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STRELECTVO
eodPustitel'nou

N optike

povrchnostou

je zamienat

okulár s objektívom,

optickú

si v

mohutnost

- výkonnosf dalekohradu za šera - s pracovným
výkonom. Poznáme však napríklad aj výkonnost
športového strelca.
Takisto je neodpustitelnou
povrchnostou zamienat v pol'ovníckom strelectve mierenie, 'ZaITlierovanie s meraním, zameriavaním v geodézii. vyplýva to z toho, že v strelectve so zbranou mierime,
zamierujeme mechanickými
mieridlami (muška
ciel'nik, prípadne diopter) alebo pomocou puškového dalekohl'adu prostredníctvom zamierovacej
osnr::N'ý.V geodézii zase meráme, zameriavame situáciu v teréne rôznymi pristrojmi na meranie vzdialeností (dial'komery, teodolity, tachymetre atd.).
Logícky z toho vyplýva, že v strelectve hovoríme
o zamierovacej a nie zameriavacej osnove, ako sa
niekedy docítame v odbomej pol'ovníckej tlaci a
publikáciách, ale najmä v streleckých magazínoch.
MJy sme sa 'vyhli uvedeným nepresnostiam
a lepšie pochopili problematiku optiky v pol'ovníctve, musíme poznat základné vlastnosti dalekohl'a,

Základné vlastnosti

dov, ktorými sú:

- zväcšenie, zorné pole (ohnisková vzdialenost,

ohnisko

objektívu,

- svetelnosf

objektív,

okulár),

(vstupná pu pila objektívu, výstupná

.
- optická mohutnosf - výkonnost za šera.

pupilaokuláru),

Medzi dalšie dôležité

faktory rátame hmotnost,

vel'kost, vzhl'ad, tvar a materiál. Tiež sa posudzuje
pohodlnost

držania,

nosenia,

možnost

rýchlej

obsluhy a použitia.

o/Jjektív

dalekohladov
Tak ako v každej I'udskej cinnosti sa kladie dôraz na odbornost, treba
ju dodržiavat aj v pol'ovníctve pri pozorovacej aj streleckej optike.
Preto je vhodné oboznámit sa s presnou terminológiou a používat ju.

knuky rekti{ikácie

tu/ms

1. Puškový dalekohl'adMeopta ARTEMIS 2000 v reze.
Pozorovacie aj strelecké daiekohl'ady sú oznacené súcinom dvoch císiel, napr. 8x42. Prvé císlo
je zväcšenie a druhé je priemer objektívu (šošoviek)

vmm.
Všetky základné

vlastnosti

dalekohladov

sú Vý-

pocitané z tohto oznacenia, ciže súcinu 8 x 42 =
zväcšenie 8x a priemer šošoviek objektívu 42 mm.
za súcinom

uvádzajú niektorí výrobcovia

dalšie pís-

mená, ktorými zvýraznujú vlastnosti výrobku.
Napríklad:

8 x 40 O CF HP WP.

O - (nemecky

Oachkantprismen)

sú v triédrí použité

optické

mi hranami, tzv. "strešné

HP - (anglicky

Focusing)

High eyepoint)

výstupnej

že

hranoly".

CF - (anglicky Central
centrálne zaostrovanie.
ný odstup

znamená,

hranoly so strechovitýznamená

znamená

pupily okulára

zväcše-

od oka, co je

výhodoupri používaníokuliarov.
WP - (anglicky Waterproof)
znamená

,

vodotes-

nost.
IF - (anglicky Idividual Focusing) znamená jed-

notlívé
zaostrovanie
okulárov.
G - pre polovníkov
že objektív je vyrobený

kvalitu a optickú výkonnost
Dosiahne

skla s anomálnou

znamená,

technológiou

znacuje sa vel'kou svetelnostou,
vaním detailov.

.

najzaujímavejšie,

G-Lens,

zarucuje

s vynikajúcim
sa použitím

disperziou

(AD

-

RA - (anglicky
pogumovaný

Anomalous

26
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Rubber

- armoured)
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DALEKOHLADU
VÝBER PUŠKOVÉHO

disG

povrchom.

povrch dalekohladu.

WF - (anglicky Wide field of view) znamená vel'ké zomé pole.
Dnes sa v obchodnej sieti Výskytujú pozorovacie dalekohl'ady (triédre) takmer všetkých svetových výrobcov. Sú to najmä: Br - Bresser, Bu Buschnell, O - Ookter, F - Fomei, FA - Frankonia, FB - Franconia Buschnell, H - Hako, HH Hako Hunter, Hu - Hunter, H&R - Hertel & Reuss
Kassel, K .;.Kahles, Ke - Kettner, Kp - Kaps, L Leupold, Le - Leica, LJ - Usenfeld Jaguár, M Meopta, Ma - Mauser, MD - MikroOot, Mi - Minolta, Ni - Nikon, No - Norconia, NS - Nickel
Supra, a - Optylyth, S - Simons, S&B - Schmidt
& Bender, St - Steiner, SW - Swarovski, SWN Swarovski Nova, T - Tasco, Z - Zeiss, ZC - Zeiss
Conquest, ZJ - Zeiss Jena.
Jednotlívé firmy dalej oznacujú svoje výrobky aj
obchodnými názvami, ktoré uvádzajú v prospektoch a katalógoch. Napríklad: Habicht (Swarovski), Classic, Aktiva (Minolta), 'Basix, Futura (Tasco) atd. Ako vidiet, výber dalekohladu nie je jednoduchou záležitostou a nie je obmedzený technickými parametrami, optickými velicinami, ani
praktickými kritériami, ale financnými možnostami
každého.

vykresl'o-

šošoviek

persion) alebo použitím asférických šošoviek.
GA - znamená spojenie významu písmena
s pogumovaným

Vý-

špickovú

prevml1/}í
s}'st('m

znamená

Výberpuškovéhodalekohl'adu(obr. 1) závisíod
jeho optickej výkonnosti, ciže využitel'nosti prí
zhoršených svetelných podmienkach. Tak ako prí
pozorovacich aj prí puškových dalekohl'adoch treba venovat pozornost tomu, ci sú šošovky zo skla

zllTTlierovacía

oku/dr

osnova
alebo umelej hmoty, z ktorej sú menej kvalitné. Výber však závisí aj od zbrane a kalibru, ktoré používame, od terénu, v ktorom budeme pol'ovat a od
druhu pol'ovaciek, na ktorých sa mienime zúcastnovat. Nemenej dôležitým kritériom prí výbere je
druh materíálu, Z ktorého je vyrobený tubus (ocel',
I'ahký kov - dural, hliník) a tiež typ použitej zamierovacej osnoVýv puškovom dalekohl'ade.
Cisto technickým kritéríom pri výbere puškových dalekohl'adov je, ci sú vybavené kol'ajnickou
(lištou) na spodnej casti tubusu (prostrednej trubici) alebo aj podperou dole na objektíve, so zreteI'om na predpokladaný druh držiaka (násuvného
alebo stojanceRového) a možnostiach technického riešenia jeho spojenia so zbranou.
Výber puškových dalekohl'adov v nie dávnej minulosti nebol vel'ký. V predaji boli puškové dalekohl'ady z bývalej NDR so stabilným zväcšením Zielvier 4-krát a 6-krát. S varíabilným zväcšením od
1,5- až 4-krát až po 3- až 12-krát. V podstate to boli kvalitné puškové dalekohlady s dobrou optickou
výkonnostou, ktoré spínali požiadavky aj na pol'ovackách v nepriaznívom pocasí. V dnešnej dobe je
medzi pol'ovníkmi vel'a druhov moderných puškových dalekohladov so stabilným aj variabiIným
zväcšením, rôznych znaciek s vel'kým výberom.
Opis oznacenia puškových dalekohl'adov so
stabilným (napríklad 6 x 42 RC; 6 x 42 OC; 6 x 42
CS) a variabiIným (napríklad 2,5-10 x 56 MRC;
2,5-10 x 56 ac; 2,5-10 x 56 CS) zväcšením:
6x - stabilné zväcšenie,
2,5-1Ox - rozsah varíabilného zväcšenia,
42 - priemer šošoviek objektívu v mm,

STRELECTVO
56 - priemer šošoviek objektívu v mm,
R - tubus (puzdro) z lahkého kovu s kolaj nickou (lištou) dole pri prostred nej trubici a podperou
dole na objektíve na upevnenie násuvného držiaka,
MR - tubus (puzdro) z lahkého kovu s kolajnickou (lištou) dole pri prostrednej trubici na upevne-'
nie dvoch samostatných držíakov s kruhovými ob-

IEBEBffiEB@@G)
2. Niektoré druhy zamierovacích

jímkami,

ne zväcšené

O - tubus (puzdro) z lahkého kovu bez kolajnicky (lišty) na upevnenie dvoch samostatných dr-

ky.

žiakov s kruhovými

S

- tubus

objímkami,

(puzdro) z ocele bez kolajnicky

na upevnenie

dvoch samostatných

(lišty)

držiakov s kru-

hovými objímkami,
C - centrovanie
sústrednými,
skrutkami,

zamierovacej

stranovo

osnovy

aj výškovo

oznacenými

dvoma

nastavitel'nými

zaskakovacimi

dielikmi

s krytkami.
Pri kúpe
kvalitných,

starších

puškových

dalekohladov,

treba si overit ich súcasnú

konnost, pretože zlým zaobchádzaním
ta mohla zmenit.
Nevýhodou

niektorých

dov je ich hliníkový

Lahko

dalekohlasa deformuje

(axiálne zohýba) a mení sa nastrelenie.
to prejavuje
tvorí velkú

pri kozliciach,

Najviac sa

kde precnievajúca

páku. Ak ;zbran dvihame

cast puškového

dalekohl'adu,

aj
vý-

sa jej kvali-

puškových

tubus.

optickú

cast

práve za túto

takmer

pravidelne

sa ohne. Nastrelenie

treba potom urobit ohýbaním

opacným

pretože

smerom,

rektifikacné

casto nestacia vyrovnat spôsobenú

skrutky

odchýlku,

rú volným okom nemusíme postrehnút.
Dost menej skúsených
polovníkov
k väcšim

hodnotám

je velmi

zradné,

s oporou.

zväcšenia,
najmä

kto-

inklinuje

aj variabiIným,

pri nemožnosti

co

strelby

Chvenie rúk, zbrane a niekedy aj pohyb

posedu v silnejšom
kou pri strelbe,
]e známe,

vetre je potom vel'kou prekáž-

ba niekedy ju aj znemožní.

že vel'ké zväcšenie

Z praxe

je nevýhodné.

Pri

vel'kom zväcšení sa nám odchýlky v zamierení prejavia vo väcšom rozsahu. Puškový dalekohl'ad aj
so zamierovacou

osnovou

nuje strelca a spôsobuje
strelbe

na pohybujúcu

kmitá po cieli, znervózneistotu

v zamiereni.

Pri

sa zver je úplne nevhodný.

Možno povedat, že je urcený na strelbu z posedov. Jeho zväcšenie však zvádza strielat na velké
vzdialenosti,

kde už balistické

vlastnosti

ani jednej

zbrane nie sú dostacujúce. Sú to dalekohlacjy
zväcšujúc.e

viac ako šestkrát.

Niektoré

majú ovál-.

-

osnov puškových

zomé pole v tvare televíznej

obrazov-

Stabilné zväcšenie od 1-krát do 4-krát je vhodnejšie na strelbu na pohybujúcu sa zver. Pri variabiInom zväcšení puškových dalekohladov to platí
dvojnásobne. Pri strelbe na pohybujúcu sa zver
preto využívame minimálne hodnoty variabiIného
zväcšenia.
.
V našich podmienkach sa na každodennú polovacku osvedcil puškový dalekohlad so zväcšením 4-krát. Môžeme ho použit aj na pohybujúcu sa
zver. Jeho zväcšenie je optimálne k výkonu štandardných zbraní ,a z polovnickeho hladiska s ním
najlepšie odhadneme vzdialenost zveri, na ktorú
chceme strielat. Na zbrane napríklad 6,5 x 57,
.243 Winchester, .223 a .222 Remington, ktoré
majú dobré balistické vlastnosti (malá klesavost
stríel) odporúcame montovat puškový dalekohlad
so zväcšením 6-krát. No aj tu už platí zásada pevnej podpery a schopnost odhadu vzdialeností so
zretelom na pomer výkonu zbrane a vitality zverí,
na ktorú strielame. Puškovédalekohladys menším zväcšením ako 4-krát sú vhodné len na zbrane
so slabším výkonom (malokalibrovky). Už aj na gulovnicku .22 Homet patrí puškový dalekohlad so
zväcšením 4-krát, pretože sa používa na odstrel
cennej trofejovej zverí pematej za zníženej viditelnosti.
Z vlastnej skúsenosti upozornujem na dôležitost rozhodnutia sa pre urcitý druh zamierovacej
osnovy (obr. 2) v puškovom dalekohlade, comu
viaceri neprikladajú žiadny význam. Viac rokov
som stríelal s rôznymi zbranami a s rôznymi puškovými dalekohladmi. Na malokalibrovke .22 LR
s Norconiou 3-7 x 20, na gulovniciach 7 x 57 a
.222 Remington so Zielvierom 4 x 30,5 a na gulovniciach .223 Remington a .243 Winchester so
Zielvierom 6 x 30,5. Zhodou okolností uvedené
puškové dalekohlady mali rovnakú zamierovaciu
osnovu. 80la to klasická osnova v kruhu so spodnou zvislou tenšou'ciarou v strede a dost zašpicateným hrotom s dvoma rovnako hrubými bocnými

Vážení citatelia,
na slovenský trh sa dostáva publikácia "Polovnícke strelectvo" od autora Tomáša Krivjanského, ktorá je
na Slovensku jedinecná. V porovnaní so zahranicím máme v oblasti strelectva skutocne co dohánat, preto
verim, že táto publikácia nebude
u nás poslednou svojho druhu. Vydat takúto publikáciu nie je v dnešnej nárocnej dobe jednoduché. Velká vdaka patrí najmä autorovi, ktorý
po mnohých úskaliach završil jedno
zo svojich životných diel a zaoberá
sa v nom aj problematikou histórie
polovníckeho strelectva, históriou
strelectva v rámci SPZ, ale i mnohými aktualitami, týkajúcimi sa rôznych
špecifík v oblasti použivania zbraní,
streleckej optiky a spôsobom lovu. Nemalý podiel na vydaní tejto knihy má
i SPZ, ktorý zohral predovšetkým koordinacnú a propagacnú úlohu.
Polovníctvo a strelectvo je v našich odborných casopisoch casto diskutovanou témou. Verím, že táto publikácia nebude na Slovensku ojedinelou
a poslednouv oblasti strelectvaa stanesa inšpiráciouaj'pre dalších autorov. Dovolte mi touto cestou zablahoželatautorovi, pánoviTomášoviKrivjanskému, a zaželat tejto publikácii vela úspechov medzi citatelmi.
PaedDr. IMRICH ŠUBA,
výkonný riaditer K SPZ

dalekohl'adov.
protilahlými ciarami, ukoncenými tupo. za tú dobu
som nadobudol vel'kú istotu v mierení na pevné aj
pohyblivé ciele. Môžem konštatovat, že tam kde
sa nachádzala špicka hrotu zamierovacej osnovy,
bol na 99 % aj zásah. Tú istú osnovu v puškovom
dalekohlade 6 x 42 Zeiss a 8 x 56 Swarovski, ale
s kruhovým tvarom zomého pola som mal na gulovnici .300 Winchester Magnum. Pri kúpe gulovnice kalibru 7 x 64 bol už na nej namontovaný
puškový dalekohlad Tasco 3-9 x 40 s odlišným typom zamierovacej osnovy, ktorej oznacenie je
30/30. V prvom rade bol rozdiel v zomom poli,
ktoré malo tvar televíznej obrazovky a osnovu tvoril
tenulinký nitkový kríž s pravouhlými výsekmi. Takmer rok som si na to nevedel zvyknút a chybil som
takmer všetko, aj to co sa chybit nedalo. Prvého
smca s novým "nádobíckom" som chybil na necelých 30 krokov, prícom by som ho bol urcite trafil,
keby som po nom hodil celú zbran. Verím, že priatel, ktorý ma na východnom Slovensku doprevádzai sa pri citaní týchto riadkov teraz už len pousmeje, ale vtedy nekrestansky zahrešil. Teraz sa
usmievam už aj ja, pretože okrem iného strielam
s týmto "nádobíckom" viac ako 20 rokov dodnes
a chybené prípady bez prvého roku môžem spocítat na prstoch jednej ruky. Pre úplnost uvádzam,
že na 'gulobrokovnici kalibru 7 x 65 R mám puškový dalekohlad 3-9 x 40 MicroDot so zamierovacou osnovou tvaru nitkového kríža, ktorá má v strede svietiacu cervenú bodku.
Preto chcem zdôraznit, že pokial si polovník
nezvykol na urcitý typ zamierovacej osnovy tak, že
mu doslova "vošla do krvi", potom by nemal mat
problémy s adaptovaním sa na dalšiu. V každom
prípade pri niekol'korocnom používaní jedného typu musí byt opatmý pri volbe typu nového, ktorý
by mal byt aspon trochu podobný predchádzajúcemu. V opacnom prípade sa môže dožit uvedených peripetií.
Úryvok z knihy Tomáša Krivjanského porovnícke strelectvo, ktorá nedávno vyšla vo vydavaterstve Epos.
.

Knihu si kúpil aj prezident Slovenského po/'ovníckeho
zväzu
Ing. Marián Lipka,
CSc. (vpravo) s venovaním autora Tomáša
Kri0anského
(v strede) v ústredí
SPZ v Bratislave za
prítomnosti výkonného riadft~'a kance~rie SPZ PaedDr. Imricha ŠUbu, krstného
otca knihy na výstave
Pol'ovníctvo a príroda
2005 v Nitre.
PoJovnfckestrelectvo(vydalovydavatelstvo EPOS,s. r. o., Ružomberok,tlac Ing.Miroslav
Mracko, EPOS, Bratislava). Komplexnáprírucka (formátM, tvrdá väzba,308 strán, vyše 550
foto a ilustrácií,z toho viac ako 400 farebných,449 Sk) obsahujúcatakmer všetko podstatné
o polovníckomstrelectvena Slovensku.
Knihaje v predajnejsieti kníhkupectiev,hypermarketova vybranýchpredajniilchpolovníckych potrieb na Slovensku.

Objednat si ju možno na adrese: EPOS

-

distribúcia, Zilinská

cesta

10, 034 01 Ružomberok,044/4321 016, 044/4326 112, alebo v Bratislave, 02162412357,
02162412365,prípadnee-mailom:epos@epos.sk.epoubk@stonline.sk.Knihu si možnokúpit
aj v predajniEPOS-uv Bratislavena Pecnianskej6, tel.lfax: 02163453739.
V prípade záujmu škôl, polovníckychzdružení, OkO a RgO SPZ, ŠL, VLM, atd., je autor
ochotnýosobnedoviezt (min.20 kníh) a usporiadatbesedus autogramiádou(písomnýmvenovaním). Kontakt:TomášKrivjanský,02 62311157, mobil:0904174 257.
Knihavyjdeaj v ceštinev prekladelektoraIng.Jifího Poncara.
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