
Z6i DRUHÉ GENERACE
Vlajkovou lodí pu‰kov˘ch zamûfiovacích

dalekohledÛ Swarovski je model Z6/Z6i,
ve své dobû jedin˘ pfiístroj na svûtû vy-
baven˘ vût‰ím neÏ dfiíve standardním
ãtyfinásobn˘m zoomem. Podrobnûji jsme
jej popsali ve Stfielecké revui ã. 2/2008. Ten-
to „variábl“ se ‰estinásobn˘m rozsahem
zvût‰ení se vyrábí uÏ ãtyfii roky, za které
bylo prodáno víc neÏ 100 000 kusÛ. Za-
mûfiovaãe fiady Z6 s 30mm tubusem
z lehké slitiny vût‰inoumají pfiisvûtlení zá-
mûrné osnovy (varianta Z6i) a vyrábûjí se
jak s integrovanou montáÏní li‰tou Swa-
rovski Optik Rail (SR), tak i bez ní. K dis-
pozici jsou v ‰iroké paletû optick˘ch pa-
rametrÛ a tomu odpovídajících velikos-
tí, poãínaje „naháÀkov˘m“ 1-6x24 pfies
1,7-10x42, 2-12x50, 2,5-15x44, 2,5-15x56
a 3-18x50 aÏ po 5-30x50 pro stfielbu na nej-

vût‰í vzdálenosti. Neménû ‰iroká je na-
bídka zámûrn˘ch osnov.
Nicménû technick˘ pokrok jde dál,

a tak firma Swarovski Optik letos pfii‰la
s v˘znamnû zdokonalen˘mi zamûfiova-
ãi Z6 2. generace. Na první pohled je to
patrné zejména zmen‰enou nástavbou
spínaãe a nastavení jasu osvûtlení, kte-
rá je pr˘ elegantnûj‰í, zmen‰uje siluetu
dalekohledu a umoÏÀuje pohodlnûj‰í
pfiehled o ovládacích prvcích. Nov˘ spí-
naã osvûtlení zabraÀuje neúmyslnému za-
pnutí a optimalizovan˘ pfiepínaã den/noc
neustále zobrazuje zvolen˘ reÏim.
Nejvût‰í novinka se ov‰em skr˘vá

uvnitfi: systém Swarolight. Je to auto-
matick˘ spínaã osvûtlení zámûrné osno-
vy s ãidlem stranového i v˘‰kového ná-
klonu zbranû. JestliÏe se zbraÀ s aktivo-
van˘m osvûtlením skloní ãi zvedne v po-

délném smûru o víc neÏ 70° nebo pfiíãnû
skloní o víc neÏ 30°, osvûtlení se auto-
maticky vypne. Po opûtovném uvedení
kulovnice do stfielecké polohy se osvût-
lení zase automaticky zapne na pfiedtím
nastavené úrovni intenzity osvûtlení. To
a také pouÏití moderní elektroniky znaã-
nû prodluÏuje Ïivotnost baterie – v noci
ze 450 na 1400 hodin a ve dne ze 120 na
180 hodin. Je-li zapotfiebí stfiílet na cíl pod
velk˘m polohov˘m úhlem, automatick˘
vypínaã lze deaktivovat.
Objektiv je opatfien novou nepfiilnavou

vnûj‰í vrstvou Swaroclean. K technick˘m
novinkám patfií také uzamykací mecha-
nismus pro balistickou vûÏiãku a novû fie-
‰ená vûÏiãka paralaxy, kterou lze zajis-
tit na úrovni 100 metrÛ pro stfielbu na
krátké vzdálenosti.

EL-RANGE 42
Nyní uÏ sotvakdo pochybuje o tom, Ïe

pfiesn˘ laserov˘ dálkomûr, dnes pravi-
delnû s detekcí a zapoãítáním poloho-
vého úhlu cíle a eventuálnû pfiímo s ba-
listick˘m poãítaãem, je nesmírnû uÏiteã-
ná pomÛcka lovce, zejména kdyÏ se vû-
nuje také stfielbû na dlouhé vzdálenosti.
Na druhou stranu laserov˘ dálkomûr
jako samostatn˘ pfiístroj nemusí b˘t
optimální fie‰ení. Lovci, jehoÏ minimální
vybavení kromû zbranû pfiedstavují ná-
boje, pozorovací dalekohled (binokulár)
a loveck˘ nÛÏ, totiÏ pfiib˘vá na no‰ení dal-
‰í pfiedmût. Mnohem v˘hodnûj‰í se tak
jeví koncepce integrovaného dálkomûru.
Pfii její realizaci uÏ pfied ãasem firma

Swarovski – jako první na svûtû v civilním

o p t i k a
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Firma Swarovski Optik se sídlem v Absamu nedaleko Innsbrucku je men‰í souãástí
rodinného holdingu Swarovski Group. Se sv˘mi více neÏ sedmi stovkami
zamûstnancÛ patfií k absolutní svûtové ‰piãce ve svém oboru, tedy pfiedev‰ím
v lovecké optice a digiscopingu. Aãkoliv dÛsledkem inovativní technické pokrokovosti
a maximální kvality jejích v˘robkÛ jsou i tomu odpovídající ceny, v˘robky se znaãkou
jestfiába se pfiesto prodávají stále víc. TrÏby za loÀsk˘ rok poprvé pfiekroãily
100 milionÛ eur, pfiiãemÏ 90 procent produkce ‰lo na export. Také letos firma
v ãele s Carinou Schiestl-Swarovski pfiedstavila zajímavé novinky.
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Zaměřovací dalekohled není nijak jednoduchý přístroj. Za ním uprostřed stojí „dálkoměrný“
EL-Range 42.

Swarovski Z6(i) 2,5-15x44 P HD (2. generace)




