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aktuálnû z veletrhu

I n g . M a r t i n H E L E B R A N T, I n g . P fi e m y s l L I · K A

Novinky v optice
Norimbersk˘ veletrh je kaÏdoroãní pfiíleÏitostí, aby kromû zbrojovek také v˘robci
pfiíslu‰enství pfiedstavili své nové produkty, mezi nímÏ zaujímá v˘znamné místo
pozorovací a zamûfiovací technika. O novinkách se znaãkou Swarovski jsme psali
uÏ v minulém ãísle, tentokrát se – spí‰ na základû náhodného v˘bûru – podíváme
na nové produkty dal‰ích v˘znamn˘ch firem.
védská firma Aimpoint AB kdysi
odstartovala masové vojenské a vzápûtí i lovecké pouÏívání kolimátorÛ.
Ty dnes patfií neodmyslitelnû k vybavení
zejména naháÀkov˘ch zbraní. K firemním
novinkám patfií mal˘ kolimátor Micro H1.
Rozmûry vãetnû integrované montáÏe
Mil-Std 1913 jsou 64x64x41 mm a hmotnost pouh˘ch 105 gramÛ. Îivotnost baterie
CR2032 v˘robce udává 50 000 hodin. Zámûrn˘ bod má prÛmûr buì 60, nebo
120 mm na 100 metrÛ.
Sofistikovanûj‰í laserové zamûfiovaãe
byly dosud vyhrazeny pro pouÏívání
v ozbrojen˘ch silách a eventuálnû u policie. Americká firma Beamshot nyní pfiichází na civilní trh s pu‰kov˘m zamûfiovaãem TRIZM, kter˘ obsahuje ãerven˘
nebo zelen˘ laser, infraãerven˘ laser
pro noãní zamûfiování a infraãervenou laserovou svítilnu. Se v‰emi lasery, které
samozfiejmû umoÏÀují stranovou i v˘‰kovou rektifikaci, lze pfiesnû zamûfiovat aÏ
na 1000 yardÛ, infraãervené prostfiedky
se pochopitelnû musí pouÏívat spoleãnû
s noãním vidûním.
U nás dobfie známá rakouská firma
Kahles nabídla novou naháÀkovou optiku Helia 5 1-5x24 s integrovanou instalaãní li‰tou. V taktické linii nabízí nov˘ za-
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Aimpoint Micro H1
mûfiovaã na útoãnou pu‰ku K16i 1-6x24
a odstfielovaãsk˘ zamûfiovaã K 624i
6-24x56 (s tubusem 34 mm). Oba zamûfiovaãe mají pfiisvícení zámûrného bodu.
Nûmecká spoleãnost Leica Camera AG
je jedním z prÛkopníkÛ laserov˘ch dálkomûrÛ. Nyní pfiichází s nov˘m modelem
Leica Rangemaster CRF 1600-B. To je aktuálnû nejv˘konnûj‰í „kapesní“ civilní dálkomûr na trhu s dosahem 1600 yardÛ/1500 metrÛ. VáÏí 230 g, má optické pa-

rametry 7x24 a pfiesnost mûfiení ± 1 m do
400 yardÛ, resp. ± 0,5 % ve vût‰ích vzdálenostech. Jak je to ãím dál bûÏnûj‰í, je
zkombinován s balistick˘m poãítaãem,
v tomto pfiípadû typu ABC (Advanced Ballistic Compensation). Ten automaticky
vezme v úvahu namûfienou vzdálenost
cíle, jeho polohov˘ úhel, teplotu a tlak
vzduchu. Na jediné stisknutí tlaãítka
ve zlomku sekundy vypoãítá potfiebné
v˘‰kové pfienesení zámûrného bodu,
resp. nastavení zámûrné osnovy pro
dan˘ druh stfieliva vybran˘ z vnitfiní databáze pfiístroje.
Kromû dálkomûru firma Leica pfiedstavila dva nové dalekohledy Trinovid
8x42 a 10x42 urãené pro „zaãínající
a cen dbalé uÏivatele“. Mûlo by tedy jít
o ekonomickou fiadu.
Leupold také inovoval. ¤ada dalekohledÛ Hawthorne je postavena (jak snad
letos jinak) na okulárech prÛmûru 42 mm
a nabízí zvût‰ení 7x, 8x, a 10x. Hezk˘ a vtipn˘ je povrch dalekohledu, na kterém jsou
vylisované spadané listy. Stará fiada Leupold VX–I se doãkala kompletní rekonstrukce na fiadu VX–1 a nabízí nyní varianty 2-7x33, 3-9x40, 3-9x50 a 4-12x40. Na
svût také pfii‰la nová fiada VX–6, se kterou
Leupold vstoupil do hájemství velk˘ch roz-
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