
První svûtová válka ukázala, Ïe od-
stfielovaã je jedním z nejnebez-
peãnûj‰ích vojákÛ na boji‰ti. Dru-

há svûtová válka lekci o uÏiteãnosti
a úãinnosti odstfielovaãÛ ráznû pfiipo-
mnûla. Na nûmecké stranû se v‰ak na
frontu zpoãátku dostávaly zbranû ze
skladÛ, které byly obecnû star‰í neÏ od-
stfielovaãi, jimÏ byly pfiidûleny. Rudoar-
mûjci se sv˘mi mosinkami ãi pozdûji se
samonabíjecími SVT 40 byli proti Nûm-
cÛm v citelné v˘hodû, a tak nûmecká
branná moc pfiistoupila k urychlenému
v˘voji jednotného zamûfiovaãe.
První pokus byl ZF 41,mal˘ zamûfiovací

dalekohled se zvût‰ením 1,5x. Jistû to bylo
lep‰í neÏ otevfienámífiidla.Montoval se na
K98k a z dne‰ního pohledu se zdá b˘t ja-
k˘msi pfiedobrazem dne‰ních zamûfiova-
ãÛ s mal˘m zvût‰ením – kolimátorÛ. Pro
skuteãnou odstfielovaãskou práci se ale
ZF 41 pfiíli‰ nehodil. Nûmci také záhy po-
chopili v˘hody samonabíjecích pu‰ek.
Vznikl Gewehr 41 (Walther) – Gew 41(W),
ale nebyl obecnû povaÏován za ‰Èastnou
zbraÀ, protoÏe systém odbûru plynÛ na
ústí hlavnû s válcov˘mpístem (plunÏrem)
byl pomûrnû nespolehliv˘. Sovûtská SVT
40 byla vysoce cenûnou kofiistí, a pokud
mohli, Nûmci ji neváhali pouÏít proti pÛ-
vodnímuÏivatelÛm. Problémy s plynov˘m
ústrojímGew 41(W) vedly k rekonstrukci
na Gewehr 43 (Gew 43). FirmaWalther se
zde pouãila z konstrukce sovûtské SVT 40,
z níÏ pfievzala (ãi okopírovala) dnes jiÏ vcel-
ku standardní systém odbûru plynu s pís-
tem uloÏen˘m nad hlavní.
Od fiíjna 1943 do konce války bylo vy-

robeno 402 713 pu‰ek Gew 43 a zbraÀ
byla v roce 1944 pfiejmenována na Ka-
rabiner 43 (K 43). Z nich údajnû 53 435
kusÛ bylo vyrobeno s urãením pro od-
stfielovaãe. A Gew 43 pro odstfielovaãe
byl vybaven zbrusu nov˘m zamûfiovacím

dalekohledem, kter˘ vyvinul na jafie
1943 dr. Baumgärtner z firmy Voigtlän-
der und Sohn z Braunschweigu (kód v˘-
robce ddx). Ta byla uÏ pfied válkou zná-
m˘ v˘robce optick˘ch pfiístrojÛ, zejmé-
na fotoaparátÛ. Zamûfiovaã byl zfiejmû
inspirován sovûtskou optikou PU pro jiÏ
zmínûné SVT 40, mûl zhruba ãtyfiná-
sobné zvût‰ení a Waffenamt, oddûlení
pûchotní v˘zbroje (In2), jej v kvûtnu
1943 schválil do v˘zbroje jako Gewehr
Zielfernrohr 4-fach. Oznaãení prvních
kusÛ je‰tû bylo ZF 43, pozdûji se zmûnilo
na ZF 4 a je‰tû pozdûji, po pfieznaãení
Gew 43 na K 43, se zaãalo i na zamûfio-
vaãích objevovat oznaãení K 43 ãi ZF K3.
K zamûfiovaãi vznikla násuvná stranová
rychloupínací montáÏ, kterou vyvinula fir-
ma Hermann Weihrauch Gewehr- und
Fahrradteilfabrik z Zella-Mehlis.
ZF 4 lze povaÏovat za první nûmeck˘ pl-

nohodnotn˘ zamûfiovací dalekohled pro
odstfielovaãe; ostatnû jako jednotn˘ da-
lekohled jej schválil v srpnu 1943 sámHit-

ler. Zamûfiovaã se pak pouÏíval i na pu‰-
kách K98k a na kulometech. ZF 4 nebyl
úplnû bezproblémov˘, zpoãátku byly
potíÏe s pevností zámûrné osnovy, ale to
se nakonec podafiilo vyfie‰it clonou
s osnovou lisovanou z jednoho kusu ple-
chu. Vyskytovaly se také problémy s kva-
litou v˘roby.
FirmaVoigtländer z kapacitních dÛvodÛ

nestíhala v˘robu. Jako dal‰í v˘robce tak
byla urãenaOptikotechna Pfierov (kód v˘-
robce dow), kde v˘roba nabûhla od roku
1944. V Pfierovû bylo údajnû vyrobeno asi
40 000 zamûfiovaãÛ ZF 4. Dal‰í v˘robce, fir-
maAGFAKamerawerk (kód bzz), dodal do
konce války pouh˘ch 5000 kusÛ. Pu‰ky
K 43 nebyly úplnû ‰patné, a tak po válce
zÛstaly po omezenou dobu ve v˘zbroji ãsl.
armády. Také Optikotechna Pfierov po
válce aÏ do poãátku 50. let pokraãovala ve
v˘robû ZF 4 (jako vz. 43N) pro potfieby na‰í
armády. Pfii tombyly pouÏity i díly z váleãné
produkce a pÛvodní nûmecké znaãení
bylo pfieraÏeno pfie‰krtnutím.
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V nedávné dobû Meopta Pfierov vyrobila v˘hradnû pro zahraniãního zákazníka novou
sérii zamûfiovacích dalekohledÛ ZF 4 z dob druhé svûtové války. Tento krok v âR
prakticky unikl pozornosti stfielecké vefiejnosti, nové ZF 4 jiÏ v Meoptû koupit nelze.
Já jsem se o existenci série dozvûdûl od známého z Nûmecka, koupil ho ve Frankonii.
A protoÏe Meopta Pfierov loni také pfiedstavila nov˘ univerzální zamûfiovací dalekohled
pro útoãné pu‰ky, napadlo mû porovnat ZF 4 s nov˘m zamûfiovaãem jako svûdectví,
kam se posunul za ta léta v˘voj.
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Zamûfiovací dalekohled ZF 41 s 1,5násobn˘m zvût‰ením na pu‰ce K98k. Byl lep‰í neÏ nic, ale pro od-
stfielovaãskou práci byl zcela nevhodn˘. Velk˘m odstupem okuláru od oka a mal˘m zvût‰ením je spí‰
bliÏ‰í dne‰ním kolimátorÛm.




