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„BUSHNELL BORE SIGHTER JAPAN“ je profesionál-
ny optický nastreľovací prístroj. Najdôležitejšou 
časťou je mriežka umiestnená na vnútornej kru-
hovej časti, ktorá je rozdelená do štyroch 90° 
(pravouhlých) výsekov po 10 die likov smerom od 
stredu kruhu k jeho obvodu s označením 2, 4, 6 
a 10 (obr. 1). Jeden dielik mriežky zodpovedá 4 
palcom (10,16 cm) vo vzdialenosti 100 yardov 
(91,4 m). Priemer prednej šošovky je 1 a 1/2 
palca (38,1 mm). Dĺžka tela je 4 a 7/8 palca 
(158,05 mm). Hmotnosť je 6 a 1/2 unce, teda 
184,6 g (prepočítací koeficient z uncí na g: 28,4). 
Základné jednotky a prepočítavacie koeficienty 
nájdete v mojej knihe Poľovnícke strelectvo na 
str. 128.

Prístroj umožňuje rýchle nastavenie zamie-
rovacej osnovy puškových ďalekohľadov 

a streleckej optiky krátkych zbraní (piš-
tolí a revolverov) s osou vývrtu hlavne 
pred nastrelením zbrane na prísluš-
nú vzdialenosť podľa balistických 
tabuliek s presnosťou cca 4 cm na 
100 metrov.

Súprava obsahuje 4 kovové tŕne, ktoré sa po spojení s optic-
kým prístrojom zasúvajú do ústia vývrtu hlavne, čo umožňuje 
použitie prístroja pre takmer všetky zbrane. Pevný tŕň má 
kaliber .177 (4,5 mm). Ďalšie tri sú určené pre kalibre: .22 až 
.270 (.22 LR; .22 WMR; 5,6 x 35 R Vierling; .22 Hornet; .222 
Remington; .223 Remington; 25 – 20 Win.; .25 -20 S. S.; 5,6 
x 50 R Mag.; 5,6 x 52 R Savage; 5,6 x 61 SE v. Hofe; 5,6 x 61 
R SE v. Hofe; .243 Winchester; 6,6 x 52 R; 6,5 x 53 R; 6,5 x 54 
M. Sch.; 6,5 x 57; 6,5 x 57 R; 6,5 x 58 R; 270 Winchester); 7 
mm až .35 (7 x 57; 7 x 57 R; 7 x 64; 7 x 65 R; 7 mm SE v. Hofe; 
.308 Winchester; .30-06 Win.; .30-06 Springfield; 8 x 56 M. 
Sch.; 8 x 57 J; 8 x57 JR; 8 x 57/360; 8 x 57 JS; 8 x 57 JRS; 8 
x 58 R; 8 x 50 R Man.; 8 x 60; 8 x 60 R; 8 x 60 S; 8 x 60 RS; 8 
x 64 S) a .35 až .45 (9 x 56 M. Sch.; 9 x 57; 9,3 x 62; 9,3 x 72 
R; 9,3 x 74 R; 9,5 x 57 M. Sch.; .400/.360 Westley Richards 
N. E.; 10,75 x 68; .404 Riml. N. E.). 
Celá súprava je uložená v praktickom koženom puzdre (obr. 2).

„Bushnell Bore Sighter Japan“ je výborným pomocníkom, kto-
rý uľahčuje a zrýchľuje prácu pri nastreľovaní. Rozhodne však 
nenahrádza praktické nastrelenie zbrane za použitia streliva 
príslušného kalibru. Ak je puškový ďalekohľad držiakom (mon-
tážou) pevne spojený so zbraňou a optický nastreľovací prístroj 
spojený s tŕňom zasunutý do vývrtu zbrane (obr. 3), skrutkami 
stranovej a výškovej rektifikacie puškového ďalekohľadu veľmi 
jednoducho zosúladime centrálnu os zamierovacej osnovy puš-
kového ďalekohľadu s osou hlavne – námernicou. 
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Postup spojenia so zbraňou a nastavenie: Podľa kalibru na-
streľovanej zbrane vyberieme vhodný tŕň (kaliber zbrane musí 
spadať do škály vyznačenej na čelnej strane vrúbkovanej skrut-
ky). Vrúbkovanú skrutku zatočíme na doraz proti smeru hodi-
nových ručičiek. Tým sa protiľahlá nastavovateľná strana tŕňa 
stiahne na minimum. Takto pripravený tŕň zasunieme do otvoru 
v spodnej časti optického prístroja tak, aby jeho tenšia (rozťa-
hovateľná) časť a objektív smerovali k ústiu hlavne nastreľova-
nej zbrane. Postupne otáčame tŕňom tak, aby sme rovnú plochu 
vyfrézovanú na tŕni mohli zafixovať skrutkou A (obr. 3), čím sa 
trň spojí s optickým nastreľovacím prístrojom. Tŕň opatrne zasu-
nieme do ústia hlavne až na doraz. Jemným natáčaním (vľavo 
či vpravo) optický prístroj nastavíme tak, aby sa jeho mriežka 
(pri pohľade cez puškový ďalekohľad) horizontálne aj vertikálne 
prekrývala so zamierovacou osnovou puškového ďalekohľadu. 
Nakoniec optický prístroj zafixujeme v hlavni zbrane otáčaním 
vrúbkovanej skrutky na konci tŕňa v smere hodinových ruči-
čiek až na doraz (B), aby vlastnou hmotnosťou neskĺzaval na 
niektorú zo strán (obr. 3). Otáčaním rektifikačných skrutiek 
(stranovej a výškovej) zosúladime centrálny bod zamierovacej 
osnovy puškového ďalekohľadu s centrálnym bodom mriežky 
(obr. 1). Pri pohľade do puškového ďalekohľadu TASCO 3 – 9 x 
50 so štvornásobných zväčšením to vyzerá takto (obr. 4). Potom 
optický prístroj vyberieme z ústia hlavne.

Postup pri nastreľovaní na optimálnu nástrelnú vzdialenosť 
(ONV) 155 m: Použitá zbraň ZKK 600, kaliber 7 x 64 s puško-
vým ďalekohľadom TASCO 3 – 9 x 50. Zamierovacia osnova 
typu 30-30 – nitkový kríž so zorným poľom v tvare televíznej 
obrazovky. Hodnota jedného dielika na stranovej aj výškovej 
rektifikačnej skrutke je ¼ palca (inches) na 100 yardov (prepo-
čítací koeficient z yardov na m: 0,914, z palcov na cm: 2,54). 
To znamená, že hodnota jedného dielika je 0,635 cm. Strelivo 
S&B, strela číslo 2932 SPCE (mäkký hrot s presekávacou hra-
nou) s hmotnosťou 11,2 g (173 grs). Podľa balistickej tabuľky 
S&B strela má vo vzdialenosti 100 m prevýšenie 3,8 cm a na 
200 m klesá na 8,6 cm. Terč vo vzdialenosti 100 m. Zbraň 
upevnená v nastreľovacom stojane (obr. 5).
Centrálny bod zamierovacej osnovy puškového ďalekohľadu 
nastavím prostredníctvom rektifikačných skrutiek stojana na 
zámerný bod na terči tak, aby sa pravouhlé výseky osnovy a ter-
ča vzájomne prekrývali. Vystrelím prvý náboj na terč a skontro-
lujem jeho polohu (obr. 6). Prvý zásah je 13,5 cm hore a 4,5 
cm vľavo, čo znamená posun centrálneho bodu zamierovacej 
osnovy o 21 dielikov smerom hore a 7 dielikov doľava. Po 

výstrele s vybitou zbraňou, ktorá je stále umiestnená v stojane, 
zopakujem postup pred výstrelom. Potom rektifikačnými skrut-
kami puškového ďalekohľadu posúvam nitkový kríž smerom 
hore a doľava na zásah, čiže nacvakám uvedené počty dielikov. 
Vystrelím druhý náboj na terč a znova skontrolujem polohu 
zásahu. Druhý zásah je 2,5 cm hore a 2,5 cm vľavo. Vo vzťahu 
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k ONV potrebujem mať zásah 3,8 cm nad zámerným bodom, čo 
je 6 dielikov. Rozdiel 3,8 cm - 2,5 cm = 1,3 cm predstavuje dva 
dieliky. Z praktického hľadiska (pre streľbu na zver) je nastrele-
nie zbrane po druhom výstrele vyhovujúce. Napriek tomu pokra-
čujem tretím výstrelom, aby som odstránil stranovú odchylku 4 
dieliky vľavo. Tretí zásah je 6,5 cm hore a 0,5 cm vpravo. Štvrtý 
zásah skreslila moja chyba. Piaty zásah je 4 cm hore a 0,3 mm 
vľavo. Zbraň je presne nastrelená na ONV 155 m. 
Zásahy 6, 7, 8 sú výsledkom troch výstrelov v rýchlom slede 
za sebou, aby som si overil rozptyl. Prekvapila ma stranová 
odchylka vpravo (v priemere 3 cm), čo som korigoval 5 dielikmi. 
Nakoniec som pre kontrolu vystrelil v rýchlom slede po sebe 9. 
a 10. náboj.
Po praktickom nastrelení zbrane je dôležité znovu zasunúť 
príslušný tŕň s optickým prístrojom do hlavne a poznačiť si 
polohu stredu zamierovacej osnovy (nitkového kríža, špičky 
hrotu prostrednej rysky, osvetleného bodu, stredu krížika), aby 

bolo možné kedykoľvek overiť nastrelenie zbrane (bez výstrelu) - 
napríklad po transporte, páde alebo nešetrnom zaobchádzaní.
Záver: Optický nastreľovací prístroj Bushnell Bore Sighter 
Japan potvrdil, že je výborným pomocníkom, ktorý uľahčuje 
a zrýchľuje prácu pri nastreľovaní (obr. 7). Prakticky na druhý 
výstrel bola zbraň vyhovujúco nastrelená.
Ostatné výstrely som strieľal najmä preto, že som si chcel overiť 
životnosť vývrtu hlavne mojej guľovnice (rozptyl hlavne), ale 
najmä stabilitu zamierovacej osnovy puškového ďalekohľadu 
pri pomerne rýchlej streľbe zo stojana (obr. 8) - spolu s puškou 
mi dobre slúži už 30 rokov. Deväť zásahov v obdĺžniku 5,5 x 7 
cm na 100 metrov považujem za dobrý priemer.
Prístroj na testovanie zapožičala firma TROMF PIAROVÁ, dis-
tribútor značkovej pozorovacej optiky v Banskej Bystrici. Cena 
s DPH predstavuje 148 €.

Text a foto Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
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