
S WA R O V S K I  O P T I K 3

Můj pradědeček Wilhelm Swarovski, zakladatel společnosti 

SWAROVSKI OPTIK, byl nadšený milovník přírody. Jedno z jeho 

oblíbených míst byla impozantní hora Habicht v Stubaiských 

Alpách, kam si chodil odpočinout, načerpat novou energii  

a pracovat na nových nápadech, vizích a projektech. Užíval si 

pozorování místní přírody a byl naprosto fascinován majestát-

ními jestřáby, proslulými extrémně ostrým zrakem. Při hledání 

zvířete, které společnost SWAROVSKI OPTIK vybírala do znaku 

přesně před 30 lety, byl jasnou volbou jestřáb, což na jedné 

straně poukazuje na hluboké kořeny společnosti v Tyrolsku, 

a na straně druhé na přesnost, kterou by chtěla společnost 

SWAROVSKI OPTIK dosáhnout i ve svých optických výrobcích.

Od té doby uplynula desetiletí. Mnoho věcí se změnilo, ale 

hodně jich zůstává stejných: jestřáb stále zůstává ve znaku 

společnosti jako jasné potvrzení našeho sídla i neustálé snahy 

všech zaměstnanců o zlepšování našich výrobků. 

V této souvislosti chápeme tradici společnosti SWAROVSKI OPTIK 

nikoli jako uctívání minulosti, ale jako předávání poselství. 

Naši vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pohánějí vývoj 

svým průkopnickým duchem a láskou k detailu, si toto 

poselství nesou v sobě. Revoluční inovace, jako je například 

puškohled Z6(i) se 6x zoomem, svědčí o tom, že věci chceme 

nejenom dělat lépe, ale i jinak.

Kdykoli budete držet jeden z našich produktů, podíváte se 

do něj a zažijete se společností SWAROVSKI OPTIK nějaký 

zvláštní okamžik, chci, abyste cítili stejnou radost a nadšení, 

který cítíme každý den ve své práci. Svět přece patří těm, 

kteří vidí krásu. 

CARINA SCHIESTL-SWAROVSKI

Předsedkyně správní rady

PŘEDÁNÍ  
POSELSTVÍ
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Naše inovace v oblasti produktů jsou jasným důkazem, že společnost 

SWAROVSKI OPTIK neustále kráčí vpřed. Puškohled se 6x zoomem  

a technologií SWAROVISION nebo modulární systém teleskopů ATX/STX  

jsou vynikající příklady těchto inovací. 

Celá společnost SWAROVSKI OPTIK je prodchnuta tímto duchem inovace. 

Naší hlavní inspirací pro tuto brožuru bylo záměrné vymýšlení a vytváření 

věcí novým a vzrušujícím způsobem a udržení kroku se současností. Naším 

přáním je umožnit vám přečíst si o různých zajímavých funkcích, které osvětlují 

všechny stránky lovu na celém světě. 

Proto jsou kapitoly uspořádány podle oblasti použití, místo přísného rozdělení 

podle skupin produktů. Domníváme se, že jde o modernější a atraktivnější 

způsob podávání informací. Produkty představené v jednotlivých kapitolách 

představují nejlepší doporučení našich odborníků.

Články byly napsány také za pomoci našich kolegů, kteří pracují pro společnost 

SWAROVSKI OPTIK na celém světě, a kteří se s vámi rádi podělí o své nedoce-

nitelné lovecké zkušenosti. Rádi bychom jim poděkovali za pomoc.

PŘEDMLUVA



S WA R O V S K I  O P T I K6

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ  
Vydavatel: SWAROVSKI OPTIK KG, Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, Rakousko  ·  Koncept a návrh: Gruppe am Park, Schillerstrasse 1, 4020 Linec, Rakousko, 
ve spolupráci se společností SWAROVSKI OPTIK KG  ·  Fotografie: Práva ke všem fotografiím a ilustracím vlastní společnost SWAROVSKI OPTIK.



S WA R O V S K I  O P T I K 7

08 PRINCIP SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

14  NAHÁŇKA – NOVÉ VÝZVY PRO ČLOVĚKA I TECHNOLOGII 

20  ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK: SAFARI – AFRICKÝ SEN  

22 LOV Z POSEDU – SÍLA TICHA

28 ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK: DIGISCOPING – JSTE PŘIPRAVENI NA NOVÝ DRUH LOVU?

30  LOV V HORÁCH – PŘÍRODA JE NEJLEPŠÍM UČITELEM 

38 VŠESTRANNOST LOVU – ZIMA A LÉTO 

44 STŘELBA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI – ROZŠÍŘENÍ VAŠEHO OBZORU 

50 ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK: STŘELECKÁ ŘEŠENÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI – PŘIBLÍŽENÍ VZDÁLENÉHO CÍLE 

52  STANDARDY KVALITY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

64  PŘEHLED PRODUKTŮ

76 SPOLEČNOST SWAROVSKI OPTIK

OBSAH



S WA R O V S K I  O P T I K8

Společnost SWAROVSKI OPTIK považuje tradici, originalitu, povědomí o kvalitě, podnikatel-

skou odvahu, vynalézavost, absolutní oddanost a funkčnost produktů za základní hodnoty, 

kterými se řídí při všech svých aktivitách. Tyto principy vyplynuly z podstaty společnosti 

SWAROVSKI OPTIK a každý den je naši zaměstnanci uvádějí do praxe.

PRINCIP  
SPOLEČNOSTI 
SWAROVSKI  
OPTIK
Každá společnost potřebuje stabilní a pevné 
základy, na kterých může stavět.
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ODVAHA
Ve společnosti SWAROVSKI OPTIK záleží na 

odvaze, kterou tým ukazuje při vývoji těch 

nejlepších produktů. Každý, kdo chce nabízet 

inovativní produkty, musí neustále dosahovat 

nejzazší možné hranice, věnovat dostatek  

času vývoji a zkusit nové přístupy.

SLUŽBY
Služby pro zákazníky představují důležitou 

součást identity značky a povědomí o společnosti 

SWAROVSKI OPTIK – na té nejvyšší úrovni.  

I když dojde k problému, zaručujeme, že  

bude oprava vždy provedena rychle a ke 

spokojenosti zákazníka.

ZODPOVĚDNOST
Každý, kdo je obklopen přirozenou krásou,  

jako jsou zaměstnanci společnosti  

SWAROVSKI OPTIK, ví, že za ni nese jistou 

zodpovědnost. Dodržujeme ty nejpřísnější 

požadavky týkající se ochrany a zachování 

životního prostředí a dobrovolně dodržujeme  

ty nejvyšší standardy.

FUNKČNOST
Mnoho našich zaměstnanců používá denně 

produkty společnosti SWAROVSKI OPTIK  

a vydává se s nimi do otevřené přírody, ať už  

na lov nebo na výlety. To nám pomáhá získat 

představu o tom, jak by měly věci dokonale 

fungovat. Tato představa nám pak pomáhá  

při vývoji nových produktů.

TRADICE
Jsme rodinný podnik, a proto musíme tyto 

hodnoty předávat našim následníkům s čistým 

svědomím. Společnost SWAROVSKI OPTIK 

považuje tyto hodnoty za dlouhodobé, proto 

nemyslíme pouze na následujících pět nebo 

deset let, ale i na budoucí generace.

RAKOUSKÉ TYROLSKO
Jasná oddanost společnosti a výrobní pracoviště  

v Tyrolsku pomáhají vyvolávat důvěru. Pevně 

věříme, že zákazníci, kteří si vyberou produkt 

nejvyšší kvality, také pozorně sledují, kde a jakým 

způsobem společnost svoje produkty vyrábí.

KVALITA NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ
Koncept kvality je ve společnosti  

SWAROVSKI OPTIK důkladně zvažován  

a přesahuje pouze čistě technické stránky. 

Zajímáme se o všechny stránky kvality:  

vynikající optika, funkčnost, ergonomie,  

návrh, služby – všechny tyto prvky musí  

být v dokonalé rovnováze.

TRVALÁ HODNOTA
Skutečná hodnota produktu se projeví při jeho 

denním používání. Pokud se vám produkt líbí, často 

jej používáte a užíváte si jej po mnoho let, pak má 

tento produkt trvalou hodnotu. Mnoho lidí si vybírá 

společnost SWAROVSKI OPTIK právě z těchto 

důvodů: vědí, že jde o celoživotní investici.
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NOVÉ VÝZVY  
PRO ČLOVĚKA  
A TECHNOLOGII

NAHÁŇKA

Ve střední Evropě došlo v posledních letech k velkému nárůstu 

populace divokých prasat. V průběhu uplynulých 30 let došlo podle 

odhadů k obrovskému zvýšení jejich počtu. Z tohoto důvodu se stal 

samotný lov divočáků základním úkolem. Protože lov jednotlivých 

kusů nedokáže tento problém vyřešit, naháňka je nyní zvlášť 

nevyhnutná. To však klade nové požadavky nejen na lovce, ale 

také na zaměřovací optické systémy. 

Divoká prasata často způsobují ničivé škody. Mírné zimy, velkoplošné 

pěstování vysoce rostoucích plodin, jako je kukuřice, a obrovský 

množivý potenciál tohoto všežravce vedly k populační explozi. To 

vedlo k uspořádání velkých organizovaných honů v oblastech, které 

jsou zvlášť vážně postiženy. Tato situace představuje skutečnou 

logistickou výzvu, která vyžaduje co nejlepší plánování před lovem 

a maximální soustředění v průběhu lovu. 

Všichni účastníci naháňky musí mít vynikající lovecké zkušenosti. 

Základním předpokladem je, abyste dokázali správně zaměřit cíl  

v průběhu několika sekund, a abyste byli vynikajícími střelci. V dálce 

slyšíte, jak se těžké zvíře prodírá praskajícím křovím a v patách 

mu je pes, který jej žene jedním směrem. Kde se vynoří? Může se 

to stát každou vteřinu. Konečně se z křoví vynoří divočák, který 

se žene k vám, se štěkajícím psem těsně v patách. Tato situace 

představuje pro lovce výzvu. V rámci několika vteřin musíte 

odhadnout věk, pohlaví a hmotnost zvířete a pak jej musíte rychle 

a bezpečně zastřelit.

Nemůžete si dovolit udělat chybu. Musíte se plně soustředit na 

situaci v zorném poli a vaše technika musí být instinktivní. Zasažení 

pohyblivého cíle je mnohem větší výzva, než zasažení nehybného 

cíle. Nejvyšší prioritou je však bezpečnost – musíte zvážit 

NAHÁŇKA
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následující otázky: kde je nejbližší střelec? Kde jsou honci? Kterým 

směrem běží pes? 

Přesně tyto situace poskytují společnosti SWAROVSKI OPTIK její 

inspiraci: chceme podporovat lovce, jak nejlépe umíme. Co se týče 

naháněk, jedním z nejlépe hodnocených produktů je puškohled Z6. 

Od uvedení na trh v roce 2007 si více než 100 000 lovců na celém 

světě vybralo první model se 6x zoomem, který je vhodný zejména pro 

naháňky. Velké zorné pole vám automaticky poskytuje lepší bezpečnost, 

protože vám umožňuje rychle zaměřit cíl. Při 1x zvětšení můžete také 

ponechat druhé oko otevřené a díky tomu získat ještě lepší přehled  

o lovecké situaci. 6x zoom byl úplně předělán, aby poskytl střelci klíčovou 

výhodu bezpečné střelby, zejména v případě, že se zvěř pohybuje.

V případě velkých organizovaných naháněk je přiřazení jednotlivých 

míst určováno náhodně. Tu se znovu ukazuje všestrannost puškohledu 

SWAROVSKI OPTIK Z6. Nezáleží na tom, zda jste v husté skupině stromů 

s 20metrovou střeleckou vzdáleností nebo na otevřeném prostoru se 

vzdáleností 100 metrů – neexistuje lepší vybavení pro ten nejdůležitější 

okamžik, který vás čeká.
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Z6i 1-6x24
JASNÉ ZAMĚŘENÍ  
POHYBLIVÝCH CÍLŮ

Někdy se potřebujete pohybovat rychle, například při naháňce. Puškohled 

Z6i 1-6x24 je pro tyto situace vynikající díky svému působivému zornému 

poli velikosti 42,5 m, které vám umožní spolehlivě zasáhnout cíl i na 

úzkých lesních stezkách. Díky 6x zvětšení je tento puškohled také 

vynikající při střelbě na střední vzdálenosti v otevřeném terénu.

UVIDÍTE VŠE DŮLEŽITÉ
Zvlášť velké zorné pole s 1x zvětšením vám poskytne lepší přehled o tom, 

co se kolem vás děje. 6x zvětšení vám zase umožní vidět všechny podrobnosti, 

takže dokážete přesně zaměřit zvěř a střílet na střední vzdálenosti. 

ÚPLNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Díky integrované funkci SWAROLIGHT se osvětlená záměrná osnova 

rozsvítí okamžitě, když zvednete zbraň. To znamená, že se můžete 

dokonale soustředit na svůj cíl.
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Z6i 1,7-10x42 Z4i 1,25-4x24

JINÉ 
PRODUKTY
Viz str. 64 a dále
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CL COMPANION
RYCHLEJI V OBRAZE

Pokud hledáte kompaktní a lehký dalekohled, CL Companion 

je vaší nejlepší volbou. Tento dalekohled je nenápadným 

společníkem na naháňce a při střílení vás nijak neomezuje. 

ZVLÁŠŤ PRAKTICKÝ
Lehký a kompaktní návrh dalekohledu CL Companion vám 

umožňuje mít jej rychle po ruce.

SLEDOVÁNÍ PŘI ČEKÁNÍ
Tento dalekohled je ideální ke sledování jelena na naháňce 

nebo k obdivování skrytých podrobností na jeho paroží. 

NAHÁŇKA
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AFRICKÝ  
SEN
Mnoho lovců je fascinováno kolébkou lidstva s jejími nekonečnými 

pláněmi, nádhernými výhledy, působivou flórou, nedotčenými zákoutími 

a rozmanitou kořistí.

Lidé, kteří navštívili Afriku, mluví o hlubokém doteku téměř magického 

vnitřního klidu, který je dalece vzdálen ruchu a spěchu. Jde o jedinečný 

a úchvatný zážitek v přírodě. 

Společnost SWAROVSKI OPTIK nabízí dva produkty, které je zvlášť praktické 

vzít s sebou, když se vydáváte na lov. První doporučený produkt je  

Z6i 1-6x24 EE, který je dokonalým společníkem na safari. Je zvlášť vhodný 

na pušku s velkým kalibrem a nabízí široký přehled v hustém křoví. Navíc 

je vybaven dostatečným zvětšením pro lov antilop na savaně. Odstup 

oka 120 mm, který byl zvlášť pro tento model ještě zvětšen, zaručuje 

dodatečnou bezpečnost i v případě silného zpětného rázu. 

Kdokoli, kdo se vydává do Afriky, uvidí více a tím pádem i zažije více, 

pokud si přibalí dalekohled EL 32. Tento zvlášť lehký dalekohled, který 

si můžete vzít do ruky nebo do loveckého zavazadla, vás nezatíží ani po 

mnohahodinovém průzkumu krajiny. Představuje absolutní nezbytnost 

pro každého, kdo hledá nejen malý a lehký dalekohled, ale také vynikající 

technologii SWAROVISION. Tento dalekohled vám umožní objevit jedi-

nečnou krásu krajiny nebo nedotčená zákoutí divočiny ještě lépe, než si 

umíte představit.

Vyhněte se na svém následujícím výletě na safari zbytečným zavazadlům, 

trvejte však na výkonu bez kompromisů. Dalekohled EL 32 je lehký a jeho 

používání a sledování pomocí něj už nemůže být pohodlnější. To vám umožňuje 

snadno se soustředit na jakoukoli vzdálenost relevantní pro lov při menším 

než polovičním otočení. Jeho jedinečný otevřený tvar vám umožňuje používat 

dalekohled pouze jednou rukou a užívat si ostrý obraz s jasnými obrysy po celé 

ploše, dokonce i na okrajích. Dalekohled EL 32 s technologií SWAROVISION 

je nepochybně vynikající dalekohled, který splňuje a dokonce překonává 

náročné požadavky pro lov na safari. 

EL 32
DOBRODRUŽSTVÍ  
ZBLÍZKA
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Máte na mušce buvola. To není každodenní příležitost. Puškohled 

Z6i 1-6x24 EE vám nabízí vše, co potřebujete, abyste zvládli i ty 

největší výzvy lovu na safari. Velký odstup oka zaručuje vaši bez-

pečnost i při silném zpětném rázu pušky s velkým kalibrem na lov 

velké zvěře. Nezapomínejme, že je také vybaven všemi přednostmi, 

díky kterým jsou naše puškohledy už od začátku jedinečné: je lehký, 

má elegantní návrh, vysoce kvalitní optický systém se 6x zoomem 

a výjimečnou spolehlivost.

Z6i 1-6x24 EE
VÝKON, KDYŽ  
JEJ POTŘEBUJETE 

Z BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI
Díky 120mm odstupu oka pro velké kalibry je ideální pro 

lov na safari. 

VŽDY TA SPRÁVNÁ VOLBA
Zvětšený odstup oka vám také umožňuje bezpečnou střelbu 

při rychlém výstřelu v průběhu místní naháňky. 

ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK: SAFARI
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Trpělivost a zkušenost představují dvě klíčové stránky lovu z posedu, který patří mezi 

nejoblíbenější a nejčastěji používané způsoby lovu ve střední Evropě. To má svoje důvody – 

posiluje to tradici a umění rozjímání. Hlavní myšlenkou všech lovců, kteří se oddávají 

tomuto druhu lovu, je přistupovat k němu s příslušným klidem a zároveň se nechat 

vést svými znalostmi zvyků různých druhů zvěře. Jde o pasivní druh lovu, který probíhá  

v časných ranních hodinách nebo pozdě večer, a často i dlouho do noci. Teplé oblečení 

představuje jeden z klíčů k úspěchu, další důležitou stránkou je však vybavit se vynikajícím 

optickým systémem.

TICHO ZAOSTŘUJE SMYSLY
Pro mnoho lidí se stává výzva představovaná lovem z posedu téměř každoroční událostí, 

většinou v průběhu podzimu. Údolí zakrývá nízká mlha a čerstvý vánek a padající listí 

představují jedinečný obraz, který vyzařuje své zvláštní kouzlo v časných ranních hodinách 

i za soumraku. Sedíte ve svém posedu a upřeně hledíte do neznáma. Vaše smysly jsou 

připraveny, zvláště pokud je tma. Tato atmosféra vám poskytuje dost času a klidu k dosažení 

hlubokého spojení s přírodou a vlastními myšlenkami. Lov z posedu většinou trvá mnoho 

hodin – čekání, doufání a nakonec výstřel. Vaše uši okamžitě zareagují na jakýkoli zvuk. 

Podezřelé zapraskání způsobí, že vám přeběhne mráz po zádech. Ostražitě sevřete 

dalekohled a pokusíte se odhalit neznámý zdroj ruchu a zaměřit jej. 

Největší výzvou představovanou lovem z posedu je skutečnost, že musíte být zvláště 

nehybní. Často celé hodiny sedíte na místě v dokonalé nehybnosti v chladném 

podzimním vzduchu.

SÍLA  
TICHA   

LOV Z POSEDU

LOV Z POSEDU
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ROZHODNUTÍ VE SPRÁVNÉM ČASE
Pomáhá, pokud si dobře vyberete pozorovací místo, potřebujete však i nehybnost a obezřet-

nost, abyste mohli přesně zaměřit zvěř. Musíte vše zvážit – v jednom okamžiku rychleji, v jiném 

pomaleji – abyste byli schopni učinit konečné rozhodnutí. Jedním z klíčových faktorů při tomto 

rozhodnutí je optický systém. Ať už používáte dalekohled nebo teleskop na malou nebo velkou 

vzdálenost, vynikající optické systémy vám pomohou zaostřit zrak a umožní vám identifikovat 

všechny podstatné podrobnosti. Dalekohled SLC 8x56 vyniká zvlášť při nejhorších světelných 

podmínkách díky velkým čočkám objektivu, harmonizovanému optickému systému, který je 

ideální pro pozorování ve slabém světle, a pohodlnému tvaru pro delší pozorování. Produkty 

společnosti SWAROVSKI OPTIK jsou založeny na ověřených zkušenostech a nejnovějším vývoji. 

Jsou přizpůsobené příslušnému druhu lovu a umožňují vám učinit správné rozhodnutí.
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 NOVINKA 
SLC 8/10x56
DOKONALÁ  
POZORNOST V NOCI

VE TMĚ SE NEZTRATÍTE
Díky technologii HD společnosti SWAROVSKI OPTIK nabízí dalekohled 

SLC 56 vysoký kontrast s působivým zorným polem a vynikající ostrostí 

po celé ploše – a všechny tyto funkce jsou přizpůsobeny pozorování 

ve slabých světelných podmínkách.

ROZŠÍŘENÉ PROHLUBNĚ PRO LEPŠÍ UCHOPENÍ
Dokonale přizpůsobený tvar vám umožňuje neustálé stabilní  

a pohodlné držení dalekohledu, díky kterému můžete pozorovat 

okolí po dlouhou dobu bez pocitu únavy, ať už číháte na lišku nebo 

trpělivě čekáte na divočáka.

Čekání na posedu na zvěř má jistou zvláštní přitažlivost. Ať už klesá 

soumrak nebo jen čekáte na východ slunce, modely SLC 8x56 a 10x56 

vám ukážou, co v nich je. Jejich vynikající funkce zahrnují široké zorné 

pole, vysokou věrnost barev a ostrost po celé ploše i v noci.

LOV Z POSEDU



S WA R O V S K I  O P T I K26



S WA R O V S K I  O P T I K 27

Když se den chýlí ke konci, je čas lovit z posedu. Tento druh lovu  

v hlubokém šeru představuje velice zvláštní výzvu pro všechny lovce. 

Puškohled Z6i 2,5-15x56 P vám tuto výzvu pomůže snadno zvládnout. 

Je vybaven 6x zoomem a optikou HD pro lepší kontrast a živější barvy 

i boční kompenzací paralaxy. Přesnost tohoto puškohledu vás ohromí 

při každém výstřelu, i při střelbě na dlouhé vzdálenosti, ať už střílíte  

v noci nebo přes den.

DOKONALÁ PŘESNOST VE VŠECH SITUACÍCH
Zorné pole puškohledu Z6i 2,5-15x56 P  

je také vhodné k použití na naháňce – díky  

tomu je tento puškohled zvlášť vhodný  

pro mnoho účelů. 

DOKONALÉ PODMÍNKY
Dokonalá kombinace velikosti, 6x zoomu,  

optiky HD, funkce SWAROLIGHT  

a kompenzace paralaxy pomáhá  

dosáhnout dokonalý zásah. 

Z6i 2,5-15x56 P
PŘESNÉ – DOKONCE  
I ZA SLABÉHO SVĚTLA

Z4i 2,5-10x56

NC 2

STS 80

LOV Z POSEDU

JINÉ 
PRODUKTY
Viz str. 64 a dále
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JSTE  
PŘIPRAVENI  
NA NOVÝ 
DRUH LOVU?
 

Všichni znají ty překvapivé a vzácné okamžiky, díky kterým je lov 

okouzlující. V jednom okamžiku vidíte, jak kamzíci bezhlavě brání 

své území, pak spatříte koloucha, který se ještě stále nejistě potácí, 

nebo nečekaně spatříte lišku. Nebylo by úžasné, kdybyste mohli tyto 

okamžiky zachytit a sdílet je s rodinou, společníky na lovu a přáteli?

Digiscoping vám to umožní. Digiscoping je zvláštní způsob digitálního 

fotografování, který používá teleskop umožňující navždy zachytit 

jedinečné zážitky. Také představuje elegantní způsob, jak zdokumen-

tovat populaci zvěře na lovišti nebo potvrdit přítomnost jelena, kterého 

jste se dlouho pokoušeli najít. 

Společnost SWAROVSKI OPTIK vám nabízí vybavení na digisco-

ping se zvlášť jednoduchým použitím, díky kterému budete moci  

použít svůj systémový fotoaparát nebo zrcadlovku k nasnímání 

působivých fotografií. 
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Žádná situace na lovu není standardní – to platí také v případě digiscopingu. 

Proto je modulární systém teleskopu ATX/STX s 85mm objektivem a 25-60x 

zvětšením dokonalý teleskop pro každou příležitost. Je například ideální pro 

fotografování při lovu z posedu. Pokud oba moduly rozložíte, můžete je uložit 

do batohu bez toho, aby zabírali příliš mnoho místa.

DOSTATEČNÉ POHODLÍ
Modul okuláru s 25-60x zvětšením vám vždy poskytne jasný pohled a přiblíží 

sledované objekty až 60násobně. 

DOKONALÁ KOMBINACE
Dokonalá není jen kombinace velikosti, hmotnosti a optického výkonu modulů, 

ale také adaptérů k připojení fotoaparátu k teleskopu. 

ATX/STX 25-60x85 
 VÍCEÚČELOVÝ  
POZOROVACÍ SYSTÉM

Další tipy a triky naleznete na adrese: 

DIGISCOPING-HUNTING.SWAROVSKIOPTIK.COM

HUNTING.DIGISCOPEROFTHEYEAR.COM

ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK: DIGISCOPING
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LOV V HORÁCH

Společnost SWAROVSKI OPTIK má velkou 

výhodu, co se týče inovací loveckých produktů: 

umístění společnosti. Mnoho z našich zaměst-

nanců je také nadšenými lovci, kteří přinášejí 

nejen jedinečné zkušenosti, které získali při 

lovu v blízkosti svých domovů, ale také i mnoho 

nápadů, které ovlivňují jejich každodenní práci. 

To je zvlášť užitečné při vývoji optických zařízení 

určených na velké vzdálenosti, například pro 

lov v horách. Florian Kreissl, vedoucí segmentu 

lovecké optiky společnosti SWAROVSKI OPTIK, 

vysvětluje, proč to tak je.

Proč je lov v horách tak fascinující?

Florian Kreissl: Hlavní věc je, že jde o lov  

v původní, přirozené formě. Příkré stezky 

zvěře vedou náročným terénem. Lov v horách 

je náročný, fyzicky i psychicky, stejně jako 

střelba pod úhlem na velké vzdálenosti. 

Musíte překonávat prudké svahy, vydávat 

spoustu energie, a pokud něco zastřelíte, 

musíte to uložit do batohu a odnést do údolí. 

Je to tvrdá a energeticky náročná práce, ale 

je nezapomenutelně nádherná – je to lov ve 

své tradiční formě. 

Společnost SWAROVSKI OPTIK má svoji 

hlavní kancelář přímo ve středu nádherných 

tyrolských hor. Jak vám to pomáhá získávat 

jiné a lepší porozumění potřebám lovců?

FK: Myslím, že to velice pomáhá. Nejlepším 

příkladem této pomoci je vlastně vývoj daleko-

hledů série EL Range s technologií SWAROAIM. 

Tento nástroj vám umožňuje přesně změřit 

vzdálenost. To je absolutně nezbytné pro střelbu 

na velké vzdálenosti. Dalekohled EL Range má 

dodatečnou funkci měření úhlu. Při střelbě 

v horách, kde může terén prudce stoupat  

a klesat má střela jinou balistickou dráhu jako 

v rovném terénu. Když střílíte na velké vzdále-

nosti v terénu s různými úhly, může se místo 

dopadu posunout – dalekohled EL Range vás 

na to upozorní. Je navržen pro lov v horách. 

Na rovině mohou lovci deaktivovat funkci 

SWAROAIM pomocí dvou stisknutí tlačítka. 

Jak si máme představit typického  

horského lovce?

FK: Tito lovci jsou vášniví a vytrvalí. Většina z nich 

má hluboký vztah k místní oblasti – v tomto 

případě k Tyrolsku. To je pravděpodobně 

způsobeno tím, že lidé chtějí využívat to, co 

příroda v jejich místní oblasti nabízí. Lov v horách 

však je a zůstává zvláštním zážitkem nejen pro 

mnoho místních lovců, ale také pro lovce, kteří 

přijdou z jiných oblastí, protože jde o zvláštní, 

velice náročný a tradiční druh lovu.

PŘÍRODA  
JE NEJLEPŠÍM  
UČITELEM

LOV V HORÁCH
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EL RANGE 42
 VIDĚT. ZMĚŘIT.  
 TREFIT

POZOROVÁNÍ BEZ KOMPROMISŮ
Vysoká kvalita optiky a nekompromisní 

transmise umožňují získat jasný obraz  

s vysokým kontrastem.

Dalekohled EL Range nastavuje nové standardy a pomáhá vám 

dosáhnout lepších výsledků a úspěchu při lovu. Ostrý obraz je spojen 

s přesným měřením vzdáleností a úhlů. Dalekohled EL Range nabízí 

nekompromisní optický systém a dokonalou manipulaci. Ukáže vám 

přesně, kde se cíl nachází a jak je přesně daleko. 

Jednotlivé měřeníRežim vyhledávání  
pro pohyblivé objekty

STŘELBA POD ÚHLEM  300 m = vzdálenost, 273 = upravená vzdálenost střelby v m

STŘELBA POD ÚHLEM
Střílíte-li pod úhlem, gravitační síla nepůsobí na 

dráhu letu střely stejně silně, jako při vodorovné 

střelbě. To znamená, že se bod dopadu mění 

bez ohledu na to, zda kulka letí do kopce nebo 

z kopce. Často se stává, že potřebujete střílet 

pod úhlem, nejen při lovu v horách, ale také 

při lovu v lovištích s hornatými částmi.

TECHNOLOGIE SWAROAIM
Integrovaný ukazovatel náklonu s jedinečným 

programem střelby pod úhlem zobrazuje 

upravenou vzdálenost střelby nebo úhel.

DÁLKOMĚR
Dalekohled EL Range představuje průlom  

v loveckém vybavení. Jde o zařízení, které 

spojuje potenciál nejdokonalejší optiky  

s přesnou funkcí měření.

VODOROVNÁ STŘELBA  300 m = vzdálenost, 300 = vzdálenost střelby v m
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„Dalekohled EL Range je výjimečný svou křišťálově  
čistou optikou a dálkoměrem s úhloměrem. Jde o důležité 
funkce, zejména při lovu v horách. Pokud nepotřebujete 
technologii SWAROAIM používat na rovině, můžete ji 
snadno deaktivovat.“

FLORIAN KREISSL 

EL Range

LOV V HORÁCH
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Z6i 2,5-15x44 P
 V HORÁCH  
JAKO DOMA

VRCHOL DOKONALOSTI
To platí pro všechny vlastnosti tohoto puškohledu: 

od velkého zorného pole až po 15x zvětšení, 

optiku HD a kompenzaci paralaxy.

PŘEKONÁNÍ VZDÁLENOSTÍ
Díky štíhlému a lehkému návrhu jde o zvláštní 

puškohled do hor pro kompaktní zbraně.  

Je ideální pro použití v drsném terénu a při 

střelbě na vzdálené cíle.

Úspěšný lov v horách nepochybně představuje nejlepší důkaz vašich loveckých 

schopností. V náručí drsné krásy kamenů a skal vás tato tradiční forma lovu 

přiblíží k přírodě. Na tomto drsném terénu a často v extrémních podmínkách lze 

obyčejně zasáhnout kamzíky, jeleny a dokonce i kozorohy pouze z velké 

vzdálenosti. Proto potřebujete puškohled, který dokáže vyhovět všem vašim 

požadavkům a překonat je. 

Štíhlý puškohled Z6i 2,5-15x44 P je pro tento úkol jako stvořený. Umožňuje 

dosáhnout přesných zásahů i na velké vzdálenosti díky optice HD, 6x zoomu 

a kompenzaci paralaxy, které vyhoví všem požadavkům. 

 



ATX/STX 25-60x65
NEJLEPŠÍ  
POHLED  
Když jsou nejlepší scény vzdáleny stovky metrů, potřebujete 

modulární systém teleskopu ATX/STX s 65mm objektivem  

a 25-60x zvětšením. Tento fantastický teleskop má nízkou 

hmotnost a lze jej po rozložení snadno uložit do batohu. Jeho 

optický systém vás příjemně překvapí, protože i když je 

teleskop ATX 25-60x65 tak malý a praktický, poskytuje  

velké zorné pole s ostrým obrazem.

IDEÁLNÍ I PRO ŠOULÁNÍ
Tento teleskop je také vybaven odolným pouzdrem s popruhem, 

díky kterému jej lze snadno nosit bez obav z poškození.

VIDÍTE DÉLE A LÉPE
Díky velkému zornému poli a pohodlnému návrhu je tento 

teleskop ideální na delší cesty.

LOV V HORÁCH
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CTC 30x75
ROZŠIŘTE SVOJI PERSPEKTIVU 
 A POKOŘTE VRCHOLKY

OPTIKA, KTERÁ BYLA ZKOUŠENA A TESTOVÁNA PO DESETILETÍ
Model CTC 30x75 poskytuje extrémně ostrý obraz s vysokým 

kontrastem a přibližuje vám při pozorování důležité podrobnosti. 

NEJLEPŠÍ POHLED
Maximální stabilita a rychlé zaměření cíle díky rovnému  

pohledu a optimalizované roztažené délce.

V souladu s tradicí představuje CTC 30x75 

výsuvný teleskop, na který se už dlouho 

spoléhá mnoho horských lovců. Díky 

svým dobrým optickým vlastnostem, 

snadnému použití a malým rozměrům 

je ideální pro použití v horském prostředí 

i lovu na poli.  
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EL 32 Z5 3,5-18x44 P Z3 3-10x42HABICHT 7x42

LOV V HORÁCH

JINÉ 
PRODUKTY
Viz str. 64 a dále
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ZIMA  
 A LÉTO

VŠESTRANNOST LOVU

Různé země mají různé zvyky, co se týče lovu. Lovecké zvyky v dané oblasti byly vždy určovány 

zeměpisnými a kulturními faktory i biologií divoké zvěře. Je zvlášť zajímavé porovnávat různé 

oblasti. Jak se liší lov na dalekém severu Evropy od letního lovu jelenů v Rakousku? Čtěte dále 

a zjistíte to. 

Lovci na Skandinávském poloostrově jsou neustále v pohybu a čelí nízkým teplotám pod nulou. Loví 

velice odlišným způsobem – a mají proto velice dobrý důvod. Na rozdíl od jiných oblastí v Evropě 

je úplný sever kontinentu extrémně řídce obydlený. To znamená, že divoká zvěř má k dispozici 

zvlášť velký prostor, na kterém se může rozptýlit. Proto ve Skandinávii téměř neexistuje lov z posedu. 

Hlavním druhem lovu jsou naháňky a většinou se střílí na krátké vzdálenosti.

S výjimkou Dánska je lovecká sezona v severských zemích většinou omezena na podzim  

a zimu. To znamená, že lovci loví v teplotách -20 až -30 °C jeleny, laně, daňky, srnce, jeleny 

sika a běloocasé jelence. Lovecká sezona je ještě kratší, pokud lovíte nejznámější divokou zvěř 

severu – losy.

Slabé světelné podmínky jsou zde každodenní součástí lovu. Například ve Švédsku trvá 

začátkem prosince denní světlo obvykle pouze několik hodin, a i tehdy je slabé. To dokonale 

vysvětluje, proč byly puškohledy Z6(i) společnosti SWAROVSKI OPTIK na severském trhu 

nadšeně přivítány. Díky osvětlené záměrné osnově a vynikajícím optickým výkonům v šeru se 

zdá, že byly navrženy přímo pro lov v těchto oblastech. Lovci na Skandinávském poloostrově 

většinou nepoužívají dalekohledy a zvěř obeznávají přímo pomocí puškohledu.
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VŠESTRANNOST LOVU
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LETNÍ ZÁŘE
Mnoho lovců začíná loveckou sezónu lovem jelenů a tento lov pokračuje 

v průběhu letních měsíců v mnoha zemích střední Evropy. Díky širokému 

rozšíření jelenů mohou tuto divou zvěř lovit téměř všichni lovci v Evropě. 

Lov v průběhu mírného letního večera nebo časného rána má své 

zvláštní kouzlo. Jak temnota postupně ustupuje před světlem, a začínají 

se vynořovat první nejasné obrysy, zjistíte, jakou cenu má kvalitní  

optický systém dalekohledu EL 42 s technologií SWAROVISION. 

Dalekohled EL 42 s optimální kvalitou obrazu vám umožňuje snadno 

objevit zvěř, ať už ráno nebo za soumraku, kdy vám první stíny naznačují, 

zda je jelen, kterého jste dlouho hledali, před vámi, nebo zda budete 

muset ještě čekat. Na rozdíl od kolegů lovců ve Skandinávii lovci jelenů 

v létě nezbytně potřebují používat dalekohled. Dalekohled EL 42 si 

získal pověst víceúčelového dalekohledu. Tento působivý dalekohled 

můžete mít u sebe, i když přecházíte z lovu z posedu na ranní stopování. 

Právě tuto výjimečnou rozmanitost lovu na celém světě mnoho lovců 

považuje za velice důležitý prvek při výběru svých loveckých 

optických systémů. Modely EL 42 i Z6i 2-12x50 jsou ztělesněním 

tohoto konceptu všestrannosti. Díky tomu mohou tato univerzální 

zařízení překonat nejrůznější lovecké výzvy, ať už zahrnují šoulání 

nebo lov z posedu, a vždy podají vynikající výkon. To znamená, že 

budete mít vždy to nejlepší vybavení, i pro příležitosti, ke kterým 

dochází pouze jednou za život.



S WA R O V S K I  O P T I K 41

Stejně víceúčelové a nádherné jako samotný lov. 

Model Z4i 3-12x50 je všestranný puškohled, který 

lze použít pro různé druhy lovu, dokonce i za 

soumraku. Tento puškohled spojuje různé generace, 

protože jeho klasický design lze dokonale spojit  

s tradičními loveckými zbraněmi. Proto úspěšně 

překlenuje mezeru mezi nejnovější technologií  

a osvědčenou spolehlivostí.

Z4i 3-12x50
SPOJENÍ MODERNÍHO  
PŘÍSTUPU A TRADICE

I VAŠE OČI LOVÍ
Tento puškohled představuje dobrou volbu pro  

mnoho druhů lovu díky 12x zvětšení, 4x zoomu  

a vysoké transmisi.

POZOROVANÍ BEZ ZÁTĚŽE
Puškohled Z4i 3-12x50 má nízkou hmotnost a je  

krátký. Proto se hodí pro všechny druhy zbraní.

VŠESTRANNOST LOVU
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EL 42 
DOKÁŽE  
 VŠE LÉPE

Dalekohled pro každou příležitost. Nezáleží na tom, zda jste za soumraku 

v posedu nebo šouláte ve světle časného rána. S dalekohledem EL 42 

v rukou jste vybaveni všestranným dalekohledem nejvyšší kvality, 

který vám umožňuje užít si téměř jakýkoli druh lovu. Tento spolehlivý 

víceúčelový dalekohled je výjimečný díky své optice SWAROVISION, 

která zaručuje tu nejvyšší kvalitu obrazu.

UNIVEZÁLNÍ DALEKOHLED
Od rána do noci: s dalekohledem EL 42 jste dobře vybaveni  

pro jakoukoli výzvu.

OPTICKÉ MISTROVSKÉ DÍLO
Díky technologii SWAROVISION představuje tento oblíbený 

dalekohled nový standard pro lovecké optické systémy.

TO NEJLEPŠÍ PO RUCE
Dalekohled EL 42 spojuje ideální velikost, nízkou hmotnost  

a dokonalou manipulaci díky otevřenému tvaru EL s optimální 

optickou kvalitou. 
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Z6i 2-12x50

Z3 4-12x50

STX 85

EL RANGE 42

VŠESTRANNOST LOVU

JINÉ 
PRODUKTY
Viz str. 64 a dále
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Střelba na velké vzdálenosti zvýrazňuje 

technické možnosti pokroku a zároveň 

vyvolává pocit osobní zodpovědnosti. 

Zkušení lovci dokonale znají svá osobní 

omezení a omezení svých zbraní. To je 

proto, že pro střelbu na velké vzdálenosti 

platí zvláštní pravidla.

Technologie se nadále zlepšuje – to znamená, 

že v uplynulých desetiletích došlo k obrovským 

pokrokům nejen v oblasti loveckých zbraní, 

ale také v oblasti optických systémů pro 

střelbu na velké vzdálenosti. Společnost 

SWAROVSKI OPTIK např ík lad nabíz í 

puškohled Z6i 5-30x50 P BT – puškohled 

nejvyšší kvality, který vám technicky umožňuje 

střelbu na velké vzdálenosti. To znamená, že 

čistě z tohoto pohledu je v praxi možné střílet 

na velké vzdálenosti. Rozhodnutí, zda použít 

tento způsob lovu, však leží na každém lovci 

podle konkrétní situace. 

TRÉNINKEM K PŘESNOSTI
Lidská omezení také hrají klíčovou roli 

společně s technologií. Nejlepší je začít 

realistickým hodnocením sebe sama. Základem 

úspěšného lovu je znát svoje osobní omezení, 

omezení svých loveckých zbraní a různé 

vlivy prostředí, například vítr nebo počasí. 

Je také důležité být proaktivní, například 

přemýšlet nad tím, jak získáte zvěř, kterou 

zastřelíte. Jedním ze způsobů, jak se naučit 

zkušeně ovládat svoji zbraň, je pravidelný  

a intenzivní trénink na střelnici. V tom může 

střelce podpořit vynikající teleskop, jako  

je modulární teleskop ATX/STX s 95mm  

objektivem a 30-70x zvětšením. Tato kombinace 

nabízí nevídaně podrobné rozlišení.

Automatická kombinace pohybů nacvičená  

v průběhu tréninku vám pomůže při lovu  

a umožní vám soustředit se na důležité věci. 

To je velice důležité pro lov na velké vzdálenosti, 

protože při střelbě na velké vzdálenosti hrají 

roli konkrétní fyzikální faktory, které mohou 

správně vyhodnotit pouze zkušení lovci. 

Puškohledy s velkým zvětšením a technologie, 

jako jsou balistické věžičky nebo funkční 

záměrná osnova pro velké vzdálenosti, 

usnadňují střelbu na velké vzdálenosti. Obě 

tyto technologie jsou podporovány balistickým 

programem společnosti SWAROVSKI OPTIK. 

Snadné, přesné a funkční!

VÍC NEŽ JEN VÝZVA
Pokud zvážíte všechny tyto základní faktory, 

nic vám nebrání dosáhnout úspěch při lovu 

na velké vzdálenosti. Tento druh lovu před-

stavuje osobní výzvu, kterou odhodlaní lovci 

překonávají pomocí kombinace nejnovější 

technologie, dlouhých let zkušenosti a pocitu 

osobní zodpovědnosti.

ROZŠÍŘENÍ 
 VAŠEHO  
OBZORU

STŘELBA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI
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Z5 5-25x52 P
NIC NENÍ  
PŘÍLIŠ DALEKO

Váš pohled bloudí po horách, když vtom zahlédnete svůj cíl – 

běloocasého jelence. Přesnost je klíčová. Toto je úloha jako stvořená 

pro puškohled Z5 5-25x52 P. Díky své boční věžičce paralaxy  

a pokročilé optice je nejlepší ve své třídě. Tento lehký, kompaktní 

puškohled s 1“ tubusem je přesně to, co potřebujete ke střelbě na 

dlouhé vzdálenosti na střelnici nebo při pohybu na odlehlých 

stezkách zvěře. 

JISTÝ ZÁSAH
Přesnost je podpořena 5x zoomem, kompenzací  

paralaxy a 25x zvětšením.

PŘÍMO V OSNOVĚ
Také vám umožňuje přesně střílet  

na velké vzdálenosti.
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ATX/STX 30-70x95 
JEŠTĚ BLÍŽE  
K CÍLI

Při tréninku střelby na velkou vzdálenost musíte mít možnost 

přesně identifikovat své zásahy. Přesně z tohoto důvodu byste 

měli používat teleskop, který představuje nový standard v oblasti 

přesnosti a podrobného rozlišení. Lehký, křišťálově jasný modulární 

teleskop ATX/STX s 95mm objektivem a 30–70x zvětšením vyniká při 

střelbě na velké vzdálenosti. 

PŘESNÝ POHLED
Velký průměr čoček objektivu a 70x zvětšení vám umožňují 

kontrolovat zásahy i na velké vzdálenosti. 

DOKONALÉ ROZLIŠENÍ
Vynikající ostrost na celé ploše a vysoké rozlišení zaručují  

výjimečný obraz.

UDĚLEJTE SI POHODLÍ
Velká výstupní pupila poskytuje lepší pohodlí při pozorování,  

zvlášť pokud jde o malé otvory ve velké vzdálenosti.  

STŘELBA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI
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Přesnost hraje zvláštní roli při střelbě na velké vzdálenosti, ať už jde o lov 

nebo o sportovní střelbu. V tomto případě je nutné, aby byl puškohled 

vybaven velkým zvětšením – jak se elegantně říká: můžete zasáhnout jen 

to, co skutečně vidíte. Puškohled Z6i 5-30x50 P BT je mistrovským dílem, 

co se týče přesnosti: je vybaven 30x zvětšením, boční věžičkou paralaxy, 

optikou HD a volitelnou osvětlenou záměrnou osnovou. 

Z6i 5-30x50 P BT
PŘESNOST DĚLÁ 
ODBORNÍKA

PUŠKOHLED, KTERÉMU MŮŽETE DŮVĚŘOVAT
Na některý z modelů série Z6(i) se spoléhá více než  

100 000 lovců na celém světě. 

LEPŠÍ KONTRAST
Lepší kontrast umožňuje zvýšit bezpečnost díky volitelné  

osvětlené záměrné osnově. 

PŘITAŽLIVÝ PO VŠECH STRÁNKÁCH
Tento elegantní puškohled pro střelbu na velké vzdálenosti je 

doplněn inovativní technologií a křišťálově čistou optikou HD.

EL RANGE 42 LASER GUIDE 8x30STATIVYSLC 15x56  NOVINKA  

JINÉ 
PRODUKTY
Viz str. 64 a dále
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STŘELBA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI
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BALISTICKÁ VĚŽIČKA

Balistickou věžičku můžete pomocí několika kroků sestavit, upravit 

přesně pro svoji zbraň a potom kdykoli měnit vybrané vzdálenosti. 

Kromě čtyř označených vzdáleností máte k dispozici i další nastavení 

vzdálenosti. Zvlášť vyvinutý balistický program provede výpočet 

potřebných hodnot (počtu kliknutí) pro požadované vzdálenosti. Výstupek 

horní krytky na balistické věžičce označuje, zda používáte základní 

nastavení. Modely Z6(i) se také dodávají s uzamykacím mechanismem, 

který zabraňuje nechtěnému otočení balistické věžičky. 

MODELY S BALISTICKOU VĚŽIČKOU
(s uzamykacím mechanismem) Z6i 1,7-10x42 BT, Z6(i) 2-12x50 BT,  

Z6i 2,5-15x44 P BT, Z6(i) 2,5-15x56 P BT, Z6(i) 3-18x50 P BT, Z6(i) 5-30x50 P BT

(bez uzamykacího mechanismu) Z5 3,5-18x44 P BT, Z5 5-25x52 P BT, Z3 4-12x50 BT

VĚŽIČKA PARALAXY

Obecně platí, že puškohledy jsou nastaveny tak, aby nedocházelo  

k chybě paralaxy na vzdálenost 100 m. To znamená, že cíl pozorovaný 

puškohledem na tuto vzdálenost se nachází ve stejném místě jako 

záměrná osnova. Na delší vzdálenosti však není cíl zobrazován ve 

stejné rovině jako záměrná osnova. Pokud se lovec nepodívá přesně 

středem okuláru, může dojít k chybě míření. Paralaxa může mít někdy 

vliv na bod zásahu, zejména u puškohledů s velkým zvětšením, které 

se často používají při střelbě na velké vzdálenosti. Západka a vroubek  

u vzdálenosti 100 m vám umožňují vyhledat běžnou kompenzaci 

paralaxy na 100 m a bezpečně ji nastavit, zvlášť za soumraku.

MODELY S VĚŽIČKOU PARALAXY
(západka na 100 m) Z6(i) 2,5-15x44 P, Z6(i) 2,5-15x56 P,  

Z6(i) 3-18x50 P, Z6(i) 5-30x50 P

(bez západky) Z5 3,5-18x44 P, Z5 5-25x52 P

PŘIBLÍŽENÍ  
 VZDÁLENÝCH CÍLŮ

Další informace naleznete na 

Z6.SWAROVSKIOPTIK.COM/DE/FEATURES/BALLISTIKTURM
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NEOSVĚTLENÁ ZÁMĚRNÁ OSNOVA OSVĚTLENÁ ZÁMĚRNÁ OSNOVA

4A-300 4W-I

ZÁMĚRNÁ OSNOVA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI

BALISTICKÝ PROGRAM

Společnost SWAROVSKI OPTIK nabízí software přizpůsobený individu-

álním požadavkům lovu. Balistický program pomáhá lovcům při určení 

příslušných záměrných bodů pro záměrné osnovy na velké vzdálenosti. 

Můžete také určit správné hodnoty nastavení pro různé vzdálenosti 

zaměření, které potřebujete pro balistickou věž.

BRX 4A-300-I

BRH BRX-I

ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK: STŘELECKÁ ŘEŠENÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI

SAMOLEPKY 

Dodávané samolepky lze použít k označení vlastních vzdáleností 

vypočtených pomocí balistického programu. Samolepky lze připevnit 

kamkoli a poskytnou vám v příslušné situaci rychlou pomoc.

BRT-I
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STANDARDY KVALITY 
SPOLEČNOSTI  
SWAROVSKI OPTIK 
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STANDARDY KVALITY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK
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Jak můžeme naše produkty ještě zlepšit? Přesně nad touto otázkou si lámou hlavy zaměstnanci mnoha 

našich oddělení. Co můžeme změnit, aby bylo používání našich produktů ještě snazší? Jaké materiály 

jsou odolné a zároveň příjemné na dotek? Jak se můžeme co nejvíce přiblížit dosažení dokonalých 

optických vlastností? Produkty společnosti SWAROVSKI OPTIK se liší od mnoha jiných právě způsobem, 

jakým tyto problémy řešíme. V konečném důsledku nejde o vylepšení jednotlivých stránek, ale  

vždy o vylepšování celého produktu. Nakonec, každý, kdo si vybere kvalitní produkt společnosti 

SWAROVSKI OPTIK, by měl jednoduše očekávat to nejlepší.

JEŠTĚ LEPŠÍ  
VÝSLEDKY

STANDARDY KVALITY  
SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

„Představte si, že vývoj produktů ve společnosti SWAROVSKI OPTIK 
obrazně řečeno připomíná hodinový strojek. Otočení jednoho kolečka vede 
k otočení jiného. Na konci dostanete produkt, kterého optické vlastnosti, 
ergonomický návrh a materiály tvoří dokonalou harmonii. Proces  
vytváření našich produktů zahrnuje sloučení technologie budoucnosti  
a tradiční výroby do jednoho celku.“

GERD SCHREITER, člen výkonné rady pro technický provoz

STANDARDY KVALITY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK
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DOKONALOST ODHALUJÍ   
OPTICKÉ VÝKONY
Srdcem každého produktu SWAROVSKI OPTIK je jeho optika. Různé požadavky na využívání kladou 
vysoké nároky na náš tým výzkumu a vývoje. Společnost SWA ROVSKI OPTIK má strategii zaměřenou na 
poskytnutí dokonale harmonického celkového řešení. Výborným příkladem této strategie v oblasti optického 
výkonu je technologie SWAROVISION, díky které jsou dalekohledy EL a teleskopy ATX/STX špičkovými 
produkty na trhu. 

1

SWAROVISION 
Dokonalý obraz díky  

technologii SWAROVISION

STANDARD 
Obraz dosažený pomocí  
porovnatelného produktu

OUŽÍVÁNÍ OPTICKÉHO VYBAVENÍ HD 
Jedinečný optický systém spojený  

s čočkami obsahujícími fluorid

STANDARD 
Bez optiky s vysokým rozlišením může 
docházet k interferencím způsobeným 
zkreslením barev

FIELD FLATTENER ČOČKY Zobrazují téměř dokonale vyrovnaný 

obraz. To znamená, že i ty nejjemnější struktury a nejmenší 

podrobnosti jsou reprodukovány s dokonalou ostrostí i na 

periferiích obrazu. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Ostrost na celé ploše obrazu 

podporuje zcela pohodlné pozorování v celém zorném poli. 

Šetří čas na přeostřování a umožňuje bleskurychlé zachycování 

detailů, a to i za soumraku.

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ Spousta produktů nese označení „HD“, co to 

ale znamená z hlediska optického výkonu? V případě dalekohledů 

SLC a EL, puškohledů Z6(i) s velkým zvětšením a teleskopů ATX/STX  

i ATS/STS to znamená vysoce inovativní optický návrh společně  

s čočkami s obsahem fluoridu, které minimalizují rušení způsobené 

zkreslením barev. To umožňuje dosáhnout maximální věrnosti barev 

a vede k výraznému zlepšení rozlišení a kontrastu. Společnost 

SWAROVSKI OPTIK může díky tomu dosáhnout nový, průkopnický 

standard HD, který nemá konkurenci.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Optický systém s vysokým rozlišením 

nabízí obraz s extrémně vysokým kontrastem s přirozenými barvami 

a dokonale ostrými obrysy. Díky tomu můžete identifikovat klíčové 

detaily i při lovu za soumraku.
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OPTIMALIZOVANÉ VRSTVY Vylepšené vrstvy čočky a hranolu 

(SWAROBRIGHT, SWAROTOP, SWARODUR) poskytují  

ýrazně lepší reprodukci barev a ještě větší transmisi.  

Vrstva SWAROCLEAN na vnějším povrchu čočky poskytuje 

nepřilnavý efekt.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Výsledkem jsou působivější 

pozorovací zážitky (i za soumraku) a výrazně jednodušší  

čištění čoček.

100% ZORNÉ POLE I PRO UŽIVATELE S BRÝLEMI Největší výzvou, 

před kterou stála společnost SWAROVSKI OPTIK, bylo spojení 

největšího možného zorného pole s ostrostí v celém rozsahu 

obrazu. Dosažení tohoto cíle můžeme považovat za dokonalý 

optický úspěch, který plně využijí i uživatelé s brýlemi. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Velké zorné pole je hlavním 

předpokladem rychlého zaměření cíle. Zejména v náročných 

světelných podmínkách to například znamená, že detaily lze 

identifikovat mnohem snadněji. Dalekohledy a teleskopy 

SWAROVSKI OPTIK umožňují samostatné nastavení výsuvného 

okuláru zaručující nejlepší možnou optickou kvalitu pro každého. 

SWAROTOP, SWARODUR, 
SWAROBRIGHT, SWAROCLEAN 

Úplná reprodukce barev

STANDARD 
Bez optimalizovaných vrstev by došlo 
ke vzniku barevného nádechu

STANDARDY KVALITY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK
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Obrázek

2

NÍZKÉ ZVĚTŠENÍ 
Lepší přehled

VELKÉ ZVĚTŠENÍ 
Více podrobností 

6x ZOOM

4x ZOOM

DOKONALOST DOSAHOVÁNA  
 PŘESNOSTÍ
Společnost SWA ROVSKI OPTIK věnovala vývoji a vytváření optických zařízení nejvyšší přesnosti 
určených k pozorování na velké vzdálenosti více než 60 let. Trvale zůstáváme věrni zásadě nabídky  
nejvyšší možné kvality a maximální možné bezpečnosti. Puškohled Z6(i) s 6x zoomem je toho  
vynikajícím příkladem.

6x ZOOM Od zavedení v roce 2007 způsobil puškohled Z6(i) se  

6x zoomem převrat v praktické použitelnosti puškohledu, což 

dokládá prodej více než 100 000 jednotek. Puškohled se může 

pochlubit 6x zvětšením se širokým zorným polem i velkým zvětšením 

a větší bezpečností. To vše v kombinaci s fantastickým zobrazovacím 

výkonem, který je z hlediska optických parametrů nekompromisní.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Společnost SWAROVSKI OPTIK 

nabízí revoluční 6x zoom v osmi různých modelech puškohledů.  

Ať jste již vyznavačem jakéhokoli typu lovu, puškohled Z6(i) vám 

vždy umožní zaměřit na klíčové činnosti.

JAKÉ JSOU VÝHODY 6x ZOOMU? Zoom označuje nastavitelný rozsah 

zvětšení u optických nástrojů. Čím vyšší je faktor zoomu, tím větší je  

i rozsah. Nejmenší zvětšení se vyznačuje velkým zorným polem, zatímco 

největší zvětšení umožňuje detailní a ostré sledování zaměřeného 

objektu. Se 6x zoomem si lze vychutnat to nejlepší z obou světů: 

maximální zorné pole a maximálně přesné podrobnosti.
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1 2

STANDARDY KVALITY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

SWAROLIGHT Tato automatická funkce zapínání/vypínání 

prostřednictvím čidla náklonu rozpozná, zda je puškohled Z6i  

ve střelecké pozici. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Zapomenutí na vypnutí osvětlené 

záměrné osnovy bude minulostí. Nyní se zapíná ihned, jakmile 

zvednete zbraň. Systém šetří čas a energii, abyste se mohli 

soustředit pouze na dokonalý výstřel. SWAROLIGHT funguje na 

všech zbraních, lze ale také střílet bez osvětlené záměrné osnovy.

OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA Z6i Velká technologie ve velmi malém 

balení. Funkce automatického vypnutí rozlišuje mezi denním  

a nočním režimem. Paměťová funkce, která má dvě paměti, 

automaticky nastaví při dalším zapnutí naposledy vybraný jas. 

Rozšířené ovládání jasu (1) vám poskytne možnost výběru ze 

64 různých úrovní jasu. Optimalizovaný přepínač den/noc (2) 

umožňuje zvolit jednu z tmavých (0-32) nebo světlých (33-64) úrovní.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Puškohled za vás udělá spoustu 

„přemýšlení“ a ulehčí vám dosažení přesného nastavení pro 

váš lovecký scénář. Nejnovější elektronika kromě toho výrazně 

snižuje spotřebu baterie.
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3
DOKONALOST VYJÁDŘENÁ  
 ERGONOMICKÝM DESIGNEM
Optimální funkci při používání lze dosáhnout pouze kombinací  
optického výkonu a dokonalého ergonomického tvaru. 

OBSLUHA JEDNOU RUKOU Všechny provozní funkce, jako je zvětšení 

a ovládání jasu osvětlení jednotky jsou ergonomicky uspořádány  

na okuláru.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Všechny funkce osvětlení a zvětšení 

lze intuitivně ovládat rychle a pohodlně jednou rukou, a tak není 

potřeba, abyste přestali střílet. 

MONTÁŽ PUŠKOHLEDU Montážní lišta SWAROVSKI OPTIK SR 

představuje nejinovativnější způsob montáže puškohledů. Horní 

část lišty je opatřena zuby, což zaručuje úplnou stabilitu při střílení. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Puškohled lze na různé zbraně 

namontovat rychle a snadno bez nutnosti lepení nebo vrtání.
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STANDARDY KVALITY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

KONCEPT SYSTÉMU ATX/STX Zbrusu nový modulární systém nabízí 

nepředstavitelné možnosti využití, uspokojení osobních preferencí  

a přizpůsobení různým situacím. Je to proto, že výkon teleskopů 

ATX/STX lze vůbec poprvé měnit pomocí velikosti objektivu 

označujícího změnu rozsahu. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Modulární systém vám umožňuje 

použití různých rozsahů zvětšení, v závislosti na tom, jakou velikost 

používáte. Modulární design umožňuje umístit objektiv a součásti 

okuláru ve vašem loveckém batohu samostatně. Nehledě k tomu, 

že rozsah lze použít extrémně rychle, protože kroužky změny 

zvětšení a zaostřování jsou uspořádány vedle sebe.

OTEVŘENÝ TVAR EL Modelová řada EL má svou vlastní třídu. 

Jedním z důvodů je legendární a jedinečný otevřený tvar. 

Všechny primární části jsou vyrobeny z vysoce kvalitních 

lehkých slitin – produkty mají nízkou, vyváženou hmotnost. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Jedná se zejména o ergonomický 

design zajišťující, že dalekohledy se perfektně hodí do ruky. 

Výsledkem je to, že máte v pravém smyslu slova všechno po 

ruce – jen v jedné ruce. 
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4
DOKONALOST VYJÁDŘENÁ  
 ZPRACOVÁNÍM MATERIÁLŮ
Vše, co dobře vypadá, musí také poskytovat dobrý pocit. Proto ve společnosti SWA ROVSKI OPTIK 
používáme pouze ty nejlepší materiály, které jsou zpracovány zvlášť kvalitně. Na produkty společnosti 
SWAROVSKI OPTIK se proto budete moci s jistotou spolehnout po mnoho, mnoho let.

ODOLNÉ MATERIÁLY Produkty SWAROVSKI OPTIK jsou navrženy  

a vyrobeny tak, aby mohly vždy pracovat přesně, a to i v extrémních 

podmínkách chladu, horka nebo deště. Snadno uchopitelné tělo se 

zcela pogumovaným povrchem dává dalekohledům a teleskopům 

ještě vyšší odolnost proti nárazům i při použití v náročných 

podmínkách. Záměrný výběr materiálů a jejich začlenění do 

robustního, prachotěsného a vodotěsného pouzdra zajišťuje,  

že produkty jsou odolné a lehké. Materiál a kvalitní zpracování 

jsou rozhodujícím bezpečnostním aspektem pro puškohledy – 

zejména s ohledem na vysoké zatížení při zpětném rázu.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? I při použití v náročných podmínkách 

vám bude produkt SWAROVSKI OPTIK díky krásnému pocitu  

a velké odolnosti trvale sloužit a poskytovat potěšení. 
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5 STANDARDY KVALITY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK

DOKONALOST VTĚLENÁ DO   
 PROPRACOVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Design a funkci lze označit za pokročilé pouze  
v případě, že koncept produktu i jeho příslušenství  
jsou promyšlené do nejmenšího detailu.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Připraveno k použití ve správnou chvíli. 

Originální příslušenství vyrobené s kvalitou SWAROVSKI OPTIK  

je dokonale přizpůsobeno produktům a zajišťuje optimální funkčnost 

a ochranu v náročném prostředí každodenního lovu.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Vývojáři společnosti SWAROVSKI OPTIK 

spolupracují již od začátku s odborníky na konceptech, které by 

mohly učinit použití produktu ještě mnohem praktičtější. To 

znamená, že současně s produktem vyvíjíme ihned i příslušenství, 

které nejenom zvětšuje možnosti použití, ale zároveň i značně 

přispívá k ochraně zařízení.
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PRODUKTY  
SWAROVSKI OPTIK 
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PŘEHLED PRODUKTŮ
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Z6(i) Z4i

Z4i 1,25-4x24

Z4i 2,5-10x56

Z4i 3-12x50

Z6(i) 1-6x24 

Z6i 1-6x24 EE 

Z6(i) 1,7-10x42 (BT) 

Z6(i) 2-12x50 (BT)

Z6(i) 2,5-15x44 P (BT) 

Z6(i) 2,5-15x56 P (BT) 

Z6(i) 3-18x50 P (BT) 

Z6(i) 5-30x50 P (BT) 

Z5 Z3

Z3 3-9x36

Z3 3-10x42

Z3 4-12x50 (BT)

PUŠKOHLEDY

ATS 65/STS 65

ATS 80/STS 80

ATS/STS

CTC 30x75

CTS 85 tělo

CTC/CTS

TELESKOPY

Model objektivu 25-60x65

Model objektivu 25-60x85

Model objektivu 30-70x95 

ATX modul okuláru

STX modul okuláru

ATX/STX

Z5 3,5-18x44 P (BT)

Z5 5-25x52 P (BT)
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 NOVINKA CL POCKET
CL Pocket 8x25 B

CL Pocket 10x25 B

EL Range 8x42 W B

EL Range 10x42 W B

EL RANGE

SLC 8x42 W B

SLC 10x42 W B

SLC 8x56 W B 

SLC 10x56 W B 
SLC 15x56 W B

SLC

DALEKOHLEDY

Laser Guide 8x30
NC 2

DÁLKOMĚR ZESILOVAČ ZBYTKOVÉHO 
SVĚTLA

OPTRONICKÉ PŘÍSTROJE 

DALEKOHLEDY S DÁLKOMĚREM

Habicht 7x42*

Habicht 8x30 W*

Habicht 10x40 W*

Habicht 7x42 GA**

Habicht 10x40 W GA**

HABICHT

*
**

EL
EL 8x32 W B** 

EL 10x32 W B** 

EL 8,5x42 W B* 

EL 10x42 W B* 

EL 10x50 W B* 

EL 12x50 W B*

*
**

CL Companion 8x30 B 

CL Companion 10x30 B

CL COMPANION

 NOVINKA 

PŘEHLED PRODUKTŮ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PUŠKOHLEDŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ DALEKOHLEDŮ

BG

SG

SR SLP-E SLP-O

LCS

UTA

WES

FSS

TA-SLC

BS

CCS

FB

montážní lišta SWAROVSKI OPTIK Rail ochranná krytka puškohledu  
pro okuláry Z6(i) 

ochranná krytka puškohledu  
pro objektivy Z6(i), Z4i, Z5 a Z3 

krytka puškohledu 

kryt dalekohledu postroj na nošení speciální sada očnic

posuvný řemen nosný plovoucí řemen pohodlný řemen na nošení

univerzální adaptér pro stativy adaptér na stativy pro SLC funkční brašny
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PŘÍSLUŠENSTVÍ TELESKOPŮ

OBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DCB II

SOC

TLS APO TLS 800

SSR IIKROUŽKY ADAPTÉRU OKULÁRY

AT 101 hliníkový stativ

CT 101 karbonový stativ

CT Travel karbonový stativ

TS

STATIVY

DH 101

SOC

CS

PŘEHLED PRODUKTŮ

Apochromat Telefoto Lens System otočný adaptér Telefoto Lens System

pro TLS APO a TLS 800 25-50x W širokoúhlý
20-60x

lišta teleskopu 

ochranné pouzdro ATX/STX ochranné pouzdro ATS/STS 

šroub pro upevnění na stromě hlava stativu

čisticí sada
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Z6/Z6i 
1-6x24

Z6i  
1-6x24 EE

Z6/Z6i  
1,7-10x42

Z6/Z6i  
2-12x50

Z6/Z6i  
2,5-15x44 P

Z6/Z6i  
2,5-15x56 P

Z6/Z6i  
3-18x50 P

Z6/Z6i  
5-30x50 P

Zvětšení 1-6x 1-6x 1,7-10x 2-12x 2,5-15x 2,5-15x 3-18x 5-30x

Zorné pole (m/100 m) 42,5-6,8 33,5-5,4 25,2-4,2 21-3,5 16-2,7 16,5-2,7 13,3-2,2 7,9-1,3

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 95 120 95 95 95 95 95 95

Průměr výstupní pupily (mm) 9,6-4 10,8-4 9,6-4,2 9,6-4,2 9,5-2,9 9,5-3,8 9,5-2,8 9,5-1,7

Transmise světla (%) 90 91 90 90 90 91 90 90

Max. rozsah nastavení  
výškové/stranové korekce (m/100 m)

2 2,1 1,5 1,5 1,8/1 1,8/1 1,8/1 1,2/0,7

Korekce bodu zásahu/kliknutí 
(mm/100 m)

15 15 10 10 10 10 51 51

Hmotnost (g)
L neosvětlené/

osvětlené
420/440 –/430 470/490 520/540 555/575 635/655 595/615 600/620

SR neosvětlené/
osvětlené

–/460 – –/500 –/550 –/590 –/665 –/635 –

Průměr středového tubusu (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30

Záměrné 
osnovy

Neosvětlené 42 – 4A2 4A2, 4A-3002 – 4A2, 4A-3002 4A-3002 Plex2, BRH2 

Osvětlené
4-I, CD-I, 

LD-I, BRT-I
4-I2, 
CD-I2

4A-I, 
CD-I, LD-I 
4A-300-I 

4A-I, LD-I, 
4A-300-I, 

BRX-I2 

4A-I2, 
BRX-I2

4A-I, 
4A-300-I,  

BRX-I

4A-I2, 
4A-300-I2, 

BRX-I2

4A-I2, 
4A-300-I2, 

BRX-I2

Záměrné osnovy  
s balistickou věžičkou

– – 4A-I 4A-I,  
4W-I 

4A2,   
4A-I

4A2,  
4A-I, 4W-I

Plex2,  
4A-I, 4W-I

Plex2, 
4A-I2, 4W-I2

Z4i  
1,25-4x24

Z4i  
3-12x50

Z4i  
2,5-10x56

Z5  
3,5-18x44 P

Z5  
5-25x52 P

Z3  
3-9x36

Z3  
3-10x42

Z3  
4-12x50

Zvětšení 1,25-4x 3-12x 2,5-10x 3,5-18x 5-25x 3-9x 3,3-10x 4-12x

Zorné pole (m/100 m) 32,8-10,4 11-3,5 13,2-4,1 10-2 7,3-1,5 13-4,5 11-3,9 9,7-3,3

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 90 90 90 95 95 90 90 90

Průměr výstupní pupily (mm) 12,5-6 13,1-4,2 13,1-5,6 10-2,4 9,6-2,1 12-4 12,6-4,2 12,5-4,2

Transmise světla (%) 92 93 92 90 90 90 90 90

Max. rozsah nastavení  
výškové/stranové korekce (m/100 m)

3,3 1,1 1,3 1,6/1,0 1,2/0,7 1,6/1,6 1,4/1,4 1,2/1,2

Korekce bodu zásahu/kliknutí 
(mm/100 m)

15 10 10 7 7 7 7 7

Hmotnost (g)
L neosvětlené/

osvětlené
–/420 –/520 –/575 450/– 495/– 340/– 360/– 410/–

SR neosvětlené/
osvětlené

–/440 –/540 –/595 – – – – – 

Průměr středového tubusu (mm) 30 30 30 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Záměrné 
osnovy

Neosvětlené – – – BRX2 BRX2  4A2 4A2, BRX2 4A2, BRX2

Osvětlené 4-I 4A-I, 4A-300-I2 4A-I, 4A-300-I2 – – – – –

Záměrné osnovy  
s balistickou věžičkou

– – – 42 42 – – Plex2

Funkční teplota: -20 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C · Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno dusíkem)

L = lehký kov · SR = SWAROVSKI OPTIK Rail z lehkého kovu · P = věžička paralaxy · BT = balistická věžička 
1 pro modely s BT 10 mm/100 m · 2 k dispozici pouze u verze L · Další technické specifikace najdete na webu: WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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ZÁMĚRNÉ OSNOVY U PUŠKOHLEDŮ

Kvadratické nastavení záměrné osnovy. Při nastavování 

záměrné osnovy je k dispozici plný rozsah nastavení jak 

horizontálně, tak vertikálně.

Pravoúhlé nastavení záměrné osnovy. Speciálně  

konstruované pro střelbu na velké vzdálenosti: nabízí  

ještě větší rozsah nastavení.

Nabídka záměrných osnov je neustále aktualizována.  

Vždy aktuální informace najdete zde:  

WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

NEOSVĚTLENÉ ZÁMĚRNÉ OSNOVY

OSVĚTLENÉ ZÁMĚRNÉ OSNOVY

4 4A-300

CD-I

4-I

4A

BRX

4A-300-I4A-I

PLEX BRH

BRX-I BRT-I

4W-I

LD-I

PŘEHLED PRODUKTŮ
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                (1)

EL 
8x32 W B  

EL 
10x32 W B 

EL 
8,5x42 W B 

EL 
10x42 W B 

EL 
10x50 W B 

EL 
12x50 W B 

Zvětšení 8x 10x 8,5x 10x 10x 12x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 32 32 42 42 50 50

Zorné pole (m/1000 m) 141 120 133 112 115 100

Zorné pole oka (stupně) 61 64 60 60 62 63

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 20 20 20 20 20 19

Transmise světla (%) 90 90 90 90 90 90

Rozměry D* x Š** x V** (mm) 138 x 110 x 57 138 x 110 x 57 160 x 122 x 61 160 x 122 x 61 174 x 134 x 67 174 x 134 x 67

Přibl. hmotnost (g) 580 580 835 840 998 998

 
                 (1)

SLC  
8x42 W B

SLC  
10x42 W B

SLC  
8x56 W B

SLC  
10x56 W B

SLC  
15x56 W B

Zvětšení 8x 10x 8x 10x 15x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 42 42 56 56 56

Zorné pole (m/1000 m) 136 110 133 110 78

Zorné pole oka (stupně) 61 61 60 60 62

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 18,5 16 23 19,5 16

Transmise světla (%) 91 91 93 93 93

Rozměry D* x Š** x V** (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 194 x 141 x 73 192 x 141 x 73 192 x 141 x 73

Přibl. hmotnost (g) 810 790 1225 1195 1200

 
                  (1)                 (1)

CL Companion  
8x30 B

CL Companion 
10x30 B

CL Pocket  
8x25 B 

CL Pocket  
10x25 B 

Zvětšení 8x 10x 8x 10x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 30 30 25 25

Zorné pole (m/1000 m) 124 100 119 98

Zorné pole oka (stupně) 55 55 52 53

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 15 14 17 17

Transmise světla (%) 91 91 88 88

Rozměry D* x Š** x V** (mm) 119 x 114 x 58 119 x 114 x 58 110 x 98 x 46 110 x 98 x 46

Přibl. hmotnost (g) 500 515 345 350

Funkční teplota: -25 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C · Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno dusíkem)
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                 (1)

EL Range 
8x42 W B

EL Range 
10x42 W B

HABICHT  
8x30 W

HABICHT  
10x40 W

HABICHT  
7x42

Zvětšení 8x 10x 8x 10x 7x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 42 42 30 40 42

Zorné pole (m/1000 m) 137 110 136 108 114

Zorné pole, zdánlivé (stupně) 61 61 60 60 46

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 19,2 17,3 12 13 14

Transmise světla (%) 91 91 96 96 96

Rozměry D* x Š** x V** (mm) 166 x 117 x 81 160 x 117 x 81 114 x 160 x 53 151 x 172 x 55 
GA: 154 x 175 x 59

150 x 175 x 54 
GA: 154 x 177 x 58

Přibl. hmotnost bez baterie (g) 910 895 540 690 
GA: 790

680 
GA: 760

Rozsah měření (m) 30-1375 – – –

Přesnost měření (m) ± 1 – – –

Rozšíření programu SWAROAIM – – –

Doba provozu 1000 měření – – –

Laser Třída 1 EN/FDA – – –

Konverze Yard/metr – – –

EL Range funkční teplota: -10 °C / +55 °C · HABICHT funkční teplota: -25 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C 
Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno dusíkem)

W = širokoúhlý · B = okulár pro uživatele s brýlemi · GA = gumový povrch · (1) samostatně nastavitelný šroubovací okulár 

*Hodnota se zasunutými okuláry · **Rozměry při vzdálenosti mezi pupilami 64 mm · Další technické specifikace najdete na webu: WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

ATX/STX 
25-60x65

ATX/STX 
25-60x85

ATX/STX 
30-70x95

Zvětšení 25-60x 25-60x 30-70x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 65 85 95

Zorné pole (m/1000 m) 41-23 41-23 35-19

Zorné pole, zdánlivé (stupně) 57-71 57-71 57-71

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 20 20 20

Transmise světla (%) – produkt celkem 86 86 86

Délka (mm) Šikmý okulár (ATX) 339 372 426

Rovný okulár (STX) 367 400 454

Hmotnost (g) Šikmý okulár (ATX) 1585 1910 2150

Rovný okulár (STX) 1640 1965 2205

Ohnisková vzdálenost s TLS APO (mm) 750-1800 750-1800 900-2100

Funkční teplota: -25 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C · Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno dusíkem)

PŘEHLED PRODUKTŮ
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s okulárem

ATS/STS 65 
25-50x                             20-60x

ATS/STS 80 
25-50x                             20-60x

Zvětšení 25-50x 20-60x 25-50x 20-60x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 65 65 80 80

Zorné pole (m/1000 m) 42-27 36-20 42-27 36-20

Zorné pole, zdánlivé (stupně) 60-70 40-65 60-70 40-65

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 17 17 17 17

Transmise světla (%) – produkt celkem 85 86 85 86

Délka (mm) Šikmý okulár (ATS) 370 370 400 400

Rovný okulár (STS) 375 375 405 405

Hmotnost (g) Šikmý okulár (ATS) 1405 1370 1675 1640

Rovný okulár (STS) 1375 1340 1645 1610

Funkční teplota: -25 °C / +55 °C · Skladovací teplota: -30 °C / +70 °C · Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno dusíkem)

W = širokoúhlý

DCB II TLS APO SSR II

Rozměry D x Š x V (mm) 220 x 92 x 180 102 x 93 x 82,5 185 x 60 x 60

Přibl. hmotnost (g) 330 198 350

CTC 30x75 CTS 85 Okulár 
25-50x W

Okulár 
20-60x

Zvětšení 30x – 25-50x 20-60x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 75 85 – –

Zorné pole (m/1000 m) 41 – 42-27 36-20

Zorné pole, zdánlivé (stupně) 66 – 60-70 40-65

Vzdálenost výstupní pupily (mm) – – 17 17

Transmise světla (%) – produkt celkem 84 – 85 85

Přibl. délka (mm) 310/490 246/436 86 86

Přibl. hmotnost (g) 1200 1400 295 260



maxmax
maxmax

maxmax

S WA R O V S K I  O P T I K 75

Nohy stativu CT 101 CT Travel AT 101 CT 101 +
DH 101

CT Travel +
DH 101

AT 101 + 
DH 101 Hlava stativu DH 101

                    (cm) 170/58 170/50 190/69 182/- 182/- 202/-              (cm) 12

                    (kg) 1,5/5 1,4/5 1,9/5 2,1/5 2/5 2,5/5                 (g/kg) 550/5

Závit pro připojení všech stativů 3/8” UNC · Závit pro připojení všech hlav stativů 1/4” UNC

NC 2 Objektiv 3x

Průměr výstupní pupily (mm) 9 Zorné pole (m/100 m) 24

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 18 Zorné pole (stupně) 14

Trubice zesilovače obrazu SuperGen® * Zvětšení 3x

Zesílení trubic zesilovače obrazu (cd/m²/lx) 7500/Pi – 15000/Pi (1) Ohnisková vzdálenost (mm) 75

Ohnisková vzdálenost okuláru (mm) 25 Průměr (mm) 63

Rozměry D x Š x V (mm) 105 x 65 x 83 Délka (mm) 83

Hmotnost (g) 450 Hmotnost (g) 440

Doba provozu přibl. 150 h

Funkční teplota: -20 °C / +50 °C · Skladovací teplota: krátkodobá (do 4 h): -55 °C / +65 °C, dlouhodobá: -35 °C / +35 °C 
Voděodolnost (tělo): 0,4 baru · Závit pro připojení stativu: 1/4” UNC + 3/8” UNC · Závit pro připojení objektivu: C-Mount

Laser Guide 8x30

Zvětšení 8x Přesnost měření (m) 1

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 30 Laser
Divergence: 2 mrad 

Vlnová délka: 905 nm

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 15 Rozměry D x Š x V (mm) 120 x 99 x 46

Zorné pole (m/1000 m) 136 Hmotnost (bez baterie) (g) 375

Maximální pokrytí (m) 1500 Konverze Metr/yard

Minimální vzdálenost měření (m) 14 Doba provozu min. 1000 měření

Funkční teplota: -10 °C / +50 °C · Skladovací teplota: -25 °C / +70 °C · Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno dusíkem)

*SuperGen® je registrovaná ochranná známka společnosti Photonis SAS · (1) s optimální světelnou hustotou obrazovky pro neoslňující dlouhodobé pozorování
Další technické specifikace najdete na webu: WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

PŘEHLED PRODUKTŮ
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SPOLEČNOST  
SWAROVSKI 
OPTIK 
Název SWAROVSKI OPTIK je synonymem pro desetiletí 
inovací, které nadchli uživatele po celém světě. Společnost 
se od samého začátku zavázala pečovat o dobré životní 
podmínky lidí a přírody. Tento striktní požadavek je 
naplňován prostřednictvím řady různých opatření.

SPOLEČNOST SWAROVSKI OPTIK
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Celý sortiment produktů společnosti SWAROVSKI OPTIK najdete 

na našich nových webových stránkách WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM. 

Najdete zde podrobné informace o dalekohledech, teleskopech, 

puškohledech, optronických nástrojích, vybavení na digiscoping 

a příslušenství, ale i cenné tipy a triky od profesionálů. 

Užijte si svět SWAROVSKI OPTIK ještě více připojením se  

k naší komunitě:

WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
ONLINE

WWW.FACEBOOK.COM/SWAROVSKIOPTIK
WWW.YOUTUBE.COM/USER/DIGISCOPINGVIDEOS
WWW.TWITTER.COM/SWAROVSKIOPTIK
WWW.PINTEREST.COM/SWAROVSKIOPTIK
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BALISTICKÝ  
PROGRAM

PROGRAM  
PRO ROZMĚRY 
ZÁMĚRNÝCH OSNOV 

Balistický program SWAROVSKI OPTIK je užitečný nástroj pro 

výpočet vlastní dráhy letu střely. Tento bezplatný software jasně 

vytváří a vypočítává přesné údaje pro balistické záměrné osnovy 

nebo pro balistickou věžičku. Balistický program je k dispozici 

pro chytré telefony a tablety.

Bezplatný program pro rozměry záměrných osnov umožňuje rychle 

získat veškeré přesné rozměry pro vaši záměrnou osnovu pro všechny 

puškohledy SWAROVSKI OPTIK. Tyto hodnoty lze vypočítat nejen pro 

volitelná zvětšení, ale také pro různé vzdálenosti. Všechny vypočtené 

rozměry jsou uvedeny v anglosaských nebo metrických jednotkách  

a také v jednotkách MOA a MIL, a lze je následně vytisknout. 

Další informace a tipy najdete na webu  

BALLISTICPROGRAMS.SWAROVSKIOPTIK.COM

Podrobný popis je k dispozici na stránce  

SUBTENSIONS.SWAROVSKIOPTIK.COM

 NOVINKA 

SPOLEČNOST SWAROVSKI OPTIK



S WA R O V S K I  O P T I K80

GLOBÁLNÍ
SÍŤ

Společnost SWAROVSKI OPTIK působí na všech pěti kontinen-

tech a je reprezentována vlastními obchodními společnostmi, ale  

i dobře vyškolenými nezávislými obchodními partnery.

Najděte nejbl ižš ího kontaktního partnera společnost i 

SWAROVSKI OPTIK na webu WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

RAKOUSKO 
info-at@swarovskioptik.at 
Tel. +43/5223/511-0 

AUSTRÁLIE 
optik.sia@swarovski.com 
Tel. +61/2/8345-7228

POBALTSKÉ STÁTY 
info-lt@swarovskioptik.com 
Tel. +43/5223/511-0

BELGIE/HOLANDSKO/LUCEMBURSKO 
info-be@swarovskioptik.com 
Tel. +32/2/55601-60

NĚMECKO 
info-de@swarovskioptik.com 
Tel. +49/8031/40078-0

FRANCIE 
info-fr@swarovskioptik.com 
Tel. +33/1/480192-80

VĚTŠÍ ČÍNA 
cynthia.chan@swarovski.com 
Tel. +852/29696197

ITÁLIE 
info-it@swarovskioptik.com 
Tel. +39/045/8349069

STŘEDNÍ VÝCHOD 
khaled.saba@swarovskioptik.at 
Tel. +971/559560764

SEVERSKÉ STÁTY 
info-se@swarovskioptik.com 
Tel. +46/8/544715-40

POLSKO 
info-pl@swarovskioptik.com 
Tel. +43/5223/511-0

ŠVÝCARSKO 
info-ch@swarovskioptik.com 
Tel. +41/62/39832-33

ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
info-cz@swarovskioptik.com 
Tel. +43/5223/511-0

MAĎARSKO/RUMUNSKO 
info-hu@swarovskioptik.com 
Tel. +43/5223/511-0

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
info-uk@swarovskioptik.com 
Tel. +44/01737/856812

USA/KANADA
info@swarovskioptik.us
Tel. +1/800/426-3089

ZÁPADNÍ BALKÁN 
info-wb@swarovskioptik.com 
Tel. +43/5223/511-0

OBCHODNÍ PARTNEŘI 
info@swarovskioptik.com 
Tel. +43/5223/511-0




