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VÁŽENÍ MILOVNÍCI LOVU!

Stejnû jako pfied lety, tak i dnes se mnoho mužÛ a žen 
rozhoduje, zda se stanou ãleny mysliveckého stavu. Tento 
vytrvalý trend má dlouhou tradici a vyznaãuje se jednou 
vlastností: myšlenka lovu nepodléhá zmûnám ãasu. Jde o ryzí 
kulturní dûdictví lidského pokolení, které pfiedevším v našem 
pfietechnizovaném svûtû pfiedstavuje ideální možnost, jak 
zažít mnoho nových podnûtÛ ve spojení s pfiírodou. 

U spoleãnosti SWAROVSKI OPTIK, která je pfiedním 
výrobcem lovecké optiky, je tradicí nejen lov, ale rovnûž 
vysoká kvalita. Ta se týká pfiedevším našich výrobkÛ a také 
je to jeden z nejdÛležitûjších motivÛ této brožury, která by 
vám mûla poskytnout pfiehled o optických a mechanických 
vlastnostech našich výrobkÛ, abyste v budoucnu pfii výbûru 
dalekohledu, teleskopu nebo puškohledu poznali, na ãem 
skuteãnû záleží. 

Tradice, láska k pfiírodû a nutnost ji chránit, to jsou 
základní hodnoty lovu, které se shodují s ideály spoleãnosti 
SWAROVSKI OPTIK: naše spoleãnost vzešla z tradice, 
jsme ãistû rodinným podnikem a ruãíme za naši kvalitu. Ze 
zfiejmých pfiíãin se angažujeme po celém svûtû v rÛzných 
projektech na ochranu pfiírody. Z lásky ke krásám pfiírody 
umístil zakladatel našeho podniku pan Daniel Swarovski již 
pfied více než 100 lety tento podnik do srdce tyrolských hor. 
Pfii lovu vám pfiejeme mnoho nezapomenutelných zážitkÛ v 
roli lovce. 

Lovu zdar!
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U dalekohledÛ nabízí kromû toho ještû následující informaci 
o kvalitû: 

Pro lovecké ùčely musí být toto 
kolečko současnû kulaté, svûtlé 
a barevnû neutrální.

Barevné zabarvené, šedé nebo 
jakkoliv barevnû zabarvené, 
znamená použití „levných 
hranolÛ“ a tím pádem i špatný 
kontrast obrazu barevné 
zabarvené.

B

A

B
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1.2  P¤EVRACECÍ SYSTÉM
Úkol pfievrácení obrazu pfiebírá „pfievracecí systém“, který 
se u dalekohledÛ skládá z hranolÛ a u puškohledÛ z čoček. 
U hranolÛ rozlišujeme dva rÛzné systémy: systém Porro 
a stfiechový systém. V tûchto hranolových systémech je 
dopadající svûtlo nûkolikrát zcela odraženo. 

V rámci tohoto uspofiádání je tfieba vzít v ùvahu dva rÛzné 
optické systémy: technický systém, což je napfi. dalekohled, 
ale také biologický systém oãí. Oba systémy tvofií v praxi 
neoddûlitelnou jednotku a musejí být vzájemnû perfektnû 
sladûny. 

V jednom optickém zafiízení typu dalekohled jsou umístûny 
rÛzné systémy čoček a hranolÛ. Je dÛležité pochopit jejich 
složení. Optický pfiístroj se skládá z: 
• Objektivu, který je obrácen k pozorovanému objektu
• Okuláru, který je obrácen smûrem k oku
• Uprostfied umístûného pfievracecího systému. 
Dle typu a kvality daného dalekohledu se zde nepoužívají 
pouze samostatné čočky, ale i komplikovanû vzájemnû 
sladûné skupiny čoček a hranolÛ. 

Obrázek: Vnitfiní uspofiádání pozorovací optiky 

HRANOL – PORRO 

Vzdálenost očí Vzdálenost očí 

Vzdálenost objektivu Vzdálenost objektivu 

ST¤ECHOVÝ HRANOL 

1.4  VÝSTUPNÍ PUPILA
Dopadající svûtlo určitého objektu se v dalekohledu spojí 
a okulárem ho opustí smûrem k oku, a to v prÛmûru tzv. 
výstupní pupily. Její velikost se vypočítá z „prÛmûru 
objektivu : zvûtšení“.

Výstupní pupilu v dalekohledu poznáte, když se ze 
vzdálenosti pfiibl. 30 cm zadíváte do okuláru. Svûtlé 
kolečko, které zde vidíte, je výstupní pupila. Její prÛmûr 
je u dalekohledÛ vûtšinou do 8 mm, u zámûrných a 
monokulárních malých dalekohledÛ dle zvûtšení a prÛmûru 
objektivu výraznû více či ménû. Výstupní pupila nám 
současnû fiíká nûco o tom, jaké množství svûtla prochází 
dalekohledem. Je také kromû jiného určitým ukazatelem 
možnosti použití zafiízení za šera. 

1.3  OKULÁR A CLONY ZORNÉHO POLE
Zmenšený obrázek, který se nachází v rovinû obrazu, je 
pro oko zvûtšen okulárem, na principu lupy. Okuláry vysoce 
kvalitních dalekohledÛ odpovídají svojí konstrukcí kvalitním 
fotoobjektivÛm. 

Uvnitfi optického systému se nachází nûkolik čoček, jako 
„def inované otvory“. Fungují jako clony, které redukují 
dopadající svûtlo (aperturní clona; je zároveÀ objímkou 
objektivu), nebo omezují obrázek, který vzniká v dalekohledu, 
na „použitelnou část“ (clona zorného pole). Tato „použitelná 
část“ je v kvalitních dalekohledech provedena po technické 
stránce tak dokonale, že vznikne obraz s ostrými okraji a 
velkým zorným polem. Cíleným použitím clon je možné takto 
pozitivnû ovlivnit kvalitu obrazu. 

I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 

1.1 OBJEKTIV
Objektiv pfiebírá v dalekohledu ùlohu sbûrače svûtla, tzn. 
paprsky vycházející z pozorovaného objektu dopadají na 
plochu objektivu, jsou poté spojeny a vytvofií na ohnisku 
čočky, které se nachází za čočkou, detailní, ale zfietelnû 
zmenšený reálný obraz objektu. V souladu se zákony optiky 
není tento obraz vzpfiímený a stranovû správnû uspofiádaný, 
ale je pfievrácený a stranovû obrácený. Obraz je proto nutné 
pro oko správným zpÛsobem upravit. 

1. USPO¤ÁDÁNÍ OPTICKÉHO SYSTÉMU

V dalším textu se zabýváme základními optickými a mechanickými
vlastnostmi lovecké optiky. Z dÛvodu zjednodušení pojmenováváme tato 

optická zafiízení „dalekohledy“, aniž bychom hovofiili o určitém typu. 
Dalekohledy se rozdûlují do následujících skupin: 

Pozorovací optika (binokulární dalekohledy / monokulární pozorovací dalekohledy) 
a zamûfiovací optika (puškohledy).

Dalekohled SLC       7 x 42        B

Výstupní 
pupila 

Pupila 
oka 

42 642 : 7 = 6

PrÛmûr objektivu 

P¤ÍKLAD:

7 6



60 x

1x

2x

4x

8x

2.1  ZVùTŠENÍ
Vûtšinou se považuje zvûtšení za nejdÛležitûjší vlastnost. 
Tato veličina nám udává, kolikrát blíže k nám se objekt objeví. 
Napfi. pfii 10násobném zvûtšení je srnec, který se nachází 
ve vzdálenosti 100 m od nás, zvûtšen opticky takovým 
zpÛsobem, jako bychom ho pozorovali z 10m vzdálenosti. 

P¤ÍKLAD:

100 m vzdálený srnec vypadá pfii…

... 2násobném zvûtšení, jako by stál 50 m od nás. 

... 4násobném zvûtšení, jako by stál 25 m od nás. 

... 8násobném zvûtšení, jako by stál 12,5 m od nás. 

U monokulárních pozorovacích dalekohledÛ existuje v mnoha 
pfiípadech možnost dosáhnout stálého nebo variabilního 
zvûtšení výmûnnými okuláry. 
U puškohledÛ se prosazují modely s variabilním zvûtšením. 
Výbûr vhodného puškohledu závisí na zpÛsobu lovu a ideální 
je konzultace s odborníky.

2. OPTICKÉ PARAMETRY

I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 
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2.2  ZORNÉ POLE
Pfii pohledu pfies nepohybující se dalekohled vidíte kruhový 
výfiez skutečnosti. Velikost tohoto výfiezu nazýváme zorným 
polem. U dalekohledÛ a monokulárních pozorovacích 
dalekohledÛ se toto zorné pole udává v metrech (prÛmûr) 
ve vzdálenosti 1000 metrÛ (tedy m / 1000 m). U puškohledÛ 
je uveden tento ùdaj na 100 m (m / 100 m). Kromû ùdajÛ 
v metrech, je možné udávat zorné pole také ve stupních 
(napfi. 6,6°). 

U dalekohledÛ je žádoucí co nejvûtší zorné pole. Technicky 
proveditelná velikost zorného pole závisí však také na 
zvûtšení. âím je vûtší zvûtšení, tím je menší zorné pole! Výbûr 
pfiíslušného zvûtšení je určován tedy pfiedevším ùčelem 
použití. 

U puškohledÛ pro natláčku je rozhodující velké zorné pole a 
vybíráme tedy v tûchto pfiípadech menší zvûtšení. Pro lov 
v horách, kde se často stfiílí na velké vzdálenosti, je nutné 
vûtší zvûtšení a zorné pole je na druhém místû. 

2.3  STMÍVACÍ KOEFICIENT
Výzkumy prokázaly, že pfii stejnû velké výstupní pupile se 
výkon dalekohledu za soumraku zvyšuje pfii zvûtšení. 
Z tohoto dÛvodu byl zaveden pojem stmívací koef icient, který 
se určuje vzorcem 
   zvûtšení x prÛmûr objektivu v mm. 

Tvrzení „čím je vyšší stmívací koef icient, tím jsou lepší 
vlastnosti dalekohledu za šera“ platí však pouze v pfiípadû, 
je-li výstupní pupila vûtší nebo minimálnû stejnû velká, jako 
je pupila oka. Je-li výstupní pupila menší, je osvícena pouze 
část pupily oka. Oko dostane pfiíliš málo svûtla a obraz 
je tmavý. To platí pfiedevším pro monokulární pozorovací 
dalekohledy. Ty mají z dÛvodu velkého zvûtšení a velkého 
prÛmûru objektivu extrémnû vysoké stmívací koef icienty, ale 
z dÛvodu malé výstupní pupily jsou pro použití za setmûní 
zcela nevhodné. Z tohoto dÛvodu je zfiejmé, že pro lovce 
nemá stmívací koef icient v praxi žádný význam, je dokonce 
zavádûjící. DÛležitá je co možná nejvyšší hodnota výstupní 
pupily. 

Typické koef icienty soumraku u dalekohledÛ, monokulárních 
pozorovacích dalekohledÛ a puškohledÛ

Stmívací koeficient Pfiíklady

Dalekohledy 13 až 21   7 x 42 =  17

Teleskopy 41 až 71 60 x 85 =  71

Puškohledy 4 až 35   8 x 56 =  21

VÝSTUPNÍ PUPILA
âím je vûtší výstupní pupila, tím je vûtší svûtelnost. 
Teoreticky by mûly výstupní pupila a pupila oka nejen ležet 
pfiesnû na sobû, ale mûl by souhlasit i jejich prÛmûr. 
Prakticky je toto možné pouze omezenû, protože se pupila oka 

nejen neustále zmenšuje a zvûtšuje, ale i neustále mûní smûr 
podle toho, kam se díváme. Tyto pohyby jsou pfii delší dobû 
pozorování stále častûjší. 

Zmûny zorného pole v závislosti na zvûtšení
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3.1 KONTRAST A ANTIREFLEXNÍ VRSTVY
Vidí-li pozorovatel v dalekohledu ostrý, pfii svûtlých nebo 
tmavých pfiechodech zfietelnû ohraničený obraz, hovofiíme o 
kontrastním obrazu. 
Pod pojmem kontrast chápeme pomûr jasných, navzájem 
sousedících, rÛznû svûtlých ploch. Dobrý dalekohled musí 
nejen zobrazit ostrý obraz, ale rovnûž poskytnout pfiíjemný, 
jasnû strukturovaný obraz. Nekontrastní zobrazení pÛsobí na 
pozorovatele matnû a mdle. 

Z optického hlediska je kontrast výsledkem vysoce kvalitní 
leštûné sklenûné plochy a jejího dalšího vylepšení díky pokrytí 
protiodrazovými – antiref lexními – vrstvami. Tyto vrstvy fungují
na principu interference, za pomoci tzv. „tenkých vrstev“. Zde 
je nutné podívat se krátce na základní fyzikální jevy. 

Svûtelný paprsek je odrážen neprÛhledným materiálem, jako 
je napfi. zrcadlo. U skla je tomu však jinak: zde svûtlo sklem 
prochází. Na každé vzduchové vrstvû skla se však pfiibližnû 
5% dopadajícího svûtla odrazí. 

Na místû, kde svûtelný paprsek sklo opustí, dochází ke 
ztrátû dalších 5% vinou ref lexe. Toto snížené množství 
svûtla dopadá na další čočku a je opût, jak bylo popsáno 
výše, částečnû odraženo. U 6čočkového neupraveného 
optického pfiístroje dochází tedy na 12 ref lexních plochách 
ke ztrátû svûtla (transmisní ztrátû) ve výši pfiibližnû 45%.

100 %

0,4 %

99,6 %
100 %

46 %

54 %
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Z dÛvodu lepší srozumitelnosti jsme zatím nehovofiili o optické 
jakosti obrazu, který vznikne v dalekohledu, tedy o kvalitû 
obrazu. 
U špičkových dalekohledÛ záleží na tom, jaký optický systém 
výrobce zvolí, na použitých materiálech a jejich zpracování. 
Konstrukce optických systémÛ spočívá na opticko-fyzikálních 
zákonech. Pfii výrobû dražších dalekohledÛ špičkové kvality 
jsou nutné takové konstrukční a výrobnû-technické postupy, 
aby bylo dosaženo optimálního celkového výsledku, který 
bude odpovídat pfiíslušným nárokÛm. 

Kvalita dalekohledu znamená v této souvislosti: 
• Vysoce kvalitní optický design
• Dodržování co možná nejnižších tolerancí
• Perfektní zpracování
• Použití kvalitních materiálÛ
• Stálou kontrolu kvality
• Závazek dodržení kvality ve formû dlouholeté záruky.
Z dÛvodu dodržení požadavkÛ na kvalitu jsou jednotlivé 
kroky zpracování a tolerance, napfi. v optické části zafiízení, 
v setinách mm. Kvalita obrazu vzniká díky optickým a 
mechanickým jemným detailÛm, které jsou popsány níže. 

3. KVALITA OBRAZU A KVALITA VÝROBY

Transmisní ztráta s antiref lexními vrstvou 
s 0,2% ztrátou na pfiechodu sklo-vzduch

Transmisní ztráta bez antiref lexními vrstvy 
s 5% ztrátou na pfiechodu sklo-vzduch

3.2  PROPUSTNOST SVùTLA NEBO TRANSMISE
Svûtelná propustnost dalekohledu je relativní veličina. Je 
tfieba vždy sledovat mûrný výkon svûtelného zdroje celého 
optického systému od vstupu svûtla až po jeho výstup. 
Špičkové dalekohledy zde dosahují hodnot kolem 90%. 
Více není možné, pfii výrobní náročnosti, kterou musíme 
vzít v ùvahu, skoro dosáhnout. Reklama, kde se hovofií o 
lepších hodnotách, se vztahuje často pouze na jednu čočku 
nebo skupinu čoček nebo porovnává hranolové systémy 
Porro se stfiechovými. Pravdou je, že systémy Porro díky 
optickým dílÛm mohou mít nepatrnû lepší transmisi než 
stfiechové systémy. Tato výhoda se u vysoce kvalitních 
stfiechových hranolÛ více než vyrovnává díky extrémní výrobní 
náročnosti a použití vysoce kvalitních interferenčních zrcadel 
(SWAROBRIGHT). 

Společnost SWAROVSKI OPTIK používá stfiechové hranoly 
dle Schmidt-Pechana, které umožÀují kratší stavební délku. 
Oproti Porro systémÛm je u tohoto stfiechového systému, 
z dÛvodu zpÛsobu odražení svûtla, nezbytné další technické 
fiešení. Na nûkteré z ploch hranolu je nutné umístit další 
zrcadlové vrstvy, aby bylo svûtlo na tomto místû odraženo. 
Dle výrobce se používají rÛzné druhy zrcadlových vrstev. 

Revoluční interferenční zrcadlo SWAROBRIGHT odráží 
až 99,5% svûtla! UmožÀuje tímto zpÛsobem cílené fiízení 
barevného spektra svûtla na pfiesnû def inované délky 
svûtelných vln. Tak jsou transmise a pfiesnost barevného 
zobrazení pfiivedeny až na hranici technické proveditelnosti. 

„Zrcadlová vrstva“ je pouze
• Dvû tisíciny mm silná (pro srovnání: vlas má tloušÈku 

7 setin mm)
• Skládá se z více než 30 (!) „tenkých vrstev“, jejichž 

tloušÈka je mezi
• je mezi 10 a 130 miliontinami. 

Tyto velikostní pomûry je možné pfiedstavit si asi tak, že 
položíte list papíru (vrstva) na vícepatrový dÛm (čočka). 

Vezmeme-li v ùvahu všechny antiref lexní a zrcadlové vrstvy, 
vidíme neuvûfiitelnû vysokou výrobní náročnost s nejnovûjšími 
technologiemi výroby. Na pfiíkladu dalekohledu SLC 7x42 B je 
na polovinû dalekohledu znázornûno: 

• 14 sklenûných ploch je upraveno pomocí SWAROTOP 
nebo SWARODUR

• 2 hranolové plochy s částečným povlakem (P povlak)
• 1 hranolová plocha zrcadlená pomocí SWAROBRIGHT

V pfiípadû, že znásobíte tato čísla „tenkými vrstvami“, které 
jsou k dispozici pro jednotlivé čočky/hranoly, resp. zrcadla, 
dostanete se na komplex vrstev o 
80 rÛzných vrstvách na polovinu dalekohledu. 
Výroba za nízké nebo stfiednû vysoké ceny není v pfiípadû 
této technické náročnosti možná. 

bûžné snížení kvality v oblasti 
modré má za následek 

nádech dožluta

Stfiíbrné zrcadlo

stejná kvalita pro svûtlé, 
kontrastní a barevnû neutrální 

zobrazení 

Porovnání úpravy pomocí SWAROBRIGHT a bûžného stfiíbrného zrcadlaTransmisní ztráta u 2 pfiechodÛ sklo-vzduch s antireflexní vrstvou Transmisní ztráta u 12 pfiechodÛ sklo-vzduch bez antireflexní vrstvy



1 2 6 9 12 16 17

3 5 7 10 11 18 20

13 15

4 14 198

SWAROCLEAN je vrstva na vnûjší ploše čočky, která 
usnadÀuje čištûní čoček okuláru a objektivu. Je to pfiedevším 
pro pfiípad kontaktu se zaschlými minerálními zbytky (skvrny 
vody), ochrannými prostfiedky proti hmyzu a pryskyfiicí.
Díky zvýšené schopnosti čištûní se čočky musí mýt ménû 
často a i tak je zachována dostatečná prÛhlednost. Díky tomu 
mají tyto optické výrobky vyšší životnost.
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Komplex vrstev dalekohledu Habicht SLC 7x42 B

Označení vrstvy Číslování v zobrazení Počet vrstev

SWARODUR 1 + 20 ........................................................................ =        2 x 4 =  8

SWAROTOP 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 13 + 15 + 16 + 17 + 18 .. =       12 x 3 = 36

SWAROBRIGHT 8 ................................................................................ = 1 x ca. 30 = 30

Fázový povlak 10 + 11 ...................................................................... =         2 x 3 =  6

Pojicí vrstva 4 + 14 +19 ................................................................. =        3 x 1 =  3

Označení vrstvy Číslování v zobrazení         Celkem  =  83

I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 

3.3  ZKRESLENÍ
Pfii pohledu do dalekohledu se ve stfiedu obrazu, tedy tam, 
kde je stfied ostrého vidûní, objeví určitý objekt, napfi. kfiíž 
tak, jak je: ùhly jsou pfiesné a čáry jsou vedeny pfiesnû kolmo 
a vodorovnû. Ve stfiedu obrazu se nachází zobrazení bez 
zkreslení. Obdélníkový objekt je oproti tomu zobrazen ve 
svých vnûjších obrysech ne jako pfiímočarý, ale jako lehce 
ustupující (poduškovitý). 

Toto malé zkreslení je opticky schválnû do dalekohledu 
zabudováno. Tímto zpÛsobem je pfii stranovém vychýlení 
dalekohledu korigován efekt pohybu, který vzniká vlivem jevÛ 
perspektivy. Znázornûný obraz zÛstává pro pozorovatele 
rovný. U dalekohledÛ, kde není funkce poduškovité korekce, 
se jeví obrázek pozorovateli, jako by se pohyboval pfies 
kulovou plochu. 

Se zkreslením 

Soudkovité Poduškovité 

Bez zkreslení 
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Lov za extrémních podmínek je skutečností, která provûfií 
možnosti zatížení každého dalekohledu. Kvalitní lovecký 
dalekohled je pouze takový, který odolá trvale zvýšenému 
mechanickému zatížení. U levné optiky je díky sníženým 
nákladÛm u lícování taková vÛle, že vedení bez pfiílišného 
namazání cvakají.

Lehkého chodu je dosaženo masivním promazáním levnými 
mazivy. Pfii nízké teplotû tato maziva tuhnou, za tepla nemají 
náležitý odpor a pfii vysokých teplotách se roztékají, aniž by 
se vrátily do svého pÛvodního uložení. âasem není možné 
provést žádné vhodné nastavení, které by odpovídalo praxi. 

U puškohledÛ probíhaly zkoušky pfii –20° C. Kromû vysoce 
kvalitních produktÛ všechny další výrobky nižší kvality 
vykazovaly velmi omezený chod pfii nastavování. V pfiípadû 
potfieby pak nejsou takovéto puškohledy dobfie ovladatelné a 
tím pádem jsou neupotfiebitelné! 

Výsuvné monokulární pozorovací dalekohledy – teleskopy 
není možné díky tohoto vysunutí a následného zasouvání 
hermeticky uzavfiít proti vlhkosti. Vodicí kroužky zde musejí 
být tak precizní, že i bûhem dlouhého posunu zÛstane 
centrování v pofiádku. 

Vodotûsné dalekohledy umožÀují kromû 
použití v dešti také optimální čištûní od 
nečistot a prachu pfiímo pod vodou

I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 
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4. ODOLNOST A ŽIVOTNOST
U dalekohledÛ je dÛležité mechanické stabilní propojení obou 
jeho polovin. Je to z toho dÛvodu, že je toto místo vystaveno 
výraznému mechanickému namáhání. DÛležité je, aby byl 
mÛstek, spojující obû části, z kvalitního materiálu, který 
zaručuje stabilitu po mnoho let. 

Mechanické namáhání puškohledu je pfii výstfielu zavírání 
opravdu značné. Stfielci a lovci si toto často ani neuvûdomují, 
protože jsou soustfiedûni na pohyb zvûfie. Z tohoto dÛvodu je 
nutné extrémnû náročné uložení optických prvkÛ v pouzdfie 
puškohledu, které je odolné proti nárazÛm. Všechny čočky 
jsou sešroubovány a leží na speciálnû upravených plochách 
tûsnû na sobû, aby nedošlo pfii nárazu k vylomení skla napfi. 
kvÛli ostrým hranám. 

Funkční teplota je u kvalitních dalekohledÛ od –25° C do +55° C 

4.1  OBSLUŽNÉ PRVKY
Pro možnost užití v extrémních okolních podmínkách, 
obzvláštû za tepla a v chladu, je nezbytná stoprocentní 
funkčnost (lehký chod) všech nastavení. 

Nastavují se tyto prvky...

U dalekohledu:  vzdálenost očí, zaostfiování, pfiizpÛsobení 
dioptrií 

U teleskopu:  vytažení a zasouvání, zaostfiení, 
u vario-okuláru nastavení zvûtšení

U puškohledÛ:  kliknutí – nastavení zamûfiení, pfiizpÛsobení 
dioptrií, nastavení zvûtšení u variabilních 
provedení, pfiípadnû i nastavení 
vzdálenosti/vyrovnání paralaxy 

Všechna nastavení musejí vykazovat pfii malém použití síly 
jemný prÛbûh pohybu. Nastavení nesmûjí zaskočit zpût ani 
nesmûjí mít žádnou vÛli. Dále musí být schopnost pohybu 
všech nastavení stejná i pfii teplotách +55° C až –20° C u 
teleskopÛ a puškohledÛ, resp. do –25° C u dalekohledÛ 
(funkční teplota). 
Aby bylo možné splnit tyto požadavky, je tfieba používat 
vysoce kvalitní maziva, která pfii teplotách –25° C až +85° C 
netvrdnou ani nevytečou nebo neztuhnou jako pryskyfiice 
(skladovací teplota). 
Pro rÛzné montážní celky v dalekohledech se používá až 
10 (!) rÛzných maziv dle detailního mazacího plánu. Vysoce 
kvalitní produkty zaručují i bez domazávání dlouholetý 
perfektní lehký chod. 



1.2  DALEKOHLEDY NA VIDùNÍ ZA ŠERA / V NOCI
U tûchto dalekohledÛ musí být výstupní pupila nejménû 
tak veliká jako pupila oka. Je to z toho dÛvodu, aby se do 
oka dostalo co možná nejvíce svûtla. Ideální je však vûtší 
výstupní pupila, aby mohlo oko bez problémÛ pozorovat i 
za ztížených svûtelných podmínek. Pro tento druh lovu jsou 
vhodné všechny dalekohledy s prÛmûrem objektivu nejménû 
42 mm od 7násobného zvûtšení. Klasickým fiešením je 
8x56, pfiičemž s pokročilejším vûkem je velmi vhodný také 
typ 8x50 nebo 7x42 s vysokou propustností svûtla.

1.1  KONSTRUKCE A OPTICKÝ VÝKON
Dalekohledy se skládají ze dvou samostatných polovin 
(binokulární dalekohled), které jsou vzájemnû mechanicky 
spojeny a tím pádem umožÀují prostorové vidûní. Každá 
polovina dalekohledu je vlastním optickým systémem. 
Obsahuje objektiv, který je zamûfien na cíl, pfievracecí 
systém a okulár, který je nasmûrován smûrem k oku. 

Hranolové systémy Porro rozpoznáte podle širší konstrukce 
tûchto dalekohledÛ a mají vûtšinou vysokou propustnost 
svûtla, která však sama o sobû neznamená automaticky 
kvalitní zobrazení. Moderní technologie dalekohledÛ používá 
stfiechové hranoly, jejichž výroba 

je však daleko náročnûjší. Systémy stfiechových hranolÛ 
umožÀují v zásadû menší konstrukci. 

Oblasti použití pfii lovu jsou tak rozdílné, že jeden dalekohled 
z hlediska optiky, velikosti a hmotnosti ne vždy odpovídá 
pfiíslušným konkrétním požadavkÛm. V zásadû platí: druhy 
lovu, pfii kterých jsme v pohybu, vyžadují lehčí dalekohledy, 
oproti tomu pfii lovu z posedu není hmotnost dalekohledu 
tak dÛležitá. Platí však jedno: výbûr vhodného dalekohledu 
pfiedstavuje často určitý kompromis, se kterým je nutné 
se smífiit. Rozhoduje skutečnost, jakým druhem lovu se 
zabýváte nejčastûji! 

II. POZOROVACÍ A ZAMù¤OVACÍ OPTIKA
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Dalekohled je nezbytnou optickou pracovní pomÛckou 
každého lovce, bez které by v dnešní situaci v revíru mohl 
jen stûží plnit svoje ùkoly. Obzvláštû velké nároky jsou 
kladeny na dalekohled z hlediska kvality obrazu pfii lovu 
za šera nebo v noci, napfi. na černou zvûfi nebo pfii lovu 
v horách na velké vzdálenosti. Aby bylo možné za tûchto 
podmínek bezpečnû zvûfi rozpoznat, potfiebujete špičkový 

dalekohled s velice kvalitním obrazem, na který se mÛžete 
kdykoliv spolehnout. V opačném pfiípadû bude docházet 
k chybným výstfielÛm, a to vinou chybûjící optické kvality. 
Označení dalekohledÛ je velice jednoduché: 8x56 znamená 
8násobné zvûtšení a 56 mm prÛmûr objektivu. „B“ je 
provedení pro použití s brýlemi a „W“ označuje širokoùhlý 
dalekohled. 

1. DALEKOHLEDY

Na tomto obrázku vidíte skutečný 
pohyb paprskÛ (hlavní paprsky) 
na reálném obrazu s hranolovým 
systémem Porro.

1.3  DALEKOHLEDY PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
Sem patfií všechny dalekohledy, které jsou z hlediska své 
velikosti, hmotnosti, ale také optického výkonu vhodné 
témûfi pro všechny podmínky lovu. Rozhoduje individuální 
spektrum použití. Pro lov v horách doporučujeme dalekohled 
s 10násobným zvûtšením, pro denní použití v revíru napfi. 
7- až 8násobné zvûtšení. Zvûtšení více než 10násobná 
jsou dle zkušenosti vhodná pro použití z volné ruky pouze 
omezenû. DÛvodem je pfiirozený pohyb ruky, který se 
zvyšuje s rozsahem zvûtšení. 

1.4  OBSLUHA

P¤IZPÒSOBENÍ DIOPTRIÍ
Dalekohled musí být pro dosažení co nejlepšího obrazu co 
nejlépe pfiizpÛsoben pro obû oči. RÛzné intenzity zraku mezi 
levým a pravým okem je možné pfiizpÛsobit u dalekohledu 
nastavením pfiizpÛsobení dioptrií. 

Nastavení pfiizpÛsobení dioptrií na pfiíkladu dalekohledu EL: 
1. Pohlédnûte levým okem do levého okuláru a zaostfiovacím 

kolečkem nastavte ostrost obrazu zvoleného objektu. 
2. Zaostfiovací kolečko vytáhnûte. 
3. Pohlédnûte nyní pravým okem do pravého okuláru a 

zaostfiovacím kolečkem nastavte optimální ostrost obrazu 
zvoleného objektu. 

4. Zaostfiovací kolečko opût zamáčknûte. 

POUŽITÍ PRO ZÁKAZNÍKY S BRÝLEMI
U dalekohledÛ společnosti SWAROVSKI OPTIK série SLC 
a EL je možné očnice odšroubovat a nahradit je speciálními 
očnicemi, které zabraÀují oslnûní svûtlem ze strany. 
Odšroubovatelné očnice umožÀují i pfii vodotûsné konstrukci 
okuláru snadné čištûní. 

Bez problémÛ je možné jejich vyčištûní pod tekoucí vodou. 
Pro použití bez brýlí se očnice vyšroubují až na doraz, aby 
vznikla optimální vzdálenost mezi výstupní pupilou a pupilou 
oka. Zákazníci s brýlemi musejí očnici zašroubovat. 

Plné zorné pole s brýlemi a bez nich



II. POZOROVACÍ A ZAMù¤OVACÍ OPTIKA
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Teleskop je ùčinný optický nástroj v rukou lovce pfii detekci 
zvûfie na velké vzdálenosti nebo pfii identif ikaci malých 
detailÛ. Mnohé „mladé srnky“ se ukážou v pravém svûtle až 
pfii 30násobném zvûtšení jako pravý srnec! 
I když jsou teleskopy z dÛvodu svého vysokého stmívacího 
faktoru pro tento ùãel teoreticky nejvíce vhodné, 
z praktického hlediska jsou pro toto použití zcela nevhodné. 

Výstupní pupila u monokulárních pozorovacích dalekohledÛ 
je totiž výraznû menší a má napfi. pfii 60násobném zvûtšení 
prÛmûr pouhých 1,7 mm. Svûtelná propustnost je tímto 
zpÛsobem nižší. Kromû toho je orientace ve tmû témûfi 
nemožná. 

Okuláry je možné ãasto vymûnit za jiné s jiným zvûtšením. 
Obzvláštû oblíbené jsou teleskopy s variabilním zvûtšením. 
Ty se lépe hodí k tomu, aby bylo možné nejprve s malým 
zvûtšením získat orientaci a poté s vyšším zvûtšením 
sledovat detaily. 

S moderními teleskopy s vysokým výkonem má lovec 
možnost i fotografovat. S kvalitní fotograf ickou výbavou, 
jako jsou adaptéry pro digitální fotoaparáty DCA a DCB 
nebo systém ãoãek (TLS), je možné propojit témûfi všechny 
bûžné digitální kompaktní fotoaparáty a zrcadlovky s daným 
teleskopem. 

Puškohledy patfií ke standardní výbavû lovecké zbranû. 
Pomocí nich je možný pfiesný výstfiel až na vzdálenost 
dostfielu dané zbranû. Jemné zámûrné osnovy, které jsou 
zde zabudovány, nahrazují hledí a mušku a umožÀují ve 
spojení se zvûtšením kontrolovaný výstfiel. Pod pojmem 
zámûrné osnovy chápeme rÛzné typy zámûrných kfiížÛ nebo 
bodÛ. Tyto osnovy umožÀují oku vidût cíl a zámûrný bod 
stejnû ostfie. 

Puškohledy existují s f ixním nebo variabilním zvûtšením. 

Variabilní modely nabízejí široké možnosti použití. Z tohoto 
dÛvodu jsou urãité puškohledy vhodné jak pro použití za 
setmûní, tak pro rychlý výstfiel pfii natláãce nebo pro pfiesný 
výstfiel na dlouhé vzdálenosti. Vše nezvládnou však ani 
zámûrné puškohledy. Neumûjí pfiemûnit napfi. noc na den. 
Tak je možné využít, napfi. u puškohledu 2-12x50, vysoký 
výkon zvûtšení opravdu maximálnû pfii lovu ve dne; pfii lovu 
v noci je však od cca 8násobného zvûtšení zobrazení v 
puškohledu pfiíliš tmavé. Pfii velkých zvûtšeních je výstupní 
pupila menší a tím je sníženo množství dopadajícího 
svûtla. Co možná nejvûtší zvûtšení není ani pfii mífiení 
lékem na všechno. Je to z toho dÛvodu, že se zorné pole 
pro pozorování výraznû zmenší. V pfiípadû 12násobného 
zvûtšení je pouze cca 3,5 m na 100 m. 

2. TELESKOPY

3. PUŠKOHLEDY
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3.2  ZÁMùRNÉ OSNOVY U PUŠKOHLEDÒ
Pojmem zámûrné osnovy puškohledÛ oznaãujeme rÛzné typy 
osnov. Jsou zde rÛzné tvary, vûtšinou jako nitkový kfiíž, trn, 
body, kruhy nebo kombinace tûchto možností. 

Zámûrné osnovy u puškohledÛ je možné koupit ve dvojím 
provedení:
1. neosvûtlené
2. osvûtlené 

Osvûtlení tûchto osnov je provedeno vûtšinou svûtelnou 
diodou, která osvûtluje ty ãásti osnovy, které mají být 
osvûtleny. Tak mohou být osvûtleny jak horizontální, tak i 
vertikální ãásti zámûrných kfiížÛ. Od urãitého roku výroby 
mohou být puškohledy, které byly vyrobeny bez osvûtlení, 
následnû vybaveny osvûtlovací jednotkou. 

Bez zapnutého osvûtlení je u puškohledÛ od spoleãnosti 
SWAROVSKI OPTIK zachována pÛvodní denní osnova a je 
možné je použít i bez osvûtlení (napfi. pfii vybité baterii). 

1 3
2

Zámûrný dalekohled, oko a zbraÀ ve správné poloze vÛãi sobû

3.1  KONSTRUKCE
Optická konstrukce puškohledu se skládá z objektivu (1), 
pfievracecího systému (2) s pfievracecími ãoãkami (oproti 
pfievracecímu hranolu u dalekohledu) a okuláru (3). 
Na základû konstrukãního principu (použití ãoãek jako 
pfievracecího systému) puškohledu zde vznikají dvû roviny 
obrazu (jsou to roviny, kde se objevuje reálný obraz). Za 
objektivem se obraz objeví postaven na hlavu a stranovû 
pfievrácený v 1. rovinû zobrazení (rovina obrazu objektivu). 

II. POZOROVACÍ A ZAMù¤OVACÍ OPTIKA

Z optického hlediska má pfievracecí systém následující ùkoly: 
• Vzpfiímení obrazu
• Nastavení rÛzného zvûtšení u variabilních zámûrných 

dalekohledÛ
• Nastavení polohy zámûrné osnovy ke zbrani
• Posunutí výstupní pupily o 8–9 cm smûrem ven. 
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1. rovina zobrazení1

Obrázek a osnova 
jsou zvûtšeny ve stejné 
velikosti

Obrázek je zvûtšen, 
osnova zÛstává 
nezmûnûna 

2. rovina zobrazení2

2

3.3  FIXNÍ A VARIABILNÍ ZVùTŠENÍ
Pro správné využití puškohledu a zámûrných osnov je 
dÛležité rozdûlení puškohledÛ podle zvûtšení, tedy podle 
toho, zda má puškohled pevné (f ixní) nebo variabilní zvûtšení.
 
U f ixních puškohledÛ není možné hodnotu zvûtšení mûnit. 
To je však možné u pfiístrojÛ s variabilním zvûtšením. Pfiitom 
mÛže lovec mûnit zvûtšení plynule v rámci rozsahu daného 
zvûtšení. U puškohledÛ mÛže být zámûrná osnova jak v 1. 
rovinû zobrazení      (rovina obrazu objektivu), tak v 2. rovinû 
zobrazení      (rovina obrazu okuláru). Je-li zámûrná osnova 
v první rovinû zobrazení, dochází s pfiibývajícím zvûtšením 
rovnûž ke zvûtšování, to znamená, že se s pfiibývajícím 
obrazem rovnûž zvûtšuje. 

U zvûtšujících se osnov mÛže být za urãitých okolností 
pfii vysokém zvûtšení zakryta z cíle pfiíliš velká ãást. Jako 
varianta se nabízejí variabilní puškohledy se zámûrnou 
osnovou v 2. rovinû zobrazení. Zde se zvûtšuje obraz, ale 
ne osnova, to znamená, že se pfii zmûnû zvûtšení velikost 
osnovy nemûní! 

1    



3.5  NASTAVOVÁNÍ ZÁMùRNÉ OSNOVY
Chcete-li zasáhnout cíl, musí být pfii „otevfiených mífiidlech“ 
hledí, muška a bod na cílovém objektu, na který se mífií, v 
jedné rovinû. U puškohledu jsou hledí a muška obraznû 
fieãeno soustfiedûny na jeden jediný bod v zámûrné osnovû – 
zámûrný bod. 
 
 

Lovec musí pfii mífiení pomocí puškohledu uvést do jedné 
roviny pouze dva rÛzné body – zámûrný bod a bod na cíli. 
Zámûrná osnova nesmí být ovlivnûna vnûjšími vlivy, jako je 
napfi. zpûtný ráz. Jinak se bude nekontrolovanû lišit poloha 
bodu zásahu pfii jednotlivých výstfielech z nastfielované 
zbranû. 

V každém pfiípadû musí být k nastfielení zbranû zámûrná 
osnova uvnitfi puškohledu  pohyblivá a nastavitelná. 
Nastavování osnovy se provádí pomocí rektif ikaãního 
mechanismu na tûle puškohledu. Pfiitom každé cvaknutí mûní 
polohu bodu zásahu na 100 m napfi. o 1 cm. Tato hodnota se 
mÛže u jednotlivých výrobcÛ lišit. Posuny zámûrné osnovy 
v rámci pfievracecího systému jsou pfiitom v fiádu setin mm.

Když si nebudeme všímat délky ùãinkÛ zrychlení, je 
možné znázornit síly zrychlení pfii výstfielu jednoho náboje 
460 Weatherby Magnum takto: zbraÀ vãetnû zámûrného 
dalekohledu zrychluje asi 770x rychleji než auto formule 1.

V praxi to znamená obraznû fieãeno asi toto: vzniklý zpûtný 
ráz odpovídá pfiibližnû takovéto síle: jako kdyby ocelová koule 
o prÛmûru 10 cm a hmotnosti 4,5 kg dopadla z výšky 2,5 m 
na zem. 

3.4 ZOOM FAKTOR
Zoom faktor popisuje nastavitelný rozsah zvûtšení u optických 
zafiízení. âím je vûtší zoom faktor, tím je tento rozsah vûtší. 
Nejmenší zvûtšení se vyznaãuje velkým zorným polem, 
zatímco nejvûtší zvûtšení umožÀuje detailní sledování 
zamûfieného objektu. 
Vûtšina variabilních puškohledÛ má zoom faktor 3- až 
4násobný. U puškohledÛ generace Z6 s 6násobným zoomem 
jsou výhody v obou smûrech: je zde k dispozici maximální 
zorné pole a maximální rozpoznatelnost detailÛ. 

II. POZOROVACÍ A ZAMù¤OVACÍ OPTIKA

Umístûní pfievracecího systému, resp. zámûrné osnovy v puškohledech SWAROVSKI OPTIK

Zámûrná osnova

Pružinové prvky 
a pfiesný kulový 
kloub pro uložení 
pfievracecího sytému 
a zámûrné osnovy

Nastavení zámûrné osnovy – 
rektif ikace 
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To odpovídá pfiibližnû normálnímu rozptylu lovecké zbranû na 
100 m. Posuzujeme-li oproti tomu klesání stfiely na 250 m, je 
u náboje 7x64 pfiibližnû 25 cm. Z tûchto ùdajÛ vyplývá, že u 
stfielby na velkou vzdálenost je daleko dÛležitûjší urãit pfiesnû 
vzdálenost, aby bylo možné vyrovnat odchylky zpÛsobené 
drahou letu. Kromû toho hrají u podobných výstfielÛ na velké 
vzdálenosti roli i další faktory nejistoty, které zpÛsobují chybný 
výstfiel. Jedná se o tyto faktory: 

• Rozptyl zbranû a nábojÛ
• Boãní vítr
• Rozptyl stfielce
• Chybné zmûfiení vzdálenosti
• Paralaxa z dÛvodu chyby stfielce

V zásadû jsou bûžné 4 druhy montáže: 
• Otoãná montáž
• Násuvná nebo klapková montáž
• Zakázkovû vyrábûné montáže
• Suhlská zahakovací montáž

Kvalitní montáž zámûrného dalekohledu pfieãká dlouhé roky 
enormní zátûže od výstfielÛ, aniž by to mûlo vliv na dobré 
zásahy. Kdo chce ušetfiit na kvalitû, která je pro laika sotva 
rozpoznatelná, škodí jen sám sobû. Montáž zámûrného 
dalekohledu je také vûcí dÛvûry. Extrémnû vysoký poãet 
chybných výstfielÛ u loveckých zbraní je dÛsledkem špatnû 
provedené montáže. 

Paralaxa je chyba pfii mífiení, která vzniká pfii stfielbû na krátké 
a dlouhé vzdálenosti a pohledem oka mimo osu puškohledu. 
Pfiitom dochází k posunu mezi cílem a zámûrnou osnovou. 
Dochází k ní pouze pfii poloze oka mimo optickou osu, 
napfi. pfii pohledu ze strany do okuláru. Až na nûkolik málo 
výjimek se dnes lovecké zbranû nastfielují na 100 m. Z tohoto 
pravidla vycházejí i výrobci puškohledÛ a provádûjí nastavení 
puškohledÛ v továrnû tak, aby pro tuto základní vzdálenost 
byl obraz objektu pfiesnû v rovinû zámûrné osnovy. Pro tuto 
vzdálenost je vždy zaruãen zákryt objektu a zámûrné osnovy, 
a to i v pfiípadû, kdy se stfielec dívá puškohledem šikmo 
k optické ose. V tomto pfiípadû je puškohled  nastaven bez 
paralaxy na 100 m.

Pro vzdálenosti, které jsou menší ãi vûtší, než je nastavená 
vzdálenost bez paralaxy, leží obrázek objektu v puškohledu 
nûkolik setin milimetru pfied nebo za zámûrnou osnovou. 
Pokud stfielec i nadále mífií pfiesnû v optické ose puškohledu, 
je správná poloha místa zásahu i nadále zachována. Když 
se však stfielec podívá puškohledem „šikmo“, objeví se cílový 
bod vÛãi zamûfiovací osnovû nepatrnû posunut. U 250 m 
vzdáleného cíle se napfi. posune tímto zpÛsobem zobrazení 
objektu o nepatrných 0,164 mm pfied osnovu (viz další 
obrázek). To odpovídá tloušÈce dvou listÛ papíru a vytváfií 
maximální chybu paralaxy 3,7 cm na vzdálenost 250 m. 

100 m 0,000 mm

250 m 0,164 mm

III. SPECIFIKA PRO LOVCE 
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1. PARALAXA 



III. BESONDERHEITEN FÜR DEN JÄGER
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Suchý prach se nejlépe odstraní jemným vlasovým štûtcem. 
Pouze tak je možné odstranit z ãoãky zrnka prachu bez 
vytváfiení tlaku. U kvalitních dalekohledÛ je možné omývat 
silnû zneãištûné ãoãky pod slabû tekoucí vodou. Poté je 
nutné oãistit povrch ãoãky ãistým hadfiíkem. Z pfiípravkÛ se na 
ãištûní hodí nejlépe technický éter na ãištûní ãoãek, protože 
neobsahuje chemické pfiísady a beze zbytku se odpafiuje. 
Prostfiedky na ãištûní oken jsou nevhodné, protože se zde 
vytváfiejí usazeniny. Pozor: Nikdy „neleštûte“ suché ãoãky!!! 
Ve vûtšinû pfiípadÛ staãí na ãoãku dýchnout a lehce ji otfiít 
hadfiíkem na ãištûní optických pfiístrojÛ. 

Všeobecnû platí, že „ãištûní“ ãoãek pomocí prstÛ nebo 
použitých kapesníkÛ je pro povrch ãoãky „smrtelné“. 
Neviditelný prach se tak zatírá do povrchu ãoãky a zanechává 
nejprve neviditelné škrábance, které se každým dalším 
ãištûním zvûtšují a znatelnû snižují kvalitu obrazu. Proti 
tvrdému prachu nic nezmÛže ani odolná ùprava povrchu. 
V rozporu s obvyklým názorem vûtšiny lovcÛ není možné 
škrábance z ãoãky „vyleštit“. 

Upozornûní: Nikdy neomývejte povrch čočky bez pfiedchozího 
očištûní od prachu!!!

Dopady nevyãištûného a nedostateãnû ošetfieného povrchu 
ãoãky jsou vidût na následujícím reálném pfiíkladu jednoho 
dalekohledu: mnozí lovci zasílají své optické pfiístroje 
Swarovski k opravû do f irmy. V souladu s loveckou praxí jsou 
tyto pfiístroje vûtšinou silnû zneãištûny nebo nesou bûžné 
stopy užívání. Po vyãištûní jsou zjištûny tyto mûfiitelné rozdíly: 

Pfii podílu rozptýleného svûtla ve výši 6% je snížen kontrast o 
pfiibližnû 12%. Snížená transmise a zvýšený podíl ztrátového 
svûtla v tomto rozsahu snižují viditelnû kvalitu obrazu! 

Optická výbava zodpovûdného lovce musí být na špiãkové 
ùrovni. Jak vyplývá z mnohaleté praxe, je tato výbava 
vystavena obzvláštû velké zátûži. Kdo nakoupí levné zboží 
nebo se smífií se stfiední kvalitou, která nemusí být vždy 
levnou záležitostí, jedná krátkozrace. 
Pfii nákupu dalekohledÛ musíme pfiemýšlet tímto zpÛsobem. 
Pfii pozorování zvûfie je pro lovce obzvláštû dÛležitá perfektní 
kvalita obrazu a také mechanická odolnost, která zaruãuje i 
za ztížených podmínek bezproblémové používání pfiístroje. 
Tyto požadavky je možné splnit pouze s vysoce precizními 
výrobky, které mají samozfiejmû svoji cenu. Za tuto cenu 
obdrží zákazník špiãkový produkt s dlouhodobou zárukou. 
Kdo chce pfii nákupu loveckého optického vybavení ušetfiit na 
nesprávném místû, bude si muset ãasem pfiiplatit a nebude 
spokojen vinou prÛmûrné kvality, nakonec draze zaplacené. 

2. ČIŠTùNÍ OPTICKÝCH P¤ÍSTROJÒ

V pÛvodním stavu Po vyčištûní

Transmise 77 % 86 %

Podíl rozptýleného svûtla   6 %   1 %
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