Meopta v Brně prezentuje novou optiku pro armádu
11. května 2011 Tiskové středisko BVV - Řadu nových produktů
představila na veletrhu IDET Meopta-optika, s.r.o., tradiční
český výrobce optiky. Jde o modely pro použití složkami
armády, policie či sportovních střelců. Na tiskové konferenci je
představil Ing. Vilém Kohout, vedoucí vojenské výroby
společnosti.

Nový profesionální zaměřovač s označením ZD 1-4x22 RD se vyznačuje
mimořádně odolnou konstrukcí. Spojuje v sobě potřeby rychlého zamíření na
krátkou vzdálenost s přesnou střelbou na větší vzdálenost. Při nastavení
zvětšení 1x, se zapnutým osvětlením lze puškohled používat obdobně jako
kolimátor, tedy pro rychlé zamíření cíle s oběma očima otevřenýma, což je
ideální pro střelbu za pohybu. Při nastavení libovolného zvětšení do 4x je
použití stejné jako u standartních puškohledů. Tento zaměřovací dalekohled
je opatřen speciální záměrnou osnovou, umožňující střelbu na větší
vzdálenosti dle balistiky použitého střeliva (např. 5,56 NATO).
Zaměřovací dalekohled ZD 4-16x44 je konstruován pro přesnou střelbu
sportovních střelců a pro speciální složky. Jeho vysokou kvalitu dokazuje
použití tohoto zaměřovače vojáky v Afganistánu. Dalekohled umožňuje
operativně korigovat střelcem opravu vzdálenosti a zavést korekci na
rychlost cíle a boční vítr. Dalekohled je vyroben z odolné Al slitiny, je
vodotěsný, odolný proti orosení, plněný dusíkem a vybaven záměrným
křížem typu Mil-Dot Special, který slouží k zamíření a k určení vzdálenosti
cíle a korekcí v náměru a v odměru. Jeho předností je možnost kompenzace
paralaxy.
Zaměřovač ZD 6-24x56 vyniká svým velkým zvětšením, vysokou světelností

a skvělou optickou propustností; díky tomu dovoluje precizní zamíření
libovolného cíle i za nízké viditelnosti. Je vhodný pro odstřelovačské pušky
ráže .308, .338 WLM, 12,7mm. Korekce paralaxy a veliký rozsah náměru
umožňuje vést střelbu na maximální vzdálenosti dle použitých zbraní a
střeliva. Dalekohled umožňuje operativně stanovení vzdálenosti střelby při
použití speciální záměrné osnovy pomocí dálkoměrné stupnice a záměrného
kříže typu MIL-DOT a dále korigovat střelcem opravu vzdálenosti a zavést
korekci na rychlost cíle a boční vítr.

Svou stavbou a svými parametry splňují zaměřovací dalekohledy ZD 3x20 /
ZD 3x20 RD a ZD 5x35 / ZD 5x35 RD kvalitativní požadavky, které vycházejí
ze současných světových trendů v této oblasti. Díky specifické konstrukci
převracecího systému (hranolový typ) bylo možné u všech zaměřovačů
dosáhnout významného zkrácení délky tubusu, což pozitivně ovlivňuje
celkové rozměry a především hmotnost. Zaměřovače jsou dostupné ve dvou
variantách zvětšení (3x a 5x) a s nebo bez systému osvětlení záměrné
značky. Všechny tyto konstrukce rovněž disponují, oproti konkurenčním
výrobkům, okulárem s možností ostření obrazu pro optimální korekci
pozorovacích podmínek. Používají se v kombinaci s malými kolimátory
MEOSIGHT nebo ZD-RD (MRAD) zvětšujícími 1x, které slouží k rychlému
zamíření zbraně na krátkou vzdálenost a jsou určeny pro osobní zbraně ráží
9 mm Luger, útočné pušky a kulomety s ráží 5,56 a 7,62 s cílenou střelbou
při maximálním zvětšení na vzdálenost až do 900 m. Díky univerzálnímu
rozhraní je lze použít na různých typech zbraní.
Inovovaný malý vojenský a policejní kolimátor ZD-RD (MRAD) je určen pro
použití na zbraních malých rážích (9mm; 5,56), umožňuje efektivní střelbu
za všech světelných podmínek. Díky dvěma operačním módům (den/noc) a
možnosti regulace jasu záměrného bodu lze tento kolimátor použít v
kombinaci s noktovizními přístroji i v nočních podmínkách. Kolimátor je

vybaven systémem signalizačních LED diod, které usnadňují uživateli rozlišit
právě zvolený operační mód a zkontrolovat také zapnutí nebo vypnutí
kolimátoru. Pro zvýšení ochrany je vybaven přídavným ochranným krytem.
Součástí univerzálního rozhraní jsou také výškové redukce umožňující
individuální nastavení výškové polohy kolimátoru na zbrani.
Nový model noktovizního zaměřovače ZD-4 LYNX se zvětšením 4x vychází ze
současných světových trendů a klade hlavní důraz na vysoký optický výkon a
celkové provedení při zachování minimálních rozměrů a hmotnosti. Pro
konstrukci zaměřovače jsou primárně uvažovány mikrokanálkové zesilovače
jasu obrazu 3. a 4. generace (XD-4 a XR-5) v kombinaci s funkcí autogating.
To zajišťuje vynikající parametry zaměřovače s ohledem na taktické použití,
pro které je LYNX určen. Výhodou celého systému je způsob jeho napájení –
stačí použít jednu standardní baterii AA od 1,2 do 3,6 V. Zaměřovač
umožňuje integraci malých kolimátorů pro vedení střelby na krátké
vzdálenosti ve dne nebo v noci při použití nočních brýlí nebo nočních
monokulárů jednotlivce. Díky svým parametrům patří LYNX mezi výrobky
světové kvality a poskytuje uživatelům komfort při plnění daných úkolů.

Meopta má svůj vlastní program vojenské techniky už od roku 1937. Do
začátku 2. světové války dodávala vybavení do opevnění, které ve své době
patřilo k nejdokonalejším evropským pevnostním systémům, i do vybavení
pro Československou armádu. Za války byla firma z politických důvodů plně
ve službách Wehrmachtu. Po válce se věnovala vybavení pro armády
Varšavské smlouvy. V současnosti přispívá k modernizaci české armády, její
optické přístroje jsou například součástí obrněného transportéru Pandur II,
nových útočných pušek apod.
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