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Co nevidím a nepfieãtu, na to nestfiílím. Optické pfiístroje patfií k nûkter˘m odvûtvím
stfielby a samozfiejmû k myslivosti od prvopoãátkÛ moderní optiky. Podívejme
se jen namátkou na nûkolik pfiístrojÛ, kter˘mi se pochlubili v˘robci na leto‰ním
veletrhu IWA – a dodejme, Ïe uÏ dfiív jsme pfiedstavili nejdÛleÏitûj‰í leto‰ní
novinky firem Meopta, Swarovski a nûkteré dal‰í.

Novinky v optice
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PouÏití zamûfiovacích kolimátorÛ pro brokovnice se dosud omezovalo pfie-
váÏnû na stfielbu jednotnou stfielou. ·védská firma Redring pfiedstavila stej-
nojmenn˘ otevfien˘ kolimátor, kter˘ by se mûl podle jejího názoru stát hi-
tem pfii lovecké brokové stfielbû prakticky ze v‰ech konstrukãních typÛ bro-
kovnic. Od ostatních typÛ kolimátorÛ se li‰í prakticky jenom provedením zá-
mûrného elementu, jímÏ není teãka, ale ãerven˘ kruh. Vtip je v tom, Ïe kruh
na cíli dává ve vztahu k pozorované velikosti zvûfie urãitou, byÈ jen velmi orien-
taãní pfiedstavu o dálce stfielby, tedy o tom, zda cíl není pfiíli‰ daleko, nebo
naopak pfiíli‰ blízko. âlovûk s kolimátorem Redring pr˘ mÛÏe podle toho zá-
roveÀ snadno, spí‰ podvûdomû, korigovat pfiedsazení.

Pro pozorování Zeiss nabídl nové monokuláry Victory DiaScope 65T FL
a 85T FL. Jako obvykle existují dvû provedení, buì s pfiímou optickou osou,
nebo s osou odklonûnou o 45°. Zajímavostí je ostfiení Dual Speed Focus.
Jeho toãítko je na horní stranû tubusu. Pfii dlouhém pohybu jedním smû-
rem se ostfiení posouvá rychle, pokud zastavíte a zaãnete toãit na druhou
stranu, po urãit˘ úsek je ostfiení pomalé, jemné. Na první pokus je to tro-
chu nezvyklé, ale zvyknete si za pár sekund a je to opravdu rychlé, pfies-
né a pohodlné. Dá se pfiedpokládat, Ïe do nové podoby bude transformován
i „fotografick˘“ model Victory PhotoScope.




