy jak slabé objekty je možné daleko-
hledem spatřit. Zároveň určuje, jak velké 
zvětšení je vhodné použít a jaké detaily 
na pozorovaných objektech je možné vi-
dět. Mnoho pozorovatelů trpí takzvanou 

Dobsony do 10 tisíc
Michal Bareš

Dobsony jsou mezi amatérskými vizuálními pozorovateli patrně nejpopulárnější dalekohledy 
a těší se velké oblibě. Tento status jim právem náleží, neboť v nepřeberném množství 
nejrůznějších optických a mechanických konstrukcí vynikají v klíčovém parametru cena/výkon.
Vynálezcem tohoto druhu dalekohledu je americký popularizátor astronomie John Dobson 
(*1915 v Pekingu), po kterém je celý koncept pojmenován. On sám však popírá, že by cokoliv 
vynalezl a tvrdí, že pouze vzal to, co bylo po ruce a postavil z toho dalekohled. V 50. a 60. letech, 
kdy začal vyrábět své dalekohledy, byl typickým amatérským přístrojem klasicky vypadající 
dlouhý achromát či Newton nevelkého průměru na paralaktické montáži. Je nesporné, že jeho 
nekonvenční výtvory z překližky (ze kterých dělal montáže), lepenkových trubek k odlévání 
betonu (tubusy) a vyřazených lodních okének (zrcadla) zcela zásadně proměnily amatérskou 
astronomii a on sám se stal, zejména mezi amatéry v USA, doslova žijící legendou. John 
vždy zastával myšlenku, že by amatérský dalekohled měl být co nejjednodušší a jeho stavba 
dostupná každému, kdo o ni bude mít zájem.  Velkou část svého života zasvětil popularizaci 
astronomie a ukazování oblohy (nejen) v ulicích San Francisca kolemjdoucím, je zakladatelem 
San Francisco Sidewalk Astronomers, organizace zaměřené na propagaci astronomie přímo 
lidem na ulici.

John Dobson je i ve svých více než devadesáti 

letech stále aktivním propagátorem stavby ama-

térských dalekohledů 

Dobsony

Dobson o průměru 200 mm od firmy GSO: Na 

kruhové desce se otáčí dobsonovská bedýnka, 

ve které je usazený tubus dalekohledu
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„nemocí z průměru“, která se projevuje 
neustálým nutkáním k pořízení většího da-
lekohledu. Ostatní parametry, jako je ohnis-
ková vzdálenost a světelnost jsou pouze po-
družné a na vzhled objektů při pozorování 
nemají valný vliv. Mohou však být důležité, 
pokud je potřeba zohlednit velikost daleko-
hledu např. kvůli převážení nebo usklad-
nění. Zároveň platí, že dalekohledy s menší 
světelností jsou méně náročné na přesnost  
seřízení optiky (kolimace) a nejsou nato-
lik zatížené některými optickými vadami 
(např. komou). Průměr objektivu (tedy pri-
márního zrcadla) a ohnisková vzdálenost 
konkrétního dalekohledu se zpravidla uvádí 
ve tvaru „průměr/ohnisková vzdálenost“. 
Tedy dalekohled s parametry 200/1200 má 
průměr objektivu 200 mm a ohniskovou 
vzdálenost 1200 mm.

Začátek malého přehledu současného trhu 
s levnějšími Dobsony je třeba uvést jednou 
velmi pozitivní zprávou. Mezi Dobsony se 
prakticky nevyskytují předražené zmetky, 
jako je tomu u jiných sestav dalekohledů. 
Často lze v prodejnách elektroniky, fo-
to-video nebo i v obyčejných hypermar-
ketech narazit na nablýskané achromáty 
či Newtony pochybné kvality 
na beznadějně poddi-
menzovaných montá-
žích s jedinou astro-
nomickou vlastností 
– cenou, za kterou by 
se dal pořídit Dobson 

o dvojnásobném průměru! Je tomu tak 
proto, že Dobsony nenaplňují představy 
laické veřejnosti o tom, jak má vypa-
dat správný astronomický dalekohled. 
Proto je zmíněné prodejny (bohužel 
či bohudík?) většinou vůbec nena-
bízejí.

Úplně  ne j l evně j š í  ka tegor i i 
Dobsonů s cenou kolem tisíce korun 
tvoří výrobky na pomezí dětské hračky 
a skutečného dalekohledu. Vyznačují se 
malým průměrem, snadnou přenosností 
a nekvalitním mechanickým provedením. 
Jsou sice funkční, ale jejich použitelnost 
značně sráží dodávané okuláry nevalné 
kvality. Může se jednat o zajímavý dárek 
pro dítko do 10 let, dekoraci do pokoje, 
případně zdroj optiky pro experimenty, ale 
nelze je považovat za skutečné astrono-
mické dalekohledy. Do této kategorie patří 
třeba Skywatcher Infinity nebo Celestron 
Firstscope 76.

Další kategorii tvoří stolní Dobsony 
Skywatcher 130/650 a jeho menší kole-
gové americké značky Orion, konkrétně 
Skyscanner (100/400) a Starblast 4.5 
(114/450). Skywatcher je lehký daleko-
hled za zhruba 3500 korun se zajíma-
vou teleskopickou konstrukcí „Flex-tube“, 
která umožňuje zmenšit jeho rozměry pro 
účely skladování a transportu. Je vyba-
vený dvěma základními okuláry i hle-

dáčkem a jedná se již o plně pou-
žitelný přístroj. Průměr 130 mm 
umožňuje spatřit desítky objektů 
vzdáleného vesmíru i některé 
zajímavé detaily na planetách. 
Ačkoliv jeho mechanické pro-
vedení (zejména pak okulárový 
výtah) svojí kvalitou odpovídá 
nízké ceně, nedostatky nejsou 

takového charakteru, aby zásad-
ním způsobem omezovaly pozorování. 
SkyScanner (za cenu asi 2500 Kč) i Starb-
last (necelých 5000 Kč) oproti tomu dispo-
nují klasickým pevným tubusem, výhrady 
ke kvalitě mechanického provedení ně-
kterých komponent se však týkají i jich. 
Jejich nevýhodou je menší průměr ob-
jektivu a vysoká světelnost, která klade 
značné nároky na seřízení optiky a také na 
kvalitu okulárů. Ty, které jsou dodávané 
společně s dalekohledem, jsou opravdu 
jen nouzovým řešením a je vhodné je vy-
měnit za lepší. Kompaktní rozměry a nízká 
hmotnost těchto dalekohledů z nich činí 
vhodné přístroje pro pozorovatele, kteří 

musí dalekohled na pozorovací stanoviště 
přenášet ručně. Hodí se rovněž jako ces-
tovní  dalekohledy, které lze přibalit do 
zavazadla na dovolenou, případně vtěsnat 
do posledního volného místečka v autě pl-
ném dětí. Jsou ideálními přístroji pro malé 
astronomy dychtící po objevování tajů ves-
míru, kteří s nimi zvládnou manipulovat 
i bez pomoci dospělého. Vzhledem k ve-
likosti těchto „Dobsůnků“ (na výšku mají 
zhruba 50 cm) je velmi vhodné postavit 
je při pozorování na zahradní stolek nebo 
jiný vyvýšený podstavec.

Konečně třetí  skupinou Dobsonů 
s cenou do zhruba 10 tisíc korun jsou 
plnohodnotné, dospělé dalekohledy. 
Nevyžadují žádný podstavec a při po-
zorování se staví rovnou na zem. Jejich 
konstrukce je robustní a stabilní (a také 
patřičně těžká), mechanické provedení je 
již na přijatelné úrovni. Umožňují vyu-
žití standardního příslušenství a doplňků 
a pro mnoho pozorovatelů se z nich stá-
vají hlavní přístroje na mnoho let.  Do 
této skupiny dalekohledů patří Dobsony 
s průměry 150 mm (s cenami začínají-
cími kolem 5000 korun) až 250 mm (asi 
11 tisíc Kč). S dalekohledem o průměru 
200–250 mm již lze pozorovat stovky 
deep-sky objektů, mnohé i včetně jejich 
struktury. Na Měsíci a planetách dokáží 
tyto přístroje při vhodných pozorovacích 
podmínkách odhalit netušené množství 

Dobsony

Celestron Firstscope 76 IYA se prodává jako 

upomínkový předmět k Mezinárodnímu roku as-

tronomie 2009, jeho tubus nese jména slavných 

astronomů minulosti

Stolní Dobson 

Skywatcher 130/650 

je nejmenším 

zástupcem značky 

s teleskopickou kon-

strukcí Flex-tube
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detailů. Sortiment je v této kategorii ši-
roký, nějaký model nabízí řada značek, 
navzájem se však příliš neliší. Není divu, 
na základní myšlence není moc co vy-
lepšovat a pokročilé technické finesy 
jsou zatím doménou vyšších cenových 
hladin. U nás je nejrozšířenější značka 
Skywatcher, která v dané kategorii na-
bízí modely s klasickým pevným tubusem 
o průměrech 150, 200 a 250 mm a mo-
del Flex-tube s teleskopickým tubusem 
o průměru 200 mm. Zasouvací tubus řady 
Flex-tube je výhodný, pokud potřebujete 
dalekohled přepravovat menším autem, 
kdy úsporu několika desítek centimetrů 
délky oceníte. Pokud žádné převážení 
neplánujete, je lepší koupit běžný model 
s pevným tubusem. Zvláštností daleko-
hledů Skywatcher je systém nastavitel-
ného přítlaku v ložisku pro pohyb ve 
výšce. Tím je možné částečně kompenzo-
vat změny ve vyvážení tubusu při použití 
těžkého příslušenství, jako je např. koma-
korektor nebo masivnější okuláry. 

Další z etablovaných výrobců, firma 
GSO, má v nabídce rovněž 200 a 250mm 
dalekohledy, které vybavil valivým lo-
žiskem pro pohyb v azimutu. Přínos to-
hoto řešení není úplně jednoznačný, neboť 
podle mé zkušenosti má klasická kombi-
nace teflonu klouzajícího po kvalitním 

laminu lepší vlastnosti než valivé ložisko. 
Jednoznačně pozitivní je však přítomnost 
ventilátoru pod primárním zrcadlem v da-
lekohledech od GSO. Ventilátor pomáhá 
rychleji vyrovnat teplotu zrcadla a okol-
ního prostředí, což je velmi důležité pro 
kvalitní zobrazení (proudění vzduchu 
ohřátého nevytemperovaným zrcadlem 
spolehlivě zkazí obraz v dalekohledu 
při větším zvětšení).

Poslední možností, jak si pořídit 
Dobsona, je návrat ke kořenům – 
tedy stavba vlastního dalekohledu. 
Je třeba upozornit, že v dnešní době 
se časově ani finančně rozhodně ne-
vyplatí konstruovat si malý dalekohled 
sám. Jenom náklady na materiál a zá-
kladní komponenty budou přesahovat 
cenu hotového dalekohledu, který je na-
víc dodávaný včetně hledáčku a okulárů. 
K tomu je zapotřebí připočíst nemalý 
čas strávený výrobou. Stavba vlastního 
přístroje má smysl jen tehdy, když je cí-
lem samotný tvůrčí proces, když si chce 
člověk něco vyrobit sám. Anebo tehdy, 
když od dalekohledu žádáte něco, co 
sériová výroba nenabízí, například mož-
nost složení do velmi malých rozměrů, 
použití nestandardní optiky nebo vlastní 
design. Nechci však nikoho od experi-
mentů s vlastnoruční konstrukcí odradit 

– naopak, sám jsem nejeden dalekohled 
postavil a času tím stráveného rozhodně 
nelituji. Pocit při prvním pohledu do 
přístroje, který si člověk sám vyrobil, je 
velmi, velmi uspokojující.

Co je dobré vědět aneb kdopak by 
se Dobsonů bál

• Jak velký dalekohled zvolit? Jaký je roz-
díl v pohledu 150mm a 200mm dalekohle-
dem? Vyplatí se připlatit za větší průměr, 
nebo je lepší vzít menší a dokoupit více 
příslušenství? To jsou velmi frekvento-
vané dotazy, na které neexistuje správná 
odpověď. Lze jen zopakovat zlaté pravi-
dlo Dobsonů: čím větší, tím lepší. Pokud 
vybíráte dalekohled, berte ten největší na 
který máte peníze a který jste schopni bez 
problémů dopravit na pozorovací stano-
viště. Příslušenství můžete dokoupit kdy-
koliv později, ale zrcadlo nijak nezvětšíte. 
Přepravu dalekohledu na pozorovací sta-
noviště však nepodceňujte – můžete mít 
velký výkonný dalekohled, ale pokud se na 
něj bude prášit  ve skříni, protože pro vás 
bude příliš obtížné ho přepravovat, bude 
k ničemu. Ne nadarmo se říká, že nejlepší 
dalekohled je ten, se kterým pozorujete 

nejčastěji.

• Dobsony, stejně jako 
většina zrcadlových da-
lekohledů, vyžadují čas 

od času seřídit optiku, 
neboli zkolimo-

vat. Ačkoliv je 
ko l i m a c e 

Dobsony

Porovnání velikostí Dobsonů Skywatcher Firstscope 

76 (76/300), Orion Starblast 4.5 (114/450) a Orion 

Skyquest XT6 (152/1200)

Tubus dalekohledu Skywatcher Flex-tube 

203/1200 je možné pro účel přepravy pomocí 

zásuvného mechanismu zkrátit zhruba o 30cm
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Dobsony

v očích mnoha méně zkušených uživatelů 
zahalena tajemnou mlhou a  pro leckte-
rého začínajícího pozorovatele představuje 
doslova noční můru, není třeba se jí nijak 
obávat. Je to poměrně jednoduchá proce-
dura, která po osvojení nezabere více než 
pár minut. Návody na kolimaci lze získat na 
internetu a poradit by vám s ní měl každý 
slušný prodejce dalekohledů. Existují po-
můcky, které kolimaci ještě dále zjednoduší 
a usnadní (laserový nebo cheshire kolimá-
tor). Běžně prodávané dalekohledy drží 
správné seřízení optiky velmi spolehlivě 
a není tedy nutné provádět kolimaci často. 
Správně kolimovat by se však měl naučit 
každý majitel Newtonova dalekohledu, pro-
tože jenom dobře seřízený dalekohled podá 
maximální výkon. 

• Nezapomínejte na temperaci! Temperací 
se rozumí vyrovnání teploty dalekohledu 
(jak mechanických částí tubusu, tak sa-
motné optiky) a okolního prostředí. Pokud 
není dalekohled dokonale vytemperovaný, 
dochází zejména uvnitř tubusu ke vzniku 
povrchových vrstev a vzdušných proudů 
o různé teplotě, což má fatální dopady 
na kvalitu zobrazení. Obraz se pak při 
větším zvětšení jeví jako rozmazaný a ne-
klidný, což mnozí nesprávně přisuzují 
špatným pozorovacím podmínkám. Před 
pozorováním je vhodné nechat daleko-
hledu alespoň hodinu na aklimatizaci, 
velmi pomáhá, pokud má pod primárním 
zrcadlem nainstalovaný větráček. Větší 

dalekohledy potřebují na vyrovnání tep-
loty delší čas.

• Často se lze setkat s Dobsony, jejichž 
pohyb je příliš tuhý a „skákavý“, platí to 
zejména o pohybu v azimutu. Tento pro-
blém lze do značné míry omezit lehkým 

(!) promazáním třecích ploch v patřičné 
ose. Velmi se osvědčil obyčejný jelení lůj, 
kterého stačí použít vskutku minimální 
množství. Je vhodné mít ho připravený 
u ostatního příslušenství k dalekohledu. 
Mechanické vlastnosti pohybu sériově vy-
ráběných Dobsonů se dají zlepšit i doda-
tečným nalepením kvalitnějšího lamina na 
spodní stranu dobsonovské bedýnky, které 
speciálně k tomuto účelu prodávají některé 
lépe zásobené obchody s astrotechnikou. 
Také je třeba dbát na správné vyvážení 
dalekohledu. Používáte-li těžký hledáček, 
okuláry nebo další příslušenství, umístěte 
na druhý konec tubusu nějakou protiváhu, 
aby se dalekohled sám nepřevracel. Takto 
vyladěným Dobsonem se dá pohybovat 
dvěma prsty a pozorování s ním je příjem-
nou záležitostí a nikoliv zápasem v těžké 
váze.

• Newtonovy dalekohledy mají otevřený 
tubus, do kterého se snadno dostane prach 
a další nečistoty, které se usazují na zrca-
dlech. Otevřené konstrukce typu Flex-tube 
t ímto  samozře jmě 
trpí více než pevné 
tubusy. Z toho však 
není nutné mít obavy, 
ani velmi zašpiněné 
zrcadlo totiž nemá 
viditelný vliv na kva-
litu obrazu. Velkým 
náporem na psychiku 
nezkušeného uživa-
tele je, když si posvítí 
baterkou do tubusu 
a zjistí, že jeho zrca-
dlo je příšerně zaprá-
šené!  Ano, takto vy-
padá většina zrcadel 
v Dobsonech. Není 
třeba se tím nijak za-
bývat, protože důle-
žité není jak zrcadlo 
vypadá, ale jaký obraz 

poskytuje. Pokud skladujete dalekohled 
v čistém prostředí, obvykle není nutné čis-
tit ho častěji než jednou za rok, a to i při 
častém používání. Čištění zrcadla není 
žádná raketová věda, spočívá v pouhém 
ofouknutí prachu, případně opláchnutí 
tekoucí vodou. Takto vydrží dalekohled 
sloužit bez problémů dlouhá léta.  

Dobsony se postupem času dočkaly nej-
různějších modifikací a některé se od pů-
vodní myšlenky jednoduchého dalekohledu 
postaveného z harampádí značně odchýlily 
směrem k vyspělým technickým výrobkům 
využívajícím moderní kompozitní materi-
ály a špičkovou optiku. Stále častější jsou 
doplňky v podobě  navigačního systému 
či motorového pohonu. Celou novou ka-
tegorií se staly ultralehké Dobsony, které 
se vejdou do malého osobního auta a které 
může obsluhovat jediný člověk i při prů-
měrech zrcadla kolem 500 mm. Na druhé 
straně stojí množství jednoduchých dale-
kohledů, které lze pořídit za pár tisíc, ale 
s výkonem, který byl ještě před dvaceti 
lety pro většinu pozorovatelů z říše snů. 
To jsou všechno důsledky revoluce v ama-
térské astronomické technice, kterou před 
půl stoletím zažehnuly první dalekohledy 
Johna Dobsona. ■
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