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příslušenství

S
kutečně ve velkém 
stylu zvedla rukavici 
firma Swarovski a jed-
ním z prvních následovníků 
byla také firma Burris. Ta 

nabídla naháňkovou/taktickou optiku 
XTR II 1-8x24 s balistickou osnovou 

kromě „cvakacích“ vě-
žiček i možnost seříze-
ní paralaxy.

Nástup osminásob-
ných zoomů ale nezna-

mená, že menší rozsahy jsou mrtvé. 
Například německá firma Steiner Optik 
(dnes součást uskupení Beretta) nabíd-
la novou řadu zaměřovacích dalekohle-
dů Ranger se čtyřnásobných zoomem 
1-4x24, 2-8x42, 3-12x56 a 4-16x56. Mají 
za cíl oslovit klienta, který má hlouběji 
do kapsy a přitom pořád ještě chce 
solidní optiku, se slušným výkonem 
a evropskou kvalitou. Kromě toho ve 
svém stánku intenzivně nabízela nový 
noční dalekohled 8x56, který by se měl 
vyznačovat vynikajícím přenosem svět-

Ačkoliv si na jarním 
veletrhu IWA všichni 
pochvalovali, že krize je 
asi opravdu za námi, těch 
velkých novinek, zejména 

co do optických přístrojů, 
letos nebylo zase až tak 
úplně moc. Ale najít se dalo. 
Především hned několik firem 
zvedlo rukavici zaměřovacích 
dalekohledů s osminásobným 
zoomem, hozenou poprvé 
před dvěma lety firmou Zeiss. 
Ta dnes nabízí řadu čtyř 
zaměřovacích dalekohledů 
označených V8. 

bízí vynikající přenos 
světla, a tedy možnost 

používání za šera. Řada R2 
vůbec posílí, a to o zaměřo-

vače 1,7-10x42 RD, 2-12x50 RD 
a 2,5-15xRD s novým, zmenšeným 

svítícím záměrným bodem o průměru 
1 MOA (tj. 2,9 cm na 100 metrech). 

Ale co někoho potěší skutečně nej-
víc, je dalekohled integrovaný s lase-
rovým dálkoměrem MeoRange 10x42 
HD. Dálkoměr má dosah až 1500 me-
trů, pracuje s polohovým úhlem, tep-
lotou, tlakem vzduchu a navíc má 
zabudovaný elektronický kompas. 

K dálkoměru je vhodným doplň-
kem (pokud máte chytrý telefon 

nebo tablet) balistický kal-
kulátor, který je jako 
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NoviNky
�� Burris  

XTR II 1-8x24

�� Víceúčelový 
dálkoměr MeoRange 
10x42 HD

�� Steiner 
Optik Ranger 

2-8x42

a zvýrazněním záměrného bodu krouž-
kem pro rychlé, hozené rány na krátké 
a střední vzdálenosti. Ale to je u Burri-
se s osminásobným zoomem všechno. 

Hned několik novinek prezentovala 
přerovská Meopta; o některých jsme 
se už zmiňovali. Pro použití k lovu 
černé zvěře potěší nový zaměřovací 
dalekohled Meostar R2 8x56 RD, který 
díky svému pevnému zvětšení na-

aplikace ke stažení zdarma. K tomu 
všemu patří balistické věžičky a také 
balistická osnova. A pokud jste taktic-
ký ostrostřelec, jistě vás potěší nová 
Meopta  MeoTac 3-12x50 RD, která má 




