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spolocne podarilo znázornit a popísat pät zá-
kladných chýb. ktorých sa dopúšta vel'a po-
I'ovníkov pri stabilizovaní zbrane a mierení
pred výstrelom na zver.

UJA5NIME 51 POJMY
Budem vel'mi štastný. ak sa nám spolocne

podarí odstránit aj dalšie nesprávnosti, ak nie
priam dezinformácie (mýty). ktoré boli publi-
kované v doteraz vydanej odbornej literatúre.
ale najmä v streleckých katalógoch a clán-
koch o strelectve, zaoberajúcich sa pol'ovníc-
kou optikou. Chcem verit, že sú len štylistic-
ké. zavinené povrchným prístupom k druhé-
mu zrevidovanému a doplnenému vydaniu
Slovenského pol'ovníckeho názvoslovia (Prof.
Ing. Jozef Škultéty a kolektív. vydavatel'stvo
Príroda. Bratislava. 1985). k Slovenskej tech-
nickej norme Zbrane pre civilnú potrebu - Ci-
vilné strelné zbrane a strelivo - Všeobecné

TOMÁŠ KRIVJAN5KÝ

Motto: Povrchnost sa nevypláca a casom sa vypomstí. (Ludové príslovie)

Dnes sa už nenájde polovník, ktorý by nevedel ocenit, co pre

praktický lov znamená pozorovacia a strelecká (polovnícka) optika.

Používa sa pri všetkých druhoch polovaciek. Niet rozdielu, ci ide

o polovacku cez den na zver srstnatú ale i pernatú, alebo

o polovacku v noci za svitu mesiaca (spin) na diviaciu zver.

Kto má slabšízrak a používana jeho korek-
ciu okuliare. prípadne kontaktné šošovky. ne-
môže bez pozorovacej a streleckej optiky
úcinnevykonávatprávo pol'ovníctva.

Nájdu sa rôzni "umelci a chválenkárí", ktorí
popierajú skutocnost. že strielat v lese na
vzdialenost nad 1OOm bez optiky je takmer
na 80 % plytvanie strelivom. co je ten lepší
prípad. Castejšie však dochádza k postriela-
niu zverí. ktorá sa vel'mi pracne dohl'adáva
a niekedy aj za pomoci pol'ovne upotrebitel'-
ného psa nedohl'adá.Takýto prístup k odstre-
lu zveri nemá z humánneho ani ekonomické-
ho hladiska nic spolocného s pol'ovníckym
prístupom k lovu zveri. Naopak. strel'ba nad
100 a do 200 metrov je optimum. ktoré po-
lovník pri použití kvalitnej streleckej optiky
môže prijat, pricom je potrebná súhra priazni-
vých okolností, ked sa musí zbavit pol'ovníc-
kej horúcky a zaujat takú polohu s oporou.
aby malzbran dokonale stabilizovanú.

Rozhodne nie takú, akú zaujal strelec na
ilustracnej snímke Jána Durigu (obr. 1). Do-
pustil sa pri nej až piatich prehreškov:

1. Nesprávne založená zbran do pleca,
respektíve neopretá o plece vôbec. pricom
pažba sa dotýka pätou hlavišta ohybu lakta.
následkom coho sa v plnej miere prejavívplyv
spätného nárazu.

2. Nesprávne zalicená zbran, lice strelca
sa neopiera ani o chrbát pažby, nieto ešte
o lícnicu. ktorú táto pažba typu Monte Carlo
U Combi (MCUC) so zvýšeným chrbtom má,

2 4 POI:OVN.CTVO
mRYBÁRSTVO

cím môže dôjst k poraneniu tváre strelca zvý-
šeným chrbtom pažby, prípadne aj tvrdými
hranami okulára, nehovoriac o chybe v zamie-
rení.

3. Zamierovacie (nie zameravacie. ani za-
meriavacie) oko strelca je daleko od okulára
(nie objektívu) puškového dalekohl'adu (nie
puškohl'adu). ktorého kruhový priemer je
úmerne vzdialenosti a polohe oka nepravidel-
ne zmenšený okrajovým tienom. cím strelec
nevidí celé kruhové pole okulára. ani celú za-
mierovaciu osnovu, ale iba jej menšiu cast
s centrálnym bodom (nitkový kríž, hrot, kruho-
vý bod), pricom zásah je ,posunutý na tú stra-
nu. kde bol tien.

4. Pravá ruka strelca nedostatocne drží

(obopína) krk pažby. takže takmer natiahnutý
ukazovák sa svojou hornou castou dotýka
pažby aj kovového dna nábojovej schránky
zbrane. pricom nedostatocne ohnuté prvé
dva clánky ukazováka neumožnujú plynulo tla-
cit na spúšt kolmo spredu, ale šikmo z boku.
coho následkom je netrafenie zveri alebo jej
postrelenie s už spomenutými následkami.

5. Nesprávne opretá zbran priamo o kmen
stromu. bez vsunutia ruky medzi zbran
a kmen ako mäkšej opory na zmiernenie boc-
ného nárazu zbrane v momente výstrelu. Stre-
la z takto stabilizovanej zbrane urcite neza-
siahne ciel'!

Som presvedcený, že sa to nedotklo foto-
grafovaného pána. ani autora fotografie. Na-
opak. chcem im obom podakovat. že sa nám

termíny a definície (STN 35 5002), ktorej
spracovatel'om je Konštrukta - Defence,
a. s.. Prevádzka štátneho skúšobníctva (PŠS)
Ueskovec, 018 41 Dubnica nad Váhom. Ing.
Karol Glamoš a Ing. Juraj Randus (vydal Slo-
venský ústav technickej normalizácie v de-
cembri 2002) a nakoniec ku knihe Pol'ovnícky
náucný slovník (Doc. Ing. Pavel Hell. CSc.
a kolektív. vydavatel'stvo Príroda. Bratislava,
1988).

Je neodpustitel'nou povrchnostou zamienat
si v optike okulár s objektívom. V strelectve
mierenie - zamierovanie s meraním (zameria-
vaním) v geodézii. co tiež platí o zamierovacej
a nie (zameriavacej) osnove. ako sa to docíta-
me v niektorej. tiež odbornej pol'ovníckej tlaci.

Ani po vylúceni uvedených chýb pri stabili-
zovaní zbrane pred strel'bou neobstojí tvrde-
nie o zarucenom úspechu. Ten ovplyvnuje ve-
I'a faktorov. o ktorých si povieme v dalších ka-
pitolách. V každom prípade si však treba ujas-
nit pojem kvalitnej pol'ovníckej optiky. Zastá-
vam názor. že máloktorý z nás pol'uje len pre-
to, aby z pol'ovníctva nieco vytažil a loví cím
chce, teda aj noktovízormi - špeciálnymi za-
riadeniami na nocné videnie pomocou infra-
cervených lúcov a laserov, ktorými je u nás
zakázané polovat.

NíZKA CENA NIE JE VÝHROU
Ak si niekto myslí, že kúpou staršieho (po-

zorovacieho alebo streleckého), aj ked prak-
tického dalekohl'adu s vel'kou svetelnostou
a výkonnostou za šera (optickou mohutnos-
tou) za smie.šnucenu urobil výborný obchod,
vel'misa mýli. Lacná optika. aj ked zachovalá
je neustálou hrozbou postupného objavenia
sa závad. ktoré zákonito prichádzajú vekom
a používaním tak, ako choroby u cloveka.
Môže to byt zakalenie (zájdenie) alebo rozle-
penie šošoviek objektívu, jeho zarosenie,
jemné poškriabanie celého objektívu, alebo
jednorázové poškriabanie. praskliny. podvoj-
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ný obraz, nemožnost zaostrenia, povrchové
deformácie a pri streleckej optike aj zmiznutie
zamierovacej osnovy a poškodenie nastrel'o-
vacieho mechanizmu. Optika má pomáhat
tam, kde už náš zrak nestací, a práve vtedy sa
lacná kúpa draho vypomstí. Bud nevidíme
nic, alebo máme neostrý obraz, prípadne sa
jeho obrysy strácajú v zrkadlení objektívu ci
v inom poškodení. Držiaky (nie montáže), kto-
ré odborník v dielni montuje na puškový dale-
kohl'ad a zbran,' nebývajú so zretel'om na ich
opotrebovanQst (kvalitu) obzvlášt precízne.
Potom je takáto pozorovacia, ale najmä stre-
lecká optika vhodná iba na použitie za dob-
rých svetelných podmienok.

Treba si uvedomit, že dalekohl'ad nám ne-
má slúžit len jednu pol'ovnícku sezónu, ale
pokial' je to možné, aj niekol'ko sezón. Pritom
pol'ovník potrebuje na výkon práva pol'ovníc-
tva najmenej dva dalekohl'ady. Jeden opticky
výkonnejší binokulárny dalekohl'ad - triéder
na pozorovanie zveri a rozpoznávanie jej
chovnosti, druhý strelecký puškový daleko-
hl'ad (primeraný strelcovmu zraku a podmien-
kam revírov, v ktorých bude lovit) spolu s kva-
litným držiakom na zbran na' úcely odstrelu
zveri. Na trhu sú oba druhy dalekohl'adov (po-
zorovacie aj strelecké) so stabilným, ale aj va-
riabilným zväcšením.

KRITÉRIÁ VÝBERU
Pri výbere triédrov používaných na pol'ovac-

kách s~ rozhodujúce okrem optickej výkon-
nosti aj praktické kritéria, ako vzhl'ad, tvar,
vel'kost (skladnost), hmotnost, pohodlnost
držania a nosenia, možnost rýchlej obsluhy
a použitia, (centrálne zaostrovanie, prípadne
"fix fokus", prekrytie ocníc kožou namiesto
krytiek a pod.), materiál, povrchová úprava
a nakoniec aj cenová relácia.

Všetky tieto kritéria treba starostlivo zvážit.
Rovnako ako dosial' niet absolútne univerzál-
nej zbrane, niet ešte ani absolútne univerzál-
neho dalekohl'adu, aj ked o urcitej univerzál-
nosti sa môže pri niektorých typoch binokulá-
rov s variabiIným zväcšením hovorit.

Mladí (vekovo, nie dlžkou pol'ovníckej pra-
xe) pol'ovníci sa obycajne rozhodnú pre optic-
ky výkonný dalekohl'ad s patricne vel'kým
zväcšením, bez ohl'adu na jeho rozmery
a hmotnost. S pribúdajúcimi vedomostami, no
najmä praktickými skúsenostami však prídu
na to, že nosit celý den na krku takmer 2 kg
nie je žiadna slast.

Niektoré z dalekohl'adov s vyššou optickou
výkonnostou a zväcšením .od 10x56 do
22x80 sú rozmernejšie a tažšie. Sú predo-
všetkým urcené na statické pozorovanie zveri,
jej anatómie, celkového zdravotného vývoja,
vývinu trofeje, správania sa v rôznych situá-
ciách, podrobnejšieho urcovania veku podl'a
línií jednotlivých castí tela a jeho celkovej stav-
by a podobne z vopred daných stanovíšt, naj-
mä krytých posedov, kde môžeme daleko-
hl'ad stabilizovat a odkladat. Tieto dalekohl'a-

dy je výhodnejšie používat s pevnou oporou
alebo na statíve. Majú pomerne malé zorné
pole a vel'ké zväcšenie, co v bežnej pol'ovníc-
kej praxi neupotrebíme. Do strednej skupiny,
pokial' ide o vel'kosf.j výkonnost môžeme zara- .

dit dalekohl'ady 7x35 až 1Ox50. Sú to triédre,
ktoré sa v pol'ovníckej praxi vyskytujú najcas-
tejšie. No aj v tejto skupine sú niektoré pre
svoje rozmery a hmotnost znacnou prekážkou
pri celodennom nosení. Do kategórie malých
dalekohl'adov zaradujeme triédre 6x16

až 12x30. Sú vhodné na celodenné po-
chôdzky po revíri, aj ked ich výkon nie je vždy
dostatocný. Cez den na bežné potreby ohod-
notenia zveri urcenej na odstrel však post~-
cujú.

DRUHY TRIÉDROV
Pozorovacie binokulárne (pre obidve oci)

dalekohl'ady majú najcastejšie centrálne za-
ostrovanie doplnené zaostrovaním pravým
okulárom, na ktorom je aj možnost nastavit
dioptrie v plusovom aj mínusovom rozsahu.
Na niektorých, najmä starších typoch sa stret-
neme aj s jednotlivým zaostrovaním oboch
okulárov bez centrálneho zaostrovania. Vyrá-
bajú sa aj so stabilným zaostrením od x met-
rov (napríklad 1O) do nekonecna (tzv. fix fo-
kus). Poznámedvazákladné typy triédrov:

1. s klasickou robustnejšou konštrukciou
s nepriamym prepúštaním zväzku svetelných
lúcov pr, ich štvornásobnom lomení. Lúce pri
prechode dalekohl'adom cez dvaoptické priz-
matické hranoly strácajú na svojej intenzite,
takže dalekohl'ad prepúšta menej svetla ako
do neho vniká. Optické hranoly sú uložené
v typickom puzdre (tubuse) s robustnejším di-
zajnom. Vyznacujú sa vysokou optickou mo-
hutnostou a ostrostou kreslenia pozorované-
hc;>obrazu;

2. s modernou, mimoriadne štíhlou líniou,
tzv. H - konštrukciou s priamym prepúštaním
zväzkusvetelných lúcov pri ich pätnásobnom
lomení. Pri prechode dalekohl'adom cez dva
optické hranoly so strechovitými hranami (tzv.
"strešné hranoly") lúce vdaka priamej línii pri
prechode dalekohl'adom napriek' väcšiemu
poctu lomenía naberajú na intenzite, takže
dalekohl'ad prepúšta o nieco viac svetla ako
do neho vniká. Tieto modernejšie triédre sú
vdaka stavebnej H - konštrukcii menšie ako
klasické ( oba druhy sú na obr. 2) .

Nevýhodou väcšiny pol'ovníckych pozoro-
vacích dalekohl'adov - triédrov je ich tvrdý po-
vrch. Pocas nosenia na krku pri náraze na
gombíky odevu alebo dalšie predmety, ktoré
so sebou nosíme (pol'ovnícka sedacka, sig-
nálka, dýka na opasku, pás na náboje, rucad-
lo, baterka a pod.) dost hlasno klopnú, co je
nepríjemné a môže to byt aj prícinou odplaše-
nia pozorovan ej zveri. Niektoré firmy (Fomei,
Minolta, Nikon, Swarovski, Tasco, Ze iss) ro-
bia povrchovú úpravu dalekohl'adov na pol'ov-
nícke úcely z mäkkej, najcastejšie zelenej ale-
bo šedociernej gumy, prípadne z plastických
látok.

Objektívy dalekohl'adov treba chránit pred

znecistením a poškriabaním. Majú nanesenú
antireflexnú (protiodrazovú) vrstvu na vstupnej
casti každého vol'ne stojaceho clena v optic-
kej sústave. Zabranuje vzniku svetelných od-
razov, cím zvyšuje svetelnost objektívu až
030 %. Zamedzuje presvetlenie v protisvetle.
Objektívy chránené antireflexnou vrstvou majú

modrý, fialový, oranžový, zele~ý, hnedý, prí-
padne iný farebný nádych. Mechanickým cis-
tením, napríklad vreckovkou alebo papierom,
sa antireflexná vrstva poškodzuje. Je citlivá
na mastnoty, chemikálie - lúhy, kyseliny a iné

agresívne látky. Mohli by ju poškodit a znížit
rozoznávaciu schopnost, prípadne ju úplne
znehodnotit (rozleptat). Preto treba objektí-
vy, ale aj okuláre chránit pred znecistením
krytkami a na nevyhnutné cistenie používat
vlasový jemný suchý a nemastný štetec, ktorý
vypierame v lekárenskom liehu. Väcšie necis-
toty sa odstranujú tampónom vaty namoce-
nom v éteri.

V obchodnej sieti sá vyskytujú pozorovacie
dalekohl'ady (triédre), takmer všetkých sveto-
vých výrobcov. Sú to najmä: Bresser,
Buschnell, Dokter, Fomei, Frankonia, Fran-
conia Buschnell, Hako, Hako Hunter, Hunter,
Hertel & Reuss Kassel, Kahles, Kettner,
Kaps, Leupold, Leica, Lisenfeld Jaguár, Meo-
pta, Mauser, Mikr00ot, Minolta, Nikon, Nor-
con ia, Nickel Supra, Optylyth, Simons,
Schmidt & Bender, Steiner, Swarovski, Swa-
rovski Nova, Tasco, Zeiss, Zeiss Conquest,
Zeiss Jena.

. Jednotlivé firmy dalej oznacujú svoje výrob-
ky aj obchodnými názvami, ktoré uvádzajú
v prospektoch a katalógoch. Napríklad: Ha-
bicht (Swarovski), Classic, Aktiva (Minolta),
Basix, Futura (Tasco) atd.

Ako vidiet, výber dalekohl'adu nie je jedno-
duchou záležitostou a nie je obmedzený tech-
nickými parametrami, optickými velicinami,
ani praktickými kritériami, ale najmä našimi fi-
nancnými možnostami. Existuje celý rad mo-

nokulárnych (roztahovacích - teleskopických,

ktorým hovoríme spektívy), ale najmä binoku-
lárnych (tríédre) pozorovacích dalekohl'adov
s použitím na rôzne úcely. Najcastejšie sú to:
divadlo, múzeum, šport, jachting, lyžovanie,
rybárcenie, ornitológia, cestovanie, turistika,
pol'ovníctvo, strel'ba, astronómia. Do samo-
statnej skupiny patria "makro" a dalekohl'ady
pre I'udí, ktorí nosia okuliare. Špickoví svetoví
výrobcovia ich oznacujú symbolmi. Pri pre-
zentovanom type dalekphl'adu sú symboly zo-
radené podl'a vhodnosti použitia zl'ava dopra-
va.
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