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Vráti sa lieň na
rybárske výslnie?

Nová právna úprava
očami odborníka

Samotár
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trhové novinky

Pri love so zbraňou vybavenou puškovým
ďalekohľadom sa nezaobídeme bez
doplnkov, ktoré ochránia nielen optiku
pred poveternostnými vplyvmi, ako prach,
hmla, rosa, dážď a sneh, ale často chránia
aj tvár strelca pred zranením pri spätnom
náraze.

Ochrana je dôležitá

je praktická pomôcka, ktorá pri ne-
čase chráni hlaveň (hlavne) pred
vniknutím vody za dažďa alebo
snehu v zime. Odporúčam z vlast-
nej praxe. Používam ju viac rokov
na guľobrokovej kozlici Brno
502.3, kalibru 7 x 65 R.

Kožený kryt ústia hlavne
(hlavní) zbrane

prípadne kryty z plas-
tickej látky chrániace
objektív a okulár puš-

kových ďalekohľadov
4 x 32, 6 x 42 a 7 x 50,
ktoré sú spojené párom

modelár-
skych

gumičiek.
Podľa prie-

meru objektívu (38, 49 a 57 mili-
metrov) a okuláru (42,5 milimetra) sa

hodia na puškové ďalekohľady s uvede-
nými rozmermi. Predný kryt objektívu je

žltej farby, takže zároveň pôsobí ako filter pri
mierení v hmle a v slnkom zaliatej zasneženej krajine. Veľkou
výhodou uvedených krytov je, že ich pred streľbou nemu-
síme z puškového ďalekohľadu dávať dole, pokiaľ nie sú za-
kvapkané dažďovými kvapkami alebo snehom.

na objektív a okulár puškových ďaleko-
hľadov rovnakých rozmerov ako pre-
došlé. Ich výhodou je ľahká a rýchla
ovládateľnosť pred výstrelom.

zlepšuje viditeľnosť pozo-
rovaného obrazu a zároveň čias-

točne chráni objektív pred
poveternostnými vplyvmi.

na okulár puškových
ďalekohľadov s prie-
merom 42,5 milimetra.
Napomáha dodržať
správny odstup oka od okulára
pri mierení a výstrele, ale najmä
tlmí a tým znižuje možnosť úrazu oku-
lárom pri spätnom náraze zbrane.

Gumový násadec

Gumové vyklápacie kryty

je puškový ďalekohľad, ktorý umožňuje rýchle
zamierenie pri malom zväčšení

a presné zamierenie na značnú
vzdialenosť pri veľkom zväč-
šení. 50-milimetrový objektív
poskytuje 5-milimetrovú

vstupnú pupilu pri desaťná-
sobnom zväčšení, čo

je veľmi
dôležité pri

streľbe na veľkú
vzdialenosť pri zhoršených
svetelných podmienkach.
Priemer matovaného tubusu je
30 milimetrov, má osvetlený za-
mierovací bod, zorné pole na 100
metrov 3,5 až 12,9 metra a hmot-
nosť 660 gramov.
Orientačná cena je 28 000 Sk.

Stranu pripravil TOMÁŠ KRIVJANSKÝ,
www.krivjansky.sk

FOTO: WWW.CZUB.CZ

FOTO: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ

Nikon Monarch E 2,5 – 10 x 50 FS IL

Duralová slnečná clona
objektívu puškových

ďalekohľadov
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Gumové
a priehľadné
kryty,



lovecké potreby

K poľovnej zbrani neodmysliteľne patrí kvalitná
optika, ktorej najdôležitejšou vlastnosťou je celková
priepustnosť. Nový rad puškových ďalekohľadov
Meopta Meostar sa vyznačuje špičkovou integrálnou
priepustnosťou až 95 percent celej sústavy
ďalekohľadu. Výrobca to dosiahol nanesením
špeciálnych vrstiev „Meobright“ na všetky šošovky.
Poľovník môže za šera dlhšie pozorovať a loviť zver.
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Rez puškovým ďalekohľadom Meopta Artemis 3000 so zamierovacou osnovou
umiestnenou v zadnej ohniskovej rovine okulára.

Puškové ďalekohľady Meopta Artemis 2000 a 2100 majú tubus vyrobený z ocele, 3000 a 3100 z duralu. Zamierovacia
osnova umiestnená v prednej ohniskovej rovine objektívu sa pri variabilnom zväčšení zväčšuje spolu s obrazom cieľa.
Ak je umiestnená v zadnej ohniskovej rovine okulára, pri variabilnom zväčšení nemení svoju veľkosť.

objektív okulár
tubus

krúžky rektifikácie
prevratný systém

zamierovacia
osnova

Vhodný cez deň pri dobrej aj čiastočne zníženej vi-
diteľnosti. Jeho zorné pole má rozsah deväť metrov
na 100 metrov, priemer výstupnej pupily desať

milimetrov, svetelnosť 100, výkonnosť za šera
12,6 smerného čísla, priemer stredného

upevňovacieho tubusu 25,4 mili-
metra a minimálny rozsah

rektifikácie 120 centime-
trov na 100 metrov.

Jeho hmotnosť je
330 gramov a cel-
ková dĺžka 295

milimetrov. Má zamierovaciu
osnovu Duplex a matovaný
tubus. Orientačná cena je 9 800 Sk.

Nikon Monarch 2 4 x 40 M
(Japonsko)

Okrem použitia za denného
svetla je vhodný čiastočne aj

za šera, súmraku a pri
splne mesiaca.

Zorné
pole má
5,9 metra na
100 metrov,
priemer výstupnej

pupily sedem milimet-
rov, svetelnosť 49, výkonnosť

za šera 15,9 smerného čísla, priemer
stredného upevňovacieho tubusu 25,4 mili-
metra a minimálny rozsah rektifikácie 80 centimetrov na
100 metrov. Je o niečo väčší ako predchádzajúci, má hmot-
nosť 350 gramov a meria 306 milimetrov. Orientačná cena
je 10 100 Sk.

Nikon Monarch 2 6 x 42 M
(Japonsko)

Aby sme lepšie
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Cez deň slúži
dobre, ale využijeme ho najmä za

šera, súmraku a pri splne mesiaca.
Zorné pole má maximálne 3,25° (5,7

metrov na 100 metrov), priemer vý-
stupnej pupily 7,1 milimetra, sve-
telnosť 51, výkonnosť za šera 18,7
smerného čísla, priemer stredného

upevňovacieho tubusu 25,4 mili-
metra, minimálny rozsah rektifikácie

110 centimetrov na 100 metrov. Polkilový ďaleko-
hľad už meria 353 milimetrov. Zamierovacie osnovy
1, 4, 4B, 8B a Z – Plex v zadnej ohniskovej rovine.
Orientačná cena je 11 300 až 12 600 Sk.

Meopta Artemis 2000 7 x 50
(Česká republika)

Veľmi výhodný
cez deň, ale najmä za

šera, súmraku a pri splne me-
siaca. Zorné pole maximálne 5,7 metra, priemer výstup-

nej pupily osem milimetrov, svetelnosť 64, výkonnosť za šera 19,8
smerného čísla, minimálny rozsah rektifikácie 116 centimetrov na
100 metrov, hmotnosť 495 gramov. Zamierovacia osnova 4c v zad-
nej ohniskovej rovine. Orientačná cena je 19 600 Sk.
Tubus puškových ďalekohľadov Meopta Meostar R1 je vyrobený
z duralovej zliatiny, ktorá umožňuje povrch anodizovať, eloxovať
na čierno alebo strieborne, a zaručuje tak vysokú odolnosť proti
ošúchaniu a chemickým vplyvom. Nezanedbateľný je tiež elegant-
ný matný vzhľad. Osvetlený červený bod zamierovacej osnovy je
vyjadrený písmenami RD – red dot.

Meopta Meostar R1 7 x 56 RD
(Česká republika)

Najlepšie využi-
teľný cez deň pri
dobrej viditeľnosti, najmä na
zver v pohybe na spoločných poľo-
vačkách na diviaky. Zorné pole od 8,6
metra do 37 metrov, priemer výstupnej pupily 5,5 milimetra až 22 mili-
metrov, svetelnosť 30,3 až 484, výkonnosť za šera 4,7 až 9,4 smerného
čísla, minimálny rozsah rektifikácie 230 centimetrov na 100 metrov,
hmotnosť 530 gramov. Zamierovacia osnova K – DOT v zad-
nej ohniskovej rovine. Orientačná cena je 22 000 Sk.

videli

Meopta Meostar R1 1 – 4 x 22 RD
(Česká republika)

Vhodný cez
deň, ale najmä za

šera, súmraku a pri
splne mesiaca. Priepust-

nosť objektívu 92 až 94 %.
Zorné pole maximálne

5,2 metra na 100 metrov, priemer
výstupnej pupily 6,3 milimetra,

svetelnosť 39,1 jednotky, výkonnosť
za šera 20 smerného čísla, priemer stred-

ného upevňovacieho tubusu 25,4 milimetra
a minimálny rozsah rektifikácie 131 centimetrov

na 100 metrov. Jeho hmotnosť je 405 gramov bez koľajničky
a 425 gramov s koľajničkou, celková dĺžka je 331 milimetrov.

Mikrometrický posun zamierovacieho bodu je 10 milimetrov
na jedno kliknutie a maximálna rektifikácia je do výšky aj šírky

1,1 metra. Orientačná cena je 45 000 Sk.

Swarovski PF 8 x 50
(Rakúsko)

Cez deň slúži vyni-
kajúco až po ma-
ximálne

zväčšenie.
Za šera, sú-

mraku a pri splne
mesiaca po zväčšenie

6 x. Zorné pole od 4,4
do 11 metrov, priemer

výstupnej pupily 4,4 až
13,3 milimetra, svetelnosť

19,8 až 178, výkonnosť za šera
10,9 až 18,9 smerného čísla, priemer stred-
ného upevňovacieho tubusu jeden palec, t. j.
25,4 milimetra, hmotnosť 382 gramov, cel-

ková dĺžka 317 milimetrov. Mikrometrický
posun zamierovacieho bodu je 1/4 MOA, t. j. 7,5

milimetra na jedno kliknutie pri amerických a 10 mm pri
európskych typoch. Záruka je až tridsať rokov. Podľa použi-
tej zamierovacej osnovy Štandard Duplex, Štandard Duplex
s červeným krížikom alebo Wide Duplex a povrchu orien-
tačná cena VX-I je 11 250 Sk a modely VX-II s 10 druhmi
zamierovacích osnov dostanete za 15 000 až 16 500 Sk.

Leupold EUROPEAN-30
a VX-I 3 – 9 x 40 (USA)


